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Hyvä lukija 

Hyvä kumppani on tärkeä, kun on kyse uuden ideoinnista, olemassa ole- 
vien prosessien parantamisesta ja kasvamisesta yhdessä. Ajatusten vaih-
taminen kasvokkain parantaa kykyä nähdä asiat uudesta näkökulmasta ja 
lisää mahdollisuutta kehittää itseään – sekä ihmisenä että ammattilaisena. 
Tätä ajatellen yrityksellämme on lukuisia läheisiä kumppanuuksia, joiden 
avulla haluamme taata, että tuotteemme vastaavat markkinoiden kysyn-
tään. Se auttaa meitä edistämään innovaatioita ja vastaamaan asiakkai- 
demme tarpeisiin kaikkein tehokkaimmin, kaikkialla maailmassa. 

Yrityksemme ja keräysjärjestelmien valmistaja TOMRAn välinen, luotta-
mukseen perustuva yhteistyö käynnistyi yli 15 vuotta sitten, kun norjalai-
nen liikkeenharjoittaja kaipasi tehokasta menetelmää pullojen keräykseen. 
Kuljemme yhdessä ympäristöystävällistä ”vihreää polkua” kohti ympäris-
töä säästävää tulevaisuutta, sillä joka ainoassa yrityksen valmistamassa 
palautusautomaatissa hyödynnetään Pepperl+Fuchsin anturiratkaisuja. 

Lufthansa Technikin johtamissa AutoInspect-tutkimusprojekteissa 
Pepperl+Fuchsin tytäryhtiö VMT (Vision Machine Technic Bildverarbei-
tungssysteme) tutkii palotilan komponenttien täysin automaattista halkea-
mien tunnistusta ja arviointia – lisäesimerkki yhteistyöstä, joka perustuu 
yhteiseen sitoumukseemme jatkuvasta kehityksestä. Tämä harvinaislaa-
tuinen yhteisyritys tarjoaa maan pinnalla millimetrin tarkkuudella tehdyn 
työn ansiosta merkittävää turvaa ilmassa. 

Toivon, että löydät tästä numerosta mielenkiintoisia oivalluksia  
Pepperl+Fuchsin maailmasta. Hyviä lukuhetkiä!

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta.  
Kommentit voi lähettää osoitteeseen: newsletter@pepperl-fuchs.com

mailto:newsletter%40pepperl-fuchs.com?subject=


Kohti neljättä 
teollista vallanku-
mousta

Pepperl+Fuchs pitää Sensorik4.0®-konseptia tien viitoittajana teollisuus 4.0:lle. Se on kuitenkin paljon 
enemmän kuin teoria: yritys on jo testannut käytännön sovelluksia sekä omissa tuotantolaitoksissaan 
että yhdessä muiden yritysten kanssa. Tulevaisuuden kannalta eräs seikka on ratkaisevassa asemassa: 
rajat ylittävä, globaali ajattelutapa – ja yhteistyö automaation, koneenrakennuksen ja tietotekniikan  
alojen kesken. 

Yksittäisiä tuotteita, jotka luotsaavat itsensä itsenäisesti koko tuotannon 
läpi ja ovat itse määrittämässä omaa valmistusreittiään. Koneita ja 
työstettäviä kappaleita, jotka viestivät keskenään pilven välityksellä. 
Tonnien painoisia kuljetusjärjestelmiä, jotka ohjaavat itsensä ilman 
kuljettajaa läpi tehdasrakennusten. Tällaiset kuvaukset eivät enää ole 
vain satunnaisen kirjailijan vilkasta mielikuvitusta, vaan niitä testataan 
jo käytännössä. Neljäs teollinen vallankumous kulkee eteenpäin ja 
muuttaa yrityksiä kaikkialla maailmassa. Näin käy siksi, että yritykset 
joutuvat kohtaamaan uusia vaatimuksia ja miettimään sekä tuotteitaan 
että tuotantoprosessejaan uudella tavalla ollakseen valmiina tulevai-
suutta varten. 
”Nykyiset anturit tuottavat analogisia ja digitaalisia mittauksia, joita 
käytetään valvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi niitä käytetään suljetuissa 
ohjauspiireissä joihin kohdistuu merkittäviä dynaamisia vaatimuksia.  
Sen sijaan neljännen teollisen vallankumouksen antureista –Sensorik4.0® 

-konseptista – tulee eräs teollisuus 4.0-konseptien tärkeimmistä  
tietolähteistä”, selittää Gunther Kegel, Pepperl+Fuchsin toimitusjoh-
taja. Maailmanlaajuisesti toimivien yritysten kannalta on tärkeää,  
että Sensorik4.0®-konseptia testataan käytännössä. ”Testaamme  
jo nyt käytännön toteutuksia yhdessä muiden yritysten kanssa.  

Emme kuitenkaan seiso omassakaan organisaatiossamme paikoillam-
me: onhan meidän valmisteltava omaa yritystämme tulevaisuutta var-
ten. Ja jo nyt voimme hyötyä verkotetusta tuotannosta”, Kegel sanoo. 

Älykäs tehdas – älykäs liiketoiminta – älykäs tuote
Eräs esimerkki hyvästä ensimmäisestä lähestymistavasta ovat Pepper-
l+Fuchsin Berliinin tehtaan valosähköisten R100-, R101- ja R103-sar-
jojen horisontaalisesti ja vertikaalisesti verkotetut tuotantoprosessit. 
Vertikaalisella verkottumisella, eli useiden IT-järjestelmien verkottumi-
sella tuotantolaitoksen eri hierarkiatasoilla toimilaite- ja anturitasosta 
prosessi- ja tuotannonhallintakerroksen kautta MES- ja yritystasoille 
asti, on monia etuja. ”Kiinteä prosessin kulku on mennyttä aikaa – ny-
kyisin valmistetaan useita eri tuotteita joustavasti tiettyjen konfiguroin-
tisääntöjen mukaan”, selittää Hinrik Weber, valosähköisten tuotteiden 
liiketoimintayksikön päällikkö. 
Yritys on myös verkostoitunut hyvin arvonlisäketjussa. ”Optimoidut tila-
us-, laatu- ja logistiikkaprosessit ovat elintärkeitä, jotta voimme toimia 
nopeasti ja joustavasti ja toimittaa asiakkaillemme laadukkaita tuotteita 
lyhyessä ajassa”, Weber selittää. ”Horisontaalinen verkottuminen on 
tässä avainsana. Suuri osa siitä tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmäs-
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sämme – esimerkiksi ulkoisten ja sisäisten tavarantoimittajien toimitus-
kanavissa, mutta myös tilausten vastaanottamisessa tai toimituksissa.” 
Myös itse tuote antaa oman panoksensa verkottumisprosesseihin: 
IO-Link-liityntä on integroitu kaikkiin R100-, R101- ja R103-sarjoihin. 
IO-Link-liitynnän ansiosta tietoliikenne on mahdollista aina anturitasolle 
asti, mikä on lähtökohta Sensorik4.0®-konseptille. Tulevaisuudessa 
pienet valosähköiset anturit voivat olla verkotettu osa teollisuus 4.0 
-tuotantolaitosta. (Lue tästä lisää sivulta 8.)

Raja-arvo ylitetty: tieto sähköpostitse
Toinen esimerkki tulevaisuuteen suuntautuneista tuotannon ratkaisuista 
on kuulatulppajärjestelmä, jonka täyttöastetta valvotaan tulevaisuu-
dessa pilvipalvelun kautta. Järjestelmä täyttää koteloja, esimerkiksi 
ihminen-kone-rajapintojen valvontalaitteita, pienillä lasikuulilla mah- 
dollistaen räjähdyssuojauksen (suojaustyyppi q) sähkökomponentit.  
”Ultraäänianturin avulla voimme mitata järjestelmän täyttötasoa ja 
tiedämme, milloin uusia lasikuulia on lisättävä”, sanoo Benedict 
Rauscher, Pepperl+Fuchsin tuotekehitysryhmän päällikkö. ”Erityistä 
tässä on se, että haluamme liittää anturin pilveen IO-Link-liitynnän ja 
SmartBridge®-tekniikan avulla.” 

SmartBridge®-tekniikka perustuu IO-Link-masteriin, joka voi joko olla
suorassa tietoyhteydessä anturin kanssa tai kirjautua olemassa
olevaan masterin ja anturin väliseen IO-Link-yhteyteen avoimessa
tilassa. SmartBridge®-tekniikan ansiosta tietoa voidaan siirtää pilveen 
turvallisesti ja saumattomasti. Pepperl+Fuchs tekee yhteistyötä start-
up-yritys connectavon kanssa, joka tarjoaa pilviratkaisuja teollisille 
anturitiedoille. Pilvipohjaisen portaalin ansiosta ylimääräisten raja-arvo-
jen, tässä tapauksessa tietyn täyttötason, asettaminen on mahdollista. 
Kuulatehtaan esimerkissä erikseen nimetty työntekijä saa sähköpos-
tiviestin, kun raja-arvo on ylitetty. ”Siten tiedämme, milloin järjestelmä 
on täytettävä, turhat tarkastusprosessit jäävät pois ja säästämme 
varastointikuluissa”, Rauscher selittää. Tämä yksinkertainen esimerkki 
kuvaa vain yhtä mahdollisuutta hyödyntää älykästä verkottumista. 
Tulevaisuudessa älykkäät anturit ja pilvipohjaiset tietokannat valvovat 
monimutkaisia prosesseja ja mahdollistavat niiden vaivattoman hyö-
dyntämisen sijainnista riippumatta.  
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Kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä,  
käytännönläheisiä tuloksia
Talouden ja teollisuuden kannalta eräs teollisuus 4.0 -konseptin tärkeim-
mistä eduista on mahdollinen prosessien tehostuminen: katkeamaton 
tietoliikenne ja tiedon saanti kenttätasolta hallintatasolle ovat olennai-
sessa osassa tehostettaessa olemassa olevia tuotantolinjoja ja -pro-
sesseja. ”Osoitamme yhteistyössä Software AG:n ja liitäntäasiantuntija 
TE Connectivityn kanssa demomallin avulla, että jopa pieni määrä 
tietoa tuotantoprosessista ja älykäs tietoanalyysi riittävät luomaan mer-
kittävää tuotannon lisäarvoa”, sanoo Michael Bozek teollisuus 4.0:n 
tuote- ja liiketoimintakehityksen johtamisyksiköstä. 
Tuotantolinjoille tutun tilanteen heijastelemiseksi luotiin skenaario: 
työpajalla, demomallin alimmalla tasolla, kuvataan kahta valmistus-
prosessia, kuviomeistoa ja taontaa, jotka siirtävät puolivalmisteensa 
täsmällisesti ajoitettuna linjassa seuraavaan koonnin kohdeprosessiin. 
Alku- ja kohdeprosessien on oltava synkronisia ja käynnissä saman-
aikaisesti mahdollisimman suuren tuottavuuden saavuttamiseksi. ”Ta-
vallisesti tästä tehtävästä huolehtii MES- tuotannon toteutusjärjestelmä 
(manufacturing execution system). Demomallin avulla osoitamme, että 
järjestelmän optimointiin tarvitaan työpajalta vain pieni määrä erityistie-
toa”, Bozek selittää. 

Prosessin optimointia, tilan valvontaa ja huoltoa  
tarvittaessa
Prosessin optimointi, tilan valvonta ja huolto tarpeen vaatiessa ovat 
uusien teollisuus 4.0 -konseptien kolme lisäarvoa tuovaa lähtökohtaa. 
Vaihtamalla tai jälkiasentamalla vähemmän laitteistokomponentteja ja 
käyttämällä Software AG:n toimittamaa liiketoiminta-alustaa ne ovat 
käytettävissä myös olemassa olevissa koneissa ja järjestelmissä. An-
turitasolla suorituskyvyn kannalta ratkaisevat prosessitiedot siirretään 
langattomasti anturista liiketoiminta-alustalle SmartBridge®-liitännän 
ja vastapuolena toimivan soveltuvan liityntäyksikön avulla. Hallintata-
solla TE Connectivityn SPARK-liityntä ottaa johtotiedot kenttäväylästä. 
”Liiketoiminta-alusta yhdistää molemmat tietolähteet. Jatkojalostuksen 
ansiosta prosessin parametripoikkeamat ovat havaittavissa jo yksin-
kertaisen vertailun avulla. Tämä lisää tiedonvälityksen läpinäkyvyyttä 
koko tuotantoprosessissa, mutta samalla myös tunnistaa kohdat, 
joissa on parhaat edellytykset tehokkuuden parantamiselle”, Bozek 
selittää. ”Näin voimme havaita viiveet tai lyhyet keskeytykset, jotka 
eivät ole niin ilmeisiä, ja optimoida alku- ja kohdeprosessit tilaus- ja 
varastotilanteen mukaisesti.”
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Matka verkotettuun tulevaisuuteen alkaa tänään
Yhdistelmätiedot ovat olennaisia parannettaessa koneiden ja järjestel-
mien käytettävyyttä. ”Anturien tallentamien ilmoitusten ja varoitusten 
avulla on määriteltävissä komponentin ja usein jopa koko koneen tai 
tehtaan nykyinen tila. Aiemmat arvot, jotka korreloivat koneen todel-
listen käyntiaikojen ja valmistajan huoltosuositusten kanssa tarjoavat 
erinomaisen kuvan koneen tai tehtaan nykyisestä tilasta. Se auttaa 
havaitsemaan uhkaavat viat varhaisessa vaiheessa ja vähentää siten 
keskeytyksiä”, Bozek selittää. ”Nykyisinkin teolliset komponentit tarjo-
avat jo tietoa saastumisesta tai kulumisesta, mutta niitä hyödynnetään 
käytännössä harvoin. Kyseessä on huomattavan suuri hyödyntämätön 
potentiaali: SmartBridge®-liitännän ansiosta nämä tiedot ovat älyk- 
käiden anturien poimittavissa ja siirrettävissä langattomasti huolto- 
alustalle internetin välityksellä. Siellä tilatiedot arvioidaan ja luodaan 
tarvittaessa huoltotoimeksianto yrityksen kunnossapito-osastolle tai 
ulkoiselle palveluntarjoajalle”, Bozek selittää. ”Demomallimme kuvaa 
vaikuttavalla tavalla, miten helposti ja tehokkaasti tulevaisuuden tuo-
tantoprosessit ovat optimoitavissa.”

Nämä esimerkit osoittavat, että katkeamaton tiedonsiirto kenttätasolta 
IT-tasolle on välttämätöntä, jotta älykkäiden anturien täysi potentiaali  
voidaan hyödyntää. Sen saavuttamiseen ei aina tarvita kalliita koneiden 
ja tehtaiden muutostoimenpiteitä – toisinaan investoiminen muuta-
maan lisäkomponenttiin riittää muuttamaan tuotantoprosesseja talou-
dellisemmiksi ja optimoimaan ne teollisuus 4.0 -konseptin mukaisiksi. 
Kattava, esteetön tietoliikenne automaatioalalla ei ole pelkästään visio 
– ensimmäiset askeleet sitä kohti on jo otettu.  n 

 www.pepperl-fuchs.com/news-sensorik40
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Valosähköiset anturit:

uusi sukupolvi 

Valosähköiset anturit Pienten valosähköisten anturien uusi sukupolvi 
jatkaa kasvamistaan: edeltäjiensä R100:n ja R101:n tavoin R103 tarjoaa 
joukon ominaisuuksia yhdessä vakiomallisessa kotelossa. 

Lähetin-vastaanotin-tyyppisestä anturista usean kytkentäpisteen 
antureihin ja etäisyysantureihin – vakiomallinen R103 kattaa kaikki  
valosähköiset mittaustavat. ”Tarkkaan kohteiden havaitsemiseen 
sopivan MPT-tekniikan (Multi Pixel Technology) lisäksi mainitsemisen 
arvoinen on ainutlaatuinen lasertekniikka DuraBeam. Siinä yhdistyvät 
LED- ja laserantureiden edut”, selittää Sebastian Pesch, valosähköisten 
anturien tuotepäällikkö. 

DuraBeamin käyttölämpötila on –40…+60 °C, ja se on vaikuttavan 
kestävä ja pitkäikäinen. Lisäksi kaikissa anturimalleissa on IO-Link- 
liitäntä, joka mahdollistaa jatkuvan tiedonsiirron anturitasolle, mikä  
on Sensorik4.0®:n perusta. SmartBridge®-tekniikka voidaan myös  
integroida helposti IO-Linkin kautta. Tämän ansiosta anturien tietojen
tarkastelu ja parametrointi onnistuu mobiililaitteella.

”Uuden sukupolven aiempien valosähköisten anturien R100:n ja R101:n 
tavoin myös R103:n tuoterakenne vastaa myös tulevaisuuden haastei-
siin. Integroitu rakenne- ja asennuskonsepti erilaisiin sovelluksiin takaa 
parhaan mahdollisen joustavuuden ja pienentää kustannuksia”, selittää 
Holger Unger, valosähköisten anturien tuotepäällikkö. Sarjan mallien 
toimintaperiaatteet ovat erilaiset, mutta kaikissa on laaja valikoima 
liitäntävaihtoehtoja, joten ne ovat erittäin monikäyttöisiä. 

Käyttäjät hyötyvät yhtenäisestä käyttöperiaatteesta. Monikierroksinen 
potentiometri ja painikkeet mahdollistavat nopean parametroinnin, 
myös anturin tilojen näyttö on samanlainen kaikissa sarjan malleissa. 
Tämä säästää aikaa, vähentää virheitä ja pienentää käyttöönoton 
kustannuksia. ”Mottona on, että kerran ymmärretty asia ei unohdu”, 
sanoo Pesch. 

Teknologia + Tuotteet | News for Factory Automation 1/2016
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Yksi anturi, 
useita kyt-
kentäpisteitä
Useiden toimintojensa ansiosta monikäyttöiset 
R100-, R101- ja R103-sarjan valosähköiset anturit 
selviytyvät helposti mittaustehtävistä erilaisissa 
teollisuussovelluksissa. 

Näissä kytkevissä antureissa on hyödynnetty mittausydintekniikkaa 
ja ne yhdistävät yhteen anturiin useita toimintoja, kuten ikkunatilan ja 
IO-Linkin kautta määritettävät kytkentäpisteet. Yksi anturi riittää erilaisten 
pinojen korkeuksien havaitsemiseen. 

Miltä anturien käyttösovellus sitten näyttää? Automaattisia kuljettimia
asennetaan usein tuotantolaitoksiin. Liukuhihnat kuljettavat tuotteita 
esimerkiksi laatikoissa, lavoilla tai muissa astioissa, joista tuotteet siir-
retään pois automaattista jatkokäsittelyä varten. Mittausydintekniikalla 
varustettu kytkevä anturi asennetaan liukuhihnan yläpuolelle, josta se 
”katsoo” alaspäin astioihin. Anturi havaitsee tuotepinojen korkeuden 
astioissa etäisyysmittauksen avulla. Jos nämä tuotteet poistetaan as-
tiasta esimerkiksi imukupilla, anturi havaitsee tämän käyttämällä kahta 
määritettyä kytkentäpistettä. Näin astiaan voidaan lisätä tuotteita jo 
ennen kuin se on tyhjennetty kokonaan. 

Hyöty on ilmeinen: toimitusreittejä voidaan hyödyntää entistä tehok-
kaammin. Aiemmin työhön tarvittiin kahta anturia ja nyt samaan riittää 
yksi. ”Käyttösovelluksen tehokkuus paranee ja hankinnan ja logistiikan 
kustannukset pienenevät. Anturi voidaan vaihtoehtoisesti konfiguroida 
IO-Linkin kautta ja MPT-tekniikan ansiosta sitä voidaan käyttää jous-
tavammin eri sovelluksissa”, sanoo Sebastian Pesch, valosähköisten 
anturien tuotepäällikkö.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-r10x
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AS-Interface Uusi KE4-moduuli valvoo samanaikai-
sesti ja turvallisesti nopeutta ja asentoa. Kun moduulia 
käytetään yhdessä turvamonitorin kanssa, hajautetut 
ratkaisut ovat mahdollisia useissa turvallisuusarkkiteh-
tuureissa. 

Jotkin niistä painavat useita tonneja ja kykenevät nostamaan jopa 
useiden satojen tonnien kuormia huimaaviin korkeuksiin. On selvää, 
että tällaisten koneiden turvallinen ohjaaminen on erityisen tärkeää 
varmistettaessa, etteivät ihmiset, materiaalit ja ympäristö vaarannu. 
Siksi esimerkiksi nosturien kääntöalueen rajoittamisessa käytetään 
usein pyörivän liikkeen antureita ja nopeusmoduuleja. 

”Aiemmin käytössä olleen tekniikan suhteen piti päättää, haluttiinko 
valvoa asentoa vai nopeutta”, selittää Konrad Kern, Pepperl+Fuchsin 
järjestelmäpuolen tuotepäällikkö. ”KE4-moduulin ansiosta asentoriip-
puvainen nopeuden valvonta on nyt mahdollista.” Tämän tekniikan 
keskeisin etu on mahdollisuus valvoa asentoa ja nopeutta nosturien 
lisäksi myös muunlaisten koneiden liikkeissä. 

”Muita mahdollisia sovelluskohteita ovat asennon ja nopeuden valvonta 
ilman kuljettajaa toimivissa kuljetusjärjestelmissä, nopeuden valvonta 
tuotantolinjoissa tai trukkien hidastusrampeissa”, Kern jatkaa. Jopa 
pienet, hajautetut turvasovellukset esimerkiksi kääntöpöydissä tai 
trukeissa on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti KE4-moduulin 
avulla. KE4-moduuli tuntee pääteasennot ja sallitut nopeudet, aloittaa 
jarrutuksen ajallaan ja varmistaa, että laite pysähtyy turvallisesti oikeaan 
paikkaan. 

Suuria   oneita valvotaan 
kompaktin järjestelmän 
avulla
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AS-Interface

AS-Interface korvaa perinteisen johdintekniikan anturi/toimilaitetasolla. Se 
on vakiinnuttanut asemansa kustannustehokkaassa signaalin siirrossa 
käyttämällä samaa kaapelia tehon ja signaalien siirtoon. Maailmanlaajuisesti 
käytössä on 35 miljoonaa asennettua AS-Interface I/O -laitetta tai -moduulia,  
joista yli kolme miljoonaa on turva I/O-laitteita tai -moduuleja. Tämän 
ansiosta AS-Interface on johtava turvallinen kenttätietoliikennejärjestelmä. 
Moduulit asennetaan aina samalla tavalla ohjain- ja korkeamman asteen 
kenttäväyläjärjestelmästä huolimatta: moduuli sijoitetaan mihin tahansa 
lattakaapelin kohtaan ja se voidaan integroida kaikkiin yleisiin ohjaimiin. 
Kone- ja laitteistovalmistajat voivat erottaa asennuksen kokonaan myöhem-
min kytkettävästä korkeamman asteen ohjaimesta. Siten on mahdollista 
määritellä tehokkaat tuotantonormit. 

Jopa PL e ja SIL 3
Miten KE4-moduulia sitten käytetään? Moduulissa on kaksi tuloa pyö-
rivän liikkeen antureille tai lineaarisille mittausantureille, jotka voidaan 
kytkeä TTL-, SSI- tai sin/cos-liitäntöjen avulla. Kahden turvallisen 
lähdön ja useiden turvatoimintojen ansiosta moduulia voidaan käyttää 
kriittisissä sovelluksissa. Moduulissa on parianturi tai yksi turvallinen 
anturi pyörimisakselia kohden, joten se täyttää turvatasojen PL e ja  
SIL 3 vaatimukset. 

Pepperl+Fuchsilla on laaja valikoima erilaisia tuotteita ja tekniikoita, 
jotka voidaan liittää KE4-moduuliin paikoitustehtäviä varten. Tällaisia 
ovat esimerkiksi optiset etäisyysanturit, kuten VDM100, joka käyttää 
PRT-tekniikkaa (Pulse Ranging Technology), pyörivän liikkeen anturit  
ja sijoittelu datamatriisikoodien avulla, kuten PCV:ssä.

Selkeää turvalogiikkaa
Nopeusmoduuli ei ohjaa ja valvo ainoastaan yksittäisiä koneita ja laitok-
sen komponentteja. Yhdessä turvamonitorin kanssa se muodostaa 
kompaktin ratkaisun, joka kykenee moneen muuhunkin: ”Monitorin  
ansiosta käyttäjä voi valvoa turvallisia sijaintialueita ja nopeuksia 
kauempaa”, Kern selittää. Kahdeksan loogista laukaisupiiriä tarjoavat 
laajan valikoiman turvatoimintoja. Turvalliset sijaintialueet ja nopeudet 
parametrisoidaan tietokone-ohjelman avulla ja konfigurointi tallennetaan 
laitteen muistikortille. ”Tämä on lisäetu: komponenttien vaihtaminen 

onnistuu nopeasti ja vaivattomasti eikä uutta parametrisointia tarvita”,  
sanoo Kern. ”Se tarkoittaa, että turvalogiikka säilyy selkeänä ja ha-
jautettuna myös suurissa ja monimutkaisissa sovelluksissa. Usein se 
myös tarkoittaa, ettei korkeamman asteen PLC:tä tarvita.” Kompaktia 
turvajärjestelmää on mahdollista laajentaa joustavasti AS-Interface- 
verkon avulla ilman topologiarajoitteita.  n

 www.pepperl-fuchs.com/news-as-interface
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Se on nopeasti käyttövalmiudessa, poikkeuksellisen kevyt, 
joustava ja kykenee kuljettamaan kuormia, jotka painavat 
jopa kaksi kolmasosaa sen omasta painosta: BITOn uusi 
vihivaunu LEO Locative tulee markkinoille syksyllä 2016. 
Pepperl+Fuchsin anturit takaavat, että automaattisesti 
toimiva järjestelmä pysyy aina radallaan.

LEO kulkee luotettavasti värikkäällä teipillä lattiaan merkittyjä reittejään. 
Määräasemissaan tämä automaattinen kuljetusjärjestelmä purkaa 
jopa 20 kg:n painoiset säiliöt ja laatikot ja ottaa samanaikaisesti kyytiin 
uusia – vaikka itse yksikkö painaa vain 30 kg. Prosessin aikana LEOn 
on ehdottomasti pysyttävä radallaan, jotta yhteentörmäykset voidaan 
välttää. 
Sen takaavat kuusi Pepperl+Fuchsin anturia. R2100 2-D -laserskan-
neri valvoo etäisyyttä edessä oleviin kulkuneuvoihin PRT-tekniikan 
(Pulse Ranging Technology) avulla ja estää yhteentörmäykset. Myös 
PGV100-paikannusjärjestelmä toimii kosketuksettomasti. Se var- 
mistaa, ettei kuljetusjärjestelmä suistu värikkäällä teipillä merkityltä  
radaltaan. Tarkka sijainti määritetään datamatriisikoodien avulla. 
”Niiden ansiosta LEO paikottuu asemiin tarkasti. Paikannusjärjestelmä 

voi myös ohittaa siirtoaseman, jos se on jo varattu. Tällöin LEO käy 
kyseisessä asemassa seuraavalla kierroksellaan”, sanoo Hicham El 
Menaouar, Pepperl+Fuchsin myynti-insinööri. Kuljetusjärjestelmä on 
varustettu valoanturein ja lähetin-vastaanotin-tyyppisin anturein, jotka 
tarkistavat, ovatko kulkuneuvot ja siirtoasemat varattuja. 

Pitkin ympyrärataa
”Nykyisin vihivaunuja käytetään useilla eri alueilla”, sanoo Dennis Ra-
mers, BITOn koneista vastaava tuotepäällikkö. ”LEO Locativen myötä 
tuomme markkinoille kuitenkin aivan uudenlaisen ja ainutlaatuisen jär-
jestelmän: se on kustannustehokas, helppokäyttöinen, erittäin joustava 
ja painaa täyteen kuormattuna vain noin 50 kg.” Vihivaunun kulkemaa 
ympyrärataa on helppo muuttaa ja mukauttaa milloin tahansa paikal-
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Itsenäisesti  
radallaan 
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listen olosuhteiden mukaisesti. LEO seuraa värillisellä teipillä merkittyä 
rataa. Teippi on helppo liimata lattiaan ja poistaa nopeasti. ”Järjes-
telmään voi myös milloin tahansa lisätä uusia siirtoasemia tai muita 
kuljetusjärjestelmiä, joiden ansiosta käyttäjä voi vastata tilauspiikkeihin 
erittäin joustavasti. Lisätyt järjestelmät voi myös poistaa radalta aivan 
yhtä nopeasti”, Ramers selittää. 

Projektista käytäntöön
LEO syntyi varasto- ja käyttölaitteistoasiantuntija BITOn dortmundilaiselta  
Fraunhofer IML -instituutilta (Fraunhofer Institut für Materialfluss und 
Logistik) tilaaman projektin tuloksena. Projektin tavoitteena oli kehittää 
kustannustehokas järjestelmä, joka olisi myös suunnittelultaan erityisen 
joustava ja helppokäyttöinen. ”Tällaisen hienostuneen sovelluksen ohjaus-

kysymykset ratkesivat Pepperl+Fuchsin anturien avulla. Teimme lopulta yli 
kolmen vuoden ajan yhteistyötä projektin puitteissa”, El Menaouar sanoo. 
BITO on jo testannut menestyksekkäästi kaikki kulkuneuvot testaus-
ajossa loppuasiakkaillaan. ”Olimme iloisia päästessämme testaamaan 
LEOn toimintaa käytännössä omassa tehtaassamme Bühlissä”, sanoo 
Markus Hertel, Pepperl+Fuchsin Bühlin tehtaan johtaja. Pienikokoisen, 
joustavan järjestelmän lisäetuja ovat myös sen alhainen paino ja enim-
mäisnopeus (1 m/s): niiden ansiosta ylimääräisiä turvateknisiä ratkai-
suja ei tarvita. ”Tämän vuoksi joustava kuljetusjärjestelmä on erityisen 
kiinnostava ratkaisu logistiikka-alalla”, Hertel sanoo. ”LEOn toiminta on 
osoittautunut luotettavaksi omalla testiradallamme Bühlissä. Olemme 
iloisia, että yhteistyömme BITOn kanssa on tuottanut näin erinomaisia 
tuloksia.”  n

 www.bito.com
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Kohti vihreää  
tulevaisuutta 

Miten norjalaisen palautusautomaattivalmistaja TOMRAn ja mannheimilaisen  
automaatioyritys Pepperl+Fuchsin yhteisyritys tekee tulevaisuudesta vihreämpää? 

Arkinen tilanne: otat juomapullon jääkaapista. Mutta mitä tapahtuu, 
kun juomapakkaus on tyhjä? Pakkausmateriaalien – lasin, muovien tai 
tölkkien – kulkemat reitit ovat moninaisia. Pullojen reitti alkaa tuotanto-
laitoksesta ja jatkuu sieltä täyttöasemaan. Sieltä ne siirretään keskus-
varastoon ja myymälöihin. Kun pullot ovat tyhjiä, kuluttajat tuovat ne 
takaisin palautusautomaattiin. Mutta kuka keksikään näin nerokkaan 
palautusjärjestelmän?

Maalaismaisemasta maailmanlaajuisille markkinoille
Yli 40 vuotta sitten eräs Oslon esikaupunkialueella toimiva, norjalainen 
liikkeenharjoittaja ilmaisi toiveensa koneesta, joka keräisi tyhjät pullot 
yksinkertaisesti, tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. Ajatus innoitti 
Petter ja Tore Plankea, ja niin veljekset kehittivät palautusautomaatin. 
Norjalaisen maailmanmarkkinajohtaja TOMRAn teollinen seikkailu 
käynnistyi pienessä vajassa Norjan Askerissa. Nykyisin palautusauto-
maatit ovat yhä yrityksen tuottavin liiketoiminta-alue. 
Orgaanisen kasvun ja useiden strategisten yritysostojen myötä 
TOMRAsta on tullut johtava toimija maailmanlaajuisessa kierrätys- ja 
lajittelutekniikassa kaivos- ja elintarviketeollisuuksien aloilla. Skandi-
naavinen yritys tarjoaa yli 80 maassa supermarketteihin anturipohjaisia 
ratkaisuja, jotka optimoivat tuottavuuden palautusautomaattien, kerä-

ysjärjestelmien ja lajitteluratkaisujen avulla ja helpottavat juomapakka-
usten tehokasta uudelleenkäyttöä. Yli 5 miljardin Norjan kruunun  
(n. 517 miljoonan euron) vuosittaisen liikevaihtonsa ja yli 2 500 työnte-
kijänsä ansiosta TOMRAn ympäristöä säästävät kierrätystuotteet ovat 
apuna takaamassa toimintakykyistä, vihreämpää tulevaisuutta. 
Yli 15 vuoden ajan Tomra ja Pepperl+Fuchs ovat kulkeneet tätä ”vihre-
ää polkua” yhdessä. Innovaatio ajaa eteenpäin sekä mannheimilaista 
perheyritystä että edelleen Askerissa toimivaa palautusautomaattiasi-
antuntijaa. 

Pieni osa Pepperl+Fuchsia jokaisessa palautusauto-
maatissa
Vaikka Tomra kehittikin pullojen havaitsemistekniikan, kaikissa sen 
palautusautomaateissa käytetään Mannheimissa toimivan automaa-
tioyrityksen anturitekniikkaa niin materiaalin käsittelyvaiheissa kuin 
myöhemmissä lajitteluratkaisuissakin. ”Pepperl+Fuchsin tekniikka on  
mukana tunnistamassa eri pakkaustyyppejä ja lajittelemassa niitä eri 
keräyssäiliöihin. Anturitekniikkamme mittaa myös kierrätyssäiliöiden  
täyttöastetta. Laajan anturisovellusvalikoimansa ansiosta Pepperl+Fuchs 
on induktiivisten ja valosähköisten sekä ultraäänianturien päätoimittaja”,  
sanoo Yngve Bekkevik, Pepperl+Fuchsin järjestelmä- ja ratkaisuinsinööri.  
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Tällaiset pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat merkittävä tekijä Mannheimissa  
toimivan perheyrityksen menestykselle. ”Oikeanlaisen, täydellisiä 
tuotantokomponentteja toimittavan osapuolen löytäminen tavarantoi-
mittajaksi on haastavaa näillä kasvuhakuisilla markkinoilla. Läheinen 
ja onnistunut yhteistyö Tomran ja Pepperl+Fuchsin välillä on ollut 
merkittävä osatekijä menestyksellemme”, sanoo Tomra Systemsin 
strategisen materiaalihankinnan päällikkö Liv Grønvold.

Yksi kone – useita ratkaisuja
Palautusautomaateissa käytettävä anturitekniikka havainnollistaa, 
miten tällaiset asiakaskohtaiset ratkaisut muotoutuvat. 
Useimmat Pepperl+Fuchsin automaatiokomponenteista sijoittuvat 
koneen lajittelupuolelle. Siellä tölkkien ja pullojen tunnistus voi olla 
erityisen haastava tehtävä. Nykyisin monet pullot ovat erittäin ohuita, 
joten niiden tunnistus edellyttää erikoistoimintoja. Tästä syystä valo-
sähköinen, retroheijastava ML7-anturi on oikea valinta kirkkaalle lasille. 
Koneen muissa osissa käytetään kompaktisti koteloituja F77-ultra-
ääniantureita. Lajitteluhihnan varrella induktiiviset anturit tarkkailevat 
metalliosien läheisyyttä ja pyörintänopeutta.
Ultraäänianturit ovat tarpeen myös lajittelusäiliössä: F54-malli valvoo 
sekä keräyssäiliön olemassaoloa että sen täyttötasoa. 

”Koska ultraäänianturien lähetys- ja vastaanottoalue on keilanmuotoinen, 
nämä anturit eivät tunnista yhtä yksittäistä pistettä, vaan pikemminkin 
laajalle ulottuvia erikokoisia mittausalueita. Se on etu tunnistettaessa  
epäsäännöllisiä pintoja, kuten kokoon puristuneita muovipulloja”, 
selittää Carsten Heim, Pepperl+Fuchsin ultraäänituotteiden päällikkö. 
Jos keräyssäiliöt ovat täynnä tai jos joku on unohtanut asettaa säiliön 
takaisin koneeseen, ultraäänianturit antavat signaalin. ”Tässä kokoon-
panossa yksi anturi mittaa säiliön täyttöastetta ja valvoo sen sijoitusta”, 
Heim sanoo. 
Keräyssäiliöiden täyttymistasoa mitataan jatkuvasti, joten liikkeen 
henkilökunta saa ajoissa hälytyksen koneen tyhjennystarpeesta. Tämä 
ehkäisee tarpeettomia keskeytyksiä.  n

 www.tomra.com
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Ovet on suljettu. Pyörät alkavat rullata, turbiinit ulvovat. Silloin mahtava 
jättiläinen nousee liitäen ilmaan. Sujuva ja turvallinen lentäminen 
edellyttää lentokoneen kunnossapidolta millimetrin tarkkaa työtä. Eräs 
lentokoneteollisuuden suurimmista haasteista moottorien kunnossa-
pitoon ja korjauksiin liittyen on kyky havaita palotilojen pienimmätkin 
hiushalkeamat tarkasti. Tähän tarkoitukseen käytetään ns. tunkeuma-
väritarkastusta, joka on vakiintunut, monivaiheinen menetelmä. Yksin-
kertaistettuna menetelmä toimii siten, että komponenttiin levitetään 
fluoresoivaa väriainetta sisältävää tunkeuma-ainetta – nestettä, jonka 
viskositeetti on alhainen. Kapillaarivaikutuksen vuoksi neste tunkeutuu 
kaikkein pienimpiinkin halkeamiin. Tämän jälkeen pinta puhdistetaan, 
kuivataan ja kostutetaan kehiteaineella, minkä jälkeen halkeamat 
paljastuvat ultraviolettivalossa. Menetelmän ansiosta kaikkein pienim-
mätkin halkeamat on mahdollista havaita. Tunkeumaväritarkastus on 
erittäin tehokas, mutta pitkällinen ja hidas menetelmä. Se myös kulut-
taa energiaa ja sillä voi olla epämieluisia ympäristövaikutuksia.

Pepperl+Fuchsin tytäryhtiö VMT (Vision Machine Technic 
Bildverarbeitungssysteme) on osa haastavaa Lufthansa 
Technik AG:n käynnistämää AutoInspect-tutkimusprojektia. 
Projektin tavoitteena on kehittää täysin automatisoitu jär-
jestelmä palotilan komponenttien halkeamien tunnistusta ja 
arviointia varten.

Täysin automatisoitu palotilan  
komponenttien halkeamien tunnistus ja arviointi
Lufthansa Technikin Engine Services -divisioona on asettanut tavoit-
teekseen parantaa jatkuvasti asiakkaidensa moottorin komponenttien 
kunnossapitoprosessia. Automaatiolla on tässä yhä suurempi rooli 
tarkastuksista ja osien mittauksesta aina korjaukseen asti. AutoInspe-
ct-tutkimusprojekti käynnistettiin huhtikuussa 2011 ensimmäisenä käy-
tännön askeleena kohti tulevaisuuden automatisoitua prosessiketjua. 
Sen tavoitteena on täysin automatisoitu palotilan komponenttien hal-
keamien tunnistus- ja arviointimenetelmä. Hampurin osavaltion talous-, 
kuljetus- ja innovaatioasioista vastaavan viranomaisen tuen myötä 
Lufthansa Technik sai kyytiin merkittäviä kumppaneita: Hamburg-Har-
burgin teknisen yliopiston (TUHH) lentokonetekniikan instituutin (IFPT), 
joka vastaa käsiteltävyydestä ja VMT:n. Pepperl+Fuchsin tytäryhtiö ja 
kumppaniyhtiö Espace vastaavat Dr. Werner Neddermeyerin johta-
massa projektissa antureista ja kuvan käsittelystä. VMT:n tutkimus- ja 

Kohti turvallisuuden  
uusia huippulukemia
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kehitysosastolla ja prosessissa tiiviisti yhdessä Sönke Bahrin kanssa 
työskentelevä Marc-André Otto selittää: ”Me VMT-läiset olemme 
onnekkaita saadessamme melko usein olla mukana harvinaisissa pro-
jekteissa. Mutta tämä projekti on selvästi aivan omaa luokkaansa.” 

Pienenpieniä halkeamia ja valtava määrä tietoa
Tiimillä oli valtavia haasteita ratkaistavanaan. Ensiksi kyse oli kompo-
nentista: CFM56-moottorin ulkoisesta lieskaputkesta. Sen halkaisija 
on noin 750 mm ja korkeus noin 200 mm. Monimutkaisen muotonsa 
vuoksi sitä on erittäin vaikea kartoittaa yhtenä kappaleena. Ainoa mah-
dollisuus saavuttaa riittävä kuvan tarkkuus oli käyttää valkoisen valon 
interferometriä. Tarkat mittaukset onnistuvat valkoisen valon sisältä-
mien useiden eri aallonpituuksien ansiosta. Laitteen nimi ei kuitenkaan 
kerro mitään sen todellisesta väristä: AutoInspect-projektissa inter-
ferometri käyttää punaista valoa. Interferometri on altis tärinälle. Tämä 
ongelma ratkaistiin mittauslaitteiston tarkoituksenmukaisella suunnit-
telulla. Kuusiakselisella sarjakinematiikalla varustettu teollisuusrobotti 
ohjaa anturin komponentteja samalla, kun ulkoinen pyörintäakseli 

liikuttaa lieskaputkea. Koko järjestelmä on asennettu paksun teräslevyn 
päälle, joka on eristetty ympäristöstään ilmajousien avulla. Yhtä putkea 
kohden on yli 100 000 mittauskenttää, jotka tuottavat reilusti yli 100 
gigatavua prosessoitavaa tietoa. ”Näin uskomattoman tietomäärän 
lähettäminen, analysoiminen ja kuvaaminen ei ollut helppoa, mutta 
me teimme sen”, Otto sanoo. Vaurioituneella komponentilla on usein 
myös paikallisia ja kokonaisvaltaisia jälkiseurauksia. Tällöin komponen-
tin kartoitus erittäin tarkalla interferometrillä ei enää onnistukaan, sillä 
mittausalue ei ulotu kovin syvälle. Tämä ongelma ratkaistiin käyttämäl-
lä Pepperl+Fuchsin LR 300 -laserkolmiomittausanturia, jonka avulla 
mittauspaikka voidaan mukauttaa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.  
Neljän vuoden tutkimus- ja koekäyttövaiheen jälkeen Lufthansa Technik 
pyrkii nyt saamaan moottorivalmistajien hyväksynnän uudelle menetel-
mälle. Sen jälkeen menetelmä voidaan teollistaa. AutoInspect-projektin 
ollessa edelleen käynnissä aloitettiin myös toinen projekti, AutoRep, 
sillä automaattisen korjauksen tulee seurata halkeamien täysin auto-
matisoitua tunnistusta. ”Olemme oikeilla jäljillä, mutta edessä on vielä 
paljon jännitettävää”, Otto sanoo.  n
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lista jaottelua yrityksen sisäisten kerrosten välillä, helpottavat aidosti 
joustavan tuotantotavan saavuttamista. Näiden verkotettujen rakentei-
den ansiosta tietoliikenne on mahdollista sopeuttaa sekä vertikaalisesti 
laitoksen sisällä että horisontaalisesti arvoketjun mukaisesti. Tältä osin 
tietoturva on aivan yhtä tärkeää kuin uuden, joustavan lähestymistavan 
löytäminen tietolähteiden erottelemiseksi ja maailmanlaajuisen yhteis-
ymmärryksen saavuttamiseksi standardoidusta protokollasta.
Edistääkseen tuotekehityksen kulkua seuraavan teollisen vallankumo-
uksen vauhdissa saksalaiset ammattijärjestöt tietotekniikan (BITKOM), 
elektroniikkateollisuuden (ZVEI) ja koneenrakennuksen (VDMA) aloilta 
lanseerasivat Plattform Industrie 4.0 -hankkeen. Sen puitteissa 
politiikan, teollisuuden ja tieteen alojen sekä ammattiliittojen edusta-
jat laativat yhdessä suosituksia verkotetun teollisuus 4.0 -konseptin 
saavuttamiseksi. Erilaiset taustat korostavat teollisuus 4.0 -konseptin 
monitieteisyyttä. Seuraavan teollisen vallankumouksen haasteisiin  
voidaan vastata vain, jos tietotekniikan, koneenrakennuksen ja auto-
maatiotekniikan alojen yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Standardoitua  
ja rajat ylittävää

Standardoitu protokolla, jossa kaikki  
automaatioratkaisun osat sopivat 
yhteen – avaintekijä teollisuus 4.0:n 
älykkäässä tehtaassa. 

Maailmassa puhutaan noin 7 000 eri kieltä. Siksi englantia käytetään 
usein siltana eri kansallisuuksia edustavien ihmisten välisessä kanssa-
käymisessä. Tuotantoprosessien verkottumisen lisääntyessä yhteisen 
ymmärryspohjan merkitys kasvaa. Se on erityisen tärkeää teollisuuden 
nykykehityksen valossa: yhteinen, standardoitu protokolla on olen-
naisessa osassa varmistettaessa, että kaikki tulevaisuuden älykkään 
tehtaan tuotantoprosessin osat – tehtaalta tuotteeseen asti – voivat 
vaihtaa tietoja keskenään.

Maailmanlaajuisessa yhteisymmärryksessä kohti yhtä 
protokollaa
Teollisuus 4.0 -konsepti murtaa rajoja, jotka monin paikoin ovat yhä 
edelleen paikoillaan. Se lähentää järjestelmiä, jotka ennen olivat 
toisistaan erillään: jatkossa tietojen vaihtaminen ja prosessointi ei 
tapahdu vain yrityksen sisäisen automaatiopyramidin tasojen välillä, 
vaan maailmanlaajuisesti kaikkien teollisuudenalojen kesken. Uudet 
verkostorakenteet, jotka eivät enää tunne nykyisin yhä yleistä vertikaa-

18



Type

Instance

Development Maintenance/usage
Production Maintenance/usage

Layers

Business

Functional

Information

Communication

Integration

Asset

Control Device 

Station

Work Centers

Enterprise

Connected World

Hierarchy Levels  

IEC 62264 // IE
C 61512

Field DeviceProduct

Life Cycle & Value Stream

IEC 62890

RAMI 4.0 
Hankkeen ensimmäinen todellinen tulos on teollisuus 4.0:n viitearkki-
tehtuurimalli (RAMI 4.0), jonka on kehittänyt Pepperl+Fuchsin teknolo-
giajohtaja Peter Adolphsin johtama viitearkkitehtuureja, standardeja ja 
standardointia käsittelevä työryhmä. Kolmiulotteinen malli kattaa kaikki 
teollisuus 4.0 -konseptin tärkeimmät osat yksinkertaisista kenttälait-
teista, kuten älykkäistä antureista, monimutkaisiin maailmanlaajuisesti 
verkotettuihin tuotantojärjestelmiin. Se ottaa huomioon yrityksen koko 
elinkaaren ja kaikki organisaatiokerrokset.
Seuraavassa on mallin vaaka- ja pystyakselien kuvaus, jonka tarkoituk-
sena on korostaa standardoidun tietoliikennejärjestelmän tärkeyttä. 
Vaaka-akseli (Hierarchy Levels) kuvaa, miten kokonaisuus on teollisuus 
4.0:n älykkään tehtaan organisaatiotasoilla luokiteltu edellä mainittuihin 
hierarkiatasoihin. Tässä suhteessa RAMI-malli kattaa eri ulottuvuudet 
tuotettavan tuotteen analyysistä kenttälaitteen (esim. älykkään anturin) 
kautta aina tuotantolaitoksen ulkopuoliseen verkotettuun maailmaan 
(Connected World) asti.

Pystyakseli (Layers) säätelee tietotekniikan ulottuvuuksia ja tarjoaa 
digitaalisia karttoja tuotantolaitosten varoista. Kerrosten merkitys selve-
nee tarkasteltaessa anturia esimerkkitapauksena: pohja muodostuu 
varoista, tässä tapauksessa laitteesta eli anturista. Seuraava integroin-
tikerros kattaa kaiken sen, mitä tarvitaan anturitietojen saattamiseksi 
seuraavien kerrosten käyttöön. Sen yläpuolella on tietoliikennekerros, 
joka muodostaa turvallisen yhteyden kenttälaitteen ja korkeamman 
tason sovellusohjelmiston välille. Tiedonsiirtokerros, jota kutsutaan 
myös hallintakerrokseksi, sisältää varojen digitaalisen kartan. Säännöt  
ja päätöksentekologiikka toteutetaan toimintokerroksessa. Ylin kerros  
– liiketoimintakerros – edustaa liiketoimintamalleja ja -prosessia koko-
naisuutena. 
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Vakiona OPC UA 
Plattform Industrie 4.0 hanke kannattaa OPC UA:n käyttöä (UA tulee 
sanoista Unified Architecture, IEC 62541) standardiprotokollana. 
Tietoliikennestandardin ansiosta tiedonvaihto on mahdollista yrityksen 
kaikkien tasojen ja sen ulkopuolisen verkotetun maailman välillä. OPC 
UA sisältää useiden siirtokerrosten ohella semanttisen tietomallin, 
jolla taataan tietojen mielekäs esitysmuoto. Selkeästi määriteltyjen 
semanttisten tietomallien lisäksi OPC UA sisältää myös mekanismeja, 
joiden avulla aiempia tietoja voidaan tallentaa ja asettaa käytettäväksi 
merkinantotapahtumia ja palvelimella suoritettavia toimintoja varten. 
OPC UA on avoin, valmistajasta riippumaton standardi. Eräs avainte-
kijöistä käytettäessä OPC UA -protokollaa tuotantojärjestelmissä on, 
että kaikki laitteet, joiden toiminnot ovat käytettävissä integroidun OPC 
UA -palvelimen kautta, voivat antaa eräänlaisen itsearvioinnin muille 
tietoliikennekumppaneille. Tällöin tavanomaista kuvaustiedostojen, ku-
ten IODD- tai GSD-tiedostojen, jakoa erillisen kanavan kautta ei enää 
tarvita. Sen sijaan palvelimella asiakkaan saatavilla ovat välittömästi 
kaikki ominaisuudet jaotellussa hakemistopuussa. 

Havaintopalvelimia käytettäessä rekisteröityjen laitteiden ominaisuudet 
on mahdollista tutkia jo ennen yhteyden muodostamista. Havaintopal-
velin myös tarjoaa kyselyn tehneelle taholle tiedon siitä, miten kyseinen 
laite, esimerkiksi anturi, on tavoitettavissa verkoston kautta. Integroitu 
turva- ja todennuskonsepti takaa turvallisen tiedonsiirron tietoliikenne-
kumppaneiden välillä OPC UA -protokollassa. Jos tarvittavat pääsy-
valtuudet ovat olemassa, OPC UA takaa saumattoman ja universaalin 
tiedonsiirron organisaation kaikkien tasojen välillä ja jopa sen rajojen 
yli. Kolmiulotteisen RAMI-mallin suhteen tämä tarkoittaa, että OPC UA 
-protokolla on yhdistettävissä kaikkiin RAMI-kerroksiin ja -ulottuvuuk-
siin.  n
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Millaisena näet tulevan kehityksen kohti maailmanlaajuista 
protokollaa?
Luulen, että vie vielä aikansa, ennen kuin kaikki osapuolet todella 
pääsevät yhteisymmärrykseen yhdestä protokollasta, jota voidaan 
käyttää maailmanlaajuisesti ja joka mahdollistaa esimerkiksi yhteyden 
pilvisovelluksiin. Sanomapohjaisten järjestelmien kaltaista julkaisu/
tilausmekanismia kehitetään parhaillaan OPC UA -protokollaa varten. 
OPC UA ei myöskään vielä sovellu raskaisiin tosiaikasovelluksiin, sillä 
sen perustana oleva TCP/IP-protokolla ei vielä määritä OPC UA:ta. 
Ideat siirtokerroksen laajentamiseksi esimerkiksi TSN-verkotuksen  
(time-sensitive networking) avulla ovat jo olemassa, joten voimme 
odottaa tällaisten laajennusten löytävän lähitulevaisuudessa tiensä 
OPC UA -standardointiin. Universaali protokolla on välttämätön eri-
tyisesti maailmanlaajuisen verkottumisen näkökulmasta, sillä muutoin 
tuotantoprosessien välinen tietoliikenne tulee aina olemaan mahdollista 
vain yritysten ja maiden sisäisesti. Standardoidun tietomallinsa ansiosta 
OPC UA on hyvissä asetelmissa kilpailemassa ensimmäisestä sijasta. 
Meidän tulee hyödyntää nykyinen etumatka ja vakiinnuttaa OPC UA 
protokollaksi, jonka avulla kaikki osat voivat vaihtaa tietoa kaikkien 
kanssa, sillä juuri se on teollisuus 4.0:n tärkein edellytys.  n

Jörg Nagelille, Pepperl+Fuchsin teollisuus 4.0:n ja  
teollisen internetin ratkaisujen asiantuntijalle

Mitkä ovat OPC UA:n edut OPC Classic -protokollaan  
verrattuna?
OPC UA on seuraajaprotokolla, joka kaivautuu paljon syvemmälle 
ja tarjoaa toimintoja, joihin OPC Classic ei vielä kykene. OPC UA on 
esimerkiksi alustariippumaton. Tärkein OPC UA:n tarjoama etu, joka 
tekee siitä erittäin mielenkiintoisen Teollisuus 4.0:n puitteissa luotavan 
tietoliikennejärjestelmän suhteen, on sen universaali tietomalli. Se, 
mikä OPC Classic -protokollassa oli vielä sovelluksen kehittäjän määri-
teltävissä, on nyt standardoitua ja valmistajasta riippumatonta.
OPC UA:n palvelulähtöisen arkkitehtuurin ansiosta mikä tahansa 
tietotekniikkajärjestelmä pääsee käsiksi kentällä oleviin tietolähteisiin. 
Mitään erityisiä tietoliikennereittejä ei tarvita integraatioon, pelkkä  
verkkoliitäntä riittää. Tämän seurauksena OPC UA -palvelinta käyttävä 
laite on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin. 

Miksi OPC UA soveltuu erityisen hyvin teollisuus 4.0:n  
standardiprotokollaksi?
OPC UA kykenee paljon muuhunkin kuin vain ”siirtämään” tietoa A:sta 
B:hen. Varsinaista siirtokerrosta täydentää semanttinen tietomalli, 
joka mahdollistaa semanttisen yhteentoimivuuden kaikkien tietolii-
kennekumppaneiden kesken. Kenttätasolta, esimerkiksi älykkäistä 
antureista, lähtee varsinaisten mitattujen arvojen (prosessitietojen) 
lisäksi eteenpäin myös muoto-, tärkeys-, konteksti- ja rakennetietoa. 
IT-tasolta pääsee suoraan käsiksi antureihin OPC UA:n kautta. Tietojen 
tulkinta on helppoa anturin eräänlaisen ”itsearvioinnin” ansiosta, joka 
sisältää tiedot anturin ominaisuuksista.

Kolme kysymystä …
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Hannoverin teollisuusmessujen vuoden 2016 teemana ovat integroidun teollisuuden 
ratkaisut. Tänä vuonna HANNOVER MESSE yhdistää voimansa maailman talousmahdin 
USA:n kanssa ja esittelee teollisuus 4.0 -konseptia ja järjestelmiä, jotka tuovat tuotan-

tolaitoksiin älykkyyttä ja läpinäkyvyyttä ja parantavat niiden tuottavuutta.

Yhdysvallat on superlatiivien maa: majesteettisia vuoristomaisemia, 
upeita punapuita, Grand Canyon, ja kansainvälinen taiteen, kulttuurin, 
muodin ja talouden keskus New York. Saksalaisella automaatioyri-
tyksellä Pepperl+Fuchsilla on yli 30 vuoden ajan ollut toimipiste tässä 
rajattomien lupausten maassa. Yhteistyömme perustuu keskinäiseen 
kommunikointiin ja reiluihin strategioihin kaikissa toiminnoissamme 
– innovatiivisesta tuotekehityksestä monikulttuurisiin markkinointikon-
septeihin.

Yhdysvaltain markkinat laajenevat edelleen
Yhdysvallat on kiinnostava tuotantopaikka saksalaisille yrityksille:  
Pepperl+Fuchsilla on ollut Pohjois-Amerikan Twinsburgissa, Ohiossa 
tytäryhtiö jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. ”Tämän vuonna 1983 
avatun toimipisteen johtava periaate oli myynnin, tuotekehityksen, 

YHDYSVALTOJEN LIPPU

Yhdysvaltojen lipun 50 tähteä edustavat  
liittovaltion 50 osavaltiota. 13 raitaa 
puolestaan symboloivat 13:a siirtokuntaa, 
jotka itsenäistyivät Isosta-Britanniasta 
vuonna 1776.

MIKSI LIPUSSA ON TÄHTIÄ 
JA RAITOJA?

Tähdet ovat taivaan ja ihmisten ikiaikaisen, 
jumalallisen tavoitteen symboli. Raidat  
symboloivat auringon säteitä.

kuljetuksen ja tuotannon järjestäminen Pohjois-Amerikan asiakasvaa-
timusten mukaisesti”, muistelee Jim Bolin, Pepperl+Fuchsin Amerikan 
alueen johtaja. Periaatetta vahvistettiin avaamalla kaksi ratkaisusuun-
nittelukeskusta (Solution Engineering Center, SEC) Teksasin Houstoniin. 

Menestystä alusta alkaen 
Vain 20 mailia kaakkoon Clevelandista, joka on maailman rockpää-
kaupunki, sijaitsee Twinsburg ja Pepperl+Fuchsin Pohjois-Amerikan 
toimipiste. Kyseessä ei ole pelkkä myyntikonttori: toimipisteeseen 
kuuluu toimistotiloja, tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, tuotantoalueita, 
koulutustila asiakkaille ja jakelulaitoksia. Twinsburgin tehdas on ainoa 
kansainvälinen tytäryhtiömme, joka on vastuussa maailmanlaajuisesta 
liiketoimintayksiköstä eli Bebco EPS:n ja VisuNet HMI:n kansainvälisestä 
innovaatiokeskuksesta. 
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PUNAINEN, VALKOINEN, SININEN

Sininen, punaisen ja valkoinen väri ovat peräisin Iso-Britannian Union 
Jack -lipusta, jota myös Britannian siirtokunnat käyttivät. Nykyään 
värien merkitykset ovat seuraavat: valkoinen tarkoittaa puhtautta ja 
viattomuutta, punainen urheutta ja kestävyyttä ja sininen valppautta, 
sinnikkyyttä ja oikeudenmukaisuutta.
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Control-lehden lukijat valitsivat Pepperl+Fuchsin vuoden 2016 parhaak-
si teollisten kotelojen pursotus- ja paineistusjärjestelmien toimittajaksi 
jo kolmattatoista kertaa peräkkäin. Twinsburgissa tehdasautomaation 
anturien muutosryhmä tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja luo 
kunkin asiakkaan sovelluksiin räätälöityjä mittauslaitteita. Yksi tällainen 
ainutlaatuinen ratkaisu on vuonna 1997 kehitetty Pile Driver, joka on 
erittäin kestävä lähestymiskytkin.

Mustan kullan kutsu
Teksas on väkimäärältään ja pinta-alaltaan Yhdysvaltojen toiseksi suu-
rin osavaltio, jonka talous lähti nousuun, kun alueelta löydettiin suuria 
öljyvarantoja vuonna 1901. Niin kutsuttu musta kulta muutti osavaltion 
talouden ja antoi Teksasille keskeisen roolin koko Yhdysvaltojen talou-
dessa, johon se vaikuttaa öljyn ja kaasun tuotannolla, öljyn jalostuksella 
ja petrokemian teollisuudella. 

Teksas tarkoittaa ystävää
Nimi Teksas on peräisin Hasinai-intiaanikielen sanasta Táysha, joka  
tarkoittaa ystävää tai liittolaista. ”Merkitys on hyvä syy sille, että 
Pepperl+Fuchs päätti perustaa toimipisteen tähän osavaltioon ja 
vahvistaa yhteistyösuhdettaan Yhdysvaltojen kanssa toisen tytäryhtiön 
kautta”, selittää Bolin. SEC-keskus avattiin Houstoniin 1.5.2013. Tässä 
toimipisteessä kehitetään ja valmistetaan pääasiassa ohjausyksiköitä, 
kytkinkaappeja ja pursotus- ja paineistusjärjestelmiä. Laitoksessa on yli 
1 100 m² tilaa, josta yli 800 m² on tuotantokäytössä. Pepperl+Fuchsilla 
on kuitenkin laajennussuunnitelmia, jotka nostavat toiminnan uudelle 
tasolle.

Lähellä teollisuutta, lähellä asiakkaita
Tänä keväänä Pepperl+Fuchs aikoo aloittaa 11 000 m²:n nykyaikaisen 
varastointi- ja tuotantolaitoksen rakentamisen Houstonin lähellä. Uu-
sissa tiloissa on tulevaisuudessa laajennettu ratkaisusuunnittelukeskus 
(Solution Engineering Center, SEC), koulutustilat asiakkaille, varastoti-
laa ja jakelulaitoksia. ”Varasto toimii Pepperl+Fuchsin tuotteiden esit-
telytilana”, sanoo Bob Smith, Twinsburgin tehdasautomaation johtaja. 
”Asiakkaamme voivat tulla tänne katsomaan, miten tekniikkamme 
toimii todellisissa sovelluksissa.” Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytet-
tävien laitteiden sertifioimiseen ei enää kulu kuukausia, sillä uudessa 
keskuksessa Pepperl+Fuchs pystyy rakentamaan ja sertifioimaan alan 
johtavia tuotteita muutamassa päivässä. 
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Houston, yksi Amerikan cooleimmista kaupungeista
Pepperl+Fuchsin lisäksi tuhannet yhtiöt ovat siirtäneet tai laajentaneet 
toimintojaan Houstoniin. Itse asiassa Houstonissa onkin toiseksi  
eniten Fortune 500 -luetteloon yltäneiden yhtiöiden pääkonttoreita 
heti New Yorkin jälkeen. Vuonna 2012 Forbes-lehti valitsi vuosittai-
sessa listauksessaan Houstonin Amerikan cooleimmaksi kaupungiksi. 
Lisäksi Houstonissa toimii Lyndon B. Johnson Space Center, joka on 
Amerikan astronauttijoukkojen päämaja ja paikka, jossa astronautteja 
koulutetaan avaruusmatkoja varten. Houstonin viileä imago ei karise 
vuoden kuumimpinakaan päivinä.

Tehty USA:ssa – asiakkaiden lähellä olemisen hyödyt
Pepperl+Fuchsin kasvu on ollut valtavaa ja sitoutumisemme ja sijoi-
tuksemme Amerikkaan ja Houstoniin ovat merkittäviä. Made in USA 
-merkintä on tärkeä Amerikan markkinoilla, koska monet amerikkalai-
set ostavat vain tuotteita, jotka on tehty heidän kotimaassaan. Vuosien 
ajan tuotanto suuntautui Yhdysvalloista halvempiin maihin. Paikallisen 
tuotannon kannattavuus on kuitenkin jälleen parantunut ja asiakaspal-
velu on ratkaiseva tekijä Amerikassa menestymiselle. ”Palvelun laatu 
on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Bob Smith, Twinsburgin tehdasau-
tomaation johtaja. Hän lisää: ”Tällä hetkellä panostamme jatkuvasti 
enemmän asiakaspalveluun. Tämä vie meidät lähemmäs asiakkaitam-
me – mikä on ollut periaatteemme jo yli 30 vuoden ajan.”  n
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Painoa yli 300 kg  
ja aina nälkä 

Etelä-Afrikassa salametsästäjät surmaavat joka vuosi 
satoja sarvikuonoja niiden sarvien kauppaamiseksi. 
Nuoret yksilöt jätetään usein oman onnensa nojaan. 
Pepperl+Fuchs on nyt adoptoinut pienen sarvikuono- 
orvon ja antanut Ozille uuden kodin.

Pepperl+Fuchsin ansiosta Krugerin kansallispuiston nuori sarvikuono- 
orpo on nyt löytänyt uuden kodin. Yritys adoptoi sarvikuonopienokai-
sen ja antoi suojatilleen kuuluisan taikurin nimen Oz, joka hepreaksi 
tarkoittaa voimaa. Sarvikuono pääsi asumaan eläinpuistoon. ”Adopti-
osopimus” on jo allekirjoitettu ja Oz on asettunut hyvin taloksi. Vuoden 
ikäinen ”pienokainen” painaa yli 300 kiloa ja juo jopa 16 litraa maitoa 
joka päivä. Puistokokemuksensa jälkeen se tarvitsee yhä lisäravintoa.  
Kun Oz on kahden vuoden päästä aikuinen ja riittävän vahva, se pa-
lautetaan takaisin luontoon.  n

Niitä on ollut maan päällä lähes 50 miljoonan vuoden ajan. Muut 
eläimet jättävät ne useimmiten rauhaan, mikä ei ole yllättävää, kun 
huomioidaan niiden jopa 1,5 tonnin paino ja neljän metrin pituus. Nämä 
otukset ovat sarvikuonoja, jotka koostaan huolimatta ovat vaarassa 
kuolla sukupuuttoon. Tämä johtuu siitä, että näillä jättiläismäisillä lehtiä 
ja ruohoa syövillä eläimillä on säälimätön vihollinen, jota vastaan ne 
eivät pysty puolustautumaan: salametsästäjät, joilla on tähtäimessään 
sarvikuonojen sarvet. 

Aasiassa sarvikuonon sarvia käytetään vaivojen hoitoon, mikä riittää 
salametsästäjille syyksi metsästää näitä eläimiä. Sarvikuonot ammu-
taan tai niiden sarvet kiskotaan irti lihasta eläimen ollessa vielä elossa, 
minkä jälkeen sarvikuono jätetään kuolemaan verenvuotoon. Sarvet 
muutetaan jauheeksi, joka salakuljetetaan Kiinaan ja Vietnamiin laitto-
man salakuljettajien verkoston kautta. Tämä on merkittävä ongelma 
Etelä-Afrikassa, jossa elää noin kolme neljäsosaa maailman sarvikuo-
noista. Nuoret yksilöt jäävät usein yksin nälkäisenä ja eksyneenä. 
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17TH EXHIBITION OF LIJIA 
INTERNATIONAL MACHINERY 2016

May 11 – 14 // Booth B225, N2 // Chongqing, China

SPS IPC DRIVES ITALIA
May 24 – 26 // Hall 3, Booth A 042 // Parma, Italy

ELIADEN 2016
May 31 – June 2 // Booth C02-12 // Lillestrøm, Norway

CEMAT
May 31 – June 3 // Hall 27, Booth D43 // Hanover, Germany

NIE – NORTHEAST CHINA INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION 
April 24 – 26 // Booth D046, W2 // Shen Yang, China

HANNOVER MESSE
April 25 – 29 // Hall 9, Booth D76 // Hanover, Germany

MANUFACTURING EXPO 2016
June 22 – 25 // Hall 101, 1C09 // Bangkok, Thailand

SCANAUTOMATIC/PROCESSTEKNIK
October 4 – 6 // Gothenburg, Sweden 

OTD
October 19 – 20 // Hall B-1090 // Bergen, Norway

SINDEX 2016
September 6 – 8 // Hall 2.2/A02 // Bern, Switzerland

SEPEM SUD-OUEST
September 27 – 29  // Toulouse, France

MEORGA MSR-SPEZIALMESSE SÜDWEST
September 28 // Ludwigshafen, Germany

ONS
August 29 – September 1 // Booth 750 // Stavanger, Norway

TAIPEI INT’L INDUSTRIAL AUTOMATION 2016
August 31 – September 3 // Taipei, Taiwan

MEORGA MSR-SPEZIALMESSE RHEIN-RUHR
November 9 // Bochum, Germany

SPS IPC DRIVES
November 22 – 24 // Hall 7A, Booth 330 // Nuremberg, Germany 

VALVE WORLD
November 29 – December 1 // Hall 4, Booth 4A22 // Düsseldorf, Germany
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