
Taustatietoa 
 

 

Tuotteet ja palvelut avainteknologioita varten 

 

Tuulienergia: automaation turvallisuus  

 

Tuulivoimalla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevaisuutta 

koskevissa keskusteluissa. Sen taustalla oleva teknologia on 

lähtökohtaisesti kypsää. Yksi tuulienergian käytön lisäämisen 

edellytyksistä on laitteistojen turvallisuus. Se suojaa ihmisiä 

vaaraa aiheuttavilta tilanteilta ja suojaa laitteistoon tehtyjä 

investointeja.  

 

Tuulivoimaloiden turvallisuus on viime vuosina noussut yhä 

tärkeämmäksi ja monimutkaisemmaksi aiheeksi. Tämä ei johdu 

pelkästään normien muutoksista, uudesta konedirektiivistä eikä Saksan 

Lloydin (GL) uudesta tuulivoimaloiden sertifiointiohjeesta, vaan myös 

yleisestä kiinnostuksesta näkyviä voimaloita kohtaan.  

 

Esimerkkinä monimutkaisuuden lisääntymisestä toimii esim. analyyttinen 

riskiarviointi ja pakollinen turvallisuustoimintojen suoritustasojen (PL) 

määritys. Suoritustaso määritetään mahdollisen vamman vakavuuden, 

vaaralle altistumisen toistuvuuden ja keston sekä vaaran välttämisen 

mahdollisuuden perusteella. Riskiarvioinnilla määritettyä suoritustasoa 

on hyvin vaikea saavuttaa vakioautomaatiokomponenteilla. Työtä 

voidaan vähentää tyyppihyväksytyillä komponenteilla ja Pilzin Safety 

Calculator PAScal -ohjelmalla. 

 

Komponentit ja järjestelmät kaikkia turvallisuustoimintoja varten 

Turva-automaation kokonaistoimittajana Pilz tukee jo vuosien ajan 

maailmanlaajuisesti johtavia tuulivoimaloiden valmistajia ja käyttäjiä. 

Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. PMDsigma-valvontareleet yksittäisten 
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toimintojen, kuten pätötehon ja säätöjärjestelmän varavirtasyötön 

valvontaan sekä PNOZsigma-turvarajakytkin hätäpysäytyksen tai 

pyörimisnopeuden valvontaan. 

Konfiguroitava PNOZmulti -ohjausjärjestelmä on hyvä valinta silloin, kun 

tarvitaan tapahtumasta riippuvaisia reaktioita erilaisiin tulosignaaleihin. 

Lisäksi ohjausten modulaarinen rakenne mahdollistaa tuulivoimalaan 

sovitetun ratkaisun luomisen. PNOZmulti tarjoaa lisäksi runsaasti 

laajennusmoduuleja, esim. pyörimisnopeuden turvavalvontaan, ja kattaa 

siten kaikki turvatoiminnot kuten esim. suuntakulmajärjestelmän, 

kaapelin vuorottelun, hätäpysäytyspainikkeiden ja roottorin 

pyörimisnopeuden valvonnan yhdellä järjestelmällä. Ohjausjärjestelmä 

on lisäksi helppo liittää tuulivoimalan ohjausjärjestelmään 

tiedonsiirtomoduulien avulla. Haastavammissa sovelluksissa käytetään 

PSS 4000 -automaatiojärjestelmää. Se koostuu laite- ja 

ohjelmakomponenteista, verkkolaitteista ja tosiaika-Ethernet-verkosta. 

Tämä mahdollistaa erittäin monimutkaisten hajautettujen 

ohjausarkkitehtuurien laatimisen tuulivoimaloita varten. 

 

PNOZ s30 -turvapyörimisnopeusvahtia voidaan käyttää erillislaitteena 

kaikkiin pyörimisnopeuteen liittyviin valvontatoimintoihin luokkaan PL e 

saakka. Turvallisuustoimintojen lisäksi Pilzin ratkaisuilla voidaan valvoa 

mm. tärinää, sähköisiä suureita, lämpötilaa ja painetta.  

 

Räätälöityjä palveluja 

Tuulivoimala on määritelmän mukaan kone: se on siten EU-

konedirektiivin alainen ja sille on laadittava liitteen IIA mukainen 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mutta vaikka klassisten 

tuotantokoneiden suljettu ympäristö on useimmissa tapauksissa 

hallittavissa, tuulivoimalat altistuvat luonnonvoimilla ja vaihteleville 

ympäristöolosuhteille. Näiden lisäksi on olemassa toimialastandardeja, 

joita voidaan käytännössä pitää sitovina. Niihin sisältyvät mm. Saksan 



Sivu 3 / 3 

 

Lloydin tuulivoimaloiden sertifiointiohjeet. Kansainvälisellä tasolla 

monissa maissa on lisää huomioitavia standardeja. 

 

Pilzin tarjoaa koneturvallisuudesta keräämäänsä kokemukseen 

perustuen erityisen palveluvalikoiman tuulivoimaloille - riskiarvioinnista 

turvallisuusratkaisujen validointiin, tuulivoimalan turvallisuuskonseptin 

suunnittelusta CE-hyväksyntään. Pilz on koonnut erilaisia 

palvelupaketteja erilaisiin tarpeisiin ja tarjoaa niitä maailmanlaajuisesti. 

Tavoitteena on minimoida riskit ja täyttää vaaditut 

turvallisuusmääräykset niin, että vika- ja häiriölähteet voidaan tunnistaa 

ajoissa, kalliit seisokkiajat minimoidaan ja laitteiston elinikä pitenee. 

 

(3 908) 

 

Pilz-konserni 

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen 
globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee Ostfildernissa. Pilz 
varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuuden kaikkialla 
maailmassa 2400 työntekijän ja 42 tytäryhtiön voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa 
anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – 
mukaan luettuna järjestelmiä teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja 
visualisointiin. Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy 
neuvonta, suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja käytetään kone- ja 
laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten tuulivoimaloissa, rautateillä ja 
robotiikassa. 
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