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Turva-automaatiojärjestelmät ovat olennainen osa toiminnallista turvallisuutta. 

Järjestelmät täytyy testata määräajoin, joka luo haasteita pidentyvillä vuosihuoltoseisokki 

väleillä resursoinnin ja aikataulujen suunnittelun osalta. Metsä-Fibren Joutsenon tehtaalla 

uusitaan meesauunin turva-automaatiojärjestelmän logiikka osa. Uusinnan yhteydessä on 

hyvä tilaisuus tarkastella turva-automaatiojärjestelmän eheyden taso nykyisten 

standardien valossa ja tarkastella mahdollisuuksia määräaikaistestausvälin pidentämiseksi 

seisokkien suunnittelun helpottamiseksi. 

Työssä määritettiin vikaantumistiheyksiä turva-automaatiojärjestelmän laitteille 

kunnossapitojärjestelmästä löytyvän datan avulla. Työssä määritettiin turva-

automaatiojärjestelmän turvatoimintojen eheyden taso ennen logiikkaosan uusintaa, 

uusinnan jälkeen sekä uusinnan jälkeen kolmen vuoden määräaikaistestausvälillä. 

Työn aikana todettiin nykyisen järjestelmän täyttävän sille asetetut vaatimukset. Suurin 

vaikutus turvatoiminnon eheyden tasoon todettiin olevan turvatoiminnon toimielimillä. 

Toimielimet vievät turvatoiminnon vikaantumismitasta keskimäärin 65%. Sensoreiden ja 

logiikan osuudet ovat 30- ja 5 prosenttia. Työ perustuu pääosin toiminnallisen 

turvallisuuden kansainvälisiin standardeihin IEC 61508 ja IEC 61511. 
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Safety instrumented systems are vital part of functional safety. Safety systems need to be 

proof tested regularly. This introduces challenges for personnel resources allocation and 

proof test scheduling with increasing maintenance shut down intervals. Metsä Fibre 

Joutseno Mill is investing on new safety system logic for lime kiln. During project it is good 

opportunity to determine safety integrity level of the safety instrumented system 

functions with respect to current standards, and to investigate possibility to increase 

proof test interval to ease maintenance shutdown planning. 

In thesis random hardware failure rates were determined for devices that are not 

certified from data which was collected from enterprise resource planning system. Safety 

instrumented functions safety integrity levels were determined before investments, after 

investment and after investment with proof test interval of three years.  

It was determined that current safety instrumented system fulfills its requirements. 

Biggest impact for any safety instrumented function is on final elements of the function. 

Final elements consume on average 65% of the required probability of failure on demand. 

Sensors and logic take 30- and 5 percent of the PFD respectively. Thesis is mostly based 

on international functional safety standards IEC 61508 and IEC 61511. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Taustaa ja motivaatio 

Metsäteollisuudessa tavoitellaan vuosihuoltoseisokkien välin pidentämistä.  

Ennen metsäteollisuudessa pidettiin seisokkeja kaksi kertaa vuodessa, Juhannuksena ja 

Jouluna. Nykyperinteiden mukaan metsäteollisuudessa pidetään huoltoseisokit noin 

kerran vuodessa. Seisokkivälien pidentämistä tavoitellaan teollisuudessa tuotannon 

maksimoimiseksi, sekä tehtaan ylös ja alas ajosta koituvien kulujen minimoimiseksi. Usein 

tehtaiden turva-automaatiojärjestelmät testataan vuosihuoltoseisokkien yhteydessä. 

Turva-automaatiojärjestelmien testaaminen tarvitsee paljon erikoisosaamista omaavaa 

työvoimaa ja vaikeuttaa seisokkien aikataulutusta, koska prosessi ja kenttälaitteet pitää 

saada tilaan, jossa turvatoiminnot voidaan testata. Tehtaalla vietiin diplomityön 

tekemisen aikana läpi investointiohjelma, jossa hankittiin Metsä Fibren Joutsenon tehtaan 

meesauunille uusi turva-automaatiojärjestelmän turvalogiikka. 

1.2. Tavoite 

Tämän diplomityön tavoitteena on: 

• tarkastella Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan meesauunin turva-

automaatiojärjestelmän turvatoimintojen eheyden taso IEC 61511:n mukaisesti 

ennen ja jälkeen turva-automaatiojärjestelmän logiikan uusintaa 

•  määrittää suurimmat siihen vaikuttavat tekijät 

• määrittää toimenpiteet, joilla turvatoimintojen eheyden taso täyttää vaatimukset 

myös kolmen vuoden määräaikaistestaus välillä investointiohjelman läpiviennin 

jälkeen 

1.3. Työn Rajaukset 

Työ on rajattu koskemaan turva-automaation teknisiä vaatimuksia, sekä niihin liittyviä 

numeerisia analyyseja. Turva-automaationjärjestelmään liittyviin vaaran- ja 

riskienarviointeihin sekä muuhun dokumentaatioon viitataan vaadittavin osin. 
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Työssä esitetyt λ vikaantumistaajuudet ovat satunnaisvikojen arvoja laitteen realistisen 

eliniän ajalta, jolloin vikataajuuden oletetaan olevan vakio.  

1.4. Raportin sisältö 

Luvussa kaksi käydään läpi turva-automaatiojärjestelmän tehtävä toiminnallisessa 

turvallisuudessa. Luvun tarkoituksena on käydä läpi diplomityön teoria sekä turva-

automaatiojärjestelmiin liittyvät standardit pääosin työhön soveltuvilta osiltaan. 

Luvussa kolme käydään läpi nykyinen turva-automaatiojärjestelmä sekä sen toiminnat. 

Luvussa neljä määritellään nykyisen laitteiston turvatoimintojen eheyden taso ennen 

turva-automaatiojärjestelmän logiikan uusintaa. 

Luvussa viisi kuvataan turva-automaatiojärjestelmään investoinnissa tehdyt muutokset, 

sekä niiden vaikutus turvatoimintojen eheyden tasoon. 

Luvussa kuusi ehdotetaan muutoksia, joilla turva-automaatiojärjestelmän 

turvatoimintojen eheyden tasot saadaan pidettyä vaadittavalla tasolla, vaikka 

määräaikaistestausväliä pidennetään. 

Luvussa seitsemän on työn yhteenveto ja tulokset.  



9 

 

2. TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS

Turvallisuus on tila, jossa riski vahingosta johtuvaan ihmisen vammaan, terveyteen,

omaisuuteen tai ympäristön tuhoutumiseen on siedettävä (IEC 61508-0:2011).

Toiminnallinen turvallisuus on osa laitteiston kokonaisturvallisuudesta, josta riippuu

laitteiden oikea sekä oikea aikainen toiminta suhteessa sen tuloihin (IEC 61511-1:2017).

Toiminnallinen turvallisuus pitää sisällään yhden tai useamman toimielimen, jonka

toiminta riippuu yhdestä tai useammasta tuntoelimen havaitsemasta suureen

muutoksesta tai toimilaitteiden ja tuntoelinten mahdollisista kombinaatioista.

2.1. Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä

Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä voi olla mikä tahansa järjestelmä, joka suorittaa

turvatoiminnon. Turvatoiminto kattaa ihmisen fyysiseen vammaan, terveyteen,

omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvien haitallisten tapahtumien estävät laitteiston

toiminnot (IEC 61508-0:2011). Se voi olla erillinen turvarele, joka katkaisee sähkön

kuljettimelta, jos hätä-seis-painiketta painetaan. Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä voi

olla myös erillinen pelkästään turvatoiminnoille tarkoitettu elektroninen ohjelmoitava

logiikka tai laitteiston normaali ohjausjärjestelmä, joka avaa paineenpurkuventtiilin

paineastian ajautuessa ylipaineeseen. Kaikki osat, joita tarvitaan turvatoiminnon

suorittamiseksi alkaen tuntoelimeltä ohjauslogiikan ja tietoliikennejärjestelmien kautta

lopulta liikkuvaan toimielimeen ovat osa turvallisuuteen liittyvää järjestelmää.

2.2. Turva-automaatiojärjestelmän tehtävä toiminnallisessa

turvallisuudessa

Turva-automaatiolla on tärkeä osa toiminnallisessa turvallisuudessa koska se huolehtii

vaaran riskin pienentämisestä, kun siihen ei ole muita järkeviä keinoja, tai kun laitteistoa

ei pystytä suunnittelemaan luontaisesti turvalliseksi. (IEC 61508-0:2011) Turva-

automaatiota käytetään usein, kun vaaran riskien arvioinnissa todettu korkeampi

turvallisuuden eheyden taso on tarpeen. Tällöin ovat myös suuremmat vaatimukset

järjestelmän suunnittelussa, käytössä sekä testauksessa.
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2.3. Käytetyt standardit  

Tässä luvussa esitellään työhön liittyvät standardit. 

2.3.1. IEC 61508 

 IEC 61508 standardisarja kuvaa mitä on toiminnallinen turvallisuus sekä määrittelee 

toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien 

elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien vaatimukset. Standardi ei kata 

pelkästään teknisiä vaatimuksia, vaan turvallisuuden kokonaisuuden elektronisten- ja 

ohjelmoitavien turvallisuuteen liittyvien järjestelmien osalta sisältäen dokumentointi, 

toiminnallisen turvallisuuden hallinta, arviointi- ja pätevyys vaatimukset. Standardi on 

käyttökelpoinen myös teknologiasta riippumattomien vaatimusten osalta, vaikka 

järjestelmät eivät kuulu standardin sovellusalaan. 

Standardi pohjautuu riskilähtöiseen lähestymistapaan turvallisuuden eheyden 

vaatimusten määrittämiseksi, kun käytetään elektronisia tai ohjelmoitavia turvallisuuteen 

liittyviä järjestelmiä. Standardi sisältää monia esimerkkejä, kuinka turvallisuuden eheyden 

vaatimus määritetään. Toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseksi käytetään 

elinkaarimallia tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseksi suunnittelusta lopulliseen 

käytöstä poistoon. Standardi esittää järjestelmänäkökohdat, vikaantumismekanismit, 

vaatimukset vikaantumisten estämiseen sekä turvallisuuden varmistamiseen, kun 

järjestelmä vikaantuu. 

2.3.2. IEC 61511 

IEC 61511 Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät 

prosessiteollisuussektorille standardisarja määrittää elektronisten tai ohjelmoitavien 

elektronisten turva-automaatiojärjestelmien ja laitteiden vaatimukset 

prosessiteollisuussektorilla koko niiden elinkaaren ajalla sisältäen: 

• Henkilöiden, osastojen ja organisaatioiden pätevyys 

• Vastuut ja aktiviteetit kussakin elinkaaren vaiheessa 

• Todennus, testaus, arvioinnit ja auditoinnit  

• Turvalogiikan muutosten ja turvalukitusten ohitusten hallinta 
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• Toimittajien laadunhallinta 

• Seuranta ja tehtävien toimenpiteiden nopea loppuunsaattaminen 

IEC 61511 sovelletaan käyttöön, kun IEC 61508:n mukaisia laitteita käytetään 

kokonaisjärjestelmässä prosessiteollisuuden sovelluksessa. 

2.4. TURVALLISUUDEN EHEYDEN TASO (SIL) JA SEN MÄÄRITTÄMINEN 

2.4.1. Laitteiston suunnittelu 

Ennen turva-automaatiojärjestelmän tarpeen vahvistamista laitteisto on pyrittävä 

suunnittelemaan luontaisesti turvalliseksi. Mikäli luontaisesti turvallinen laitteisto ei ole 

käytännössä mahdollinen, muita suojauskerroksia voi olla tarpeen käyttää.  

 

Kuva 1. Tyypilliset suojauskerrokset ja riskinpienentämisen keinot (IEC 61511-1: 2017 

s.57) 

 

Esimerkiksi vaarallista kemikaalia sisältävän säiliön kemikaalin päästö ympäristöön 

voidaan estää usealla suojauskerroksella: 
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• Säiliöllä on reaaliaikainen pinnan mittaus ja säätö, joka hälyttää valvomoa 

korkeasta pinnasta 

• Säiliö varustetaan turva-automaatiojärjestelmällä, joka sisältää ylitäytön eston 

• Säiliöstä tehdään kaksoisvaippasäiliö puhkeaman tai ulkoisen vaurion varalta 

• Säiliölle tehdään valuma-allas, jotta mahdollisen puhkeaman tai ylitäytön myötä 

kemikaali ei pääse valuma-allasta kauemmas 

• Valuma-altaan ulkopuolelle tehdään erillinen viemäröinti, jotta kemikaali saadaan 

otettua talteen valuma-altaan vuotaessa 

• Säiliön läheisyyteen sijoitetaan hätäsuihkut ihmisen kemikaalille altistumisen 

varalta 

 

Jos laitteiston ohjaus- ja valvontajärjestelmällä saavutettava riskin pienentäminen ei ole 

riittävä, ovat mekaaniset suojausmenetelmät kuten varoventtiilit tai turva-

automaatiojärjestelmä yhdessä tai erikseen seuraava luonnollinen suojauskerros 

(Norwegian Oil and Gas Association, 2018). 

Suojauskerrosten on oltava toisistaan riippumattomia ja erillisiä, niin että 

suojauskerroksen väitetty riskin pienennys toteutuu (IEC 61511-1:2017). Järjestelmien 

riippumattomuus vaatimus on voimassa myös, jos ohjaus- ja valvontajärjestelmää ei ole 

kelpoistettu IEC 61511 standardisarjan mukaisesti.  

Turva-automaatiossa voidaan kuitenkin käyttää ohjaus- ja valvontajärjestelmän kanssa 

yhteisiä laitteita kuten tuntoelimiä tai venttiileitä. Näissä tapauksissa on suoritettava 

analyysi vaarallisen vikaantumisen riskille, joka voi johtaa turva-automaatiotoiminnon 

toimimattomuuteen olevan riittävän pieni. (IEC 61511-1:2017) 

Turva-automaatiojärjestelmän laitteet on määriteltävä, suunniteltava ja valittava niin että 

käyttöhyödykkeen kuten sähkön, ilman tai hydrauliikan paineen menetys aiheuttaa 

turvallisen vikaantumisen. Jos vikaantumista turvalliseen tilaan ei voida varmistaa, on 

käyttöhyödykkeen menetys havaittava ja siitä annettava hälytys, sekä tehtävä 

turvallisuusvaatimusten mukainen vikareaktio. Käytännössä tämä aiheuttaa usein turva-

automaatiolukituksen ja prosessin ajautumisen turvalliseen tilaan.   
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Jos turvallisuusvaatimusten erittelyssä ei ole muutoin osoitettu, on laitteisto pidettävä 

turvallisessa tilassa turvalukituksen jälkeen, kunnes laitteisto on saatettu tilaan, jossa se 

voidaan käynnistää ja turvalukitus on käyttäjän toimesta kuitattu. (IEC 61511-1:2017) 

2.4.2. Prosessin vaaran ja riskien arviointi 

Turva-automaation tarve määritetään prosessin vaaran ja riskien arvioinneissa. 

Laitteiston kehittäjän, käyttäjän, määrittelijän, mieluiten kaikkien yhdessä on vaara-

analyyseja hyödyntäen tunnistettava laitteiston käytöstä johtuvat ihmisen fyysiseen 

terveyteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat vaarat ympäristössä johon 

laitteisto on sijoitettu (IEC 61508-5:2010).  

Vaaran arvioinnin tavoitteena on tunnistaa vaaralliset tapahtumat prosessille tai 

prosessissa kohtuullisesti ennalta nähtävissä olosuhteissa. Varalliset tapahtumat ja 

vaaratilanteet pitävät sisällään myös laitteiston vikaantumiset sekä operointivirheet. 

Vaaranarviointeihin on sisällytettävä myös pahansuopa ja valtuuttamaton toiminta 

tietoturvan muodossa (IEC 61508-1:2010). 

Riskin arvioinnissa riskin suuruus määritetään vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden 

ja seurausten vakavuuden perusteella. Riskinarviointi määrittää myös riskin pienennyksen 

tarvittavan turvatoiminnon turvallisuuden eheyden tason (SIL). 

Usein jo vaara-analyysissä huomioidaan vaaran riskit ja määritetään, onko toiminnallinen 

turvallisuus tarpeellinen vaaran riskin pienentämiseksi siedettävälle tasolle kutakin 

merkittävää vaaraa vastaan. Vaaran- ja riskinarvioinneissa käytetään tarpeen vaatiessa 

ulkopuolista erikoisosaamista kuten konsultteja, suunnittelu-urakoitsijoita tai kemistejä, 

joilla on kokemusta samasta tai samankaltaisista prosesseista. 

Tässä työssä käytetyt menetelmät ovat poikkeamatarkastelu HAZOP (Hazard and 

operability study) sekä riskigraafi (kvalitatiivinen menetelmä). 

Muita tyypillisiä vaaran arviointimenetelmiä ovat: 

• Poikkeamatarkastelu  

• “Entä jos” Vaara-analyysi 

• Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 

• Toimintovirheanalyysi 
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• Vika- ja vaikutusanalyysi 

 

Muita käytettyjä riskienarviointimenetelmiä ovat (Burwood, 2012): 

• Tapahtumapuuanalyysi (puolikvantitatiivinen menetelmä) 

• Suojauskerrosmatriisi menetelmä 

• Kalibroitu riskigraafi (puolikvalitatiivinen menetelmä) 

• Suojauskerrosanalyysi (Lopa). 

2.4.3. Tarvittavan turvatoiminnon eheyden tason määrittäminen 

riskigraafin avulla 

Kun vaaran arvioinnissa on määritetty vaara, on kyseiselle vaaralle tehtävä riskinarviointi. 

Standardissa IEC 61508 määritellään neljä turvallisuuden eheyden tasoa (SIL) 

turvatoiminnalle. Matalin turvallisuuden eheyden taso on SIL1 ja korkein turvallisuuden 

eheyden taso on SIL4. 

Yleisesti käytetty tapa riskinarvioinnille on riskigraafi (Piesik et. al 2016). Riskigraafissa 

esitetään asioiden yksinkertaistamiseksi joukko parametreja, jotka kuvaavat tilanteen 

vaarallisuuden ilman turvallisuuteen liittyvää järjestelmää, tai turvallisuuteen liittyvän 

järjestelmän vikatilanteissa. 

Riskigraafin neljä riskiparametria ovat: 

• Vaarallisen tapahtuman seuraus / vakavuus (C)  

• Henkilön altistumisaika ja taajuus vaaravyöhykkeellä (F) 

• Mahdollisuus epäonnistua vaarallisen tapahtuman välttämisessä (P) 

• Vaarallisen tapahtuman todennäköisyys ilman turvallisuuteen liittyvää 

järjestelmää (W) 

Riskinarvioinnissa määritetään kullekin parametrille arvo. Riskiparametrien yhdistelmä 

mahdollistaa riskigraafin tekemisen, jonka lopputulos määrittää tarvittavan 

turvatoiminnan eheyden tason (IEC 61511-3:2017). Parametrit on kuvattu tarkemmin 

taulukossa 1.  
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Riskiparametri Luokitus Komentti 

Vaarallisen tapahtuman 
seuraus /vakavuus 

CA Vähäinen vamma henkilölle Parametri käsittelee ihmisten 
vammoja ja kuolemia. 
Parametria voidaan kehittää 
myös kuvaamaan ympäristön 
tai omaisuuden vahinkoja 

CB Vakava pysyvä vamma yhdelle tai 
useammalle henkilölle, yhden 
henkilön kuolema 

CC Useiden henkilöiden kuolema 

CD Katastrofaalinen vaikutus, erittäin 
monen ihmisen kuolema 

Henkilön altistumisaika 
ja taajuus 
vaaravyöhykkeellä 

FA Harvoin - useammin toistuva 
altistuminen vaaravyöhykkeellä 

Parametri käsittelee ihmisten 
vammoja ja kuolemia. 
Parametria voidaan kehittää 
myös kuvaamaan ympäristön 
tai omaisuuden vahinkoja 

FB Usein toistuva - pysyvä altistuminen 
vaaravyöhykkeellä 

Mahdollisuus 
epäonnistua vaarallisen 
tapahtuman 
välttämisessä 

PA Mahdollinen tietyissä olosuhteissa Parametri käsittää ihmisen 
toiminnan: 
- Onko prosessi valvottu, 
operaattori hälytykset 
- Tapahtuman kehittymisen 
nopeus 
- Vaaran tunnistamisen 
helppous 
- Mahdolliset pakenemisreitit 
- Kokemukset muista 
vastaavista prosesseista 

PB Melkein mahdotonta 

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys ilman 
turvallisuuteen liittyvää 
järjestelmää 

W1 Erittäin pieni todennäköisyys sille, 
että ei halutut tapahtumat sattuvat 
ja vain muutamat ei halutut 
tapaukset ovat todennäköisiä 

Parametri kuvaa ei-halutun 
tapahtuman taajuutta ilman 
turva-
automaatiojärjestelmää, 
mutta mukana on muut 
ulkoiset riskin pienentämisen 
menetelmät 

W2 Pieni todennäköisyys sille, että ei-
halutut tapahtumat sattuvat ja 
jotkut ei halutut tapaukset ovat 
todennäköisiä 

W3 Suhteellisen suuri todennäköisyys 
sille, että ei-halutut tapahtumat 
sattuvat ja usein toistuvat ei-halutut 
tapaukset ovat todennäköisiä 

Taulukko 1. Riskigraafiin parametrit (muokattu IEC 61511-3:2016 taulukosta D.2) 
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Kuva 2. Riskigraafi (IEC61508-5:2016 kuva E.1) 

 

Kuvan 2 riskigraafissa edetään riskinarvioinnissa määritettyjen arvojen mukaisesti 

vasemmalta oikealle, jonka jälkeen voidaan todeta turvatoiminnolle vaadittava 

turvallisuuden eheyden taso (IEC61508-5:2016). 

 

2.4.4. Turva-automaatiojärjestelmän vaatimukset 

Riskienarviointi määrittelee tarvittavan turvallisuuteen liittyvän järjestelmän 

turvatoiminnon eheyden tason (Tukes opas, Turva-automaatio teollisuudessa). IEC 61508 

standardi asettaa joukon vaatimuksia sähköisille ohjelmoitaville turva-

automaatiojärjestelmille. Vaatimukset on määritelty kunkin eheyden tason 

saavuttamiseksi SIL4 tason ollessa kaikkein vaativin.  
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Turva-automaatio järjestelmä pitää yleensä sisällään yhden tai useamman tuntoelimen, 

yhden tai useamman logiikkaosan, sekä yhden tai useamman toimielimen. 

Täyttääkseen turvatoiminnon SIL luokituksen täytyy turva-automaatiojärjestelmän 

turvatoimintojen täyttää kolme päävaatimusta (Iwan van Beurden et. al 2017): 

• Vikaantumismitta ilmaistuna PFDavg- (probability of failure on demand) tai PFHavg 

(probability of failure per hour) arvona 

• Järjestelmän arkkitehtuuriset vaatimukset 

• Laitteiden systemaattinen kyvykkyys, vaatimukset järjestelmällisien ja 

systemaattisien vikojen välttämiseksi 

 

Turva-automaatiojärjestelmä voi toimia harvojen vaateiden toimintatavalla tai tiheiden 

vaateiden/jatkuvalla toimintatavalla. Vikaantumismitta harvojen vaateiden 

toimintatavalla tarkoittaa oletusta, että turvatoimintaa tarvitaan korkeintaan kerran 

vuodessa. Tällöin käytetään PFDavg arvoa. Jos toimintatapana on tiheä- tai jatkuva vaade, 

on käytettävä arvoa PFHavg. SIL luokitus määrittelee vikaantumismitan maksimiarvon 

taulukon 2 mukaisesti (IEC 61508-2011). 

Turvallisuuden eheyden taso (SIL) 
Harvojen vaateiden 
toiminto  
(PFD) 

Tiheiden tai jatkuvien vaateiden 
toiminto 
(PFH) 

4 ≥ 10-5 < 10-4 ≥ 10-9 < 10-8 

3 ≥ 10-4 < 10-3 ≥ 10-8 < 10-7 

1 ≥ 10-3 < 10-2 ≥ 10-7 < 10-6 

1 ≥ 10-2 < 10-1 ≥ 10-6 < 10-5 

Taulukko 2. Turvallisuuden eheyden tasojen vikaantumismitat   

 

IEC 61508 standardi vaatii, että vikaantumisen todennäköisyydelle on tehty numeerinen 

analyysi turvatoiminnon eheyden varmentamiseksi. Analyysi on tehtävä satunnaisten 

laitevikojen, yhteisvikojen ja mikäli mahdollista myös esimerkiksi väylätekniikoiden vioille, 

jotka liittyvät turvatoimintoon. Vikaantumismitan numeerinen analyysi on siis analyysi 

koko turvatoiminnolle. Yksittäinen lähetin tai komponentti voidaan sertifioida täyttämään 

SIL luokituksen, mutta vaikka kaikki turvatoiminnon laitteet olisivat sertifioituja SIL2 tason 

toiminnolle, ne eivät takaa turvatoiminnon SIL2 luokitusta. 
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IEC 61508-2:2011 luokittelee turva-automaatiojärjestelmän komponentit A- ja B-tyypin 

laitteiksi. Arkkitehtuuriset vaatimukset pitävät sisällään laitteiston vikasietoisuuden (HFT), 

sekä turvallisten vikaantumisten osuuden vaatimukset laitetyypeittäin. A-tyypin laitteen 

kaikilla komponenteilla vikaantumismuodot ovat hyvin määriteltyjä ja laitteen 

käyttäytyminen vikatilanteessa voidaan täydellisesti määrittää. A-tyypin laitteella on 

olemassa riittävästi luotettavaa vikaantumistietoa havaituille ja havaitsemattomille 

vaarallisille vikaantumisille vikaantumistiheyksien osoittamiseksi (IEC 61508-2:2011). 

B-tyypin laitteella ei elementin vikaantumismekanismeja tai käyttäytymistä 

vikatilanteessa pystytä täysin määrittämään (IEC 61508-2:2011).  Laite on B-tyypin laite 

myös, jos komponentista ei ole riittävästi luotettavaa vikaantumistietoa havaituille ja 

havaitsemattomille vaarallisille vikaantumisille vikaantumistiheyksien osoittamiseksi. 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitelty arkkitehtuuriset vaatimukset tyyppien A- ja B-

laitekokoonpanoille turvatoiminnon SIL luokan mukaisesti. 

Turvallisten vikaantumisten osuus (SFF) 

Vikasietoisuus (HFT) 
A-tyypin laitteille 

0 1 2 

< 60 % SIL1 SIL2 SIL2 

60 % - 90 % SIL2 SIL3 SIL3 

90 % - 99% SIL3 SIL4 SIL4 

> 90 % SIL3 SIL4 SIL4 
Taulukko 3. A-tyypin laitteen vikasietoisuus vaatimukset turvallisten vikaantumisten osuuden mukaan (IEC 

61508-2, Taulukko 2) 

 

Turvallisten vikaantumisten osuus (SFF) 

Vikasietoisuus (HFT) 
B-tyypin laitteille 

0 1 2 

< 60 % ei sallittu SIL1 SIL2 

60 % - 90 % SIL1 SIL2 SIL3 

90 % - 99% SIL2 SIL3 SIL4 

> 90 % SIL3 SIL4 SIL4 
Taulukko 4. B-tyypin laitteen vikasietoisuus vaatimukset turvallisten vikaantumisten osuuden mukaan (IEC 

61508-2, Taulukko 3) 

 

IEC 61511-1 määrittelee vaihtoehtoisen vikasietoisuus vaatimuksen prosessiteollisuudelle 

taulukon 5 mukaan. 
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Turvallisuuden eheyden taso (SIL) Pienin sallittu laitteiston vikasietoisuus (HFT) 

1 (mikä tahansa toimintatapa) 0 

2 (harvojen vaateiden toimintatapa) 0 

2 (tiheiden vaateiden tai jatkuva toimintatapa) 1 

3 (mikä tahansa toimintatapa) 1 

4 (mikä tahansa toimintatapa) 2 

Taulukko 5. Pienin sallittu vikasietoisuus turvallisuuden eheyden tason mukaisesti (IEC 61511-1, Taulukko 6) 

 

Laitteiston vikasietoisuus n tarkoittaa, että n+1 vaarallista vikaantumista aiheuttaisi 

turvatoiminnon toimimattomuuden. Toisin sanoen turvatoiminnon toiminta ei vaarannu, 

kunhan laitteistossa ei ole enempää kuin n vaarallista vikaa. 

Vikasietoisuusvaatimusta käytetään turvatoimintojen sensoreiden, logiikan sekä 

toimielimien toimintojen määrittelyyn taulukon 6 mukaan. (Gruhn, 2016) 

 

Vikasietoisuus Äänestys konfiguraatio 

0 1oo1, 2oo2 

1 1oo2, 2oo3 

2 1oo3, 2oo4 

Taulukko 6. Sallitut laitteiston äänestys konfiguraatiot vikasietoisuuden mukaan (Paul Gruhn, Understandin 

SIS Device Fault Tolerance Requirements, 2016) 

 

Turvatoiminnon osien PFD arvojen määrityksessä käytetään eri äänestys arkkitehtuureja 

vikasietoisuuden vaatimusten ja käytettyjen kenttälaitteiden vikaantumistiheyksien 

mukaisesti. Esimerkiksi säiliön pintaa mittaa kaksi pinnamittausta, joista kumman tahansa 

rikkoutuessa tai mitatessa yli turvatoiminnon laukaisevan pintarajan aiheuttaa 

turvatoiminnon, joka sulkee kaksi säiliön täyttö linjassa peräjälkeen olevaa sulkuventtiiliä. 

Esimerkissä molemmat, turvatoiminnon sensoriosa sekä toimielinosa toimivat 1oo2 (yksi 

kahdesta) äänestys arkkitehtuurilla. Kumpi tahansa kahdesta riittää turvatoiminnon 

onnistumiseksi. 

 

Systemaattisia vikoja laitteistossa sekä ohjelmoinnissa tapahtuu määrittelyiden, 

suunnittelun, operoinnin sekä ylläpidon ja testaamisen aikana. Systemaattiset viat 
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saattavat aiheuttaa turvatoiminnon toimimattomuuden vain erityisissä olosuhteissa. 

Standardit IEC 61508 ja IEC 61511 eivät sisällä numeerisia vaatimuksia systemaattisille 

vioille kuten ne sisältävät satunnaisille laitevioille (Brown, 2000). Sen sijaan standardit 

esittelevät tekniikoita ja tapoja systemaattisten vikojen ehkäisemiseksi. Valitsemalla 

käyttöön sertifioidut laitteet voidaan laitteiden suunnittelussa tehdyt systemaattiset 

vikaantumiset minimoida, ja varmistaa systemaattinen kyvykkyys. Mittalaitteiden 

prosessiliitynnöissä sekä asennuksessa on käytettävä kokemuksen hyväksi osoittamia 

asennusratkaisuita (O’Connor et. al. 2012). 

2.4.5. TLJ laitteet ja sertifikaatit 

Laitteille myönnetyt sertifikaatit määrittelevät turvallisten sekä vaarallisten 

satunnaisvikojen taajuudet sekä vikasietoisuuden arvon, jota TAJ suunnittelijat voivat 

käyttää tehdessään turva-automaatiojärjestelmän satunnaisvikojen 

todennäköisyyslähtöistä eheyden tason arviointia. Kaikille eheyden tasoille yhteinen 

vaatimus on, että turvallisuuteen liittyvän järjestelmän laitteita käytetään niiden 

käyttökelpoisen eliniän ajan. Käyttökelpoinen elinikä laitteelle on se aika, jolloin laitteen 

vikaantumistaajuus voidaan olettaa vakioksi, eikä laitteen vanhenemisesta johtuva 

eksponentiaalinen vikaantumistaajuus vaikuta laitteen luotettavuuteen (IEC 61511-

2:2017).  

 

 

Kuva 3. Kylpyamme käyrä laitteen vikataajuudesta sen eliniän ajalta 
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Mikäli käytetään sertifioimattomia laitteita, täytyy laitteen käyttö perustella. 

Perusteluihin on sisällytettävä (IEC 61511-3): 

• Valmistajan laatujärjestelmät 

• Kuinka laitteet tunnistetaan ja määritetään 

• Osoitus suorituskyvystä samankaltaisissa toimintaympäristöissä 

• Käyttökokemusten määrä 

Kvantifioitaessa satunnaisia vikaantumisia käytetyn luotettavuusdatan on oltava 

uskottavaa, jäljitettävissä, dokumentoitua ja perusteltua (IEC 61511-1:2017). 

Luotettavuustiedon on myös perustuttava samankaltaisessa ympäristössä käytetyistä 

samankaltaisista laitteista saatuun kenttäpalautteeseen. Tässä työssä on päädytty 

käyttämään luotettavuus analyysiin kunnossapitojärjestelmän tietoja vikaantumisista, 

sekä khiin neliö jakaumatarkastelua Ellerman, 2012 micronote 1003:n mukaisesti. 

ISO 13849 Koneturvallisuuden standardi ohjausjärjestelmistä määrittelee työkaluja 

vaarallisten vikaantumisten kvantifioimiseksi laitteen käyttöiän ajalta, jolloin 

vikaantumistaajuuden voidaan olettaa olevan vakio. Työssä määritetäänkin laitteiden 

vikaantumistaajuuksia sertifioimattomille laitteille ISO 13849-1 standardia soveltaen. 

2.4.6. TAJ toiminnon SIL tason todennäköisyyslähtöinen analyysi 

harvojen vaateiden toiminnolle 

Jotta tarvittavan vaaran riskinvähennys saavutetaan, turvatoiminnon eheyden taso 

määritetään riskinarvioinnilla. 

Turva-automaation turvatoiminnon eheyden tason numeerisella analyysilla tarkoitetaan 

vikaantumismitan laskemista käyttäen hyväksi olemassa olevaa vikaantumistaajuuden 

arvoa turvatoiminnon käyttämille mittalaitteille, logiikalle sekä toimielimille (IEC 61508-

2:2011). 

Turvatoiminnon PFDavg määritetään laskemalla ja yhdistämällä PFD kaikille 

turvatoiminnon osille, jotka yhdessä muodostavat turvatoiminnon mukaan. (IEC 61508-

6:2010) 
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Kuva 4. Turvatoiminnon osat (IEC 61508-6:2010, Kuva B.3) 

 

Kuvasta 4 voidaan määrittää IEC 61508-6:2010 mukaan 

𝑃𝐹𝐷avg = 𝑃𝐹𝐷S + 𝑃𝐹𝐷L + 𝑃𝐹𝐷FE  (1) 

Jossa: 

PFDavg = Koko turvatoiminnon vikaantumismitta 

PFDS = Anturiosan vikaantumismitta 

PFDL = Logiikkaosan vikaantumismitta 

PFDFE = Toimielinosan vikaantumismitta 

 

1oo1 äänestys 

1oo1 arkkitehtuurissa käytetään yhtä kanavaa, joka yksinään toteuttaa turvatoiminnon. 

 

Kuva 5. 1oo1 äänestysarkkitehtuurin luotettavuus diagrammi (IEC 61508-6:2010, Kuva B.5) 

 

Yhden kanavan vaarallisten vikojen taajuus on silloin: 

𝜆D = 𝜆DU + 𝜆DD    (2) 

Jossa 

λD = Vaarallisten vikojen taajuus tunnissa 

λDU = Vaarallisten huomaamattomien vikojen taajuus tunnissa  

λDD = Vaarallisten paljastuvien vikojen taajuus tunnissa 
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Kaikilla äänestys arkkitehtuureilla voidaan vikaantumistaajuudet esittää muodossa 

𝜆DU = 𝜆D(1 − 𝐷𝐶); 𝜆DD = 𝜆D𝐷𝐶  (3) 

Jossa  

DC = Diagnostiikan kattavuus 

 

Yhtälöstä kaksi nähdään, että vikaantumistaajuus koostuu kahdenlaisista 

vikaantumistaajuuksista. Laite voi vikaantua vaarallisesti niin että vika paljastuu laitteiston 

on-line testin ansiosta, tai niin että vika jää huomaamattomaksi (Langeron et. al. 2008). 

 

On mahdollista laskea kanavan keskimääräinen vika-aika tCE tunneissa suhteessa 

kummankin tyypin vikaantumistaajuuksiin. 

𝑡CE =
𝜆DU

𝜆D
(

𝑇1

2
+ 𝑀𝑅𝑇) +

𝜆DD

𝜆D
𝑀𝑇𝑇𝑅  (4) 

Jossa 

T1 = Määräaikaistestausväli tunneissa 

MRT = Keskimääräinen korjausaika tunneissa 

MTTR = Keskimääräinen aika vian havaitsemisesta korjauksen valmistumiseen tunneissa 

 

Usein MRT = MTTR koska oletetaan että laitteiston automaattisen diagnostiikan ansiosta 

vian havaitsemisaika on << MRT. 

 

Vikaantumismitta yhdelle kanavalle, jonka keskimääräinen vaarallisista vikaantumisista 

johtuva vika-aika tCE saadaan laskettua 

𝑃𝐹𝐷 = 1 − 𝑒𝜆D𝑡CE    (5) 

Koska 𝜆D𝑡CE ≪ 1 

𝑃𝐹𝐷 ≈ 𝜆D𝑡CE    (6) 

Äänestys arkkitehtuurin vikaantumismitta PFDG on tällöin 

𝑃𝐹𝐷G = (𝜆DU + 𝜆DD)𝑡CE   (7) 
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1oo2 äänestys 

1oo2 arkkitehtuurissa yksi kanava kahdesta riittää toteuttamaan turvatoiminnon. 

 

 

Kuva 6. 1oo2 äänestysarkkitehtuurin luotettavuus diagrammi (IEC 61508-6:2010, Kuva B.7) 

 

Yhden kanavan keskimääräinen vika-aika lasketaan kuten yhtälössä neljä. Kahdella 

kanavalla on tarpeen määrittää arkkitehtuurin kokonaisuuden vika-aika tGE (IEC 61508-

6:2010).  

𝑡GE =
𝜆DU

𝜆D
(

𝑇1

3
+ 𝑀𝑅𝑇) +

𝜆DD

𝜆D
𝑀𝑇𝑇𝑅  (8) 

Vikaantumismitta 1oo2 arkkitehtuurille on 

𝑃𝐹𝐷G = 2((1 − 𝛽D)𝜆DD + (1 − 𝛽)𝜆DU)2𝑡CE𝑡GE + 𝛽D𝜆DD𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝛽𝜆DU(
𝑇1

2
+ 𝑀𝑅𝑇)   (9) 

jossa 

β = Huomaamattomien vikojen yhteisvikaantumisen osuus 

βD = Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumisen osuus  

 

2oo2 äänestys 

2oo2 arkkitehtuurissa tarvitaan molemmat elementit toteuttamaan turvatoiminto. 

Oletuksena on, että diagnosoidut viat eivät aiheuta turvatoiminnon laukaisua tai muuta 

äänestys arkkitehtuuria. 
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Kuva 7. 2oo2 äänestysarkkitehtuurin luotettavuus diagrammi (IEC 61508-6:2010, Kuva B.9) 

 

Kuvasta 7 voidaan todeta, että vikaantumismitta 2oo2 äänestykselle on 

𝑃𝐹𝐷G = 2(𝜆DU + 𝜆DD)𝑡CE   (10) 

olettaen että molemmat äänestävät kanavat ovat identtisiä (IEC 61508-6:2010). 

 

 

2oo3 äänestys 

2oo3 arkkitehtuurissa kaksi kolmesta elementistä tarvitaan toteuttamaan turvatoiminto. 

Oletuksena on, että diagnosoidut viat eivät aiheuta turvatoiminnon laukaisua tai muuta 

äänestys arkkitehtuuria. 

 

 

Kuva 8. 2oo3 äänestysarkkitehtuurin luotettavuus diagrammi (IEC 61508-6:2010, Kuva B.9) 

 

2oo3 arkkitehtuurin ja kanavan keskimääräiset vika-ajat tCE ja tGE lasketaan kuten 1oo1 ja 

1oo2 arkkitehtuureille yhtälöissä neljä ja kahdeksan. Vikaantumismitta 

äänestysarkkitehtuurille on 
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𝑃𝐹𝐷𝐺 = 6((1 − 𝛽𝐷)𝜆𝐷𝐷 + (1 − 𝛽)𝜆𝐷𝑈)2𝑡𝐶𝐸𝑡𝐺𝐸 + 𝛽𝐷𝜆𝐷𝐷𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝛽𝜆𝐷𝑈(
𝑇1

2
+ 𝑀𝑅𝑇) (11) 

 

2.4.7. TLJ toiminnon SIL tason todennäköisyyslähtöinen analyysi 

jatkuvien vaateiden toiminnolle 

Tiheiden- tai jatkuvien vaateiden toiminnolle lasketaan PFHSYS (average frequency of 

dangerous failure of a safety system) arvo IEC 61508-6:2010 mukaan. 

 

1oo1 äänestys tiheiden vaateiden toiminnolla 

Kuva 5 esittää luotettavuus diagrammin 1oo1 äänestysarkkitehtuurin systeemille.  

Yhden kanavan vaarallisten vikojen taajuus esitetään samoin kuin yhtälössä (2). 

 𝜆D = 𝜆DU + 𝜆DD    (2) 

Myös keskimääräinen vika-aika sekä, vaarallisten paljastuvien- ja vikojen taajuudet 

esitetään samoin kuin yhtälössä (3). 

 

Tällöin  

  𝑃𝐹𝐻G = 𝜆DU     (12) 

kun oletetaan että turva-automaatiojärjestelmä ajaa prosessin turvalliseen tilaan 

havaitessaan minkä tahansa vian. 

 

1oo2 äänestys tiheiden vaateiden toiminnolla 

Kuva 6 esittää luotettavuusdiagrammin 1oo2 äänestysarkkitehtuurille. 

Keskimääräisen vaarallisten vikaantumisten taajuus lasketaan tällöin: 

 

 𝑃𝐹𝐻G = 2((1 − 𝛽D)𝜆DD + (1 − 𝛽)𝜆DU)(1 − 𝛽)𝜆DU𝑡CE + 𝛽𝜆DU (13) 

 

Kun oletetaan että turva-automaatiojärjestelmä ajaa prosessin turvalliseen tilaan 

havaitessaan minkä tahansa vian. 
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2oo2 äänestys tiheiden vaateiden toiminnolla 

Kuva 7 esittää luotettavuusdiagrammin 2oo2 äänestysarkkitehtuurille. 

Keskimääräisen vaarallisten vikaantumisten taajuus lasketaan tällöin: 

  𝑃𝐹𝐻G = 2 ∗ 𝜆DU   (14) 

Kun oletetaan että turva-automaatiojärjestelmä ajaa prosessin turvalliseen tilaan 

havaitessaan minkä tahansa vian. 

2.4.8. Turva-automaatiojärjestelmän kelpoistaminen 

Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän kelpuutuksen tavoitteena on tarkastamalla ja 

testaamalla osoittaa, että turva-automaatiojärjestelmä ja sen toteuttamat turvatoiminnot 

saavuttavat niille asetetut vaatimukset.  

Kelpoistusta varten tehdään kelpoistussuunnitelma, jonka avulla turva-automaatio 

järjestelmän vaatimukset ja turvatoiminnot tarkastetaan ja testataan. Suunnitelma 

sisältää mm. järjestelmän simuloinnit, FAT- ja SAT-testit, sekä laitteiden kalibroinnit. 

Kelpoistus pitää sisällään myös suunnitelman laitteiston käytölle sisältäen käyttö- ja 

testausohjeet.  

Kelpoistussuunnitelman mukaiset testit ja toimenpiteet dokumentoidaan kelpoistusta 

varten. Kelpuutuksen lopuksi voidaan todeta järjestelmän täyttävän sille asetetut 

vaatimukset. (Tukes opas, Turva-automaatio teollisuudessa)  
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3. MEESAUUNIN TURVA-AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

3.1. Nykyinen laitteisto 

Meesauuni ja sen turva-automaatiojärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 1998. Sen 

laitteiston valinnassa on käytetty tuon ajanjakson aikaisia laitteita, määräyksiä sekä 

dokumentaatiota. Osalla laitteista ei ole sertifiointilaitosten tuottamaa sertifikaattia 

satunnaisvikojen taajuudesta tai vikasietoisuudesta. Jotta eheyden taso voidaan 

määrittää turvatoiminnoille, tehdään joukko oletuksia, sekä määritetään satunnaisten 

vikojen tiheys laitteille, joilla ei ole standardin mukaista sertifikaattia. Turva-

automaatiojärjestelmän määräaikaistestausväliksi nykyisillä laitteilla on määritetty 24kk.  

3.1.1. Logiikka 

Suojaukset ja turvalukitukset ovat toteutettu Valmet Automation Oy:n kehittämän ja 

valmistaman DNA-järjestelmän laitteilla ja ohjelmistolla. Toteutuksessa käytetään 

järjestelmän väyläliikenteestä riippumattomia ohjelmoitavia kortteja PLU1 ja AIU4. PLU1 

kortit sisältävät 8kpl digitaalituloja, 4kpl digitaalilähtöjä sekä lattakaapelilla kortin 

etulevyyn kytkettävän 8 kanavaisen binääri laajennusväylän. AIU4 kortit ovat analogia 

tulokortteja, jotka sisältävät 4 galvaanisesti erotettua analogiatuloa sekä 4 kanavaisen 

binääri laajennusväylän. Sovellusohjelmisto on ladattu sähköisesti pyyhittäviin 

korttikohtaisiin EEPROM-muisteihin. Logiikan korttien tarvitsemat signaaliyhteydet on 

tehty langoittamalla. Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän logiikkaosa on toteutettu 

kaksikanavaisesti I/O-korttitasolla. A-kanavan lukituksesta on tehty ristiin lukitus B-

kanavalle ja päinvastoin. 

AIU4 kortti lukee kenttälaitteiden analogiavirtaviestit ja muodostaa kortin ohjelman 

mukaan raja-arvotiedon laajennusväylälle. Sama laajennusväylä on kytketty myös PLU 

kortille, kortin etulevyyn liitettävällä lattakaapelilla. PLU korteilla aktivoituu sen ohjelman 

mukaisesti turvatoiminto, kun binääriehdot turvatoiminnon tekemiseksi täyttyvät. 

Logiikan osalta vikaantumistiheyden laskentaan sisältyy myös IO korttien lähdöt sekä 

tulot, koska keskusyksikköä ja IO kortteja ei ole erotettu toisistaan. 
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Kuva 9. TLJ lukituksen tyyppipiirikaavio 

 

Turva-automaatiologiikan vikaantumistiheys 

IO-korteille ei ole saatavilla vikaantumistiheyden osoittamaa sertifikaattia, joten 

vikaantumistiheys logiikan korteille määritetään kunnossapitojärjestelmän 

historiatiedoista. Ensin selvitettiin, kuinka paljon varaosavarastossa on kortteja kiertänyt. 

Tehtaalle on asennettuna 51 kpl AIU4 kortteja, sekä 506 kpl PLU kortteja. Vuodesta 2005 

lähtien on varastotietojen mukaan käytetty 18 kpl PLU kortteja, ja 2 kpl AIU4 kortteja. I/O-

korteille lasketaan yhteinen vikaantumistiheys. Kunnossapitojärjestelmän lukemia 

voidaan käyttää määritettäessä erittäin konservatiivisia satunnaisvikaantumistaajuuden 

arvoja, koska kunnossapitojärjestelmästä saatavasta tiedosta ei selviä olivatko 

vikaantumiset satunnaisia vikaantumisia vai asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. 
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Osa vaihdetuista korteista on myös voitu vaihtaa, vaikka vika on ollut jossakin muualla 

kuin I/O-kortissa. Laskennassa on oletettu kaikkien vikojen olevan vaarallisia ja 

huomaamattomia. Tällöin vikaantumismitan laskennassa käytetty arvo on varmasti 

konservatiivinen. 

Lasketaan annetuilla tiedoilla vikaantumistiheys korteille käyttäen χ2 jakaumaa (Ellerman, 

2012). 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = (
2𝑇

𝜒2(
𝛼

2
,2𝑟+2)

,
2𝑇

𝜒2(1−
𝛼

2
,2𝑟)

)  (15) 

𝜆D =
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
    (16) 

Jossa: 

T = korteille kertyneet käyttötunnit 

r = rikkoutumisten lukumäärä 

1-α = luottamustaso  

 

Käytetyn mallin mukaan vikaantumistaajuus 𝜆D on 99% luottamusvälillä 

 1.512 ∗ 10−7/h - 4.737 ∗ 10−7/h. 

Näin voidaan todeta, että ohjelmoitavien logiikkakorttien vikaantumistaajuus ei ole 

suurempi kuin 𝜆D = 4.737 ∗ 10−7vikaa tunnissa. 

Vikaantumistaajuus sisältää korttien IO-tulojen, laskentayksikön ja väyläkommunikaation 

viat.  

Laitetoimittajan omasta korjauksien seurannasta saadut ja meille ilmoittamat 

vikaantumistaajuudet korteille ovat 𝜆D = 4.0 ∗ 10−7AIU4 kortilla sekä 𝜆D = 8.0 ∗ 10−8 

PLU1 kortilla. 

Vikaantumismittojen laskennassa on käytetty tehtaan omasta kunnossapitojärjestelmästä 

laskettua vikaantumistaajuutta epäedullisempana arvona.   

3.1.2. TLJ järjestelmän tulojen kenttälaitteet 

Kenttälaitteina on meesauunilla käytetty älykkäitä HART-kommunikoitavia lähettimiä. 

Samoja kenttälaitteita käytetään sekä normaaleihin prosessimittauksiin kuin myös TLJ-

järjestelmän lukitustietojen muodostamiseen. Lähettimien kalibrointialueiden muutokset 



31 

 

on estetty ulkopuolisilta salasanan avulla. Lähettimien vikaantumistiheyksiä ei tarvinnut 

itse määrittää, vaan arvot on poimittu SIL-sertifikaateista. 

 

Rajakytkiminä on käytetty IFM:n valmistamia induktiivisia lähestymiskytkimiä. Kytkimille 

ei ole saatavissa IEC 61508:n mukaisia sertifikaatteja. Rajakytkimille on kuitenkin 

olemassa laiteturvallisuus standardin ISO 13849-1 mukainen laitevalmistajan ilmoittama 

satunnaisten vaarallisten vikaantumisten taajuus MTTFd (mean time to dangerous failure) 

vuosina, sekä kaikkien satunnaisten vikojen taajuus MTTF (mean time to failure) vuosina. 

Rajakytkimille määritetään vaarallisten satunnaisten vikaantumisten arvo λD yhtälöllä 17 

(Noriyati et. al. 2015), jota käytetään vikaantumismitan laskennassa. Jotta 

vikaantumismitan laskennan tulos on varmasti konservatiivinen arvio, oletetaan kaikkien 

vaarallisten vikaantumisten olevan huomaamattomia. 

𝜆D =
1

𝑀𝑇𝑇𝐹D
    (17) 

𝜆D = 𝜆DU    (18) 

 

Hätä-seis-painikkeiden satunnaisten vaarallisten vikaantumisten taajuus määritetään 

koneturvallisuuden standardin mukaan yhtälöllä:   

𝜆D =
0,1∗𝑛op

𝐵10D
    (19) 

Jossa: 

B10D = Toimintasyklien määrä jolloin 10% testi populaatiosta on vikaantunut vaarallisesti 

nop = Keskimääräinen operointien lukumäärä per ajan jakso 

 

Koneturvallisuuden standardi määrittelee tavanomaisen painikkeen B10D arvoksi 1*105 

kytkentää. 

Satunnaisten vaarallisten vikaantumisten taajuudeksi laskettiin  𝜆D = 1.142 ∗ 10−10 vikaa 

tunnissa käyttäen keskimääräistä toimintajaksojen lukumääränä 1 per vuosi, koska 

kyseessä on harvojen vaateiden toiminto. Kaikkien vaarallisten vikojen oletetaan olevan 

huomaamattomia. 
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3.1.3. TLJ järjestelmän releet 

TLJ järjestelmässä käytetään moottoreiden käyntitietojen välittämiseen sekä 

paloventtiileiden magneettiventtiileiden kelojen ohjaamiseen Omronin valmistamia G2R 

releitä. 

Omronin releille ei ole saatavana vikaantumistiheyden sertifikaatteja. Valmistaja ilmoittaa 

kuitenkin koneturvallisuuden standardin mukaisesti releelle B10D arvon. 

Automaatiojärjestelmästä haettiin liikkeiden määrä vuoden ajalta. Liikkeitä TLJ 

järjestelmän laitteilla oli 192 kpl viimeisen vuoden aikana. Jotta varmistetaan 

konservatiivinen arvio, käytetään laskuissa operointien määränä 365 kpl vuodessa. 

Yhtälön (19) mukaisesti laskettu releen vikaantumistiheys on  𝜆D = 4.167 ∗ 10−8 vikaa 

tunnissa, jota käytetään vikaantumismitan laskennassa kohteissa, joissa rele on käytössä. 

Koneturvallisuuden standardi määrittelee tavanomaisen releen B10D arvoksi 20 ∗ 106 

kytkentää pienellä kuormituksella (20% nimelliskuormituksesta), sekä 400000 kytkentää 

nimelliskuormituksella (ISO 13849-1:2015). G2R releen koskettimien nimelliskytkentävirta 

on 5A induktiivisella kuormalla. Releen kytkemä virta on erittäin pieni digitaalitulokortin 

lähtöjännitteen ollessa 28V ja tulon vuotovirta korkeintaan 2mA. G2R relettä käytetään 

myös paloventtiileiden ohjauksessa katkaisemaan sähkö solenoidiventtiilin kelalta 

turvalukituksessa. Solenoidien kelat ovat 1.4W keloja, jolloin pitovirta kelalle on 50mA.  

Näin voidaan todeta valmistajan ilmoittaman G2R releen B10D arvon 1 ∗ 105 olevan 

konservatiivinen.  Koska releiden koskettimien virta on erittäin pieni, käytetään kaikkien 

releiden osalta samaa vikaantumistaajuuden arvoa laskennassa. Jotta vikaantumismitan 

laskennan tulos on varmasti konservatiivinen arvio, oletetaan kaikkien vaarallisten 

vikaantumisten olevan huomaamattomia. 

3.1.4. TLJ järjestelmän lähtöjen toimilaitteet 

Palloventtiilit 

Meesauunilla käytössä oleville Neles MA- ja MT-sarjan palloventtiileille ei ole olemassa 

virallista sertifiointia. Laitetoimittajan kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen voidaan 

kuitenkin todeta MA- ja MT sarjan venttiileiden olevan niin lähellä rakenteellisesti M1 
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sarjan venttiiliä, jotta M1 sarjan sertifioinnin antamia vikaantumistiheyden arvoja voidaan 

käyttää eheyden tason todentamisessa. 

 

Solenoidiventtiilit 

Turvalukitustoimintoihin käytettäviä jousitoimisia auki/kiinniventtiileitä käytetään myös 

prosessiohjauksiin ja niitä ohjataan solenoidiventtiileillä. Venttiileiden turvallinen asento 

on se asento, johon venttiili ajautuu, kun solenoidiventtiili on jännitteetön ja toimilaite 

paineeton. Solenoidi-venttiilit toimivat 24V tasasähköllä. Solenoidiventtiilit ovat ilman 

käsiohjausmahdollisuutta. Auki/kiinniventtiileiden ohjauksessa käytettävät 

solenoidiventtiilit on asennettu venttiileiden yhteyteen kentälle. 

Solenoidiventtiileinä järjestelmässä on käytetty Numatics L1 sarjan solenoidiventtiileitä. 

Solenoidiventtiilileille ei ole saatavana vikaantumistiheyden sertifikaattia. Valmistaja 

ilmoittaa kuitenkin koneturvallisuuden standardin mukaisesti solenoidiventtiilille B10D 

arvon. Automaatiojärjestelmästä haettiin venttiileiden liikkeiden määrä vuoden ajalta. TLJ 

järjestelmän laitteilla todettiin olleen enimmillään 192 kpl liikkeitä viimeisen vuoden 

aikana. Jotta varmistetaan konservatiivinen arvio, käytetään laskuissa operointien 

määränä 365 kpl vuodessa. 

Yhtälön 19 mukaan laskiessa, vikaantumistiheydeksi saatiin  𝜆D = 1.488 ∗ 10−10 vikaa 

tunnissa. Arvo tuntuu kokemuksen mukaisesti hieman pieneltä. 

 

Jotta varmistetaan konservatiivinen arvio solenoidiventtiileiden vikaantumistaajuudesta, 

päätettiin laskea vikaantumistaajuus kuten logiikan ohjelmoitaville korteille yhtälöillä 15 

ja 16 käyttäen khiin neliö jakaumaa. Solenoidiventtiileitä on suunnittelujärjestelmän 

mukaan asennettu tehtaalle 1020 kappaletta. Varastosta on vuoden 2008 jälkeen käytetty 

33kpl solenoidiventtiileitä. Lukemia voidaan käyttää määritettäessä erittäin 

konservatiivisia satunnaisvikaantumistaajuuden arvoja, koska kunnossapitojärjestelmästä 

saatavasta tiedosta ei selviä olivatko vikaantumiset satunnaisia vikaantumisia vai 

asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Osa solenoidiventtiileistä on myös voitu 

vaihtaa vaikka niissä ei ole ollut vikaa, esimerkiksi kun on tehty vian etsintää. Lisäksi 

laskennassa on oletettu kaikkien vikojen olevan vaarallisia ja huomaamattomia. 
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Solenoidiventtiilin vikaantumistaajuudeksi λD saatiin 1.873 ∗ 10−7- 4.746 ∗ 10−7vikaa 

tunnissa 99% luottamusvälillä. Voidaan todeta, ettei satunnaisten vikojen taajuus 

solenoidi venttiileillä ole ainakaan suurempi kuin 𝜆D = 4.746 ∗ 10−7 vikaa tunnissa. 

Geneeriselle solenoidiventtiilille yleisesti käytetty vikaantumistiheyden arvo on 𝜆𝐷 =

5.90 ∗ 10−7vikaa tunnissa (Exida safety equipment reliability handbook). 

3.2. Turvatoiminnot 

Alla kuvataan meesauunin turvatoiminnot. 

3.2.1. Päälukitusehdot 

Päälukitusehtojen toimiessa sulkeutuvat kaikki polttoainelinjojen pikasulkuventtiilit (1oo2 

äänestys), paineilma polttoöljyputkeen ja hajotusilma öljypolttimelle venttiilit. 

Vain toista pääpolttoaineista, maakaasua tai polttoöljyä poltetaan samanaikaisesti 

uunissa.   

 

Pikapysäytys 

Pikapysäytys koostuu kolmesta hätä-seis-painikkeesta, joista jokaisessa on kahdet 

koskettimet, jotka toimivat 1oo2 äänestyksellä, sekä ohjausjärjestelmän 

operointipäätteellä olevasta pikapysäytyspainikeesta. Pikapysäytystoiminnon 

aktivoituessa sulkeutuvat myös kaikki polttoainelinjakohtaiset paloventtiilit.  

 

Savukanava auki 

Savukanava auki toiminta tarkkailee savukanavan auki olemista, jotta savukaasuilla on 

vapaa kulku piippuun. Toiminnon laukaisevia tuloja ovat savukaasukanavassa olevien 

kellopeltien auki rajat, johtosiipisäädön kiinnirajat, savukaasupuhaltimen käyntitieto sekä 

savukaasukanavan alipainemittaus.   

 

Primääri-ilma polttimelle 
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Primääri-ilma polttimelle tarkkailee palamisilman riittävyyttä polttimella. Sen laukaisevina 

tuloina toimivat kaksi kappaletta primääri-ilman paineen mittausta 1oo2 äänestyksellä 

sekä primääri-ilmapuhaltimen käyntitieto. 

 

Polttopään paine 

Polttopäänpaine toiminto estää polttopään paineen nousun liian korkeaksi, jolloin liekit ja 

savukaasut pääsisivät purkautumaan prosessitilaan. Laukaisun tekevät polttopään 

paineenmittaukset 1oo2 äänestyksellä. 

3.2.2. Tuuletus 

Tuuletus toiminto varmistaa, että ennen polttimen sytytystä ovat räjähtävät kaasut 

tuuletettu pois meesauunista. Tuuletuksen käynnistämisen ja onnistumisen ehtoina ovat 

polttoainelinjojen pikasulkuventtiileiden oleminen kiinni (1oo2). Myöskään kaasutus ei 

saa olla käynnissä kaasutuslaitoksella. Savukaasupuhaltimen minimi pyörimisnopeus 

varmistaa, että savukaasukanavassa on riittävä veto palamattomien kaasujen 

poistamiseksi. 

3.2.3. Maakaasun poltto 

Maakaasuun poltto pysäytetään sulkemalla maakaasun pikasulkuventtiilit (1oo2) jos 

maakaasun paine (1oo2) ei ole 2-5 bar, tai pääliekki sammuu (2oo2). Pääliekin 

sammuminen on tiheiden vaateiden turvatoiminto, koska liekinvartijan toimimattomuus 

aiheuttaa heti vaaratilanteen. 

Maakaasun pikasulkuventtiilin häiriö missä tahansa tilanteessa aiheuttaa maakaasun 

paloventtiilin sekä pikasulkuventtiileiden ohjaamisen kiinni (1oo2). Pikasulkuventtiilin 

häiriö huomataan turva-automaation logiikkaosassa, mikäli venttiilin rajatieto ei ole 

oikein logiikan olettaman asennon mukaisesti. 
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3.2.4. Sytytyskaasun poltto 

Sytytyskaasun poltto pysäytetään sulkemalla maakaasun pikasulkuventtiilit (1oo2) jos 

sytytyskaasun paine ei ole > 0.5 bar, tai sytytysilman paine ei ole > 0.5 bar, tai sytytysliekki 

sammuu. Sytytysliekin sammuminen on tiheiden vaateiden turvatoiminto, koska 

liekinvartijan toimimattomuus aiheuttaa heti vaaratilanteen.  

Sytytyskaasun pikasulkuventtiilin häiriö missä tahansa tilanteessa aiheuttaa maakaasun 

paloventtiilin sekä pikasulkuventtiileiden ohjaamisen kiinni (1oo2)  

 

3.2.5. Öljyn poltto 

Öljyn poltto pysäytetään sulkemalla öljylinjan pikasulkuventtiilit (1oo2) jos öljyn paine 

polttimelle ei ole > 4 bar, tai hajotusilman paine ei ole > 4 bar, tai hajotusilman paine 

polttimelle ei ole > 0.5 bar, tai pääliekki sammuu (2oo2). Pääliekin sammuminen on 

tiheiden vaateiden turvatoiminto, koska liekinvartijan vikaantuminen niin että liekki tieto 

on päällä aiheuttaa heti vaaratilanteen. 

Öljyn pikasulkuventtiilin häiriö missä tahansa tilanteessa aiheuttaa öljyn paloventtiilin 

sekä pikasulkuventtiileiden ohjaamisen kiinni (1oo2).  

 

3.2.6. Metanolin poltto 

Metanolin poltto pysäytetään sulkemalla metanolin pikasulkuventtiilit (1oo2) jos paine 

metanolipolttimelle ei ole > 1 bar, tai meesauunin polttopään lämpötila (1oo2) ei ole > 

350°C, tai pääliekki sammuu (2oo2). Pääliekin sammuminen on tiheiden vaateiden 

turvatoiminto. 

Metanolin pikasulkuventtiilin häiriö missä tahansa tilanteessa aiheuttaa metanolin 

paloventtiilin sekä pikasulkuventtiileiden ohjaamisen kiinni (1oo2).  
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3.2.7. Tuotekaasun poltto 

Tuotekaasun polttolupa poistetaan, jos meesauunin polttopään lämpötila (1oo2) ei ole > 

350°C tai pääliekki sammuu (2oo2).   
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4. MEESAUUNIN TURVATOIMINTOJEN EHEYDEN TASOJEN TODENTAMINEN 

Meesauunille tehdyn HAZOP analyysin ja riskien arvioinnin pohjalta tarvittava 

turvallisuuden eheyden taso kaikille turvallisuuteen liittyvän järjestelmän 

turvatoiminnoille on SIL1. Taulukon 5 mukaan SIL1 eheyden tasolla ei ole erityisiä 

vikasietoisuus vaatimuksia. Meesauunin TLJ järjestelmässä käytetyt komponenttityypit 

ovat Joutsenon tehtaalla vuodesta 1998 käytettyjä, sekä käytössä luotettavaksi todettuja. 

Sertifioimattomille laitteille on tehty vikaantumistiheysanalyysi tehtaalla olevilla 

olosuhteilla kunnossapitojärjestelmästä saadulla tiedolla, jonka tuloksia on käytetty 

vikaantumismitan laskennassa. 

Laskennassa on tehty olettama, että diagnostiikan kattavuus on nolla. Tämä tarkoittaa, 

että logiikkaan ei ole rakennettu vikoja etsiviä toimintoja. Tällaisia toimintoja voisi olla 

esimerkiksi toiminnot, joissa sulkuventtiileitä ajetaan pois auki-rajalta samalla mitaten 

toimilaitteen tarvitsemaa instrumentti-ilman painetta. Mikäli venttiili ei poistu auki-rajalta 

niin kuin sen kuuluisi, voitaisiin tehdä turvatoiminto tai hälytys. 

Yhteisvikaantumiskertoimiksi on aseteltu 0,2 huomaamattomille yhteisvikaantumisille ja 

0,1 diagnosoitaville yhteisvioille. Kertoimet on valittu konservatiivisesti. Standardin IEC 

61508-6:2010 mukaan järjestelmä, joka käyttää hyvin erilaisia laitteita tekemään saman 

turvatoiminnon, jonka kaapeloinnit on vedetty eri reittejä pitkin ja jonka 

määräaikaistestaus suoritetaan erittäin hyvin yltää 0,02 kertoimeen. 

Logiikka on toteutettu kaksi kanavaisena 1oo2 äänestyksellä, jonka vikasietoisuus on 

tällöin 1. Vikasietoisuusvaatimusten mukaan logiikkaosaa voidaan tällöin käyttää SIL2 

tason turvatoiminnossa sekä tiheiden- että harvojen vaateiden turvatoiminnolla. 

TAJ turvatoimintojen yksityiskohtaiset vikaantumismittojen laskennat on esitetty liitteissä 

1. Toimintojen sensori-, logiikka- ja toimielinkokoonpanojen yksityiskohtaisemmat 

laskennat on esitetty liitteessä 2. 

4.1. Päälukitusehdot 

Päälukitusehtojen toimieliminä ovat polttoainelinjakohtaiset pikasulkuventtiilit 1oo2 

äänestyksellä.  Pikasulkuventtiileiden vikasietoisuus on tällöin 1. Toimielimiä ovat myös 

polttimen käyttämät ilmaventtiilit. Ilmaventtiileiden vikasietoisuus on 0. 
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4.1.1. Pikapysäytys 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Pikapysäytys turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 3.905*10-2. 

Turvatoiminnon tuloina on käytössä hätä-seis-painikkeet kahdennetuilla koskettimilla. 

Koskettimet toimivat 1oo2 äänestyksellä. Hätä-seis-painikkeiden vikasietoisuus on tällöin 

1.  

Toimieliminä on päälukitusehtojen toimielimien lisäksi polttoainekohtaiset paloventtiilit, 

joiden vikasietoisuus on 0. 

Pikapysätystoiminnon PFDAVG täyttää SIL1 tason vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon 

eheyden tason olevan SIL1. 

4.1.2. Savukanava auki 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Savukanava auki turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 2.248*10-2. 

Turvatoiminnon tuloina ovat käytössä kahdennetut induktiiviset rajakytkimet 1oo2 

äänestyksellä. Ilmapeltien rajojen vikasietoisuus on tällöin 1. Lisäksi tuloina ovat 

savukaasupuhaltimen käyntitieto, sekä savukaasukanavan alipaine. Molempien 

vikasietoisuus on 0. 

Savukanava auki toiminnon PFDAVG täyttää SIL1 vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon 

eheyden tason olevan SIL1. 

4.1.3. Primääri-ilma polttimelle 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Primääri-ilma polttimelle turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 2.001*10-2. 

Primääri-ilma polttimelle toiminnon tuloina ovat primääri-ilmapuhaltimen käyntitieto, 

sekä primääri-ilman paine kahdennetulla painelähettimellä 1oo2 äänestyksellä. 

Puhaltimen käyntitiedon vikasietoisuus on 0. Primääri-ilman paineen mittauksen 

vikasietoisuus on 1. 

Toiminnon PFDAVG täyttää SIL1 vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason 

olevan SIL1. 
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4.1.4. Polttopään paine 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Polttopään paine turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 1.952*10-2. 

Toiminnon tuloina on kahdennettu painemittaus 1oo2 äänestyksellä, jonka vikasietoisuus 

on tällöin 1. 

Toiminnon PFDAVG täyttää SIL1 vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason 

olevan SIL1. 

4.2. Tuuletus 

Tuuletuksen valvonta on tiheiden vaateiden toiminto, jonka vikaantumismitaksi laskettiin 

PFHAVG = 1.667*10-6/h. Toiminnon tulojen pikasulkuventtiileiden (1oo2 äänestyksellä) 

vikasietoisuus on 1. Pää- ja sytytysliekin valvonnan sekä paineilmaventtiileiden 

vikasietoisuudet ovat 0. 

Toiminnon PFHAVG täyttää SIL1 vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason 

olevan SIL1. 

4.3. Maakaasupoltin 

Maakaasupolttimella on kolme turvatoimintoa, joista jokaisen toimieliminä on kaksi 

maakaasuputkeen peräjälkeen asennettua venttiiliä. Venttiileiden toiminta on siis 1oo2 

äänestyksellä. Toimielinten vikasietoisuus on 1. 

4.3.1. Maakaasun paine 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Maakaasun paine turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 2.993*10-3. 

Turvatoiminnon tuloina on kaksi painekytkintä 1oo2 äänestyksellä. Tulojen vikasietoisuus 

on 1. Toiminnon PFDAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Myös arkkitehtuuriset vaatimukset 

täyttävät SIL2 luokan vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 
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4.3.2. Maakaasun pääliekki 

Toiminto on tiheiden vaateiden toiminto. Turvatoiminnon vikaantumismitaksi laskettiin 

PFHAVG = 2.381*10-7/h. 

Turvatoiminnon tuloina on kaksi liekinvalvojaa 2oo2 äänestyksellä. Tulojen vikasietoisuus 

on 0. Toiminnon PFHAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät 

SIL1 luokan vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL1. 

4.3.3. Maakaasun pikasulkuventtiilin häiriö 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Pikasulkuventtiilihäiriön turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 3.846*10-3. 

Turvatoiminnon tulona on pikasulkuventtiilin raja. Tulon vikasietoisuus on 0. Toiminnon 

PFDAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Myös arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL2 luokan 

vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2 

4.4. Sytytyspoltin 

Sytytyspolttimella on kolme turvatoimintoa, joista jokaisen toimieliminä on kaksi 

sytytyskaasuputkeen peräjälkeen asennettua venttiiliä. Venttiileiden toiminta on siis 1oo2 

äänestyksellä. Toimielinten vikasietoisuus on 1. 

4.4.1. Sytytyskaasun paine 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Sytytyskaasun paine turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 3.310*10-3. 

Turvatoiminnon tuloina on kaksi painekytkintä 1oo2 äänestyksellä. Tulojen vikasietoisuus 

on 1. Toiminnon PFDAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Myös arkkitehtuuriset vaatimukset 

täyttävät SIL2 luokan vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 

4.4.2. Sytytysliekki 

Toiminto on tiheiden vaateiden toiminto. Sytytysliekin turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFHAVG = 6.236*10-7 per tunti. 
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Turvatoiminnon tulona on yksi liekinvalvoja. Tulon vikasietoisuus on 0. Toiminnon PFHAVG 

täyttää SIL2 vaatimukset. Arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL1 luokan vaatimukset. 

Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL1. 

4.4.3. Sytytyskaasun pikasulkuventtiilin häiriö 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Pikasulkuventtiilihäiriön turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 4.293*10-3. 

Turvatoiminnon tulona on pikasulkuventtiilin raja. Tulon vikasietoisuus on 0. Toiminnon 

PFDAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Myös arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL2 luokan 

vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2 

4.5. Öljypoltin 

Öljypolttimella on kolme turvatoimintoa, joista jokaisen toimieliminä on kaksi 

maakaasuputkeen peräjälkeen asennettua venttiiliä. Venttiileiden toiminta on siis 1oo2 

äänestyksellä. Toimielinten vikasietoisuus on 1. 

4.5.1. Öljyn paine 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Öljyn paine turvatoiminnon vikaantumismitaksi 

laskettiin PFDAVG = 3.011*10-3. 

Turvatoiminnon tuloina on kolme painekytkintä, joista jokainen toimii 1oo1 äänestyksellä. 

Tulojen vikasietoisuus on 0. Toiminnon PFDAVG täyttää SIL2 vaatimukset. Myös 

arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL2 luokan vaatimukset. Voidaan todeta 

toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 

4.5.2. Öljyn Pääliekki 

Toiminto on identtinen kohdan 4.3.2 maakaasun pääliekki kanssa. Voidaan todeta 

toiminnon eheyden tason olevan SIL1.  
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4.5.3. Öljyn pikasulkuventtiilin häiriö 

Toiminto on identtinen kohdan 4.3.3 maakaasun pikasulkuventtiilin häiriö kanssa. 

Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 

4.6. Metanolin poltto 

Metanolin poltolla on kolme turvatoimintoa, joista jokaisen toimieliminä on kaksi 

metanoliputkeen peräjälkeen asennettua venttiiliä. Venttiileiden toiminta on 1oo2 

äänestyksellä. Toimielinten vikasietoisuus on 1. 

4.6.1. Metanolin paine 

Toiminto on harvojen vaateiden toiminto. Metanolin paine turvatoiminnon 

vikaantumismitaksi laskettiin PFDAVG = 4.009*10-3. 

Turvatoiminnon tulona on yksi painekytkin. Tulon vikasietoisuus on 0. Toiminnon PFDAVG 

täyttää SIL2 vaatimukset. Myös arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL2 luokan 

vaatimukset. Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 

4.6.2. Metanolin pääliekki 

Toiminto on tiheiden vaateiden toiminto. Turvatoiminnon vikaantumismitaksi laskettiin 

PFHAVG = 8.844*10-7/h. 

Turvatoiminnon tuloina on kaksi liekinvalvojaa 2oo2 äänestyksellä sekä kaksi 

termoelementti lämpötilamittausta 1oo2 äänestyksellä. Liekinvalvojien vikasietoisuus on 

0 ja lämpötilamittausten vikasietoisuus on 1. Toiminnon PFHVG täyttää SIL2 vaatimukset. 

Arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL1 luokan vaatimukset. Voidaan todeta 

toiminnon eheyden tason olevan SIL1. 

4.6.3. Metanolin pikasulkuventtiilin häiriö 

Toiminto on identtinen kohdan 4.3.3 maakaasun pikasulkuventtiilin häiriö kanssa. 

Voidaan todeta toiminnon eheyden tason olevan SIL2. 
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4.7. Tuotekaasun poltto 

Toiminto on tiheiden vaateiden toiminto. Turvatoiminnon vikaantumismitaksi laskettiin 

PFHAVG = 7.429*10-7 per tunti. 

Turvatoiminnon tuloina on kaksi liekinvalvojaa 2oo2 äänestyksellä sekä kaksi 

termoelementti lämpötilamittausta 1oo2 äänestyksellä. Liekinvalvojien vikasietoisuus on 

0 ja lämpötilamittausten vikasietoisuus on 1. Toiminnon PFHAVG täyttää SIL2 vaatimukset. 

Arkkitehtuuriset vaatimukset täyttävät SIL1 luokan vaatimukset. Voidaan todeta 

toiminnon eheyden tason olevan SIL1.  
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5. TURVATOIMINTOJEN EHEYDEN TASOT UUSITULLA TURVA-

AUTOMAATIOLOGIIKALLA 

Tässä luvussa käydään läpi investoinnin mukaiset muutokset turva-

automaatiojärjestelmään, sekä määritetään eheyden tasot näiden muutosten jälkeen. 

5.1. Muutokset järjestelmässä 

Investointiohjelmassa meesauunin turvallisuuteen liittyvän järjestelmän logiikkaosa 

uusitaan. I/O-korttitasoinen logiikka poistuu käytöstä ja se korvataan Hima Paul  

Hildebrandt GmbH + Co KG kehittämällä ja valmistamalla HIMAtrix järjestelmällä, joka 

suorittaa turva-automaatiojärjestelmään liittyvät ohjelmalliset toiminnat ja I/O ohjaukset. 

Myös painekytkimet uusitaan painelähettimiksi, jotta lukituksen aiheuttavat 

painemittaukset saadaan operaattoreiden näkyville operointinäytölle. Näin piilevien 

vikojen mahdollisuus lukituksen aiheuttamissa painekytkimissä saadaan eliminoitua. 

Painelähettimiä suositaan sen vuoksi, että operaattorit pystyvät valvomosta 

diagnosoimaan vikoja vertaamalla mittauksia rinnakkaisiin mittauksiin. 

5.1.1. HIMAtrix turvalogiikka 

HIMAtrix logiikka on tehtaan ohjausjärjestelmästä erillinen, itsenäisesti toimiva 

ohjelmoitava logiikkajärjestelmä johon turvallisuuteen liittyvän järjestelmän mittalaitteet 

ja toimielimet kytketään. Turva-automaatiojärjestelmän logiikkaosa koostuu HIMAtrix F35 

keskusyksiköstä ja I/O-laajennusyksikköistä.  

Turva-automaatiojärjestelmässä käytetään seuraavia HIMAtrix I/O-laajennusyksiköitä:  

• F3 AIO 8/4 Analogiatulo- ja lähtöyksikkö  

• F3 DIO 20/8 Digitaalitulo- ja lähtöyksikkö  

 

HIMAtrix järjestelmä on TÜV:n turvallisuuskäyttöön sertifioima järjestelmä. Logiikan 

turvallisuusohjekirja määrittää logiikan keskusyksikön vikaantumismitan arvoksi 

PFDAVG=1.67*10-4 harvojen vaateiden toiminnoille ja PFHAVG=1.336*10-9 tiheiden 

vaateiden toiminnolle. 

Laajennusyksiköiden vikaantumismitat ovat 
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• F3 AIO 8/4 Analogiatulo- ja lähtöyksikkö  

o PFDAVG=1.95*10-4 ja PFHAVG=4.31*10-9 

• F3 DIO 20/8 Digitaalitulo- ja lähtöyksikkö  

o PFDAVG=6.86*10-5 ja PFHAVG=1.48*10-9 

oletuksena, että määräaikaistestaukset logiikan keskusyksikölle ja IO laajennusyksiköille 

tehdään 10 vuoden välein. 

5.1.2. Kytkentäperiaatteet 

Koska pääsääntöisesti vain turvallisuuteen liittyvän järjestelmän logiikkaosa uusitaan eikä 

kenttäkaapelointia rakenneta uudestaan, on DNA järjestelmän vanhoista I/O kaapeista 

vedettävä uusia runkokaapeleita uuteen TLJ-kaappiin. 

 

Analogiatuloliitynnöissä F35 analogiatuloyksikön tai F3 AIO 8/4 liittimiltä tulevat johtimet 

kytketään AS8R-liitinyksikön liittimille. AS8R liitinyksikön liittimiltä tulevat johtimet 

kytketään riviliittimille. Välikaapelit I/O-kaapeista ja kenttäkaapelit kytketään riviliittimille. 

 

Kuva 10. Analogiatulon kytkentäperiaate. 

Digitaalituloliitynnöissä F35 digitaalituloyksikön tai F1 DI 16 liittimiltä tulevat johtimet 

kytketään riviliittimille. Kytkennät tehdään johtimella, minkä poikkipinta-ala on 0,5mm2 ja 
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väri punainen. Tarvittavat erilliskomponentit asennetaan riviliittimiin. Välikaapelit 

vanhoista I/O-kaapeista ja kenttäkaapelit kytketään riviliittimille.  

 

Kuva 11. Digitaalitulon kytkentäperiaate. 

 

Digitaalilähtöliitynnöissä F35 digitaalilähtöyksikön tai F2 DO 16 liittimiltä tulevat johtimet 

kytketään riviliittimille. Kytkennät tehdään johtimella, minkä poikkipinta-ala on 0,5mm2 ja 

väri punainen. Välikaapelit vanhoista IO-kaapeista ja kenttäkaapelit kytketään 

riviliittimille. 
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Kuva 12. Digitaalilähdön kytkentäperiaate. 

5.2. Turvatoimintojen eheyden tasot logiikkaosan uusinnan jälkeen 

Logiikkaosan uusinnan jälkeen täytyy turvatoimintojen eheyden tasot todentaa 

uudestaan, koska osa laitteistosta on uusittu. Koska logiikan uusimisen yhteydessä 

painekytkimet korvataan lähettimillä, painekytkimien sijaan laskennassa käytettiin 

Rosemount 1151 sarjan Hart-kommunikoitavien painelähettimien satunnaisten vikojen 

taajuutta. HIMAtrix logiikkaosan vikaantumistiheydet ovat erittäin paljon pienemmät, 

kuin vanhan PLU-korttipohjaisen logiikan vikaantumistiheydet. Kenttälaitteiden 

systemaattinen kyvykkyys, ja vikasietoisuudet eivät muutu, kun logiikka uusitaan. 

Turvallisuuden eheyden taso ei siksi ainakaan huonone logiikan uusinnan yhteydessä. 

Uusinta ei kuitenkaan vaikuta turvatoimintojen saavuttamaan eheyden tasoon. Kuten 

turvatoimintojen osakokoonpanojen osuuksista vikaantumismitasta taulukon 8:n mukaan 

nähdään, logiikan osuus vikaantumismitasta uusitun järjestelmän osalla on keskimäärin 

7% turvatoiminnolla. Keskimäärin 60% vikaantumismitasta määräytyy toimielimien 

vikaantumistaajuuden perusteella, joita ei uusita. Arkkitehtuuriset vaatimukset 

määrittävät myös liekinvartijoiden osalta liekin valvonnan toiminnot SIL1 tasoisiksi, vaikka 

toiminnot muutoin täyttävät SIL2 tason vaatimukset. Tarkemmat laskennat 

turvatoimintojen eheyden tasoista löytyvät liitteestä 1.  
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Turvatoiminto 
Tulot 

PFD/PFH 
Logiikka 

PFD/PFH 
Toimielimet 
PFD/PFH 

Toiminnon 
PFD/PFH 

Eheystaso 

Pikapysäytys 6,0210E-07 2,3560E-04 3,7325E-02 3,7561E-02 SIL1 

Savukanava auki 3,0615E-03 4,3060E-04 1,7711E-02 2,1203E-02 SIL1 

Primääri-ilma polttimelle 5,7280E-04 4,3060E-04 1,7711E-02 1,8714E-02 SIL1 

Polttopään paine 8,9800E-05 4,3060E-04 1,7711E-02 1,8231E-02 SIL1 

Tuuletus 1,6991E-06 7,1500E-09 0,0000E+00 1,7063E-06 SIL1 

Maakaasun paine 2,0680E-04 4,3060E-04 1,2670E-03 1,9044E-03 SIL2 

Maakaasun pääliekki 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4610E-07 2,4094E-07 SIL2 

Maakaasu psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Maakaasu psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Sytytyskaasun paine 2,0660E-03 4,3060E-04 1,5660E-03 4,0626E-03 SIL2 

Sytytysliekki 2,3500E-07 2,8400E-09 1,8900E-07 4,2684E-07 SIL2 

Sytytyskaasu psv häiriö 1,0030E-03 2,3560E-04 1,5660E-03 2,8046E-03 SIL2 

Sytytyskaasu psv häiriö 1,0030E-03 2,3560E-04 1,5660E-03 2,8046E-03 SIL2 

Öljypoltin 3,0990E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 4,7966E-03 SIL2 

Öljyn liekki 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4150E-07 2,3634E-07 SIL2 

Öljy psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Öljy psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Metanolipoltin 1,0330E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 2,7306E-03 SIL2 

Metanoli pääliekki 5,4330E-07 7,1500E-09 1,4150E-07 6,9195E-07 SIL2 

Metanoli psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Metanoli psv häiriö 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2 

Tuotekaasun polttolupa 5,4330E-07 7,1500E-09 0,0000E+00 5,5045E-07 SIL2 

Taulukko 7. Vikaantumismittojen yhteenveto logiikan uusinnan jälkeen.  
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6. MÄÄRÄAIKAISTESTAUSVÄLIN PIDENTÄMINEN 

Määräaikaistestausvälin pidentämiseksi kolmen vuoden jaksoihin täytyi vikaantumismitan 

laskennat suorittaa uudestaan. Laskennoissa muutettiin T1 määräaikaistestausväli 26280 

tuntiin ja määritettiin uusi vikaantumismitta jokaiselle laiteryhmälle erikseen.  

6.1. Suurimmat vaikuttajat SIL tasoon 

On yleinen oletus, että sensorit, logiikka ja toimielimet käyttävät 35%, 15% ja 50% 

vikaantumismitasta (Gall, 2008). Meesauunin logiikan uusinnan jälkeen voidaan 

taulukosta 8 todeta, että tämä ei täysin pidä paikkansa meesauunilla. Turvatoiminnoilla 

on käytössä SIL3 tason turvalogiikka, joka pudottaa logiikan osuuden vikaantumismitasta 

keskimäärin seitsemään prosenttiin. Huomataan myös, että esimerkiksi päälukitusehtojen 

turvatoiminnoilla on erittäin paljon toimielimiä, jotka nostavat toimielinten osuutta 

turvatoiminnon vikaantumismitasta hieman suuremmaksi, keskimäärin 60%.  Sensoreiden 

osalta osutaan keskiarvollisesti lähelle 33% osuudella. Keskiarvolaskennassa on jätetty 

pois turvatoiminnot, joissa ei ole toimielimiä.  
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Turvatoiminto 
Tulojen osuus 

vikaantumismitasta 
Logiikan osuus 

vikaantumismitasta 
Toimielimen osuus 
vikaantumimitasta 

Pikapysäytys 0,002 % 0,63 % 99,371 % 

Savukanava auki 14,439 % 2,03 % 83,530 % 

Primääri-ilma polttimelle 3,061 % 2,30 % 94,638 % 

Polttopään paine 0,493 % 2,36 % 97,146 % 

Tuuletus 99,581 % 0,42 % 0,000 % 

Maakaasun paine 10,859 % 22,61 % 66,530 % 

Maakaasun pääliekki 38,184 % 1,18 % 60,638 % 

Maakaasu psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Maakaasu psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Sytytyskaasun paine 50,854 % 10,60 % 38,547 % 

Sytysliekki 55,056 % 0,67 % 44,279 % 

Sytytyskaasu psv häiriö 35,763 % 8,40 % 55,837 % 

Sytytyskaasu psv häiriö 35,763 % 8,40 % 55,837 % 

Öljypoltin 64,608 % 8,98 % 26,415 % 

Öljyn liekki 38,927 % 1,20 % 59,871 % 

Öljy psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Öljy psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Metanolipoltin 37,831 % 15,77 % 46,400 % 

Metanoli pääliekki 78,517 % 1,03 % 20,449 % 

Metanoli psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Metanoli psv häiriö 33,003 % 9,99 % 57,005 % 

Tuotekaasun polttolupa 98,701 % 1,30 % 0,000 % 

Keskiarvo 33,118 % 7,306 % 59,576 % 

Taulukko 8. Turvatoimintojen osakokoonpanojen osuus vikaantumismitasta 2 vuoden 

määräaikaistestausvälillä 

 

Määräaikaistestausvälin pidentämiseksi on siis huomioitava erityisesti toimielinten osuus 

vikaantumismitan laskennassa. Laitteiden vikasietoisuus eikä laitteiden systemaattinen 

kyvykkyys muutu muutettaessa määräaikaistestausväliä. 
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6.2. Vikaantumismitta kolmen vuoden määräaikaistestausvälillä 

Turvatoimintojen vikaantumismitat laskettiin uudelleen uusitulla turva-automaation 

logiikalla käyttäen kolmen vuoden määräaikaistestausväliä. Todettiin vikaantumismittojen 

täyttävän vaatimukset myös kolmen vuoden määräaikaistestausvälillä. 

 

Turvatoiminto 
Tulot 

PFD/PFH 
Logiikka 

PFD/PFH 
Toimielimet 
PFD/PFH 

Toiminnon 
PFD/PFH 

Eheyden taso 

Pikapysäytys 9,0150E-07 2,3560E-04 5,4398E-02 5,4635E-02 SIL1 

Savukanava auki 6,7802E-03 4,3060E-04 2,6651E-02 3,3862E-02 SIL1 

Primääri-ilma polttimelle 8,5880E-04 4,3060E-04 2,6651E-02 2,7940E-02 SIL1 

Polttopään paine 1,3440E-04 4,3060E-04 2,6651E-02 2,7216E-02 SIL1 

Tuuletus 1,7041E-06 7,1500E-09 0,0000E+00 1,7112E-06 SIL1 

Maakaasun paine 3,1030E-04 4,3060E-04 1,9230E-03 2,6639E-03 SIL2 

Maakaasun pääliekki 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4880E-07 2,4364E-07 SIL2 

Maakaasu psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Maakaasu psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Sytytyskaasun paine 3,0860E-03 4,3060E-04 2,3840E-03 5,9006E-03 SIL2 

Sytytysliekki 2,3500E-07 2,8400E-09 1,8520E-07 4,2304E-07 SIL2 

Sytytyskaasu psv häiriö 1,5190E-03 2,3560E-04 2,3840E-03 4,1386E-03 SIL2 

Sytytyskaasu psv häiriö 1,5190E-03 2,3560E-04 2,3840E-03 4,1386E-03 SIL2 

Öljypoltin 4,6290E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 6,3266E-03 SIL2 

Öljyn liekki 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4880E-07 2,4364E-07 SIL2 

Öljy psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Öljy psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Metanolipoltin 1,5430E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 3,2406E-03 SIL2 

Metanoli pääliekki 5,6820E-07 7,1500E-09 1,4880E-07 7,2415E-07 SIL2 

Metanoli psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Metanoli psv häiriö 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2 

Tuotekaasun polttolupa 5,6820E-07 7,1500E-09 0,0000E+00 5,7535E-07 SIL2 

Taulukko 9. Turvatoimintojen vikaantumismitat 3 vuoden määräaikaistestausvälillä 
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6.3. Ehdotetut muutokset laitteistoon 

Meesauunilla on käytetty sertifioimattomia laitteita. Jotta varmistettaisiin standardien 

mukaisuus, olisi sertifioimattomat laitteet hyvä vaihtaa sertifioituihin, vaikka työssä onkin 

todettu käytettyjen laitteiden olevan riittävän luotettavia turva-automaatiojärjestelmän 

laitteiksi.  

Liekinvalvonnan 2oo2 äänestys olisi hyvä vaihtaa 1oo2 äänestykseen vähintään niin että 

1oo2 äänestys aiheuttaa operaattorille hälytyksen. Meesauunin polttimella on kamera 

kuvaamassa liekkiä. Operaattori voi hälytyksen tultua tarkastaa liekin monitorista ja 

tarvittaessa sammuttaa polton. Näillä toimenpiteillä voisi myös liekin valvonnan todeta 

täyttävän SIL2 tason eheyden vaatimukset.  
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7. YHTEENVETO 

Tehtaiden pysäyttäminen on kallista, joten huoltoseisokkien väliä pyritään pidentämään. 

Huoltoseisokkien työlistalle kuuluu myös turvallisuuteen liittyvien järjestelmien testaus. 

Joutsenon tehtaalla meesauunin turva-automaatiojärjestelmä on testattu kahden vuoden 

välein. Mikäli seisokkiväli on pidempi kuin yhden vuoden, täytyy turva-

automaatiojärjestelmä testata joka huoltoseisokissa, koska muutoin kelpoistettu 

määräaikaistestausväli ylitetään. Testaus vie erittäin paljon resursseja sekä vaikeuttaa 

huoltojen suunnittelua, koska turva-automaatioon liittyvät kenttälaitteet täytyy olla 

testattavissa seisokin aikana. Tämän työn aikana tehtaalla vietiin läpi investointiohjelma, 

jossa tehtaan turva-automaatiojärjestelmien logiikkaosat vaihdetaan uusiin osana tehtaan 

laajuisen prosessinohjausjärjestelmän uusintaa. 

Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka turva-automaatiojärjestelmän kahden vuoden 

määräaikaistestausväliä voidaan pidentää. Tavoitteeksi määräaikaistestausvälille 

asetettiin 3 vuotta. 

 

Työssä: 

• Käytiin läpi toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät standardit 

• Käytiin läpi turva-automaatiojärjestelmän laitteet 

• Määritettiin satunnaisvikaantumisten tiheydet turva-automaatio järjestelmän 

laitteille toiminnallisen turvallisuuden näkökulmasta 

• Määritettiin turvallisuuden eheyden taso nykyisen järjestelmän turvatoiminnoille 

• Määritettiin turvallisuuden eheyden taso järjestelmän turvatoiminnoille 

logiikkaosan uusinnan jälkeen 

• Määritettiin turvallisuuden eheyden taso kolmen vuoden määräaikaistestausvälillä 

logiikkaosan uusinnan jälkeen 

• Määritettiin muita suositeltuja toimenpiteitä työhön liittyvien standardien 

pohjalta 

 

Diplomityön tuloksena todettiin turvatoimintojen eheyden tason täyttävän vaatimukset 

nykyisellä turva-automaatiojärjestelmän logiikalla, uusitulla turva-automaatiojärjestelmän 
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logiikalla, sekä 3 vuoden määräaikaistestausvälillä. Työn tuloksena on mahdollisuus 

kelpoistaa turva-automaatiojärjestelmä logiikan uusinnan jälkeen käyttäen kolmen 

vuoden määräaikaistestausväliä. Tehtaalla automaatiosta vastaavilla henkilöillä on työn 

jäljiltä laajempi ymmärrys turvallisuuteen liittyvien järjestelmien vaatimuksista. 

 

Työn aluksi ongelmana olivat järjestelmän sertifioimattomat laitteet. Kuten on 

aiemminkin huomattu vikaantumistaajuuksista ei löytynyt valmistajan ilmoittamia arvoja, 

eikä SIL sertifikaatteja (Hietikko, Malm & Alanen, 2009, s71).  

Satunnaisvikaantumistaajuudet määritettiin kuitenkin tehtaan 

kunnossapitojärjestelmästä. Tätä pidetään hyvänä lähteenä vikaantumistiheyksien 

laskennalle, koska data on tehtaalla vallitsevista olosuhteista ja käyttötunteja laitteille on 

kerääntynyt yhteensä kymmeniä miljoonia. 

 

Työn aikana tuli todettua toiminnallisen turvallisuuden olevan kuitenkin paljon muuta 

kuin vikaantumismitta ja vikasietoisuus. Koska turva-automaation tarve 

prosessiteollisuudessa määritetään usein HAZOP tarkastelulla ja riskigraafilla, on 

turvallisuuden eheyden tason määritys aina subjektiivinen arvio, joka riippuu ihmisistä, 

jotka HAZOP- ja riskien arvioinnit tekevät. On äärimmäisen tärkeää että vaaran- ja riskien 

arviointeihin osallistuu riittävän asiantunteva ryhmä henkilöitä. Mikään vikaantumismitan 

laskennassa käytetty lukuarvo ei pysty määrittämään väärin valittua tai asennettua 

mittalaitetta tai venttiiliä prosessiolosuhteissa, saati alun perin väärin riskinarviossa 

määritettyä turvatoiminnon eheyden tasoa.   
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Liite 1. 
Toiminnallisten turvatoimintojen vikaantumismittojen SIL laskelmat

Turvatoimintojen vikaantumismitat ennen turvalogiikan uusintaa

TLJ lähde TET Vaatimus / huomio Logiikka PFD TLJ kohde TET Vaatimus / Revisio PFDavg
Nimi Toiminta (turvallinen tila) Huomautus Nimi Toiminta Huomautus
Päälukitusehdot

Pikapysäytys TET 1 PFD PFD Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto PFD
Pikapysäytys valvomo painettu 1oo2 2,0070E-07 1,7240E-03 Sähkösuotimet SEIS Sisältyy kortin PFD:hen
Pikapysäytys paikallisohjauskotelo painettu 1oo2 2,0070E-07 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Pikapysäytys poistumistie painettu 1oo2 2,0070E-07 Kevytöljy polttimelle kiinni
Pikapysäytys painettu Sisältyy Kortin PFD:hen Kevytöljy meesauunille Kiinni 6,5380E-03

Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu meesauunille Kiinni 6,5380E-03
Metanoli meesauunille Kiinni 6,5380E-03
Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 6,0210E-07 1,7240E-03 3,7325E-02 3,9050E-02 SIL1
Savukanava auki TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Johtosiipisäätö kiinniraja ei kiinnirajalla 1oo2 6,1710E-04 1,7240E-03 Kevytöljy polttimelle kiinni
Kellopelti 2, aukiraja aukirajalla 1oo2 6,7760E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Kellopelti 1, aukiraja aukirajalla 1oo2 3,6780E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Savukaasupuhallin Käy tai 971902.22 varavoimakäyttö 3,6600E-04 Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Savukaasupuhallin varavoimakäyttö Käy tai 980321 savukaasupuhallin Metanoli polttimelle kiinni

Savukaasukanava alipaine <0.05kPa 1,0180E-03 Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 3,0465E-03 1,7240E-03 1,7711E-02 2,2482E-02 SIL1
Primääri-ilma polttimelle TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Primääri-ilmapuhall. Käy tai 980232.01 käy 3,6600E-04 1,7240E-03 Kevytöljy polttimelle kiinni

Primääri-ilmapuh. varavoimakäyttö Käy tai 980232 käy Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa 2,0390E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03

Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 5,6990E-04 1,7240E-03 1,7711E-02 2,0005E-02 SIL1
Polttopään paine TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Polttopää <5Pa 8,6950E-05 1,7240E-03 Kevytöljy polttimelle kiinni
Polttopää <5Pa Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03

Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

1oo2

1oo2 1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2 1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2



Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 8,6950E-05 1,7240E-03 1,7711E-02 1,9522E-02 SIL1
Tuuletus TET 1 tiheiden vaateiden toiminto MU3 Polttolupa Ohjelmallinen tieto
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni 1,1530E-07 1,9960E-07
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni
Kevytöljy polttimelle kiinni 8,9300E-08
Kevytöljy polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 8,9300E-08
Maakaasu polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 8,9300E-08
Metanoli polttimelle kiinni
Paineilma sytytyspolttimelle kiinni 4,3580E-07
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 4,3580E-07
Savukaasupuhallin nopeus ohje >25% Sisältyy kortin PFD:hen
Pääliekki Ei liekkiä 9,2000E-08
Pääliekki Ei liekkiä
Sytytysliekki Ei liekkiä 2,3500E-07
Kaasutus ei käynnissä ei käynnissä

SUM 1,4665E-06 1,9960E-07 0,0000E+00 1,6661E-06 SIL1
Poltinlukitukset

Maakaasun paine TET 1
Maakaasun paine 2,0200E-06 1,7240E-03 Maakaasu polttimelle Kiinni

Maakaasun paine Maakaasu polttimelle Kiinni 1,2670E-03

SUM 2,0200E-06 1,7240E-03 1,2670E-03 2,9930E-03 SIL2
Maakaasun pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 1,9960E-07 Maakaasu polttimelle Kiinni
Pääliekki 9,2000E-08 Maakaasu polttimelle Kiinni 1,4610E-07

SUM 9,2000E-08 0,0000E+00 1,4610E-07 2,3810E-07 SIL2
Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Sytytyskaasun paine TET 1
Sytytyskaasun paine >0.5bar 1,0100E-05 1,7240E-03 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytysilman paine >0.5bar 1,0100E-05 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 2,0200E-05 1,7240E-03 1,5660E-03 3,3102E-03 SIL2
Sytysliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto

2,3500E-07 1,9960E-07 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,8900E-07
Sytytysliekki Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 2,3500E-07 1,9960E-07 1,8900E-07 6,2360E-07 SIL2
Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,00E-03 1,7240E-03 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03

Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,0030E-03 1,7240E-03 1,5660E-03 4,2930E-03 SIL2

Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,00E-03 1,7240E-03 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03

Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,0030E-03 1,7240E-03 1,5660E-03 4,2930E-03 SIL2

Öljypoltin TET 1
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Öljy polttimelle >4bar 1,0100E-05 1,7240E-03 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,2670E-03
Hajoitusilman paine >4bar 1,0100E-05 Öljy polttimelle psv Kiinni

Hajoitusilma polttimelle >0.5bar 1,0100E-05
SUM 2,0200E-05 1,7240E-03 1,2670E-03 3,0112E-03 SIL2

Öljyn liekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 1,9960E-07 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,4150E-07
Pääliekki Öljy polttimelle psv Kiinni

SUM 9,2000E-08 1,9960E-07 1,4150E-07 4,3310E-07 SIL2
Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Metanolin paine
Metanoli polttimelle >1bar 1,0180E-03 1,7240E-03 Metanoli polttimelle Kiinni 1,2670E-03

Metanoli polttimelle Kiinni

SUM 1,0180E-03 1,7240E-03 1,2670E-03 4,0090E-03 SIL2
Metanoli pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 1,9960E-07 Metanoli polttimelle Kiinni 1,4150E-07
Pääliekki Metanoli polttimelle Kiinni

Polttopää lämpötila >350C 4,5130E-07
Polttopää lämpötila >350C

SUM 5,4330E-07 1,9960E-07 1,4150E-07 8,8440E-07 SIL2
Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Metanoli polttimelle Kiinni 1,3440E-03

Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 7,7810E-04 1,7240E-03 Metanoli polttimelle Kiinni 1,3440E-03

Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 1,7240E-03 1,3440E-03 3,8461E-03 SIL2

Tuotekaasun polttolupa TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Polttopää lämpötila >350C 4,5130E-07 1,9960E-07 Kaasutuslupa pois
Polttopää lämpötila >350C
Pääliekki 9,2000E-08
Pääliekki

SUM 5,4330E-07 1,9960E-07 0,0000E+00 7,4290E-07 SIL2

Turvatoimintojen vikaantumismitat Himatrix logiikalla

TLJ lähde TET Vaatimus / huomio Logiikka PFD TLJ kohde TET Vaatimus / Revisio PFDavg
Nimi Toiminta (turvallinen tila) Huomautus Nimi Toiminta Huomautus
Päälukitusehdot

Pikapysäytys TET 1 PFD Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto PFD
Pikapysäytys valvomo painettu 1oo2 2,0070E-07 Hima F35 1,6700E-04 Sähkösuotimet SEIS Sisältyy kortin PFD:hen
Pikapysäytys paikallisohjauskotelo painettu 1oo2 2,0070E-07 F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Pikapysäytys poistumistie painettu 1oo2 2,0070E-07 Kevytöljy polttimelle kiinni
Pikapysäytys painettu Sisältyy Kortin PFD:hen Kevytöljy meesauunille Kiinni 6,5380E-03

Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu meesauunille Kiinni 6,5380E-03
Metanoli meesauunille Kiinni 6,5380E-03
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Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 6,0210E-07 2,3560E-04 3,7325E-02 3,7561E-02 SIL1
Savukanava auki TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Johtosiipisäätö kiinniraja ei kiinnirajalla 1oo2 6,1710E-04 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni
Kellopelti 2, aukiraja aukirajalla 1oo2 6,7760E-04 F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Kellopelti 1, aukiraja aukirajalla 1oo2 3,6780E-04 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Savukaasupuhallin Käy tai 971902.22 varavoimakäyttö 3,6600E-04 Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Savukaasupuhallin varavoimakäyttö Käy tai 980321 savukaasupuhallin Metanoli polttimelle kiinni

Savukaasukanava alipaine <0.05kPa 1,0330E-03 Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 3,0615E-03 4,3060E-04 1,7711E-02 2,1203E-02 SIL1
Primääri-ilma polttimelle TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Primääri-ilmapuhall. Käy tai 980232.01 käy 3,6600E-04 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni

Primääri-ilmapuh. varavoimakäyttö Käy tai 980232 käy F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa 2,0680E-04 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03

Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 5,7280E-04 4,3060E-04 1,7711E-02 1,8714E-02 SIL1
Polttopään paine TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Polttopää <5Pa 8,9800E-05 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni
Polttopää <5Pa F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,2670E-03

F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 1,2670E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,2670E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 6,1720E-03
Paineilma öljy kiinni 6,1720E-03

SUM 8,9800E-05 4,3060E-04 1,7711E-02 1,8231E-02 SIL1
Tuuletus TET 1 tiheiden vaateiden toiminto MU3 Polttolupa Ohjelmallinen tieto
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni 1,1530E-07 Hima F35 1,3600E-09
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni F3 DIO 20/8 1,4800E-09
Kevytöljy polttimelle kiinni 8,9300E-08 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Kevytöljy polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 8,9300E-08
Maakaasu polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 8,9300E-08
Metanoli polttimelle kiinni
Paineilma sytytyspolttimelle kiinni 4,3580E-07
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Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 4,3580E-07
Savukaasukanava alipaine <0.2kPa 1,1660E-07
Pääliekki Ei liekkiä 9,2000E-08
Pääliekki Ei liekkiä
Sytytysliekki Ei liekkiä 2,3500E-07
Kaasutus ei käynnissä ei käynnissä 7,0900E-10

SUM 1,6991E-06 7,1500E-09 0,0000E+00 1,7063E-06 SIL1
Poltinlukitukset

Maakaasun paine TET 1
Maakaasun paine 2,0680E-04 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle Kiinni

Maakaasun paine F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu polttimelle Kiinni 1,2670E-03
F3 AIO 8/4 1,9500E-04

SUM 2,0680E-04 4,3060E-04 1,2670E-03 1,9044E-03 SIL2
Maakaasun pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki Hima F35 1,3600E-09 Maakaasu polttimelle Kiinni
Pääliekki 9,2000E-08 F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Maakaasu polttimelle Kiinni 1,4610E-07

SUM 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4610E-07 2,4094E-07 SIL2
Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2

Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2

Sytytyskaasun paine TET 1
Sytytyskaasun paine >0.5bar 1,0330E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03
Sytytysilman paine >0.5bar 1,0330E-03 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

F3 DIO 20/8 6,8600E-05
SUM 2,0660E-03 4,3060E-04 1,5660E-03 4,0626E-03 SIL2

Sytysliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
2,3500E-07 Hima F35 1,3600E-09 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,8900E-07

Sytytysliekki ei likkiä F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 2,3500E-07 2,8400E-09 1,8900E-07 4,2684E-07 SIL2
Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,00E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,0030E-03 2,3560E-04 1,5660E-03 2,8046E-03 SIL2

Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,00E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,5660E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,0030E-03 2,3560E-04 1,5660E-03 2,8046E-03 SIL2

Öljypoltin TET 1
Öljy polttimelle >4bar 1,0330E-03 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,2670E-03
Hajoitusilman paine >4bar 1,0330E-03 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni

Hajoitusilma polttimelle >0.5bar 1,0330E-03 F3 DIO 20/8 6,8600E-05
SUM 3,0990E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 4,7966E-03 SIL2

Öljyn liekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 Hima F35 1,3600E-09 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,4150E-07
Pääliekki F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Öljy polttimelle psv Kiinni

SUM 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4150E-07 2,3634E-07 SIL2
Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2
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Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2

Metanolipoltin
Metanoli polttimelle >1bar 1,0330E-03 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 1,2670E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli polttimelle Kiinni

F3 AIO 8/4 1,9500E-04
SUM 1,0330E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 2,7306E-03 SIL2

Metanoli pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 Hima F35 1,3600E-09 Metanoli polttimelle Kiinni 1,4150E-07
Pääliekki F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Metanoli polttimelle Kiinni

Polttopää lämpötila >350C 4,5170E-07 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Polttopää lämpötila >350C

SUM 5,4370E-07 7,1500E-09 1,4150E-07 6,9235E-07 SIL2
Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2

Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 7,7810E-04 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 1,3440E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 7,7810E-04 2,3560E-04 1,3440E-03 2,3577E-03 SIL2

Tuotekaasun polttolupa TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Polttopää lämpötila >350C 4,5170E-07 Hima F35 1,3600E-09 Kaasutuslupa pois
Polttopää lämpötila >350C F3 DIO 20/8 1,4800E-09
Pääliekki 9,2000E-08 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Pääliekki

SUM 5,4370E-07 7,1500E-09 0,0000E+00 5,5085E-07 SIL2

Turvatoimintojen vikaantumismitat Himatrix logiikalla kolmen vuoden määräaikaistetausvälillä

TLJ lähde TET Vaatimus / huomio Logiikka PFD TLJ kohde TET Vaatimus / Revisio PFDavg
Nimi Toiminta (turvallinen tila) Huomautus Nimi Toiminta Huomautus
Päälukitusehdot

Pikapysäytys TET 1 PFD PFD Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto PFD
Pikapysäytys valvomo painettu 1oo2 3,0050E-07 Hima F35 1,6700E-04 Sähkösuotimet SEIS Sisältyy kortin PFD:hen
Pikapysäytys paikallisohjauskotelo painettu 1oo2 3,0050E-07 F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,9230E-03
Pikapysäytys poistumistie painettu 1oo2 3,0050E-07 Kevytöljy polttimelle kiinni
Pikapysäytys painettu Sisältyy Kortin PFD:hen Kevytöljy meesauunille Kiinni 9,2490E-03

Maakaasu polttimelle kiinni 1,9230E-03
Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu meesauunille Kiinni 9,2490E-03
Metanoli meesauunille Kiinni 9,2490E-03
Metanoli polttimelle kiinni 1,9230E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 9,2490E-03
Paineilma öljy kiinni 9,2490E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 9,0150E-07 2,3560E-04 5,4398E-02 5,4635E-02 SIL1
Savukanava auki TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Johtosiipisäätö kiinniraja ei kiinnirajalla 1oo2 9,3070E-04 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni
Kellopelti 2, aukiraja aukirajalla 1oo2 1,0230E-03 F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,9230E-03
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Kellopelti 1, aukiraja aukirajalla 1oo2 2,7350E-03 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Savukaasupuhallin Käy tai 971902.22 varavoimakäyttö 5,4850E-04 Maakaasu polttimelle kiinni 1,9230E-03
Savukaasupuhallin varavoimakäyttö Käy tai 980321 savukaasupuhallin Metanoli polttimelle kiinni

Savukaasukanava alipaine <0.05kPa 1,5430E-03 Metanoli polttimelle kiinni 1,9230E-03
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 9,2490E-03
Paineilma öljy kiinni 9,2490E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 6,7802E-03 4,3060E-04 2,6651E-02 3,3862E-02 SIL1
Primääri-ilma polttimelle TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Primääri-ilmapuhall. Käy tai 980232.01 käy 5,4850E-04 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni

Primääri-ilmapuh. varavoimakäyttö Käy tai 980232 käy F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,9230E-03
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa 3,1030E-04 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Primääri-ilma polttimelle >0.2kPa Maakaasu polttimelle kiinni 1,9230E-03

Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,9230E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 9,2490E-03
Paineilma öljy kiinni 9,2490E-03

SUM 8,5880E-04 4,3060E-04 2,6651E-02 2,7940E-02 SIL1
Polttopään paine TET 1 Päälukitusehdot poistuu Ohjelmallinen tieto
Polttopää <5Pa 1,3440E-04 Hima F35 1,6700E-04 Kevytöljy polttimelle kiinni
Polttopää <5Pa F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy polttimelle kiinni 1,9230E-03

F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Maakaasu polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 1,9230E-03
Metanoli polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 1,9230E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03
Sytytyskaasu polttimelle Kiinni
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 9,2490E-03
Paineilma öljy kiinni 9,2490E-03

SUM 1,3440E-04 4,3060E-04 2,6651E-02 2,7216E-02 SIL1
Tuuletus TET 1 tiheiden vaateiden toiminto MU3 Polttolupa Ohjelmallinen tieto
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni 1,1710E-07 Hima F35 1,3600E-09
Sytytyskaasu sytytyspolttimelle kiinni F3 DIO 20/8 1,4800E-09
Kevytöljy polttimelle kiinni 9,0360E-08 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Kevytöljy polttimelle kiinni
Maakaasu polttimelle kiinni 9,0360E-08
Maakaasu polttimelle kiinni
Metanoli polttimelle kiinni 9,0360E-08
Metanoli polttimelle kiinni
Paineilma sytytyspolttimelle kiinni 4,3580E-07
Hajoitusilma öljyputkeen kiinni 4,3580E-07
Savukaasukanava alipaine <0.05kPa 1,1660E-07
Pääliekki Ei liekkiä 9,2000E-08
Pääliekki Ei liekkiä
Sytytysliekki Ei liekkiä 2,3500E-07
Kaasutus ei käynnissä ei käynnissä 7,0900E-10

SUM 1,7041E-06 7,1500E-09 0,0000E+00 1,7112E-06 SIL1
Poltinlukitukset

Maakaasun paine TET 1
Maakaasun paine 3,1030E-04 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle Kiinni

Maakaasun paine F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu polttimelle Kiinni 1,9230E-03

1oo2

2oo2

1oo2 1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2 1oo2

1oo2

1oo2

1oo2 1oo2

1oo2

1oo2

1oo2



F3 AIO 8/4 1,9500E-04
SUM 3,1030E-04 4,3060E-04 1,9230E-03 2,6639E-03 SIL2

Maakaasun pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki Hima F35 1,3600E-09 Maakaasu polttimelle Kiinni
Pääliekki 9,2000E-08 F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Maakaasu polttimelle Kiinni 1,4880E-07

SUM 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4880E-07 2,4364E-07 SIL2
Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Maakaasu psv häiriö TET 1
Maakaasu polttimelle psv häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Maakaasu polttimelle psv Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Sytytyskaasun paine TET 1
Sytytyskaasun paine >0.5bar 1,5430E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03
Sytytysilman paine >0.5bar 1,5430E-03 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

F3 DIO 20/8 6,8600E-05
SUM 3,0860E-03 4,3060E-04 2,3840E-03 5,9006E-03 SIL2

Sytysliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
2,3500E-07 Hima F35 1,3600E-09 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 1,8520E-07

Sytytysliekki F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni

SUM 2,3500E-07 2,8400E-09 1,8520E-07 4,2304E-07 SIL2
Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,52E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,5190E-03 2,3560E-04 2,3840E-03 4,1386E-03 SIL2

Sytytyskaasu psv häiriö TET 1
Sytytyskaasu polttimelle häiriö 1,52E-03 Hima F35 1,6700E-04 Sytytyskaasu polttimelle Kiinni 2,3840E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Maakaasu meesauunille Kiinni
SUM 1,5190E-03 2,3560E-04 2,3840E-03 4,1386E-03 SIL2

Öljypoltin TET 1
Öljy polttimelle >4bar 1,5430E-03 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,2670E-03
Hajoitusilman paine >4bar 1,5430E-03 F3 AIO 8/4 1,9500E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni

Hajoitusilma polttimelle >0.5bar 1,5430E-03 F3 DIO 20/8 6,8600E-05
SUM 4,6290E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 6,3266E-03 SIL2

Öljyn liekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 Hima F35 1,3600E-09 Öljy polttimelle psv Kiinni 1,4880E-07
Pääliekki F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Öljy polttimelle psv Kiinni

SUM 9,2000E-08 2,8400E-09 1,4880E-07 2,4364E-07 SIL2
Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Öljy psv häiriö TET 1
Öljy polttimelle psv häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Öljy polttimelle psv Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Kevytöljy meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Metanolipoltin
Metanoli polttimelle >1bar 1,5430E-03 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 1,2670E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli polttimelle Kiinni

F3 AIO 8/4 1,9500E-04
SUM 1,5430E-03 4,3060E-04 1,2670E-03 3,2406E-03 SIL2

Metanoli pääliekki TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Pääliekki 9,2000E-08 Hima F35 1,3600E-09 Metanoli polttimelle Kiinni 1,4880E-07
Pääliekki F3 DIO 20/8 1,4800E-09 Metanoli polttimelle Kiinni

2oo2

1oo2

2oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

1oo2

2oo2 1oo2



Polttopää lämpötila >350C 4,7620E-07 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Polttopää lämpötila >350C

SUM 5,6820E-07 7,1500E-09 1,4880E-07 7,2415E-07 SIL2
Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Metanoli psv häiriö TET 1
Metanoli polttimelle häiriö 1,1750E-03 Hima F35 1,6700E-04 Metanoli polttimelle Kiinni 2,0420E-03

F3 DIO 20/8 6,8600E-05 Metanoli meesauunille Kiinni
SUM 1,1750E-03 2,3560E-04 2,0420E-03 3,4526E-03 SIL2

Tuotekaasun polttolupa TET 1 Tiheiden vaateiden toiminto
Polttopää lämpötila >350C 4,7620E-07 Hima F35 1,3600E-09 Kaasutuslupa pois
Polttopää lämpötila >350C F3 DIO 20/8 1,4800E-09
Pääliekki 9,2000E-08 F3 AIO 8/4 4,3100E-09
Pääliekki

SUM 5,6820E-07 7,1500E-09 0,0000E+00 5,7535E-07 SIL2

1oo2

2oo2

1oo2



Liite 2. Kenttälaitekokoonpanojen SIL laskennat

Hätäseis painikkeiden SIL laskelmat
≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔B10d 100000 ≔nop =―――
1

365 day
⎛⎝ ⋅1.142 10-4⎞⎠ ―

1
hr

≔λd_HS =――
0.1

――
B10d
nop

⎛⎝ ⋅1.142 10-10⎞⎠ ―
1
hr

1oo2 System

≔λDU ⋅λd_HS (( -1 DC)) ≔λDD ⋅λd_HS DC

≔λD +λDU λDD ≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅2.005 10-7



IFM Rajakytkimien SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

Tyyppi IB5124

≔MTTFd 329 yr ≔λD_IB5124 =―――
1

MTTFd

⎛⎝ ⋅3.467 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =λD_IB5124
⎛⎝ ⋅3.467 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔λDU ⋅λD (( -1 DC)) ≔λDD =⋅λD DC 0 ―
1
hr

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅λD tCE ⋅3.046 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅6.171 10-4

Tyyppi IFT205



Tyyppi IFT205

≔MTFFd 300 yr ≔λD_IFT205 =―――
1

MTFFd

⎛⎝ ⋅3.803 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =λD_IFT205
⎛⎝ ⋅3.803 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD =⋅λD DC 0 ―
1
hr

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅λD tCE ⋅3.34 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅6.776 10-4

Tyyppi IF5721

≔MTTFd 549 yr ≔λD_IF5721 =―――
1

MTTFd

⎛⎝ ⋅2.078 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =λD_IF5721
⎛⎝ ⋅2.078 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD =⋅λD DC 0 ―
1
hr

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅λD tCE ⋅1.825 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅3.679 10-4



=PFDAVG ⋅3.679 10-4

Tyyppi IE5202

≔MTTFd 668 yr ≔λDU_IE5202 =―――
1

MTTFd

⎛⎝ ⋅1.708 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =λDU_IE5202
⎛⎝ ⋅1.708 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD =⋅λD DC 0 ―
1
hr

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅λD tCE ⋅1.5 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅3.019 10-4



Sytytyskaasu venttiileiden SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔λDD_venttiili ⋅7.1 10-8 ―
1
hr

≔λDD_toimilaite =0 FIT 0 ―
1
hr

≔λsolenoid ――――
⋅4.746 10-7

1 hr

≔λDU_venttiili ⋅4.6 10-8 ―
1
hr

≔λDU_toimilaite =342 FIT ⎛⎝ ⋅3.42 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_IE5202 ――――
⋅1.708 10-7

hr

≔λDD =λDD_venttiili
⎛⎝ ⋅7.1 10-8⎞⎠ ―

1
hr

≔λDU =++λDU_venttiili λDU_toimilaite λsolenoid ⎛⎝ ⋅8.626 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =+λDU λDD
⎛⎝ ⋅9.336 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR



1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅7.579 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDFE ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDFE ⋅1.566 10-3

Tiheiden vaateiden toiminnot 
1oo2

≔PFHAVG =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅1.81 10-7⎞⎠ ―

1
hr

Klinger venttiili kiinni / Sytytyskaasun PSV häiriö

≔λDD λDD_venttiili

≔λDU ++λDU_venttiili λDU_toimilaite λDU_IE5202

≔λD +λDU λDD

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅4.91 10-3

1oo2 Äänestys

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅1.003 10-3

Tiheiden vaateiden toiminnot 1oo2

≔PFHAVG =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅1.153 10-7⎞⎠ ―

1
hr



Polttimen pääliekki, tiheiden vaateeiden toiminto SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

Durag D-LX 200

≔λDD =2086 FIT ⎛⎝ ⋅2.086 10-6⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU =46 FIT ⎛⎝ ⋅4.6 10-8⎞⎠ ―
1
hr

≔λD +λDU λDD

2oo2 Tiheät vaateet

≔PFHS =⋅2 λDU
⎛⎝ ⋅9.2 10-8⎞⎠ ―

1
hr

Liekki 2oo2

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG =⋅⋅2 ⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅9.083 10-4



PLU1 + AIU4 korttien SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

PLU korttien ja AIU4 korttien kombon laskelma

≔λkortti ⋅4.737 10-7 ―
1
hr

≔λLogiikka =⋅2 λkortti ⎛⎝ ⋅9.474 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU ⋅λLogiikka (( -1 DC)) ≔λDD =⋅λLogiikka DC 0 ―
1
hr

≔λD =+λDU λDD
⎛⎝ ⋅9.474 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅1.724 10-3

Logiikka, tiheät vaateet 
1oo2



Logiikka, tiheät vaateet 
1oo2

≔λDU =⋅2 λkortti ⎛⎝ ⋅9.474 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD λDU

≔λDD ―
0
hr

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFHL =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅1.996 10-7⎞⎠ ―

1
hr



Polttoaineiden venttiileiden SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔λsolenoid ――――
⋅4.746 10-7

1 hr
≔λD_G2R ――――

⋅4.167 10-8

hr

≔λtoimilaite ―――
⋅2.4 10-8

hr
≔λpallo ――――

⋅2.04 10-7

hr

≔λD ++λsolenoid λtoimilaite λpallo

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD ⋅λD DC

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys



1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅6.172 10-3

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅1.267 10-3

Tiheiden vaateiden toiminnot 
1oo2

≔PFHAVG =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅1.461 10-7⎞⎠ ―

1
hr

Venttiili kiinni / PSV häiriö

≔λD_IF5721 ――――
⋅2.078 10-7

hr
≔λD ++λtoimilaite λpallo λD_IF5721

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD ⋅λD DC

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅3.828 10-3

≔PFHAVG =λDU
⎛⎝ ⋅4.358 10-7⎞⎠ ―

1
hr

Venttiili kiinni 1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅7.781 10-4

≔PFHAVG =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅8.93 10-8⎞⎠ ―

1
hr

=PFHAVG
⎛⎝ ⋅8.93 10-8⎞⎠ ―

1
hr

Osastojen paloventtiilit



Osastojen paloventtiilit

≔λD +++λsolenoid λtoimilaite λpallo λD_G2R

≔λDU ⋅λD (( -1 DC))

≔λDD ⋅λD DC

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tGE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅6.538 10-3

Tiheät vaateet 1oo1

≔PFHAVG =λDU
⎛⎝ ⋅7.443 10-7⎞⎠ ―

1
hr

1oo2 Äänestys

≔PFD ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFD ⋅1.344 10-3



Polttoaineiden painekytkimien SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔λD ――――
⋅1.15 10-9

hr
≔λDU λD ≔λDD ―

0
hr

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tGE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

Painekytkimet 1oo1

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅1.01 10-5

Painekytkimet 1oo2

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅2.020 10-6



Painelähettimien SIL laskennat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

Rosemount 1151 Smart lähetin

≔λDU =115 FIT ⎛⎝ ⋅1.15 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD =345 FIT ⎛⎝ ⋅3.45 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD +λDU λDD

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅1.018 10-3

≔PFHAVG =λDU
⎛⎝ ⋅1.15 10-7⎞⎠ ―

1
hr



1oo2 System

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅2.039 10-4

Rosemount 3051 lähetin

≔λDU =49 FIT ⎛⎝ ⋅4.9 10-8⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD =279 FIT ⎛⎝ ⋅2.79 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λD +λDU λDD

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅4.371 10-4

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅8.695 10-5



Painelähettimien SIL laskennat kytkettynä Himatrix logiikkaan

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

Rosemount 1151 Smart lähetin

≔λDU_1151 =115 FIT ⎛⎝ ⋅1.15 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD_1151 =345 FIT ⎛⎝ ⋅3.45 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_AS8R =0.6 FIT ⎛⎝ ⋅6 10-10⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD_AS8R =7.7 FIT ⎛⎝ ⋅7.7 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_HS8 =1 FIT ⎛⎝ ⋅1 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU =++λDU_1151 λDU_AS8R λDU_HS8
⎛⎝ ⋅1.166 10-7⎞⎠ ―

1
hr

≔λDD +λDD_1151 λDD_AS8R

≔λD +λDU λDD

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys



1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅1.033 10-3

≔PFHAVG =λDU
⎛⎝ ⋅1.166 10-7⎞⎠ ―

1
hr

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅2.068 10-4

Rosemount 3051 lähetin

≔λDU_3051 =49 FIT ⎛⎝ ⋅4.9 10-8⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD_3051 =279 FIT ⎛⎝ ⋅2.79 10-7⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_AS8R =0.6 FIT ⎛⎝ ⋅6 10-10⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD_AS8R =7.7 FIT ⎛⎝ ⋅7.7 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_HS8 =1 FIT ⎛⎝ ⋅1 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU =++λDU_3051 λDU_AS8R λDU_HS8
⎛⎝ ⋅5.06 10-8⎞⎠ ―

1
hr

≔λDD +λDD_3051 λDD_AS8R

≔λD +λDU λDD

≔tCE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

1oo1 Äänestys

≔PFDAVG =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅4.514 10-4

1oo2 Äänestys

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅8.980 10-5



Termoelementit ja PR5335A yhdistelmän SIL laskennat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔λDD =18000 FIT ⎛⎝ ⋅1.8 10-5⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU =2000 FIT ⎛⎝ ⋅2 10-6⎞⎠ ―
1
hr

≔λD =+λDU λDD
⎛⎝ ⋅2 10-5⎞⎠ ―

1
hr

1oo2 Äänestys

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅3.904 10-3

Tiheät vaateet 1oo2

≔PFHFE =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU
⎛⎝ ⋅4.513 10-7⎞⎠ ―

1
hr



Termoelementit ja PR5335A yhdistelmän SIL laskennat 
kytkettynä Himatrix logiikkaan

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔λDD_TE =18000 FIT ⎛⎝ ⋅1.8 10-5⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_TE =2000 FIT ⎛⎝ ⋅2 10-6⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_AS8R =0.6 FIT ⎛⎝ ⋅6 10-10⎞⎠ ―
1
hr

≔λDD_AS8R =7.7 FIT ⎛⎝ ⋅7.7 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU_HS8 =1 FIT ⎛⎝ ⋅1 10-9⎞⎠ ―
1
hr

≔λDU =++λDU_TE λDU_AS8R λDU_HS8
⎛⎝ ⋅2.002 10-6⎞⎠ ―

1
hr

≔λDD +λDD_TE λDD_AS8R

≔λD =+λDU λDD
⎛⎝ ⋅2.001 10-5⎞⎠ ―

1
hr

1oo2 Äänestys

≔tGE +⋅――
λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

3
MRT

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR ≔tCE +⋅――

λDU

λD

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MTTR

⎞
⎟
⎠

⋅――
λDD

λD
MTTR

≔PFDAVG ++⋅⋅⋅2 ⎛⎝ +⋅⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD ⋅(( -1 β)) λDU⎞⎠
2

tGE tCE ⋅⋅βD λDD MTTR ⋅⋅β λDU

⎛
⎜
⎝

+―
T1

2
MRT

⎞
⎟
⎠

=PFDAVG ⋅3.907 10-3

Tiheät vaateet 1oo2
≔PFHFE =+⋅2 ⎛⎝ +⎛⎝ -1 βD⎞⎠ λDD (( -1 β)) λDU⎞⎠ (( -1 β)) λDU tCE ⋅β λDU

⎛⎝ ⋅4.517 10-7⎞⎠ ―
1
hr



Omron G2R releiden SIL laskelmat

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

≔B10d ⋅1 105 ≔nop ――
1

1 day

≔λd_R =――
0.1

――
B10d
nop

⎛⎝ ⋅4.167 10-8⎞⎠ ―
1
hr

1oo1 Äänestys

≔λDU ⋅λd_R (( -1 DC)) ≔λDD ⋅λd_R DC

≔λD +λDU λDD ≔tCE +⋅――
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⎠
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≔PFDG2R =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅3.66 10-4



Numatics L12 solenoidi venttiilin SIL laskelma

≔T1 ⋅⋅2 365 24 hr Määräaikaistestaus väli tunneissa

≔MTTR 24 hr Keskimääräinen korjausaika

≔MRT MTTR Mean repair time

≔DC 0 Diagnostiikan kattavuus

≔β 0.20 Yhteisvikaantumis kerroin

≔βD 0.1 Diagnosoitujen vikojen yhteisvikaantumis osuus

λ Keskimääräinen vikaantumis tiheys 

λDU Havaitsematon vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava vaarallinen vikaantumistiheys

λDD Havaittava turvallinen vikaantumistiheys

≔FIT ――
10-9

hr

Numatics L1 sarjan mangneetti venttiilin vaarallisen vikaantumisen 
tiheys:

≔B10d 28000000 ≔nop =――
1

1 day
0.042 ―

1
hr

≔λd_L1 =――
0.1

――
B10d
nop

⎛⎝ ⋅1.488 10-10⎞⎠ ―
1
hr

1oo1 Äänestys

≔λDU ⋅λd_L1 (( -1 DC)) ≔λDD ⋅λd_L1 DC

≔λD +λDU λDD ≔tCE +⋅――
λDU
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≔PFDL12 =⋅⎛⎝ +λDU λDD⎞⎠ tCE ⋅1.307 10-6


