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raja-arvot jatkokehityksenä tehtäviä hälytyksiä varten. Lisäksi pölynkeräinten
mittauksista havaittiin, että paine-ero kasvoi huomattavasti kesken puhdistuksen. Samalla
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This study is a preliminary study that serves as a basis for creating a smart blasting room.
The aim of this study was to find out and validate suitable sensors and actuators. Every
selected equipment was evaluated from the commercial feasibility perspective. For the
experimental part of the work, the aim was to calibrate and validate mass measurement
system and to study the hose leaks. At the same time, the number and nature of the
necessary auxiliary measurements was also determined.
In the literature section of the work, the most important cleaning standards of the shot
blasting process were reviewed together with their most significant adjustable parameters.
In addition, the problem areas found in the preliminary study were studied to find out the
alternatives for sensing and hardware development. Among the alternatives, sensor
solutions operating with different technologies were reviewed, from which the optimal
solutions for commercial operations were determined. For the experimental part of the
work, data was collected for several months. The calibration of the mass measurement
was unsuccessful due to an equipment failure. A temperature compensation was added to
the mass measurement, which was able to reduce temperature-induced distortions in the
measurements. The magnitude of the hose leak was investigated using pressure and air
consumption sensors. In the studies, holes were drilled in the sand hoses and large
openings were cut. The measurement arrangement proved to be very problematic, but
suitable limit values were extracted from the data for alarms to be created as further
development. In addition, measurements of the dust collector showed that the pressure
difference increased significantly during cleaning. At the same time, the air flow in the
air duct decreased. The phenomenon was found to be due to dust momentarily adhering
to the dust collector. This observation was important for the development of control logic.
Keywords: Automation, blasting room, blasting chamber, measurement
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1 JOHDANTO
Diplomityössä tehdään selvitystyö älykkään raepuhaltamon kehittämiseksi. Selvitys
sisältää automaation lisäämistä raepuhaltamon osaprosesseihin. Tavoitteena on kehittää
markkinoiden älykkäin raepuhaltamo, jota käytetään Blastman Roboticsin kehittämissä
laitoksissa. Samalla sen tulisi olla jälkiasennettavissa laitoksiin, joista löytyvät soveltuvat
toimilaitteet. Työn toteutuessa raepuhaltamoista saadaan luotua älykkäitä, ennakoivalla
ja reaktiivisella huollolla varustettuja, itseään säätäviä ja energiatehokkaita laitoksia.
Diplomityö

keskittyy

selvittämään

vaatimuksia

ja

ongelmakohtia

älykkään

raepuhaltamon kehittämisen kannalta, sekä löytämään ratkaisuja niihin. Työn tavoitteena
on määrittää jokaisen prosessin osa-alueen vaatimukset niin mittauskohteiden
ja -menetelmien kuin mittausdatan analysoinnin suhteen. Lisäksi myös laite- ja
anturivalintoja suoritetaan jokaiseen kohteeseen. Työtä varten asetettiin seuraavat
kysymykset, jotka pyrittiin ratkaisemaan:
•

Missä mittaukset tulee suorittaa, jotta kaikki halutut älykkään raepuhaltamon
ominaisuudet saavutetaan?

•

Miten mittausdata käsitellään?

•

Millaiset anturit vaaditaan datan keräämiseen?

•

Millaiset toimilaitteet tarvitaan?

•

Mistä kyseiset anturit ja toimilaitteet hankitaan kustannustehokkaasti?

Diplomityön kirjallisuusosiossa keskitytään pitkälti selvittämään ja tutkimaan eri
anturiteknologioita, joiden pohjalta selvitetään optimaaliset vaihtoehdot. Työn käytännön
tutkimukset suoritettiin Oulun Ruskossa sijaitsevan Ajo-Motorin raepuhaltamossa.
Kohteesta kerättiin dataa kuukausien ajan selvittäen raepuhallusprosessin käyttäytymistä.
Samalla suoritettiin anturien sekä mittausperiaatteiden validointia, selvitettiin tarvittavien
apumittausten määrää ja luonnetta, sekä suoritettiin virtaus- ja paine-eromittauksia.
Validoinnilla varmistettiin, että valitut anturit saadaan toimimaan riittävällä tarkkuudella.
Tämä varmistaa niiden toimivuuden tulevien projektien kanssa. Muiden mittausten
tavoitteena on selvittää prosessien käyttäytymistä, joita voidaan hyödyntää ennakoivan ja
reaktiivisen huollon ohjauksen periaatteisiin sekä ohjauksen luomiseen.
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2 HIOVA SUIHKUPUHALLUS
Suihkupuhdistuksen menetelmiä on olemassa maailmalla lukuisia. Työn tilaajan
valmistamat

puhalluslaitteet

hyödyntävät

paineilmapohjaista

kuivahiovaa

raepuhdistuksen periaatetta. Koska diplomityön tavoitteena on tutkia ko. prosessin
toimilaitteiden

automatisointia,

yleinen

tarkastelu

suoritetaan

ainoastaan

paineilmakäyttöisten laitteiden näkökulmasta.
Hiekkapuhallus on menetelmä, jossa hioma-aine kiihdytetään ja suihkutetaan
puhdistettavan kappaleen pintaan. Hioma-aineen osuessa kohteeseen, se aiheuttaa
pinnalla eroosion, jolloin siitä irtoaa materiaalia. Hiekkapuhalluksen tarkoituksena on:
1) Poistaa pinnalta valssihilseet, kuonan jäämät tai olemassa oleva pinnoite, kuten
ruoste tai vanha maalikerros
2) Esikäsitellä materiaalin pinta uutta pinnoitusta varten. (Momber, 2008, s. 3–4)

2.1 Pintakäsittelyn laatustandardit ja mittausmenetelmät
Hiekkapuhallukselle on määritetty useita standardeja, joita hyödynnetään prosessin
laadun tarkasteluissa. Standardit hyödyntävät menetelmiä, joilla mittaus voidaan suorittaa
itse kohteessa ilman tarvetta erikseen poimittaviin näytteisiin ja laboratoriomittauksiin.
Yleensä tarkastelussa hyödynnetään ISO 8501-1 Sa -standardia, jolla puhdistuksen
onnistuminen tehdään tarkastelemalla pintaa visuaalisesti. Visuaalinen tarkastelu on yksi
helpoimmista

keinoista

selvitettäessä

puhdistuksen

tehokkuutta.

ISO

8501-1

Sa -standardit luokitellaan seuraavanlaisesti:
•

Sa 0: Pintakäsittelyä ei ole suoritettu.

•

Sa 1: Kevyt suihkupuhdistus suoritettu. Tarkasteltaessa pintaa ilman suurennusta,
pinta on saatu puhdistettua selvästä öljystä, rasvasta ja liasta. Lisäksi heikosti
kiinniolevat kuonan jäämät, valssihilseet, ruosteet ja maalikerrokset on saatu
irrotettua.

•

Sa 2: Perusteellinen suihkupuhdistus suoritettu. Tarkasteltaessa pintaa ilman
suurennusta, pinta on saatu puhdistettua selvästä öljystä, rasvasta ja liasta. Lisäksi
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suurin osa kuonan jäämistä, valssihilseistä, ruosteesta sekä maalikerroksesta on
saatu irrotettua. Jäljelle jääneet pinnan epäpuhtaudet ovat hyvin tiukasti
kiinnittyneitä pintaan.
•

Sa 2.5: Erittäin perusteellinen suihkupuhdistus suoritettu. Tarkasteltaessa pintaa
ilman suurennusta, pinta on saatu puhdistettua selvästä öljystä, rasvasta ja liasta.
Lisäksi kuonan jäämät, valssihilseet, ruoste sekä maalikerrokset on saatu
irrotettua. Jäljelle jääneet epäpuhtaudet saattavat olla näkyvissä ainoastaan
yksittäisinä pieninä laikkuina tai raitoina.

•

Sa 3.0: Suihkupuhdistus visuaalisesti puhtaaksi. Tarkasteltaessa pintaa ilman
suurennusta, pinta on saatu puhdistettua täysin öljystä, rasvasta, liasta,
valssihilseestä, kuonasta, ruosteesta sekä maalikerroksesta. Pinnalla on selvä
tasainen metallinen väri. (ISO 8501-1, s.12)

Visuaalisen tarkastelun ongelma muodostuu siitä, että se ei ota huomioon pinnan
karheuden laatua. Pinnan karheudella on hyvin suuri merkitys pinnoituksen ja
pintamateriaalin adheesioon sekä kuluvan pinnoitteen määrään. Yleensä pinnoituksen
ennenaikainen epäonnistuminen on aiheutunut huonosti suoritetusta pinnan käsittelystä,
kuten raepuhalluksesta. (Harmon, 2016)
Pinnan profiilin tarkasteluun käytetään yleensä kahta ASTM-standardia: D 4417 ja D
7127. Nämä sisältävät erilaisia mittausmenetelmiä pinnan karheuden selvittämiseen.
Kyseiset menetelmät ovat toteutettavissa nopeasti itse kohteessa ilman tarvetta kalliisiin
laboratoriolaitteisiin. Standardi D 4417 sisältää kolme eri vaihtoehtoa pinnan profiilin
tarkasteluun, jotka ovat pinnan tarkastaminen käyttäen ISO-pintaprofiilin vertailulevyä
(menetelmä A), pinnan syvänteiden mittaukseen pohjautuvaa profiilimittaria (menetelmä
B) tai mittaus käyttäen kopiointinauhaa (menetelmä C). Standardin D 7127 käytettäessä
mittaus tehdään käyttäen erillistä pinnankarheusmittaria. (Fletcher & Leonard, 2019)

2.1.1 ISO-pintaprofiilin vertailukappale
Standardissa

D4417

mainittu

menetelmä

A

hyödyntää

ISO-pintaprofiilin

vertailukappaletta laadun tarkasteluun. Vertailukappaleessa on neljä kalibroitua
pintaprofiilia, joissa jokaisessa on erilaiset karheuden arvot. Vertailu voidaan tehdä
visuaalisesti tai kosketuksen perusteella. Kohteen pinnan karheutta verrataan vuorotellen
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vertailukappaleen

pintoihin.

Vertailemalla

määritetään

ne

vertailukappaleen

pintaprofiilin alueet, joiden väliin puhdistetun kohteen pinta jää. Vertailuperiaate on
seuraava:
•

hieno: profiilit, jotka vastaavat osa-alueelta 1 osa-alueeseen 2 asti

•

keskisuuri: profiilit, jotka vastaavat osa-alueelta 2 osa-alueeseen 3 asti

•

karkea: profiilit, jotka vastaavat osa-alueelta 3 osa-alueeseen 4 asti. (ISO 8503–2,
s.12)

2.1.2 Profiilimittari
Standardin D4417 menetelmä B käyttää pinnan syvänteiden mittaukseen suunniteltua
profiilimittaria. Kyseisessä mikrometrissä on jousella varustettu kärki, jonka kulma on
60° ja kärjen säde on 50 μm. Mittalaite asetetaan tasaisen kappaleen pintaan, jolloin kärki
työntyy pinnan syvänteisiin. Mittauksia tehdään vähintään 10 kappaletta, jolloin
keskiarvo kuvastaa keskimääräistä huipun ja syvänteiden välistä vertikaalista
korkeuseroa. (ASTM D4417, s.1–2)

2.1.3 Kopiointinauha
Standardin

D4417

menetelmä

C

määrittää

kopiointinauhan

hyödyntämisen

karheusmittauksiin. Kopiointinauha muodostuu polyesterikerroksesta sekä sen pintaan
kiinnitetystä mikrovaahtokerroksesta. Polyesterikerros omaa erittäin tarkan paksuuden,
yleensä 50 ± 2 μm, ja se on puristumatonta. Pinnalla oleva mikrovaahtokerros puristuu
kasaan pitäen kuitenkin puristuksen jälkeisen muotonsa. Kopiointinauha asennetaan
mitattavan kohteen pintaan, jonka jälkeen sitä painetaan erillisellä työkalulla. Mittaamalla
puristetun vaahtokerroksen ja polyesterikerroksen yhteinen paksuus ja vähentämällä siitä
polyesterikerroksen paksuus, pinnan maksimaalisen profiilin korkeus selviää. Tämä
kuvastaa syvimmän onkalon ja korkeimman huipun välistä korkeuseroa. (ISO 8503-5,
s.6)
Mikäli pinnasta halutaan tarkempaa tietoa, pinnoitettuja kopiointinauhoja ja tarkkoja
profilointilaitteita on mahdollista hyödyntää. Näiden avulla kohteesta saadaan tarkka 3D-
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kuva, josta voidaan selvittää huippujen tiheys tietyllä alueella. Käytettäessä optisesti
heijastavaa metallia, kuten indiumia, nauha voidaan tutkia käyttäen optista
interferometristä profilointilaitetta. Käytettäessä metalleja, kuten kultaa, platinaa tai
palladiumia, nauhan muotoja voidaan tutkia elektronimikroskoopilla. Edellä mainittujen
menetelmien ongelma on se, että kyseiset laitteet ovat kalliita ja analysointia ei voida
suorittaa paikan päällä kohteessa. (ISO 8503-5, s.6)
Kolmas 3D-kuvantamiseen perustuva menetelmä hyödyntää laitetta, jossa kopiointinauha
asetetaan valonlähteen ja kameran väliin. Kyseinen laite ottaa kuvan valaistun nauhan
pinnalta. Mittaus pohjautuu valon optiseen siirtymiseen, jossa valo läpäisee helpommin
nauhan ohuet syvänteet kuin paksut huiput. Tarkastelemalla kuvasta pinnan kirkkauksia,
huippujen ja syvänteiden suhteet ja etäisyydet sekä huippujen tiheys tietyllä pinta-alalla
saadaan selville. Lisäksi sillä voidaan selvittää lisääntyvän pinta-alan määrä ennen ja
jälkeen puhdistuksen. Menetelmän etuna on se, että koko mittausprosessi voidaan
toteuttaa kohteessa täysin tietokoneavusteisesti käyttäen halpoja mittalaitteita. (Beamish,
2019)

2.1.4 Pinnankarheusmittari
D7127-standardissa

mainittu

karheudenmittauksen

menetelmä

pohjautuu

pinnankarheusmittarin hyödyntämiseen. Kyseinen laite tutkii seuraavat arvot:
•

Rpc eli huippujen ja onkaloiden muodostamien parien määrää näytteenottoalueella

•

Rmax eli maksimikarheus yhdellä näytteenoton alueella

•

Rt eli maksimikarheus koko tarkastelualueella

•

Rz eli tarkastelualueen keskimääräinen maksimikarheus pohjautuen jokaisen
näytteenottoalueen maksimikarheuksien keskiarvoon

Mittaukset suoritetaan vetämällä laitetta tasaisella nopeudella työstettävän kappaleen
pinnalla, jolloin koetinpää taipuu pinnan muotojen mukaan. Laitteessa määritetään
tarkastelualueet sekä näytteenottoalueet. Tyypillisesti tarkastelualue muodostuu viidestä
näytteenottoalueesta, jotka ovat kooltaan 2,5 mm pitkiä. Tarkastelualueen pituus on
tällöin 12,5 mm. (ASTM D7127, s.1–3)
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2.2 Hiekkapuhalluksen säädettävät parametrit
Hiekkapuhallus on optimoinnin näkökulmasta monimuuttujaprosessi, joka tekee siitä
haastavaa. Prosessissa on lukuisia säädettävissä olevia parametreja. Käytännössä
optimointi tulisi suorittaa puhdistuksen tehokkuuden, taloudellisuuden sekä laadun
näkökulmasta. Hiekkapuhallutuksen parametrit voidaan luokitella seuraaviin luokkiin:
•

pneumaattiset parametrit, joita ovat ilmanpaine ja suuttimen halkaisija,

•

prosessin parametrit, joita ovat suuttimen etäisyys pinnasta, osumakulma,
altistumisaika sekä pyyhkäisyjen lukumäärä,

•

hioma-aineen parametrit, joita ovat hioma-aineen massavirtaus, partikkelin
halkaisija, kokojakauma, muoto, kovuus sekä kierrätyksen kapasiteetti. (Momber,
2008, s. 241)

2.2.1 Puhdistusaste
Hiekkapuhalluksen tehokkuus määritetään yleensä käyttäen puhdistusastetta (m2/h).
Kyseinen arvo kuvastaa pinta-alaa, joka kyetään puhdistamaan tiettyyn puhtauden
laatuun tietyssä aikayksikössä.

2.2.2 Ilmanpaineen vaikutus puhdistusasteeseen
Ilmanpaineen nostamisella on lisäävä vaikutus puhdistusasteeseen. Ilmavirtaus on se,
jolla partikkelien liike-energia kehitetään. Mitä suurempi paine on käytössä, sitä suurempi
partikkelinopeus saadaan hioma-aineen partikkeleille. Kasvattamalla hioma-aineen
määrää virtauksessa, saavutetaan suurempi pintaan törmäävien partikkelien määrä, joka
aiheuttaa kasvavan puhdistusasteen. Paineen nostaminen liian suureksi voi aiheuttaa
tilanteen, jossa partikkelien nopeus ylittää kriittisen saturaationopeuden, jolloin
partikkelit murtuvat osuessaan kohteeseen. Tällöin puhdistusaste laskee ja hävikin määrä
kasvaa. (Momber, 2008, s. 243–244)
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Kuva 1. Suuttimen koon ja puhalluspaineen vaikutus puhdistusasteeseen. (Mukaillen
Momber, 2008, s. 244)

2.2.3 Suuttimen koon vaikutus puhdistusasteeseen
Suuttimen koon kasvattaminen kasvattaa puhdistusastetta. Tämä johtuu siitä, että koon
kasvattaminen mahdollistaa suuremman ilmavirran sekä hioma-aineen massavirran.
Samalla suuttimen koon kasvattaminen kasvattaa pinta-alaa, johon partikkelit osuvat.
Suuttimen koon kasvattaminen kuitenkin vaatii sen, että kompressori pystyy tuottamaan
vaadittavan ilmamäärän. Mikäli kompressorin tuottokyky ei riitä, paine ja puhdistusaste
laskevat. (Momber, 2008, s. 251–253)

2.2.4 Hioma-aineen massavirtauksen vaikutus puhdistusasteeseen
Hioma-aineen massavirtauksen kasvatuksella on lisäävä vaikutus puhdistusasteeseen,
sillä massavirran kasvaminen lisää osuvien partikkelien määrää kohteeseen tietyllä
aikayksiköllä. Jossain pisteessä massavirtauksen kasvatus ei kuitenkaan enää nosta
puhdistusastetta, mutta se lisää kulutusta ja voi jopa laskea puhdistusastetta. Ilmiötä
tutkinut Hareux (1986) havaitsi massavirran ja puhdistusasteen vuorovaikutuksen
käyttäytyvän kuvan 2 mukaan. Ilmiön taustalla on se, että lisääntyvä partikkelimäärä
aiheuttaa paineilman tuottaman kineettisen energian jakaantumisen isommalle määrälle
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partikkeleita. Lisäksi suuremmalla partikkelimäärällä kasvaa partikkelien välinen
törmäily, joka vähentää pinnalle siirrettävää kineettistä energiaa. (Momber, 2008, s. 265)
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Kuva 2. Hioma-aineen massavirran vaikutus puhdistusasteeseen. (Mukaillen Momber,
2008, s. 264)

2.2.5 Partikkelin koon vaikutus puhdistusasteeseen
Käytettävän hioma-aineen partikkelien halkaisijan kasvamisella on laskeva vaikutus
puhdistusasteeseen. Yleinen sääntö raepuhalluksessa on ollut käyttää pienintä
mahdollista raetta. Kuvassa 3 on esitetty Neumannin (1976) tekemä tutkimus siitä, kuinka
puhallusaika samalle pinta-alalle kasvaa, kun käytettävän hioma-aineen partikkelikoko
kasvaa. Suurilla partikkeleilla on kuitenkin enemmän inertiaa, jolloin niiden avulla
saadaan poistettua paremmin paksuja pinnoitteita ja raskaita valssihilseitä. Lisäksi
suuremmilla partikkeleilla saadaan tuotettua karheampaa pintaa. Tämän vuoksi on hyvä
käyttää seosta, joissa on sekä pieniä että isoja partikkeleita, jolla saadaan molempien
kokojen edut yhdistettyä. (Momber, 2008, s. 270–271)
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Kuva 3. Partikkelikoon vaikutus käänteiseen puhdistusasteeseen. (Mukaillen Momber,
2008, s. 270)

2.3 Hioma-ainepartikkelien murtuminen
Hioma-ainepartikkeli saattaa murtua osuessaan kohdekappaleen pintaan. Tärkeimmät
murtumiseen vaikuttavat tekijät ovat osumanopeus, osumakulma ja partikkelin halkaisija.
Murtumisen määrittämisessä käytetään kahta arvoa: murtumisen kynnysnopeus ja
saturaationopeus. Partikkelit alkavat murtua, kun niiden nopeus ylittää murtumisen
kynnysnopeuden. Tämä on havaittavissa kuvassa 4. Lisäksi partikkelien ylittäessä
saturaationopeuden, kaikki partikkelit murtuvat osuessaan kohteeseen. Yleisesti pienet
partikkelit murtuvat vähemmän, jolloin muodostuva hävikki on pienempää. (Momber,
2008, s. 41–42)
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Kuva 4. Vuorovaikutukset murtumiseen törmäyskulman ja -nopeuden mukaan.
(Mukaillen Momber, 2008, s. 42)
Hioma-aineen murtuminen ja katoaminen prosessin mukana on yksi suurimmista
jatkuvista puhallusprosessin kulueristä. Prosessin stabiilit olosuhteet ajoparametrien
suhteen mahdollistaa suuret rahalliset säästöt.
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3 HIEKKAPUHALLUSLAITOS
Seuraavissa osioissa on esitetty Blastman Roboticsin suihkuraepuhdistamon laitteet ja
niiden yksinkertaistetut toimintaperiaatteet. Yleisesti raepuhaltamon prosessikuvaus
voidaan

jakaa

rakeiden

kierrätysjärjestelmään,

hiekkakelloon,

robottiin

sekä

ilmanvaihtoon. Lisäksi nämä ovat yhteydessä paineentuottojärjestelmään, joka on
jaettuna yleensä vieressä olevien kohteiden, kuten maalaamon kanssa.

3.1 Hiekkakello
Hiekkakellon tehtävänä on annostella ja yhdistää hioma-aine paineilmavirtauksen kanssa.
Hioma-aine syötetään annosteluventtiilin kautta hiekkaletkuun, jossa ylipaineistettu ilma
kiihdyttää ja kuljettaa sen suuttimelle, jonka avulla se ohjataan puhdistettavaan
kappaleeseen. Kuvassa 5 on Blastmanin BP1400-hiekkakello.

Kuva 5. Blastman BP1400 -hiekkakello.
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Blastmanin suunnittelemissa hiekkakelloissa hyödynnetään kaksikammioista rakennetta,
jolloin hioma-ainetta on varastoituna kahteen erilliseen paineistettuun kammioon. Alempi
kammio on yhteydessä hiekkaventtiilin kautta virtauslinjaan, kun taas ylemmästä
kammiosta on yhteys siiloon. Kammiot ovat yhteydessä toisiinsa pop-up-venttiilin avulla,
jolloin molempien kammioiden ollessa paineistettuina samassa paineessa, kyseinen
venttiili avautuu. Tällöin ylempään kammioon varastoitu hioma-aine valuu alemman
kammion sisään. Kun ylemmän kammion paine puretaan, pop-up-venttiili sulkeutuu,
jonka jälkeen ylempi kammio voidaan täyttää siilossa olevalla hioma-aineella. Kyseinen
menetelmä mahdollistaa sen, että hiekkakelloa voidaan täyttää jatkuvatoimisena kesken
raepuhalluksen, jolloin täyttö ei laske käyttöastetta.
Hioma-aineen määrään ilmasuihkussa voidaan vaikuttaa säätämällä hiekkakellon
pohjassa olevia hioma-aineen annosteluventtiileitä. Liian avonaiseksi säädetty venttiili
aiheuttaa tilanteen, jossa suuttimen lävitse kulkee liikaa hioma-ainetta suhteessa
käytettyyn ilmaan. Tällöin hioma-aine ei tule suuttimen läpi tasaisena virtana. Tällainen
käyttäytyminen laskee puhalluksen tehokkuutta. Sen sijaan liian vähäisellä hiomaainesyötöllä tarvitaan pidempi puhdistusaika samalle pinnalle. Samalla yksittäisten
partikkelien nopeus on suurempi, joka kasvattaa partikkelien murtumisen määrää
suhteessa puhdistettuun pinta-alaan. Hyvin säädetyllä annostelulla saavutetaan paras
pinnan puhdistusaste, ja siten prosessin tehokkuus.

3.2 Suutin
Hiekkakellolta tuleva hiekkaletku on kytketty suuttimeen. Suuttimen mallilla ja koolla on
huomattava vaikutus ilmankulutukseen. Suuttimet ovat tyypillisesti 13, 16 tai 19 mm
halkaisijaltaan. Koko määritetään suuttimen ohuimman kohdan halkaisijasta. Koon
kasvattaminen

kasvattaa

ilman

kulutusta

ja

hioma-aineen

massavirtausta.

Mallivaihtoehtoina ovat bazooka ja venturi. Näiden geometrisilla muodoilla voidaan
vaikuttaa muodostuvan suihkun kuvioon. Venturi-suuttimella saavutetaan suurempi
partikkelinopeus, jonka vuoksi se on soveliaampi vaativampiin puhdistuskohteisiin.
Bazooka-suutin taas on soveliaampi helposti puhdistettaville isoille pinnoille. Kuvassa 6
on esitetty Blastmanin käyttämien suuttimien rakenteet.
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Kuva 6. Blastman Roboticsin käyttämien suuttimien rakenteet.

Hioma-aineen kulkeutuminen suuttimen lävitse kuluttaa suutinta. Kuluessaan suuttimen
kriittisen kohdan halkaisija kasvaa, jolloin sekä ilman kulutus että hioma-aineen
massavirtaus kasvavat. Suuttimen kuluessa raepuhalluksen tehokkuus laskee. Kulumisen
nopeuteen vaikuttavat erityisesti suuttimen ja hioma-aineen välisten kovuuskertoimien
suhde. Mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi suuttimet on valmistettu yleensä
volframikarbidista tai boorikarbidista. Kuluneet suuttimet tulee vaihtaa säännöllisin
väliajoin, jotta varmistetaan järjestelmän tehokkuus. (Airblast, 2021)

3.3 Paineilmakompressori
Raepuhaltamoissa paineilmakompressorin tehtävänä on tuottaa paineistettua ilmaa sekä
raepuhalluksen tarpeisiin että myös lukuisille apulaitteille, kuten pölynkeräimien
painepuhdistajille. Yleensä kompressori on yhteydessä puskurisäiliöön, jonka tehtävänä
on tasata paineilman painetaso.
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3.4 Suuttimen ohjauslaitteisto
Suurin ero eri puhallusmenetelmien välillä on suuttimen ohjaustapa. Kaikkein
yleisimmässä raepuhaltamisen menetelmässä, käsipuhalluksessa, suojavarusteisiin puettu
ihminen hallitsee suutinta, ja sitä ohjaamalla puhdistaa työstettävän kappaleen pintaa.
Blastman Roboticsin puhalluslaitteissa suutin on kytkettynä robottikäsivarteen.
Käsivarren ohjaukseen voidaan käyttää täysin automaattisesti ja itsenäisesti suorittavaa
periaatetta, jolloin robotti kulkee ennalta määritettyjä paikkakoordinaatteja pitkin ja
suorittaa puhdistuksen. Robotti voidaan opettaa joko manuaalisesti tai vaihtoehtoisesti
hyödyntämällä puhdistettavan kappaleen 3D-mallia, josta tietokoneella generoidaan
tarvittavat ohjausaskeleet. Kuvassa 7 on täysin automaattinen Blastman Roboticsin B20Srobotti.

Kuva 7. B20S-robotti.
Vaihtoehtona on ihmisen koneellisesti ohjaama puhdistus. Tällöin käyttöhenkilökunta
ohjaa robottikäsivartta esimerkiksi mukana liikkuvasta hytistä. Tämä on havaittavissa
kuvassa 8.
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Kuva 8. Ajo-Motorin tiloihin asennettu hyttipuhalluslaitteisto.
Robotilla ohjattu raepuhdistus on huomattavasti tehokkaampaa ja työturvallisempaa kuin
manuaalipuhallus. Samalla työn laatu on paljon ennustettavampaa, sillä puhdistus
tapahtuu aina samanlaisesti. Robotti ei kuitenkaan kykene puhdistamaan työstettävää
kappaletta täydellisesti, jonka vuoksi robottipuhalluksen loputtua puhaltamon
henkilökunnan pitää suorittaa vielä käsipuhallus. Tällöin puhdistetaan kappaleen
vaikeimmat kohdat, kuten kolot ja syvänteet sekä pinnat, joissa puhdistus on
epäonnistunut, esimerkiksi hetkellisen häiriön takia.

3.5 Puhaltamo
Raepuhaltamisessa muodostuu paljon melua ja pölyä prosessin ollessa käynnissä. Tämän
vuoksi raepuhaltamista varten tarvitaan oma suljettu toimitila, puhaltamo. Puhaltamo on
rakenteeltaan tiivistetty ja eristetty tila, joka estää hioma-aineen ja pölyn karkaamisen
prosessista ympäristöön ja vähentää muodostuvaa melua. Puhaltamo on varustettu hyvin
tehokkaalla ilmanvaihdolla, jolla ylläpidetään jatkuvasti pientä alipainetta huoneen
sisällä. Tällöin pöly kulkeutuu ilmanvaihdon kautta pölynkeräimille. Kuvassa 9 esitetään
tyypillisen puhaltamon ja sen ilmanvaihdon rakenne.
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Kuva 9. Hiekkapuhalluspuhaltamo (lähteestä (Blastman Robotics Oy, 2020)).

3.6 Ilmanvaihto
Puhallushallin ilmanvaihdosta vastaa tehokkaat, yleensä noin 22–30 kW puhaltimet.
Hallien koosta riippuen näitä saattaa olla tyypillisesti yhdestä kuuteen. Puhaltimet on
asennettu pölynkeräinten päälle, jolloin ne imevät hallista ilmaa ja pölyä pölynkeräinten
läpi. Puhaltimet kuljettavat ilman takaisin halliin kanavistoja pitkin. Kanavistoista löytyy
yleensä korvausilma-aukot, joissa ohjauspeltiä säätämällä voidaan vaikuttaa halliin
kulkeutuvan korvausilman määrään sekä halliin muodostuvan alipaineen suuruuteen.
Prosessin kannalta on kriittistä, että hallissa vallitsee jatkuvasti pieni alipaine suhteessa
ympäristöön, jolloin pöly kulkeutuu pölynkeräimien lävitse, eikä esimerkiksi seinien
pienistä vuotokohdista.
Ilmanvaihtojärjestelmät on mitoitettu hyvin tehokkaiksi, sillä raepuhalluksen yhteydessä
hallin ilmaan päätyvä pöly aiheuttaa näkyvyysongelmia, josta aiheutuu haittaa
käsipuhallukseen. Tyypillisesti yhden puhallinkokonaisuuden kapasiteetti on noin
20000–30000 m3/h. Näin ollen virtausnopeudet saattavat kasvaa ilmanvaihtokanavissa
useisiin kymmeniin metreihin sekunnissa.
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3.7 Pölynkeräin
Pölynkeräimet poistavat hallin ilmassa leijailevan, hyvin hienojakoisen pölyn.
Pölynkeräimien sisälle on asennettuna useita sylinterimäisiä suodatinyksiköitä, joihin
pöly jää kiinni. Kuvassa 10 on esitettynä tyypillisen suodatinyksikön rakenne.

Kuva 10. Pitkään käytössä ollut suodatinyksikkö.
Tukkiutunut suodatin kasvattaa painehäviötä, ja siten laskee kierrätettävän ilman määrää.
Tämän takia suodattimiin on asennettu automaattinen paineimpulssijärjestelmä, joka
laukaisee näiden lävitse korkeapaineista ilmaa tietyn aikasyklin välein. Tyypillinen
aikasykli on 10 sekuntia. Järjestelmä suorittaa puhdistuksen rivi kerrallaan.
Puhdistussyklin yhteydessä pintaan kerääntynyt pöly irtoaa ja putoaa pölynkeräimien
pohjalla oleviin pölypusseihin. Lisäksi kyseinen järjestelmä on varustettu automaattisella
puhdistusohjelmalla,

joka

käynnistyy

puhaltimien

sammuttua.

Tällöin

puhdistusjärjestelmä jatkaa puhdistelua esimääritetyn ajan verran, esimerkiksi 15
minuuttia.
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Kyseinen järjestelmä ei kuitenkaan ole itsessään riittävä, vaan suodattimien pintaan jää
pieniä määriä irtoamatonta pölyä, jota ajan saatossa kertyy lisää tukkien lopulta ne.
Tämän takia suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa tietyn ajan välein.

3.8 Hioma-aineen keräysjärjestelmä
Kuvassa 11 nähdään tyypillinen hioma-aineen keräämiseen suunniteltu järjestelmä.
Puhallushallin lattialla on ritilät, joiden läpi hioma-aine valuu. Ritilöiden alapuolella on
lattiakeräin, jossa liikkuvat raapat kuljettavat käytetyn hioma-aineen hihnakuljettimelle.
Hihnakuljetin kuljettaa hioma-aineen hissikuilun pohjalle, josta hissin kauhat ottavat
kasaantuneesta hioma-aineesta osan ja nostavat sen siilon päälle asennetuille
puhdistinyksikölle.

Kuva 11. Hioma-aineen käsittelyn laitteisto. (Muokattu lähteestä (Blastman Robotics Oy,
2014)).
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3.9 Hioma-aineen puhdistusyksiköt
Siilon päälle on asennettu kaksivaiheinen erottelujärjestelmä, jonka tehtävänä on erotella
palautuvasta hioma-aineesta hienojakoinen pöly sekä sinne kuulumattomat kappaleet,
joita on saattanut päätyä lattiakeräimelle. Näitä ovat esimerkiksi pultit ja mutterit sekä
työstettävän kappaleen mukana tulleet roskat tai kivet.
Ensimmäinen erotteluvaihe tapahtuu rumpuseulalla. Hissillä nostettu materiaali
pudotetaan pyörivän seulan päälle, jolloin vain riittävän hienojakoinen materiaali läpäisee
seulan. Liian suuret kappaleet taas kulkeutuvat seulan päädyn kautta poistoputkeen.
Seulalle pudotuksen yhteydessä osa mukana olevasta hienojakoisesta pölystä siirtyy
ilmaan, josta se imetään pois.
Kuvassa 12 näkyy ilmapesurin rakenne. Ilmapesurin tehtävänä on puhdistaa hiomaaineesta hienojakoinen pöly pois. Rumpuseulalta saapuva hioma-aine kerääntyy
ilmapesurissa kohdassa 1 olevan tason päälle. Kun hioma-ainetta on kertynyt tarpeeksi,
sen paino riittää työntämään kohdan 2 annostelulevyä, jolloin kerääntynyt hioma-aine
purkautuu tasaisena ohuena virtana. Kohdan 6 kautta imetään ilmaa, jolloin
hienojakoinen pöly kulkeutuu kyseisen poistoputken kautta ulos. Raskas pöly kulkeutuu
kohdan 7 poistoputkesta pois. Riittävän isot ja raskaat materiaalit sen sijaan valuvat
kohdan 8 kautta siiloon.
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Kuva 12. Ilmapesurin rakenne. (Lähteestä (Blastman Robotics 2016)).
Nykyisissä ratkaisuissa imun suuruutta voidaan säädellä kohdan 5 säätöventtiilin avulla.
Mikäli venttiili on suljettuna, se pakottaa imuvirtauksen muodostumaan ilmapesurin
sisältä. Jos taas venttiili on täysin auki, imu muodostuu suurimmalta osin laitteen
ulkopuolelle. Mikäli imu on liian suurta erottelulaitteen sisällä, imun mukana kulkeutuu
myös hyvää hioma-ainetta, joka kasvattaa hävikkiä. Liian suuren imun mukana katoava
hioma-aine on kooltaan pienintä raetta, jolla on paras pintaa puhdistava ominaisuus.
Täten liian suuri imu voi aiheuttaa tilanteen, jossa puhdistuksen tehokkuus laskee. Sen
sijaan liian pienellä imulla taas pölyä päätyy siiloon.
Imuvirtaus toteutetaan joko erillisellä pienellä pölynkeräimellä tai kytkemällä imulinja
ilmanvaihdon pölynkeräimiin. Erillinen pölynkeräin käyttää yleensä noin 3 kW
moottoria, ja teoreettinen ilmamäärä kyseisellä systeemillä on noin 3000 m3/h. Erillinen
pölynkeräin on käytännössä pienempi versio ilmanvaihdon pölynkeräimistä, eli siitä
löytyvät samanlaiset suodattimet ja paineimpulssijärjestelmät, sekä ilmamäärän ja
suodattimien suhdeluku on lähes sama kuin isommissa pölynkeräimissä. Erillisen
pölynkeräimen ratkaisu esitetään kuvissa 9 ja 11.
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3.10 Siilo
Keräysjärjestelmän läpi kulkeutunut hioma-aines palautetaan lopulta siiloon. Siilon
tehtävänä on säilyttää ja syöttää hioma-ainetta hiekkakellolle. Hiekkakellon täyttösyklin
alkaessa siilon pohjalla oleva venttiili avataan, jolloin hioma-ainetta virtaa seulalaatikon
lävitse hiekkakellon yläkammioon. Seulalaatikon tehtävänä on estää mahdollisesti
aikaisemmissa erotteluvaiheissa läpi päässeitä roskia päätymästä hiekkakellon sisään.
Mikäli käytössä on useampia hiekkakelloja, näiden yhteydessä on yleensä asennettu
useampia siiloja. Useamman siilon tapauksessa tarvitaan ilmapesurin jälkeen
ohjausventtiili, jonka avulla voidaan päättää, mihin siiloon palautuva hioma-aine
johdetaan.
Tyypilliset siilot ovat kooltaan 5–8 m3. Käytettäessä teräsraetta hioma-aineena,
maksimaallinen siilon kuormanmuutos voi olla noin 23500–37600 kg.

27

4 RAEPUHALTAMON MITTALAITTEET
Laadukkaan datan keräämisen varmistamiseksi tulee mittauksien menetelmiin ja
laitevalintoihin kiinnittää paljon huomiota. Raepuhaltamon olosuhteet aiheuttavat kovia
vaatimuksia valittaville antureille. Samalla työn tavoitteena on pyrkiä löytämään
anturiratkaisut, jotka ovat soveltuvia myös lopullisten prosessien tarpeisiin. Ongelmia
anturivalinnassa aiheuttaa se, että lopulliset kohteet, joihin anturit tullaan asentamaan,
ovat hyvin erilaisia, ja joiden eri parametrien arvot voivat vaihdella paljon. Tämän vuoksi
valinnassa tulee tarkastella kokonaiskuvaa ja selvittää useita vaihtoehtoja. Näiden
seurauksena anturien valintaprosessin tärkeimpinä muuttujina ovat seuraavat:
•

kustannus

•

mittausalue

•

tarkkuus

•

toimintavarmuus

•

liitäntävalinnat PLC-järjestelmiin.

Esiselvitystä varten selvitettiin kaikki vaadittavat mittaukset, näihin soveltuvat
mittalaitteet sekä niiltä vaadittavat ominaisuudet. Työn tilaajan toiveesta tarkat malli- ja
merkkitiedot jätetään mainitsematta, ja antureita tarkastellaan enemmän käytettävän
tekniikan kannalta.

4.1 Virtausanturit
Ilmanvaihtojärjestelmä, ilmapesuri sekä hiekkakellon painelinja ovat kohteet, joista
halutaan saada selville tilavuusvirtaukset. Ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmapesuri ovat
samankaltaisia kohteita, joten näihin pätevät samankaltaiset vaatimukset anturien
suhteen. Näin ollen anturien valinta voidaan jakaa kahteen osaan: puhdistusjärjestelmien
virtausmittauksiin sekä painelinjan virtausmittauksiin.
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4.1.1 Puhdistusjärjestelmien virtausanturit
Puhdistusjärjestelmät sisältävät sekä ilmanvaihtokanavaan että ilmapesuriin asennettavat
anturit. Molemmissa tilanteissa virtausmittaus on samanlainen eli mittaukset tehdään
pölynkeräimien jälkeisestä kanavista. Molemmissa kohteissa ympäristö aiheuttaa suuret
vaatimukset antureille. Suurimmat ongelmat muodostuvat seuraavista: virtauskanavan
pölyisyys, hyvin suuri ja vaihteleva virtausalue sekä virtausprofiilin epätäydellinen
kehittyminen.
Sekä ilmapesurissa että ilmanvaihtokanavassa kulkeutuu suuria määriä pölyä
pölynkeräimiin. Ilman virtausnopeus voi olla useita kymmeniä metrejä sekunnissa.
Vaikka pölyllä ei ole suurta massaa, sen liike-energia kasvaa eksponentiaalisesti
virtausnopeuden kasvaessa. Tällöin nopeasti kulkeutuva pöly voi hioa ja tukkia
virtausanturit. Tämän takia mittauksia ei voida suorittaa ennen pölynkeräintä. Lisäksi
riskejä pölystä aiheutuu, mikäli pölynkeräimien suodattimet reikiintyvät. Pienten
repeämien vaikutusta ei voida havaita mittausten pohjalta, jonka vuoksi suodattimien
lävitse voi kulkeutua pölyä poistokanaviin pitkäänkin, kunnes repeämät kasvavat liian
suuriksi. Tämän takia anturin tulee olla rakenteeltaan erittäin pölynkestävä.
Toinen

rajoite

muodostuu

systeemien

hyvin

laajasta

virtausalueesta.

Ilmanvaihtokanavien poikkipinta-ala ja puhaltimen tilavuusvirtaus vaihtelevat paljon eri
kohteissa. Tilavuusvirtaus voi vaihdella välillä 3000–46000 m3/h. Näin ollen valittavan
anturin tulee kyetä mittaamaan tarkasti sekä hyvin matalia että hyvin korkeita
virtausnopeuksia.
Viimeinen rajoite muodostuu siitä, että monissa kohteissa virtauskanavien virtausprofiili
ei välttämättä ehdi muodostua täydelliseksi. Tämä tapahtuu tilanteissa, joissa
virtauskanavan suorat etäisyydet ovat lyhyitä suhteessa kanavan hydrauliseen
halkaisijaan ja mittalaitteen etäisyyteen häiriöistä, kuten mutkista, kuristuksista,
laajenevista kanavista ja venttiileistä. Kyseisiä tilanteita on esitetty taulukossa 1, josta
nähdään suositusetäisyydet anturin optimaaliselle asennuspaikalle. Esitetyt arvot
kuvaavat putken halkaisijoilla kerrottuja etäisyyksiä. (Engineering ToolBox, 2003))
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Taulukko 1. Vähimmäisetäisyydet anturien asentamiseen. (Fluid Components LLC,
2016)
Häiriö
Suora putki ennen anturia
Suora putki anturin jälkeen
45° tai 90° ennen anturia
45° tai 90° anturin jälkeen
Venttiili ennen anturia
Venttiilit anturin jälkeen
Kuristus ennen anturia
Kuristus anturin jälkeen
Laajenema ennen anturia
Laajenema anturin jälkeen

Minimi asennus etäisyys
20D
10D
15D
7.5D
20D
10D
15D
10D
20D
5D

Mikäli anturia ei voida asentaa optimaaliseen sijaintiin, aikakeskiarvostettu virtauskuvio
ei välttämättä ole ehtinyt kehittyä putken suuntaiseksi, eikä virtauskuvio ole
symmetrinen. Mikäli virtaus ei ole putken suuntaista, se aiheuttaa asentokulmavirheen
mittaavan anturin kanssa. Näin ollen anturin tulee olla hyvin robusti asentokulman
virheisiin. Jälkimmäisen tilanteen ongelma voidaan ratkaista luomalla kohteesta
virtausmallinnuksen avulla mallipohjainen mittalaite. (Kelner, 2009, s.1–2)
Ainoa kustannustehokas ratkaisu, joka täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, on terminen
kalorimetrinen

virtausmittari.

Kyseisen

anturin

toimintaperiaate

pohjautuu

lämmitysvastukseen ja lämpömittareihin. Kalorimetrisiä toimintaperiaatteita on useita,
mutta yleisimpiä ovat sellaiset, joissa vastus lämmittää ympäröivää fluidia, jolloin
mittaamalla lämpötilaa ennen ja jälkeen vastuksen voidaan päätellä jäähdytysteho, josta
selviää fluidin virtausnopeus. Kalorimetrisen anturin etuja ovat sen hyvä häiriösietoisuus
suhteessa virtauskulmaan, hyvin kestävä rakenne ilman liikkuvia tai tukkeutuvia osia, sen
laaja mittausalue aina jopa 200 m/s asti ja hyvä tarkkuus koko mittausalueella. Lisäksi
kyseiset anturit toimivat lähes kaikissa tilanteissa suoraan ilman tarvetta kalibrointiin.
(Baumer, 2021)
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4.1.2 Painelinjan virtausanturit
Hiekkakelloon

asennettavan

anturin

rajoitukset

muodostuvat

tarvittavasta

paineenkestosta ja virtausmäärästä. Hiekkakellon suurin sallittu käyttöpaine on 10 bar.
Tämä on paine, jossa anturin on kyettävä suorittamaan vielä mittauksia luotettavasti.
Anturin tulee kuitenkin kyetä kestämään suurempiakin paineita hetkellisesti, sillä paine
saattaa nousta järjestelmässä hetkellisesti yli käyttöpaineen. Painerajoitukseksi anturille
siis muodostuu 12 bar.
Painelinjassa on suotavampaa suorittaa tarkkailu vakiotilaan kalibroidun tilavuusvirran
perusteella kuin virtausnopeuden. Normalisoitu tilavuusvirtaus on riippuvainen
keskimääräisestä

virtausnopeudesta,

virtauskuvion

poikkipinta-alasta,

käytetystä

paineesta ja lämpötilasta. Muuntamalla yksiköt normaalikuutiometreihin tunnissa
(Nm3/h), saadaan helpommin tarkasteltavissa oleva yksikkö. Mikäli anturi on suunniteltu
mittaamaan ainoastaan virtausnopeutta, tulee sen lisäksi saada tieto linjan paineesta ja
lämpötilasta, joka kasvattaa tarvittavien anturien määrää. (Instrumentation and
Control.NET, 2021)
Käytettävällä suuttimella ja paineella on suurin merkitys muodostuvan virtausmäärän
suhteen. Ääripäiden vaihteluväli eri kohteissa voi vaihdella 500 Nm3/h aina 3500 Nm3/h
asti. Virtausalueeseen vaikuttavat tekijät muodostuvat käyttöpaineesta, suuttimen
malleista ja suuttimien määrästä. Koska painelinjan putkien ja letkujen halkaisijat ovat
yleensä 2”, putkien sisäiset nopeudet ovat valtavia. Tämä voi vaatia putken koon
kasvattamisen ääripäiden tapauksessa, jotta virtausnopeus saadaan väliaikaisesti
laskettua.
Tärkein tieto virtausanturilta on tilavuusvirtauksen määrä. Lisäksi hyödyllinen tieto on
anturiin sisäänrakennettu kulutetun ilman määrän seuranta. Mikäli anturilta halutaan
lukea useita eri mittausten arvoja, kenttäväylällä varustettuja malleja on suosittava.
Painelinjan virtausanturin valinnassa on suotavaa suosia ratkaisuja, jotka ovat helposti
asennettavissa hiekkakelloihin. Painelinjan antureihin pätevät samat ongelmat kuin
ilmanvaihtokanavien antureihin, eli anturit tulee asentaa kohtaan, jossa virtaus voidaan
olettaa kehittyneeksi. Tämä voi vaatia jälkiasennettavan suoran putken pätkän lisäämistä,
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joka kasvattaa kustannuksia. Kuvassa 13 on virtausnopeuden laskuun suunniteltu
väliputki, jossa anturi on asennettu kohtaan, jossa virtaus voidaan olettaa kehittyneeksi.

Kuva 13. Virtausnopeuden laskuun suunniteltu väliputki.
Ainoa tarjolla oleva kustannustehokas ratkaisu on terminen kalorimetrinen virtausmittari.
Kyseiset anturit voivat paine- ja lämpötila kompensoida virtausnopeuden, jolloin
ulostulona saadaan normaalitilavuusvirtausmäärä ajan suhteen (Nm3/h). Kyseisistä
anturityypeistä selvitettiin muutamat vaihtoehdot eri virtausalueille, sillä anturin
mittausalueen ylimitoitus kohteeseen kasvattaa anturin hinnan moninkertaiseksi, sekä
lisää asennustöiden ja mekaanisten asennustarvikkeiden määrää.
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4.2 Massan mittaus
Työn yhtenä tavoitteena vaaditaan tieto sekä siilon että hiekkakellon massasta ja myös
käytettävän hioma-aineen kokojakaumien massaosuudet. Hiekkakellon tapauksessa on
tärkeää saada tarkkaa massan mittaustietoa, sillä sitä käytetään automaattisen
hiekkaventtiilin jatkuvaan ohjaukseen. Lisäksi hiekkakellon maksimaalinen paino ei
vaihtele paljon, joka mahdollistaa saman tyyppisten anturien valinnan, vaikka
puhallusrakeena toimisi teräsrae tai alumiinioksidi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi
hiekkakellon tapauksessa on järkevintä suosia voima-antureihin pohjautuvia ratkaisuja.
Samoin voima-anturien kanssa ei ole välttämättä tarvetta erilliseen kalibrointiin, mitä
muilla menetelmillä vaadittaisiin, sillä monet voima-anturit ovat esikalibroituja.
Hioma-aineen kokojakauman massan mittauksessa on kannattavaa suosia valmiita
pakettiratkaisuja. Parhaiten näihin soveltuvat valmiit vahvistimet ja vaakaelementit.
Vaakaelementtien tarkastelu jätetään tämän työn ulkopuolelle.
Monissa tilanteissa antureita asennettaisiin jo olemassa oleviin laitoksiin, joista löytyvät
siilot ja laitteet valmiina. Tästä aiheutuu ongelma, sillä siiloihin on tuettu lukuisia laitteita,
joka estää siilon nostamisen. Sama ongelma toistuu testausympäristössämme. Samoin
kohteiden suunnittelu jo alusta alkaen siten, että niistä löytyisivät voima-anturien
asennuskoteloiden

mentävät

tilat

sekä

huoltomahdollisuudet

kasvattaisivat

suunnitteluprosessin kompleksisuutta, vaikka kohteisiin ei välttämättä koskaan
asennettaisi massan mittausta. Lisäksi voima-anturien mittausskaalaan vaikuttaa paljon
siilon kokonaismassa. Jotta varmistettaisiin toimiva kokonaisuus kaikkiin mahdollisiin
ympäristöihin, suunnittelussa huomioitavien anturivaihtoehtojen määrä kasvaisi
huomattavasti. Kyseisistä seikoista johtuen voima-anturit eivät ole soveliain ratkaisu
siilon massan mittaukseen, vaan jalkoihin asennettavia venymäliuskoja on suosittava.
Tällöin yksi ratkaisu pätee jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen.
Koska kaikki massan mittauksessa käytettävät anturit tuottavat hyvin pienen vasteen, ovat
ne erikseen vahvistettava. Tämä yleensä toteutetaan erillisellä vahvistimella. Tarjolla on
lisäksi myös esivahvistettuja antureita, joissa vahvistin on integroituna anturiin.
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4.2.1 Venymäliuska-anturit
Venymäliuska-anturi on mittauslaite, jota venyttäessä tai puristettaessa, havaitaan
vastuksen muutos sen yli. Menetelmä pohjautuu siihen, että ohuen metallilangan
resistanssi muuttuu lineaarisesti sen pituuden muuttuessa. Jos muodostunut jännitys on
kyseisen materiaalin elastisella alueella, kappaleen muodonmuutos on lineaarinen
suhteessa voimaan. Mikäli venymäliuska on kiinnitetty ulkoiseen rakenteeseen, siihen
kohdistettu jännitys kohdistuu samalla myös venymäliuskaan. Kalibroiduissa tilanteissa
tiedostetaan se, että tietty voima rakenteeseen tuottaa tietyn suuruisen venymän, ja siten
vastuksen muutoksen. (Ozkul, 1996, s. 108–111)
Venymäliuska-anturit pohjautuvat wheatstone-silta kytkentään, joissa on neljä vastusta
kuvan 14 mukaisella kytkennällä. Virtapiiriin syötetään syöttöjännite kohtaan E1.
Tulojännite mitataan kohdasta E2. Mikäli tulojännite on nolla, virtapiiri on tasapainossa.
Jos taas jokin vastus muuttuu, havaitaan tulojännitteessä pieni, millivolttien kokoluokkaa
oleva jännite. Jos vähintään yksi vastus korvataan venymäliuskalla, jonka nimellisvastus
on sama kuin muiden vastusten, saadaan mittalaite, jossa venymä tuottaa volteissa
mitattava vasteen. Pienen vasteen takia tulee venymäliuskan signaali vahvistaa, että sitä
voitaisiin lukea esimerkiksi ohjelmoitavalla logiikalla (Programmable Logic Control,
PLC). (HBM, 2021a)

Kuva 14. Wheatstone-silta kytkentä (Mukaillen (HBM, 2021a)).
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Venymäliuska-antureita on tarjolla paljon erilaisia, sillä käyttökohteet vaihtelevat
suuresti. Suurimmat erot muodostuvat kiinnitystavasta kohteen pintaan, lämpötilan
kestosta,

valmistetusta

materiaalista

sekä

venymäliuskan

mitattavan

voiman

suuntauksesta. Voiman suuntauksella on tärkein merkitys valintaan. Liuskat voidaan
jakaa lineaarisiin, yhden akselin suuntaisia voimia mittaaviin sekä monihilaisiin
rusettiliuskoihin. Nämä voivat mitata esimerkiksi vääntö- ja leikkausvoimia.
Tyypillisesti wheatstone-siltaan on asennettu yksi, kaksi tai neljä venymäliuskaa.
Käytettäessä vain yhtä lineaarista venymäliuskaa, saadaan selville vain kyseisen
venymäliuskan akselin suuntaisesti vaikuttavat voimat. Lisäämällä toinen venymäliuska
siltaan, sitä voidaan käyttää lämpötilakompensointiin. Kuvan 14 kytkennän tapauksessa
venymäliuskoilla korvattaisiin vastukset kohdista R1 ja R2. Kohdan R1 venymäliuska
mittaisi ulkoisten voimien vaikutuksia. Toisen venymäliuskan tehtävänä olisi mitata
voimia suunnassa, jossa siihen ei kohdistu rasitusta. Tällöin ainoa muodostuva jännitys
aiheutuu lämpölaajenemisesta. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää mittaamaan vastaisia
voimia, jolloin toinen venymäliuska mittaa kappaleen toisella puolella puristuvuutta ja
toinen vastakkaisella puolella venyvyyttä. Kyseisellä kytkennällä saavutetaan
huomattavasti suurempi anturin vaste. Korvaamalla jokainen vastus venymäliuskalla
saavutetaan vielä suurempi vaste ja tarkempi lämpötilakompensointi. Suurentunut vaste
vähentää suhteellisen häiriön määrää signaalia vahvistettaessa. Lisäksi yhtenä
vaihtoehtoina on kehittää aktiivinen lämpötilakompensoinnin menetelmä, jossa
mittaamalla rakenteen lämpötilaa voidaan matemaattisesti ohjauslogiikan puolella
kompensoida venymäliuskaan muodostuvat lämpötilasta aiheutuvat vääristymät. (Ozkul,
1996, s. 111–114)

4.2.2 Voima-anturit
Voima-antureita on tarjolla eri teknologioilla. Tyypilliset ratkaisut pohjautuvat
hydrauliseen voimaan, pietsosähköisiin, induktiivisiin tai venymäliuskoilla toimiviin
ratkaisuihin. Suurin ero eri toimintaperiaatteiden välillä muodostuu siitä, mitataanko
dynaamisia vai staattisia voimia. Jatkuvatoimisessa massan mittaamisessa on ehdotonta,
että valitut anturit ovat soveltuvia staattisten voimien mittaamiseen.
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Suurin

osa

elektronisista

voima-antureista

hyödyntää

toimintaperiaatteessaan

venymäliuskoja. Näissä venymäliuskat on asennettu valmiiksi kehikkoon, jolla voidaan
mitata halutun suuntaisia voimia. Lisäksi ne ovat yleensä lämpötilakompensoituja
kehikon sisäisesti. (Ozkul, 1996, s. 114–115)
Kuvassa 15 on esitetty tyypilliset asennuskehikkoratkaisut. Voima-anturin valinnassa
tulee kiinnittää huomiota mitattavien voimien suuntaukseen. Esimerkiksi kuvassa 16 dkohdan S-tyypin anturit voivat mitata sekä venyvyyttä että puristuvuutta, mutta b-kohdan
puristusvoima-anturi mittaa vain puristuvuutta. Kehikon muodolla on myös huomattava
vaikutus anturin herkkyyteen. Mikäli venymäliuska on asennettu akselin ja vaikuttavan
voiman suuntaisesti, kuten b-kohdan anturi, on anturin herkkyys huomattavasti pienempi
johtuen kehikon pienestä elastisesta muodonmuutoksesta. Vastaavasti d-kohdan
tapauksessa anturin herkkyys on huomattavasti suurempi, sillä jännityksen alaisuudessa
kehikko muuttaa muotoaan venymäliuskan kohdalta huomattavasti enemmän. (Ozkul,
1996, s.114–115)
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Kuva 15. Venymäliuskojen asennuskehikkovaihtoehtoja (Mukaillen Kuoppala & Nevala,
1986, s. 62).

4.2.3 Vahvistimet
Koska suurin osa venymäliuskoista ja voima-antureista ei ole esivahvistettuja, nämä
muodostavat hyvin matalan jännitteen kuormitettaessa. Jotta tieto saataisiin luettaviin
arvoihin, signaali tulee vahvistaa. Tyypillisesti voima-antureiden herkkyys on noin 1–3
mV/V. Arvoiltaan 3 mV/V voima-anturi muodostaa 30 mV suuruisen jännitteen, mikäli
käytössä on 10 V syöttöjännite, ja anturi on maksimikuormassa.
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Vahvistimelta vaadittavia ominaisuuksia ovat sisäisen kalibroinnin suorittamisen
mahdollisuus useilla eri massoilla. Tämä mahdollistaa epälineaarisen käyttäytymisen
kompensoinnin, ja siten tarkemman vasteen. Vaikka venymäliuskat ja siilon puristuvuus
teoriassa toimivatkin lineaarisesti, todellisissa tilanteissa voi olla paljon muuttujia, kuten
massan vinoutumista, ei-kohtisuorassa olevia voimia ja hiukan vinoon asennettuja
antureita.
Tyypillisesti vahvistimesta saadaan vain joko virta- tai jänniteviesti. Analogiset, jatkuvaarvoiset, viestit ovat kuitenkin alttiita häiriöille, jonka vuoksi vahvistimen valinnassa on
kannattavaa suosia kenttäväylällä varustettuja vahvistimia, joissa ulostuloviesti on
muunnettu A/D-muunnoksella digitaaliseksi viestiksi. Tallaisen viestin välittäminen ei
ole yhtä altis häiriöille.
Yleisimmät vahvistimien viestit ovat 16-bittisiä, joka mahdollistaa mittausalueen
jakamisen 65536 osaan. Hiekkakellon massa saattaa nousta yli 5500 kilogrammaan,
jolloin anturien tulisi pystyä mittaamaan nollasta kilosta vähintään 6000 kg asti. Tällöin
paras saavutettava havainnointitarkkuus on 0,0915 kg. Liian suuri havainnointitarkkuus
kasvattaa vaadittua mittausaikaa, jotta massavirtaus voidaan määrittää riittävällä
tarkkuudella. Koska massavirtaus mitataan vertaamalla muuttunutta hiekkakellon painoa
tietyssä ajassa, ei anturien tarkkuus kykene selvittämään tarkkaa massavirtausta, mikäli
virhetermien osuus on prosentuaalisesti liian suuri. Mikäli järjestelmältä vaaditaan
vähintään 1 % tarkkuus massavirran selvittämiseksi, olisi hiekkakellon painon
vähennyttävä vähintään 9,15 kg.

4.3 Lämpötila-anturit
Venymäliuskan lämpötilakompensointi vaatii käytännössä lämpötilan mittauksen
suoraan siilon rakenteen pinnalta. Vaihtoehtoiset ratkaisut ovat vastuslämpötila-anturi
(resistance thermometer, RTD), termoelementti tai termistori. Anturilta vaaditaan hyvin
tarkka, ±0.1 °C, mittaustulos. Käytännössä mitä tarkempi mittaus saadaan rakenteesta,
sitä tarkempi massamittauksen lämpötilankompensointi voidaan kehittää. Samalla
anturilta vaaditaan hyvää pitkäaikaisstabiilisuutta.
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Ilmanvaihdon lämpötilanmittaukseen on mahdollista hyödyntää kalorimetristen
virtausanturien signaalitietoa, sillä näistä selviää ympäröivän fluidin lämpötila. Tällöin
erillistä lämpötila-anturia ei tarvitse asentaa kanavaan.

4.4 Paineen mittaus
Järjestelmässä vaaditaan tieto hiekkakellon paineesta, suodattimien molempien puolien
välisestä paine-erosta sekä puhallushallin ja ympäristön välisestä paine-erosta.
Hiekkakellon paine on tarpeellista tietää automaattisen hiekkaventtiilin ohjausta sekä
letkuvuotojen havainnointia varten. Paine-eron tiedot taas ovat tarpeellisia suodattimien
kunnon monitorointia varten.
Mittauksia varten tarvitaan painelähetin sekä paine-erolähettimet. Paine-erolähettimien
mittauksissa tärkein tekijä muodostuu mitattavasta painealueesta, sillä hallin ja
ympäristön välisissä mittauksissa paine-eron suuruus on muutama kymmentä Pa.
Pölynkeräimien mittauksissa taas paine-ero saattaa olla yli 1800 Pa.
Paine-eroa mitatessa on mahdollista mitata staattista, dynaamista tai kokonaispainetta.
Staattinen paine kuvastaa painetta, joka on olemassa tilanteessa, jossa ympäröivä fluidi
ei liiku. Dynaaminen paine taas on painetta, joka aiheutuu fluidin liikkumisesta.
Kokonaispaine muodostuu dynaamisen sekä staattisen paineen summana. (Sines, n.d)
Paine-ero mittauksissa halutaan mitata pelkästään staattista painetta, jolloin erotuksena
saadaan selville staattisen paineen väheneminen virtausvastuksen ylitse. Tällöin
mittapisteiden sijainti tulee olla kohdassa, jossa dynaaminen paine voidaan olettaa
nollaksi.

Käytännössä

mittauspisteet

pitää

asentaa

pölynkeräinten

seinämien

venymäliuskoilla

toimiviin,

läheisyyteen. (Richardson, 2014)
Paineanturien

toimintaperiaate

pohjautuu

yleensä

kapasitiivisiin tai pietsoresistiiviisin efekteihin. Venymäliuskoilla toimivat paineanturit
sisältävät sensorilevyn, johon on asennettu venymäliuskoja wheatstone-siltakytkennällä.
Paineanturissa on kaksi painekammiota, joiden väli on rajattu sensorilevyllä.
Sensorilevyn toisella puolella on mittauksen painekammio ja toisella puolella
referenssikammio. Referenssikammio voi olla joko umpinainen, jolloin paineen vertailu
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suoritetaan referenssikammion paineeseen. Vaihtoehtoisesti se voi olla avoin, jolloin
vertailu suoritetaan ympäristössä vallitsevan paineen mukaan. Paine-eroa mittaavat
anturit sen sijaan kytketään siten, että molemmat kammiot yhdistetään virtausvastuksen
molemmille puolille. (HBM, 2021b)
Sensorilevyn pullistuminen matalamman paineen suuntaan venyttää venymäliuskoja
muuntaen niiden resistanssia, jolloin havaitaan pieni jännitteen muutos. Kapasitiivisen
anturin toimintaperiaate on samanlainen, eli sensorilevyn pullistuminen muuntaa levyn
kapasitanssia, joka voidaan mitata. (HBM, 2021b)
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5 RAEPUHALTAMON TOIMILAITTEET
Diplomityössä on tavoitteena selvittää laitteilta vaadittavat ominaisuudet sekä suorittaa
komponenttien esivalinnat hioma-aineen jakauma-analysaattoriin, automaattiseen hiomaaineventtiiliin

sekä

hioma-aineen

lisäsyöttimeen.

Lisäksi

suoritettiin

selvitys

ilmanvaihdossa käytettävien takaisinkytkettyjen ilmapeltien vaatimuksista. Työn tilaajan
pyynnöstä valittujen toimilaitteiden malli- ja merkkitiedot jätetään mainitsematta.

5.1 Jakauma-analysaattori
Jakauma-analysaattori on laite, joka poimii hioma-ainenäytteen, seuloo sen eri
partikkelikokoluokkiin, suorittaa massa-analysoinnin hioma-aineesta, ja palauttaa
tutkitun näytteen lopulta takaisin siiloon. Suunnitellut komponentit muodostuvat näytteen
poimintayksiköstä, jakoyksiköstä, siirtoyksiköistä sekä punnitus- ja puhdistusyksiköstä.
Jakoyksikön komponentit muodostuvat jatkuvatoimisista täryseuloista. Suurin osa
tuotantotäryseuloista ei kykene jakamaan näytteitä kuin korkeintaan 5 eri luokkaan, sillä
seulan erottelukyky huononee mitä useampaa seulatasoa käytetään. Koska näytteen
jakaumat halutaan tietää vähintään seitsemästä eri partikkelikokoluokasta, täryseuloja
pitää olla mahdollisesti kahdessa sarjassa. Lisäksi ilmapesurin ohjauksen kannalta
tarvitaan yksi partikkelikokoluokka, josta selviää pölyn osuus jakaumasta. Käytännössä
kaikki tuotantotäryseulat on suunniteltu jatkuvatoimisiin prosesseihin, joissa seulan koko
määrittää tuotantomäärän. Koska jakauma-analysaattori suorittaa vain muutaman kilon
seulonnan tietyn aikavälein, täryseulan koosta ei muodostu rajoitteita.
Punnitusyksikkö
laboratoriovaa’asta

muodostuu
tai

joko

vahvistimesta

valmiista
ja

siihen

kenttäväylällä
kytketystä

varustetusta

vaakaelementistä.

Punnitusyksiköltä vaadittavat ominaisuudet ovat alta yhden gramman tarkkuus, kyky
punnita kerralla vähintään 3 kg sekä IP6X-taso, sillä vaaka on jatkuvassa kontaktissa
pölyn kanssa. IP-luokitukseltaan tämä kuvastaa täydellistä suojausta pölyltä. (STEK,
2021)
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Puhdistusyksikössä komponenteilta vaaditaan paineenalennin, magneettiventtiilit sekä
suuttimet. Paineenalennin on kytkettynä hiekkakellon painelinjaan, josta paine lasketaan
sopivaksi. Magneettiventtiilin tehtävänä on puhaltaa paineilmaa suuttimen lävitse
vaa’alle, jolla se puhdistetaan ja siirretään siinä olevan hioma-aineen poistoputkea pitkin
esimerkiksi hissikuilun pohjalle, josta se palautuu takaisin kiertoon.
Poiminta- ja siirtoyksiköiden tehtävänä on poimia näyte ilmapesurin ja siilon välistä, sekä
ohjata vuorollaan näytteet punnitusyksikölle. Koska jatkuvatoimisessa täryseulassa
jakeet tulevat ulos jatkuvalla syötöllä, näytteet pitää kerätä väliaikaisesti talteen. Tähän
soveltuva ratkaisu on ohjattava säätöventtiili. Tällöin jokainen jae voidaan annostella
punnitusyksikölle erillisenä.

5.2 Automaattinen hiekkaventtiili
Automaattinen hiekkaventtiili on laite, jonka venttiilin asentoa voidaan ohjata etänä.
Etäohjaus mahdollistaa venttiilin säädön automaattisesti, mikäli prosessissa tapahtuu
häiriöitä,

kuten

paineen

vaihteluita.

Käytännössä

hiekkakelloihin

soveltuvia

automaattiventtiileitä ei ole tarjolla markkinoilla, sillä venttiililtä vaaditaan seuraavat
ominaisuudet:
•

vähintään 10 bar yhtäjaksoinen paineenkesto sekä hetkellisesti suurempikin,

•

kyky säätää venttiiliä keskeyttämättä raepuhallusta,

•

riittävä hioma-aineen läpivirtaus, vähintään 110 kg/min.

Lisäksi hiekkakellot ovat jo nykyään suunniteltu fyysiseltä kooltaan suhteellisen pieniksi.
Tällöin venttiilin koolle on olemassa rajoitteet.
Ainoa vaihtoehto automaattiventtiilille on toteuttaa se luomalla muunnossarja jo
olemassa oleviin venttiileihin, tai valita sellainen venttiili, joita ei ole ennen käytetty
raepuhalluksessa. Kuitenkin tämänhetkisen hiekkaventtiilin säätö ei ole mahdollista, kun
raepuhallus on käynnissä, johtuen sen kalvoa kuluttavasta vaikutuksesta. Ainoa tapa
säätää venttiiliä on lopettaa raepuhallus, jolloin venttiilin asennon säätäminen olisi
mahdollista suorittaa. Järkevämpi vaihtoehto on valita valuhiekan kuljetukseen
käytettävät letkuventtiilit, joihin on saatavilla säätöyksiköitä.
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5.3 Lisäsyötin
Lisäsyötin on laite, joka annostelee halutun määrän uutta raetta prosessin kiertoon.
Lisäsyötön tarkoituksena on korvata hävikkinä kadonnut hioma-aine. Tavanomaisesti
raepuhaltamon henkilökunnalle on muodostunut jonkinlainen toimintamalli lisäsyötön
tarpeen määrästä, kuten esimerkiksi muutama hioma-ainesäkki jokaisen puhalluspäivän
päätteeksi. Automaattisella lisäsyöttimellä syöttö toteutetaan tarkasti sekä vältetään
kerrostumisista aiheutuvat ongelmat, joita manuaalisessa syötössä ilmenee.
Automaattinen syöttö toteutetaan pudottamalla uudet rakeet hissikuilun pohjalle, josta
hissin kauhat kuljettavat sen puhdistimien lävitse siiloon. Syöttö halutaan toteuttaa
vakiotilavuuksilla, sillä syöttöön ei ole mahdollista hyödyntää takaisinkytkettyä säätöä.
Tämä johtuu siitä, että siilon massan mittauksen tarkkuus ei ole riittävä ja siinä ilmenee
liikaa häiriöitä. Vakiotilavuuksia käyttämällä varmistetaan, että eteenpäin kytketty säätö
on tarkkaa.
Vaihtoehtoiset valitut syötinkomponentit ovat joko kaksi levyluistiventtiiliä tai
rumpusyötin. Rumpusyötin syöttää vakiotilavuuden edestä raetta yhtä akselin kierrosta
kohden. Levyluistiventtiili taas toimii periaatteella, jossa ylemmän venttiilin avautuessa
täyttyy venttiilien välinen tila vakiomäärällä raetta. Lisäksi lisäsyötin tarvitsee erillisen
säiliön uusille rakeille, jolloin manuaalinen täyttösykli voidaan pitää useissa viikoissa.
Vaihtoehtoisesti lisäsyötin voidaan kytkeä tavanomaiseen siiloon, joka on varattu
ainoastaan lisäsyötön materiaaleille. Tämä on tarpeellista, mikäli syötettävä hioma-aine
on hyvin kuluvaa, kuten esimerkiksi alumiinioksidia.

5.4 Ilmapeltien toimilaite
Ilmanvaihdon yhteyteen kaavailtu energiaa säästävä ajotila vaatii hallin ja ympäristön
välisen paine-eron laskun säätämällä ilmapeltiä, jolloin haluttu alipaine saadaan
muodostettua pienemmällä kiertävällä ilmamäärällä. Monet ilmapeltien ohjaukseen
suunnitellut

toimilaitteet

toimivat

joko

auki–kiinni-periaatteella

tai

kolmipisteohjauksella, jolloin sitä voidaan avata tai sulkea erillisellä ohjauskäskyllä.
Näistä ei kuitenkaan saada todellista tilatietoa selvitettyä. Koska mittauksissa on
mahdollisesti jatkuvaa häiriötä, pelti pitää säätää tarkasti samaan asentoon joka kerta.
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Lisäksi tarvittavia asentoja on useita, johtuen useista eri ajotiloista. Tämän vuoksi
ilmapeltien ohjaukseen vaaditaan takaisinkytketty, asentonsa tietävä, toimilaite.
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6 KOEJÄRJESTELY JA PROSESSIMITTAUKSET
Diplomityössä tehdään mittauksia Ajo-Motorin tiloissa. Mittauksissa kerätään dataa
useiden kuukausien ajalta. Ajo-Motorilta löytyy jo ennestään Blastman Roboticsin
kehittämä PLC-järjestelmä, mutta mittaukset halutaan suorittaa itsenäisenä osana, jolloin
vältetään riskit järjestelmän muokkauksesta aiheutuvista virheistä. Lisäksi on tärkeää, että
tiedot saadaan siirrettyä verkon välityksellä talteen, joka ei olisi ollut olemassa olevalla
järjestelmällä mahdollista. Tätä varten kehitettiin erillinen etäluettava mittauslaitteisto.

6.1 Mittakortti
Alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä analogisia mittauksia yhteensä 8 eri kohteesta.
Tällöin 8-paikkainen analoginen single-ended -tyyppinen I/O-mittauskortti pystyisi
hoitamaan datan keräämisen. Mikäli haluttaisiin hyödyntää differential -tyyppisiä tuloja,
tarvittaisiin vähintään 16 paikkainen mittakortti. Single-ended -tyyppinen kortti mittaa
signaalin tulokanavan ja maadoituksen väliltä. Differential -tyyppinen kortti taas mittaa
signaalin käyttäen kahta erillistä tulokanavaa. Tämä kuitenkin kasvattaa tarvittavien
tulopaikkojen määrän kaksinkertaiseksi, sekä nostaisi tuotekehityskuluja huomattavasti.
(Mccdaq.com, 2021, s. 4)
Koska mittausjärjestelmän tulee olla mahdollisimman stabiili ulkoisille häiriöille,
ainoaksi ratkaisuksi muodostui mittakortti, joka saa virtansa suoraan tietokoneelta.
Tietokoneeksi valittiin kannettava tietokone, jolloin kyseinen mittausjärjestelmä pysyy
käynnissä, vaikka esimerkiksi sähköt katkeaisivat hetkeksi. Mittakortiksi valittiin
National Instrumentin USB-6000, jossa on 8 analogista single-ended -sisääntuloa.
Mittaustarkkuus laitteella on 12 bittiä, jolloin mittausalue on jaettuna 4096 askeleeseen.
Laitteen analogiset sisääntulot tukevat vain ±10 V jännitealuetta. (National Instruments,
2017)
PLC-järjestelmissä on yleisesti suosittu digitaalisia viestejä sekä 4–20 mA alueella olevia
virtaviestejä, sillä ne ovat häiriösietoisempia kuin jänniteviestit. Tästä johtuen suurin osa
käytettävistä antureista on tarjolla ainoastaan virtaviesteillä. Koska valittu mittalaite ei
tue virtaviestejä, tulee suorittaa signaalimuunnos jänniteviesteiksi. Virtaviestissä 4 mA
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kuvastaa anturin tilan alarajaa ja 20 mA ylärajaa mitta-alueesta. Alle 4 mA kertoisi
anturin virhetilasta. Vaihtoehtoina muunnokselle ovat shunttivastuksen käyttö tai
galvaaniseen erotukseen pohjautuvat signaalimuuntimet. Shunttivastusta käyttämällä
saadaan virtapiirin virta selvitettyä, sillä se aiheuttaa tiedostetun suuruisen
jännitemuutoksen shunttivastuksen molemmille puolille. Shunttivastuksen käyttö
pohjautuu Ohmin lakiin (yhtälö 1):
𝑈 = 𝑅𝐼.

(1)

missä U on jännite, R on resistanssi ja I on virta. Mikäli 250 ohmin shunttivastukseen
tuodaan 4 mA virta, muodostuva jännite-ero on 1 V. Vastaavasti 20 mA virralla
muodostuu jännitteeksi 5 V. Shunttivastuksen käyttö muuntimena on yksinkertaista ja
halpaa, mutta sen negatiivisia puolia ovat mittausalueen pieneneminen. Mikäli
mittaukselta

vaaditaan

hyvää

tarkkuutta,

vaihtoehdoksi

jää

galvaanisen

signaalimuuntimen käyttö. Kyseiset laitteet muuntavat 4–20 mA viestin lineaariseksi joko
0–5 tai 0–10 V viestiksi, ja tarkkuus on riittävä aina 12-bittiseen järjestelmään.
Signaalimuuntimien toimintaperiaatteiksi valittiin galvaaniset erottimet. (Electromen,
2021)

6.2 Suoritettavat mittaukset
Rakennettu mittauslaitteisto on nähtävissä kuvassa 16.
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Kuva 16. Mittauslaitteisto.
Mittauksen jatkuvatoiminen ohjelma toteutettiin Matlab®:lla, ja etäluettavuuteen
hyödynnettiin Zero-Tier One VPN-ohjelmistoa. Mitattavat muuttujat olivat:
•

puhaltimeen 1 kytketyn taajuusmuuntajan kierrosnopeusviesti

•

puhaltimeen 2 kytketyn taajuusmuuntajan kierrosnopeusviesti

•

ilmanvaihtokanavan 1 ilman virtausnopeus

•

ilmanvaihtokanavan 2 ilman virtausnopeus

•

suodattimien paine-ero

•

hiekkakellon paine

•

hiekkakellon ilmankulutus

•

siilon massa

•

siilon rakenteen lämpötila.

Näitä varten asennettiin kappaleessa 4 valitut anturit. Siilon rakenteen lämpötilan mittaus
lisättiin jälkikäteen asennetulla lämpötiladataloggerilla. Lämpötilan vaikutusten suuruus
havaittiin vasta mittausten edetessä, jonka vuoksi dataloggeri lisättiin erillisenä
mittauslaitteena. Dataloggeri asennettiin kiinnittämällä se siilon jalkaan ja eristämällä se
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ympäristöstä. Sen lisääminen alkuperäiseen mittausjärjestelmään ei olisi ollut
mahdollista, sillä kaikki mittakortin mittauspaikat olivat jo käytössä.
Valituilla mittareilla haluttiin saada selvitettyä seuraavat ominaisuudet:
•

Suodattimien käyttäytymisen ja tukkiutumisen raja-arvojen selvittäminen

•

Letkuvuodon raja-arvojen selvittäminen

•

Suuttimen kulumisen raja-arvojen selvittäminen

•

Siilon massan mittauksen toimivuuden varmistaminen.

Lisäksi kohteesta saatiin kerättyä ensimmäistä kertaa jatkuvatoimisesti mittausdataa
useiden prosessin osa-alueiden käyttäytymisestä.
Testejä suorittaessa muodostui haasteita, sillä valitut suuttimet eivät vastanneet kohteessa
olevia. Tämän vuoksi suuttimen kulumisen raja-arvoja ei voitu selvittää. Lisäksi
suodattimien raja-arvon selvittämisessä ilmeni ongelmia, sillä kohteessa ei suoritettu
kesän aikana suodattimien puhdistusta. Tämän vuoksi suodattimien tukkeutumisesta
aiheutuvat raja-arvot jäivät tältä osin selvittämättä.

6.3 Siilon massan mittauksen toteutus
Yksi työn tavoitteesta on selvittää soveltuvat anturit siilon massan mittaamiseen. Siilon
massatieto on järjestelmän toiminnan kannalta ehdotonta, sillä se mahdollistaa hävikin ja
kierrätysasteen laskennan, joita tietoja voidaan käyttää lisäsyötön ohjaukseen.
Ajo-Motorin siiloon asennettiin neljään jalkaan venymäliuska-anturit, jotka kytkettiin
vahvistimeen. Anturit vuorattiin alumiinifoliolla, jotta minimoitaisiin sähkömagneettiset
häiriöt, joita kohteen vieressä olevat taajuusmuuntajat ja 15 kW:n sähkömoottorit olisivat
voineet aiheuttaa.
Tärkein tekijä anturien tarkkuuteen muodostuu onnistuneesta kalibroinnista. Kun anturit
ovat kiinnitettyinä siilon jalkoihin, anturit olisi hyvä kalibroida usealla mittauspisteellä
koko massan muuttumisen alueelta. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, jolloin
vahvistin laskee ääriarvot ekstrapoloimalla kalibrointikäyrästä. Käytännössä siilon
massan mittauksen ei tarvitse olla erityisen tarkka, sillä jo 150 kg tarkkuus riittää. Tämä
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johtuu siitä, että hävikkilaskennassa mitataan useiden viikkojen aikana tapahtunutta
massan väheneminen. Useiden viikkojen aikana hävikkiä muodostuu teräsrakeella
tuhansia kiloja, jolloin antureista johtuvan virheen osuus jää pieneksi. Muilla hiomaaineilla hävikkiä muodostuu jo muutamassa päivässä jopa tuhansia kiloja, jonka vuoksi
tarkastelu on mahdollista suorittaa jopa muutaman päivän väliltä.
Alkuperäinen suunnitelma venymäliuska-anturien kalibrointiin oli lisätä lattiaraapalle
tunnettu määrä raetta, josta se päätyisi takaisin siiloon.

Tämä arvo olisi ilmoitettu

vahvistimeen, jolloin selviäisi tarkasti mittakortin jännitteen ja siilon massan välinen
suhde. Kalibroinnissa kuitenkin muodostui ongelmia, sillä lattiaraappa hajosi kesällä
2020 kesken raepuhalluksen. Korjauksen yhteydessä Ajo-Motorin henkilökunta lisäsi
varastossa

olevat

hioma-aineet

raapalle.

Tästä

johtuen

alkuperäinen

kalibrointisuunnitelma epäonnistui. Koska hioma-ainetta ei lisätty myöhemmin
syksylläkään, ei alkuperäistä kalibrointia saatu suoritettua. Testit anturien validointia
varten kuitenkin toteutettiin suorittamalla 100 kg toistotestejä siilon ollessa eri
täyttöasteella. Tällä varmistettiin anturien samankaltainen vaste tilanteissa, joissa anturit
ovat erilaisen staattisen kuorman alaisuudessa.
Lattiaraapan ollessa rikki, ei raepuhallusta voitu tehdä useisiin päiviin. Tällöin kuitenkin
havaittiin siilon massan mittauksissa tulosten ryömintää tilanteissa, joissa massan ei
oleteta muuttuvan. Syy ryöminnälle yhdistettiin lämpötilanvaihteluihin puhallushallissa.
Usein siilo on sijoitettuna tilaan, jossa hallin ovien avaaminen aiheuttaa suuren
lämpötilanmuutoksen lyhyessä ajassa. Lisäksi hallin sisälämpötila vaihtelee päivittäin.
Ratkaisuksi kehitettiin lämpötilankompensointia varten matemaattinen malli. Koska
lämpölaajeneminen käyttäytyy lineaarisesti, lämpötilakompensointi toteutetaan tässä
tapauksessa yhtälöllä:
𝑚𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 (𝑡) = 𝑚𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜 (t) + k ∗ dT(t).

(2)

missä dT(t) kuvastaa mittasignaalin lämpötilaeroa referenssipisteeseen ajanhetkellä t.
Arvo k kuvastaa erikseen selvitettävää vahvistuskerrointa. Arvo msiilo kuvastaa
mittasignaalina saatua siilon lämpötilakompensoimatonta massaa ja msiilo_kompensoitu
kuvastaa matemaattisesti laskettua lämpötilakompensoitua arvoa. Referenssipisteenä
voidaan käyttää esimerkiksi ensimmäistä mittapistettä. Tällöin dT saadaan yhtälöstä:
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𝑑𝑇(𝑡) = 𝑇(𝑡) − 𝑇(0).

(3)

Lämpötilakompensoinnin onnistumiseksi pitää vahvistuskerroin k saada selvitettyä.
Tämä voidaan selvittää mittaamalla muutama päivä massamittauksen signaalien
käyttäytymistä tilanteessa, jossa siilon massa ei muutu. Parametrin k ollessa optimi,
lämpötilakompensoidun massan pitäisi pysyä hyvin lähellä siilon todellista massaa,
vaikka lämpötila hallissa vaihtelisi. Tällöin kustannusfunktioksi muodostuu:
𝑡=𝑡
𝐽(𝑘) = ∑𝑡=0𝑚𝑎𝑥 |𝑚𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜 (0) − 𝑚𝑠𝑖𝑖𝑙𝑜 (𝑡) − 𝑘 ∗ 𝑑𝑇(𝑡)|.

(4)

Parametri k määritetään hakemalla yhtälön (4) minimi.
Koska suoritetuissa testeissä tarkkoja absoluuttisia massan arvoja ei saatu selvitettyä,
suoritettiin mittauksen vertaus suhteessa jännitemuutokseen mittakortilla. Tällöin
optimaalisessa tilanteessa potentiaalieron tulisi pysyä lämpötilakompensoidussa mallissa
mahdollisimman lähellä nollaa, joka kuvastaisi sitä, että lämpötilakompensoitu massa
vastaa muuttumatonta massa.

6.4 Letkuvuodon havainnointi
Hioma-aine kuljetetaan hiekkakellosta suuttimelle hiekkaletkua pitkin, jolloin se hioo
letkun sisäpuolta. Hioutumista tapahtuu varsinkin letkun taivekohdissa, joissa hiomaaineen inertia aiheuttaa suuren voiman letkun pintaan. Mikäli letkuja ei vaihdeta
säännöllisesti, seurauksena voi olla tilanne, että letkuun muodostuu reikä, tai letku repeää.
Lisäksi hiekkaletkut voivat kulua ulkoisten vaikutusten vuoksi, kuten hankauksesta.
Reikiintyessään reiän lävitse alkaa virrata suuria määriä ilmaa sekä hioma-ainetta. Mikäli
rikkoutunutta letkua ei vaihdeta välittömästi uuteen, vuotopaikasta lentävä hioma-aine
voi aiheuttaa vahinkoa ympäristöön. Lisäksi reikä voi jatkaa kasvamistaan ajan myötä,
jolloin virtausmäärä kasvaa entisestään. Kuvassa 17 on esitetty letkurikko, joka on
aiheutunut ulkoisen hiomisen aikaansaamana.
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Kuva 17. Ulkoisen hiomisen aiheuttava letkurikko.
Letkurikon ja -vuodon havainnoinnin periaatteena toimii se, että letkun rikkoutuessa
ilman ja hioma-aineen kulutus kasvaa huomattavasti. Rikkoutumisen havainnointiin
voidaan luoda raja-arvot, jotka ovat suhteutettuna rikkoutumattomaan letkuun samassa
paineessa. Mikäli esimerkiksi ilmankulutus pysyy yli raja-arvon riittävän kauan, voidaan
letku olettaa rikkoutuneeksi, jolloin PLC-järjestelmä antaa hälytyksen, ja pysäyttää
raepuhalluksen.
Letkun kuluminen voidaan jakaa kahteen osaan: pieneen letkuvuotoon ja suureen
letkurikkoon. Pieni vuoto voidaan olettaa tilanteessa, jossa letkuun on muodostunut pieni
reikä, joka vuotaa. Tällaisen vuotokohdan havaitseminen voi olla hankalaa, sillä se ei
välttämättä estä raepuhaltamista eikä sitä voi välttämättä havaita silmämääräisesti,
varsinkaan jos reikä muodostuu kiskojen päällä kulkeviin letkuihin. Suuren letkurikon
havaitseminen on huomattavasti helpompaa, sillä kulutukset kasvavat valtavasti. Lisäksi
letkurikon tapauksessa letkun reiästä virtaava hioma-aine aiheuttaa kipinöintiä osuessaan
metallisiin kohteisiin, joka voi helpottaa havainnointia. Pienen vuotokohdan kautta
hioma-ainetta voi kulkeutua huomattavasti vähemmän, jolloin kipinöintiä ei välttämättä
edes tapahdu.
Letkurikon

havainnointia

varten

tarvitaan

anturit

vähintään

ilmankulutuksen

mittaamiseen sekä paineen selvittämiseen. Näiden lisäksi voidaan hyödyntää hiomaaineen massavirtaa mittaavia punnitusantureita, jolloin voidaan kumota vääriä
negatiivisia päätelmiä, kuten hiekkaventtiilin tukoksesta aiheutuvaa ilmamäärän kasvua.
Ajo-Motorille asennettiin ainoastaan ilmankulutusta ja painetta mittaavat anturit, sillä
kokenut puhaltaja kykenee havaitsemaan epäideaaliset tilanteet helposti. Anturit
asennettiin suoraan hiekkakellon painelinjaan.
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Testeillä tutkittiin sitä, miten pieni letkuvuoto ja letkurikko käytännössä käyttäytyvät.
Testeissä porattiin reikiä ja viiltämällä aukko 1,5” hiekkaletkuun. Puhalluksen alussa
hiekkaventtiili

säädettiin

optimaaliseen

asentoon

ja

haluttu

paine

syötettiin

kompressorille. Puhalluksia suoritettiin yhtäjaksoisesti noin neljä minuuttia kerrallaan.
Testit suoritettiin sekä venturi- että bazooka-suuttimella. Letkuihin tehdyt reiät ja viillot
on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Letkuihin poratut reiät ja niistä jatketut viiltoreiät.
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
7.1 Mittausten virhelähteet
Kerätyn mittausdatan oikeellisuuteen ja virhelähteisiin on hyvä kiinnittää huomiota, sillä
asennetut mittalaitteet eivät ole täysin ideaalisia ympäristöönsä. Yleisimmissä
raepuhaltamoissa

on

käytössä

lukuisia

tehokkaita

sähkömoottoreita

sekä

taajuusmuuntajia, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä ympäristöönsä.
Mittauksissa

muodostuvat

virheet

ovat

kuitenkin

yleensä

kompensoitavissa

mittausjärjestelmän koodin puolelta.

7.1.1 Signaalien kohina
Työn mittauksissa jouduttiin käyttämään pelkästään analogisia signaaleita. Tämä
aiheuttaa mittauksen tarkkuudessa ja luotettavuudessa ongelmia, koska mittaustapa on
jännitteellä toimiva. Analogiset jänniteviestit ovat hyvin alttiita häiriöille ympäristöstä.
Esimerkiksi venymäliuska-anturit voivat toimia antenneina ja vastaanottaa häiriöitä
sähkömagneettisena säteilynä, joita esimerkiksi paikalla olevat taajuusmuuntajat voivat
aiheuttaa. Lisäksi häiriöitä voi muodostua induktiivisen, kapasitiivisen tai galvaanisen
häiriön muodossa. Kohinan vaikutusta voidaan kompensoida keskiarvoistamalla dataa.
(National Instruments, 2021)

7.1.2 Signaalien potentiaalierot
Koska mittauksissa käytetään kahta eri taajuusmuuntajaa ja mittalaitteissa on käytössä
kaksi eri virtalähdettä, kyseisessä tilanteessa aiheutuu suurta galvaanista häiriötä. Eri
virtalähteiden maadoitusten välille voi muodostua potentiaalieroja. Tällöin todellinen
maadoituksen potentiaali ei ole 0, vaan muodostuva potentiaali saattaa vaihdella satoja
millivoltteja. Varsinkin single-ended -tyyppisissä mittauskorteissa tätä ei voida
kompensoida mittausta edeltävästi, vaan kompensointi tulee suorittaa koodin puolelta.
Tällöin datasta selvitetään jokaisen kaistan potentiaalierot, jotka vähennetään kerätystä
datasta. Tämä aiheuttaa mittausalueen pienentymistä. Käyttämällä differential -tyyppisiä
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mittakortteja, ongelma voidaan välttää, mikäli anturissa on itsessään galvaanisen
erottimen mahdollisuus, tai käytössä on erillinen galvaaninen erotin. (National
Instruments, 2021)
Prosessin luonteesta johtuen siilon massan sekä paineen mittauksessa muodostuu
ongelmia, sillä näiden mittasignaalit eivät mene päivän loputtua nollatilaan, joka
mahdollistaisi dynaamisen potentiaalierojen kompensoinnin päivittäin. Syynä tähän on
se, että massan mittaus on jatkuvaa, jonka vuoksi missään vaiheessa päivää ei muodostu
tilannetta, jossa voitaisiin nähdä ns. nollapiste. Paineen mittauksessa taas ilmeni tilanteita,
että painelinjaan saatettiin jättää ylipaine yön ylitse, joka estää potentiaalieron
määrittämisen dynaamisesti. Massan mittauksen potentiaaliero voidaan selvittää ajoittain,
sillä valittu mittalaite mahdollistaa halutun jännitteen ulostulon, jonka kautta voidaan
selvittää kyseisen hetken potentiaaliero. Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa vain harvoin,
jolloin päivittäin muuntuvaan arvoon ei voida vaikuttaa. Painemittauksissa taas voidaan
selvittää datasta tiettyinä päivinä potentiaalieron suuruus, mikäli painelinja on
tyhjennetty. Koska potentiaalierot pysyvät lähes vakioina, hyvä kompensointi voidaan
saavuttaa käyttämällä soveltuvien päivien potentiaalieroa vähennykseen.

7.2 Massan mittaus
Kalibroinnin

epäonnistumisesta

johtuen

siilon

massan

suhdetta

mittalaitteen

tulosignaaliin ei saatu tarkasti selvitettyä. Pohjautuen kuitenkin arvioihin siiloon
päätyneestä hioma-aineesta sekä tutkimalla massan käyttäytymistä kesällä suoritetuista
raepuhalluksista, voidaan arvioida noin 600–800 kg muutos jokaista mittalaitteen V
kohden. Toistokokeilla kuitenkin saatiin varmistettua, että systeemi tuottaa samanlaisen
vasteen

riippumatta

kuormitusasteesta.

Toistokokeiden

aikana

oletettavat

kuormitusasteet vaihtelivat arviolta 4000 kg väliltä. Toistokokeiden tulosten
samankaltaisuus puoltaa systeemin lineaarista käyttäytymistä koko mitta-alueella.
Toistokokeiden tulokset ovat taulukossa 2.
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Taulukko 2. Toistotestien tulokset
Testisarja
1
2
3

Jännitemuutos (V)
0,156
0,157
0,159

Tuloksissa on hyvä huomioida häiriösignaalien suuruus ja mittakortin teoreettinen
resoluutio, joka 10 V mitta-alueella ja 12 bitillä on 0,002441 V. Tämä vähentää hieman
tulosten tarkkuutta, jotta toistotestien tuloksia voisi käyttää tarkempaan analyysiin.
Lämpötilakompensoitu käyttäytyminen on havaittavissa kuvassa 19. Kuvassa nähdään
sekä lämpötilan että massan mittasignaalin muutokset suhteessa referenssipisteeseen.
Samalla nähdään, että lämpötilakompensoituna mittadata vaihtelee huomattavasti
pienemmällä välillä verrattuna lämpötilakompensoimattomaan. Saaduista tuloksista
voidaan

päätellä

lämpötilakompensoinnin

toimivuus.

Lämpötilakompensoinnin

lisääminen pienentää yleisesti massan mittauksen virheen suuruutta.
Pohjautuen havaintoihin siilon massan käyttäytymisestä, voidaan lämpötilan vaikutus
arvioida vertaamalla arvioitua massaa suhteessa mitattuun lämpötilan muutokseen.
Lämpötilakompensoimattomassa tilanteessa siilon massan vääristymään on arviolta noin
80106 kg/C. Tämä tukee oletusta lämpötilakompensoinnin tarpeesta.
Dataloggerin

mittauksen

lämpötilan

resoluutio

on

havaittavissa

kuvassa

sahalaitaefektinä. Koska jälkikäteen valittu dataloggeri mittaa siilon rakenteen lämpötilaa
konvektion välityksellä, siitä aiheutuu viivettä mittauksiin. Tällöin rakenteen todellisessa
lämpötilassa ja dataloggerin mittaamassa tuloksessa on viiveestä johtuva poikkeama.
Mikäli ympäristössä tapahtuu nopea lämpötilan muutos, kuten esimerkiksi yöllä
jäähtymisen tai päivällä ovien avauksien yhteydessä, muodostuu tästä hetkellinen
poikkeama siilon rakenteen todellisen lämpötilan ja mitatun välillä. Koska yhtälön 4 ei
ota huomioon viivettä, poikkeamaa sisältävät mittaukset ovat sisällytettynä laskentaan,
jolloin parametrin k tulos ei välttämättä vastaa todellista optimia. Tämä ongelma voidaan
kompensoida kokonaan käyttämällä suoraan pintaan kiinnitettäviä lämpötila-antureita,
jolloin lämmönsiirto tapahtuisi kiinteä-kiinteä -rajapinnan kautta, eikä viivettä
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käytännössä ole. On siis oletettavaa, että luotua kompensointia olisi voitu vielä parantaa,
mikäli käytössä olisi ollut laadukkaampi pintaan kiinnitettävä lämpötila-anturi.

Kuva 19. Lämpötilan vaikutus massamittaukseen

7.3 Letkuvuodon tunnistaminen
Letkuvuodon mittauksissa ilmeni ongelmia, sillä hiekkakellon hiekkaventtiili ei
käyttäytynyt jokaisessa puhallussarjassa optimaalisesti, vaan se tukkeutui usein.
Kyseinen ongelma oli vaivannut kohteessa aikaisemminkin. Puhaltajan kommenteista
pystyttiin päättelemään, mitkä puhallukset onnistuivat hyvin ja mitkä hänen mielestään
epäonnistuivat. Tilanteissa, joissa venttiilit osittain tukkeutuivat, havaittiin selvää
ilmankulutuksen kasvua.
Toinen havaittu ongelmakohta oli käytössä ollut kompressori. Kohteessa on käytössä
invertterikompressori

sekä

puskurisäiliö.

Kompressorista

määritetään

haluttu
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käyttöpaine, sekä paineen poikkeaman suuruudet, jolloin kompressorin tulisi säätää
taajuusmuuntajalla

kompressorin

moottorin

kierroksia

joko

suuremmaksi

tai

pienemmäksi, jolloin saavutettaisiin haluttu paine. Poikkeamien arvot ovat yleensä ±0.1
bar tavoitearvosta. Mittauksista kuitenkin havaittiin, että kompressori ei pysty edes
normaaleihin puhalluksiin, vaan paine tipahtaa hyvin nopeasti kaikissa tilanteissa.
Tutkimalla kaikki kesän aikana suoritetut puhallukset, selvitettiin, että yhdessäkään
puhalluksessa kompressori ei vastaa asetettuun painerajaan kuin ainoastaan hetkellä,
jolloin ei suoriteta puhallusta. Puhalluksen aikana siis muodostuu jopa 3,6 bar pysyvä
poikkeama tavoitteen ja mitatun väliltä. Kompressorin tuottokyky riittää suurempaan
ilmamäärään, joka selvisi aikaisemmin tehdyistä puhalluksista, mutta se ei
tuntemattomasta syystä ole koskaan pyrkinyt kompensoimaan kyseistä pysyvää
poikkeamaa.
Mittauksia

varten

asennetun

paineanturin

toimintavarmuus

varmistettiin

kolminkertaisesti vertaamalla sitä hiekkakellon analogiseen paineanturiin, hiekkakellon
PLC:hen yhteydessä olevaan toiseen paineanturiin sekä vertaamalla sitä kompressorin
tilatietoihin. Lisäksi mittausten paine ja ilmankulutus vastasivat hyvin lähelle teoreettisia
ilmankulutuksia, jotka on määritetty aikaisemmin Blastman Roboticsin toimesta.
Mittalaitteen paineanturin voidaan siis olettaa toimivan kunnolla. Kuvassa 20 nähdään,
kuinka paineanturi asennoituu 6, 7, 8, 9 ja 10 bar:in, jonka jälkeen se värähteli ±0,1 bar
alueella, jotka olivat invertteristä säädettyjen säätörajojen arvot. Jokaisen puhalluksen
aikana paine kuitenkin putoaa huomattavasti saavuttamatta tavoitetta.

Kuva 20. Paineen käyttäytyminen puhalluksessa
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Puhaltajan kommenttien mukaan yhdenkään reikien testeissä ei havaittu hioma-aineen
kipinöintiä metalliseinää vasten. Sen sijaan viiltoreikien kanssa havaittiin selvää
kipinöintiä, josta voidaan päätellä, että hioma-ainetta virtasi ulos vuotokohdasta. Lisäksi
puhaltajan mukaan viiltoreikien kautta vuoto oli hyvin realistinen ja verrattavissa
keskivertotilanteisiin, joissa letku on aikoinaan rikkoutunut. Mittausasetelman voidaan
siten olettaa vastaavan todellisuutta.
Aikaisemmin mainittujen ongelmien vuoksi yhdestäkään mittauksesta ei saatu selville
vakioituja ajotiloja. Tämän vuoksi tiedon käsittely pohjautuu ajotiloihin, joissa paineet
putoavat lähes samoihin lukemiin, jolloin tulokset voidaan olettaa suhteellisen
vertailukelpoisiksi. Testien pituudet olivat noin neljä minuuttia. Näistä poimittiin joko
tasaantuneita hetkiä tai dynaamisessa tilanteessa vähintään 15 sekunnin keskiarvoa.
Mittauksissa on erittäin paljon häiriöitä ja epäideaalista hiekkaventtiilin käyttäytymistä,
jonka vuoksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Tulokset on esitetty taulukossa 3.
Saaduista tuloksista havaitaan, että ilmankulutus kasvaa huomattavasti, mikäli
hiekkaletku repeää. Jo pienikin, 13 mm reikä kyetään huomaamaan pienenä kasvuna.
Tulokset siis vastaavat oletettavaan.
Verratessa tuloksia viiltoja sisältävien ja ehjien väliltä, havaitaan että keskimääräinen
paine viiltoja sisältävien mittasarjojen aikana on noin 0,3 bar pienempi kuin ehjien letkun
mittasarjoissa. Voidaankin siis olettaa, että jos paine vastaisi samaa, olisi
ilmankulutuksen kasvu vielä hieman suurempaa. Sen sijaan verratessa ehjiä letkuja ja 13
mm reikiä sisältäviä, havaitaan että paine pysyi liki samana. Täten näiden vertailujen
tulokset ovat paremmin verrattavissa keskenään.
Tuloksista on huomioitava lisäksi se, että mittaus on tapahtunut liki suoran letkun
kohdalta. Tilanteissa, jossa letkuvuoto on jyrkän mutkan kohdalla, oletetaan, että vuoto
on suurempaa. Suurempi vuoto johtuu hioma-aineen ja ilman inertiasta, joka on enemmän
letkun vuotokohdan suuntaan. Taulukossa 3 ilmoitetut tulokset kuvastavat siis pienintä
ilmankulutuksen kasvua, mitä letkuvuotojen yhteydessä voisi tapahtua.
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Taulukko 3. Letkuvuodon havainnoinnin testituloksia.
Suutin Paine (bar) Ilmankulutus (m3/h)
Venturi
5,5
580
Venturi
5,5
625
Venturi
5,25
1000
Venturi
6,5
700
Venturi
6,5
740
Venturi
4
450
Venturi
4
800
Bazooka
5,5
700
Bazooka
5,5
800
Bazooka
5,2
1005

Vuodon tyyppi Kasvu referenssiin
Ei reikää
13mm reikä
7,70 %
Viilto
72,40 %
Ei reikää
13mm reikä
5,70 %
Ei reikää
Viilto
77,80 %
Ei reikää
13mm reikä
14,30 %
Viilto
43,60 %

Paineen vaikutusta tuloksiin ei pystytty testaamaan laajamittaisesti. Ainoiksi painetta
tutkiviksi testisarjoiksi jäivät venturi-suuttimella suoritetut puhallussarjat, joissa paine
putosi 4 ja 5,25 bar asti. Näitä vertailemalla havaitaan, että kasvu referenssi pisteeseen on
kuitenkin suurin piirtein samaa kokoluokkaa, eli ylitse 70 %. Luotettavaa johtopäätöstä
ei kuitenkaan testien vähyydestä voida tehdä siitä, että eri paineilla olisi suurta eroa
ilmankulutuksen prosentuaaliseen kasvuun letkuvuotojen yhteydessä.
Letkuvuodon havainnointia varten on tarpeellista luoda järkevät raja-arvot, joiden
ylittyessä

PLC-järjestelmä

antaa

hälytyksen.

Viiltoreikiä

sisältävien

letkujen

ilmankulutuksen kasvu on venturi-suuttimella 72,4 % ja 77,80 % sekä bazookasuuttimella 43,6 %. Tuloksissa havaitaan suhteellisen suuri poikkeama, mikä voi selittyä
sillä, ettei hiekkaletkua saa vaurioitettua samalla tavalla, jolloin vuotokohtien suuruudet
voivat olla hieman erin kokoisia. Lisäksi venturi-suuttimen geometrisen muodon
erilaisuus aiheuttaa sen, että suuttimessa on suurempi virtausvastus, jolloin olisi loogista
olettaa, että enemmän ilmaa pyrkii karkaamaan vuotokohdan kautta.
Testisarjat, joissa tutkittiin vuodon suuruutta 13 mm reikäkoossa, osoittivat kasvavaa
ilmankulutusta verrattuna ehjään letkuun. Kuitenkin ilmankulutuksen kasvu 13 mm reiän
tapauksessa on vielä liian pientä, että tuloksia uskaltaisi käyttää pienten reikiintymisten
havainnointiin. Silloin ulkoiset häiriötekijät, kuten kalvon vuotaminen, voisi aiheuttaa
väärän hälytyksen.
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Saaduista tuloksista voidaan kuitenkin tehdä oletus, että asettamalla raja-arvon 40 %
suuremmaksi verrattuna ehjään letkuun, pitäisi järjestelmän pystyä havainnoimaan kaikki
suuret repeämiset, joita voisi tapahtua. Se on samalla riittävän suuri, että esimerkiksi
suuttimen kuluminen tai hiekkakellon venttiilien kalvon vuotaminen ei voisi aiheuttaa
vääriä hälytyksiä.

7.4 Suodattimien käyttäytyminen puhalluksen aikana
Ajo-Motorin ilmanvaihto on toteutettu siten, että puhaltimet saavat vain käskyn
käynnistyksestä

ja

sammutuksesta.

Taajuusmuuttajat

säätävät

puhaltimet

sisäänrakennetun PID-säätimen avulla vakiokierroksiin. Puhaltimet saavuttavat halutun
kierrosalueen nopeasti, jonka jälkeen kierrosnopeus on hyvin vakioitu. Tämä on
havaittavissa kuvasta 21.

Kuva 21. Puhaltimen moottorin kierrokset.
Paine-eromittauksista huomattiin, että prosessin käydessä suodattimien paine-ero
muuttuu päivän mittaan. Tämä on havaittavissa kuvasta 22. Koska puhaltimen kierrokset
ovat jatkuvasti hyvin vakioituina, voidaan olettaa, että paine-eron vaihtelu johtuu
ympäristön muutoksista, johon vaikuttaa suodattimiin kiinnittyvä hioma-aines.
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Kuva 22. Suodattimien paine-ero ja ilmanvaihdon ilmavirtaus.
Kuvan 22 kello 14:20 ja 14:30 välillä voidaan havaita automaattisen puhdistusohjelman
toimintaa, joka puhaltimien sammutuksen jälkeen puhdistaa suodattimet, jolloin
painehäviö tipahtaa arvosta 1315 Pa arvoon 1275 Pa. Aikavälillä 11:05 ja 12:30 on
nähtävissä tauko raepuhalluksesta. Samalla havaitaan, että 12:30 ja 14:20 välillä olevien
puhalluksien aikana painehäviö kasvoi yli 50 Pa, mikä vastaa 4,7 % kasvua. AjoMotorilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin korkeimmillaan 9 % paine-eron kasvu
kahden työpäivän välillä, kun painelinja suljettiin illalla, jolloin puhdistusjärjestelmä ei
kyennyt puhdistamaan suodattimia ensimmäisen työpäivän päätteeksi. Todennäköinen
syy on se, että impulssipuhdistaja ei saa puhdistettua suodattimia puhalluksen aikana,
mikäli näiden lävitse virtaa samalla ilmaa. Vasta ilmanvaihdon sammutettaessa
paineimpulssijärjestelmä pystyy puhdistamaan suodattimet, ja painehäviö palautuu
samaan tasoon kuin alkutilanteessa. Painehäviön kasvaminen vastaavasti laskee
ilmavirtauksen määrää, joka havaitaan kuvan 23 virtausnopeudesta. Lukuisissa tilanteissa
kokonaisilmavirtaus laski yli 5 % kahdessa tunnissa.
Mahdollinen hypoteesi kyseisestä tilanteesta on se, että painepuhdistaja saa irrotettua
pölyn suodattimen pinnalta, mutta painesykli ei riitä siirtämään pölypartikkelia
jätesäkkiin asti. Tämän vuoksi ilmavirtaus vetää partikkelin takaisin suodattimeen kiinni.
Vaihtoehtoisesti, koska puhdistusjärjestelmä puhdistaa aina rivin suodattimia kerrallaan,
partikkeli saattaa vain siirtyä puhdistussyklin aikana viereiseen suodatinyksikköön.
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Koska sama ilmiö tapahtuu myös ilmapesurissa, imun määrä vaihtuu prosessin edetessä.
Tämä aiheuttaa tilanteen, että nykyisissä ratkaisuissa ilmapesurin imu on prosessin alussa
liian suurta, tai vaihtoehtoisesti se laskee liian pieneksi päivän mittaan.
Ajo-Motorilla puhaltimia ajettiin hieman aliteholla, verrattuna tavanomaisiin laitoksiin.
Lisäksi puhalluksien pituus oli yleensä korkeintaan vain muutama tunti, kunnes
ilmanvaihto katkaistiin. Käytännössä jatkuvatoimisia robottipuhalluksia ajetaan kahdessa
tai kolmessa vuorossa, jolloin raepuhallusta voi olla päivässä 13–20 tuntia. Tästä voidaan
tehdä oletus, että pidempikestoisissa raepuhalluksissa, joissa yksittäisen suodatinyksikön
läpi menee jopa 50 % enemmän ilmaa, paine-ero kasvaa todennäköisesti enemmän.
Tällöin puhdistusyksiköt altistuvat suuremmalle määrälle pölyä, sekä niitä puhdistetaan
harvemmin.
Älykkään raepuhaltamon tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman stabiilit olosuhteet
puhallushalliin. Ilmanvaihdon tapauksessa tämä vaatii vakioidun ilman kiertävyyden ja
korvausilman puhalluskammioon. Tätä varten tarvitaan takaisinkytkettyä tietoa
ilmamäärästä, jolla säädetään puhaltimien kierroksia. Koska ideaalisen puhaltimen
tehontarve on muotoa:
P = dp*q,

(5)

missä dp on puhaltimen paineentuottokyky ja q on siirrettävä ilmamäärä (m3/h).
Paineentuottokyky

dp

vastaa

suodattimista

ja

kanavista

muodostuvaa

kokonaispainehäviötä. Tällöin esimerkiksi 15 % painehäviön kasvu vakioidulla
ilmavirtauksella kasvattaa tehon tarvetta 15 %. Esimerkiksi 70 % hyötysuhteella toimivan
moottorin energiankulutus kasvaa kyseisessä tilanteessa 21,42 %. Koska suunnitellun
ilmanvaihdon automaation kannalta on tärkeää, että puhaltimia ohjataan siten, että
ilmamäärä pidetään vakiona, suodattimien tukkeutumisesta aiheutuu huomattavaa
energiankulutuksen kasvua.
Suodattimien impulssipuhdistusärjestelmässä on mahdollista kasvattaa syklin tiheyttä
sekä impulssin pituutta. Tavanomainen sykli on noin 10 sekuntia. Impulssin pituus taas
se on säädetty suoraan valmistajan toimittamiin arvoihin, eikä säätöihin ole kiinnitetty
sen enempää huomiota. Tätä varten tehtiin tutkimus, jossa impulssipuhdistimen impulssin
pituutta kasvatettiin 0,15 sekunnista 0,25 sekuntiin. Tavoitteena oli tutkia, että
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saataisiinko painehäviön kasvu hidastumaan tai jopa paine stabiloitumaan, joka
mahdollistaisi energiankulutuksen laskun.
Kuvassa 23 on mittaustuloksia tilanteesta, jossa puhdistimen impulssin pituutta
kasvatettiin. Saadut tulokset eivät osoita, että impulssin pituuden kasvattamisella
saavutettaisiin positiivisia vaikutuksia paine-eron stabilisoimiseksi. Aiemmin esitetty
hypoteesi partikkelin siirtymisestä viereiseen suodattimeen vaikuttaisi loogiselta. Tällöin
impulssin pituuden kasvatuksella ei välttämättä saavuteta haluttua paine-eron kasvun
hillitsemistä.
Saaduissa tuloksissa on kuitenkin huomioitava, että liki jokaisen puhalluksen pituus oli
ajallisesti vain muutamia tunteja. Pitkiä, yli 4 tunnin yhtäjaksoisia puhalluksia, ei kesän
aikana tapahtunut. On mahdollista, että pitkissä puhalluksissa muodostuu saturaatiopiste,
jossa paine-ero ei enää jatka kasvamistaan. Näin ollen impulssin pituuden vaikutuksia ei
pystytty testaamaan siten, että selviäisi miten sillä on vaikutuksia pitkissä puhalluksissa,
joita robotilla suoritettavat puhallukset käytännössä ovat.

Kuva 23. Impulssin pituuden kasvatus 0,15 sekunnista 0,25 sekuntiin jälkeinen vaikutus
paine-eroon (ylempi kuva) ja virtausnopeuteen (alempi kuva).
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET
Siilon massan mittauksen testeistä havaittiin tarvetta lisämittauksille, jotta halutut
ominaisuudet saavutettaisiin. Lämpötilan vaikutuksen siilon massan muutoksiin
havaittiin

olevan

huomattavan

suurta.

Työssä

kehitetyllä

matemaattisella

lämpötilakompensoinnilla saatiin lämpötilan vaikutusta vähennettyä huomattavasti, joka
mahdollistaa massan mittauksen toteuttamisen. Kyseinen tieto on tarpeellista hävikin ja
hioma-aineen kierrätysasteen laskentaa varten.
Ilmanvaihdon pitkäaikainen mittaus toi paljon uutta tietoa sen todellisesta
käyttäytymisestä.

Tulosten

perusteella

ilmanvaihdon

suodattimien

kunnon

monitoroinnille voidaan kehittää oma toimintaperiaate. Tämä voitaisiin esimerkiksi
toteuttaa tekemällä analyysit ainoastaan vakioiduissa tilanteissa, kuten suodattimien
puhdistuksen jälkeisissä hetkissä. Tutkimuksissa myös selvitettiin tärkeät informaatiot
pohjautuen mittalaitteiden asemointiin.
Suodattimien nopean hetkellisen tukkeutumisen oletetaan tapahtuvan myös ilmapesuriin
kytketyssä pölynkeräimessä. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa manuaalisesti yhteen
asentoon säädetty ilmapesuri toimii liian tehokkaasti puhalluksen alussa, tai
vaihtoehtoisesti liian heikosti puhalluksen edetessä. Saadut tulokset varmistavat tiedon
siitä, että ilmapesurin säätäminen on toteutettava takaisinkytketysti, jolloin puhaltimen
kierroksia ohjataan ilmapesurista mitattuun ilmavirtaukseen perustuen.
Vaikka letkurikon testit sisälsivät paljon epäideaalisia mittaustilanteita, testeistä
selvitettiin riittävät raja-arvot todellisten letkurikkojen tapauksiin. Kerättyjä tuloksia
tullaan hyödyntämään logiikan kehityksessä hälytysten raja-arvoina.
Työn aikana suoritettiin anturien ja komponenttien valinta älykkään raepuhaltamon
mittauksien ja toimilaitteiden rakentamista varten. Ilmavirtausmittauksia varten valitut
kalorimetriset anturit osoittautuivat parhaimmiksi vaihtoehdoiksi. Massanmittauksessa
erilliset pultattavat venymäliuskat havaittiin kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi.
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Työssä suoritettiin esiselvitys älykkään raepuhaltamon tarpeisiin. Esiselvitys sisälsi
tarvittavien anturien ja toimilaitteiden määrityksen sekä niiltä vaadittavat ominaisuudet.
Kokeellisissa tutkimuksissa tehtiin anturien validointia sekä puhalluksia hiekkaletkuilla,
joihin tehtiin reikiä ja viiltoja letkuvuotojen havainnoinnin kehittämiseksi. Lisäksi
prosessin käyttäytymisestä kerättiin tietoa useita kuukausia. Tiedonkeruu pohjautui
tilanteisiin, joissa kohteen henkilökunta suoritti raepuhallusta.
Pitkäaikaisten mittausten pohjalta selvisi, kuinka ilmanvaihdon pölynkeräimet
tukkiutuvat hyvin nopeasti jo aliteholla ajettuna. Ilmiö on haitallinen, sillä suunnitellussa
ilmanvaihdon ohjauksessa se aiheuttaa huomattavaa energiankulutuksen kasvuja. Lisäksi
ilmanvaihdossa toteutettiin koesarjat, joissa impulssipuhdistimen syklin pituutta
kasvatettiin. Impulssin kasvattaminen 67 % alkuperäisestä ei vaikuttanut painehäviön
hidastumiseen lyhyissä, muutaman tunnin, puhalluksissa. Oletettavaa on, että partikkelit
vain siirtyvät impulssipuhdistimen takia viereiseen suodatinyksikköön, eivätkä
pölypussiin asti.
Kokeellisen validoinnin avulla selvisi vaadittavien anturien toimivuus tulevaisuuden
projekteihin. Samalla tarvittavien apumittausten määrä varmistui sekä mittauksien
toteuttamisperiaatteet.

Varsinkin

lämpötilakompensoinnin

tarve

siilon

massan

mittauksessa havaittiin tärkeäksi lisämittaukseksi, jotta mittaustarkkuutta saadaan
parannettua.
Letkurikon ja -vuodon tulokset antoivat tietoa tarvittavista raja-arvoista. Saaduilla
tiedoilla voidaan kehittää letkurikon ja letkuvuodon havainnointiin soveltuvat periaatteet.
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