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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering 
Electrical and Automation Engineering 
 
JÄRVINEN, TUOMAS: 
Improving the Operating Safety of a Distillation Column  
 
Bachelor's thesis 71 pages, appendices 17 pages 
May 2020 

This thesis work was executed for the Department of Systems Engineering, 
Tampere University of Technology. The Department of Systems Engineering has 
a distillation process which operates as a learning environment for the students. 
The purpose of the thesis was to examine the risks of the distillation process from 
the automation point of view as well to reduce the risks with the help of function 
block programming. 
 
During the thesis work the risks created by the learning environment were 
successfully identified. These risks consisted mostly of the situations where the 
students were able to control the process without profound understanding of 
process control. Three of the identified risks were related to the situation where 
there was a possibility for the process pumps to run dry. In addition, the old steam 
boiler and its unsophisticated automation was observed as a high risk. 
 
As a result of the thesis, two of the risks caused by the pumps were reduced by 
creating dry-running protections for the pumps with functional block 
programming. These protections turns off the pumps when the pumped liquid 
runs out. It was not possible to create a dry-running protection for the third pump 
at the current level of automation equipment. Stop button was also created for 
the process, which when pressed, stops the process pumps and closes the 
actuators. 
 
Due to the pandemic situation, field testing of the created function blocks could 
not be performed since the University was forced to close its doors due to state 
guidelines. The planned testing of the function blocks was agreed to be carried 
out when the threat of the pandemic is no longer present. 
 
In addition to the created function blocks, a proposal for a separate safety 
automation system for the distillation process was formulated as an output of the 
thesis. This would complement the learning environment well and serve its 
teaching purposes.  
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

DNA Valmet Oy:n valmistama automaatiojärjestelmä 

prosesseille 

TLJ Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä, joka toimii 

itsenäisesti käyttöjärjestelmän rinnalla suojaten 

prosessia 

PI-kuva Putkitus- ja instrumentointikaavio 

Lauhdetrappi Mekaaninen automaattinen lauhteenpoistoventtiili. 

DCS Hajautettu automaatiojärjestelmä 

RS-Kiikku Toimilohko, jonka lähtö säilyttää tilansa, kunnes 

resetoivan portin tila asettuu ykköseksi. 

FBC Kenttäväyläohjainkortti 

IBC Prosessiväyläohjainkortti 

Function Block CAD Valmet DNA:n sovellustyökalu 

DNA explorer Valmet DNA:n sovellustyökalu 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän oppinäytetyö tehtiin Tampereen Yliopistolle. Opinnäytetyön 

tarkoituksena oli kartoittaa systeemitekniikanlaitoksella sijaitsevan 

tislauskolonniprosessin operointiin liittyviä riskejä ja vähentää näitä toimilohko-

ohjelmoinnin avulla.  

 

Tislauskolonniprosessin automaatio on toteutettu Valmet DNA 

automaatiojärjestelmällä. Opinnäytetyössä esitellään DNA 

automaatiojärjestelmän rakenne ja sen keskeisimmät sovellustyökalut DNA 

explorer ja Function Block CAD. Opinnäytetyössä tutustutaan myös DNA:n 

käyttämään automaatiokieleen. Automaatiokielestä käydään läpi käsitteet 

automaatiomoduuleista, toimilohkoista, tietopisteistä, tulo- ja lähtömoduuleista, 

ja näiden suunnittelusta. Vaikka työssä ei TLJ-järjestelmää tislauskolonnille 

toteuteta, käydään TLJ-järjestelmän toimintaperiaate läpi.  

 

Opinnäytetyössä esitellään tislauskolonnin toiminta teoriatasolla ja käydään 

tarkasti läpi tislauskolonnin automaatiojärjestelmä, luoden toiminnankuvaus 

jokaiselle prosessin sisältämälle automaatiomoduulille. Näin luodun 

toiminnankuvauksen pohjalta tislauskolonniprosessille tehtiin riskiarviointi, jossa 

keskityttiin prosessin operoinnista muodostuvaan riskiin.  

 

Havaituista riskeistä kolmea pystyttiin pienentämään toimilohko-ohjelmointia 

käyttäen. Näitä riskejä varten luotiin kolme uutta automaatiomoduulia 

automaatiojärjestelmään. Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi ei 

elinkaarimallin mukaista käyttöönottoa ja testausta luoduille 

automaatiomoduuleille päästy tekemään. Opinnäytetyössä on tarkasti kuvattu 

tunnistetut riskit ja tehdyt muutokset järjestelmään.  
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2 TEORIA 

 

Tässä osiossa tutustutaan tislauksen periaatteisiin ja jatkuvatoimisen 

tislauskolonnin toimintaan. Lisäksi tutustutaan Valmet DNA käyttöjärjestelmään, 

kehitystyökaluihin ja automaatiokieleen.  

 

 

2.1. Tislaus 

 

Tislaus on aineensiirto yksikköprosessi, jossa pyritään erottamaan toisistaan 

kaksi eroavan kiehumispisteen omaavaa ainetta lämmön avulla. Tislaus 

perustuu aineiden erilaisiin kiehumispisteisiin. (Pihkala 2011, 128) 

Kiehumispisteellä tarkoitetaan pistettä, jossa aineen sisäinen höyrynpaine 

ylittää ympäröivän paineen ja aine alkaa höyrystyä. 

  

Tislauksessa pienemmän kiehumispisteen omaava aine höyrystyy ja väkevöityy 

höyryfaasiin, jota kutsutaan tisleeksi. Suuremman kiehumislämmön omaava 

aine väkevöityy nestefaasiin, jota kutsutaan alitteeksi. (Pihkala 2011, 128) Mitä 

suurempi on aineiden kiehumispisteiden ero, sitä helpommat aineet ovat erottaa 

toisistaan tislaamalla. Tislausprosessi vaatii runsaasti energiaa (Pihkala 2011, 

128). 

 

Tislausprosesseja on kahden tyyppisiä: 

 Panostislaus, jossa tietty määrä aineseosta kuumennetaan 

epäsuoranlämmön avulla alemman kiehumispisteen omaavan aineen 

kiehumispisteeseen ja näin erotetaan tämä tietty määrä aineita toisistaan 

(Pihkala 2011, 129). 

 

 Jatkuvatoiminen tislaus, jossa tislauksessa tislattavaa nesteseosta virtaa 

tislaukseen jatkuvana virtana, kuten myös ylite- ja alitevirtaukset ovat 

jatkuvat (Pihkala 2011, 129). Työssä käsiteltävä tislausprosessi on 

jatkuvatoiminen välipohjakolonni.  

 

Jatkuvatoimisen tislauskolonnin toiminta on esitelty tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. 



9 

 

2.1.1 Systeemitekniikanlaitoksen tislauskolonni 

 

Tampereen Yliopiston systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu 

1983. Tislauskolonni modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja tämä projekti on 

edelleen käynnissä. Tislauskolonni on rakennettu oppimiskäyttöön ja 

oppimisympäristöksi, jossa erialojen opiskelijat voivat prosessia ohjata ja 

modifioida. 

Systeemitekniikanlaitoksen tislausprosessi koostuu tislauskolonnista, säiliöistä, 

lämmönvaihtimista, pumpuista, venttiilileistä, höyrynkehittimestä ja 

lauhdetrapeista.   

 

Systeemitekniikanlaitoksen tislauskolonni on jatkuvatoiminen pohjakolonni, 

jossa tislattava neste voidaan syöttää välipohjalle 6, 7, tai 8.  Syöttö valuu 

painovoiman vaikutuksesta kolonninpohjaa kohti, kun taas höyrystynyt tisle 

nousee välipohjan reikien läpi kohti kolonnin huippua.  Höyrystyneestä tisleestä 

lauhtuu suuremman kiehumislämpötilan omaavaa nestettä välipohjalle, jossa se 

lauhtuessaan luovuttaa lämpöä välipohjalla jo olevaan nesteeseen, saaden 

siinä olevan pienemmän kiehumislämmön omaavan nesteen höyrystymään. 

Tämä tapahtuu jokaisella välipohjalla uudestaan. Näin välipohjat mahdollistavat 

tisleen ja alitteen väkevöitymisen. Mitä enemmän välipohjia tislauskolonnissa 

on, sitä väkevämpiä ovat siitä saatavat tuotteet. Työssä käsiteltävässä 

tislauskolonnissa on 12 seulavälipohjaa.  

 

Tislaukseen tarvittava energia siirtyy kolonniin pohjankiehuttajan ja 

syötönlämmittimen kautta, joissa tislattavaa nestettä kuumennetaan höyryn 

avulla. Pohjankiehuttaja on lämmönvaihdin, johon lämmitettävä neste tulee 

lämmönvaihtimen tuubeille kolonnin pohjasta ja lämpölaajenemisen avulla 

johtuu takaisin kolonniin lämmettyään, tämä on ns. ”luonnonkierto”. 

Lämmönvaihtimen vaippapuolelle tulee höyry, joka lauhtuessaan luovuttaa 

lämmön kolonniin. Lauhdetrappi laskee lauhtuneen höyryn lämmönvaihtimesta 

pois, jonka jälkeen lauhde palaa höyrykattilalle uudelleen höyrystettäväksi. 

 

Tislauskolonnin huipusta höyrystynyt tisle kulkeutuu lauhduttimeen, jossa tisle 

lauhdutetaan kokonaan takaisin nesteeksi jäähdytysveden avulla, eli kyseessä 

on kokonaislauhdutin (Pihkala, 2011, 132). Ylimenosäiliöstä osa lauhtuneesta 
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tisleestä pumpataan takaisin kolonnin ylimmälle välipohjalle, tämän tarkoitus on 

säätää kolonnin huipunlämpötilaa, jotta tisleen konsentraatiosta saataisiin 

mahdollisimman suuri. Ylimenosäiliö hengittää vapaasti ulkoilmaan, eli tislaus 

tapahtuu ilmanpaineessa, ennen uloshengityslinjaa on ylimääräinen jäähdytin, 

jolla varmistetaan, että kaikki tislattu neste lauhtuu eikä pääse ulkoilmaan. 

 

Tislauskolonnin pohjatuote luovuttaa lämpöenergiansa syötönesilämmittimessä 

kolonnin syöttövirtaukselle, jonka jälkeen pohjatuote pumpataan 

pohjatuotesäiliöön. Alla olevassa kuvassa 1 on prosessin havainnollistamiseksi 

PI-kaavioon merkitty syötön, tisleen ja pohjatuotteen linjat.  

 

 

KUVA 1. Tislausprosessin PI-kuva 

 

Koska kyseessä on oppimisympäristö, muodostavat syöttö, tisle ja pohja niin 

kutsutun ”hullun kierron”, jossa erotetut nesteet päätyvät yhdessä takaisin 

syöttösäiliöihin. 
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2.2. Valmet DNA 

 

Tässä osiossa esitellään Valmet DNA automaatiojärjestelmää ja sen työkaluja 

siltä osin, kun niitä työnsuorittamisessa käytettiin. Automaatiojärjestelmän 

tarkoituksena on suorittaa tehtäviä, joihin ihminen ei pysty. Esimerkiksi nopeat 

laskutoimitukset, rutiinitehtävien automatisointi, jatkuva valveilla olo yms. 

Automaatiojärjestelmien päätarkoituksena on parantaa prosessien turvallisuutta, 

säästää energiaa, tehostaa tuotantoa, parantaa laatua ja lisätä luotettavuutta. 

(Valmet DNA automaatiojärjestelmä, 2015, 2) 

 

Valmet DNA on Valmetin luoma DCS järjestelmä, eli hajautettu 

automaatiojärjestelmä. Valmet DNA on hyvin skaalautuva, sillä voidaan ohjata 

yksinkertaisista prosesseista aina suuriin tehtaisiin asti. Valmet DNA:n etu on, 

että samaa järjestelmää voidaan käyttää kaikentyyppisille säädöille. Sillä voidaan 

toteuttaa prosessi-, kone- ja sähkökäyttöjen ohjaukset sekä laatusäädöt ja 

optimointi. (Valmet DNA automaatiojärjestelmä, 2015, 6)  

 

DNA järjestelmä koostuu Valmet DNA lähiverkosta ja siihen liittyvistä eri 

toimintoja suorittavista tietokoneista, jotka toimivat prosessinpalvelimina tai 

työasemina. Seuraavassa lueteltuna yleisimpiä: 

 

 Operointiasema (OPS), joilla pyörii DNA Operate ohjelmisto, jonka kautta 

prosessia voidaan valvoa ja operoida 

 Hälytyspalvelin (ALS), joka kerää ja ylläpitää prosessin hälytystietoja. 

Palvelin lähettää hälytystiedot operointipalvelimen kautta operaattorille. 

 Prosessiasema (PCS), palvelin liittää Valmet DNA järjestelmän 

ohjattavaan prosessiin. Prosessiasema suorittaa sille ladattua sovellusta. 

 Liityntäpalvelin (LIS), mahdollistavat muihin järjestelmiin liittymisen DNA 

järjestelmästä. 

 Suunnittelupalvelin (EAS), jolla voidaan käyttää Valmet DNA 

suunnittelutyökaluja ja ladata sovelluksia järjestelmään. 

 Suunnittelutyöasema (EAC), joilla voidaan käyttää Valmet DNA 

suunnittelutyökaluja. 
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 Varmennuspalvelin (BU), kaikki sovellukset ladataan 

varmennuspalvelimelle, josta ne siirtyvät prosessiasemille. 

Varmennuspalvelimen levymuistilla on tallessa jokaisen järjestelmään 

liitetyn palvelimen konfiguraatio sekä sovellukset. (Valmet DNA rakenne, 

2015, 2).  

 

Alla olevassa kuvassa 2 kuvattuna Valmet DNA verkonrakenne, ja palvelimien ja 

asemien sijoittuminen verkkoon.  

 

 

KUVA 2. DNA palvelimet (Valmet DNA rakenne) 

 

 

2.2.1 Suunnittelutyökalut 

 

Työssä käytettiin Valmet DNA Exploreria ja Function Block CAD 

suunnittelutyökaluja. Valmet DNA:n suunnittelutyökaluja voidaan käyttää vain 

EAS suunnittelupalvelimella. Työtä tehtäessä muodostettiin VPN-yhteys 

oppimisympäristön palvelimelle, jolla suunnittelutyökaluja käytettiin. 

 

Suunnittelutyökaluista DNA Explorer on tietokantaselain, joka on monipuolinen 

työkalu sovellusten suunnitteluun ja ylläpitoon. DNA Explorerilla voidaan helposti 

hakea, järjestää ja luoda uusia säätöjä, kenttälaitteita, käyttöliittymiä, HW ja 

verkkodokumentteja jne. (Valmet DNA automaatiojärjestelmä, 2015, 7) DNA 

Explorerilla myös hoidetaan automaatiomoduulien lataaminen prosessiin.  Alla 
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olevassa kuvassa 3 DNA Explorerin sovellusikkuna. Kuvassa listattu palvelimella 

AP01 olevat automaatiomoduulit. 

 

  

KUVA 3. Valmet DNA Explorer sovellusikkuna 

 

Function Block CAD ohjelmaa käytettään luomaan automaatiomoduuleita, jotka 

muodostavat automaatiojärjestelmän rungon. Function Block CAD -työkalulla 

tehdyt toimilohkokaaviot toimivat samalla sekä ajoympäristöön ladattavana 

sovelluksena että graafisena dokumenttina. Function Block CAD on 

tietokoneavusteinen suunnittelu ohjelma. Se on rakennettu CAD-ohjelmiston 

päälle ja se hyödyntää CADin tehokkaita suunnitteluominaisuuksia. (Function 

Block CAD, 1) Ohjelmalla luodaan piirustusarkille toimilohkoilla kokonaisuuksia, 

jotka ohjelma muuttaa automaatiokieliseksi koodiksi, jota prosessipalvelimet 

käyttävät. Alla olevassa kuvassa 4 Function Block CAD:in aloitussivun näkymä. 
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KUVA 4. Function block CAD 

 

Luodut automaatiomoduulit tallennetaan DNA järjestelmän repositoryyn, josta ne 

voidaan ladata järjestelmään. Järjestelmään ladattavat uudet 

automaatiomoduulit ladataan BU varmennuspalvelimelle, josta operointiasemat 

ja prosessiasemat hakevat aina uusimmat päivitykset ohjelmistoille. 

 

 

2.3. Automaatiokieli 

 

Automaatiokieli on kuin mikä muu tahansa ohjelmointikieli, sillä kuvaillaan 

minkälainen toiminnallisuus automaatiosovellukseen halutaan. Kielen perustana 

on kytkentätyyppinen toimilohkoihin ja monipuolisiin tyyppeihin tukeutuva kieli. 

(Valmet Automation Language, 1) Alla olevassa kuvassa 5 

automaatiosovelluksen rakenne. Kuvasta nähdään, kuinka automaatiosovellus 

rakentuu erilaisista moduuleista ja niiden yhteyksistä toisiinsa. 
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KUVA 5. Automaatiosovelluksen rakenne (Valmet Automation Language) 

 

Moduulit ovat pienimpiä yksittäisiä ohjelmalohkoja, ne voivat olla esimerkiksi 

yksittäinen säätö- tai mittauspiiri, kokonainen sekvenssiohjelma tai valvomon 

päätteellä oleva näyttökuva (Valmet Automation Language, 3). 

 

Usein käytössä on graafinen suunnitteluympäristö, jonka avulla tehdyt 

kompleksisetkin automaatiosovellukset ovat helposti ja nopeasti 

ymmärrettävissä asiaan vihkiytyneeltä sovellusinsinööriltä. Graafisella 

suunnittelutyökalulla tuotetuista kuvista muodostetaan automaatiokielinen 

ohjelma eli automaatiomoduuli, joka koostuu konfigurointimoduuleista ja on 

ladattavissa Valmet DNA sovelluspalvelimille (Valmet Automation Language, 3).  

 

 

2.3.1 Automaatiomoduuli 

 

Automaatiomoduuli koostuu yleensä vähintään kolmesta konfigurointimoduulista: 

 Prosessinohjauspalvelimen toimintamoduuli (1) 

 Prosessinohjauspalvelimen tulo- ja lähtömoduulit (2) 

 Valvomomoduuleista (3) 
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Alla olevassa kuvassa 6 kuvankaappaus Function Block CAD:stä, jossa 

näkyvissä esimerkki automaatiomoduulista. Function Block CAD kuvan oikeassa 

reunassa on aina tulomoduulit, keskellä toimintamoduulit ja valvomomoduulit, ja 

oikeassa reunassa lähtömoduulit. 

 

 

KUVA 6. Automaatiomoduuli 

 

 

2.3.2 Toimintamoduuli 

 

Toimintamoduuliksi kutsutaan automaatiomoduulin osaa, jossa määritellään 

automaatiomoduulin toiminnallisuus. Toiminnallisuus toteutetaan toimilohkoilla.  

Toimintamoduulissa määritetään myös piirin positiotunnus(tag_code), 

suoritusväli (execution) ja prosessiasema, jolle kyseinen automaatiomoduuli 

ladataan. Alla olevassa kuvassa 7 toimintamoduulin konfigurointiosa. 

 

  

KUVA 7. Toimintamoduulin konfigurointiosa. 
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2.3.3 I/O tulo- ja lähtömoduulit 

 

Input-moduulit lukevat tietoa prosessista ja välittävät sen toimintamoduuleilla. 

Output-moduulit välittävät tiedon toimintamoduuleilta prosessille. Input- ja 

outputmoduuleille konfiguroidaan luettavan tiedon alkuperä esimerkiksi, 

analogiakortin malli ja osoite. Moduuleihin konfiguroidaan, myös kuinka mittaus 

tai lähtö skaalataan. Yleisimmät tietomuodot tuloille ja lähdöille ovat analoginen 

ja binäärinen viesti. Tulo- ja lähtömoduulit nimetään automaatiomoduulin 

mukaan.  

 

Alla olevassa kuvassa 8 esimerkki analogia tulomoduulista, jolla tuodaan 

analoginen mittaussignaali automaatiomoduuliin. Kyseessä on ACN I/O 80 sarjan 

sisääntulokortti. Kuvasta nähdään, että mittaus sijaitsee osoitteessa 2.0.4.4 ja 

analogiakortti johon mittaus on kytketty, on 8 kanavainen.   

 

 

KUVA 8.  Tulomoduuli 

 

Tulomoduulin osoite muodostuu seuraavista osista: 

1. FBC kenttäväyläohjainkortin numero (2-15) 

2. IBC prosessiväyläohjaimen numero (0-15) 

3. I/O kortinnumero (0-15) 

4. I/O kortin kanavan numero (0-7) (vaihtelee kortti tyypin mukaan) 

 

Alla olevasta kuvasta 9 voidaan nähdä, kuinka tulomoduulin osoite muodostuu 

verkon hierarkian mukaan. Kuvassa AP01 on prosessin ACN prosessipalvelin, 2-

FBC sen kenttäväyläohjainkortti, 0-IBC prosessiväylä ohjain, 0-unit on 

kahdeksan kanavainen I/O kortti, joka on prosessiväyläohjaimen 0 porttiin 

kytketty ja sen 8 kanavaa 0-7.  
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KUVA 9. Osoite hierarkia.  

 

 

2.3.4 Valvomomoduulit 

 

 Positiomoduuli sisältää yhteen positioon liittyviä valvomon positiotietoja. 

Positiomoduulissa määritellään kunkin tapahtumapisteen operoitavuus, 

näytettävyys ja tyyppi. Jokaiselle toimilohkotyypille on oma 

positiomoduulinsa, josta voidaan määrittää toimilohkon mukaisia 

konfigurointitietoja. (Automaatiokieli, 2015, 6) Esimerkki AM toimilohkon 

positiomoduulin kuvakkeesta Function block CAD ohjelmasta alla 

olevassa kuvassa 10. 

 

 

KUVA 10. Positiomoduulin kuvake 
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 Operointimoduulilla kytketään toimilohkon tapahtumatiedot 

kuvamoduuliin. Esimerkiksi PID-toimilohkoon kytketään operoinnin 

mahdollistava käyttöliittymä. (Automaatiokieli, 2015, 8) Alla olevassa 

kuvassa 11 AM-toimilohkon operointimoduulin kuvake function block 

CAD:ssa. 

 

 

KUVA 11. Operointimoduulin kuvake 

 

 Tapahtumamoduulilla hallitaan yhden prosessiposition tapahtumapisteitä. 

Tapahtumapiste voi olla mikä tahansa binäärinen tieto. Esimerkiksi 

analogiamittaukselle voidaan muodostaa hälytykset ylä- ja alarajoista. 

(Automaatiokieli, 2015, 9) Alla olevassa kuvassa 12 AM-toimilohkon 

tapahtumamoduulin kuvake function block CAD:ssa. 

 

 

KUVA 12. Tapahtumamoduulin kuvake 

 

 

2.4. Tietopisteet ja portit 

 

Paikalliset tietopisteet ovat yksikäsitteisesti nimettyjä tietoalueita data-alueen 

sisällä. Näihin kytkeytymällä voivat toimilohkot ja portit siirtävät tietoa toisilleen 

automaatiomoduulien sisällä. (Automaatiokieli, 2015, 13) Paikallisia tietopisteitä 

käytetään yleensä sisäisissä kytkennöissä vakioiden määrittämiseen esimerkiksi 

laskentatoimilohkojen, logiikkatoimilohkojen ja vertailutoimilohkojen kanssa. Alla 

olevassa kuvassa 13 esimerkki paikallisen tietopisteen käytöstä 

vertailutoimilohkon kanssa. 
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KUVA 13. Paikallinen tietopiste. 

 

Ulkoiset tietopisteet sijaitsevat samalla data-alueella kuin paikalliset tietopisteet. 

Ne eroavat paikallisista tietopisteistä siinä, että Valmet DNA:n 

kommunikointirutiini kopioi tietoa näihin pisteisiin muiden moduulien tietopisteistä 

porttien välityksellä. (Automaatiokieli, 2015, 14) Ulkoisen tietopisteen nimi viittaa 

automaatiomoduulin nimeen ja porttiin, josta tieto on peräisin. 

Kommunikointiprotokolla hakee tiedon lähdeautomaatiomoduulin rajapinta- tai 

suorasaantiportista ja tuo sen kohdeautomaatiomoduuliin ulkoisena tietopisteenä 

(Automaatiokieli, 2015, 14). 

 

Ulkoisia tietopisteitä on kolmea eri tyyppiä. Tulotyyppinen ulkoinen tietopiste 

lukee tietoa muista automaatiomoduuleista. Lähtötyyppinen ulkoinen tietopiste 

kirjoittaa tietoa muihin automaatiomoduuleihin. Tulolähtötyyppinen ulkoinen 

tietopiste, joka voi lukea ja kirjoittaa tietoa toimilohkoon tai porttien kautta toisiin 

automaatiomoduuleihin. (Automaatiokieli, 2015, 15) 

 

Suorasaantiportiksi kutsutaan tietopistettä, johon voidaan suoraan viitata 

ulkoisissa tietopisteissä. Suorasaantiportin nimi on yksikäsitteinen koko Valmet 

DNA:n verkossa, eli samaa nimeä ei saa esiintyä missään muualla 

sovellusverkossa. Suorasaantiportilla voidaan viitata toimilohkon yksittäiseen 

tietopisteeseen, jolloin sen sisältämä tieto saadaan muiden automaatiomoduulien 

käyttöön. Koko toimilohkoon kytkettävää suorasaantiporttia käytettäessä 

saadaan kaikki kyseessä olevaan porttiin kytkettyjen toimilohkon jäsenet muiden 

automaatiomoduulien käyttöön. (Automaatiokieli, 2015, 16) 

 

Rajapintaportilla voidaan yksittäinen tieto tuoda automaatiomoduulista muiden 

automaatiomoduulien käyttöön. Tietoa voidaan siirtää eri sovelluspalvelimilla 

olevien automaatiomoduulien välillä. Rajaportin nimi muodostuu 
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konfigurointimoduulin nimestä täydennettynä varsinaisella rajapintaportin 

nimellä. (Automaatiokieli 2015, 18) 

Automaatiomoduulien välinen kommunikointi, tapahtuu suorasaantiportin tai 

rajapintaportin ja ulkoisen tietopisteen muodostamalla parilla.  Alla olevissa 

kuvissa 14 ja 15 esimerkit pareista, joita käytetään tiedonsiirrossa 

automaatiomoduulilta toiselle. 

 

 

KUVA 14. Suorasaantiportti ja ulkoinen tietopiste 

 

 

KUVA 15.  Rajapintaportti ja ulkoinen tietopiste. 

 

 

2.5. Työssä käytetyt toimilohkot 

 

Toimilohkoilla rakennetaan automaatiomoduuliin siihen haluttava toiminnallisuus. 

Valmet DNA:ssa on kattava kirjasto erilaisia toimilohkoja, joiden parametrejä 

muuttamalla saadaan erilaiset toiminnot suoritettua. DNA:ssa ei ole mahdollista 

luoda uusia toimilohkoja. Alla olevissa kappaleissa esitellään työssä käytetyt 

toimilohkot. 

 

 

2.5.1 Am toimilohko 

 

Toimilohkolla suoritetaan kytketyn analogiatiedon vertaamista annettuihin 

hälytysrajoihin. Toimilohko myös mahdollistaa prosessimittauksen näyttämisen 
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valvomonäytöillä ja hälytysten suorittamisen rajojen ylittyessä tai alittuessa. 

(Toimilohkot, n.d, 31) Alla olevassa kuvassa 16 analogiamittaustoimilohkon 

kuvake Function Block CAD:ssa. Liitteessä (1) selitettynä toimilohkon 

kytkentäpisteet. 

 

 

KUVA 16. Am toimilohko. 

 

 

2.5.2 PID - säädintoimilohko 

 

Säädintoimilohko toteuttaa säätöalgoritmin, jonka avulla toimilohko laskee 

ohjauksen arvon asetusarvon ja mittauksen perusteella. Toimilohkon tarkoitus 

on säätää mittaus haluttuun asetusarvoon ja pitää tämä siinä prosessin 

huojunnasta huolimatta, tämän säädintoimilohko toteuttaa ohjaamalla 

mittaukseen vaikuttavaa toimilaitetta. (Toimilohko, n.d, 415) Toimilohkossa on 

paljon erilaisia toiminnallisuuksia, esimerkiksi pakko-ohjaukset haluttuun tilaa, 

asetusarvon tuonti toisesta automaatiomoduulista ja erilaisten hälytysrajojen 

asettaminen. Liitteessä (1) selitettynä säädintoimilohkon kytkentäpisteet. 

 

 

KUVA 17. PID toimilohko  
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2.5.1 MTR - moottoritoimilohko 

 

Moottorinohjaustoimilohkolla ohjataan moottorin käynnistymistä ja pysäyttämistä. 

Toimilohko ohjaa binääristä lähtöä tilaan on tai off. Takaisinkytkentänä luetaan 

ohjauksen vaikutus ohjattavaan kohteeseen ja tästä muodostetaan moottorin 

tilatieto. Toimilohkolla voidaan mahdollistaa moottorien käynnistäminen ja 

pysäyttäminen valvomopäätteiltä. Liitteessä (1) selitettynä 

moottorinohjaustoimilohkon kytkentäpisteet. Alla olevassa kuvassa 18 

moottoritoimilohko. 

 

 

KUVA 18. Moottoritoimilohko Function Block CAD 

 

 

2.5.2 CMP- vertailutoimilohko 

 

Vertailutoimilohkolla verrataan toisiinsa analogisia signaaleja. 

Vertailutoimilohkon tulot ovat analogisia ja lähtö on binäärinen viesti. Toimilohkon 

lähdön arvo määräytyy tulojen vertailun perusteella, jos vertailuehto on TOSI, 

lähtö on 1 tai, jos vertailuehto on EPÄTOSI, lähtö on 0 (Vapaamuotoiset 

toimilohkot, n.d, 

 1). Vertailutoimilohkon suorittama viestien vertailu määritellään yksinkertaisella 

kaavalla, joka voidaan kirjoittaa toimilohkon attribuutteihin. Alla olevassa kuvassa 

vertailutoimilohkon attribuuttien määrittäminen. 
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KUVA 19. Vertailutoimilohkon attribuutit 

 

Kohtaan formula line kirjoitetaan kaava, joka muodostuu määritettävistä 

porteista, vertailuoperaatioista, ja loogisista operaatioista. Yhdessä kaavassa voi 

olla 50 vertailua ja siinä voidaan käyttää 64 sisääntuloa ja 64 operaatioita. 

Esimerkissä a, b, ja o ovat määriteltäviä portteja. Vertailuoperaatiot ja loogiset 

operaatiot esiteltynä ja selitettynä alla olevassa taulukossa 1. 
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Vertailuoperaatiot 
Loogiset operaatiot 

Merkki  Tarkoitus Operaatio Tarkoitus 

< pienempi kuin AND 

Ja-operaatio, antaa 
totuusarvon tosi vain, jos kaikki 
operaatioon liittyvät tulot ovat 
tosia 

<= pienempi kuin tai yhtäsuuri kuin NOT Ei-operaatio, kääntää siihen 
tulevan tulon totuusarvon 
päinvastaiseksi 

== yhtäsuuri kuin OR Tai-operaatio, antaa 
totuusarvon tosi, jos yksi tai 
useampi tuloista on tosi 

>= suurempi tai yhtä suuri kuin XOR Joko-tai -operaatio, antaa 
totuusarvon tosi, jos yksi ja 
vain yksi tuloista on tosi 

> suurempi kuin SR(s,r,i) Kiikku, s tulon muuttuessa 
todeksi, lähtö i asettuu todeksi, 
lähtö muuttuu epätodeksi r 
tulon muuttuessa todeksi. 

!= erisuuri kuin RS(r,s,i) 
Toiminta samanlainen kuin SR 
kiikulla, mutta jos molemmat 
r,s tulo ovat tosia on myös 
lähtö tosi. 

 

TAULUKKO 1. Vertailu- ja loogiset operaatiot. 

 

Esimerkiksi, jos halutaan verrata, onko tulo a suurempi tai yhtä suuri kuin tulo b. 

Muodostuu kaavaksi alla oleva kaava (1). 

 

𝑜 = 𝑎 >= 𝑏 ;  (1) 

 

Kaavan lopettaa aina puolipiste. 
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Alla olevassa kuvassa vertailutoimilohko, jossa on kaksi analogista 

sisääntuloporttia ja binäärinen lähtöportti.  

 

 

KUVA 19. Vertailutoimilohko 

 

 

2.5.3 Logic- logiikkatoimilohko  

 

Logiikkatoimilohko suorittaa loogisen lausekkeen mukaiset operaatiot 

binääritulojen kesken ja sijoittaa tulokset binäärilähtöihin. Logiikkatoimilohkoon 

voidaan kytkeä 64 tuloa. (Vapaamuotoiset toimilohkot, 1). Loogiset operaatiot, 

joita voidaan logiikkatoimilohkossa käyttää lueteltuna taulukossa 1. Kaavan 

syöttäminen logiikkatoimilohkoon toimii samalla periaatteella kuin aiemmin 

mainittuun vertailutoimilohkoon. Logiikkatoimilohkoon voidaan, myös 

konfiguroida SR- ja RS- kiikut. 

 

SR- ja RS-kiikut ovat nimitykset piirille, joka asettaa lähdön todeksi, kun piirin set 

tulo muuttuu todeksi. Lähtö pysyy totena, vaikka asettava tulo muuttuisi 

epätodeksi. Lähdön muuttaa epätodeksi reset tulon muuttuminen todeksi. SR-

kiikku on set dominoiva, eli set ja reset tulojen molempien ollessa tosia, myös 

lähtö on tosi. RS-kiikussa toiminta on päinvastoin. Alla olevassa kuvassa 20 SR-

kiikun totuustaulu, josta voidaan lukea piirin ulostulo eri sisään tuloilla. 

 

 

KUVA 20. SR kiikun totuustaulu. (Vapaamuotoiset toimilohkot) 
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Kaava, jolla SR-kiikku määritellään logiikkatoimilohkoon. 

 

𝑜 = 𝑆𝑅(𝑠, 𝑟, 𝑖);  (2) 

 

Jossa s on asettava tulo, r on resetoiva tulo, ja i on kiikun tila aluksi. 

Esimerkki SR-kiikun käytöstä logiikkatoimilohkolla. Alla olevassa kuvassa 21 on 

esimerkki tilanteesta, jossa logiikkatoimilohkon a porttiin on kytketty signaali, joka 

halutaan asettavaksi tiedoksi kiikulle, b porttiin on kytketty signaali, joka halutaan 

nollaavaksi tiedoksi kiikulle ja o portti on kiikun lähtötieto. 

 

 

KUVA 21. SR-kiikku 

 

 

2.6. Turva-automaatio 

 

Lukitus- ja suojaustermejä käytetään yleisesti epäjohdonmukaisesti ja 

harhaanjohtavasti eri prosesseihin ja projekteihin liittyvissä dokumentaatioissa. 

Yhdenmukaisuuden vuoksi tulisi pyrkiä siihen, että lukitustermillä tarkoitetaan 

laitteen ohjauksen tai tilanmuutoksen estämistä. (Voimalaitosautomaatio, 2015, 

194) Esimerkiksi venttiilin ohjauksen estäminen tai pumpun käynnistämisen 

estäminen. Kun taas suojaustermillä tarkoitetaan toimintoa, joka aktiivisesti 

muuttaa laitteen tilaa turvallisuussyistä. Esimerkiksi pumpun pysäyttäminen tai 

venttiilin sulkeminen.  

 

Ei-kriittiset lukitus- ja suojaustoiminnot on yleensä toteutettu ohjelmallisesti 

prosessiasemissa tällöin kyse ei ole varsinaisesta turva-

automaatiojärjestelmästä. (Voimalaitosautomaatio, 2015, 194)  

 

Turva-automaatiolla tarkoitetaan automaatiojärjestelmää, joka toimii erillään 

pääautomaatiojärjestelmästä ja jolla on omat anturit, logiikat ja toimilaitteet. 
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Yleisesti turva-automaatiojärjestelmää kutsutaan TLJ-järjestelmäksi. TLJ-

järjestelmä pysäyttää prosessin ja laitteen tai ohjaa sen vakavassa häiriö- tai 

vaaratilanteessa turvalliseen tilaan. Turva-automaation tulee toimia, kun normaali 

käyttöautomaatio tai muu varautuminen pettävät. (Turva-automaatio 

prosessiteollisuudessa, 2008, 3) 

 

Turva-automaatiojärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon prosessin 

luonteen ja vaarallisuuden aiheuttama luotettavuuden tarve. Järjestelmän 

toteutuksessa on ensisijaisesti käytettävä tyyppihyväksyttyjä laitteita ja laitteiden 

tulee olla joko huoltovapaita tai helposti huollettavia. (Turva-automaatio 

prosessiteollisuudessa, 2008, 4) 

 

Turva-automaatiojärjestelmän tulee toimia suurella todennäköisyydellä 

virheettömästi sellaisissakin tilanteissa, jotka saattavat tapahtua vain kerran 

prosessin elinkaarenaikana. Vaikka turva-automaationjärjestelmän on 

aktivoiduttava herkästi prosessin niin vaatiessa, se ei kuitenkaan saa aiheuttaa 

tarpeettomia pysäytyksiä tai alasajoja. (Turva-automaatio 

prosessiteollisuudessa, 2008, 4) 

 

TLJ- laitteiston toiminta tulee testata ennen käyttöönottoa mahdollisimman 

kattavasti. Testauksessa tulisi huomioida kaikkien laukaisukombinaatioiden 

testaus. TLJ-laitteiston turvallisuustason takaamiseksi koko sen elinkaareksi tulisi 

testausta suorittaa määräajoin. Tyypillinen määräaikaistestausväli on yksi vuosi. 

(Voimalaitosautomaatio, 2015, 201) 

 

 

2.6.1 Turvallisuuden eheyden tasot 

 

Turvallisuuden eheydellä tarkoitetaan sitä todennäköisyyttä, jolla 

turvallisuuteenliittyvä järjestelmä toteuttaa hyväksytysti vaadittavat 

turvatoiminnot määritetyissä olosuhteissa ja määritellyn ajan. (Suomen 

automaatioseura, 209) Toisin sanoen eheystaso (TET-taso) kertoo turva-

automaatiojärjestelmän luotettavuuden. Mitä korkeampi eheystaso on, sitä 

suuremmalla todennäköisyydellä TLJ toimii suunnittelu periaatteidensa 
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mukaisesti. Turvallisuuden eheystason perusteella valitaan sopivat suunnittelu ja 

arviointimenetelmät TLJ-järjestelmälle.  

 

 

 

TET-tasoja on neljä 

 TET 1 – tason suojauksen tulee toimia vähintään 90%:n 

todennäköisyydellä 

 TET 2 – tason suojauksen tulee toimia vähintään 99%:n 

todennäköisyydellä 

 TET 3 – tason suojauksen tulee toimia vähintään 99,9%:n 

todennäköisyydellä 

 TET 4 – tason suojauksen tulee toimia vähintään 99,99%:n 

todennäköisyydellä. 
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3 TISLAUSKOLONNIN AUTOMAATIOMODUULIENTOIMINNANKUVAUS 

 

Tässä osiossa esitellään kolonnin automaatiomoduulit. Automaatiomoduulien 

graafiset kuvaukset joihin kappaleissa viitataan löytyvät tämän työn liitteistä, 

myös kolonnin PI-kuva, josta selviää toimilaitteiden sijainti prosessissa, löytyy 

liitteistä.  

 

 

3.1. Syötön säätö 

 

Syötön säädöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla mahdollistetaan syöttöpumpun 

pysäyttäminen ja käynnistäminen, syöttövirtauksen säätäminen halutulle tasolle, 

ja syötön lämmittäminen haluttuun lämpötilaan. 

Syötön säätö koostuu viidestä automaatiomoduulista: 

 

 FIC-11.F (liite 6) 

 FT-11.F 

 M1.F (liite 4) 

 TIC-12.F (liite 7) 

 TT-12.F 

 

Syöttövirtauksen säädin FIC-11:sta on toteutettu automaatiomoduulilla FIC11.F. 

Virtaussäätimen tarkoitus on säätää syöttövirtaus operaattorin asettamaan 

arvoon ja pitää tämä tasaisena. Tämä toiminnallisuus on mahdollistettu 

käyttämällä PID toimilohkoa. PID toimilohko saa mittausporttiin (me) 

mittaustiedon virtausmittarilta FI-11, tämä on tuotu virtaussäätimen 

automaatiomoduulille ulkoisella tietopisteellä, koska virtaussäätimen 

automaatiomoduuli sijaitsee AP02 prosessipalvelimella, kun taas 

virtausmittauksen automaatiomoduuli FT-11.F sijaitsee AP01 

prosessipalvelimella. Tarkoituksena on, että virtaussäädin toimisi FF-väylässä, 

mutta tätä kokoonpanoa ei vielä ole saatu oikein toimimaan. Kuvassa 22 

mittauksen FT-11 ulkoinen tietopiste. 
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KUVA 22. FT-11 ulkoinen tietopiste. 

 

PID toimilohkon ohjausportista (con) lähtee ohjausviesti virtausta säätävälle 

venttiilille FM11 profibus analogout lähtömoduulin kautta. Lähtömoduulilta on 

takaisinkytketty tieto venttiilin asennosta toimilohkon takaisinluettuun ohjaus 

porttiin (conb) ja toimilaitteen asentotieto porttiin (pos). Näin järjestelmään 

saadaan reaaliaikainen tieto venttiilin asennosta. Alla olevassa kuvassa 23 

kyseinen kytkentä.  

 

 

KUVA 23. FM-11 takaisinkytkentä. 

 

Syöttöventtiilin avautuminen on haluttu rajoittaa 70%, tämä on toteutettu 

liittämällä vakioarvo toimilohkon maksimirajoitusarvo porttiin (colma). 

Virtaukselle on luotu ylärajahälytys liian suuresta virtauksesta, tämä on 

toteutettu liittämällä vakioarvo mittauksen ylärajahälytys porttiin (meh). Alla 

olevassa kuvassa 24 kyseiset kytkennät. 

 

 

KUVA 24. Maksimirajoitus- ja ylärajahälytysportti 

 

Syötönlämpötilan säätö on toteutettu automaatiomoduulilla TIC-12.F. 

Syötönlämpötilasäätimen tarkoitus on säätää syöttönesteen lämpötila haluttuun 

asetusarvoon säätämällä lämmittävän höyryn määrää lämmönvaihdin LS2:een. 



32 

 

Toiminnallisuus on luotu käyttämällä PID-toimilohkoa. PID toimilohko saa 

mittausporttiin (me) mittaustiedon lämpötilamittaus automaatiomoduulilta TT-

12.F. Samalla tavalla kuin syöttövirtauksen tapauksessa mittaus 

automaatiomoduuli ja varsinainen säätimen automaatiomoduuli sijaitsevat eri 

prosessipalvelimilla, joten mittauksen tuonti säätimen automaatiomoduuliin on 

tehty käyttämällä ulkoista tietopistettä.  

 

Lämpötilasäätimen PID-toimilohkon ohjausportista (con) lähtee ohjausviesti 

höyrynmäärää säätävälle venttiilille TM12. Höyryventtiili on kytketty Profibus 

väylään, joten ohjauskäsky viedään Profibus lähtömoduulilla sille. 

Lähtömoduulilta on kytketty takaisin venttiilintilatieto PID-toimilohkon 

takaisinluettuun ohjausporttiin (conb) ja toimilaitteen asentotieto porttiin (pos). 

Näin venttiilin todellinen asentotieto saadaan järjestelmään. Kytkentä alla 

olevassa kuvassa 25. 

 

 

KUVA 25. TM-12 takaisinkytkentä 

 

Lämpötilasäätimelle on luotu suojaus estämään syöttövirtauksen lämmittämisen 

syöttövirtauksen ollessa liian pieni, jotta syötettävä neste ei höyrystyisi 

lämmönvaihtimessa. Tämä on toteutettu vertailutoimilohkolla, johon on kytketty 

virtausmittaus ulkoisella tietopisteellä, jolla on viitattu suorasaantiporttiin FIC-

11:me ja haluttu alaraja paikallisella vakiolla.  Vertailutoimilohkon ulostuloportti 

on kytketty PID-toimilohkon pakko-ohjausporttiin (fc), joka pakko-ohjauksen 

tullessa ohjaa toimilohkon ohjauksen (con) pakko-ohjauksen suuruus porttiin 

(fcin) kytkettyyn arvoon (0%), tämä näkyvissä alla olevassa kuvassa. Kuvassa 

26 esitettynä suojauksen toimintaperiaate. 
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KUVA 26. Suojauksen toimintaperiaate 

 

Syöttöpumpun käynnistäminen ja pysäyttäminen on toteutettu 

automaatiomoduuliin M1.F Toiminnallisuuden automaatiomoduuliin luo 

moottoritoimilohko, jolla moottori voidaan ohjata käyntiin tai seis. 

Moottoritoimilohkon moottorin käyntitieto porttiin (ins) on kytketty tulomoduulilla 

tuotu binäärinen käyntitieto pumpusta. Moottoritoimilohkon käyntiin ohjaus portti 

(on) on kytkettynä binääriseen lähtömoduuliin. Lähtömoduulilta on 

takaisinkytketty moottorin käyntitieto PID toimilohkolle. 

 

 

3.2. Pohjan säädöt 

 

Pohjan säädöillä tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla mahdollistetaan kolonnin 

pohjapumpun pysäyttäminen ja käynnistäminen, kolonnin nestepinnan 

säätäminen, ja kolonnin lämpötilansäätäminen pohjakiehuttajan höyryä 

säätämällä. Pohjan säädöt kokonaisuus koostuu neljästä 

automaatiomoduulista: 

 

 TIC-212.F (liite 8) 

 FIC-61.F (liite 9) 

 LIC-61.F (liite 10) 

 M3.F (liite 11) 

 

Tislaukseen tarvittava energia tuotetaan pohjakiehuttajalla, jossa höyryn avulla 

nostetaan kolonninpohjan nesteen lämpötilaa. Tätä lämpötilaa ohjataan 

automaatiomoduulin TIC-212.F luomalla lämpötilansäätimellä TIC-212, joka 

ohjaa säätöventtiilillä höyryn määrää pohjankiehuttajalle. Säädin toiminnallisuus 

automaatiomoduuliin on luotu käyttämällä PID-toimilohkoa. Toimilohkon 

mittausporttiin (me) on kytketty analogisen tulomoduulin avulla mittausanturin 
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TT-212 mittaussignaali, joka on skaalattu välille 0-150 °C. Mittaus anturi TT-212 

sijaitsee 11 ja 12 välipohjan välissä. Alla olevassa kuvassa 27 mittaustiedon 

kytkentä PID toimilohkolle. 

 

 

KUVA 27. Mittaustiedon tuonti toimilohkolle. 

 

Lämpötilasäädön PID-toimilohkon ohjausportti (con) on kytketty analogiseen 

lähtömoduuliin, joka välittää ohjaussignaalin höyryn säätöventtiilille TM-31, 

viesti on skaalattu välille 0-100%. Lähtömoduulista on takaisin kytketty 

venttiilintilatieto takaisinluetun ohjauksen porttiin (conb) ja toimilaitteen 

asentotietoporttiin (pos). Alla olevassa kuvassa 28 venttiilin tilatiedon kytkentä 

PID toimilohkoon. 

 

 

KUVA 28. FM-211 takaisinkytkentä 

 

Lämpötilansäätimen automaatiomoduulissa on suojaustoiminto, joka estää 

pohjakiehuttajan höyryn syötön silloin kun kolonnin pohjanpinta on liian 

alhainen. Tällä estetään liian voimakas nesteen höyrystyminen 

pohjakiehuttajassa. Suojaus on toteutettu vertailutoimilohkolla, jossa verrataan 

ulkoisella tietopisteellä tuotuun LIC-61 piirin mittaustietoon paikallista alaraja 

vakiota. Alarajan alittuessa vertailutoimilohko lähettää binäärisen viestin PID-

toimilohkon pakko-ohjausporttiin (fc). Joka aktivoituessaan asettaa PID-

toimilohkon lähdön (con) pakko-ohjauksen suuruus porttiin (fcin) asetettuun 

arvoon (0%). Lämpötilansäätimelle on asetettu hälytys ylärajasta ja alarajasta. 

Nämä ovat toteutettu paikallisilla vakiolla mittauksen ylärajahälytyksen arvo 

porttiin (meh) ja mittauksen alarajahälytyksen arvo porttiin (mel). Ylärajaksi on 
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asetettu 95 °C ja alarajaksi 85 °C. Kuvassa 29 pohjakiehuttajan suojauksen 

toteutus. 

 

 

KUVA 29. Pohjankiehuttajan suojaus liian matalasta pinnasta. 

 

Tislauskolonnin pohjan pintaa säädetään, jotta kolonnin ainetase pysyisi 

vakiona ja täten kolonnin lämpötilaprofiili olisi helpommin säädettävissä. 

Kolonnin pohjan pintaa säädetään kaskadirakenteella. Siinä pinnansäätäjän 

automaatiomoduuli LIC-61.F antaa asetusarvon virtaussäätimen 

automaatiomoduulille FIC-61.F 

 

Automaatiomoduuliin LIC-61.F säätöominaisuus on luotu käyttämällä PID-

toimilohkoa. Toimilohko saa mittauksen mittausporttiin (me) mittausanturilta LT-

61 analogisen tulomoduulin kautta. Mittaus on skaalattu 0-70 cm. PID-

toimilohkon ohjaus (con) viedään rajapintaportilla (:out3) ulkoiselle tietopisteelle, 

jonka kautta sitä voidaan käyttää FIC-61 säätimen asetusarvona. Ohjaus on 

rajoitettu siten, että se ei voi kasvaa 100 % suuremmaksi. Alla olevassa 

kuvassa 30 rajapintaportti (:out3). 

 

 

KUVA 30. Rajapintaportti  

 

Takaisinluettu ohjaus (conb) ja toimilaitteen asentotieto (pos) tuodaan 

automaatiomoduulin FIC-61.F PID-toimilohkon asetusarvosta (spa). Tämä 
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analoginen tieto skaalataan sopivaksi laskentatoimilohkossa, jossa se jaetaan 

kolmella. Skaalauksen toteutus kuvassa 31.  

 

 

KUVA 31. Takaisinkytketty asetusarvon skaalaus. 

 

Virtaussäätimen FIC-61 automaatiomoduulin FIC-61.F säätö ominaisuus on luotu 

käyttämällä PID-toimilohkoa. Toimilohko saa virtausmittauksen virtausanturilta 

mittausporttiin (me) analogisen tulomoduulin kautta. Virtausmittaus on skaalattu 

0-600 l/h. Asetusarvon toimilohko saa kuten aikaisemmin mainittiin 

pinnansäätömoduulilta LIC-61.F. Kuvassa 32 mittaustiedon ja asetusarvon 

kytkentä virtaustoimilohkoon. Virtaustoimilohkon ohjaus (con) viedään 

analogisen lähtömoduulin kautta säätöventtiilille FM61. Lähtömoduulilta tulee 

takaisin kytkentänä venttiilin asentotieto, tämä viedään toimilohkon takaisinluettu 

ohjaus- ja toimilaitteen asentotieto porttiin.  

 

 

KUVA 32. FIC-61 Mittaus ja asetusarvo. 

 

Kolonnin pohjapumpun M3 ohjaukseen käytetään automaatiomoduulia M3.F, 

jonka toiminnallisuuden mahdollistaa moottorinohjaustoimilohko. 

Moottoritoimilohko saa binäärisen tiedon moottorinkäyntitieto porttiin (ins) 

binääriseltä tulomoduulilta. Moottoritoimilohko ohjaa käyntiin ohjausportin (on) 

kautta binäärisellä lähtömoduulilla pumpun käyntiin. Lähtömoduulilta 
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moottoritoimilohko saa takaisinluettuun käyntiin-ohjausporttiin (onb) tiedon 

pumpun käynnistymisestä tai sen epäonnistumisesta. 

 

  

3.3 Huipun säädöt 

 

Huipun säädöillä tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla voidaan ohjata kolonnin 

tisleakun lämpötilaa, pintaa, ja kolonnin huipun lämpötilaa tisleen takaisin 

virtauksella. Huipunsäädöt kokonaisuus koostuu seitsemästä 

automaatiomoduulista: 

 

 TIC-41.F (liite 12) 

 TIC-23.F (liite 13) 

 FIC-52.F 

 FIC-53.F (liite 15) 

 LIC-51.F (liite 16) 

 FIC-51.F (liite 17) 

 M2.F (liite 18) 

 

Tisleakun toiminta perustuu tisleen lämpötilan laskuun, jolloin tisle tiivistyy 

höyrystä nesteeksi. Tämä mahdollistetaan tisleakussa olevalla 

lämmönvaihtimella LS53. Tisleakun lämpötilaa säädetään automaatiomoduulilla 

TIC-41.F, joka ohjaa jäähdytysveden säätöventtiiliä TM41. TIC-41.F 

toiminnallisuus on luotu PID-toimilohkolla, jonka mittausporttiin (me) on ulkoisella 

tietopisteellä tuotu lämpötila-anturin mittaus. Lämpötilanmittauksena TT-41 toimii 

langattomana toimiva lämpötilamittausanturi. Alla olevassa kuvassa 33 lämpötila-

anturin kytkentä toimilohkoon, lämpötilamittaus on tuotu toimilohkoon ulkoisella 

tietopisteellä. Mittauksen ja PID-toimilohkon välissä on ccoX-toimilohko, jolla 

luodaan simulointi mahdollisuus mittaukselle. 

 

 

KUVA 33. Mittaustieto PID-toimilohkolle 
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PID-toimilohkon ohjaus(con) on kytketty lähtömoduulin kautta säätöventtiilille 

TM41. Lähtömoduulilta on takaisin kytketty venttiilin asentotieto toimilohkon 

takaisinluettu ohjaus porttiin (conb) ja toimilaitteen asentotieto porttiin (pos). 

Toimilohkossa on kiinteästi määritellyt hälytykset ylärajalle 50°C ja alarajalle 10 

°C.  

 

Kolonnin huipunlämpötilaa säädetään tisleen takaisinvirtauksella. Lämpötila 

säätö on toteutettu kaskadi säätörakenteella, jossa automaatiomoduuli TIC-23.F 

ohjaa automaatiomoduulia FIC-52.F tai automaatiomoduulia FIC-53.F. 

Automaatiomoduuli FIC-52.F ohjaa säätöventtiilin toimilaitetta ja FIC-53.F ohjaa 

invertterin avulla pumpun M2 kierroksia. Automaatiomoduulin TIC-23.F 

toiminnallisuus luodaan PID-toimilohkolla, jonka mittausporttiin (me) on kytketty 

tulomoduulilla tuotu lämpötilanmittaus lämpötila-anturilta TT-23. 

Lämpötilamittaus on skaalattu 0-150 °C.  Mittauskytkentä alla olevassa kuvassa 

34. 

 

 

KUVA 34. Toimilohkon TIC-23 mittaus 

 

Toimilohkon ohjaus (con) on viety rajapintaportilla toisille 

automaatiomoduuleille. Toimilohkon ohjaus on rajoitettu 20 %:iin, jotta se toimisi 

optimilla tasolla pumpun M2 kierroslukusäätimen kanssa. Takaisinluettuun 

ohjaus porttiin ja toimilaitteen asentotieto porttiin on kytketty tieto 

suorasaantiportilta FIC-52:spa, PID-toimilohkon asetusarvotieto, joka on 

laskentatoimilohkossa jaettu kuudella, koska ohjaus skaalataan kertomalla se 

kuudella ennen PID-toimilohkoa FIC-52. Toimilohkolle on asetettu kiinteä 

ylärajahälytys 78 °C ja alarajahälytys 10 °C. Alla olevassa kuvassa 35 

asetusarvo tiedon skaalaus ja ylä- ja alaraja hälytysten kytkentä. 
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KUVA 35. Asetusarvon skaalaus. 

 

TIC-23.F ohjaus viedään valitulle automaatiomoduulille. Operaattori pystyy 

valitsemaan kumpi automaatiomoduuli ohjauskäskyn ottaa vastaan. Alla 

olevassa kuvassa 36 kuvakaappaus DNA Operate Cient ohjelman tisleakun 

ohjaus sivusta, jossa valinta painike näkyy yläreunassa. 

 

 

KUVA 36. Tislepinnan ajotapavalinta. 

 

Kun ajotavaksi on valittuna virtaussäädin FIC-52 ohjataan automaatiomoduulin 

TIC-23.F ohjaus FIC-52.F automaatiomoduulin PID-toimilohkon asetusarvoksi 

(sp2). Kuten aiemmin kerrottiin, skaalataan asetusarvo virtaussäätimelle 

sopivaksi kertomalla se kuudella. Kuvassa 37 asetusarvon skaalaus ja kytkentä. 
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KUVA 37. Asetusarvon skaalaus FIC-52 varten. 

 

Kuten aikaisemmin esitetyillä PID-toimilohkoilla, myös FIC-52:n toimilohkon 

ohjaus on kytketty analogiseen lähtömoduuliin, joka ohjaa säätöventtiiliä FM52. 

Lähtömoduulilta on venttiilin FM52 tilatieto kytketty takaisinkytkentänä PID-

toimilohkon portteihin. Lähtömoduuli ja kytkentä näkyvissä alla olevassa 

kuvassa 38. 

 

 

KUVA 38. Lähtömoduuli ja sen kytkentä 

  

FIC-52 säätimen ohjaus on pakotettu 100 %, kun ajotapavalinnaksi on valittuna 

FIC-53. Toimilohkolle on asetettu ylärajahälytys (600 l/h) ja alarajahälytys (0 

l/h). 

 

Kun ajotavaksi on valittuna FIC-53 ohjautuu automaatiomoduulin TIC-23.F 

ohjaus automaatiomoduulille FIC-53.F. Ohjaus tuodaan ulkoisella tietopisteellä 

moduulille ja kytketään PID toimilohkon ulkoinen asetusarvo porttiin (sp2). 

Mittaustieto PID toimilohkolle tuodaan ulkoisella tietopisteellä, jolla viitataan 

automaatiomoduulin FIC-52.F PID toimilohkon mittaustiedon suorasaantiporttiin. 

Alla olevassa kuvassa 39 nämä kytkennät.  
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KUVA 39. Mittaus- ja asetusarvotiedon kytkentä. 

 

Kun ajotapavalintana ei ole FIC-53, on PID toimilohkon ohjaus pakotettu 100%. 

Toimilohkon ohjaus viedään analogisella lähtömoduulilla pumpun M2 

taajuusohjaimelle. Lähtömoduulilta on takaisinkytketty toimilohkolle pumpun 

kierroslukutieto. 

 

Tisleakun pintaa säädetään tuotesäiliöön pumpattavan tisleen määrällä. 

Tisleakun pintaa säätää LIC-51.F automaatiomoduuli kaskadi rakenteessa 

virtaussäätimen automaatiomoduulin FIC-51.F kanssa. 
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4 KOLONNIN RISKIARVIOINTI JA RISKIN PIENENTÄMINEN 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan kolonnin operointiin liittyviä riskejä ja keinoja 

vähentää näitä automaatio-ohjelmoinnin kautta. Kappaleen alussa käydään 

riskin arvioinnin teoriaa läpi. 

 

 

4.1. Riski 

 

Riski on epäedullisen tai vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyys. 

Suurin osa riskeistä aiheutuu ihmisten toiminnasta. Tämän johdosta riskeihin 

voidaan vaikuttaa ja niiden aiheuttamaan vaaraan varautua. 

Prosessiteollisuudessa riskien toteutuminen johtuu useimmiten siitä, että 

riskeihin ei ole osattu tai huomattu kiinnittää niiden vaatimaa huomiota. Riskejä 

arvioidessa on otettava huomioon negatiivisen lopputuloksen todennäköisyys ja 

sen toteutuessa siitä seuraavan vahingon määrä sekä laatu (Alustavat 

riskiarvioinnit). Riskejä arvioidessa mietittiin seuraavia peruskysymyksiä: 

 

 Mitä saattaa tapahtua?  

 Mikä sen voi aiheuttaa? 

 Mitä seurauksia tapahtumalla on? 

 Millä todennäköisyydellä näin tapahtuu? 

 Millä tapahtuma voitaisiin estää? 

 

 

4.2. Prosessista aiheutuva riski 

 

Tislauskolonni on oppimisympäristö, jossa oppilaat käyvät tutustumassa 

prosessin ohjaukseen ja siihen liittyvään automaatioon. Se eroaa teollisista 

prosesseista siinä, että prosessia ei käytetä ympärivuorokauden ja prosessin 

laitteet eivät joudu samanlaisen rasituksen alaisiksi kuin teollisuudessa. 

Suurimman riskin oppimisympäristössä muodostavat prosessia ohjaavat 

opiskelijat. Heillä ei aina välttämättä ole kaikkia tarvittavia tietoja ja taitoja 

prosessin ohjaukseen. 
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Prosessin aiheuttamaa riskiä arvioidessa käytiin prosessi systemaattisesti 

syöttösäiliöiltä aina tuotesäiliöille asti läpi. Jokaisen toimilaitteen kohdalla 

arvioitiin sen mahdollisuus vikaantua, tämän aiheuttamat häiriöt prosessiin ja 

siitä koituvat riskit. Alla olevissa kappaleissa on käytynä läpi prosessista 

tunnistettuja riskejä, tehdyt toimet riskien pienentämiseksi ja/tai suositukset 

näiden riskien pienentämiseksi.  

 

 

 

4.3. Pumppujen M1, M2, ja M3 tyhjänä käymisen estäminen 

 

Pumppujen osalta riskiksi arvioitiin, niiden mahdollisuus käydä ilman vaadittavaa 

imupainetta tai jopa kokonaan ilman pumpattavaa nestettä.  Tämä johtaisi 

pitkään kestäessään väistämättä siihen, että pumppu vaurioituisi. 

 

Pumpuille M2 ja M3 suunniteltiin kuivakäyntisuojat, joiden tarkoituksena on estää 

pumpun käyminen silloin kun pumpattavaa nestettä ei pumpun imuun tule. 

Pumpulle M1 ei voitu kuivakäyntisuojaa toteuttaa, koska siltä puuttui tarvittavia 

mittaustietoja. 

 

 

4.3.1 Kuivakäyntisuojan toteutus pumpulle M2 

 

Tislepumpun M2 suojaus toteutettiin vaihtamalla moottorinohjaustoimilohko 

laajempaan versioon itsestään ja lisäämällä vertailutoimilohko pumpun 

ohjaukseen liittyvään automaatiomoduuliin M2.F. Kuvassa 40 esitetty 

moottoritoimilohkon vaihto. 
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KUVA 40. Moottoritoimilohkon vaihtaminen. 

 

Tisleakun pinnankorkeus luettiin anturilta LT61 analogia inputmoduulilla AI8H. 

Anturin osoitteeksi määritettiin 2:0:3:4. Anturin mittaustieto vietiin 

vertailutoimilohkolle, jonka suoritus järjestykseksi valittiin 2. Vertailutoimilohkossa 

tisleakun pinnanmittausta verrattiin paikallisella analogisella tietopisteellä 

määritettyyn alarajaan 5. Alla olevassa kaavassa (3) vertailutoimilohkoon 

kirjoitettu funktio.  

 

𝑜 = 𝑎 < 𝑏;   (3)

   

Jolla verrataan a tuloa (pinnanmittaus) b tuloon (alaraja) ja a:n ollessa pienempi 

kuin b, lähtöön o tulee arvoksi tosi. Tämä kytkentä nähtävissä alla olevassa 

kuvassa 41. 

 

KUVA 41. Mittaustiedon vertailu vertailutoimilohkossa. 

 

Tämä binääri tieto kytkettiin moottoritoimilohkon foff porttiin, jossa se 

asettuessaan päälle sammuttaa / estää pumpun käynnistämisen. Pumpun käyttö 
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on estynyt niin kauan, kun tisleakunpinta on alle alarajan. Automaatiomoduuli 

M2.F kokonaisuudessaan on nähtävissä liitteessä (3). 

 

 

4.3.2 Kuivakäyntisuojan toteutus pumpulle M3 

 

Kuivakäyntisuoja kolonninpohjapumpulle M3 toteutettiin samalla tavalla, kuin 

pumpun M2 suoja. Mittaustieto M3 pumpun kuivakäyntisuojalle tuotiin 

mittausanturilta LT51. Pinnan minimiarvoksi määritettiin 5 cm. Tätä arvoa 

voidaan testausvaiheessa vielä muuttaa. 

 

 

4.3.3 Kuivakäyntisuojan toteutus pumpulle M1 

 

Pumpulle M1 ei vastaavanlaista kuivakäyntisuojaa voitu rakentaa, kuin 

pumpuille M2 ja M3, koska syöttösäiliöistä puuttuvat pinnanmittausanturit. 

Riskiä arvioidessa tultiin siihen johtopäätökseen, että syöttösäiliöiden tilavuus 

on riittävän suuri, jolloin tilannetta, jossa kaikki neste olisi säiliöistä pumpattuna 

prosessiin ei pääse syntymään. Todennäköisempi tilanne on, että pumpun 

imupuolelta olisi venttiili kiinni. Tämän välttämiseksi tulisi syöttösäiliöiden 

pohjaventtiileille P10 ja P11 saada käsiventtiilien asennonkertovat anturit. Näitä 

anturitietoja voitaisiin käyttää pumpun suojana samaan tapaan, kuin pumpuille 

M2 ja M3 käytettiin pinnanmittauksesta muodostettua binääritietoa, näin estää 

pumpun käynnistyminen, jos jompikumpi imuventtiileistä ei ole auki. 

 

 

4.4. Pysäytyspainike kolonnille 

 

Tislauskolonnin oppimisympäristöstä huomattiin selkeä turvallisuuspuute, 

prosessilta puuttui pysäyttämispainikkeet kokonaan. Tällöin prosessin 

pysäyttäminen, esimerkiksi vakavan laiterikon tapahtuessa ei olisi muualta 

mahdollista kuin operointipäätteeltä.  

 

Kolonnille toteutettiin pääautomaatiojärjestelmään suojaus, joka pysäyttää 

prosessin pysäytyspainiketta painettaessa. Pysäytyspainikkeiksi on tarkoitus 
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tulla kaksi fyysistä painiketta ja automaatiojärjestelmään valvomonäyttöön 

painike. Fyysisiä painikkeita ei tässä vaiheessa toteutettu, mutta 

automaatiojärjestelmään lisättävään automaatiomoduuliin niille luotiin varaus 

myöhempää lisäystä varten.  

 

Suojaus haluttiin toteuttaa SR-kiikun avulla, jolla saatiin toiminnallisuus, jossa 

pysäytyskäsky jää voimaan niin pitkäksi aikaa, kunnes se kuitataan operaattorin 

toimesta valvomosta. Tällä tavoin vältetään tilanne, jossa kolonnin alakerrasta 

painetaan pysäytyskäsky ja operaattori ei huomaa tästä tullutta hälytystä vaan 

pyrkii käynnistämään pysähtyneet laitteet ilman kunnollista selvitystä, miksi 

pysäytyskäsky on annettu. 

 

SR-kiikku toiminnallisuus luotiin logiikkatoimilohkolla. Logiikkatoimilohkoon 

liitettiin kaksi paikallista tietopistettä HZ_1 ja HZ_2, jotka olivat linkitetty 

valvomokuvaan piirrettyihin painikkeisiin. Alla logiikkatoimilohkoon kirjoitettu 

funktio. 

 

𝑜 = 𝑆𝑅( 𝑎, 𝑏, 0)    

 

Jossa o tarkoittaa toimilohkon lähtöä, joka voi saada arvot 1 tai 0, a on 

binääritieto, joka asettaa kiikun lähdön asentoon 1, b on resetointi tieto, joka 

nollaa kiikun lähdön ja 0 on toimilohkon arvo alussa. Alla olevassa kuvassa 42 

logiikkatoimilohkon toteutus. 

 

 

KUVA 42. SR-kiikun toteutus. 

 

Automaatiomoduuli nimettiin HZ.F. Moduulista pysäytyskäsky otettiin 

rajapintaportilla toisille automaatiomoduuleille. Alla olevassa kuvassa 43 
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rajapintaportti HZ.F:out1, johon viittaamalla muissa automaatiomoduuleissa, 

voitiin pysäytyskäskyn binääritieto niihin tuoda.  

 

 

KUVA 43. Rajapintaportti 

 

Pysäytyskäskytieto tuotiin tarvittaviin automaatiomoduuleihin käyttämällä 

ulkoista tietopistettä, jossa viitattiin HZ.F:out1 rajapintaporttiin. Alla olevassa 

kuvassa 44 esimerkki ulkoisesta tietopisteestä.  

 

 

 

KUVA 44. Ulkoinen tietopiste. 

 

 Automaatiomoduulit joihin pysäytyskäskyn haluttiin vaikuttavan: 

 

1. M1.F syöttöpumpun pysäytys 

2. FIC-11.F syöttöventtiilin ohjaus kiinni 

3. TIC-12.F syötön lämmittimen höyryventtiili kiinni 

4. TIC-212.F pohjankiehuttimen höyryventtiili kiinni 

5. M3.F pohjapumpun pysäytys 

6. FIC-61.F pohjatuote venttiili kiinni 

7. FIC-52.F huipunpalautus venttiili kiinni 

8. M2.F huipunpalautus / tisle pumppu seis 

9. FIC-51.F tisletuote venttiili kiinni 

 

Pysäytyskäskyllä ei nykyisessä prosessissa saada höyrynkehitintä ohjattua seis 

ja turvalliseen tilaan. Suositeltavaa olisi, että myöhemmässä vaiheessa 

prosessille rakennettaisiin oma TLJ-järjestelmä, johon lisättäisiin 

hätäseispainikkeet. Tämä palvelisi myös opetustarkoitusta  
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4.5. Höyrynkehitin  

 

Prosessin vaarallisin osa on sen 1979 rakennettu höyrykattila, jonka viimeisin 

tarkastus on suoritettu vuonna 1982 (kilpitietojen mukaan). Höyrykattila on 

suurimmilta osin käsikäyttöinen. Höyrykattila ei ole osana 

automaatiojärjestelmää, se käynnistetään omasta virtakatkaisimestaan ja siitä 

ei tule minkäänlaista mittaus tai käyntitietoa järjestelmään. Tämä ja 

kunnioitettava 40 vuoden ikä tekevät höyrykattilasta prosessin vaarallisimman 

osan. Esimerkiksi höyryputken puhjetessa ja tilan täyttyessä kuumasta 

vesihöyrystä, mahdollisuudet päästä virtakatkaisimeen käsiksi, joka sijaitsee 

kattilan päädyssä ovat olemattomat. Jos kattilaa ei vuodon sattuessa päästä 

sammuttamaan, kasvavat todennäköisyydet vakaville henkilö- ja 

omaisuusvahingoille suuriksi. 

 

Höyrykattila tulisi saada pääautomaatiojärjestelmän piiriin, jolloin kattila 

voitaisiin käynnistää ja pysäyttää järjestelmästä käsin. Kattilan tulisi myös 

kuulua TLJ-järjestelmän pariin. 

 

Huomioitavaa on, että työssä toteutettu pysäytyspainike ei pysäytä höyrykattilaa 

ja pysäytyspainikkeen painaminen kattilan höyrylinjan vuotaessa vain pahentaa 

vuototilannetta, koska pysäytyspainike sulkee höyryn kulun kolonniin ja nostaa 

painetta höyrylinjoissa.  

 

 

4.6. Tisleen lauhdutus 

 

Tisleen lauhdutukseen lauhduttimissa käytetään jäähdytysvettä. Jäähdytysvesi 

tulee prosessin lauhduttimille ja lämmönvaihtimelle venttiili L10 kautta (liite 2). 

Venttiili on käsikäyttöinen ja se avataan tislausprosessin käynnistyksessä. 

Venttiilistä ei ole auki/kiinni tietoa automaatiojärjestelmässä, jolloin venttiilin 

avaaminen ja sulkeminen jäävät muistin varaan. 
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Jäähdytys veden puute tisleen lauhduttimissa aiheuttaisi, etanolin 

höyrystymisen ulkoilmaan ja lämmön nousun tislauskolonnin huipussa, 

jäähdyttävän huipunpalautuksen puuttuessa, kun tisle ei tisleakkuun pääse 

lauhtumaan. Lämmön nousu kolonnin huipussa kiihdyttäisi etanolin 

höyrystymistä ulkoilmaan. 

 

Riskin poistamiseksi jäähdytysvesiventtiili tulisi varustaa venttiilin tilatiedon 

kertovalla anturilla. Jäähdytysvesiventtiilin auki/kiinni tieto tulisi tuoda 

valvomonäytölle. Jäähdytysvesiventtiilin auki tiedon tulisi olla pohjankiehuttajan 

höyryventtiilin TIC-212 ja syötönlämmittimen höyryventtiilin TIC-12 avautumisen 

ehtona, jolloin prosessin käynnistäminen ei olisi mahdollista ilman tarvittavaa 

jäähdytysvettä. 

 

 

4.7. Kolonnin paineen ja lämpötilan äkillinen nousu 

 

Kolonni on vapaasti ulkoilmaan hengittävä, joten sen paineen nousun ei tulisi olla 

mahdollista. Lämpötilan nousun ei tulisi olla mahdollista, koska paine ei pääse 

nousemaan, veden kiehumispiste pysyy 100 °C:ssa eikä tästä suuremmaksi 

pääse muuttumaan. 

 

 

4.8. Pohjankiehuttajan riskit 

 

Pohjankiehuttajan riskeiksi arvioitiin mahdollisuus liian suureen 

höyrynvirtaukseen pohjankiehuttajalle, joka tapahtuessaan aiheuttaisi 

lämmitettävän nesteen hallitsemattoman kiehumisen lämmönvaihtimen 

tuubeissa. Voiden vahingoittaa lämmönvaihdinta paineiskuilla. Tämänkaltainen 

vaaratilanne voisi päästä syntymään esimerkiksi säätimen TC-212 

lämpötilamittauksen TT-12 vikaantuessa tai operaattorin asettaessa säätimelle 

liian suuren lämpötilan asetusarvon. Ratkaisuksi pohjankiehuttajan 

höyryventtiilin TC-212 säätimen ohjaus on rajoitettu 70%:iin. Tällöin höyry 

määrä ei pääse kasvamaan liian suureksi. 
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Tislauskolonnin liian matala pinta aiheuttaisi häiriön pohjankiehuttajalla 

nestekierrolle. Tällöin vaarana olisi samankaltainen tilanne, kuin aikaisemmin 

mainitussa liian suuren höyryvirtauksen tapauksessa. Liian matala pinta 

tislauskolonnissa voisi olla seurausta operointivirheestä tai häiriöstä 

tislauskolonnin pohjatuote- tai syöttövirtauksessa. Ratkaisuksi tähän on 

pohjankiehuttajan lämpötilasäätimelle TC-212 on rakennettu lukitustoiminto, 

joka kolonninpinnan laskiessa liian alas katkaisee höyrynsyötön 

pohjakiehuttajalle. 

  

 

4.9. Ennakoimaton käynnistyminen 

 

Oppimisympäristöstä havaittiin, myös riski laitteiden ennakoimattomaan 

käynnistymiseen mahdollisessa korjaus tai opetustilanteessa. Riskin muodostaa 

laitteiden operointi operointipääteeltä tai jopa etänä VPN-yhteyden kautta. 

Operoijalla ei aina ole tietoa, onko kyseisillä toimilaitteilla tai pumpuilla, joku 

tekemässä muutoksia tai huoltoa laitteille. 

 

Riskin vähentämiseksi toimilaitteet ja pumput tulisi varustaa turvakytkimillä, jolla 

voitaisiin laitteiden operointi estää. Turvakytkin katkaisee virransyötön 

toimilaitteelle. Tällöin huoltoa tai muutoksia tekevät oppilaat voisivat olla 

varmoja, että laite ei ennakoimattomasti lähde käyntiin. 

 

 

4.10. Puutteelliset ohjeet 

 

Tislausprosessin ohjeistuksessa havaittiin puutteita. Prosessin kuvausta ei ollut 

ollenkaan ja käynnistysohjeet koostuivat skannatuista ohjeista, joihin oli vuosien 

saatossa kirjoitettu käsin erilaisia ohjeita ja prosessi arvoja. Käsinkirjoitettujen 

osioiden kirjoittaja ei ole tiedossa eikä niiden oikeellisuudesta ole tietoa. 

 

Ohjeet tulisi kirjoittaa uusiksi, sillä ajatuksella että lukijalla ei välttämättä ole 

kokemusta tislauksesta tai prosessinohjauksesta. Ohjeista tulisi käydä ilmi 

tislausprosessin säätöjen toiminta ja rakenne. Ohjeiden tulisi kattaa prosessin 

käynnistys ja pysäytys.  
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Työn tavoitteena oli kartoittaa oppimisympäristönä toimivan tislausprosessin 

operointiin liittyviä riskejä. Työssä käytiin tarkasti läpi tislauskolonnin toiminta ja 

sen käyttöautomaatio. Käyttöautomaatio osuudessa tutustuttiin tarkemmin DNA 

käyttöjärjestelmään ja sen työkaluihin. Työssä onnistuttiin tunnistamaan 

potentiaalisia riskejä, jotka aiheutuvat operointivirheistä kolonnin käytössä. 

Työssä tunnistettiin myös vanhan höyrykattilan aiheuttama riski.  

  

Riski kartoituksessa tunnistettiin kolme riskiä prosessin pumppuihin liittyen. 

Työssä rakennettiin kahdelle pumpulle (M2 ja M3) kuivakäyntisuojat, jotka 

pysäyttävät pumpun pumpattavan nesteen puuttuessa, ja näin estävät pumpun 

vaurioitumisen. Pumpulle M1 tulisi investoida imuventtiileille rajatietokytkimet, 

jolla pumpun kuivakäynti riski saataisiin poistettua.  

  

Tislauskolonnin lauhduttimelta tunnistettiin operointiriski, jossa jäähdytysveden 

runkoventtiili jäähdyttimille unohdetaan avata tislauskolonnin 

käynnistystilanteessa. Riskin poistamiseksi runkoventtiilille tulisi investoida 

rajatietokytkimet, joilla pumpun käynti voitaisiin estää.  

  

Toimilaitteilta havaittiin riski laitteiden ennalta-arvaamattoman 

liikkumisen/käynnistymisen osalta. Toimilaitteille tulisi investoida turvakytkimet, 

joilla riski saataisiin poistettua.  

  

Vanha höyrykattila muodostaa suuren riskin oppimisympäristölle. Kattilalla ei 

ole asianmukaista hätäpysäytystoimintoa, vaan kaikki ohjaukset tapahtuvat 

kattilan päädystä. Höyrylinjan puhjetessa ja tilan täyttyessä kuumasta 

vesihöyrystä pääsy kattilan ohjauskytkimille on vaarallista ja hankalaa. Kuuma 

höyry muodostaa todellisen vaaratekijän tilassa operoiville opiskelijoille ja voi 

vahingoittaa kellarissa olevaa omaisuutta, muun muassa yliopiston palvelimia. 

Kattila tulisi uusia mahdollisimman pian ja uuden kattilan tulisi olla 

pääautomaatiojärjestelmän piirissä.  
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Vaikka prosessi ei itsessään TLJ-järjestelmää vaatisi, tulisi siihen investointia 

harkita. Tislauskolonni on oppimisympäristö, jonka päätarkoitus on opettaa 

oppilaille prosessitekniikan ja automaation lainalaisuuksia. TLJ-järjestelmän 

myötä oppimisympäristöön voitaisiin rakentaa oikea hätäseisjärjestelmä, jolloin 

ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta valmistuneille oppilaille ei jäisi 

mielikuvaa, että prosessin voi pysäyttää automaation jumiutuessa 

pääautomaatiojärjestelmän päävirtakytkimestä.  

  

TLJ-järjestelmän puutteen vuoksi tislauskolonnille luotiin toimilohko-

ohjelmoinnilla pysäytyspainike, jolla prosessi voidaan pysäyttää yhtä kuvaketta 

painamalla valvomo näytöltä. Myöhemmin prosessiin tulisi investoida fyysiset 

painikkeet pysäyttämiselle. Huomioitavaa on, että pysäytyspainike ei 

höyrynkehitintä pysäytä ja höyry vuodon sattuessa pysäytyspainikkeen 

painaminen voi pahentaa tilannetta höyryventtiilien sulkeutuessa. 

  

Työssä oli tarkoitus testata ohjelmoitujen automaatiomoduulien toiminta, mutta 

vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi testaus sovittiin suoritettavaksi 

myöhemmin. Testauksen puutteen vuoksi automaatiomoduulien toimivuus jäi 

teoriatasolle ja myöhemmät muutokset niiden kytkentöihin voivat olla 

mahdollisia.  

  

Opinnäytetyö täytti sille annetut vaateet ja riskejä saatiin jo nyt osittain 

pienennettyä. Kun ehdotetut parannukset oppimisympäristöön tehdään, 

vähenee operoinnista muodostuva riski hyvin pieneksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Toimilohkojen liityntäpisteet 

 

me analoginen mittaustieto con ohjauksen arvo 

mff myötäkytkennän analoginen mittaustieto spa aseusarvon aktiivinen arvo

kp säätimen vahvistuskerroin e eroarvo

ti säätimen integrointiaikavakio colmista tilatieto ohjauksen minimirajoituksesta

td säätimen derivointiaikavakio colmasta tilatieto ohjauksen maksimirajoituksesta

tdf derivoinnin suodatusaikavakio mehha mittauksen ylempi ylärajahälytys

kff myötäkytkennän vahvistuskerroin meha mittauksen ylarajahälytys

sp1 Asetusarvo (LOCAL) mela mittauksen alarajahälytys

sp2 Asetusarvo (REMOTE) mella mittauksen ala-alarajahälytys

sp3 Asetusarvo (COMPUTER) eha eroarvon ylärajahälytys

colmi ohjauksen minimirajoitusarvo ela eroarvon alarajahälytys

colma ohauksen maksimirajoitusarvo coha ohjauksen ylärajahälytys
isp asetusarvon valintaindeksi cola ohjauksen alarajahälytys

ma säätimen ohjaus manuaali / automaatti tilaan outctrl lähdön con ohjattavuus käsiohjauksella (man)

parch parametrien muutoksen aktivointi wd säätöhäiriö (watchdog)

ion integrointitoiminnan ohjaus wdd säätöhäiriön tarkennintieto

fm säätimen pakotus manual tilaan

fc pakko-ohjaus

fcin pakko-ohjauksen suuruus

mehh mittauksen ylä-ylärajahälytyksen arvo

meh mittauksen ylärajahälytyksen arvo

mel mittauksen alarajahälytyksen arvo

mell mittauksen ala-alarajahälytyksen arvo

eh eroarvon ylärajahälytyksen arvo

el eroarvon alarajahälytyksen arvo

coh ohjauksen ylärajahälytyksen arvo

col ohjauksen alarajahälytyksen arvo

actconb

conb takaisinluettu ohjaus

pos toimilaitteen asentotieto

amc Auto/käsi - vaihto sallittu

mac käsi / auto vaihto sallittu

av tutkittavan analogiaviestin arvo

hh ylemmän ylähälysrajan arvo

h ylähälytysrajan arvo

l alahälytysrajan arvo

ll alemman alahälytysrajan arvo

ins moottorin käyntitieto on ohjaus käyntiin

m ohjaustieto käsiohjauksessa

a ohjaustieto automaattiohjauksessa

ma Valitsee seurataanko m(0) vai a(1) porttia

foff pakko-ohjaus seis

e1 ulkoinen tieto, joka pakottaa moottorin seis

e2 ulkoinen tieto, joka pakottaa moottorin seis

cur moottorin virtatieto

onb Takaisinluettu käyntiin-ohjaus (on back)

Mtr- Moottoritoimilohko kytkentäpisteet
Tulot Lähdöt

PID toimilohkon kytkentäpisteet
Tulot Lähdöt

Am - Analogiamittaustoimilohkon kytkentäpisteet
Tulot Lähdöt
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Liite 2. Tislauskolonnin alkuperäinen PI-kuva. 
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Liite 3. Automaatiomoduuli M2.F 
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Liite 4. Automaatiomoduuli M1.F 
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Liite 5. Automaatiomoduuli M3.F 
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Liite 6. Automaatiomoduuli FIC-11.F 
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Liite 7. Automaatiomoduuli TIC-12.F 
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Liite 8. Automaatiomoduuli TIC-212.F 
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Liite 9. Automaatiomoduuli FIC-61.F 
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Liite 10. Automaatiomoduuli LIC-61.F 
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Liite 11. Automaatiomoduuli M3.F 
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Liite 12. Automaatiomoduuli FIC-41.F 
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Liite 13. Automaatiomoduuli TIC-23.F 
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Liite 14. Automaatiomoduuli FIC-52.F 
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Liite 15. Automaatiomoduuli FIC-53.F 
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Liite 16. Automaatiomoduuli LIC-51.F 
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Liite 17. Automaatiomoduuli LIC-51.F 
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Liite 18. Automaatiomoduuli M2.F 
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