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ABSTRACT  
 

The aim of this work is to design vocational teaching a water process. The water 

process is industrial equipment used in industry devices and process. The 

educational target is to illustrate pressure and flow measurement as well as 

controlling in process automation. 

 

First, the process design in general was discussed including the stages of the design 

project and design methods by way of a literature review. The process continued by 

searching for suitable equipment. The first step was to find pumping equipment, on 

the basis of which, was dimensioned the water tank, piping and valves. After this, it 

was possible to search for, dimension and fit measuring instruments for the process. 
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JOHDANTO 
 

1.1 Yleistä 
Ammatillisessa opetuksessa käyttävien opetusvälineiden ja -laitteistojen avulla 

pyritään parantamaan opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työskentelemään 

teollisuuden palvelukseen. Opetuslaitteistoilla voidaan antaa mahdollisuus kokeilla 

säätöjen toimintaa. Teollisuudessa vastaavat kokeilut eivät ole mahdollisia, koska 

ne voisivat aiheuttaa tuotantoseisokin tai muita menetyksiä. 

    

1.2 Seinäjoen ammattioppilaitos 
 

Seinäjoen ammattioppilaitos on osa Seinäjoen koulutuskeskusta (Sedu).  

Koulutusta tarjotaan 24 perustutkintoon 45:ssä eri koulutusohjelmassa. Seinäjoen 

koulutuskeskukseen kuuluvat seuraavat oppilaitokset ja toimijat: Seinäjoen 

ammattioppilaitos, Seinäjoen palvelualojen oppilaitos, Kauhajoen palvelualojen 

oppilaitos, Maatalous- ja metsäoppilaitos (ent. Ilmajoen maatalousoppilaitos ja 

Tuomarniemen metsäoppilaitos, Ähtäri), Taidon ja kulttuurin oppilaitos TAIKU 

(ent. Ilmajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Jurvan käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitos) sekä Seinäjoen koulutuskeskuksen Aikuiskoulutus ja 

Oppisopimuspalvelut. /13; 14/ 

 

Seinäjoen ammattioppilaitos järjestää koulutusta neljässä toimipisteessä.  Törnävän 

toimipisteessä, keskustan toimipisteessä, Seinäjoen kotitalouden toimipiste ja 

Seinäjoen ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Seinäjoen ammatti-

oppilaitoksella oli vuonna 2004 opettajia 104 ja muuta henkilökuntaa 77 henkilöä. 

Toisen asteen nuoria opiskelijoita oli 1250, aikuisopiskelijoita vuosiopiskelijoiksi 

laskettuna n. 500. Nuorille järjestetään koulutusta 15 perustutkinnossa ja 24:ssä eri 

koulutusohjelmassa./13; 14/ 

  

Nuoria toisen asteen opiskelijoita sähköalalla koulutusohjelmissa on n. 220, 

automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelmassa opiskelee n. 60 

nuorisoasteen opiskelijaa. /10/ 
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1.3 Työn tavoitteet 
 

Työn tavoitteena oli toteuttaa havainnollinen prosessiautomaatiolaitteisto 

ammatilliseen opetuskäyttöön. Laitteisto suunniteltiin Seinäjoen 

ammattioppilaitoksen sähköosastolle, automaatiotekniikan ja kunnossapidon 

koulutusohjelman opiskeluun. Laitteisto oli tarkoitus toteuttaa teollisuuskäyttöön 

soveltuvilla komponenteilla ja menetelmillä. Opetuslaitteiston toimintatavoitteena 

oli havainnollistaa paineen ja virtauksen mittausta ja säätöä prosessiautomaatiossa. 

Paineen ja virtauksen muutokset toteutetaan pumpun kierroslukua muuttamalla ja 

säätöventtiilejä käyttäen. Laitteella havainnollistetaan PID-säätöä ja P- ja I-

parametrien (mahd. myös D–parametrin) vaikutuksia säätötapahtumassa. 

 

Säätiminä käytetään Siemens S7-sarjan ohjelmoitavaa logiikkaa ja Vacon- 

taajuusmuuttajaa. Työssä on mahdollista käyttää tarvittaessa kumpaakin 

säätämiseen. Virtaukseen tai paineeseen aiheutetaan häiriö, jota korjataan PI(D)-

säädöllä. Muutokset on mahdollista havainnollistaa piirturilla tai valvomo-

ohjelmistolla.  Suunniteltaessa vesiprosessia Seinäjoen ammattioppilaitoksella 

löytyi vapaana Vacon NXS00055-taajuusmuuttaja. Työn edetessä huomattiin 

kuitenkin taajuusmuuttajan olevat väärän kokoinen tähän käyttötarkoitukseen. 

Työhön täytyi valita myös taajuusmuuttajan. 

 

Suunnitelmassa vesiprosessiin kuuluu kaksi avosäiliötä ja avokanava (kuva 1). 

Varastosäiliöstä (VS-1) voidaan pumpulla (P1) pumpata vettä yläsäiliöön (YS-1).  

Yläsäiliöllä on pinnankorkeuden säätöpiiri, jossa toimielimenä on säätöventtiili. 

Yläsäiliössä on lisäksi ylärajahälytys ylitäytön varalta ja pinnankorkeuden mittaus. 

Prosessissa on mahdollista erottaa käsiventtiilillä virtauksen säätöpiiri, jossa 

säädetään virtausta moottorin kierrosnopeutta muuttamalla haluttuun arvoon. 

Virtaussäätöä saadaan käytettyä yksistään siten, että suljetaan yläsäiliölle menevän 

syötön käsiventtiili ja avataan takaisin varastosäiliöön menevä paluuputki.  

 

Varastosäiliö ja yläsäiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruostumaton 

teräs valittiin korroosiokeston vuoksi. Säiliöissä pidettävä vesi kun saattaa seistä 

paikoillaan pitkiäkin aikoja. Varastosäiliö on tilavuudeltaan 190 litran kokoinen ja 

yläsäiliö on 150 litran kokoinen. Laitteisto oli tarkoitus kiinnittää seinään. 
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Vesiprosessiin on suunniteltu avokanava (AK-1), jossa on V-pato-virtausmittaus. 

Avokanava on sijoitettu yläsäiliön alapuolelle. 

 

 
Kuva 1 Ensimmäinen suunnitelma vesiprosessin PI-kaaviosta  

 
Putkistomateriaaliksi päätettiin käyttää terästä, koska vesi ei ole koko ajan 

putkistossa, vaan valuu käytön jälkeen suurimmaksi osaksi pois putkistosta. 

Varsinkin putkiston pystysuorista osista valuu vesi pois aina laitteiston käytön 

päätyttyä eikä jää ruostuttamaan putkistoa. Pumpun jälkeen käytetään myös 

läpinäkyvää muoviputkea havainnollistamaan putkessa olevaa turbulenttista 

virtausta.  Keskusteltaessa vesiprosessiin putkitukset suorittavan LVI-osaston 

kanssa, luovuttiin ruostumattomanteräksen käytöstä putkituksessa. LVI-osaston 

opettajien kanssa keskustellessa kun tuli ehdotus tehdä prosessin putkitukset 

kupariputkella. Koska muutoksesta ei ollut mitään haittaa prosessin toiminnalle, 

päätettiin muuttaa putkistomateriaali kupariksi.  
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2 VESIPROSESSIN RAKENNE JA MITOTUS 
 

 

Kuva 2 Toteutettavan vesiprosessin PI-kaavio 

 
Suunnittelun aikana prosessiin tehtiin muutoksia eri syistä. Suunnitelmasta 

poistettiin ensimmäisenä avokanava (AK-1), koska todettiin virtausmittauksen 

avokanavaan tulevan liian kalliiksi saatavaan hyötyyn verrattuna. Seuraavaksi 

kummastakin säiliöstä päätettiin poistaa ylärajahälytykset ja korvata ne 

ylivuotoputkilla. Sitten kustannuksia karsittiin korvaamalla toinen säätöventtiili 

käsiventtiilillä. Päätettiin käyttää virtauksen säätöpiirissä pumppua virtauksen 

muutoksissa. Samassa yhteydessä päätettiin sijoittaa laitteisto liikuteltavaan 

vaunuun. Säiliöiden kokoa myös pienennettiin vähän, ettei säiliöistä tulisi liian 

raskaita kiinnitettäväksi. Liitteessä 1 on mittapiirrokset säiliöiden valmistusta varten.  
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Kuva 3 Valmiit vesisäiliöt ja asennusvaunu 

 

Kuvassa 3 on mittapiirrosten perusteella ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

ylä- ja varastosäiliö sekä asennusvaunu, johon vesiprosessi rakennetaan. Asennus 

vaunu on eri kuin sen johon suunnitelmaa tehtiin. Tämä vaunu on lyhempi kuin 

ensin suunnitteella ollut. 

 

2.1 Putkiston mitoitusperiaatteet 

Putkiston virtausteknisiä mitoituskriteereitä ovat esim. mitoitus sallitun 

painehäviön perusteella tai mitoitus halutun virtausnopeuden perusteella. 

Tavoitteena mitoituksessa on teknisesti toimiva ja hankinta- ja käyttö-

kustannuksiltaan mahdollisimman edullinen putkisto. Hankintakustannukset 

muodostuvat pääasiassa materiaali- ja asennuskustannuksista. Käyttökustannukset 

muodostuvat lähinnä pumppauksesta aiheutuvista energiakustannuksista. 

Taloudellisin putkikoko on mahdollista löytää vertaamalla pumppauksesta 

aiheutuvia energiakustannuksia putkiston hankintahintaan. Käytännössä harvoin 

putkikoon valinnassa suoritetaan taloudellista optimointia, vaan putkikoko valitaan 
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halutun virtausnopeuden perusteella. Standardoitu putkihalkaisijoiden mittasarja 

aiheuttaa sen, että optimikokoa ei välttämättä edes ole saatavissa. 

 

Tässä putkilinjassa virtaukset ovat suhteellisen pieniä ja putkisto on lyhyt. Näin 

ollen jo ennen painehäviön laskemista voidaan olettaa, että linjan 

kokonaispainehäviö koostuu pääasiassa linjan alku- ja loppupisteen välisestä paine-

erosta ja dynaaminen painehäviö on siihen verrattuna pieni.  

 

Putkivirtauksen painehäviö koostuu staattisesta painehäviöstä ja dynaamisesta 

painehäviöstä. /1/ 

 

dynstkok ppp Δ+Δ=Δ    (1) 

 

Δpkok kokonaispainehäviö 

Δpst staattinen painehäviö 

Δpdyn dynaaminen painehäviö 

 

Kokonaispainehäviön tulosta tarvitaan etsittäessä sopivaa pumppua vesiprosessiin. 

Laskemalla painehäviöt varmistaudutaan siitä, että pumpun nostokorkeus on riittävä 

toimiakseen vesiprosessissa. Staattinen painehäviö aiheutuu alku- ja lopputilan 

korkeuserosta sekä alku- ja lopputilojen välisestä paine-erosta yhtälön (2) 

mukaisesti. Korkeuseroksi tässä laitteistossa varastosäiliöltä yläsäiliölle tuli 1,7 m. 

 

( )
( ) kPammsmmkg

zzgpppst

6,1607,181,9998 23
1212

=−∗∗=

−=−=Δ ρ
 (2) 

 

p1 paine putken alkupäässä 

p2 paine putken loppupäässä 

ρ virtaavan aineen tiheys 

g putoamiskiihtyvyys 

z1 putken alkupisteen korkeus 

z2 putken loppupisteen korkeus 
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Dynaaminen painehäviö on kitka- ja paikallisvastuksien summa. Myös 

mittalaitteiden aiheuttamat painehäviöt ovat dynaamista painehäviötä. Putken 

halkaisijan pysyessä vakiona dynaaminen painehäviö voidaan laskea yhtälöstä (3) 

/8/: 

 

( ) kPasmmkg

m
m

v
d
lp kKDdyn

67,203998
2
1

)5,08,05,12,041(
02,0
2,200003,0

2
1)(

23

2

=∗∗∗

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +++∗++∗=

+=Δ ∑ ρζζ

 (3) 

 

jossa ζD putkivastuskerroin 

ζK paikallisvastus 

l putken pituus  

d putken sisähalkaisija 

ρ nesteen tiheys 

vk keskimääräinen virtausnopeus 

 

Paikallisvastus koostuu tässä putkilinjastossa: 90˚:een mutkista (4 kpl), t-

kappaleesta, putkikoon muutoksista, liitynnöistä ja virtausmittauksesta.  

 

Taulukko I Putkilinjan paikallisvastusten vastuskertoimet [8]. 

Paikallisvastus Vastuskerroin [-] 

90˚ mutka 0,2 

Liitäntä säiliöön 0,5 

T-kappale (läpivirtaus) 1 

Palloventtiili 0,8 

Istukkaventtiili 1,5 
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Virtaus on laminaarinen, kun Reynolds-luku on alle 2000 ja turbulentti, kun 

Reynolds-luku on yli 2300. Koska veden viskositeetti on pieni, on virtaus 

voimakkaasti turbulenttinen. Virtauksen ollessa turbulenttinen on putken karheudella 

vaikutusta virtausvastukseen, koska neste tarttuu putken seinämiin. 

 

Reynolds-luku määritellään seuraavasti: 

 

5,59760
10002,1

02,000,3998Re 3

3

=
⋅∗
∗∗

== − sPa
msmmkgvd

μ
ρ  (4) 

 

jossa μ fluidin dynaaminen viskositeetti 

  v virtausnopeus 

  ρ nesteen tiheys 

  d halkaisija 

 

Kaavasta (4) voi nähdä virtausnopeuden kasvun lisäävän turbulenttisuutta. Kovempi 

virtaus taas tarttuu putkenseinämiin sitä enemmän mitä turbulenttisempaa virtaus on 

ja siten lisää virtausvastusta. Koska viskositeettiin ei voida vaikuttaa, ainoaksi 

vaihtoehdoksi jää putkikoon kasvattaminen.  

 

Nesteen virtausnopeudelle määriteltiin maksimiksi 5 m/s ja valitun pumpun 

maksimivirtaaman ollessa 4,1 m3/h riittää ¾”:n putkikooksi.  

 

3 VESIPROSESSIN LAITTEET 

3.1  Pumppu 

 
Pumpuksi etsittiin mahdollisimman pienitehoista pumppua, joka on kuitenkin 

hankintakustannuksiltaan kohtuullinen. Pumppuvaihtoehdoiksi löytyivät taulukossa 

II esitetyt keskipakopumput, jotka ovat suunnitteen samanhintaisia ja -tehoisia.  
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Pienitehoisia pumppuja etsittäessä yksi vaihtoehto olisi ollut valita esim. 

kiertovesipumppu. Tämä ajatus kuitenkin hylättiin, koska tarkoitus oli toteuttaa 

teollisuutta jäljittelevä laitteisto. Keskipakopumppu kun on teollisuudessa yleisin 

pumpputyyppi. Hinnallisesti kiertovesipumppu olisi ollut noin 10 – 15 % halvempi 

verrattuna halvimpiin keskipakopumppuihin. 

 

Koska päädyttiin hankkimaan keskipakopumppu, etsittiin eri valmistajilta 

pienitehoiset pumput, joista otettiin tarkasteluun taulukossa II olevat kaksi 

pumppua.   

 

Taulukko II Pumppujen tekniset tiedot 

Merkki ja malli Grundfos TP 25-50/2 Kolmeks AE-20/4 

nostokorkeus H 3,6 m 4,0 m 

virtaama Qmax 1,28 l/s = 4,6 m3/h 1,22 l/s =4,1 m3/h 

nimellispyörimisnopeus 2840 1/min 1500 1/min 

 

Grundfos TP 25-50/2 -pumpun pesä on valurautainen ja juoksupyörä on 

ruostumattomasta teräksestä. Tutkittaessa Grundfos TP 25-50/2 -pumppujen 

tuottoja olisi ollut toivottavaa, että pumppumallistosta olisi löytynyt pienemmällä 

tuotolla oleva  keskipakopumppu jossa olisi riittävä nostokorkeus tämänkokoiseen 

prosessiin.  

 

Kolmeks AE-20/4 -tyyppisen pumpun pesä on valurautaa, juoksupyörä on muovia 

ja akseli haponkestävää terästä. Erona Grundfosilta esitellylle pumpulle tämän 

pumpputyypin pyörintänopeus on 1500 1/min. On huomattava verratessa 

pumppujen virtaamia pumppujen valmistajien erilaiset merkitsemistavat: Kolmeks-

pumpun tilavuusvirta on merkitty maksimivirtauksella ja Grundfos-pumpun 

nimellisvirtaumalla. Valinta kohdistui Kolmeks AE-20/4 pumppuun 110 mm:n 

juoksupyörällä.  
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Kuvassa 4 on kuva tilatusta pumpusta ja moottorista, jotka muodostavat yhden 

kokonaisuuden. Juoksupyörä on kiinnitetty suoraan moottorin akselille. Kolmeks -

pumpun etuna oli erikokoisina saatavat juoksupyörät, jolla mitoitus saatiin 

sovitettua yksilöllisesti prosessiin sopivaksi. 

  

 

Kuva 4 Kolmeks AE-20/4-tyypin pumppu ja moottori. 

 
Liitteessä 2 on esitettynä Kolmeks 20/4 -tyyppisen pumpun toimintakäyrät 110 mm 

juoksupyörällä varustettuna. Käyristä näkee pumpun hyötysuhteen eri tuotoilla 

sekä virtauksen ja nostokorkeuden suhteen toisiinsa. 

 

3.2 Moottori 

Moottoreiksi olivat tarjolla pumppujen valmistajien pumppuihinsa mitoittamat 

kolmivaiheiset oikosulkumoottorit. Valmistajat olivat antaneet pumpputyypeillensä 

suositukset moottorikoon valintaan vaadittavan pumppaustehon ja pumpattavan 

nesteen mukaan. Moottoreina oli Kolmeks-pumppuihin valittavina 0,03 kW:n, 0,05 

kW:n ja 0,08 kW:n tehoiset moottorit ja Grundfos–pumppu toimitetaan 0,12 kW:n 

moottorilla. Valitussa Kolmeks-pumpussa on 0,08 kW:n moottori.  
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3.3 Taajuusmuuttajan valinta 

Taajuusmuuttaja valitaan verkkojännitteen ja tarvittavan moottorivirran perusteella. 

Moottorin teknisistä tiedoista saadaan nimellisvirta, nimellisteho ja 

nimellismomentti. Käynnistysmomentti on tärkeä ottaa huomioon, koska moottori 

käynnistetään aina kuormalla. Kuormamomentin tyyppi on tässä tapauksessa 

neliöllinen, koska moottori pyörittää keskipakopumppua.  

 

Valittaessa taajuusmuuttajaa pitää huomioida myös olosuhteet, jossa 

taajuusmuuttajaa käytetään. Tähän vaikuttaa sijoituspaikan käyttölämpötila ja 

mahdollisesti pöly ja kosteus. Tämä huomioiminen vaikuttaa lähinnä kotelointiin. 

Tässä tapauksessa ei tarvitse suojautua pölyä vastaan, koska taajuusmuuttajaa ei 

käytetä pölyisissä olosuhteissa. Käyttölämpötilana on normaali huoneenlämpö ja 

kostetta vastaan suojaudutaan sijoittamalla taajuusmuuttaja kytkentäkaappiin. 

 

Taulukko III Taajuusmuuttajien tekniset tiedot 

Merkki ja 
Malli 

Vacon NXL     
0003 5C 

Vacon NXS     
0003 5A 

ABB ACS150-03X-
01A2 

Tulojännite 3~380 – 500 V 3~380 - 500 V 3~380 - 500 V 
Taajuus  50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 Hz 
Virta 3,6 A 3,6 A 2,4 A 
Teho 1,1 kW 1,1 kW 0,75 kW 
 
 

Taulukossa on esitettynä vertailussa olevien taajuusmuuttajien perustekniset tiedot. 

Vacon NXL- ja NXS-taajuusmuuttajien tärkein ero löytyy vakioliitännöistä ja 

lisäkorteista. NXL-malliin saa lisättyä vain yhden lisäkortin, kun NXS-malliin 

voidaan lisätä viisi lisäkorttia. Kummassakin Vacon-taajuusmuuttajissa on 

ohjelmoitavissa PID-säätö sekä mahdollisuus lisäkorteilla kenttäväyläliitäntään tai 

lisätuloihin ja -lähtöihin. ABB:n taajuusmuuttajassa ei vastaavasti PID-

säätömahdollisuutta löytynyt. Valinta kohdistui Vacon NXL-tyypin 

taajuusmuuttajaan, koska ei tarvita lisäkorttipaikkoja vakiokorttien lisäksi.  
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3.4 Mittalaitteet ja lähettimet 
 

3.4.1 Paineen mittaus 
 

Paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauksista. 

Paine (p) ilmaisee pinta-alayksikköön (A) kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa (F). 

Matemaattisesti tämä ilmaistaan kaavan (5) mukaisesti./4/ 

 

A
Fp =     (5) 

 

 Nesteessä vaikuttavaa painetta (ph) kutsutaan hydrostaattiseksi paineeksi. Paine on 

sitä suurempi, mitä syvemmällä ollaan. Paine aiheutuu yläpuolella olevien 

massojen puristuksesta. Ympäröivän aineen tiheydellä on vaikutusta paineeseen, 

mitä tiheämpi aine, sitä suurempi paine. Paineen SI-järjestelmän mukainen yksikkö 

on pascal (Pa), mutta paineesta käytetään muitakin yksiköitä, esim. SI-järjestelmän 

lisäyksikköä baari (bar). 

 

 

Painemittausta käytetään yläsäiliön pinnankorkeuden määrittämiseen. Yläsäiliössä 

olevan nestepatsaan maksimikorkeus on 1 m. Kaavalla (6) on laskettu yläsäiliössä 

olevan vesipatsaan paine säiliön pohjassa olevaan paineanturiin. Kaavalla saadaan 

siis paineanturiin vaikuttava hydrostaattisen paineen maksimi arvo. Myöhemmin 

hydrostaattisen paineen maksimi arvoa tarvitaan valittaessa paineanturia 

yläsäiliöön. 

 

mbarkPa
msmmkg

ghph

9,9779,9
00,181,9998 23

==
∗∗=

= ρ

   (6) 

 

jossa  ρ nesteen tiheys  

g  putoamiskiihtyvyys  

h  nestekerroksen korkeus. 
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3.4.2 Painelähetin 

 
Painelähetintä käytetään hydrostaattisen paineen mittauksessa yläsäiliöstä. 

Hydrostaattisesta paineesta saadaan tietää pinnankorkeus. Taulukossa IV on 

esitettynä tarjoukset jättäneiden toimittajien paineanturit, jotka soveltuvat 

käyttötarkoitukseen. Ifm:n anturi on vähän eri painealueelle, joten mittaustarkkuus 

on vähän kahta muuta vertailussa olevaa painelähetintä heikompi. Muuten 

teknisten eroavaisuuksien ollessa hyvin pieniä, valintakriteeriksi tuli hinta. Sillä 

perusteella valittiin halvimman tarjouksen tehnyt Wika Finland Oy:n S-10 –

tyyppinen paineanturi. /11/ 

 

Taulukko IV Paineantureiden tekniset tiedot 

Markkinoija Ifm electronic Oy Wika Finland Oy Oy Autrol Ab 

Malli PN2027 S-10 SD-30-710 

mitta-alue -50…1000 mbar 0…100 mbar 0…100 mbar 

mittaustarkkuus 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

ulostuloviesti 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 

jännitesyöttö DC 20…30 V 10…30 V 10…36 V 

prosessiliitos G ¼” G ½” G ½” 

lämpötila-alue 0…+80 ºC -30…+100 ºC 0…+80 ºC 

 

3.4.3 Asennus 
 

Painemittari, painelähetin tai painekytkin liitetään prosessiputkistoon tai säiliöön 

asennettuun yhteeseen joko suoraan tai välitysputken kautta. Välitysputki on 

varustettu yleensä sulkuventtiilillä tai kuristimella, koska silloin ne ovat 

helpommin vaihdettavissa putkistoa tai säiliötä tyhjentämättä. 

 

Eniten käytetty paineenvälitin on kalvovälitin. Laipalliset paineenvälittimet sopivat 

avoimien tai suljettujen säiliöiden paineenmittaukseen. Kierreliitännäisiä 

paineenvälittimiä käytetään pääasiassa putkistojen painemittauksissa. Tässä 

prosessissa päätettiin käyttää paineenvälitintä joka oli kierreliitännäinen. 

Painevälitin kiinnitettiin yläsäiliön kyljessä olevaan yhteeseen. Säiliön ja 
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painevälittimen väliin ei asennettu ohjeen mukaisesti venttiiliä, koska alasäiliö on 

suoraan yläsäiliön alapuolella ja siinä on riittävästi tilaa koko prosessin 

vesimäärälle.    

  

3.4.4 Virtausmittaus 

Virtausmittaus on virtaavan nesteen, kaasun, höyryn tai joskus kiinteän yleensä 

jauhemaisen tai rakeisen, aineen nopeuden, tilavuusvirran tai massavirran 

havainnointia ja määrittämistä. /2/ 

 

Virtausnopeus tarkoittaa virtauksen etenemisnopeutta, ja sen yksikkönä käytetään 

esim. SI-yksikköä m/s. Virtausnopeus mitataan yleensä virtauskanavan 

poikkileikkauksen keskimääräisenä nopeutena (vk). 

 

Tilavuusvirtauksen yksikkönä käytetään esim. SI-yksikköä m3/s. Tilavuusvirta (qv) 

on kaavan 7 mukaisesti virtauskanavan poikkileikkauksen läpi tietyssä ajassa 

virtaavan ainemäärän tilavuus. /6/ 

 

Avq kv ∗=     (7) 

 

Massavirran mittayksikkönä voi käyttää esim. SI-yksikköä kg/s. Tilavuusvirran ja 

massavirran (qm) kesken vallitsee riippuvuus, joka määräytyy virtaavan aineen 

tiheyden (ρ) perusteella kaavan (8) mukaisesti. 

 

vm qq ∗= ρ     (8) 

 

 

Standardi SFS 5059 antaa ohjeita magneettisen virtausmittausputken sijoittamisesta 

prosessiin. Mittausputken kohdalla putken tulee olla täynnä nestettä, jossa ei saa 

esiintyä kaasukuplia eikä vaahtoa. Mittausputken sijainti pyritään valitsemaan 

siten, ettei se tyhjene tilapäisessä seisokissa. Mittausputki tulee sijoittaa siten, 

etteivät elektrodit tule pystyasentoon. Mittausputken tulo- ja jättöpuolelle 

suositellaan jätettäväksi häiriöttömät putkiosuudet. /9/ 
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3.4.5 Virtauslähetin 

Virtauslähetintä valittaessa oli ajatuksena hankkia magneettinen virtauslähetin josta 

pyydettiin tarjouksia. Ajatuksesta luovuttiin koska virtauslähettimeen ei haluttu 

käyttää niin paljoa kokonaiskustannuksista. Seuraavaksi tiedusteltiin muita 

digitaalisia vaihtoehtoja virtauslähettimeksi. Digitaalisten virtauslähettimien 

tekniset tiedot ovat taulukossa V. Virtauslähettimeksi valittiin vaihtoehdoista 

digitaalinen virtauslähetin Bürkert 8035. Erona vertailtavien lähettimen välillä oli 

syöttöjännite ja prosessiliitännän erot. Bürkertin virtauslähettimen oli vertailtavista 

halvempia ja tuli valituksi.  

 
Taulukko V Virtauslähettimien tekninen vertailu 

Markkinoija Bürkert Autrol 

Malli 8035 Arkon MAG910e 

Tarkkuus 0,5 %  0,5 % 

Mitta-alue 0,5 – 10 m/s 0,5 – 10 m/s 

Syöttöjännite 12…30 VDC 230 VAC 

Lähtöviesti 1 4…20 mA 4…20 mA 

Lähtöviesti 2 pulssi pulssi 0…12 kHz 

Suojausluokka IP65 IP67 

Liitäntä G ¾” 
sisäkierteellinen 

DN15 (3/4” putkelle) 
laippa 

Paikallisnäyttö Kyllä kyllä 
 

Burkert antaa seuraavia ohjeita virtauslähettimen sijoittamiseen. Lähettimen 

tulopuolelle tulee jättää vähintään 10xDN pituinen suora putkiosuus ja jättöpuolelle 

vähintään 3xDN putkiosuus. Mikäli putkistossa on tulopuolella venttiili, supistus 

tai kaksi putkimutkaa, suoran putkiosuuden pituutta täytyy kasvattaa. /2/ 
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Kuva 5 Bürkert virtauslähetin varustettuna DN 20 yhteellä. 

 

Kuvassa 5 on Bürkert virtauslähetin varustettuna paikallisnäytöllisellä lähettimellä. 

Virtauslähettimessä on kierteellinen liitäntä. Liitteen 3 asennustavalla saatiin 

virtauslähettimen tulo- ja lähtöpuolelle riittävät putkiosuudet. Haittapuolena tästä 

sijoituksesta tuli se ettei virtauslähetin ole nestepinnan alimmassa kohdassa. Siksi 

piti laittaa takaiskuventtiili estämään putkiston tyhjäksi valumisen. 

3.4.6 Näkölasi 

Yläsäiliöön tehtiin itse näkölasi pinnankorkeuden silmämääräiseen tarkkailuun. 

Aluksi etsittiin valmiita vaihtoehtoja näkölasiksi, kun ei löydetty sopivaa valmista 

näkölasia toteutettiin sellainen itse. Näkölasi on tehty laittamalla kahden yläsäiliön 

kyljessä olevan yhteen väliin läpinäkyvä muoviputki. Tällä järjestelyllä saatiin juuri 

sopiva näkölasi. Näkölasin toimintaa voisi vielä tehostaa kelluvalla helmellä joka 

kertoisi korkeuden selvemmin. 

3.5 Venttiilit  

Säätöventtiilin aiheuttama painehäviö riippuu sen läpi kulkevasta virtauksesta. 

Putkiston, pumpun ja säätöventtiilin yhteensovitus suoritetaan siten, että 

määritetään venttiilille jokin painehäviö vastaamaan pumpulta vaadittavaa 

toimintapistettä. Yleisesti käytetty arvio painehäviön arvioinnissa on 1/3-osa 

putkiston dynaamisesta painehäviöstä. 
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3.5.1 Säätöventtiili 

Säätöventtiileiksi olivat tarjolla taulokossa VI olevat istukkasäätöventtiilit: Bürkert 

2702 ja asennoitin 1067 ja Konwellin markkinoima Ari Fig 12.440. 

 

Taulukko VI Säätöventtiilien tekniset tiedot    

Merkki ja malli Bürkert 2702 ARI FIG. 12.440 

Toimilaite 1067 DP 32 

Venttiilikoko DN20 DN25 

Ohjaussignaali 4…20 mA tai 0…10 V 4…20 mA 

Syöttöpaine max. 7 bar 6 bar 

Säätökäyrä ohjelmoitavissa tasaprosenttinen 

Säätösuhde 50 : 1 50 : 1 

 

Valituksi tuli Bürkert 2702-istukkaventtiili 1067-asennoittimella. Valinta kohdistui 

Bürkertin säätöventtiiliin, koska hankintahinta oli halvempi Konwellin tuotteeseen 

verrattuna. Lisäksi Bürkertin säätimessä oli ohjelmointimahdollisuus, jolla 

säätökäyrän saa muotoiltua haluamakseen.   

 

3.5.2 Käsiventtiilit 

Käsiventtiileinä käytetään täysaukkoisia palloventtiileitä virtausvastuksen 

minimoimiseksi. Käsiventtiilit ovat käytössä virtauksen säätöpiirin ja 

pinnankorkeuden säätöpiirin erotuksessa sekä varastosäiliön tyhjennyksessä. 

 

3.5.3 Takaiskuventtiili 

Toteutusvaiheessa muutettiin laitteiden sijoituksia koska virtausmittausta ei saatu 

suojaan ulkopuolisilta iskuilta. Virtausmittaus olisi jouduttu sijoittamaan vaunun 

ulkoreunalle jossa ulkopuolisten iskujen vaara on aina suurempi. Siksi laiteet 

sijoitettiin liitteen 3 mukaiseen järjestykseen ja lisättiin takaiskuventtiili. 

Takaiskuventtiilin tarkoituksena on pitää putkistossa vesi myös seisokkien aikana. 

Tämä sijoitus muutos ei ollut hyvä nimenomaan virtausmittarin kannalta joka saa 
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pumpun käynnistyksen yhteydessä paineiskun ja ilmaa. Tämä voi heikentää 

mittarin kestoikää. 

 

3.6 Logiikka 

Vesiprosessin logiikkana toimii Simatic Step 7 -ohjelmoitava logiikka, jonka 

ohjelmointi toteutettiin tietokoneella Simatic Manager -ohjelman avulla. Logiikan 

toimilaitteiden määrittämisen ja työkansion luomisen jälkeen ohjelmointi tapahtui 

valikossa OB1. Valittavissa oli kolme erilaista ohjelmointimuotoa, jotka ovat FBD, 

STL tai LAD. Ohjelmointi tapahtui FBD-muodossa, sillä tämä esitystapa on 

käyttäjälle kaikkein havainnollistavin. 

 
STL-muoto on tekstipohjaista koodia, kun taas LAD-muoto on relekaavioilla 

tapahtuvaa ohjelmointia. Itse logiikka ymmärtää vain STL-muodossa olevaa 

koodia, joten muilla muodoilla toteutetut ohjelmat kääntyvät tähän muotoon ennen 

logiikalle latausta. Tietokone ja logiikka yhdistettiin USB-adapterilla, jonka 

välityksellä luotu ohjelma ladattiin logiikalle. 

 

 

 Kuva 6 Siemens SIMATIC S7-300-sarjan PLC-modulit 
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Kuvassa 6 oleva logiikka koostuu vasemmalta oikealle lueteltuna seuraavista 

korteista: PS 307 5A tehoyksiköstä, CPU 314 prosessoriyksiköstä sekä analogia- ja 

digitaaliliitäntäkortit SM 323, SM 334 ja SM 321. Taulukossa VII on esitetty 

logiikan liitäntäkorttien tekniset tiedot. Kuvan alareunassa näkyy lisäksi tietokone 

liitäntään käytettävä USB-sovitin.  

 

Taulukko VII Liitäntäkorttien tekniset tiedot 

Kortin tyyppi SM 323 SM 334 SM 321 

Viestityyppi Digitaali Analogia Digitaali 

Sisääntulot 8 x DC 24 V 4 x 8 Bittiä 32 x DC 24 V 

Ulostulot 8 x DC 24 V 2 x 8 Bittiä - 

 

4 SÄÄTÖ 
 

Prosessissa on kaksi säätöpiiriä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti virtauksen 

ja pinnankorkeuden säätöön piti kumpaankin tulla oma säätöventtiili, mutta 

kustannusten karsimiseksi virtauksen säädöstä päätettiin jättää säätöventtiili pois.   

Virtausta säädetään taajuusmuuttajalla säätämällä pumpun kierroslukua ja 

ohjelmoitavaa logiikkaa käytetään pinnankorkeuden säädössä. Rakennettaessa 

prosessia tehtiin vielä liitteen 3 mukainen muutos sijoittamalla säätöpiirit peräkkäin 

putkilinjaan.  
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5 YHTEENVETO  
 

Vesiprosessi saatiin aikaan pienillä määrärahoilla. Työ aloitettiin täysin alusta 

suunnittelemalla. Vesiprosessin valmistuksessa pyrittiin käyttämään oman koulun 

eri koulutuslinjojen opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan prosessia. 

Levyseppähitsaajaopiskelijat tekivät säiliöt, LVI-alan opiskelijat tekivät putkitukset 

ja vesiprosessin sähköistyksen tekivät sähkötekniikan opiskelijat. Työn edetessä 

kuitenkin suunnitelmat kehittyivät, mikä aiheutti uutta mietittävää. Muutettaessa 

putkistoa tai pumpun arvoa sillä oli vaikutusta myös muihin laskettuihin suureisiin. 

Tästä johtuen alussa oli vaikea päästä eteenpäin, kun laskettavaa oli niin paljon. 

Lopulta piti vain pitää kiinni jostakin suunnitelmasta, että työ etenisi. Lisäksi 

käytettäessä oppilaita laitteiston valmistukseen, aina ei ollut sopivaa kurssia 

käynnissä, jossa olisi voitu työt tehdä.  

 

Työn alkaessa oli suunnitelmissa saada laitteistoon paikallisnäyttöjä. Laitteiden 

hankintahinnat saatiin pidettyä niin kontrollissa, että voitiin hankkia 

virtausmittaukseen ja painemittauksen lähettimet paikallisnäytöillä varustettuna. 

Lisäksi taajuusmuuttajasta on mahdollista lukea kierrosluvun tai virtauksen. 

 

Nyt arvioiden tutkintotyön ajankäytössä olisi pitänyt enemmän pystyä 

keskittymään laitteiston sähköisiin ominaisuuksiin. Laitteiston mekaanisten 

ominaisuuksien suunnittelu vei kuitenkin aikansa. Jokainen putkistoon tehty 

muutos kun vaati pohdinnan mitä se vaikuttaa virtaukseen. Valitettavasti tämän 

tutkintotyön valmistuessa vesiprosessin rakennustyöt ovat vielä kesken, eikä 

laitteistoa ole päästy kokeilemaan käytännössä. LVI-alan opiskelijat ovat kuitenkin 

jo saaneet liitteen 3 mukaiset putkitukset valmiiksi. Putkitusten valmistuttua 

sähköosaston opiskelijat tekevät sähköistykset laitteistoon.    
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