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1. Johdanto 
 
Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opetuslaitteisto Johdanto säätötekniikkaan kurs-
sia varten. Opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot teollisuusprosessien instru-
mentoinnista, automaation hankinnasta sekä laitteiden valinnasta ja mitoituksesta. Laitteistoon oli 
tarkoitus sisällyttää erilaisia perusmittauksia, kuten säiliön pinnan mittaus, lämpötilan mittaus ja 
virtausmittaus. Laitteiston toimintaa säädetään yksikkösäätimellä. 
 
Laitteisto rakennettiin siirrettävälle kehikolle, jolloin sitä voidaan käyttää erilaisten mittaus-
menetelmien ja mittalaitteiden havainnointiin luentosalissa. Laitteiston tuli olla myös helposti 
käyttöön otettava, joten se toteutettiin suljetulla vesikierrolla. Instrumenttien tuli olla sähkö-
toimisia eli ts. riippumattomia instrumentti-ilmasta. Projekti oli tarkoitus saattaa päätökseen 
elokuun loppuun mennessä ja saada se valmiiksi opetuskäyttöä varten syksyn 2000 ensimmäiselle 
periodille. 
 

2. Laitteisto 
 
Laitteisto sisältää seuraavanlaista materiaalia: 
 
- laiteräkki, johon säiliöt ja instrumentit kiinnitetään 
- prosessisäiliö (15,7 l, pinnan vaihtelu 50cm ↔ 50mbar) 
- varastosäiliö (20 l) 
- putkisto (kupariputkea, 18x16 mm / 22x20 mm) 
- kierrätyspumppu 230VAC (n. 10 l/min)  
- säätöventtiili (DN15, AI 0…10 VDC, sähköinen toimilaite) 
- pinnan mittaus (paine-eron avulla, 0…100 mbar, AO 4…20 mA) 
- virtausmittaus (putkiyhde DN15, virtausnopeus 0,94 m/s DN15 putkessa) 
- lämpötilan mittaus (Pt-1000 ja Pt-100 vastusanturit sekä termoelementti) 
- yksikkösäädin (PID, AI 4…20 mA, AO 0…10 VDC, +kommunikointi RS-232) 
- virtalähde/muuntaja (230V/50Hz … 24V/12V, riippuen toimilaitteista) 
- magneettiventtiili (DN 15, säiliöiden väliseen putkeen, viesti pintarajakytkimeltä) 
- pintarajakytkin 
- ylivuotoputki prosessisäiliöstä varastosäiliöön (22x20 mm kupariputki) 
- käsiventtiilit (2 x palloventtiili) 
- kuristusventtiili (takaiskulla, pumpun jälkeen) 
- järjestelmän tyhjennysventtiili (varastosäiliön alaosasta ulos) 
 
Laitteston tarkoituksena on säätää prosessisäiliön pinnankorkeutta. Pinnankorkeutta mitataan 
paine-erolähettimellä, vertaamalla hydrostaattista painetta ilmanpaineeseen. Painelähettimen anta-
ma mittaustieto (4…20 mA) viedään yksikkösäätimelle, joka antaa ulostulona ohjausviestin 
(0…10 VDC) säätöventtiilille. Prosessisäiliön ja varastosäiliön kierrätyssuhdetta säädetään 
käsiventtiileillä / magneettiventtiilillä. Systeemin vesikierron (max 10 l/min) hoitaa kierrätys-
pumppu. Virtausta mitataan kalorimetrisellä virtausmittarilla. Alla on periaatekuva opetuslait-
teistosta (kuva 1.) 
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Kuva 1. Opetuslaitteisto. 

 

2.1 Pinnan mittaus 
 
Prosessisäiliön pinnankorkeutta mitataan vertaamalla säiliössä olevan vesimassan aiheuttamaa 
hydrostaattista painetta vallitsevaan ilmanpaineeseen. Paine-eroa mitataan eropainelähettimellä 
(kuva 2.), joka on kalibroitu alueelle 0…100 mbar (0…102 cmH2O). Lähetin antaa ulostulona 
4…20 mA analogiaviestin. Eropainelähettimeksi valittiin Huba Control:in valmistama DTP 01-
420, jonka toimitti Wexon Oy. Prosessisäilön pintaa valvotaan myös pintarajakytkimen avulla. 
Nestepinnan noustessa rajakytkimen tasolle, kytkin sulkee magneettiventtiilille menevän 
virtapiirin ja venttiili aukeaa. 
 

PT = Paine-erolähetin, pinnan mittaus 
FT = Virtausmittari 
TI = Pt-100/-1000 –lämpötila-anturi 
TT = Termoelementti 
LS = Pintarajakytkin 
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Kuva 2. Eropainelähetin. /1, s. 19/ 

 

2.2 Yksikkösäädin 
 
Prosessisäiliön pinnankorkeutta säädetään Oulun kojeistotarvike Oy:n toimittamalla Omron 
E5CK- digitaalisella yksikkösäätimellä (kuva 3.). Analogiatulona on eropainelähettimeltä saatu 
4…20 mA virtaviesti. Säädin antaa ulostulona 0…10 VDC lineaarisen jänniteviestin, joka ohjaa 
säätöventtiilin toimilaitetta. 
 

 
Kuva 3. Omron E5CK digitaalinen yksikkösäädin. /2, s. 1/ 

 
E5CK säätimen viritys on mahdollista kolmella tavalla: PID-parametrit asetetaan käsin, Valitaan 
Autotuning (AT), jolloin säädin suorittaa askelvastevirityksen ja valitsee sopivat parametrit, tai 
käytetään Fuzzy-itseviritystoimintaa, jossa säädin suorittaa virityksen tarvittaessa ja prosessia 
häiritsemättä. 
 

2.3 Säätöventtiili 
 
Säätöventtiilin (kuva 4.) tehtävä on ohjata prosessisäiliöön tulevan nesteen virtausta ja siten 
säiliön pinnankorkeutta. Venttiiln toimilaite (kuva 5.) on sähkötoiminen ja sitä ohjataan 
yksikkösäätimeltä tulevalla 0…10 V jänniteviestillä. Säätöventtiiliksi valittiin Wexon Oy:n 
toimittama ja  Siebe Enviromental Controls:in valmistama kiertovesijärjestelmille suunniteltu 2-
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tiesäätöventtiili, tyypiltään VB-7215-042. Venttiili on kooltaan DN15,  karan liikepituus on 12 
mm ja venttiilipesän materiaali on pronssi. Säätöventtiilin toimilaitteeksi hankittiin samalta 
toimittajalta Neptronic:in valmistama sähköinen toimilaite, joka toimii lineaarisesti 0…10 VDC 
ohjauksella. 

 
Kuva 4. Säätöventtiili. /1, s. 66/ 

 
Kuva 5. Toimilaite. /1, s. 66/ 

 

2.4 Magneettiventtiili 
 
Magneettiventtiilin (kuva 6.) tehtävänä on varmistaa prosessisäiliön pinnankorkeuden pysyminen 
ylärajan alapuolella. Magneettiventtiiliä ohjataan pintarajakytkimen avulla. Vaihtoehtoisesti 
ohjaus voidaan hoitaa myös yksikkösäätimen releulostulon avulla, mikä vaatii kuitenkin 
kytkennän muuttamista. Magneettiventtiiliksi valittiin Sirai L133B04-1/2 0-paine-ero 2-
tieventtiili, jonka toimitti Wexon Oy. Venttiilin koko on DN15 ja virtapiirin ollessa 
jännitteettömänä venttiili on kiinni-asennossa. 
 

 
Kuva 6. Magneettiventtiili. /1, s. 6/ 
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2.5 Vir tausmittaus 
 
Virtausmittarina käytetään IFM:n valmistamaa ja Fanout Oy:n toimittamaa virtausmittaria / 
virtausvahtia, tyypiltään SA 1003 (kuva 7.). Mittari saadaan kalibroitua oikealle virtausmäärälle 
valitsemalla sopiva putkiyhde (T-piece). Virtausalueelle 0…10 l/min  T-kappaleen tyyppinä on 
QL 18-18-18 (kuva 8.). Lähettimessä on  4…20 mA analogiaulostulo, sekä valodiodeilla 
toteutettu paikallisnäyttö. LED-palkki osoittaa virtauksen 10% virtausvälein. Lähetin on 
tyypiltään Compact type, eli lähetin on sijoitettu anturin yhteyteen. Virtausmittarin SA 1003 
piirikaavio on esitetty kuvassa 9.  
 

 
Kuva 7. SA 1003 Virtausmittari / virtausvahti. /3, s. 66/ 

 

 
Kuva 8. QL 18-18-18 putkiyhde. /3, s. 87/ 
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Kuva 9. SA 1003 piirikaavio. /3, s. 49/ 

 

2.6 Lämpötilanmittaukset 
 
Lämpötilaa mitataan kolmella eri menetelmällä: Pt-1000 ja  Pt-100 vastusantureilla, sekä TC K 
(NiCr-Ni) termoelementillä. 
 

2.6.1 Pt-1000 lämpötilalähetin 
 
Prosessisäiliössä olevan nesteen lämpötilaa mitataan IFM:n valmistamalla ja Fanout Oy:n 
toimittamalla Pt-1000 vastusanturilla (TT 5050, kuva 10.). Anturi on pituudeltaan 500 mm ja se 
asennetaan kiinteään, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun suojaputkeen (E 35050, kuva 
11.). Lämpötilalähetin (TR 2430, kuva 12.) on sijoitettu anturin yhteyteen (Compact type)  ja 
siinä on 4…20 mA ulostulon lisäksi paikallisnäyttö, joka on toteutettu 7 segmenttisellä LED 
valodiodinäytöllä. Viestikaapelina käytetään 5 m Lumberg socket kiinnityksellä varustettua 4-
johdin kaapelia (E 10700, kuva 13.). Lähetin ja anturi kiinnitetään taustalevyyn asennus-
kiinnikkeellä (E 10193, kuva 14.). Lisäksi tarvittiin liittimet E 30016, sekä E 30017 lämpötila-
anturin ja lähettimen suoraa kiinitystä varten. 
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Kuva 10. TT 5050 lämpötila-anturi. /4, s. 17/ 

 

 
Kuva 11. E 35050 suojaputki (thermowell). /4, s. 32/ 

 

 
Kuva 12. TR 2430 lämpötilalähetin. /4, s. 20/ 
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Kuva 13. E 10700 Lumberg socket. /4, s. 29/ 

 

 
Kuva 14. E 10193 asennuskiinnike. /4, s. 30/ 

 
 

2.6.2 Pt-100 vastusantur i ja lähetin 
 
Pt-100 vastusanturilla (kuva 15.) mitataan varastosäilössä olevan nesteen lämpötilaa. Pt-100 
vastuanturi ja lähetin hankittiin Oy E. Sarlin Ab:ltä. Anturin tekniset tiedot ovat alla: 
 
- Vaipparakenteinen Pt-100 elementti, tarkkuusluokka A, lämpötilankesto 400 °C. 
- Suojaputki AISI 316, upotussyvyys 160 mm, G1/2” liitäntäkierre. 
- PC-ohjelmoitava 2-johdin nappilähetin liitäntärasiassa. Ulostulo 4…20 mA / 0…150 °C. 
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Kuva 15. Pt-100 vastusanturi ja suojaputki. /5/ 

2.6.3 Termoelementti 
 
Termoelementillä (kuva 16.) mitataan ympäristön (huoneen) lämpötilaa. Termoelementti ja 
lämpötilanäyttö (kuva 17.) hankittiin Stig Walhström Oy:ltä ja ne ovat Eliwell:in tekemiä. 
Termoelementti on tyyppiä TC K ja se on kalibroitu alueelle 0…650 °C. Anturin on mitoiltaan 6 
x 100 mm (halk./pit.) ja siinä on 3 m pitkä liitäntäjohto. Lämpötilanäyttö on paneeliasenteinen 7 
segmenttinen LED näyttö. Näytön käyttöjännitteenä on 12 VAC/DC ja näyttötaulun koko on 32 x 
74 mm. 
 

 
Kuva 16. Eliwell TC K lämpötila-anturi. /6, s. 24/ 

 

 
Kuva 17. Eliwell TC K lämpötilanäyttö. /6, s. 24/ 
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2.7 Kier tovesipumppu 
 
Kiertovesipumpun (kuva 18.) tehtävänä on siirtää prosessineste (vesi) varastosäiliöstä prosessi-
säiliöön. Kiertovesipumppuna käytetään ITT Loweran valmistamaa ja Hekes Oy:n toimittamaa 
CEAM 70/3 monitoimipumppua. Pumppu on yhdellä juoksupyörällä ja kiinteällä moottorilla 
varustettu blokkityyppinen keskipakopumppu. Imuaukko on akselin suuntainen ja paineaukko 
pystysuuntainen.  Pumpun teho on 0,37 kW ja käyttöjännitteenä on 230 VAC / 50Hz verkkovirta. 
Pumpun osaluettelo on esitetty kuvassa 19. 
 

 
Kuva 18. ITT Lowera monitoimipumppu CEAM 70/3. /7, s. 2/ 

 

 
Kuva 19. CEAM 70/3 osaluettelo. /7, s. 4/ 

 

2.8 Ohjelmoitava näyttö 
 
Laitteeseen tulee lisäksi ohjelmoitava mA näyttö (kuva 20.), jota käytetään Pt-100 nappilähetti-
meltä tulevan mA viestin muokkaamiseen lämpötilaa osoittavaksi °C arvoksi. Näyttö on PR-
electronics:in valmistama ja SKS-automaatio Oy:n toimittama valodiodinäyttö, tyypiltään 5515 
A2B. Näytön käyttöjännitteenä on 230 VAC / 50 Hz verkkovirta. 
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Kuva 20. PR 5515 A2B ohjelmoitava näyttö. /8/ 

 

2.9 Muuntaja 
 
Säätöventtiilin toimilaitteen tarvitsema käyttöjännite saadaan SKS-automaato Oy:n toimittaman 
PR-electronics 2240 B1 muuntajan (kuva 21.) avulla. Laite muuntaa 230 VAC vaihtojännitteen 
24 VAC vaihtojännitteeksi. 
 

 
Kuva 21. PR 2240 B1 muuntaja. /8/ 

 

2.10 Vir talähde 
 
Virtalähteeksi (kuva 22.) valittiin PR-electronics 2223 B13, 2 liitäntäinen virtalähde, josta 
saadaan sekä 24 VDC että 12 VDC tasajännitettä yhteensä enintään 7,5 W. Virtalähteen toimitti 
SKS-automaatio Oy. 
 
 

 
Kuva 22. PR 2223 B13 virtalähde. /8/ 

 

3. Projektin toteutus 
 
Projektin toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Suunnittelu, instrumenttien hankinta ja 
laitteiston rakentaminen. 
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3.1 Suunnittelu 
 
Laitteiston suunnittelu aloitettiin ottamalla selvää markkinoilla olevista valmiista prosessi-
teollisuuteen liittyvistä opetuslaitteistoista. Tiedon hankinta tapahtui pääasiassa internetin avulla. 
Parhaiten tietoa löytyi hakusanoilla: ”Process Control Trainers” ja ”Process Control Instuments”. 
Valmiita opetuslaitteita markkinoivia yrityksiä löytyi internetistä muutamia, joista hyödyllistä 
materiaalia ja ideoita saatiin erityisesti Feedback Instruments Limited:in (http://www.fbk.com) ja 
Hampden Engineering Corporation:in (http://www.hampden.com) verkkosivuilta. 
 
Koska laitteiston tarkoitus oli nimen omaan kenttälaitteiden havainnointi luentosalissa, eikä 
niinkään prosessin säädön opettaminen, päätettiin laitteisto toteuttaa teollisuudessa yleisesti 
käytetyillä yksikkölaitteilla. Laitteisto sijoitettiin omaan laitteistokehikkoonsa ja mitoitettiin 
riittävän suureksi teollisuuden mittalaitteita varten. Toisaalta kehikko täytyi suunnitella riittävän 
pieneksi, jotta se saadaan mahdutettua normaalin kokoisesta oviaukosta sisään opetustilaan. 
Laitteiden väliseen viestintään haluttiin käyttää standardiviestejä, joten viestimuodoiksi valittiin 
4…20 mA virtaviesti painelähettimeltä säätimelle, sekä 0…10 V jänniteviesti säätimeltä 
säätöventtiilille. 
 
Eräs ongelma laitteiston mitoituksessa oli prosessisäiliön koon laskeminen. Koska säiliön 
pinnankorkeuden mittaus suoritetaan useissa teollisuuden prosesseissa hydrostaattisen paineen 
avulla, päätettiin pinnan mittaus toteuttaa tässä laitteistossa samalla periaatteella. Sopivaa eropai-
nelähetintä etsittäessä havaittiin, että pienimmät markkinoilla olevat eropainelähettimien mitta-
alueet ovat 0…100 mbar, mikä vastaa vesipinnan korkeutena 102 cm. Tämän johdosta 
prosessisäiliöön haluttiin saada vähintään 40 cm:n pinnan vaihtelu, jolloin mittalaitteen tarkkuus 
on vielä riittävä. Säiliö päätettiin mitoittaa 10 – 15 l tilavuiseksi, jolloin säiliön paino ei vielä 
aiheuta ongelmia kiinnityksen suhteen, mutta nesteen virtaus saadaan silti riittävän suureksi 
virtausmittausta varten. 
 
Seuraava vaihe oli sopivan virtausmäärän ja putkikoon määrittely. Maksimivirtaukseksi määri-
teltiin 10 l/min (= 0,6 m3/h), jolloin DN15 putkeen saadaan n. 1 m/s virtausnopeus. DN15 
putkikoolle löydettiin markkinoilta useita sopivia virtausmittalaitteita ja venttiilejä, joten putkeksi 
valittiin tätä kokoa lähinnä oleva, 16 mm sisähalkaisijan omaava, 18x16 mm kupariputki.  
 
Virtauksen ja paineen mittauksien lisäksi eräs yleisimmistä teollisuuden mittauksista on lämpö-
tilan mittaus. Oppilaiden on tarkoitus saada monipuolinen näkemys käytännön lämpötila-
mittauksista, joten  lämpötilan mittaus päätettiin toteuttaa usealla eri menetelmällä. Alkujaan 
lämpötilamittaukset oli tarkoitus toteuttaa kahdella periaatteella, Pt-100 vastusanturilla ja 
termoelementillä, mutta koska markkinoilta löytyi uudenaikainen Pt-1000 lämpötilamittari 
”opetushintaan”, päätettiin myös tämä mittaus sisällyttää laitteistoon. 
 
Mittauksien lisäksi laitteistoon haluttiin moderni yksikkösäädin. Tunnettuja yksikkösäätimien 
valmistajia ovat mm. Honeywell, Omron, sekä Valmet (nykyisin Neles automation). Koska 
Damatrol säädintä ei enää löytynyt markkinoilta, valinta kohdistui kahteen edellä mainittuun 
valmistajaan. Tässä laitteistossa päädyttiin Omronin digitaaliseen yksikkösäätimeen, sillä siihen 
oli saatavilla RS-232C kommunikointi (Honeywellin säätimessä ainoastaan RS-485), 
nykyaikainen Fuzzy-itseviritystoiminto, sekä valmis PC-ohjelma kommunikointia varten. 
Hintataso molemmilla säätimillä oli samaa luokkaa, vaikkakin Omronin säädin oli näistä kahdesta 
hieman kalliimpi. Yksikkösäätimellä säädetään tässä laitteessa prosessisäiliöön tulevaa virtausta, 
ja siten säiliön pinnankorkeutta, painelähettimeltä saatavan pinnankorkeustiedon avulla. 
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Säiliön nestepinnan säätö halutiin tehdä säätöventtiilillä ja sähköisellä toimilaitteella, jota ohjaa 
edellä mainittu Omron yksikkösäädin. Säätöventtiilin lisäksi laitteistoon päätettiin hankkia 
releohjattu venttiili. Magneettiventtiili on nopea ja yksinkertainen, sekä teollisuudessa yleisesti 
käytetty venttiilityyppi, joten on/off-venttiiliksi päätettiin hankkia sellainen. Venttiilin ohjaus 
olisi voitu hoitaa esimerkiksi säätimen releulostulon avulla, mutta tässä tapauksessa ohjaustieto 
päätettiin ottaa rajakytkimeltä. 
 
Nesteen siirtoon säiliöiden välillä tarvittiin vielä sähkökäyttöinen pumppu. Pumpputoimittajia 
etsittiin mm. Rakennustiedon verkkosivuilta (http://www.rakennustieto.fi/rtnet/rtnet.htm). Toimit-
tajille lähetettiin sähköpostin välityksellä kuvaus rakennettavasta laitteistosta ja pyydettiin tarjous 
laitteistoon sopivasta pumpusta. Edellä mainitusta verkko-osoitteesta löytyi yhteystietoja myös 
muihin laitetoimittajiin. 
 

3.2 Instrumenttien hankinta 
 
Yhteydenotto toimittajiin ja laitteiden tilaus tapahtui pääosin sähköpostin välityksellä. Toimitta-
jien yhteystiedot löytyivät yrityksen verkkosivuilta, mikäli sellainen heillä oli. Omronin säätimien 
jälleenmyyjä löytyi Oulusta, joten siellä voitiin käydä henkilökohtaisesti. Myös Honeywellin 
säätimillä on jälleenmyyjä Oulussa, joten sielläkin käytiin suoraan paikan päällä. Kyseiseltä 
yritykseltä (Fanout Oy) ei kuitenkaan hankittu säädintä, mutta heiltä löytyi laitteistoon sopiva 
virtausmittari ja Pt-1000 lämpötilalähetin. Säätimien ja PR-electronics:in tuotteiden (näyttö, 
muuntaja, virtalähde) jälleenmyyjien yhteystiedot löytyivät valmistajien verkkosivuilta 
(www.honeywell.fi, www.omron.fi, www.prelectronics.dk). Edellä mainittujen laitevalmistajien 
sivuilta löytyi myös laitteiden teknisiä tietoja ja manuaaleja. Tiedot oli yleensä tallennettu pdf-
tiedostoiksi (© 1987 –1999 Adobe Systems Incorporated). 
 
Alla on tietoja toimittajista sekä yhteyshenkilöiden nimet (taulukko 1.): 
 
Taulukko 1. Toimittajien yhteystiedot 
Laitteet: Toimittaja: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 
Keskipakopumppu Hekes Oy, Espoo, 

www.hekes.fi 
 

Jari Heikkinen jari.heikkinen@hekes.fi , p: 09-86 789 631 

Säätöventtiili, 
toimilaite, 
eropainelähetin, 
magneettiventtiili 

Wexon Oy, Vantaa, 
www.wexon.fi 
 

Mats Löfman mats.lofman@wexon.fi , p: 09-290 44 160 
 
 
 

Virtausmittari, 
Pt1000-lähetin 

Fanout Oy, 
Limingantie 5 
90400 Oulu 

Kari Arola kari.arola@fanout.suomi.net, p: 08-534 5500
 

Pt-100 lämpötila-
anturi + lähetin 

Oy E. Sarlin Ab 
Automaatio, 
www.sarlin.com 

Pentti Kortesalo Telefax: 09-563 3227, p: 09-50 444 234, 
pentti.kortesalo@sarlin.com  

Termoelementti, 
lämpötilanäyttö, 
pintarajakytkin 

Stig Wahlström Oy, 
www.stigwahlstrom.fi  

Juha Kivistö juha.kivisto@swoy.fi , p: 09-50 244 012 
 
 

Ohjelmoitava 
näyttö, muuntaja, 
virtalähde 

SKS-automaatio Oy, 
www.sks.fi  

Hannele Myrskylä hannele.myrskyla@sks.fi , p: 09-852 661 

Omron digitaalinen 
yksikkösäädin 

Oulun kojeistotarvike Oy, 
Haarasuontie 12,  
90240 Oulu 

Reijo Poropudas p: 08-557 4098  

 



 16

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 2.) on koottu tilaus- ja toimitusaikataulu: 
 
Taulukko 2. Laitetoimitukset 
Laitetoimitukset, Johdanto säätötekniikkaan opetuslaitteisto

Laite Tilaus pvm. Tilaustapa Toimitettu Toimitustapa
Keskipakopumppu 28.6.2000 sähköposti 30.6.2000 posti
Pt-100 anturi/lähetin 28.6.2000 telefax 6.7.2000 posti
Säätöventtiili 28.6.2000 sähköposti 22.8.2000 posti
Venttiilin toimilaite 28.6.2000 sähköposti 21.7.2000 posti
Eropainelähetin 28.6.2000 sähköposti 8.9.2000 posti
Magneettiventtiili 28.6.2000 sähköposti 21.7.2000 posti
Virtauslähetin 28.6.2000 henk.koht. 10.7.2000 noudetaan
Pt-1000 lähetin 28.6.2000 henk.koht. 10.7.2000 noudetaan
Termoelementti 29.6.2000 sähköposti 21.7.2000 posti
Lämpötilanäyttö 29.6.2000 sähköposti 27.9.2000 posti
Pintarajakytkin 29.6.2000 sähköposti 27.7.2000 posti
Ohjelmoitava näyttö 29.6.2000 sähköposti 6.7.2000 posti
Muuntaja 29.6.2000 sähköposti 6.7.2000 posti
Virtalähde 29.6.2000 sähköposti 6.7.2000 posti
Yksikkösäädin 29.6.2000 puhelin 6.7.2000 posti  
 

3.2.1 Huomioita 
 
Sähköpostikäyttäytyminen ei ole vielä kaikilla yrityksillä hallussa, joten usein on helpompi 
varmistua esimerkiksi tilauksen vastaanotosta puhelimitse. Myös kiireelliset asiat on helpoin 
hoitaa puhelimen välityksellä. Sähköposti onkin tullut lähinnä telefaksin rinnalle yritysten 
välisessä kommunikoinnissa. Vinkki sähköpostin käyttäjille: On hyvän sähköpostietiketin 
mukaista laittaa, vaikka lyhytkin, vastaus (reply) lähettäjälle, jolloin viestin lähettäjä voi 
varmistua viestin läpimenosta. Joissakin sähköpostiohjelmissa (esim. Eudora) on mahdollista 
lähettää lukukuittauspyyntö viestin mukana, jolloin vastaanottaja voi halutessaan kuitata viestin 
saaduksi helposti yhdellä hiiren painalluksella. Ilmeisesti tämä lukukuittaus toimii kuitenkin vain 
kahden samanlaisen sähköpostiohjelman välillä. 
 
Tiedon hankinta internetin välityksellä on helppoa ja käytännöllistä, mikäli yritys on tosissaan 
paneutunut verkkosivujensa tekoon. Manuaalien ja laitetietojen sijoittaminen verkkosivuille 
esimerkiksi pdf-tiedostoina auttaa osaavaa asiakasta esimerkiksi laitteistovalintojen teossa. 
Verkkosivujen käyttö tällaiseen tarkoitukseen tulleekin olemaan jatkossa yleisempää sekä 
automaatio- että muiden alojen yrityksissä. 
 
Osa laitteista on perusmittalaitteita ”suoraan hyllystä”, joten niiden toimitusaika oli verrattain 
lyhyt (noin viikko). Pintarajakytkinmen ja lämpötilanäytön osalta alustava toimitusaika-arvio oli 
n. kuukausi, sillä kyseiset laitteet jouduttiin tilaamaan tehtailta (USA/italia). Sama tilanne oli 
myös paine-erolähettimen ja säätöventtiilin kanssa. 
 
Lämpötilanäytön lopullinen toimitusaika oli 3kk, mikä johtui Italiassa ja osassa Keski-
Eurooppassa tyypillisestä tavasta sulkea tehtaat koko elokuun ajaksi ja ajoittaa näin lomat samalle 
ajalle. Inhimillisistä syistä johtuen tilaus ei ollut varmistunut elokuun alkuun mennessä, joten 
näytön toimitus viivästyi lähes syyskuun loppuun. 
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Laitteeistoon sopivaa pumppua etsittäessä lähetettiin tarjouspyyntö kolmelle pumpputoimittajalle. 
Tarjouspyynnöt tehtiin sähköpostin välityksellä. Sähköpostikyselyyn saatiin vastaus ainoastaan 
Hekes Oy:ltä, jolta tuli keskipakopumpun esite postitse. Itse sähköpostiin ei vastattu. Tarjottu 
keskipakopumppu vaikutti sopivalta ja hinta kohtuulliselta, joten pumppu päätettiin tilata heiltä. 
 
SKS-automaatio Oy:n toimittaman virtalähteen tyyppinumero oli erilainen kuin tilauksessa, joten 
asiaa jouduttiin selvittämään jälkeenpäin. Tähän laitteistoon tarvitaan sekä 24 VDC että 12 VDC 
tasajännitettä, joten virtalähde tilattiin kahdella erilaisella ulostulolla varustettuna. Kävi ilmi, että 
virtalähteen ulostulot ovat säädettävissä laitteen etuseinässä olevista potentiometriruuveista. Näin 
ollen virtalähde sopii laitteistoon, eikä sitä tarvinnut vaihtaa toiseen.  
 
Wexonilta saapunut säätöventtiili oli väärän tyyppinen. Tilattu venttiili oli 2-tieventtiili 
virtausmäärälle 1,1 m3/h (VB-7215-042) ja toimitettu laite 1,1 m3/h virtaukselle tarkoitettu 3-tie-
venttiili (VB-7315-042). Venttiili palautettiin toimittajalle ja sieltä toimitettiin tilalle 2-tieventtiili, 
tyypiltään VB-7215-043 (virtausmäärä 1,9 m3/h). Koska kyseessä oli säätötoimintaan tarkoitettu 
venttiili, jonka oikea mitoitus on tärkeää, joduttiin tämäkin venttiili lähettämään takaisin. Oikean 
tyyppinen ja kokoinen venttiili luvattiin tilata tehtaalta ja toimittaa mahdollisimman pian, 
mahdollisesti kahden viikon sisällä. 
 
Eropainelähettimen saapuminen viivästyi huomattavasti, sillä ilmeisesti laitteen valmistaja ei ollut 
saanut tilausvarmistusta Wexon Oy:ltä, eikä ollut toimittanut laitetta heille. Kaiken lisäksi tehdas 
oli lomalla koko elokuun, joten lähetin ehti suomeen vasta syyskuun alussa. 

3.3 Laitteiston rakentaminen 
 
Laitteiston kokoaminen tapahtui prosessitekniikan osaston työpajan toimesta. Projektissa olivat 
tiiviisti mukana erityisesti Toivo Nissinaho, sekä Jarmo Murto. 
 
Laitteiston kokoaminen alkoi laitekehikon (kuva 23.) rakentamisella. Kehikko hitsattiin ns. 
huonekaluputkesta ja varustettiin pyörillä liikuttelua varten. Taustalevyn materiaaliksi valittiin 
pinnoitettu kovalevy. Alla on kuva kehikosta ilman pyöriä. 
 

 
Kuva 23. Laitekehikko. 
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Varastosäiliöksi asennettiin työpajasta löytynyt muovinen astia, johon tehtiin vesivanerista kansi. 
Astia tuettiin räkkiin metallikehikolla. 
 
Pumppu asennettiin laitekehikon pohjalevyn päälle (ks. kuva 1.). Asennusksessa oli huomioitava, 
että pumpun imuputken on oltava täynnä vettä sekä käynnistyksen että ajon aikana. Tästä syystä 
imuputken pää sijoitettiin lähelle säiliön pohjaa. 
 
Putkistolinja rakennettiin pääosin 18x16 mm kupariputkesta. Ylivuotoputki ja toinen säiliöiden 
välisistä putkista tehtiin edellä mainitusta poiketen 22x20 mm putkesta, minkä tarkoituksena oli 
nopeuttaa prosessisäiliön tyhjenemistä, sekä poistaa prosessisäiliön tulvimisen mahdollisuus. 
 
Prosessisäiliö tehtiin kirkkaasta pleksimuoviputkesta. Myös säiliön pohja tehtiin pleksistä. 
Säiliölle tehtiin metallinen teline ja se tuettiin laitteistoräkkiin peltipannalla. Putkiliitosten 
kiinnityskohdat vahvistettiiin pleksimuovilevyllä. 
 
Sähköliitännöistä vastasi Toivo Nissinaho. Sähköliitäntöjä ja virtalähteitä varten tehtiin telineen 
takaseinään suojakotelo, jonka tarkoituksena on suojata kaikki liitännät kosketuksilta. Kotelon 
kannesta tehtiin läpinäkyvä, jotta myös sähköliitätöjä voidaan tutkia suojausta vaarantamatta. 
 

4. Toimintakuvaukset 
 

4.1 PI-kaavio 
 
Kuvassa 24 on esitetty laitteiston PI-kaavio (merkinnät standardien SFS 4103 Instrumentoinnin 
piirosmerkit ja SFS 4286 Prosessikaavioiden piirrosmerkit mukaisesti). 
 

 
Kuva 24. PI-kaavio 

FIT = virtauslähetin, paikallisnäyttö 
LIC = pintasäädin, näyttö 
LS = pintarajakytkin 
PT = eropainelähetin 
TIT1= Pt-1000 lämpötilalähetin, paikallisnäyttö 
TT2 = Pt-100 lämpötila-anturi ja lähetin 
TI2 = lämpötilanäyttö 
TT3 = termoelementti 
TI3 = lämpötilanäyttö 
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4.2 Säiliön pinnankorkeuden säädön lohkokaavio 
 
Kuvassa 25 on esitetty pinnankorkeuden säädön lohkokaavio (muokattu /9, s.16/). 
 

 
Kuva 25. Säiliön pinnankorkeuden säädön lohkokaavio (muokattu /9, s. 16/) 

 
 hAs = pinnan asetusarvo 
 hM = mitattu pinnankorkeuden arvo 
 h = pinnankorkeus 
 fi = nestevirtaus säiliöön 
 fD = häiriövirtaus 
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