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Tämän työn tavoitteena on selvittää kaasupullojen esikäsittelyaseman toiminnan vaatimat 

komponentit. Työ tehtiin yhteistyössä AGA:n Riihimäen täyttölaitoksen kanssa. Riihimäen 

laitoksella on tarve toteuttaa kaasupullojen esikäsittely omalla laitteistolla. Uusi laitteisto 

vapauttaisi nykyisin käytettyjä laitteistoja täyttötehtäviin. 

 

Työssä selvitetään mitkä ovat ne toimenpiteet, jotka kaasupullolle tulee tehdä esikäsittelyssä 

sen puhtauden takaamiseksi. Vaaditut toimenpiteet selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla 

sekä haastattelemalla AGA:n henkilöstöä. Selvitettyjen toimenpiteiden avulla valitaan 

asemaan vaadittavat komponentit. Komponenttivalinnat testataan PLC-koodilla. Koodissa 

komponenttivalinnoille luodaan ohjauskoodi, jonka avulla varmistetaan valittujen 

komponenttien toimivuus ja lukumäärä. 

 

Pulloa tulee vakumoida sekä huuhdella esikäsittelyn aikana, jotta se puhdistuu 

mahdollisimman tehokkaasti ennen uudelleentäyttöä. Huuhtelun aikana pulloon täytetään 

kaasua ja sen annetaan vaikuttaa pullossa ennen uutta vakumointia.  Näitä toimenpiteitä 

varten esikäsittelyasema tarvitsee yhden vakuumipumpun, kosteusanturin, paineanturin, 

kuusi takaiskuventtiiliä sekä 15 sulkuventtiiliä.   
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The goal of this thesis is to find out the necessary components for a gas cylinder pretreatment 

manifold. The thesis is made in cooperation with AGA gas filling plant in Riihimäki. There 

is a need of conducting the pretreatment for gas cylinders with a separate manifold. For now, 

the pretreatment is done using the same filling manifolds than the filling itself. The separate 

manifold would release filling manifolds for filling tasks. 

 

Different steps of pretreatment process are researched to ensure the purity of the cylinder. 

The different steps are researched using literature and interviewing AGA personnel. After 

finding out the steps for pretreatment, the required components are chosen to conduct the 

steps. To ensure that the components will work, a PLC code is made to test the components. 

The final number of different components will be determined by examining the code. 

 

To ensure the purity of the gas cylinder before refilling it, the cylinder is exposed to vacuum. 

Also, a flushing is done to the cylinder to remove any impurities form the cylinder. In 

flushing the cylinder is filled with little amount of gas. The gas is let to stay in the cylinder 

for a while after vacuuming the cylinder again. To conduct all the steps the pretreatment 

manifold will need a vacuum pump, humidity sensor, pressure sensor, six non-return valves 

and 15 cut-off valves.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  
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pH2O vesihöyryn paine [Pa]  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kaasupullot ovat elintärkeä osa kaasuteollisuutta. Ne mahdollistavat kaasun toimittamisen 

asiakkaalle ilman kiinteitä putkistoja tai linjoja. Kaasupullojen avulla kaasua voidaan 

toimittaa asiakkaalle kuten muitakin fyysisiä tuotteita. Kaasupullot kierrätetään niiden 

käytön jälkeen, oli kyseessä sitten lääkekaasun tai teolliseen tarkoitukseen olevan kaasun 

pullo. Uudelleentäytön yhteydessä pullot tulee valmistella siten, että niihin voidaan täyttää 

seuraavalle asiakkaalle toimitettavaa kaasua. AGA:n Riihimäen täyttölaitoksella on 

aikomuksena toteuttaa uusien sekä epäpuhtauksia sisältävien säiliöiden esikäsittely omalla, 

sille tarkoitetulla laitteistolla. Tällä hetkellä esikäsittely toteutetaan pääsääntöisesti täyttöön 

tarkoitetulla laitteistolla. Uusi esikäsittelyasema vapauttaisi tällä hetkellä esikäsittelyyn 

käytettyjä täyttölaitteistoja tuotantotehtäviin. Uusi laitteisto pyritään toteuttamaan 

mahdollisimman vähillä komponenteilla, mikä mahdollistaisi laitteiston alhaiset 

kustannukset. Laitteistosta pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertainen niin 

toiminnaltaan kuin käytettävyydeltään. Kandidaatintutkielma tehdään yhteistyössä AGA:n 

Riihimäen täyttölaitoksen kanssa. 

 

1.1 Työn tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on selvittää erillisen kaasupullojen esikäsittelyaseman vaatimat 

komponentit. Tämän työn tutkimusongelmana on kaasupullojen esikäsittelyaseman puute. 

Nykyään AGA:n kaasupullojen esikäsittely tapahtuu samoilla laitteilla kuin niiden 

lopullinen täyttö. Erillisen esikäsittelyaseman tulee voida toteuttaa ainoastaan pullojen 

esikäsittely, joten sen komponenttien ei tarvitse kestää korkeapaineisen täytön tuomia 

vaatimuksia. Työn tutkimuskysymykset ovat: 

 

• Mitä aseman tulee pystyä tekemään, jotta pulloilta vaadittu puhtaus saavutetaan? 

• Mitkä ovat aseman toiminnan kannalta välttämättömät komponentit? 

 

Välttämättömien komponenttien etsiminen on tutkimuksen päätutkimuskysymys. Asemalta 

vaaditut toimet toimivat avustavana tutkimuskysymyksenä päätutkimuskysymyksen 

vastauksen selvittämiselle. Avustavan tutkimuskysymyksen avulla selvitetään ne 
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toimenpiteet mitä aseman tulee kyetä tekemään ja tämän avulla voidaan selvittää 

komponentit, jotka voivat toteuttaa vaaditut toimenpiteet. 

 

1.2 AGA yrityksenä 

AGA on pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva kaasujen sekä kaasutuotteiden tarjoaja. 

Kaasutuotteisiin kuuluvat sekä erikoiskaasu- kuin teollisuuskaasutuotteet. AGA on osa 

maailmanlaajuista Linde Groupia. Linde Group on yli sadassa maassa toimiva kaasujen sekä 

niihin liittyvien palveluiden ja järjestelmien toimittaja. Linde Group työllistää 

maailmanlaajuisesti yli 63 tuhatta työntekijää. Vuonna 2014 Linde Groupin liikevaihto oli 

hieman yli 17 miljardia euroa. (AGA 2018a) 

 

AGA on suuri yritys ja se työllistää noin 1800 työntekijää Baltiassa ja pohjoismaissa (AGA 

2018a). Espoon pääkonttorin lisäksi AGA:lla on myyntikonttoreita Turussa, Oulussa ja 

Lappeenrannassa, ilmakaasutehdas Kilpilahdessa sekä täyttölaitokset Riihimäellä ja 

Oulussa. AGA:n liikevaihto vuonna 2016 oli hieman yli 188 miljoonaa euroa. (Fonecta 

2018) 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan AGA:n ilmoittamien vaatimusten avulla 

sekä aikaisempien teosten pohjalta. Pullojen puhtauden takaamiseksi työssä on perehdytty 

nykyään esikäsittelyn hoitavien puoliautomaattisten täyttöasemien toimintaan. 

Täyttöasemien toiminnassa on keskitytty siihen, miten nykyinen puoliautomaattinen 

täyttöasema toteuttaa esikäsittelyvaiheen. Puoliautomaattisen aseman tekemä täyttövaihe on 

jätetty pienemmälle huomiolle. 

 

Komponenttien valintaan sovelletaan ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastausta, ja sen 

avulla selvitetään, miten kukin komponentti osallistuu puhtauteen vaadittavien tekijöiden 

tuottamiseen. Tämän perusteella valitaan alustavasti komponentit, jotka testataan PLC-

koodin avulla. PLC-koodi on ohjelmoitavien logiikoiden toimintaa ohjaava koodi. PLC-

lyhenne tulee englannin kielen sanoista ”Programmable logic controller” (John & 

Tiegelkamp 2010. s.9). Termin suomenkielinen termi on ohjelmoitava logiikka.   Mallin 

tarkoitus on testata komponenttien toimivuus, mutta siihen on sisällytetty myös AGA:n 

pyytämiä ominaisuuksia käytettävyyden kannalta. 
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AGA:n vaatimus huuhtelun parametrien valintaan tulee tapahtua siten, että kullekin pullolle 

voidaan valita omat asetuksensa. Näitä asetuksia ovat vakuumin aika, lopullinen vakuumin 

paine, esitäyttöön käytettävä kaasu ja huuhtelusyklien määrä. Tuotantokäyttöön 

asetettavassa koodissa käyttäjä valitsee kyseisten parametrien arvot ja käynnistää tämän 

jälkeen esikäsittelyohjelman. (Nikkola 2018)  

 

1.4 Työn rajaukset 

Työ keskittyy esikäsittelyaseman välttämättömien komponenttien selvittämiseen. 

Komponenttien valintaa varten työssä selvitetään mitä pullolle tulee tehdä, kun sitä 

esikäsitellään. Komponenttien tyypit ja määrät selvitetään ja työssä annetaan esimerkki 

vastaavasta kaupallisesta komponentista. Työ rajataan koskemaan vain esikäsittelyaseman 

sisältämiä komponentteja, jolloin tarvittavat muutokset täyttölaitoksen kaasulinjoihin 

jätetään työn ulkopuolelle.  

 

Työssä tehdään tietokoneellinen ohjainkoodi komponenttien testausta varten. Koodi on vain 

todentava, jolla testataan komponenttien valinnat, eikä sen ole tarkoitus vastata 

tuotantokäyttöön asetettavaa ohjainkoodia. Todentavasta koodista rajataan pois 

turvallisuuteen ja eri tuotereseptien määrittämiseen vaadittavat ominaisuudet. Nämä 

koodista pois rajatut ominaisuudet käsitellään työssä tulosten analysoinnin ja pohdinnan 

yhteydessä. 

 

1.5 Hypoteesi 

Kun työn tekeminen aloitettiin, luotiin hypoteesi tutkittavalle aiheelle. Hypoteesi luotiin 

kokemuksen kautta, joka oli kertynyt aikaisemmasta työskentelystä kaasuteollisuuden 

parissa. Hypoteesi sisältää oletuksen vaadittavista komponenteista ja niiden määrästä. 

Hypoteesin luonti alkoi pneumatiikkakaavion luomisesta. Tähän pneumatiikkakaavioon 

merkattiin oletetut tarvittavat komponentit niiden oletetuille paikoilleen. Hypoteesina luotu 

pneumatiikkakaavio on esitetty kuvassa yksi. 
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Kuva 1. Hypoteesin pneumatiikkakaavio 

 

Hypoteesina luodun pneumatiikkakaavion perusteella esikäsittelyasema vaatii toimiakseen 

venttiilejä, paineantureita, pumpun ja kosteusmittarin. Kaavion mukaan venttiilejä 

tarvittaisiin kokonaisuudessaan viisi kappaletta ja paineantureita kolme. Pumppuja ja 

kosteusantureita tarvittaisiin molempia vain yksi kappale.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Työn tulokset on saatu 

käyttäen alla esiteltyjä menetelmiä. Tutkimusmenetelmät on valittu siten, että ne vastaavat 

mahdollisimman hyvin työn tutkimuskysymyksiin.  

 

2.1 Kirjallisuusselvitys ja tietojen kerääminen kohdeyritykseltä 

Kirjallisuusselvityksen avulla työssä on pyritty löytämään vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, jossa selvitetään pullolle tehtävät esikäsittelyn toimenpiteet. 

Kirjallisuusselvitykseen sisältyy kaasuteollisuuden erillisteoksia sekä kaasuteollisuudessa 

käytettäviä standardeja. Kirjallisuusselvityksen avulla on kerätty tietoja yleisitä 

kaasusäiliöiden täyttöön ja kaasuteollisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Eritoten kirjallisuudesta 

on poimittu huomioita kaasupullojen esikäsittelyyn vaikuttavista tekijöistä. 

 

Tämän lisäksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on etsitty tietoa AGA:n nykyisistä 

esikäsittelylaitteista. Esikäsittelyyn käytettävistä laitteista on kerätty tietoa vierailemalla 

AGA:n Riihimäen täyttölaitoksella tutustumalla nykyisten laitteistojen toimintaa, ja niiden 

sisältämiin komponentteihin. Tiedon kerääminen tapahtui seuraamalla laitteistojen toimintaa 

sekä haastattelemalla täyttölaitoksen henkilökuntaa täyttöasemien ja niiden komponenttien 

osalta. Osa tiedoista on saatu myös AGA:n Riihimäen täyttölaitoksen henkilöstön kanssa 

käytyjen sähköpostikeskusteluiden avulla. 

 

2.2 PLC-koodin käyttö ja komponenttitietojen selvitys 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulosten perusteella testattiin valittujen komponenttien 

toimivuus PLC-koodilla. Komponenttien toimivuus testattiin luomalla ohjainkoodi, joka 

toteutti vaaditut toimenpiteet käyttäen vain valittuja komponentteja. Tätä varten luotiin 

esikäsittelylaitetta ohjaava ohjelma, johon sijoitettiin valitut komponentit ja tutkittiin 

toteutuvatko ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksena saadut tulokset valituilla 

komponenteilla. Koodin avulla varmistettiin myös mahdollisten lisäkomponenttien 

tarvittavuus. PLC-koodin tekoa varten esikäsittelyasemasta luotiin pneumatiikkakaavio, 

jonka pohjalta asemaa ohjaava koodi kirjoitettiin. Ohjaimen teko tapahtui saksalaisen 3S-

Smart Software Solutions CODESYS -ohjelmiston versiolla V3.5 SP12. 
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PLC-koodeja luotiin kokonaisuudessaan kolme. Kaikki kolme mallia luotiin Ladder 

Diagram -koodilla. Ladder Diagram -koodi on PLC-ohjauksien ohjelmointiin käytetty 

ohjelmointikieli. Kieli esitellään tarkemmin kohdassa 3.3.2. Kahdessa ensimmäisessä 

mallissa koodin ajoa simuloitiin CODESYS-ohjelmiston simulointiominaisuudella. 

Viimeistä mallia ei simuloitu, sillä siinä lopullinen ohjelma käännettiin vain EtherCAT-

väyläohjaukseksi, eikä ohjelman toiminta muuttunut muuten. EtherCAT on väyläohjaukseen 

käytetty menetelmä, jonka toimintaa on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.2. Tämän mallin 

tarkoitus oli todentaa, että esikäsittelyasema voidaan toteuttaa myös väylää käyttäen.  

 

Ensimmäinen koodi oli hypoteesin mallinnus. Hypoteesi rakennettiin aluksi 

pneumatiikkakaavioksi, joka on esitetty kuvassa yksi. Tämän jälkeen pneumatiikkakaavion 

pohjalta luotiin PLC-koodi, jonka toimintaa tutkittiin CODESYS-ohjelmiston virtuaalisessa 

testauksessa. Toinen malli rakennettiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastausten ja 

AGA:lta saatujen tietojen perusteella. 

 

Molemmissa malleissa koodin toimintaa on testattu virtuaalisesti. Tästä johtuen käytettävien 

antureiden antamia tietoja simuloitiin käsin annetuilla tiedoilla. Ehtoina näihin oli, että kun 

esikäsittelyaseman linjan ulospuhallusventtiili on auki, tippuu linjan paine yhteen baariin. 

Baari on paineen yksikkö, jonka lyhenne on bar. Baari ei ole SI -järjestelmän mukainen 

yksikkö, mutta sitä käytetään työssä, sillä nykyisten laitteiden paineiden ja pullojen 

paineiden ilmoittamiseen käytetään baareja. Kun taas kaasunsyöttölinja on auki siten, että 

paine pääsee paineanturille, nousee linjan paine kymmeneen baariin. Viimeisessä tilanteessa 

vakuumipumpun ollessa päällä, laskee linjan paine 0.01 baariin. Mallin voitiin olettaa 

toimivan näin, sillä minkään yllä mainitun kolmen tilanteen yhtäaikaista tapahtumista ei 

sallittu koodia luodessa.  

 

Sama simulointi tehtiin myös linjan kosteudelle. Kosteuden oletetaan tippuvan vakuumin 

ansiosta arvoon 0.5RH. Yksikkö RH tarkoittaa prosentuaalista suhteellisen kosteuden 

määrää kaasussa. Linjasta tulevan kaasun oletetaan olevan kuivaa, joten se ei kasvata 

kosteuden arvoa. Huuhtelukerrat rajattiin koodista pois. Huuhtelukertojen määrä ei vaikuta 

aseman komponentteihin, sillä huuhtelussa asema toistaa vakumointia ja esitäyttöä. Tästä 

johtuen koodi luotiin siten, että se vakumoi pullon kerran, jonka jälkeen pullo esitäytetään. 
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Koodin tarkoitus on todentaa valittujen komponenttien toimivuus ja riittävyys. Koodin 

tarkoitus ei ole esittää samanlaista koodia, jolla esikäsittelyasemaa voitaisiin käyttää 

tuotantokäytössä. Tämän rajauksen seurauksena koodiin ei ole sisällytetty kaikkia 

tuotantokäytössä tarvittavia turvallisuusominaisuuksia eikä käyttäjän valintoja. Koodista 

pois jäävät asiat mainitaan työssä luvussa 6, koska ne ovat välttämättömiä tuotantokäytössä 

tapahtuvan esikäsittelyn kannalta. 

 

Molemmissa tapauksissa ohjaimen koodin rakenne on sama. Aluksi ohjain tarkistaa, että 

yhde on tiiviisti pullon venttiilissä. Yhteellä tarkoitetaan linjaa, joka kytketään pullon 

venttiiliin kierteillä. Yhteen avulla pullo kytkentään osaksi esikäsittelyaseman linjaa, jonka 

kautta pulloa voidaan tyhjentää sekä täyttää. Tämä tapahtuu siten, että vakuumipumppu imee 

linjaan 0.1bar paineen. Tuotantokäytössä olevassa asemassa tiiveyskoe tapahtuu 1-4 

millibaarin paineessa. Tämän jälkeen ohjain sammuttaa pumpun ja jää odottamaan, mikäli 

paine kasvaa. Jos paine ei muutu, olettaa ohjain yhteen olevan tiiviisti kiinni pullon 

venttiilissä. Seuraavassa vaiheessa ohjain vakumoi pulloa halutussa paineessa halutun ajan. 

Koodi käynnistää vakuumipumpun ja odottaa kunnes paine laskee alle valitun rajan. Tässä 

vaiheessa ohjain käynnistää ajastimen, joka odottaa halutun vakuumin ajan.  

 

Vakumoinnin jälkeen ohjain päästää pulloon kaasua siten, että pullon paine nousee haluttuun 

paineeseen. Testauksessa halutuksi paineeksi valittiin 10bar. Kun haluttu paine on 

saavutettu, odottaa ohjain käyttäjän valitseman ajan. Koodissa on huuhtelukerrat rajattu pois, 

joten seuraavana vaiheena on pullon irrotus. Ohjain pyytää käyttäjää sulkemaan pullon 

venttiilin ja kuittauksen jälkeen se keventää paineen pois esikäsittelyaseman linjoista. 

Tämän jälkeen ohjain ilmoittaa käyttäjälle, että pullo on turvallista irrottaa. Kuvassa kaksi 

on esitetty kaikki viisi vaihetta, jotka ohjain suorittaa esikäsittelyssä. Vaiheet ovat 

päällekkäin siinä järjestyksessä, kuin ohjain ne suorittaa. Ensimmäinen vaihe on kuvassa 

ylimpänä. 
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Kuva 2. Koodin rakenne 

 

Valittujen komponenttien esimerkkien selvittäminen tapahtui yritysten tuotekuvastojen 

avulla. Valittujen komponenttien merkit valittiin selvittämällä, mitä malleja AGA on 

käyttänyt edellisissä täyttöasemissaan. Näiden mallien tiedot selvitettiin komponentteja 

valmistavalta yritykseltä.  
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Tässä kappaleessa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kappaleessa käydään 

läpi, mitä kaasupullojen ja kaasupakettien esikäsittely pitää sisällään ja miksi se tulee 

säiliöille suorittaa. Kappaleessa myös käydään läpi, millä komponenteilla kyseiset toiminnot 

voidaan toteuttaa esikäsittelyasemassa. Lopuksi selvitetään PLC-ohjauksen toimintaa 

yleisesti ja miten PLC-ohjauksia yleisesti ohjelmoidaan. 

 

3.1 Esikäsittely 

Kaasupullon tai paketin esikäsittely on normaali kaasusäiliöiden uudelleentäytön vaihe. 

Kaasupullon tarkoitus on mahdollistaa pakatun kaasun toimittaminen asiakkaalle, mutta sen 

tehtävä on myös varastoida kaasua täyttölaitoksella ennen sen toimittamista. Esikäsittelyn 

tarkoituksena on taata asiakkaalle toimitettavan kaasun laatu ja puhtaus. Kaasupullot ovat 

monikäyttöisiä. Kun tyhjä pullo palautuu asiakkaalta takaisin täyttölaitokselle, se täytetään 

uudelleen ja toimitetaan täytenä seuraavalle asiakkaalle. Yksi pullo voidaan täyttää 

uudelleen yli 100 kertaa. (Schön 2015, s. 151.) 

 

Kaasupullon kierrosta johtuen se saattaa sisältää epäpuhtauksia pullon palatessa asiakkaalta. 

Nämä epäpuhtaudet tulee poistaa, jotta sinne pakattava uusi kaasu vastaisi asiakkaan 

tilaamaa kaasua. Usein kaasupullo ei myöskään ole täysin tyhjä sen palatessa asiakkaalta. 

Tästä johtuen pullo joudutaan aluksi tyhjentämään ennen esikäsittelyä ja uudelleentäyttöä. 

Ilmakaasusäiliöitä tyhjentäessä kaasu voidaan päästää ilmakehään, sillä ilma sisältää 

kyseisiä kaasuja. Näitä kaasuja ovat muun muassa argon, happi, ja typpi. Myrkyllisiä kaasuja 

käsiteltäessä kaasuja ei voida tyhjentää ilmakehään, vaan kaasut tulee kerätä. (Schön 2015, 

s. 151.) 

 

AGA:n tapauksessa esikäsittelyasemalla käsiteltäisiin vain ilmakaasuja, jolloin säiliöiden 

tyhjennys voisi tapahtua ilmakehään. Esikäsittelyaseman ei tarvitse kerätä ja säilöä pulloista 

poistamiaan kaasuja. Tämän takia esikäsittelyasema ei vaatisi kaasun talteenottolaitteistoa. 

(Helminen 2017) 
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3.2 Pullojen puhdistaminen 

Pullojen sisältämät epäpuhtaudet tulee poistaa pullosta ennen sen täyttöä niin pullon 

sisältämästä kaasusta, kuin itse pullon sisäpinnalta. Kaasupullon sisäpinnalle tarttuu 

epäpuhtauksia, joita on mahdollisesti päässyt pulloon. Kaasupullo tulee vakumoida, jotta sen 

pinnalle tarttuneet epäpuhtaudet irtoavat pullon sisäpinnasta. AGA:n prosessissa alin 

käytetty paine on noin 1 – 4 millibaaria (Peltoniemi 2018). Etenkin pulloissa, joiden 

sisäpinnan laatu on huono, tarttuu sisäpinnalle kosteutta ja epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ja 

kosteus tarttuvat pullon sisäpinnalle pääosin kemiallisen absorption vaikutuksesta. (Schön 

2015, s. 152.) 

 

Vakumointi on myös tehokas keino poistaa pulloon mahdollisesti päässyt kosteus. Kosteus 

vaikuttaa kaasun puhtauteen, ja se myös lisää pullon sisäpinnan korroosiota. Eritoten 

teräksestä valmistetut pullot ovat alttiita korroosiolle. Happipullo, johon on päässyt 

kosteutta, on erittäin altis korroosiolle veden ja hapen yhteisvaikutuksen takia. Korroosio 

alentaa pullon sisäpinnan laatua, mikä taas lisää entisestään epäpuhtauksien ja kosteuden 

tarttumista pullon pinnalle. (Schön 2015, s. 32, 151.) 

 

Paineilman käytön yhteydessä esiintyy erilaisia keinoja kuivata kaasua tai paineilmaa. 

Paineilma kuivataan yleensä joko jäähdytyskuivauksella tai absorptiokuivauksella. 

Jäähdytyskuivauksessa kaasua tai ilmaa jäähdytetään ja tiivistynyt vesi poistetaan. 

Absorptiokuivauksessa kaasu ohjataan jonkin absorboivan materiaalin läpi, jolloin vesi 

imeytyy materiaaliin kaasusta. (Keinänen & Kärkkäinen 2005, s. 36.) 

 

Schön (2015, s. 32) esittää, että kaasupullon neste voidaan poistaa vakuumin avulla. Pullon 

kosteuden määrä riippuu vesihöyryn paineesta ja pullon sisältämien kaasujen osapaineiden 

summasta. Jos pullossa esiintyy nestemäistä vettä, laskee paineen alentaminen kosteuden 

määrää pullossa.  Tilanne, jossa pulloon on päässyt nestemäistä vettä, on kuitenkin suuri 

virhe pullon käsittelyssä, joten normaalitilanteessa sitä ei oleteta tapahtuvan. 

 

𝐶𝐻2𝑂 =
𝑝𝐻2𝑂
∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

= 𝑘 (1) 
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Kaava yksi esittää kosteuden määrä pullossa, kun kaikki pullossa oleva kosteus on 

vesihöyryä. Muuttuja CH2O kuvaa kosteuden määrää pullon sisällä, pH2O on vesihöyryn paine 

ja pi yksittäisen kaasun osapaine. Jakoviivan alapuolella on kaasuseoksen osapaineiden 

summa. Yhtälön lopputulos k on vakio, sillä sekä kaasun tai kaasuseoksen, että kaasumaisen 

vesihöyryn paine laskee, kun pulloa vakumoidaan. Vakumoinnin avulla voidaan kuitenkin 

poistaa ainetta pullosta, jolloin myös mahdollista kosteutta poistuu pullon sisältä. 

Vakumointi myös poistaa pullosta nestemäistä vettä, jos sitä on päässyt pulloon kertymään. 

(Schön 2015, s. 32 – 33.) 

 

3.3 Kaasupullon huuhtelu 

Vakumoinnin lisäksi kaasupulloa huuhdellaan. Huuhtelussa kaasupullo täytetään ohjelman 

mukaiseen paineeseen useita kertoja samalla kaasulla, millä pullo tullaan täyttämään. 

Huuhtelukertojen täyttöpaine on alle 10bar. Huuhtelun tarkoitus on poistaa kaasupullosta ja 

sen sisäpinnalta epäpuhtauksia ja kosteutta. Huuhtelussa pulloa aluksi vakumoidaan tietyn 

aikaa, jonka jälkeen se täytetään valittuun paineeseen. Kaasun annetaan olla pullossa jonka 

jälkeen se vakumoidaan uudestaan. Sama prosessi toistuu käyttäjän valitseman määrän 

verran. Esikäsittelyaseman kohdalla pullon vakumointiaika täyttöjen välissä riippuu pullon 

puhtaudesta ja siihen täytettävästä kaasusta. (Helminen 2018) 

 

Käyttäjän tulee voida valita täytön paine, vakuumin paine ja huuhtelukertojen määrä. 

Käyttäjän tulee voida myös valita aika, kuinka kauan kaasu vaikuttaa pullossa, ja kuinka 

kauan vakuumi kestää. Näiden lisäksi käyttäjän tulee voida valita kaasu, jolla huuhtelu 

toteutetaan. (Nikkola 2018) 

 

3.4 PLC-ohjaus 

PLC-ohjaus on lyhenne englannin kielen sanoista ”Programmable logic controller”, jonka 

suomenkielinen termi on ohjelmoitava logiikka. Ohjelmoitavia logiikoita käytetään 

ohjaamaan automaattisia toimintoja. Ohjelmoitavien logiikoiden alkuperäisenä 

tarkoituksena oli mahdollistaa automaatiojärjestelmän suunnittelu helposti ilman, että 

suunnittelijan tuli osata tietokoneohjelmointia. Sama järjestelmien helppous helpottaisi 

myös huoltohenkilöstöä ja vian etsintää vikatilanteissa. Ohjelmoitavien logiikoiden juuret 

juontavat aina vuodelle 1968, jolloin General Motors pyrki pääsemään eroon 
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monimutkaisista releillä ohjatuista automaattisista tuotantolinjoista. (Keinänen et al. 2000, 

s. 241 – 242.; Bishop, 2008, osa 25 s.6.) 

 

3.4.1 Logiikkatyypit 

Logiikkatyypit voidaan jakaa pääosin kahteen tyyppiin: askeltavaan logiikkaan ja vapaasti 

ohjelmoitavaan logiikkaan. Näiden suurin ero on niiden tapa lukea kirjoitettua ohjelmaa. 

Molemmat logiikkatyypit toimivat tikapuuperiaatteella, mutta ne etenevät tikapuissa eri 

tavalla. Tämä eri tavalla tapahtuva eteneminen vaikuttaa logiikan kykyyn reagoida 

herätteisiin ja tulosignaaleihin. (Keinänen et al. 2000, s. 243.) 

 

Askeltavat logiikat toimivat nimensä mukaan askeltavasti. Ne suorittavat yhden koodirivin 

kerrallaan ja siirtyvät seuraavaan vasta, kun edellisen rivin ehdot ovat täyttyneet. Alun perin 

askeltavat logiikat korvasivat pneumaattisia ja releohjattuja järjestelmiä. Lähes kaikki 

nykyiset ohjausjärjestelmät ovat kuitenkin vapaasti ohjelmoitavia logiikoita. Kaikki PLC-

ohjaukset ovat vapaasti ohjelmoitavia, vaikkakin niitä voidaan ohjelmoida toimimaan myös 

askeltavasti haluttaessa. (Keinänen et al. 2000, s. 243.) 

 

Kaikkia PLC-ohjauksia voidaan ohjelmoida käyttäen relekaavio-ohjelmointia (englanniksi 

Ladder Diagram). Tämä LD-ohjelmointi perustuu releiden ohjauskaavioihin ja mahdollisti 

helpon siirtymisen ohjelmoitaviin logiikoihin 1960-luvun lopulla. LD-logiikka hyödyntää 

toiminnassaan ajastimia, muuttujia, laskureita ja muita yksinkertaisia ohjelman 

komponentteja. Samat komponentit esiintyvät myös muissa PLC-ohjelmointikielissä. 

(Bishop. 2008, osa 25 s. 6.) 

 

Tässä työssä komponenttivalintojen todentamiseen on käytetty vapaasti ohjelmoitavaa 

logiikkaa. Ohjelma on kirjoitettu LD-logiikalla siten, että siinä on myös askeltavan logiikan 

piirteitä. Ohjelma sisältää askeltavia tehtäviä, joiden sisällä tapahtuva ohjaus on vapaasti 

tapahtuvaa ja tulosignaaleista riippuvaa. 

 

3.4.2 Logiikoiden ohjelmointikielet 

Nykyään ohjelmoitavia logiikoita ohjelmoidaan usein Windows-pohjaisilla 

käyttöliittymillä. Kuten edellä mainittu LD-logiikka, hyödyntävät kaikki ohjelmoitavien 

logiikoiden kielet logiikkaportteja eli tulo- ja lähtösignaaleita sekä käskysanoja eli ohjelman 
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komponentteja. Eri logiikkavalmistajilla on erilaisia komentoja ja käyttöliittymiä, mutta 

pääperiaatteet ja kielet ovat samantyyppisiä eri valmistajien välillä. (Keinänen et al. 2000, s. 

244.) 

 

Johtuen siitä, että eri valmistajat käyttävät hieman erityyppisiä rakenteita ohjelmoitavien 

logiikoidensa ohjelmointiin, on PLC-ohjelmointikielille kehitetty standardi yhtenäistämään 

ohjelmointikieliä. Tämä IEC 61131-3 -standardi määrittelee viisi eri ohjelmointikieltä PLC-

ohjelmien ohjelmointiin. Nämä kielet ovat LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), ST 

(Structured text), SCF (Sequential Function Chart) ja FBD (Function Block Diagram). (John 

& Tiegelkamp 2010, s. 12.) 

 

LD-ohjelmointikieli on eniten käytetty ohjelmointikieli PLC-ohjelmoinnissa. Edellisessä 

kappaleessa mainittu LD-logiikka toimii tulosignaalien aktivoimana. Nämä tulosignaalit 

esiintyvät logiikassa kontakteina, lähtösignaalit taas käämeinä. Kun tulosignaali aktivoi 

logiikan jonkun kohdan, aloittaa se ohjelmoitujen toimintojen teon siihen asti, kunnes 

signaali on kulkenut ohjelmarivin loppuun. LD-logiikka kulkee kaaviossa vasemmalta 

oikealle. Kontaktit päästävät signaalin kulkemaan niiden läpi, kun ne aktivoituvat. 

Aktivoituminen tarkoittaa sitä, että tietylle kontaktille määrätty tulosignaali saa arvon 1 tai 

TRUE. Vastaavasti jos kontakti on asetettu negaatioksi, aktivoituu se silloin, kun sille 

määrätty muuttuja saa negatiivisen arvon 0 tai FALSE. Lähtömuuttujat esiintyvät käämeinä 

LD-logiikassa. Logiikka aktivoi käämin, eli antaa sille asetetulle muuttujalle positiivisen 

arvon tai negaatiotapauksessa negatiivisen arvon. PLC-ohjain lukee LD-logiikan läpi monta 

kertaa sekunnissa ja tarkistaa reaaliajassa muuttujien arvot. Tyypillisesti yhteen koodin 

lukukertaan kuluu noin 5-100 millisekuntia. (Bishop 2008, osa 25 s. 7 – 9.) 

 

IL-ohjelmointikieli kostuu peräkkäisistä ohjeista, joita ohjelma toteuttaa. Nimensä 

mukaankin IL eli Instruction List on ohjelista. Il-kielen yleisin käyttö on sen toimiminen 

tulkkina eri kielten välillä. IL on universaali kieli ja usein muilla kielillä kirjoitetut ohjelmat 

käännetään IL-kielelle käyttöä varten. IL-kielelle voidaan kääntää sekä graafisia kieliä että 

tekstikieliä. Graafisia kieliä ovat muun muassa LD ja FB, kun taas ST ja IL itse ovat 

tekstikieliä.  Kieli koostuu funktioista ja niille tehdyistä komennoista. IL-kieltä pidetään 

keskitason ohjelmointikielenä PLC-ohjelmoinnissa. (John & Tiegelkamp 2010, s. 100 – 

104.) 
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Kuvassa kolme on esimerkki IL-kielisestä ohjelmasta. Ohjelman alussa on määritetty 

ohjelman sisältämät muuttujat ja sen jälkeen ohjelman toiminnot. Suluissa olevat tekstit ovat 

kommentteja, jotka selventävät lukijalle mitä kukin kohta tekee.  

  

 

Kuva 3. Esimerkki IL-ohjelmoinnista (John et al. 2010, s.114). 

 

Kielistä eniten tietokoneohjelmointia muistuttava ST, eli Structured Text, on korvaamassa 

LD-kieltä eniten käytetyn ohjelmointikielen paikalta. ST-kieli koostuu aluksi muuttujien 

määrittelystä, jota seuraa välittömästi ohjelmaosa. Ohjelmaosassa muuttujille asetetaan 

halutut toimet ja arvot. ST käyttää samoja ohjelmakomponentteja kuin LD, mutta 

komponentteja kutsutaan tekstikomennoilla graafisten komentojen sijaan. ST-kieli käy 

tekstiä jatkuvasti läpi kuten LD ja tarkistaa muuttujien arvot. Ohjelma asettaa muuttujille 

arvot aina päästyään kohtaan ”END_PROGRAM”, jonka jälkeen se aloittaa uuden kierron. 

(Bishop 2008, osa 25 s. 8 – 9.) 

 

ST-kieltä pidetään korkean tason kielenä sen ollessa kompakti kieli. Kompaktissa kielessä 

lyhyet komennot sisältävät paljon informaatiota, ja moniosaiset tehtävät voidaan kirjoittaa 

hyvinkin lyhyesti. PC-ohjelmoinnissa ST-kieltä vastaa esimerkiksi C-kieli. ST-kieli on 

tekstikieli ja näyttää ulkoisesti saman tyyppiseltä kuin IL-kieli. (John et al. 2010, s. 116.) 

 

Seuraava graafinen kieli on FB (Function Block) ohjelmointikieli. Kieli toimii lähes samalla 

periaatteella kuin LD-kieli, mutta siinä on vain yksi poikittainen signaali kulkemassa 

vasemmalta oikealle. FB ei myöskään sisällä kontakteja tai käämejä vaan muuttujien arvot 

asetetaan muuttujille suoraan muuttamalla muuttujan arvoa. Kontaktien sijasta FB-kielessä 

käytetään IF-komponentteja. Kieli koostuu ”network”-nimisistä osista, joissa tapahtuu yksi 

haluttu tapahtuma. Yhteen tapahtumaan voi sisältyä useita eri ohjelmakomponentteja. Näistä 
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osista ohjelma siirtyy seuraavaan haluttuun ohjelmaan edellisen päätyttyä tai kesken 

ohjelman. Ohjelmaan siirtyminen tapahtuu siihen erikseen käytettävällä 

ohjelmakomponentilla. (John et al. 2010, s. 134 – 137.) 

 

Kuvassa neljä näkyy esimerkki FB-kielellä kirjoitetusta ohjelmasta. Kuvassa olevat 

muuttujat on nimetty Var1, Var2 ja Var3. Kaksi kuvassa olevaa laatikkoa on merkattu ”+” 

merkillä ja ne ovat ”AND” ohjelmakomponentteja. Kun Var1 ja Var2 saavat molemmat 

arvot TRUE, aktivoituu toisen ”AND” ohjelmakomponentin ylempi linja. Kun myös Var3 

saa arvon TRUE saa Var2 uudelleen ohjeen saada arvo TRUE.  

 

 

Kuva 4. Esimerkki FB-kielestä (John et al. 2010 s. 143). 

 

Kuvan neljä mukainen FB-kielellä tehty ohjelma näyttää hyvin samalta kuin LD-kielinen 

ohjelma. Tämän tutkimuksen todentava PLC-koodi on tehty LD-kielellä. Työn liitteissä I ja 

II on LD-kielellä tehty koodi. Kuvaa neljä ja liitteinä olevia koodeja vertaamalla näkee 

ohjelmakomponenttien ja ulkoasun yhtäläisyyden. 

 

Viimeinen IEC 61131-3 -standardin määrittelemä ohjelmointikieli on Sequential Flow Chart 

eli SCF. SFC ei käy ohjelmaa läpi useaan kertaan sekunnissa, kuten muut ohjelmointikielet, 

vaan se siirtyy seuraavaan vaiheeseen vasta kuin edellinen on valmis (Bishop 2008, osa 25 

s. 10.). SCF on graafinen ohjelmointikieli, mutta siitä on saatavilla myös tekstikielinen 

versio. SCF tarkoitus on jakaa suurempi ohjelmakokonaisuus pienempiin osiin. SFC toimii 

siten, että se käy läpi askeleita ja siirtyy seuraavaan askeleeseen edellisen valmistuttua. 

Yksittäiset askeleet ohjelmoidaan käyttäen muita ohjelmointikieliä, ja SFC yhdistää nämä 

askeleet toisiinsa. SCF sopii erityisesti sellaisiin sovelluksiin, missä asiat tapahtuvat 

askeltavasti. (John et al. 2010, s. 169.)  

 

Kuvassa viisi on SFC-kielen ohjelman askeltava osa. ”Att”-merkinnöillä olevat kohdat ovat 

ohjelman askelia. Ohjelman askeleiden määrittelyssä on näkyvillä kaikki ne muuttujat, joita 
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kyseinen askel koskee. Ennen kuvassa näkyvää kohtaa on ohjelmalle myös määritetty 

erikseen kaikki ohjelman sisältämät muuttujat.  

 

 

Kuva 5. Esimerkki SFC-kielestä (John et al. 2010, s. 203). 

 

Näistä yllä luetelluista kielistä valittiin sopivin PLC-koodin kirjoitukseen. Ohjelmointikieli 

valittiin sen perusteella, mikä sopii ulkoasultaan ja käytettävyydeltään parhaiten 

komponenttivalintojen todentamiseen. Valintaan vaikutti myös kunkin ohjelmointikielen 

seurattavuus. Tämä on tärkeä tekijä sopivan ohjelmointikielen valinnassa, sillä koodin ajoa 

seurattiin reaaliajassa, jotta nähtiin valittujen komponenttien toimivuus.  
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4 ESIKÄSITTELYN TÄMÄNHETKINEN TOTEUTUS 

 

 

Nykyään kaasupullojen toteutus AGA:n Riihimäen täyttölaitoksilla tapahtuu samoilla 

asemilla, joita käytetään pullojen täyttöön. Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka nykyiset 

asemat toimivat. Tämän kappaleen tiedot perustuvat vierailuun AGA:n Riihimäen 

täyttölaitoksella 8.3.2018. 

 

4.1 Puoliautomaattinen täyttöasema 

Puoliautomaattiset täyttöasemat ovat ainoat asemat AGA:n Riihimäen laitoksen 

ilmakaasujen täytössä, jotka voivat suorittaa pullojen esikäsittelyä. Puoliautomaattinen 

täyttöasema on TM Norway -nimisen AGA:n alihankkijan suunnittelema ja valmistama. 

Aseman varsinainen tehtävä tuotannossa on sekä käsitellä vanhoja pulloja että täyttää pulloja 

ja pullopaketteja. Pääsääntöisesti asema suorittaa esikäsittelytoimet pullolle, minkä jälkeen 

asema täyttää pullon asiakkaan tilaamalla kaasulla. Puoliautomaattiset esikäsittelyasemat 

joutuvat kuitenkin esikäsittelemään paljon uusia tai epäpuhtauksia sisältäviä yksittäisiä 

kaasupulloja.  

 

Tavallisesti automaattinen pullojentäyttökaruselli täyttää kierrosta tulleet yksittäiset pullot, 

mutta se ei kykene suorittamaan pitkää vakumointia tai huuhteluita pulloille. Tästä johtuen 

puoliautomaattiset asemat eivät yllä omaan täyttökapasiteettiinsa niiden joutuessa 

suorittamaan esikäsittelyä täyttämisen sijaan. Asema pystyy käsittelemään kahta 

pullopakettia saman aikaisesti tai 8-16 yksittäistä kaasupulloa.  

 

 Pullopaketti sisältää usean kaasupullon, jotka ovat sidottu tiiviisti toisiinsa. Pullot ovat myös 

yhdistetty siten, että ne täytetään ja tyhjennetään yhdestä yhteestä. Pullopaketeissa voidaan 

toimittaa lähes kaikkia samoja tuotteita kuin yksittäisissä pulloissa. (AGA 2018b) 

 

4.2 Aseman ohjaus   

Puoliautomaattinen esikäsittelyasema koostuu useista eri komponenteista, jotka on kytketty 

väylän avulla ohjaimeen. Asemaa ohjaa yksi kosketusnäytöllinen ohjain, joka on yhteydessä 

väylään. Ohjaukseen asema käyttää Siemensin SIMATIC HMI PLC -ohjainlaitetta, joka on 

kytketty EtherCAT-väylään (Helminen 2018). EtherCAT on väyläprotokolla, missä väylään 
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kytketyille laitteille lähetetään viestipaketteja. Nämä viestipaketit kulkevat kierroksittain eri 

laitteiden läpi, jotka pystyvät lukemaan paketit tai kirjoittamaan niihin. (Bishop 2008, osa 

15 s. 8.) Ohjainlaitteen lisäksi väylään on kytketty eri aseman komponentit. Komponenttien 

suuren määrän vuoksi väyläratkaisu on johdotuksia säästävä ratkaisu. Osa väylään 

kytketyistä komponenteista ovat ohjaimia, jotka ohjaavat paineilmaa halutuille kaasun 

kanssa kosketuksissa oleville komponenteille. 

 

Kuvassa kuusi on nykyisen puoliautomaattisen esikäsittelyaseman kosketusnäyttö. Näyttö 

näyttää reaaliaikaisesti aseman toimintaa, ja sen kautta voidaan ohjata sekä säätää asemalle 

esiasetettuja toimintoja. 

 

 

Kuva 6. Puoliautomaattisen esikäsittelyaseman ohjain 

 

Ohjaimen kuvassa näkyvät venttiilit, paine- ja kosteusanturit, lämpötila-anturi sekä pumppu. 

Kuvassa on myös täytössä käytettävä massavirtamittari. Kaasujen linjaventtiilit näkyvät 

kuvassa vasemmassa reunassa. 

 

Laitteisto ei käytä massavirtamittaria eikä lämpötilamittaria esikäsittelyvaiheessa. Nämä 

komponentit astuvat kuvaan vasta pulloa tai pakettia täytettäessä. Ohjaimessa ei 

vakionäytössä ole näkyvillä kaikkia kaasujen linjaventtiileitä. Jokaisen kaasun linjassa on 
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peräkkäin kaksi venttiiliä. Näiden venttiilien välissä on niin kutsuttu ”bleed” -venttiili, joka 

purkaa kaasua pois linjasta, mikäli kaasulinjan ensimmäinen venttiili vuotaa. Näin väärää 

kaasua ei joudu täyttö- tai huuhteluvaiheessa avonaisen pullon kanssa samaan linjaan. 

(Helminen 2018) 

 

4.3 Aseman voiman tuonti ja kaasun virtauksen ohjaus 

Puoliautomaattinen täyttöasema käyttää pneumaattista ohjausta komponenttien voiman 

tuonnissa. Digitaalinen signaali avaa paineilmaohjaimia, jotka päästävät paineilmaa 

komponenteille. Aseman eri venttiilit ovat paineilmaohjattuja. Venttiileinä käytetään 

normaalisti kiinni olevia venttiileitä pois lukien normaalisti auki olevat ”bleed”-venttiilit. 

(Helminen 2018). Tämänhetkiset sulkuventtiilit on ohjattu yksitoimisilla, normaalisti kiinni 

olevilla, jousipalautteisilla paineilmasylintereillä (Helminen 2018).  Samanlaisia 

sulkuventtiileitä on kaikissa aseman kohdissa missä tarvitaan venttiileitä. 

 

Sulkuventtiilit ovat venttiileitä, joiden pääasiallinen tarkoitus on sulkea kaasun tai nesteen 

virtaus (Keinänen & Kärkkäinen 2005. s. 70). Sulkuventtiili sulkee virtauksen molempiin 

suuntiin, jolloin esimerkiksi kahden sulkuventtiilin väliseltä alueelta voidaan keventää paine 

ja suorittaa huoltotöitä siten, että paine pysyy muussa järjestelmässä.  

 

Venttiileiden lisäksi aseman linjassa on takaiskuventtiileitä, joita kutsutaan myös nimellä 

vastaventtiili.  Vastaventtiili on komponentti, joka sallii kaasun virtauksen vain yhteen 

suuntaan (Keinänen et al. 2005, s. 66). Takaiskuventtiileitä on linjassa kaikissa kohdissa 

missä kaasua päästetään ulos linjasta. Näitä paikkoja ovat vakuumipumpun ulospuhallus ja 

linjan ulospuhallus. Takaiskun tehtävä täyttöasemassa on estää ilman ja epäpuhtauksien 

pääsy laitteiston kaasulinjaan, kun linjan paine on alle 1bar. Linjan paineen ollessa yli 1bar 

estää linjassa vallitseva ylipaine ilman pääsemisen kaasulinjaan.   

 

4.4 Vakuumin luominen ja kaasun arvojen mittaus 

Täyttöasema voi suorittaa myös pullojen esikäsittelyä. Tätä varten asemassa on 

vakuumipumppu. Pumpun avulla linjaan saadaan noin 1 – 4mbar (millibaari) suuruinen 

paine. Täyttöasema hyödyntää vakuumipumppua myös yhteiden tiiveyden testaukseen. 

Ennen kun aseman ohjauslaite pyytää käyttäjää avaamaan kaasupullon käsiventtiilin, luo se 

linjaan alipaineen. Asema odottaa muutaman sekunnin ajan ja valvoo linjan kosteuden 
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määrää sekä painetta. Mikäli paine tai kosteus ei kasva, olettaa ohjauslaite, että yhde on 

tiiviisti kiinni pullossa. Tämän jälkeen ohjainlaite pyytää käyttäjää avaamaan pullon 

käsiventtiilin. AGA käyttää Riihimäen täyttölaitoksellaan Busch R5 0040 RA F -

vakuumipumppuja. Pumppuja käytetään niin puoliautomaattisissa täyttöasemissa, kuin 

automaattisissa täyttökaruselleissakin. Kuvassa seitsemän on AGA:n käyttämä Busch 

vakuumipumppu. Kuvan pumppu on täyttökarusellin vakuumipumppu. 

 

 

Kuva 7. Busch R5 RA 0040 F -vakuumipumppu 

 

Buschin pumppu on vakuumia ylläpitävä lamellipumppu (Busch Productions Gmbh s. 4). 

Se päästää kaasua ilmaan takaiskuventtiilin kautta, ja pumppaa kaasun suodattimen läpi 

ulospuhallusputkeen. Pumpun lamellien ja pumpun kammion välissä on öljytiivistys. Ennen 

kaasun ulospuhaltamista, pumpattavasta kaasusta erotetaan öljy suodattimien avulla. 

Arvokilven mukaan pumppu pystyy tuottamaan 0.3mbar paineen 

 

Puoliautomaattinen täyttöasema mittaa kaasusta neljää eri arvoa. Asema mittaa kaasun 

painetta linjan useassa paikassa, kaasun sisältämää kosteutta yhdestä paikasta sekä kaasun 

lämpötilaa samasta paikasta kuin kosteutta. Näiden lisäksi asema mittaa kaasulinjasta 

tulevaa massavirtaa. Massavirtamittari ei mittaa ulospuhallettavaa kaasun määrää. 

Massavirtamittaria asema käyttää vain täyttöön, eikä sillä ole roolia esikäsittelyvaiheessa 

(Helminen 2018). Asema mittaa täytetyn kaasun määrää massavirtamittarilla. Kun käyttäjä 
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kertoo asemalle minkä kokoista pulloa täytetään, asema osaa esiasetetun reseptin avulla 

laskea kuinka paljon kaasua pulloon tulee päästää. Näin asema huomioi lämpötilamuutosten 

aiheuttamat paineenvaihtelut, eikä täytä pulloon väärää määrää kaasua. Paineeseen 

perustuva täyttö voi täyttää pulloon väärän määrän kaasua riippuen vallitsevasta lämpötilasta 

ja pullon lämpötilan kasvusta täytön aikana. 

 

Esitäytössä asema käyttää paine- ja kosteuslähettimiä. Huuhteluvaiheessa pulloon 

päästettävän kaasun määrän mittaamiseen riittää paineen perusteella laskettu määrä. 

Painelähettiminä AGA käyttää APLISENS PCA-28 -painelähettimiä. Lähettimet ovat 

ATEX-laitedirektiivin mukaisia laitteita. ATEX-laitedirektiiviksi kutsutaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/34/EU (TUKES 2017). Direktiivi määrittelee 

mitkä tilat ovat räjähdysalttiita ja miten niissä tiloissa käytettävät laitteet tulee testata siten, 

että ne täyttävät EU-tyyppitarkistuksen ja niille voidaan myöntää Ex-merkintä 

(2024/34/EU). Kuvassa kahdeksan on APLISENS PCA-28 -painelähetin, jota AGA käyttää 

sekä puoliautomaattisissa että automaatissa täyttölaitteissa. 

 

 

Kuva 8. APLISENS PCA-28 

 

Kuvan painelähetin sopisi käytettäväksi myös muissa AGA:n paineen valvontaa vaativissa 

laitteissa. Osa AGA:n tiloista on räjähdysalttiita tiloja helposti syttyvien kaasujen käsittelyn 

takia. Esimerkiksi happi on voimakkaasti paloa kiihdyttävä kaasu, ja sen käsittely tapahtuu 

samoissa tiloissa kuin inerttien kaasujen käsittely.  
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5 KEHITETTY RATKAISU 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään työn tulokset. Tuloset on saatu kappaleessa 2 esitetyillä 

menetelmillä.  Kappaleessa esitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella valitut komponentit 

ja syyt valinnoille. Tämän jälkeen esitellään kyseisillä valinnoilla luotu valmis koodi, joka 

todentaa komponenttien toimivuuden. 

 

5.1 Tarvittavat komponentit 

Kirjallisuuskatsauksen perustella selvisivät ne toimenpiteet, mitä pullolle tulee tehdä 

vaaditun puhtauden saavuttamiseksi. Näitä toimia ovat pullon vakumointi, huuhtelu ja 

esitäyttö. Yksittäiset komponentit eivät vaikuta siihen, kuinka kauan vakuumia tai 

huuhtelukaasua pidetään pullossa. Kohdan 3.2 mukaan pullosta tulee poistaa mahdolliset 

epäpuhtaudet sekä kosteus. Epäpuhtauksien poistoon soveltuu parhaiten pullon vakumointi. 

 

Vakuumin saavuttamiseksi tarvitaan komponentti, joka pystyy luomaan vaaditun alipaineen 

pulloon. Vaadittu alipaine on 1 – 4mbar (Peltoniemi 2018). Tätä painetta varten vaaditaan 

vakuumipumppu, joka pystyy tuottamaan kyseisen paineen. AGA:n tällä hetkellä käyttämä 

Busch R2 RA 0040 F -vakuumipumppu pystyy tuottamaan 0,3mbar paineen. Nykyisin 

käytössä oleva Busch-vakuumipumppu soveltuisi käytettäväksi esikäsittelyasemassa. 

 

Kaasun virtausta tulee voida ohjata linjassa. Prosessin eri vaiheissa linjaan ja pulloon 

kohdistuu hyvin suuria paineen vaihteluita. Kaasun ohjaaminen tapahtuu sulkuventtiileillä. 

AGA käyttää kohdan 4.3 mainittuja venttiileitä kaasun ohjaamiseen. Samalla periaatteella 

toimiva venttiili sopii myös esikäsittelyasemaan. Venttiili vaatii toimiakseen itse venttiilin 

sekä sitä ohjaavan sylinterin. Sylinterinä voidaan käyttää samanlaisia sylintereitä mitä AGA 

käyttää nykyään. Venttiilinä toimisi esimerkiksi linjaan asetettava istukkaventtiili 

yhdistettynä nykyisin käytössä olevaan Metal Works Pneumatic ISO 21287 -

paineilmasylinteriin.  

 

Sulkuventtiilien lisäksi asema tarvitsee toimiakseen ”bleed”-venttiilin, 

paineenrajoitusventtiilin sekä takaiskuventtiilin. ”Bleed”-venttiili tulee asettaa asemassa 

jokaiseen kaasulinjaan. ”Bleed”-venttiili estää väärien kaasujen joutumisen linjaan, mikäli 



30 

 

kaasulinjan venttiili vuotaa tai on epäkunnossa. ”Bleed”-venttiilinä voidaan käyttää 

takaiskuventtiiliä ja sulkuventtiiliä. Ennen takaiskuventtiiliä oleva sulkuventtiili on auki aina 

kun linjassa ei tulisi olla painetta.  Takaiskuventtiilejä tulee asettaa asemaan kaikkiin 

ulospuhalluslinjoihin estämään kosteuden ja epäpuhtauksien pääsy linjaan. 

Takaiskuventtiilinä esikäsittelyasemassa toimisi esimerkiksi Gestra RK 86 -takaiskuventtiili 

(Gestra 2017). 

 

Kaasun virtauksen ja kosteuden valvontaan tarvitaan antureita. Tällä hetkellä AGA:n 

käytössä oleva APLISENS PCA-28 -paineanturi toimisi myös esikäsittelyasemassa paineen 

mittaukseen. Kosteuden mittaamista varten tulee asemassa olla myös suhteellista kosteutta 

mittaava anturi. Esimerkiksi Vaisalan valmistama Vaisala HUMICAP HMP4 -mittapää 

sopisi esikäsittelyaseman vaatimuksiin sekä paineenalaiseen mittausympäristöön (Vaisala 

2018). Sama mittapää mittaa myös lämpötilan. 

 

5.2 PLC-koodin käyttö ja komponenttien todennus 

Koodi kirjoitettiin edellä mainittujen komponenttien perusteella. Komponenttien määrää 

varten haastateltiin AGA:n henkilöstöä kasvotusten ja sähköpostilla. Haastattelujen 

perusteella piirrettiin pneumatiikkakaavio esikäsittelyasemalle. Pneumatiikkakaavio on 

kuvassa yhdeksän. Kaaviossa näkyvät vaaditut kaasun kanssa kosketuksissa olevat 

komponentit. Pneumatiikkakaavio tehtiin vain yhdelle kaasulle. Kaasujen määrä ei vaikuta 

aseman ohjauksen toimintaan muuten, kuin eri kaasua käytettäessä asema avaa eri kaasun 

linjaventtiilin. 
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Kuva 9. Komponenttien pneumatiikkakaavio 

 

PLC-koodista tutkittiin, onko ohjain mahdollista tehdä valituilla komponenteilla siten, että 

se toteuttaa vaaditut toimenpiteet. Koodin simuloimista varten luotiin virtuaalinen 

käyttöliittymä esikäsittelyasemalle. Kuvassa kymmenen on esitetty virtuaalinen 

käyttöliittymä mistä koodin ja komponenttien toimintaa valvottiin. Kuvassa lamput ovat 

venttiileitä, ja ne syttyvät aina venttiilin ollessa auki. Lamppu ”Avaa pullo” tarkoittaa 

ohjelman pyytävän käyttäjää avaamaan pullon venttiilin. ”Pumppu”-lamppu syttyy 

vakuumipumpun ollessa käynnissä. Kuvan kytkimet ovat ohjelman käynnistyksen ja 

hätäkatkaisun kytkimiä sekä kytkin, millä käyttäjä kuittaa käsin avattavan pulloventtiilin 

olevan auki. 
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Kuva 10. Virtuaalinen käyttöliittymä 

 

Virtuaalisen käyttöliittymän kautta simuloitiin myös painetta ja kosteutta linjassa 

esikäsittelyn aikana. Kuvan liukukytkimillä ” Paineen simulointi” ja ”Kosteuden simulointi” 

säädettiin paineen ja kosteuden arvoja.  

 

Koodi toteutettiin Ladder Diagram -ohjelmointikielellä. Kuvassa 11. on esitetty ohjelman 

koodia. Kuva on esikäsittelyn alusta, missä ohjain tarkistaa pullon yhteen olevan tiiviisti 

kiinni. Ennen tätä listattiin ohjelmassa käytetyt muuttujat. Koodi sisälsi sekä 

komponentteihin kytkettyjä muuttujia, että ohjelman sisäisiä muuttujia. Esimerkiksi kuvassa 

näkyvät ”vuoto” ja ”vent_ut”-muuttujat ohjaavat komponentteja tai ilmoitusvaloja. Sen 

sijaan esimerkiksi muuttujat ”tiiveys_valmis” ja ”painelapi” ovat ohjelman sisäisiä 

muuttujia. Ne eivät vaikuta fyysisten komponenttien toimintaan suoraan. Ne antavat 

ohjelmalle tiedon edetä seuraavaan vaiheeseen. 
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Kuva 11. Ladder Diagram -ohjelmointikielellä toteutettu koodi 

 

Koodin seuraamisen tuloksena saatiin selville, että ohjain pystyy toteuttamaan vaaditut 

toimet valituilla komponenteilla. Edellä mainittujen tulosten perusteella taulukkoon yksi on 

koottu aseman välttämättömät komponentit. Kokonainen PLC-koodi on työn liitteenä II. 

 

Liitteenä I on hypoteesin PLC-koodi. Hypoteesin koodi toteutti myös kaikki vaaditut toimet, 

mutta esitäyttövaiheessa 10bar täyttöpaine pääsi kosketuksiin vakuumipumpun imupuolen 

kanssa. Hypoteesin kytkentäkaavio on esitetty kohdassa 1.5 kuvassa yksi. Tästä johtuen 

asema ei voi toimia, sillä vakuumipumppu vioittuisi täyttövaiheessa. 

 

Taulukko 1. Vaaditut komponentit 

Komponentti: Kappalemäärä: 

Vakuumipumppu 1 

Sulkuventtiili 6 

Takaiskuventtiili 3 

Kosteusanturi 1 

Paineanturi 1 
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6 TUTKIMUKSEN POHDINTA SEKÄ VIRHETARKASTELU 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi mahdollisia virheitä, mitä tutkimuksen menetelmät ja 

toteutus voisivat sisältää. Tutkimuksen toteutusta pohditaan sen tulosten luotettavuuden 

kannalta. Kappaleessa myös pohditaan aiheen jatkotutkimustarpeita, ja niiden tekijöiden 

huomioon ottamista aseman toiminnassa, mitä tutkimus ei selvittänyt, tai ne rajattiin 

tutkimuksesta pois.   

 

6.1 Pohdinta 

Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä tarkastelemalla voidaan nähdä, että tutkimuksen 

tavoitteet täyttyivät. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiin on löydetty vastaukset ja vastauksia 

on tuettu eri teorialähteiden avulla. Lopulta teorialähteiden avulla löydettyjä tuloksia 

testattiin tietokoneella, jotta voitiin todentaa niiden toimivuus esikäsittelyaseman 

tapauksessa. Saatuja tuloksia on myös verrattu olemassa oleviin laitteistoihin, joilla pullojen 

esikäsittely toteutetaan nykyään.  

 

Tutkimuksen tuloksina saadut komponentit ovat hyvin lähellä puoliautomaattisten 

täyttöasemien komponentteja. Tämä oli oletettu tulos, sillä esikäsittelyaseman 

komponenttien määritykseen käytettiin pohjana puoliautomaattisia täyttöasemia. 

Esikäsittelyaseman pneumatiikkakaavio tehtiin karsimalla puoliautomaattisen täyttöaseman 

kaaviosta pois ne komponentit, joita ei tarvita esikäsittelyprosessissa. Asema vaatii jokaiseen 

kaasulinjaan myös käsin suljettavat venttiilit turvallisuuden takia. Käsiventtiileitä ei ole 

listattu työn tuloksiin, sillä ne eivät ole esikäsittelyaseman komponentteja, vaan kaasulinjan 

osia. 

 

6.2 Tutkimuksen virhetarkastelu ja jatkotutkimukset 

Tutkimuksen tarkkuutta ja luotettavuutta voitaisiin parantaa tekemällä valituilla 

komponenteilla prototyyppi. Tutkimuksessa käytetty virtuaalinen testaus antaa luotettavan 

tiedon toimivuudesta mallinnetussa ympäristössä. Prototyypin avulla voitaisiin tutkia 

komponenttien toimintaa todellisessa ympäristössä. Prototyypin avulla voitaisiin testata 

myös jatkotutkimuksissa esiin tulevia turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä asioita. 
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Nykyisellä virtuaalisella testauksella ei voida testata komponenttien vioittumistilanteita tai 

käyttäjän virheiden vaikutusta.  

 

Jatkotutkimuksena voisi tutkia aseman käytettävyyttä ja turvallisuutta. Ennen kuin asema 

voidaan asettaa tuotantokäyttöön, täytyy sen paineenkestävyys ja muut käyttäjän 

turvallisuuteen vaikuttavat asiat tutkia ja testata. Tämän tutkimuksen todentavaan koodiin 

on rakennettu hätäseis-painike, mutta sen toimivuutta todellisessa tilanteessa ei ole testattu 

painikkeen ollessa virtuaalinen, eikä se liity tarvittaviin komponentteihin. Hätäseis sekä 

muut yllättävät tilanteet tulee tutkia ja testata ennen kuin asema voidaan ottaa turvallisesti 

tuotantokäyttöön.  

 

Käytettävyyden puolesta aseman parametrejä tulee voida muuttaa kullekin tuotteelle 

sopivaksi. AGA:n vaatimus tuotantokäyttöön tulevassa laitteessa oli, että vakuumin aika, 

huuhteluiden aika ja huuhteluiden määrä ovat käyttäjän asetettavissa. Käyttöliittymä voisi 

olla virtuaalinen, ja se sisältäisi esiasetettuja ohjelmia eri tuotteille. Käyttäjä voisi kuitenkin 

tarvittaessa siirtyä toiseen valikkoon ja asettaa esikäsittelyn parametrit manuaalisesti. 

Esiasetetut ohjelmat yleisimmille tuotteille nopeuttaisivat käyttäjän työtä, mutta 

manuaalinen parametrien asetus mahdollistaisi erikoisempia tuotteita sisältävien pullojen 

esikäsittelyn. 

 

Toinen jatkotutkimus ja aseman kehitysaskel voisi olla aseman muuttaminen liikuteltavaksi. 

Komponentit voitaisiin asentaa kärryyn ja kaasun syöttöön käytettäisiin 200bar 

kaasupulloja. Tämän tyyppinen ratkaisu säästäisi tilaa tuotantotiloissa ja mahdollistaisi 

esikäsittelyaseman käytön siellä, missä käsiteltävät pullot ovat. Kiinteää asemaa käytettäessä 

pullot tulee tuoda aseman luo ja siirtää sieltä edelleen täyttöön. 

  



36 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kohdassa 5 esitetyistä tuloksista käy ilmi ne komponentit, joilla esikäsittelyasema voi 

toteuttaa vaaditut toimenpiteet. Nämä tulokset ovat lähellä alkuperäistä hypoteesia. 

Alkuperäinen hypoteesi kuitenkin kaatuu, sillä siinä vakuumipumppu ei voi toimia 

imupuolen ollessa kosketuksissa 10bar täyttöpaineen kanssa. Tuloksina saadut komponentit 

ovat hyvin lähellä nykyisten puoliautomaattisten täyttöasemien nykyistä toteutusta. Erona 

nykyisiin laitteisiin on se, että puoliautomaattisissa täyttöasemissa mukana myös 

komponentteja, joita tarvitaan pullojen täyttöön. Esimerkkinä tämän tyyppisestä 

komponentista on massavirtamittari.  

 

Asema tarvitsee yhdellä kaasulla toimiakseen viisi sulkuventtiiliä ja kolme 

takaiskuventtiiliä. Näiden lisäksi asema tarvitsee vakuumipumpun, kosteusanturin ja 

paineanturin.  Aseman tulee kuitenkin voida toimia neljällä eri kaasulla, joita tarvitaan eri 

tuotteita sisältävien pullojen esikäsittelyssä. Näitä kaasuja ovat argon, laserhappi, typpi ja 

puhdas helium. Asema tarvitsee oman ”bleed”-venttiilin jokaiselle kaasulle sekä ”bleed”-

venttiilien ympärille kaksi sulkuventtiiliä. Bleed”-venttiili koostuisi sulkuventtiilistä ja 

takaiskuventtiilistä. Näin ollen vaadittujen komponenttien lukumäärä kasvaa, mutta uusia 

komponenttityyppejätyyppejä ei tarvita. Kokonaisuudessaan asema tarvitsee aikaisemmin 

lueteltujen komponenttien lisäksi yhdeksän sulkuventtiiliä ja kolme takaiskuventtiiliä.  

 

Aseman vaatii toimiakseen sekä kosteus- että paineanturin. Aikaisemmin AGA on käyttänyt 

täyttöasemissaan kahta eri anturia kosteudelle sekä paineelle. Komponenttien määrän 

karsimiseksi esikäsittelyasemassa voitaisiin jatkossa käyttää yhtä mittapäätä, joka voi mitata 

molemmat arvot samanaikaisesti. Tulosten kohdassa 5.1 on esitetty, että asema vaatii 

molemmat anturit toimiakseen. Samassa kohdassa on myös esitetty kaupallinen esimerkki 

anturille. Esitetty Vaisalan HUMICAP HMP4 -mittapää pystyy mittaamaan molemmat 

arvot. Käyttämällä yhtä anturia kahden sijaan, voitaisiin aseman toimintaa yksinkertaistaa ja 

mahdollisesti tuoda kustannussäätöjä hankinnassa ja ylläpidossa. Yhden anturin 

käyttäminen kahden sijaan laskisi komponenttien kokonaismäärää ja samalla laskisi 

mahdollisesti vioittuvien komponenttien määrää. Tätä kautta myös aseman tarvitseman 

kunnossapidon määrä laskisi. 
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Asema toimii edellä mainituilla komponenteilla ja se pystyy toteuttamaan vaaditut toimet 

pullolle. Näiden lisäksi esikäsittelyasemaan voitaisiin asentaa paineenrajoitusventtiili tai 

virtauksen rajoitusventtiili. Kaasujen syöttölinjassa oleva paine on noin 260bar. Kun asema 

avaa kaasun venttiilin, nousee paine nopeasti esikäsittelyaseman linjassa ja käsiteltävässä 

pullossa. Jotta ohjaimelle jää enemmän aikaa, voitaisiin linjaan asettaa paineen nousua 

hidastava venttiili tai venttiili, mikä ei salli linjan paineen ylittää 10bar arvoa. Venttiileiden 

käyttö ei ole välttämätöntä, sillä tällä hetkellä esikäsittelyn toteuttavissa puoliautomaattisissa 

asemissa ei ole vastaavia venttiileitä. Venttiilien käyttö nostaisi koko aseman komponenttien 

kustannuksia ja toisi yhden uuden komponentin, joka voisi vioittua.  
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8 YHTEENVETO  

 

 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää kaasupullojen sekä muiden 

liikuteltavien kaasusäiliöiden esikäsittelyaseman vaatimat komponentit. Työ tehtiin 

yhteistyössä AGA:n Riihimäen täyttölaitoksen kanssa. Työssä selvitettiin 

kirjallisuuslähteiden sekä AGA:n henkilökunnan haastatteluiden perusteella mitkä ovat ne 

toimenpiteet, jotka kaasupullolle tulee tehdä esikäsittelyn aikana. Esikäsittelyllä 

varmistetaan pullon puhtaus ennen sen täyttämistä, jotta asiakkaan tilaama kaasu ei sisältäisi 

epäpuhtauksia. Toimenpiteiden selvittämisen jälkeen valittiin komponentit, joilla voidaan 

toteuttaa vaaditut toimenpiteet. Komponenttien toimivuus testattiin PLC-ohjainkoodilla. 

 

Esikäsittelyssä pullosta tulee poistaa vanhan kaasun jäänteet, sekä mahdollisesti pullon 

sisältämä kosteus ennen uutta täyttöä. Kirjallisuuden ja AGA:n henkilökunnan 

haastatteluiden perusteella vakumointi on tärkeä osa esikäsittelyä. Pulloa vakumoimalla 

voidaan poistaa ylimääräinen kosteus sekä mahdolliset epäpuhtaudet pullosta. Vakuumin 

lisäksi pullon huuhtelulla voidaan poistaa epäpuhtauksia, jotka ovat tarttuneet pullon 

sisäpinnalle. Huuhtelussa pullo täytetään noin 10bar paineeseen ja annetaan kaasun vaikuttaa 

käyttäjän valitseman ajan. Tämän jälkeen pulloa vakumoidaan uudelleen ennalta määrätyn 

ajan verran. Huutelua toistetaan ennalta määrätyn määrän verran, jotta kaikki mahdolliset 

epäpuhtaudet saadaan poistettua pullosta. 

 

Esikäsittelyn toteutusta varten asema vaatii neljällä kaasulla toimiakseen yhden 

vakuumipumpun, 15 sulkuventtiiliä, kuusi takaiskuventtiiliä sekä kosteus- ja paineanturit. 

Sulkuventtiilit vaativat toimiakseen myös paineilmasylinterit. Näiden komponenttien avulla 

pullolle voidaan toteuttaa vaaditut toimet. Komponenttien testaus toteutettiin PLC-koodilla 

simuloimalla yhdellä kaasulla tapahtuvaa esikäsittelyä. Valituilla komponenteilla voitiin 

toteuttaa esikäsittelyn vaatimat toimenpiteet. 
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