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CUSTOMER CASE

Eino Korhonen Oy (EKOY) 
valmistaa erityyppisiä 
muovituotteita, esimerkiksi 
kiinnikkeitä, liittimiä ja 
koteloita. Yhtiö on parantanut 
kuivausprosessin kuivailman laadun  
seurantaa Vaisalan DMT143 
-kastepistelähettimien avulla. 

Kastepistemittausten avulla 
on pystytty parantamaan 
kokonaistuotannon kannattavuutta, 
tuotteiden laatua  
ja asiakastyytyväisyyttä.

Muovituotteiden valmistusprosessin 
aluksi granulaatit sulatetaan 

Ruiskuvalettavien muovituotteiden valmistuksessa raaka-
aineina käytettävien muovirakeiden kuivatus on ratkaisevan 
tärkeää. Kuivaukseen käytetään kuivaa, lämmintä ilmaa. 
Kuivausprosessissa käytetty ilma on kuivempaa, kuin 
ympäristön ilma, joten se on taloudellista kierrättää takaisin 
kuivausprosessiin ilmakuivainten  avulla. Kuivausilman lämmitys 
ja absorptiokuivainten regenerointi vaativat paljon energiaa. 
Energiankulutuksen sekä kuivauslaadun optimoinnin kannalta 
avainasemassa on kastepisteen mittaus.  

korkeassa lämpötilassa 
muovimassaksi, joka ruiskuvaletaan 
muotteihin. Jos muovirakeet ovat 
liian kosteita, syntyy helposti 
sekä visuaalisia että mekaanisia 
laatuongelmia: rakeissa oleva 
liiallinen kosteus aiheuttaa 
korkeassa lämpötilassa kemiallisia 
reaktioita, jotka heikentävät 
tuotteen mekaanisia ominaisuuksia. 
Näistä syistä kuivatusprosessin 
tarkka ja jatkuva valvonta on  
erittäin tärkeää. 

Pienikokoinen kastepiste-
lähetin DMT143

Vaisalan pienikokoinen 
kastepistelähetin DMT143 
sopii hyvin kastepisteen 

Muovigranulaattien sopivan kuivuuden 
varmistaminen

Markus Wickholm, yrittäjä, MaWi Automation Oy ja Antti Heikkilä, tekninen 
päällikkö, Eino Korhonen Oy, kädessä Vaisalan DMT143 kastepistelähetin.

Kastepistelähetin 
DMT143

Pienikokonen DMT143 sopii 
hyvin kastepisteen tarkkaan 
mittaukseen pienissä 
paineilmakuivaimissa, 
muovikuivaimissa, 
lisäaineiden valmistuksessa 
ja muissa OEM-
sovelluksissa. 

DMT143:n mittaustarkkuus  
on ±2 °C ja se kestää 
kondensaatiota. Laitteella 
on nopea vasteaika ja sen 
mittausalue on -70...+60 °C. 
DMT143 on helppo 
integroida ja sitä voidaan 
käyttää kannettavan Vaisala 
DM70:n mittalaitteen 
kanssa.



tarkkaan mittaukseen 
pienissä paineilmakuivaimissa, 
muovikuivaimissa, lisäaineiden 
valmistuksessa ja muissa OEM-
sovelluksissa. Siinä on käytössä 
Vaisala DRYCAP® -teknologiaa 
ja automaattinen kalibrointi. 
Lähetin on helppo integroida, ja 
sitä voidaan käyttää kannettavan 
Vaisala DM70:n kanssa. 

DMT143 -lähettimen tärkeimpiin 
hyötyihin kuuluvat pieni koko, 
joka soveltuu esimerkiksi pieniin 
teollisiin kuivaimiin. Vakaat 
mittaukset mahdollistavat 
pitkät kalibrointivälit ja 
alhaisemmat huoltokustannukset. 
Lähettimessä on myös analogiset 
lähtövaihtoehdot, helppo huolto ja 
tiedonsiirto. 

Vaisala DMT143:n vasteaika on 
nopea ja kastepisteen mittausalue 
on -70 ... +60 °C tarkkuudella 
±2 °C.  

Muovirakeita kuivatetaan 
kuivaussuppilossa, jonne 
puhalletaan kuivaa ja lämmintä 
ilmaa. Paluuilma viilennetään ja 
kuivataan regenerointiprosessissa. 
Kastepisteen mittaaminen on 
tässä vaiheessa tärkeää, jotta 
ilma on sopivan kuivaa, ennen 
kuin se lämmitetään ja käytetään 
uudelleen muovirakeiden 
kuivausprosessissa. Muovirakeiden 
kuivuuden varmistamiseksi sopiva 
kastepiste on alle -35 °C. 

Jatkuvaa ja luotettavaa 
valvontaa 

EKOYn absorptiokuivainten 
regenerointiprosessi on kello-
ohjauksen varassa. Aikaan 
perustuva regenerointisykli ei ota 
huomioon tuotannollista vaihtelua, 
eikä myöskään absorptiokuivainten 
kuntoa. Tämän takia 

muovikuivureiden suorituskyvyn 
osalta elettiin jatkuvassa 
epätietoisuudessa. ”Kokeneet 
asentajamme huomasivat, että 
muovimassa oli liian kosteaa”, 
sanoo tekninen päällikkö Antti 
Heikkilä.  

EKOYn tiimi oli jo tutustunut 
Vaisalan DMT143-lähettimeen, 
koska sellainen oli heidän 
uusimmassa kuivaimessa, jonka 
regenerointiprosessi on optimoitu 
kastepistemittauksen avulla. 
He päättivät tehdä Vaisalan 
lainalaitteilla testin, jossa 
mitattiin vanhempien, kello-
ohjauksen varassa toimivien 
muovikuivureiden suorituskykyä. 

“Testauksen aikana saimme 
tukea epäilyillemme, että 
kuivureiden suorituskyky ei ollut 
lähelläkään tavoitearvojamme. 
Testijakson perusteella päätimme 
hankkia Vaisalan laitteet kaikkiin 
kuivaimiimme. DMT143-lähettimet 
seuraavat nyt olosuhteita jatkuvasti 
ja tuottavat todella luotettavaa 
tietoa”, kertoo Heikkilä. Ennen 
kuivaimien suorituskykyä seurattiin 
vuosittain laitevalmistajalta 
lainatulla laitteella. Samalla selvisi, 
että kyseinen lainalaite ei ole 
tuottanut luotettavaa dataa.

Kuivainten DMT143-lähettimet 
on yhdistetty EKOYn kiinteistö-
automaatiojärjestelmään. Kaikki 
mittausdata tallentuu samaan 
paikkaan ja on näin helposti 
seurattavissa. Tämä on merkittävä 
edistysaskel, koska aiemmin tietoa 
kuivainten suorituskyvystä oli 
hyvin rajallisesti. Historiadatan 
keruu ja trendikäyrät antavat 
arvokasta tietoa laitteiston 
toimintakyvystä ja huollon 
tarpeesta. Modbus-väylään liitetyt 
lähettimet saatiin toimimaan melko 
vaivattomasti MaWi Automationin 

ja Vaisalan teknisen tuen 
avustuksella.

Kun muovirakeiden kosteus 
pysyy tavoitearvossaan, on 
raaka-aine laadukasta ja EKOY 
pystyy hyödyntämään koko 
tuotantokapasiteettiaan. 

Optimointia energian 
kulutukseen

Aiempaa tehokkaampi ja 
tarkempi datan kerääminen 
tuotantoprosessista on tuonut 
EKOYlle mahdollisuuden parantaa 
energiatehokkuuttaan. 

“Haluamme olla energiatehokas 
teollisuusyritys. Haluamme 
tulevaisuudessa pystyä kertomaan 
asiakkaillemme esimerkiksi sen, 
kuinka paljon energiaa kuluu yhden 
muovituotteen valmistamiseen”, 
toteaa Antti Heikkilä.

Luotettavan datan ansiosta 
vanhojen muovikuivainten 
regeneraatiojaksoja on nyt 
mahdollista säätää mahdollisimman 
energiatehokkaiksi. Säätö on 
edelleen manuaalista työtä, 
mutta jatkuvatoimiset mittaukset 
mahdollistavat säätöasetusten 
optimoinnissa. Prosessia 
on mahdollista optimoida 
tulevaisuudessa vielä lisää 
muuttamalla kellokytkimillä 
regeneroivat muovikuivaimet  
myös kastepisteohjatuiksi.   

Yhteistyössä Vaisalan kanssa on 
toinenkin ympäristönäkökohta. Se 
liittyy laitteiden elinkaariajatteluun: 
”Meillä on yhteiset arvot. Meille 
on hyvin tärkeää, että Vaisala 
takaa varaosien saatavuuden 
vuosikausiksi. Mieluummin 
korjaamme ja säädämme kuin 
heitämme pois ja hankimme uutta”, 
toteaa Antti Heikkilä. 
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Eino Korhonen Oy

Eino Korhonen Oy on 
erikoistunut sähköteknisten, 
muovi- ja metallituotteiden 
sopimusvalmistukseen. Sen 
valmistamia tuotteita myydään 
maailmanlaajuisesti. Yhtiön 
yhteistyökumppaneihin 
kuuluvat esimerkiksi Nordic 
Aluminium/Lival, Ensto, Produal 
ja Kone. Vuonna 1978 perustettu 
perheyritys toimii Suomessa 
Porvoossa sekä Virossa Harju-
Ristin kylässä. 

Kannettava kastepiste-
mittari DM70 

Kannettava kastepistemittalaite 
DM70 pistetarkistussovelluksiin ja 
kenttäkalibrointiin tarjoaa tarkan 
ja nopean mittauksen teollisiin 
kastepistesovelluksiin, joita ovat 

paineilma, metallinkäsittely, 
lisäaineiden valmistus sekä ruuan 
ja muovien kuivaus.

DM70 mittaa kastepisteen 
tarkasti laajalla mittausalueella. 
Anturi voidaan sijoittaa suoraan 
paineistettuihin prosesseihin, ja 
se siirtyy nopeasti ympäristöstä 
prosessiolosuhteiden 
mittaamiseen. DM70-mittaria 
voidaan käyttää Vaisalan kiinteiden 
kastepistemittareiden tulosten 
lukemiseen. 

Nopeat, anturin 
puhdistustoiminnon parantamat 
vasteajat varmistavat nopeat 
ja tarkat tiedot. Anturi kestää 
kondensaatiota ja palautuu 
täysin kastumisesta. Siinä on 
helppokäyttöinen käyttöliittymä, 
selkeä graafinen LCD-näyttö ja 
dataloggeriominaisuus.

DMT143 kastepistelähetin

DM70


