
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perttu Turunen 

 

MEESAUUNIN VAIPAN KONEPAJAVALMISTUS JA LAADUNTARKASTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat: Professori Juha Varis 

  DI Mikko Leinonen 

 

Työn ohjaajat: TkT Merja Peltokoski 

  DI Mikko Leinonen 



 

TIIVISTELMÄ 
 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

Perttu Turunen 

 

Meesauuni vaipan konepajavalmistus ja laaduntarkastus 

 

Diplomityö 

 

2015 

 

93 sivua, 51 kuvaa, 6 taulukkoa ja 5 liitettä 

 

Tarkastajat:   Professori Juha Varis 

 DI Mikko Leinonen  

 

Hakusanat: CMS, geometriset toleranssit, laaduntarkastus, meesauuni, metrologia, rumpu-

uuni 

 

Meesauuni on osa sulfaattisellutehdasta ja sen kemikaalikiertoa. Se on pyörivä kaltevaan 

tasoon asetettu rumpu-uuni, joka voi olla jopa 160 metriä pitkä ja halkaisijaltaan 5,5 

metriä. Kalkki on kiertävä apukemikaali, jota käytetään soodakattilalta tulevan viherlipeän 

muuttamiseen valkolipeäksi. Meesauunin tehtävänä on kierrättää kalkki (CaO) uudelleen 

käytettäväksi kaustisoinnissa syntyneestä meesasta (CaCO3). Meesauunin vaipan 

konepajavalmistus on prosessina hyvin yksinkertainen, mutta toleranssivaatimukset ovat 

hyvin tiukat suhteutettuna meesauunin kokoon. Vaippalohkojen valmistus on siirtynyt 

halpatyövoiman maihin lähelle loppukäyttäjiä, joten vaatimukset piirustusten laadulle, 

valmistukselle, ohjeille ja tarkastamiselle ovat lisääntyneet. Uunin vaippa toimitetaan 

asennuspaikalle useassa lohkossa ja jokainen vaippalohko on tarkastettava ennen 

toimitusta. Virheellisten vaippalohkojen siirtyminen asennuspaikalle on estettävä.  
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tuennoille. Vaippalohkot on mitattava pyöritysrullaston päällä ja konepajan olosuhteissa, 

mikä aiheuttaa omat haasteensa. Vaippalohkojen suuret massat ja dimensiot aiheuttavat 

vaippalohkoihin muodonmuutoksia. Muodonmuutokset täytyy olla hallinnassa, mikäli 

halutaan käyttää CMS-laitteistoja (Coordinate Measuring System). Meesauunin 

vaippalohkot ovat mitattavissa radiaalimittauksina tai käyttäen CMS-laitteistoja. 
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Lime kiln is a part of the pulp factory and its chemical circulation. It is a rotary kiln, which 

is slightly inclined in the horizontal direction and it can be up to 160 meters long and 5.5 

meters in diameter. Lime is a circulating auxiliary chemical that is used to convert green 

liquor into white liquor. Green liquor comes from recovery boiler and it has to be 

converted to white liquor to be used in cooking. The task of lime kiln is to produce burnt 

lime (CaO) from lime mud (CaCO3). Manufacturing process of the lime kiln shell is 

simple, but the tolerance requirements are very strict in proportion to the size of the lime 

kiln. Transferring the manufacturing to low-cost countries and close to the end-users 

creates challenges. For this reason the requirements for quality of the drawings, 

manufacturing and quality inspection have increased. The lime kiln shell is delivered to the 

site in several shell sections and each section must be inspected before delivery. 

Transportation of defective shell sections to the installation site must be prevented. 

 

The objective of this thesis is to improve quality inspection of the lime kiln shell sections 

during workshop manufacturing. This thesis investigates methods to measure the geometry 

of the lime kiln sections. The most important form tolerances for lime kiln shell are 

roundness and straightness of the center line which can affect the functioning of the lime 

kiln. Errors in these form tolerances can damage brick lining and cause excessive loads for 

supports. Shell sections have to be measured on top of turning rolls and in the workshop 

conditions, which causes challenges. Large masses and dimensions of the shell sections 

cause deformations. The deformations must be controlled in order to be able to use 

coordinate measuring systems (CMS). Lime kiln shell sections can be measured with radial 

measurement methods or by using optical CMSs. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Jatkuvatoiminen sulfaattisellumenetelmä on yleisimmin käytetty sellun 

valmistusmenetelmä. Menetelmän käyttö perustuu arvokkaiden keittokemikaalien 

kierrättämiseen ja sen tuomiin kustannussäästöihin. Meesauuni on kaltevaan tasoon 

asetettu pyörivä rumpu-uuni, joka on osa sulfaattisellutehdasta ja sen kemikaalikiertoa. 

Meesauunilla saadaan suuria säästöjä kierrättämällä uudelleen käyttöön 

selluntuotantoprosessin kaustisoinnissa käyttämä kalkkioksidi (CaO). Andritzin Ø4.0 x 

125m -meesauunilla tuotantokapasiteetti on 510 tuhatta kiloa kalkkia vuorokaudessa. 

Tämän nimelliskapasiteetin korvaaminen suoraan ostokalkilla tarkoittaisi noin 54 000 

euroa päivässä (Rautapää, 2015). Tämä ei tosin ole suora kustannus, koska ostokalkin 

käyttö pelkästään aiheuttaa ongelmia prosessiin ja toisaalta meesaa voidaan säilöä 

myöhempää uudelleen käyttöä varten. Ostokalkki sammuu nopeammin kuin poltettu 

kalkki, mikä aiheuttaa ongelmia kaustisoinnissa. Meesauunissa kaustistamolla 

muodostunut meesa eli veden ja kalsiumkarbonaatin (CaCO3) seos poltetaan takaisin 

kalkkioksidiksi ja palamistuotteiksi. Uunit ovat kooltaan suuria, jopa 160 metriä pitkiä ja 

5,5 metriä halkaisijaltaan. Meesauunin toimintavarmuus ja vakaus ovat erittäin tärkeitä 

tekijöitä koko sellutehtaan toimintaa ajatellen. Toimintahäiriöt ja seisakit meesauunille 

aiheuttavat huomattavia kustannuksia, koska kaikki kalkki täytyy prosessiin ottaa silloin 

ostokalkkina varastojen tyhjennyttyä. Kuvassa 1 on toiminnassa oleva meesauuni 

sellutehtaalla. (KnowPulp, 2011.) 

 

 

Kuva 1. Meesauuni (etualalla kannatusten päällä oleva rumpu-uuni) (KnowPulp, 2011). 
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Nykyisten uunien koot ovat kasvaneet suuriksi, jolloin suuret dimensiot ja massat 

yhdistettynä milliluokan toleranssivaatimuksiin tuovat valmistusprosessiin haasteita. 

Andritzilla on oltava valmiudet valmistaa meesauuneja aina 7 metriä halkaisijaltaan oleviin 

uuneihin asti. Aikaisemmin meesauunit olivat pienempiä (alle 4 metriä halkaisijaltaan) ja 

ne valmistettiin konepajoilla työtavoilla, jotka olivat kokemuksen pohjalta todettu oikeiksi 

ja toimiviksi. Suomalaisilla konepajoilla osaaminen ja tarkka valmistuksen suunnittelu on 

ehkäissyt virheiden synnyn. Tästä syystä uunien vaippalohkojen tarkastamiseen ei ole 

kiinnitetty niin paljon huomiota. Uunin vaipat valmistetaan nykyään halpatyövoiman 

maissa, mutta kuitenkin mahdollisimman lähellä loppukäyttäjää. Suurien meesauunien 

vaippalohkojen kuljettamisen kustannukset kasvavat muuten hyvin suuriksi suhteessa 

kokonaistuotteen hintaan. Valmistamisen siirryttyä halpatyövoimanmaihin vaatimukset 

piirustusten laadulle, valmistukselle, ohjeille ja tarkastusmenetelmille ovat kasvaneet. 

Uunin vaipan valmistusvirheet laskevat meesauunin käyttöastetta ja -varmuutta 

huomattavasti ja voivat aiheuttaa suuria käytönaikaisia kustannuksia. Uunin 

vaippalohkojen virheellinen geometria aiheuttaa myös hankaluuksia asennukseen ja 

linjaukseen. (Leinonen, 2015.) 

 

Meesauunin vaippalohkojen tarkastaminen ja muotovirheiden tunnistaminen konepajalla 

on tärkeää, mikäli halutaan taata uunin oikeanlainen ja luotettava toiminta. 

Mittausmenetelmien valitsemista rajoittavat mittausvälineiden kustannukset ja niiden 

vaatimisen kohtuullisuus yksittäiselle konepajalle, koska valmistusmäärät vuositasolla ovat 

pieniä. Toisaalta toinen vaihtoehto on kehittää valmis toimitettava mittausjärjestelmä, joka 

voitaisiin lähettää uunin vaippalohkot valmistavalle konepajalle mittauksia varten. Tämä 

vaatisi, että konepajalta löytyy riittävää ammattitaitoa laitteiston käyttöä varten tai se 

täytyisi heille ohjeistaa ja kouluttaa. Uunin vaippalohkojen toleroinnit tulisi suunnitella 

siten, että ne ovat mahdollisia riittävällä tarkkuudella todentaa ennen vaippalohkojen 

siirtymistä asennuspaikalle.  

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Tässä diplomityössä tutkitaan meesauunin vaipan konepajavalmistusta ja 

mittausmenetelmiä, joilla voitaisiin tarkastaa vaippalohkojen geometrisia toleransseja, 

kuten esimerkiksi lieriömäisyyttä, ympyrämäisyyttä ja keskiviivan suoruutta. Mittauksien 

luonne muuttuu sen mukaan, missä vaiheessa mittauksia päästään suorittamaan. 
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Vaippalohko voi olla jo ulkona kuljetusvalmiina, kun vaippalohkon tarkastaminen päästään 

aloittamaan. Aina ei voida myöskään olla varmoja, että vaippalohko on tuentarullastolla 

pyöritettävissä. Työssä oletetaan, että vaippalohko on pyöritettävissä tuentarullaston päällä 

mittauksien aikana. Mittausvälineiden mittatarkkuuden minimiarvoksi on valittu ±0,5 

millimetriä manuaalisiin mittauksiin. 

 

Työn tavoitteena on tutkia uusia mittausmenetelmiä, joilla voitaisiin konepajalla todentaa 

meesauunin vaipalle suunniteltujen geometristen toleranssien toteutuminen 

mahdollisimman kustannustehokkaasti ja mittatarkasti. Tarkoituksena on myös uudistaa 

vaippalohkojen tarkastuslomakkeet ja -ohjeistukset. Mittauslaitteistojen tulisi olla 

hankintahinnaltaan edullisia ja yksinkertaisia käyttää. Mittausmenetelmät täytyy olla 

ohjeistettu tarkasti. Tarkasti määritetyt mittausohjeet takaavat, että tiedetään mitä on 

mitattu ja millä tavalla. Ilman tarkkoja tietoja mittausten suoritustavoista tulosten 

tulkitseminen on mahdotonta jälkikäteen. 

 

1.2 Tutkimusongelma, -kysymykset ja -metodit 

Tutkimuksen toimeksi antavalla yrityksellä on ollut ongelmia meesauunien 

mittatarkkuuksien kanssa valmistuksen siirryttyä halpatyövoiman maihin. Virheellisiä 

vaippalohkoja on tarkastuksista huolimatta siirtynyt asennuspaikalle aiheuttaen ongelmia. 

Mittausmenetelmät, ohjeistukset ja mittaustulosten dokumentointi ei ole ollut riittävällä 

tasolla. Diplomityön tavoitteena on mittausmenetelmien nykyaikaistaminen, sekä 

ohjeistusten ja dokumentoinnin parantaminen. Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Mistä valmistuksen virheet koostuvat? 

 Mitä toleransseja halutaan asettaa meesauunin vaippalohkolle? 

 Millä mittausmenetelmillä pystytään todentamaan haluttuja toleransseja? 

 Mitkä ovat laitteistojen mittatarkkuudet ja hinnat? 

 

Tutkimus suoritetaan mittauslaitteistojen osalta kirjallisuuskatsauksena käyttäen olemassa 

olevaa kirjallisuutta ja artikkeleita. Meesauunin vaipan käyttäytymistä mittauksien aikana 

mallinnetaan Ansys Workbench v15.0 -FE-analyysiohjelmalla. Mittausmenetelmien 

toimivuutta arvioidaan käyttämällä Autodesk Inventor Professional 2012 -

suunnitteluohjelmistolla toteutettua simulointimallia. 
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2 PROSESSIKUVAUS 

 

 

Laadukas raakapuuaines sisältää noin viisikymmentä prosenttia selluloosaa. Selluloosa eli 

sellu erotetaan kemiallisessa massanvalmistuksessa puuaineksesta keittämällä erilaisten 

kemikaalien avulla. Sellun valmistuksen valtamenetelmää kutsutaan sulfaattimenetelmäksi, 

joka on saanut nimensä kemikaalien talteenoton korvauskemikaalista natriumsulfaatista 

(Na2So4). Sulfaattikeitossa puuta käsitellään erittäin vahvasti alkalisella keittonesteellä, 

jossa on erilaisia natriumyhdisteitä. (KnowPulp, 2011.) 

 

Sulfaattikeitossa poistetaan kuituja sitovaa ligniiniä kemikaalien ja lämmön avulla, jotta 

puuhake saadaan kuituuntumaan helposti. Sulfaattimenetelmän käyttö valtamenetelmänä 

perustuu kemikaalikiertoon, jolloin arvokkaita keittokemikaaleja saadaan käytettyä 

uudelleen keittoprosessissa. Jatkuvassa eli niin kutsutussa vuokeitossa haketta ja 

kemikaaleja syötetään keittimen yläpäähän ja massaa poistetaan alapäästä jatkuvana 

prosessina. Jatkuvatoimisen keittimen energiankulutus (1,6 GJ/ADT (Air Dry Ton)) on alle 

puolet verrattuna perinteiseen eräkeittoon (4 GJ/ADT). Syrjäytyseräkeiton, 

kauppanimeltään Super Batch, energiankulutus vastaavasti on lähes sama kuin 

jatkuvatoimisen. Alla on keskitytty jatkuvatoimiseen sulfaattimenetelmään perustuvan 

sellutehtaan toimintaperiaatteisiin. Kuvassa 2 on esimerkki sulfaattisellutehtaan 

lohkokaaviosta. (KnowPulp, 2011.) 

 

 

Kuva 2. Sulfaattisellutehtaan lohkokaavio (KnowPulp, 2011).  
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2.1 Kuitulinja 

Kuitulinja käsittää sellun valmistusprosessin ilman kemikaalikiertoja, puuraaka-aineesta 

kuivattuun ja paalattuun selluun. Nykyisin sellutehtaiden vuosituotannot ovat niin suuria, 

jopa miljoonia tonneja, että yleensä puunkäsittelylinjoja ja hakkuja on useita rinnakkain. 

Puunkäsittelyyn ja osaprosesseihin kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota, koska on 

huomattu kuinka suuri vaikutus niillä on sellun laatuun ja saantoon. Raaka-

ainekustannuksiin voidaan saada merkittäviä säästöjä huolellisella käsittelyllä. (KnowPulp, 

2011.) 

 

Puuaines kuljetetaan sellutehtaalle vapaamittaisena rankana ja vain osa siitä pystytään 

syöttämään suoraan prosessiin, joten osa on varastoitava. Sellun laadun ja saannon 

kannalta parasta olisi kun raaka-aineena olevat puunrungot olisivat tasalaatuisia ja lähes 

samanmittaisia. Raaka-aineen säilyvyydestä on huolehdittava ja kesäisin puun kuivumista 

on hidastettava kastelemalla. Liiallinen kastelu voi vahingoittaa puuta aiheuttamalla 

esimerkiksi värivaurioita. Sellutehtailla pyritään suhteellisen tuoreen puun käyttöön 

prosessissa, mikä omalta osaltaan edellyttää pientä varastokokoa. (KnowPulp, 2011.) 

 

Talviolosuhteissa puut on ensiksi sulatettava kuorimisen mahdollistamiseksi. Jäätyneen 

puun kokonaan sulattaminen ei ole perusteltua eikä energiataloudellisesti kannattavaa, 

joten puut sulatetaan vain kuorikerroksen osalta. Sulattaminen tapahtuu nykyään yleensä 

kuorimarummun syöttökuljettimella: tosin on vielä laitoksia, joissa sulatus tapahtuu vasta 

kuorimarummussa. Sulatuksen lämmöntuonnin väliaineena käytetään vettä, mutta joissakin 

tapauksissa matalapaineisen höyryn käyttö on myös mahdollista. Itse kuorinnassa 

tavoitteena on tuottaa puuta tehtaan kapasiteetin mukainen määrä, jatkoprosessin 

edellyttämin puhtausastein, mahdollisimman pienillä raaka-ainehäviöillä. Ennen haketusta 

puusta on erotettava kivet, hiekka ja metalli. Kuorinnan jälkeinen ketjukuljetin kuljettaa 

puut pesu- ja kivenerotusrullastolle, jossa kuorittua puuta pestään niin kutsutulla 

pesusuihkuverhoilla. Metallit poistetaan metallinilmaisimien avulla. Hakun syöttölinja 

tasaa vielä puuvirran, sekä erottaa ylisuuret puut ja pätkät enne haketusta. (KnowPulp, 

2011; Gullichsen, 1999a, s. 14-16.) 

 

Haketuksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvälaatuista ja homogeenistä haketta. 

Haketus on puunkäsittelyn tärkein massan laatuun vaikuttava yksittäinen prosessivaihe. 
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Hakkeen seulonnassa hakkeesta erotetaan prosessin jatkoa haittaavat ylisuuret kappaleet, 

jotka pienentämisen jälkeen palautetaan takaisin hakevirtaan. Kaikista hienoin puuaines 

taas ohjataan esimerkiksi poltettavaksi puunkuoren kanssa. Seulonnalla ei kuitenkaan 

saada huonolaatuista haketta hyväksi. Hakkeen seulonta voidaan sijoittaa prosessissa joko 

varastointia edeltäväksi toimenpiteeksi tai sen jälkeen, jolloin pystytään poistamaan myös 

varastoinnin aikana hakkeeseen joutuneita epäpuhtauksia. Seulontasysteemin sijoittuminen 

prosessiin määräytyy seulontaan tulevan hakkeen ja jatkoprosessin vaatiman laadun 

mukaan. (KnowPulp, 2011; Gullichsen, 1999a, s. 14-16.) 

 

Jatkuvatoimisessa keitossa eli vuokeitossa kaikki sellun keittämisen reaktiot tapahtuvat 

keitinastiassa. Keittimen huippuun eli yläpäähän syötetään haketta, joka kulkeutuu eri 

tasojen kautta alaspäin. Keittimessä kierrätetään kuumaa lipeää, joka keittää hakkeen 

selluksi keittimen alaosaan mennessä. Kuvassa 3 on jatkuvatoimisen keiton prosessikaavio. 

Keittimessä on useita eri kiertoja, joissa lipeää imetään sihtien läpi, pumpataan 

lämmönsiirtimeen ja keskusputkea pitkin takaisin keittimeen. Sulfaattikeitossa 

prosessilämpötila on 150-170 °C. (KnowPulp, 2011.) 

 

 

Kuva 3. Jatkuvatoiminen sulfaattikeittoprosessi (KnowPulp, 2011). 

 

Keiton tehtävänä on kemiallisessa massanvalmistuksessa poistaa puuaineksesta 

kemikaalien ja lämmön avulla kuituja sitovaa ligniiniä. Ligniinin poiston avulla saadaan 
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hake kuituuntumaan helposti. Selluloosapitoiset kuidut pyritään pitämään mahdollisimman 

pitkinä, vahvoina ja ehjinä. Lisäksi poistetaan myös vaahtoamista ja saostumia aiheuttavia 

uuteaineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia prosessin myöhemmissä vaiheissa. 

Ylivoimaisesti yleisimmässä massan valmistusmenetelmässä, sulfaattikeitossa käytetään 

keittokemikaalina natriumhydroksidin (NaOH) ja natriumsulfidin (Na2S) seosta eli niin 

sanottua valkolipeää. Natriumhydroksidi toimii prosessissa ligniiniä pilkkovana 

kemikaalina ja natriumsulfidilla nopeutetaan keittoprosessia sekä vähennetään selluloosan 

liukenemista natriumhydroksidin vaikutuksesta. Ligniinin liika poistaminen 

keittovaiheessa lisää selluloosan liukenemista, mikä aiheuttaa massan lujuuden ja saannon 

alenemista. Jäännösligniini vastaavasti aiheuttaa massan ruskean värin keiton jälkeen. 

Valkaisukemikaalit ovat keittokemikaaleja huomattavasti kalliimpia, joten ligniini pyritään 

poistamaan keitossa mahdollisimman hyvin. Kuituihin jäävän ligniinin määrää kuvataan 

kappaluvulla. Havupuusta tuotetussa massassa esimerkiksi tyypillinen kappaluku keiton 

jälkeen on alle 30. (KnowPulp, 2011.) 

 

Keittämällä tuotettu massa pestään, jotta siitä saadaan erotettua keitossa syntynyt jäteliemi 

eli mustalipeä, joka sisältää kemikaaleja ja puuainesta. Pesun tarkoituksena on puhdistaa 

massa jatkoprosessia varten ja kerätä jäteliuos talteen mahdollisimman tehokkaasti. 

Jäteliuoksen talteenotto mahdollistaa arvokkaiden kemikaalien uudelleenkäyttämisen ja 

puuaineksen hyötykäytön polttoaineena. Jäteliuos ohjataan haihduttamolle ja siitä 

poltettavaksi soodakattilaan. Jäteliuoksen sisältämät kemikaalit regeneroidaan uudelleen 

käytettäväksi ja puusta irronneiden orgaanisten aineiden lämpöenergia hyödynnetään. 

Pesty massa ohjataan jatkokäsittelyyn. (KnowPulp, 2011.) 

 

Keitetyssä ja pestyssä massassa on aina epäpuhtauksia kuten keittymätöntä puuainesta, 

hiekkaa, kiviä ja metallia. Nämä epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vaurioita tai käyttöhäiriöitä 

prosessilaitteissa jatkokäsittelyn aikana ja ne heikentävät lopputuotteen laatua. Tämän 

vuoksi epäpuhtaudet on poistettava massasta mieluiten kuitulinjan alkuvaiheiden aikana 

ennen valkaisu-, happidelignifiointi- ja kloorioksidivaiheita. Epäpuhtaudet poistetaan 

lajittelussa partikkelien koon tai painon perusteella. Partikkeleiden erottaminen valikoivasti 

ei ole mahdollista yhdellä laitteella, joten se suoritetaan useassa vaiheessa mahdollisimman 

pienin kuituhäviöin ja kohtuullisin kustannuksin hyödyntäen mekaanista lajittelua ja 

pyörrepuhdistusta. (KnowPulp, 2011; Gullichsen, 1999a, s. 107-108.) 
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Happidelignifioinnissa sellusta poistetaan ligniiniä selektiivisemmin ja hellävaraisemmin 

kuin keitossa, jossa ligniinipitoisuutta ei voitu poistaa kovin alhaiseen kappalukuun. 

Prosessi hajottaa ja hapettaa ligniiniä alkaliin liukenevaan muotoon ja poistaa sen 

sisältämiä väriaineita ja epäpuhtauksia. Valkaisussa jatketaan massan vaalentamista ja 

puhtauden parantamista, joka tapahtuu poistamalla tai vaalentamalla massan värillisiä 

aineita kemiallisesti. Merkittävin massaan väriä aiheuttava aine on jäännösligniini. 

Kemialliset massat valkaistaan yleensä ligniiniä poistavalla valkaisulla, jolloin massan 

vaaleus säilyy huomattavasti paremmin verrattaessa ligniinin vaalennukseen. Valkaistu 

massa täytyy puhdistaa epäpuhtauksista ja lajitella ennen kuivausta. Kuivattu massa 

arkitetaan ja paalataan kuljetusta varten. Valkaistu massa voidaan myös toimittaa suoraan 

paperitehtaalle, mikäli sellainen sijaitsee lähistöllä. (KnowPulp, 2011.) 

 

2.2 Kemikaalikierto 

Kemikaalikierron perustana on arvokkaiden kemikaalien talteenotto ja kierrätys sekä 

keitossa jäteliemeen jääneiden orgaanisten aineiden polttaminen lämpöenergiaksi. 

Kemikaalikierto alkaa jäteliemen eli mustalipeän erottamisella pesuvaiheessa massasta ja 

sen ohjaamisella haihduttamoon. Kuvassa 4 on esitetty kemikaalien talteenottokierron 

periaate. (KnowPulp, 2011.) 

 

 

Kuva 4. Kemikaalien talteenottokierto (KnowPulp, 2011). 
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Haihduttamon päätehtävänä on ensisijaisesti poistaa mustalipeästä ja siihen syötettävistä 

lisävirroista vettä, jotta päästäisiin polttolipeän kuiva-ainepitoisuuksiin. Pesulipeän kuiva-

ainepitoisuus on noin 15-16 prosenttia ja se on kuivattava minimissään 72-75 prosenttiin, 

jotta se on poltettavissa. Vedenpoiston lisäksi haihduttamolla kerätään talteen keitossa 

syntyviä sivutuotteita, joista tärkeimmät ovat tärpätti, suopa ja metanoli. Haihduttamolta 

mustalipeä ohjataan soodakattilan sekoitussäiliöille. Konsentraattoreilla tehtävän 

väkevöinnin jälkeen mustalipeä on valmis syötettäväksi soodakattilaan. (KnowPulp, 2011.) 

 

Soodakattilan päätehtävät ovat keittokemikaalien talteenotto ja regenerointi, orgaanisen 

aineksen ympäristöystävällinen poltto ja lämpöenergian talteenotto. Soodakattilassa 

sellunkeiton kemikaalit natrium ja rikki vapautuvat mustalipeästä ja ne kerätään talteen 

jatkokäsittelyyn sopivina yhdisteinä. Orgaanisten aineiden poltossa syntynyt lämpöenergia 

käytetään höyryn tuottamiseen, jolloin soodakattila toimii höyrykattilana. Höyryä 

käytetään sähkön tuottamiseen turbiinin avulla sekä prosessin erivaiheissa lämmittämiseen. 

(KnowPulp, 2011.) 

 

Valkolipeälaitos ottaa vastaan soodakattilalta tulevan viherlipeän ja muuttaa sen taas sellun 

keiton tarvitsemaksi valkolipeäksi sammutus- ja kaustisointireaktioiden avulla. 

Soodakattilassa mustalipeän poltossa syntyy epäorgaanisina polttotuotteina 

natriumkarbonaattia (Na2CO3), natriumsulfaattia (Na2SO4) ja natriumsulfidia (Na2S), jotka 

valuvat kemikaalisulana tulipesän pohjasta. Saatu kemikaalisula liuotetaan kaustistamolta 

tulevaan laihavalkolipeään, jolloin saadaan viherlipeää. Puhdistettu viherlipeä jäähdytetään 

ja ohjataan kaustistamolle sammuttimeen, johon lisätään myös poltettua kalkkia.  

Natriumkarbonaatin muuttamista natriumhydroksidiksi sanotaan prosessina 

kaustisoinniksi. Kaustisointi kuuluu niin sanottuun kalkkikiertoon. Kalkki on kiertävä 

apukemikaali, jonka avulla muutetaan soodakattilalta tuleva viherlipeä valkolipeäksi. 

Kaustisoinnissa on kaksi reaktiovaihetta. Poltetun kalkin kalsiumoksidi (CaO) reagoi 

ensiksi viherlipeään veden kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) alla olevassa 

niin sanotussa sammutusreaktiossa: 

 

  CaO + H2O = Ca(OH)2 + lämpö             (1) 
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Kaustisointireaktio käynnistyy välittömästi jo sammuttimessa ja jatkuu kunnes se on 

saavuttanut tietyn tasapainon. Kalsiumhydroksidi reagoi vastaavasti kaustisoinnin toisessa 

reaktiovaiheessa viherlipeän natriumkarbonaatin kanssa, jolloin syntyy natriumhydroksidia 

alla olevan reaktio yhtälön mukaisesti: 

 

  Ca(OH)2 + Na2CO3 = 2 NaOH + CaCO3            (2) 

 

, jossa CaCO3 on kalsiumkarbonaatti. (KnowPulp, 2011; Lintunen, 2006, s. 6; Gullichsen, 

1999b, s. 161; Kumar, Ramakrishnan & Hung, 2007, s. 2-3.) 

 

Kaustisoinnin jälkeen valkolipeä sisältää sulfaattikeittoon tarvittavat prosessikemikaalit, 

mutta siitä on erotettava reaktion aikana muodostunutta kalsiumkarbonaattia eli meesaa.  

Erotus valkolipeästä tapahtuu selkeyttämällä ja suodattamalla. Meesan poistamisen jälkeen 

valkolipeä on valmista sulfaattikeittoon. (KnowPulp, 2011.) 

 

Kaustisointiprosessiin syötetty poltettu kalkki muuttuu kemiallisessa reaktiossa 

kalsiumkarbonaatiksi. Meesanpoltossa kalkki muutetaan olomuodoltaan takaisin oksidiksi. 

Kuumentamalla eli polttamalla meesa saadaan se muutettua kalsiumoksidiksi eli poltetuksi 

kalkiksi seuraavan reaktioyhtälön mukaan:  

 

  CaCO3 + lämpö = CaO + CO2             (3) 

 

(KnowPulp, 2011; Lintunen, 2006 s. 7; Kumar et al., 2007, s. 2-3.)  
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3 MEESAUUNI 

 

 

Meesanpolton tehtävänä sulfaattisellutehtaan kemikaalikierrossa on kaustisoinnissa 

syntyneen meesan eli kalsiumkarbonaatin ja veden seoksen muuttaminen takaisin 

kalsiumoksidiksi lämmön avulla. Meesanpoltossa käytettävä päälaite on meesauuni, jossa 

kalkin palauttaminen oksidimuotoon tapahtuu lämmön avulla korkeissa lämpötiloissa. 

Kalsiumkarbonaatin hajoamien kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi käynnistyy lämpötilan 

ylittäessä 850 °C:sta. Riittävän suuren reaktionopeuden saavuttamiseksi poltto suoritetaan 

noin 1100 °C:ssa. Meesanpoltossa kilpailukykyisimmäksi laiteratkaisuksi on osoittautunut 

pyörivä rumpu-uuni, jolla prosessista saadaan jatkuva. Meesauuni on kaltevaan asentoon 

asennettu tiilillä ja massauksella vuorattu lieriö, joka pyörii suhteellisen hitaasti oman 

pituusakselinsa ympäri. Pyörimisnopeus on tyypillisesti 0,5-1,8 kierrosta minuutissa ja sitä 

on voitava säätää portaattomasti. Uuni makaa rakennetta kannattavien ja vahvistavien 

kannatinrenkaiden välityksellä kannatusrullastojen päällä ja sitä pyörittää käyttökoneisto. 

Tässä kappaleessa on esitelty meesauunin rakennetta ja meesanpolton prosessitapahtumat 

ja -vaiheet. Kuvassa 5 on meesauunin ja muiden prosessilaitteiden sijainnit valkolipeän 

valmistusprosessissa. (KnowPulp, 2011; Arpalahti, 2003, s. 2.) 

 

 

Kuva 5. Valkolipeän valmistuksen prosessit (KnowPulp, 2011). 
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3.1 Meesauunin rakenne 

Pyöriviä rumpu-uuneja käytetään yleensä jauhemaisen, raemaisen tai lietemäisen aineen 

lämmittämiseen haluttuihin reaktiolämpötiloihin. Meesauunit ovat halkaisijaltaan 2,5-5,5 

metriä ja suurimmat uunit ovat jopa lähes 160 metriä pitkiä. Meesauunit ovat yleensä 

hieman yksinkertaisempia ja halvemmalla tehtyjä kuin esimerkiksi sementtiuunit, koska ne 

ovat sekundaarilaitteita sellutehtailla. Vastaavasti sementtiuunilla tuotetaan tehtaan 

päätuote, joten siihen sijoittaminen on kannattavampaa laitteen materiaalien ja 

apulaitteiden osalta. Kuvassa 6 on meesauunin rakenne läpileikattuna. (KnowPulp, 2011; 

Arpalahti, 2003, s. 1-2.) 

 

 

Kuva 6. Läpileikkaus meesauunin rakenteesta (vasemmassa reunassa on uunin syöttö- ja 

oikeassa polttopääty). 

 

Meesa syötetään uuniin sen yläpäähän eli syöttöpäätyyn. Uunin vaipassa on heti 

syöttöpäädyn jälkeen syöttösiivet, joilla meesa siirretään uuniin. Syöttöpäätyyn siirretty 

meesa valuu hitaasti kohti uunin polttopäätyä, johtuen uunin asennosta ja 

pyörimisliikkeestä. Meesan läpimenoaika uunissa on yleensä noin 3-5 tuntia. Savukaasut 

liikkuvat meesan kanssa vastakkaiseen suuntaan uunissa, jolloin ne lämmittävät meesan 

reaktiolämpötilaan eli meesauunit toimivat niin sanotulla vastavirtaperiaatteella. Polttimet 

ja jäähdyttimet sijaitsevat uunin polttopäässä ja savukaasut poistuvat uunin syöttöpäädystä 

syklonin ja sähkösuotimen kautta. (KnowPulp, 2011; Gullichsen, 1999b, s. 181.) 
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Uunin vaippa on noin 2,5 prosentin kaltevuuskulmassa vaakatasoon nähden oleva 

sylinteriputki. Vaippalevyjen paksuudet vaihtelevat eri kohdissa 16-100 millimetrin välillä. 

Kannatusrenkaiden kohdalla on suurempi ainevahvuus kuin kannatusten välillä. Rasitusten 

takia näiden välissä käytetään vielä yhtä tai kahta välipaksuutta. Materiaalina vaipassa 

käytetään hiiliteräksiä. Suurin osa vaipasta on hiiliterästä S235JRG2 ja vaipan korkeiden 

lämpötilojen osuuksilla polttopäädyssä 16Mo3:sta parempien kuumalujuusominaisuuksien 

takia. Korkeiden lämpötilojen takia kantava teräsvaippa suojataan tulenkestävällä 

vuorauksella, jonka eristyskykyä parannetaan tyypillisesti vaipan ja tulenkestävän 

kerroksen välisellä eristysvuorauksella. Muurauksien tehtävänä on suojata vaippaa liialta 

lämmöltä ja pienentää uunin lämpöhäviöitä. Kuvassa 7 on läpileikkaus meesauunin 

syöttöpäädystä. (KnowPulp, 2011; Koskinen & Mussalo, 2006 s. 6.) 

 

 

Kuva 7. Meesauunin syöttöpääty ja osat (1. meesauunin vaippa 2. kannatusrengas 3. 

kannatusrenkaan kulutuspalat 4. syöttösiivet 5. muuraus).  

 

Uuni on tuettu kannatusrullastojen päälle kannatusrenkaiden välityksellä. Meesauuneissa 

on 2-5 kappaletta rullastoja riippuen uunin koosta. Kussakin rullastossa on kaksi 

kannatusrullaa, jotka ovat vierintä- tai liukulaakeroituja, joista jälkimmäinen on yleisempi 

nykyään käytetty vaihtoehto toimintavarmuutensa ja pidemmän käyttöiän ansiosta. 

Meesauunin perustuksina käytetään sementtipilareita, joiden päälle kiinnitetään teräksiset 

alustat kannatusrullastoja varten. Perustukset pyritään tekemään mahdollisimman tukeviksi 
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ja tärinättömiksi käyttötarkoituksessaan, sekä kestämään ympäristön aiheuttamat rasitukset 

kuten esimerkiksi tuulikuorman ja seismiset kuormitukset. (KnowPulp, 2011; Koskinen & 

Mussalo, 2006, s. 8.) 

 

Meesauunin käyttökoneistolla tarkoitetaan sitä laitekokonaisuutta, joka toteuttaa uunin 

pyörivän liikkeen. Käyttökoneisto käsittää kierroslukusääteisen moottorin, 

alennusvaihteen, tarvittavat kytkimet ja hammaskäyttöpyörän, joka pyörittää 

uuninvaippaan kiinnitettyä hammaskehää. Hammaskehä on kiinnitetty uunin vaipalle 

lehtijousiksi kutsutuilla rautalevyillä, joilla ehkäistään hammastuksen vahingoittuminen 

uunin liikkeiden takia. Hammaskehää pyörittävä hammaspyörä on kiinnitetty suoraan 

päävaihteen akselille. Suurissa uuneissa käyttökoneistoja voi olla kaksi, mikä mahdollistaa 

kapeampien ja samalla halvempien käyttöpyörien ja hammaskehien käytön. 

Pyörimisnopeutta ohjataan invertterisäädöllä portaattomasti. (KnowPulp, 2011; Koskinen 

& Mussalo, 2006, s. 36.) 

 

3.2 Meesanpolton prosessitapahtumat 

Meesauuniin syötettävä meesa on vettä sisältävä kalsiumkarbonaattiseos. Meesa syötetään 

uuniin meesasuodattimelta, jossa se on mekaanisesti kuivattu mahdollisimman hyvin, jotta 

meesauunin lämmönkulutus saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. 

Meesasuodattimella meesa kuivataan tyypillisesti 75-80 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen. 

Meesasuodattimella pienennetään myös meesan vesiliukoisten alkaliyhdisteiden määrää. 

Ennen uuniin vientiä meesa kuivataan vielä meesakuivurissa eli niin sanotussa LMD-

kuivurissa (Lime Mud Dryer), jossa meesa kuivuu lähes 100 prosentin kuiva-

ainepitoisuuteen. (KnowPulp, 2011; Gullichsen, 1999b, s. 181-183.) 

 

LMD-kuivurin muodostaa yleensä noin 15 metriä korkea kuivausputki. Kuuma uunista 

tuleva savukaasu ohjataan putkeen, joka toimii kuivauksen lämmönlähteenä. Kuivattava 

meesa syötetään suoraan savukaasuvirtaan, jonka virtausnopeus on niin suuri, että se 

kykenee kuljettamaan meesan ylöspäin putkessa kuivattaen erillisiksi hiukkasiksi hajoavan 

meesan. Muodostunut erittäin suuri kontaktipinta savukaasujen ja meesan välille 

mahdollistaa nopean kuivaamisen. LMD-uunien kehittäminen on mahdollistanut uunien 

lyhentymisen, koska uunien pituudesta voidaan vähentää noin 30 prosenttia eli entisen 

kuivausvyöhykkeen osuuden verran. Kuivatun meesan erotus savukaasuista tapahtuu 
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syklonierottimella. Syklonilta kuivattu meesa putoaa sulkusyöttimelle, josta se 

ketjukuljettimella syötetään uunin syöttöpäähän pudotustorvea myöten. Savukaasut 

vastaavasti johdetaan sähkösuotimille. Meesauunin savukaasut sisältävät pölyä tavallisesti 

5-15 prosenttia uunin tuotannosta laskettuna. Sähkösuodatin puhdistaa savukaasut pölystä 

ja suodattaa ne alleen kolakuljettimelle. Kolakuljetin syöttää tuhkan sulkusyöttimen kautta 

ketjukuljettimelle, josta pudotustorvea pitkin takaisin meesauuniin. Kuvassa 8 on 

kuvattuna meesanpolton laiteet ja prosessikierto. (KnowPulp, 2011; Koskinen & Mussalo, 

2006, s. 45; Gullichsen, 1999b, s. 185.) 

 

 

Kuva 8. Meesanpolton laiteet ja prosessikierto (KnowPulp, 2011). 

 

Meesanpoltto on lämmönsiirto-, reaktio ja rakeistusprosessi. Meesauunissa tapahtuu kaksi 

erillistä reaktioprosessia; kalsiumkarbonaatin hajoaminen kalsiumoksidiksi ja 

hiilidioksidiksi (CO2), sekä lämmöntuottamiseen tarvittavan polttoaineen palaminen 

palamistuotteiksi eli hiilidioksidiksi, vesihöyryksi ja rikkidioksidiksi (SO2). Kalsinointi 

käynnistyy uunissa kun patjan lämpötila ylittää 800 °C. Meesan virratessa uunia pitkin 

kohti polttopäätä lämpötila nousee 1100 °C:een, jolloin tapahtuu lopusta meesasta 

hiilidioksidin irtoaminen. Meesanpoltolla pyritään tuottamaan mahdollisimman 

tasalaatuista ja huokoista kalkkia, joka sammuu hyvin kaustisoinnissa. Kaustisoinnissa 

syntyvä meesa on oltava myös hyvin selkeytettävissä tai suodatettavissa lipeästä. Kalkin 

aktiivisuudella tarkoitetaan sen sammumisnopeutta, joka on suoraan verrannollinen 
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poltetun kalkin huokoisuuteen ja reagoivien hiukkasten pinta-alaan. Kalkin aktiivisuudelle 

on olemassa maksimiarvo tietyssä tilassa, jonka jälkeen kalkin sammumiskyky alenee. 

Kovaksi poltetussa kalkissa kiderakenne on muuttunut liian kovien lämpötilojen 

seurauksena (>1100 °C), jolloin sen sammumiskyky on huonontunut.  (KnowPulp, 2011; 

Arpalahti, 2003, s. 3-4.) 

 

Kalkin tullessa uunista sen lämpötila on hyvin korkea (900-1000 °C), joten kalkki on 

jäähdytettävä. Jäähdytys tapahtuu polttopäässä olevalla sektorijäähdyttimellä. Uunin 

tarvitsema palamisilma imetään savukaasupuhaltimen luoman alipaineen avulla 

jäähdyttimen läpi uuniin. Kalkin jäähtyessä sen lämpö siirtyy palamisilmaan, jolloin 

lämpöenergia saadaan otettua talteen. Tällä menettelyllä saadaan parannettua uunin 

hyötysuhdetta noin 10 prosenttia. Jäähdytetty kalkki viedään murskaimien kautta 

kuljettimilla meesakalkkisiiloon. Meesanpoltossa syntyneet kalkkihäviöt (2,5-5 %) 

korvataan ostokalkilla. Ensimmäinen sektorijäähdyttimellä varustettu uuni on käynnistynyt 

1990 -luvun alussa Kuusankoskella. Ennen kalkki jäähdytettiin satelliittijäähdyttimissä eli 

uunin mukana pyörivissä erillisissä jäähdytinputkissa. Satelliittijäähdyttimien korvaaminen 

saman läpäisykapasiteetin omaavalla sektorijäähdyttimellä säästää painoa 30 prosenttia ja 

ne ovat helpompia rakentaa suurille kapasiteeteille, sekä vievät vähemmän tilaa. 

Sektorijäähdyttimien lämpöhäviöt ovat myös pienet. Huuvan eli jäähdyttimen ympärillä 

olevan säteilysuojan pintalämpötila on 70-100 °C. Kuvassa 9 on meesauunin polttopääty 

nykyaikaisella sektorijäähdyttimellä. (KnowPulp, 2011; Arpalahti, 2003, s. 3.) 

 

 

Kuva 9. Meesauunin polttopääty nykyaikaisella sektorijäähdyttimellä. 
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4 MEESAUUNIN VAIPAN VALMISTUS 

 

 

Pyöriviä rumpu-uuneja on valmistettu jo 1800-luvun loppu puolelta alkaen 

sementtiteollisuuden tarpeisiin. Suomeen ensimmäiset meesauunit on hankittu 1950-luvun 

taitteessa. Ensimmäiset uunit olivat kooltaan pieniä, sisähalkaisijoiltaan alle 3 metriä. 

Nykyisin uuni ovat kasvaneet halkaisijoiltaan suuriksi: suurimpien ollessa halkaisijaltaan 

jopa 5,5 metriä ja pituudeltaan 160 metriä. Toisaalta uunien pituudet ovat hieman 

lyhentyneet, LMD-kuivaimien käyttöönoton ansiosta, koska uunin ketjuosa kuivaamista 

varten ei ole enää tarpeellinen. Ennen meesauunit valmistettiin kokemuksien pohjalta 

opittujen toimintatapojen mukaan. Nykyisin uunien valmistus on siirtynyt halpatyövoiman 

maihin, kuten esimerkiksi Kiinaan ja Brasiliaan. Tästä syystä vaatimukset piirustusten 

laadulle, valmistukselle, ohjeille ja tarkastusmenetelmille ovat kasvaneet merkittävästi. 

Vaippalohkojen valmistus on prosessina yksinkertainen sisältäen esivalmistelut, levyn 

ympäritaivutuksen ja hitsauksen, mutta suuret dimensiot ja massa yhdistettynä tiukkoihin 

toleranssivaatimuksiin tuovat ongelmia valmistukseen. Kuvassa 10 on kuljetusvalmis 

meesauunin vaippalohko. (KnowPulp, 2011.) 

 

 

Kuva 10.  Kuljetusvalmis meesauunin vaippalohko, joka on päädyistään tuettu 

vetotangoilla toteutetuilla aurinkokehillä. 
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4.1 Suunnittelu 

Suunnittelun lähtökohtia ja perusteita on käytössä erilaisia. Suunnittelun perustana voi olla 

todennetut uunien tuotantokapasiteetit tai laskennalliset mallit, jotka voivat perustua 

esimerkiksi energiamääriin. Nykyisin Andritz Oy:n uunien suunnittelu ja valmistus 

perustuu standardikokojen käyttöön, mikä mahdollistaa samanlaisten kannatuselimien ja 

päätyjen käytön uuneissa. Standardimitoissa uunin päämitoiksi määritellään uunin 

sisähalkaisija ja pituus, esimerkiksi Ø4.0 x 105 metriä. Uunin koko vastaavasti valitaan 

asiakkaan tarvitseman kalkin määrän mukaan, joka on esimerkiksi Ø4.0 x 125m -uunin 

kohdalla 510 tuhatta kiloa kalkkia vuorokaudessa nimelliskapasiteettinä Andritzin uunilla. 

Nykyisin uunien kapasiteetit perustuvat LMD-uuneilla käytännössä todettuihin 

kapasiteetin arvoihin, joille on laskettu erillisiä tunnuslukuja. Suunnittelussa on otettava 

huomioon myös uunin käyttöympäristö ja tärkeimpänä sen käytönaikaiset lämpötilat. 

Uunin lämpötilat vaihtelevat sen pituussuunnassa 300 ja 1200 celsiusasteen välillä, mikä 

aiheuttaa lämpölaajenemista. Suurimmissa uuneissa lämpölaajeneminen on 

pituussuunnassa jopa satoja millimetrejä. (Georgallis et al., 2005, s. 2; Koskinen & 

Mussalo, 2006, s. 6; Zhang et al., 2014, s. 1-2.)  

 

Meesauunin vaippa on yksinkertainen konstruktio, mutta vakaa toiminta on erittäin tärkeää 

sulfaattisellutehtaan toiminnan kannalta. Vaippa on suunniteltava niin, että se kestää 

vakaasti kaikki vaippaan kohdistuvat kuormitukset ja jännitykset kymmeniä vuosia, vaikka 

vaippaan kohdistuu mekaanista kulumista ja korroosiota. Muodonmuutosten huomioonotto 

suunnittelussa on tärkeä osa uunin toiminnallisten vaatimusten täyttämisessä. Tämä vaatii 

oikeanlaiset tuennat ja riittävät ainevahvuudet vaipparenkaille. Teräksinen vaippa ei saa 

muokkautua siihen aiheutuvien kuormitusten vaikutuksesta liikaa, koska tuennat ja 

pahimmassa tapauksessa muuraukset voivat vaurioitua. Meesauunin vaipan toleroiminen 

on haastavaa, koska geometristen toleranssien osaamisen taso on halpatyövoiman maissa 

huono ja vaippalohkojen mittaaminen konepajalla tuentarullastojen päällä on vaikeaa. 

Tarvitaan kuitenkin riittävän tarkat toleranssit takaamaan oikeanlainen toiminta. 

Tärkeimmät geometriset toleranssit uunin toiminnan kannalta on ympyrämäisyys ja sen 

keskiviivan suoruus. Ympyrämäisyys on tärkein holvimaisuuteen perustuvan muurauksen 

kannalta ja suoruuspoikkeamat vastaavasti vaikuttavat uunin tuentoihin ja laakerointeihin 

tuomalla niihin epätasaisia kuormituksia. Nämä muotovirheet ovat tärkeimmät toleroinnilla 
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pois rajattavat muotovirheet, jotka tulee olla luotettavasti todennettavissa ennen 

vaippalohkojen siirtymistä asennukseen. (Koskinen & Mussalo, 2006, s. 6-8.) 

 

4.1.1 Kuormitukset ja tukipaikat 

Meesauunin vaipan mitoitus aloitetaan kuormitusten selvittämisellä. Uunin vaippa on 

raskaimmin kuormitettu polttopäästä, koska polttovyöhykkeellä muuraus ja kalkkipatja 

ovat paksuimmillaan, sekä vaippaan vaikuttaa myös jäähdyttimen aiheuttama kuorma. 

Ylivoimaisesti eniten kuormaa vaipalle tuo muuraus, jonka materiaalit ja sitä kautta paino 

vaihtelevat toimittajasta riippuen. Kuvassa 11 on meesauunin kuormitusjakauma ja alla on 

esitettynä meesauunin painojakauma prosentteina kokonaismassasta: 

 55 % muuraus 

 25 % vaippa 

 10 % meesa ja kalkki 

 10 % muut teräsrakenteet, kuten esimerkiksi ohjainsiivet ja kalkin jäähdytin 

 

 

Kuva 11. Meesauunin kuormitusjakauma ja vaipan ainevahvuus (Nykyaikaisissa LMD -

uuneissa ketjuja ei enää yleensä ole ja satelliittijäähdyttimet ovat korvattu 

sektorijäähdyttimellä) (mukaillen Koskinen & Mussalo, 2006, s. 7). 
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Kun kaikki kuormitukset ja niiden sijainnit on saatu selvitettyä, määritetään tukien 

lukumäärä ja niiden oikeat paikat. Tukipaikat on oikein määritetty, kun uunin 

taipumakuvio on tasapainoinen. Tällöin taipumat ovat jokaisella tukivälillä samaa 

suuruusluokkaa ja tukien kohdalla nolla. Standardisarjassa tukia on 2-5 kappaletta, sekä 

kannatuselimille eli laakereille ja pyörille on myös suunniteltu tietyt standardikoot. 

Kannatuselimien kuormille on myös määritelty omat maksimi- ja minimirajat.  

Taipumakuvion ollessa tasainen voidaan olettaa uunin toimivan mekaanisesti hyvin. 

Uunilla on myös aksiaalikuormaa johtuen sen kallitustuskulmasta, jonka pitää hallinnassa 

kannatinrenkaan ja kannatinrenkaiden välinen kitka. (Koskinen & Mussalo, 2006, s. 7.) 

 

Epävakaa mekaaninen toiminta aiheuttaa ongelmia kannatusrenkaalle ja laakereille. 

Kannatusrenkaan ja pyörän kosketus ei tapahdu koko leveydellä, jolloin liian suuret 

paikalliset pintapaineet aiheuttavat epätasaista kulumista. Ongelmaksi saattavat myös 

muodostua liian suuret aksiaalivoimat, jotka kuluttavat ja vaurioittavat kannatusrenkaiden 

ohjauspaloja ja kannatuslaakereita. Pahimmassa tapauksessa epätasaisesta tuennasta voi 

olla seurauksena muurausvaurioita, mikäli jokin osaväli painuu huomattavasti alemmaksi 

kuin muut osavälit. Lukuisia seuraamuksia voi aiheuttaa myös yksittäisen tuen liian suuri 

kannettava tukivoima, kuin mihin se on alun perin suunniteltu. (Koskinen & Mussalo, 

2006, s. 7-8.) 

 

4.1.2 Jännitykset ja muodonmuutokset 

Uunin vaippa on sylinterimäinen kuorirakenne, mutta yksinkertaisin tapa saada sen 

käyttäytymisestä tuloksia on tarkastella sitä palkkiteorian mukaan. Teorialla saadaan 

laskettua riittävällä tarkkuudella uunin taipumat, momentit ja leikkausvoimat. 

Palkkiteorian mukaisesti laskettuna jännityksien arvot ovat kuitenkin liian pieniä, koska 

suhteellisen ohutseinämäistä sylinterirakennetta rasittaa paikallisina kuormituksina tuennat 

ja uunin sisällä on painava muuraus. Tästä syystä ratkaisussa on käytettävä 

lieriökuoriteoriaa oikeiden jännitysten selvittämiseksi.  Kuvassa 12 on esitetty 

yksinkertaistettu uunin vaipan jännitysjakauma sen pituusakselin suhteen yhdellä 

tukivälillä. (Koskinen & Mussalo, 2006, s. 10-11.) 
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Kuva 12. Uuninvaipan yksinkertaistettu jännitysjakauma. (mukaillen Koskinen & 

Mussalo, 2006, s. 10-11.) 

 

Meesauunin vaippaan kohdistuu useita kuormitustekijöitä. Uunin vaipan kuormitukset 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään tai luokkaan sen suhteen, miten ne jakautuvat sen kehän 

suunnassa: 

 Tasaisesti jakautunut uunin metallisen vaipan oma paino 

 Holvimaisesti jakautunut muurauksen paino 

 Hydrostaattinen meesan paino 

(Koskinen & Mussalo, 2006, s. 10-11.) 

 

Rakenteeltaan vaippaa jäykempiä olevat kannatusrenkaat määräävät suurelta osin vaipan 

muodonmuutokset käytön aikana. Pienemmän jäykkyyden omaava vaippa mukautuu 

kannatusrenkaan liikkeiden mukaan, jolloin suurimmat muodonmuutokset vaipassa 

sijaitsevat tuentojen kohdilla. Vaipan ympyrämäisyyteen vaikuttaa vaipan ja 

kannatusrenkaan välinen välys, joka on Andritzin meesauuneissa yleensä noin 5 

millimetriä. Tästä syystä vaipan muodonmuutosten arviointi perustuu suurelta osin 

kannatusrenkaan liikkeiden arviointiin, kokeisiin ja kokemuksiin. Kuvassa 13 on esimerkki 

uunin (4,75 x 135 m) muodonmuutoksista, jossa vasemmanpuoleinen leikkaus on 
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kannatusrenkaan kohdalta ja oikeanpuoleinen leikkaus on siirtymätilan maksimiarvon 

kohdalta. (Koskinen & Mussalo, 2006, s. 9.) 

 

 

Kuva 13. Esimerkki uunin vaipan muodonmuutoksista. 

 

4.2 Vaippalohkojen konepajavalmistus 

Vaippa on rakenteeltaan yksinkertainen, mutta suuri koko ja hallittavat massat aiheuttavat 

ongelmia vaippalohkojen konepajavalmistukselle. Toleranssien ollessa suhteellisen tiukat 

tuovat ne myös omat haasteensa valmistusprosessille. Vaippa valmistetaan konepajalla 

yleensä 15-35 metriä pitkiksi asennuslohkoiksi, joiden toleransseissa pysyminen on 

ensisijaisen tärkeätä uunin toiminnan ja asennuksen onnistumisen kannalta. Vaippalohkot 

valmistetaan vaipparenkaista, joita voi olla suurimmissa lohkoissa jopa 6-7 kappaletta. 

Valmistuksessa on kaksi päävaihetta, jotka ovat levyjen pyöristäminen ja hitsaaminen. 

Uunin vaipan muotovirheet johtuvat virheellisestä pyöristämisestä, 

hitsausmuodonmuutoksista tai sovituksesta ja silloituksesta. (Koskinen & Mussalo, 2006, 

s. 13.) 

 

Valmistus suoritettiin ennen Suomessa omilla konepajoilla toimiviksi havaittuja 

menetelmiä ja toimintatapoja käyttäen Tästä syystä ongelmia ei ennen muotovirheiden 

takia syntynyt ja erilliseen tarkastamiseen ei ole kiinnitetty suurta huomiota. 

Laaduntarkastus oli pääasiassa konepajan omia tarkastustoimenpiteitä, joihin esimerkiksi 

Kiinassa ei voi luottaa. (Leinonen, 2015.) 
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4.2.1 Ympäritaivutus 

Ympäritaivutus eli pyöristäminen tapahtuu levynpyöristyskoneilla, joita sanotaan myös 

mankeleiksi. Menetelmää käytetään valmistettaessa kaarevia muotoja kuten lieriöitä ja 

kartioita. Pyöristäminen tapahtuu tyypillisesti kolmella telalla ja niiden välisillä liikkeillä. 

Telat ovat kolmion muotoon asetettuna ja niiden toiminnalle on kaksi eri variaatiota. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikilla teloilla on mahdollista säätää pyöristyssädettä. 

Toisessa tavassa yksi rullista on kiinteä ja kaksi muuta liikkuu, näistä etummaisella telalla 

säädetään levyyn tuotettua pyöristyssädettä. Kaksi muuta telaa toimivat taivutettavan levyn 

tukena prosessissa. Levyä muovataan pienentäen pyöristyssädettä kohti haluttua muotoa. 

Menetelmällä ei saada koko levyä pyöristettyä, joten levyihin on tehtävä esitaivutukset. 

Kaksitelaiset koneet ovat myös mahdollisia pienien ainevahvuuksien taivuttamiseen ja 

nelitelaiset vastaavasti suurille leveyksille ja halkaisijoille. Kuvassa 14 on kolmitelaisten 

levyn ympäritaivutusmenetelmien toimintaperiaatteet. (Klocke, 2006, s. 369-370.) 

 

 

Kuva 14. Kolmitelaisten levyn ympäritaivutusmenetelmien toimintaperiaatteet (Klocke, 

2006, s. 370). 

 

4.2.2 Hitsaus 

Meesauunin vaippalohkon valmistuksessa voidaan käyttää kahta eri hitsausmenetelmää. 

MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari palaa langansyöttölaitteen 

syöttämän lisäainelangan ja työkappaleen välillä. Prosessissa käytetään suojakaasua, joka 

suojaa hitsaustapahtuman ympäristöltä. Lisäaineena käytetään yleensä täytelankaa, jolloin 

prosessia voidaan kutsua MAG-täytelankahitsaukseksi. Täytelangan käyttö parantaa 

tuottavuutta ja laatua sekä asento-ominaisuuksia. MAG-täytelankahitsauksella (Metal 

Active Gas) suoritetaan kaikki silloitus- ja varusteluhitsit, jotka tosin voidaan joissakin 
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tapauksissa suorittaa myös puikkohitsauksena. MAG-täytelankahitsausta käytetään myös 

pohjapalkojen hitsaamiseen. (Lukkari, 1997, s. 228-229.) 

 

Toisena menetelmänä on jauhekaarihitsaus. Jauhekaarihitsaus on kaarihitsausprosessi, 

jossa valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välillä prosessia suojaavan jauheen 

alla. Hitsausjauhe suojaa hitsausprosessia sitä ympäröivältä ilmalta. Osa jauheesta sulaa ja 

muodostaa sulan kuonakerroksen, joka myöhemmin jähmettyy hitsin päälle 

kuonakerrokseksi. Jauhekaarihitsaus on aina mekanisoitua esimerkiksi hitsaustornia ja -

puomia käyttäen tai levynpäällä kulkevien hitsaustraktoreiden avulla. 

Jauhekaarihitsauksella hitsataan hitsaustornia käyttäen pitkittäissuuntaiset ulko- ja 

sisäpuoliset sekä kehähitsit pyöritysrullaston avulla. (Lukkari, 1997, s. 122.) 

 

4.2.3 Valmistusprosessi 

Konepajoilla olevat konekannat ja toimintatavat ovat erilaisia, joten hyvin 

yksityiskohtaisten valmistusohjeiden antaminen ei ole mahdollista. Toimintamallit 

vaippalohkojen valmistukseen ovat kuitenkin pääpiirteiltään samanlaisia konepajasta 

riippumatta. Valmistus itsessään on yksinkertainen, sisältäen esivalmistelut levyarkeille, 

esitaivuttamisen, pyöristämisen, kannatusrenkaiden kohtien koneistuksen, vaipparenkaiden 

pituussuuntaisen hitsaamisen sekä niiden sovituksen toisiinsa ja kehähitsaamisen. Alla 

olevissa kappaleissa on vaippalohkon valmistuksen päävaiheet. 

 

Levyarkkikokoja ei ole rajattu valmistuspiirustuksista, joten konepaja saa määrittää 

arkkikoon itse tietyin reunaehdoin. Ainoastaan leveydelle on annettu minimimitta. 

Levyarkit tulevat konepajalle valmiiksi leikattuna, jolloin niiden dimensiot on tarkastettava 

pituuden, levynvahvuuden ja ristimittojen osalta, sekä levyt on merkattava. Arkkeihin ei 

ole yleensä leikattu viisteitä valmiiksi hitsausta varten, joten levyt vaativat esivalmisteluja 

ennen taivutusta. Levyarkkeihin polttoleikataan hitsausviisteet konepajalla ja yleensä 

käytetään X-railoa. Asennussaumojen hitseissä käytetään vastaavasti V-railoa (Leinonen, 

2015). Arkien esivalmistelujen ja tarkastamisen jälkeen ne siirtyvät taivutukseen.  

 

Levyarkit on vielä esitaivutettava päädyistään ennen ympäritaivutusta, koska 

mankeloimalla ei saada taivutettua levyjä koko pituudeltaan. Mankeloimalla suoritetuista 

ympäritaivutuksissa konepajat lupaavat yleensä yhden prosentin ympyrämäisyystoleranssia 
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ulkohalkaisijan mitasta. Tästä syystä levyjen ympäritaivutukseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota, jotta saadaan taivutukselle parempi tulos. Yleensä levyjen ympäritaivutusta 

seurataan mankeloinnin aikana erilaisilla segmenttitulkeilla, joilla pystytään seuraamaan 

saavutettua pyöristyskulmaa. Kuvassa 15 on levyarkin ympäritaivutus mankeloimalla.  

 

 

Kuva 15. Levyarkin ympäritaivutus mankeloimalla. 

 

Ympäritaivutuksen jälkeen vaipparenkaaseen hitsataan pohjapalko, jonka jälkeen 

vaipparengas siirretään hitsausasemalla. Hitsausasemalla vaipparenkaaseen hitsataan ulko- 

ja sisäpuoliset pituussuuntaiset hitsit jauhekaarihitsaustornilla. Kuvassa 16 on 

vaipparenkaan pitkittäissauman hitsaus jauhekaarihitsauksella käyttäen hitsaustornia. 

 

 

Kuva 16. Vaipparenkaan pitkittäissauman hitsaus jauhekaarihitsauksella. 
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Valmiit vaipparenkaat siirretään sovitusrullastolle, jossa vaipparenkaat silloitetaan toisiinsa 

MAG-täytelankahitsauksella ja erilaisin kiinnittimin. Poikkeuksena valmistusjärjestykseen 

ovat vaipparenkaat, jotka tulevat kannatusrenkaan kohdalle. Näille vaipparenkaille on 

annettu tiukemmat ympyrämäisyystoleranssit, kuin muille vaipparenkaille, joten ne on 

koneistettava ennen muihin renkaisiin sovittamista ja hitsaamista. Koneistus tapahtuu 

karusellisorvissa. Koneistus tulisi suorittaa ilman vaipparenkaan sisäpuolista tuentaa, jotta 

päästään haluttuihin tarkkuuksiin. Sisäpuoliset tuennat aiheuttavat renkaan 

muodonmuutosta, jolloin tuentoja irrottaessa vaipparenkaan koneistus ei ole enää 

toleransseissa. Kehähitsit hitsataan silloitettujen vaipparenkaiden välille 

jauhekaarihitsauksella pyörittäen vaipparenkaita. Hitsit on vielä tarkastettava ja korjattava. 

Kuvassa 17 on pyöritysrullaston päällä oleva vaippalohkon osa, jossa on karusellisorvissa 

koneistettu vaipparengas. 

 

 

Kuva 17. Pyöritysrullaston päällä oleva vaippalohko valmistumassa. 

 

4.2.4 Vaippalohkon päätyjen kuljetustuenta 

Toleransseissa olevan vaippalohkon kuljettaminen vaatii muodon tukemista, jotta 

vaippalohko olisi toleransseissa vielä asennettaessakin. Tärkeintä on uunin vaippalohkojen 

päätyjen ympyrämäisyys ja ympärysmitta, koska heitot niissä aiheuttavat ongelmia 

asennusvaiheessa. Valmiit vaippalohkot tuetaan päistä ja joissakin tapauksissa myös 

keskeltä niin sanotuilla aurinkokehillä. Tuennalla saadaan vaipan päät vedettyä oikeaan 

muotoon, jotta vaippalohkot olisi helpommin liitettävissä toisiinsa asennettaessa. 
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Tuennassa on uunin kokoluokasta riippuvainen määrä vetotankoja, jotka on hitsattu kiinni 

pyöreään levyyn ja vetotangot kiinnitetään päistään vaipan kehälle hitsattuihin 

kannakkeisiin. Tankojen päissä olevilla kierteillä säädetään tangot samanmittaisiksi, jolloin 

tangot vetävät vaippalohkon päädyn muotoonsa. Aurinkokehiä voi hyödyntää 

mittaamisessa, koska ne helpottavat päätyjen keskipisteen määrittämistä ja mahdollistavat 

sen merkitsemisen.  Kuvassa 18 on piirustuskuva vaippalohkon päädyn tuennasta 

(esimerkki asennetusta aurinkokehästä löytyy kuvasta 10, sivu 26).  

 

 

Kuva 18. Vaippalohkon päädyn kuljetustuenta. 

 

Joissakin tapauksissa isoilla vaippalohkoilla, vetotangoilla toteutettu malli ei anna riittävää 

tukea vaippalohkojen päädyille, mikä aiheuttaa ongelmia asennuksessa. Vetotankojen 

jäykkyys ei riitä kannattelemaan suurta massaa kuljetuksen aikana. Vetotangoilla 

toteutetun aurinkokehän voisi korvata myös palkeilla ja erilaisella keskuksella ja 

aurinkokehien uudelleen suunnittelu mahdollistaisi niiden käytön myös mittauksissa. 

Aurinkokehiin voisi suunnitella koneistettuja pintoja tai muotoja, joiden sijaintia voisi 

käyttää referenssipisteenä mittaamisessa. Toinen vaihtoehto olisi suunnitella keskiosaan 

koneistetut pinnat, joita vasten päätyjen muodon saisi vedettyä palkeilla paremmin 
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ympyrämäiseksi kuin vetotangoilla. Uudelleen suunniteltu kuljetustuenta auttaisi 

asennuksessa ja keskipiste olisi määritetty valmiiksi tuennan keskelle, mikä nopeuttaisi ja 

tarkentaisi mittausta. 

 

4.2.5 Suositukset ja vaatimukset valmistukselle 

Meesauunin vaippalohkot pyritään valmistamaan mahdollisimman lähellä tulevaa 

loppukäyttäjää, joten suositusten ja ohjeiden antaminen valmistukselle on tärkeää työn 

onnistumisen kannalta. Liian tarkkojen valmistusohjeiden antaminen ja niiden mukaisen 

valmistuksen vaatiminen vastaavasti ei ole kannattavaa, koska konepajojen toimintatavat ja 

konekannat ovat erilaiset. Levyarkkikoon rajaaminen tiettyyn kokoon ja esimerkiksi tietyn 

valmistusmenetelmän vaatiminen voi tuoda tuotteelle huomattavasti lisää hintaa. Tiettyjä 

rajoituksia täytyy olla, mutta vapaus valmistuksen suorittamiseen laskee vaippalohkojen 

valmistuskustannuksia. Kun valmistusta ja valmistusmenetelmiä ei rajata tarkasti, nostaa se 

valmiin vaippalohkon ja sen osavaiheiden geometrian mittaamisen sekä dokumentoimisen 

tärkeyttä entisestään. Tarkoituksena on varmistua asennukseen konepajalta lähtevän 

vaippalohkon oikeasta geometriasta ja riittävästä mittatarkkuudesta. Tämä vaatii tarkat 

ohjeistukset mittauksien suorittamiseksi ja niillä saatujen mittaustulosten dokumentointiin. 

Aikataulun ollessa tiukka voi aiheutua ongelmia, mikäli vaippalohkon valmistusvirheet 

huomataan vasta valmiista vaippalohkosta. Mittausten vaatiminen myös valmistuksen 

aikana poistaa riskiä, että valmiiden vaippalohkojen toimitus asennuspaikalle viivästyisi.  
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5 GEOMETRISET TOLERANSSIT 

 

 

Geometrisillä toleransseilla pyritään asettamaan rajoituksia tuotteelle sen geometrian 

mukaan. Geometriset toleranssit asettavat rajoitteet sille kuinka paljon tuote saa erota 

geometrialtaan ideaalisesta ja suunnitellusta geometriasta. Toleranssit tulisi valita siten, 

että niiden toteutuminen on mitattavissa ja todennettavissa luotettavasti. Geometrian 

toleroiminen on järkevämpää kuin yrittää saada tuote täyttämään toiminnalliset 

vaatimuksensa rajoittamalla yksittäisiä mittaviivoja käyttämällä mittatoleransseja. 

Taulukossa 1 on esitettynä SFS-EN ISO 1101 -standardin (2013) mukaiset geometriset 

ominaisuudet ja niiden tunnukset. (Colosimo & Senin, 2011, s. 4-7; Moroni & Petro, 2013, 

s. 1-2.) 

 

Taulukko 1. Geometristen ominaisuuksien tunnukset (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 20). 
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Meesauunin vaipan tolerointia vaikeuttavat kappaleen suuri koko ja muodonmuutokset, 

jotka johtuvat meesauunin omasta massasta. Oikeastaan tolerointi itsessään ei ole 

haastavaa vaan niiden toteutumisen todentaminen, koska mittausolosuhteet ovat 

konepajalla huonot, johtuen välineistön puutteista ja kappaleen tuennan epävarmuudesta 

mittauksen tarkkuusvaatimusten suhteen. Vaipan geometriset maksimimuotopoikkeamat 

voidaan määritellä toiminnallisuuden vuoksi käyttämällä yhtä tai useampaa toleroitavaa 

ominaisuutta. Tietty geometrinen toleranssi voi rajoittaa myös kappaleen muunlaisiakin 

ominaisuuksia. Suuntatoleranssit voivat esimerkiksi rajoittaa kappaleen suunta- ja 

muotopoikkeamia, mutta ei päinvastoin. Muototoleransseilla pystytään rajoittamaan vain 

kappaleen muotopoikkeamia. Yleisesti geometrisillä toleransseilla pystytään rajoittamaan 

kappaleen ja elementtien muotoa, suuntaa, sijaintia toistensa suhteen sekä heittoa. (SFS-

EN ISO 1101, 2013, s. 68.) 

 

Alla olevissa tekstikappaleissa on esiteltynä muutama vaipan tolerointiin mahdollisesti 

sopiva geometrinen ominaisuus ja niiden toleroinnin merkitseminen sekä 

toleranssialueiden määritys. Toleroinnin päälähtökohtina on mietittävä, mitä toleransseja 

pystytään mittaamaan ja todentamaan konepajaolosuhteissa riittävällä tarkkuudella ja 

luotettavuudella, sekä mitkä toleranssit takaavat uunin vaipalle riittävät toiminnalliset 

ominaisuudet. Liian tarkat toleranssit nostavat tuotteen hintaa, eivätkä ne välttämättä ole 

mittaamalla todennettavissa riittävällä tarkkuudella tai edes valmistusteknisten rajoituksien 

takia toteutettavissa, jolloin toleranssit menettävät merkityksensä. Yleensä 

koneensuunnittelussa suositaan heittotoleransseja, joilla voidaan monissa tapauksissa 

korvata vaikeasti mitattavia tolerointeja, kuten esimerkiksi samankeskisyys-, sama-

akselisuus-, ympyrämäisyys ja lieriömäisyystoleransseja. Toisaalta vaippalohkon 

säteisheiton, samalla tavoin kuin muidenkin toleranssien, mittaamista vaikeuttaa kappaleen 

lepääminen tuentarullaston päällä, jonka kunnosta eli rullien välyksistä ja muodosta ei ole 

varmuutta. Vaippalohko ei myöskään ole päistään tuettu, jolloin se ei pyöri akselinsa 

ympäri kuin esimerkiksi kappale sorvissa, vaan se kiertyy omien muotovirheiden ja 

tuentarullaston välysten suhteen. Toisaalta on otettava huomioon konepajoilla oleva 

osaamisen taso liittyen geometrisiin toleransseihin. Mikäli jokin geometrinen ominaisuus 

tai mahdollinen virhe on poissuljettavissa mittatoleranssilla, on sen käyttö suositeltavaa, 

koska väärinymmärrysten riski on konepajan ja suunnittelijan välillä on huomattavasti 

pienempi. (Colosimo & Senin, 2011, s. 4-7; Schleich & Wartzack, 2015, s. 1-2.)  
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5.1 Meesauunin vaipan valmistusvirheet 

Ennen tuotteen geometristä tolerointia on ymmärrettävä, mitkä muotovirheet ovat 

mahdollisia valmistuksessa. Valmistusmenetelmä itsessään voi rajata jo joitakin 

muotovirhetyyppejä riittävästi, joten niiden toleroiminen ja todentaminen ei välttämättä ole 

tarpeellista. Meesauunin vaippalohko on pitkä lieriö, joten mahdolliset virhetyypit ovat 

keskilinjan ja läpileikkauksen poikkeamat, sekä radiaalipoikkeamat. Kuvassa 19 on 

standardin mukaiset mahdolliset poikkeamat lieriömäisille kappaleille. (ISO 12180-1, 

2011, s. 11.)  

 

 

Kuva 19. Meesauunin vaipan mahdolliset poikkeamat ideaalisesta geometriasta (mukaillen 

ISO 12180-1, 2011, s. 11). 

 

Virhetyypit ovat myös laitettava tärkeysjärjestykseen niiden aiheuttamien toiminnallisten 

ongelmien suhteen. Tärkein meesauunin geometrinen ominaisuus sen toimivuuden 

kannalta on keskilinjan suoruus. Poikkeamat suoruudessa aiheuttavat kannatuksiin suuria 

kuormituksia ja uuninvaipan muodonmuutoksia käytönaikana. Toiseksi merkitsevin 

muotovirhe uunille on poikkileikkauksen poikkeamat. Ympyrämäisyyden virheet 

aiheuttavat ongelmia uunin sisällä olevalle holvimaisuuteen perustuvalle muuraukselle, 
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joka voi muotovirheiden takia vaurioitua tai pahimmassa tapauksessa romahtaa kokonaan 

alas aiheuttaen seisokin. Virheet ympyrämäisyydessä tai ovaliteetissa huonontavat 

muurausten kestävyyttä. Alla olevassa kuvassa 20 on muurauksen vaurioitumisen periaate 

vaipan muotovirheistä, kimmoisesta liikkeestä tai niiden yhteisvaikutuksesta johtuen. 

(Switalski, 2010, s. 4.) 

 

 

Kuva 20. Muurauksen vaurioitumisen periaate (mukaillen Switalski, 2010, s. 4). 

 

5.2 Suoruus 

Suoruustoleranssi määrittää toleranssialueen, jonka verran kappaleen todellinen 

geometrinen suoruus saa heittää ideaalisesta. Meesauunin vaipassa suoruustoleranssia 

voidaan käyttää rajaamaan yksittäisen kylkiviivan tai keskilinjan suoruutta, joka on erittäin 

tärkeä ominaisuus vaipalle toiminnan kannalta. Standardin mukaan yksittäisen toleroidun 

kylkiviivan katsotaan olevan riittävän oikea, kun elementtiä rajoittaa kaksi yhdensuuntaista 

suoraa, joiden keskinäinen etäisyys on yhtä suuri tai pienempi kuin määritelty 

toleranssiarvo. Rajoittavien suorien suunta on valittava niin, että niiden keskinäinen 

etäisyys toisistaan on mahdollisimman pieni. Vastaavasti jos halutaan rajata 

suoruustoleranssilla uuninvaipan keskilinjan suoruutta kuvaava toleranssialue, tulee 

toleranssiarvon eteen kirjata halkaisijatunnus. Keskilinjan suoruuden toleranssialuetta 

kuvaa tässä tapauksessa lieriö, jonka halkaisija on toleranssinarvo. Kuvassa 21 on 
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standardin mukainen määritelmä lieriömäisen kappaleen keskilinjan suoruuden 

toleroimiseen sekä toleranssialueen määritelmä. (ISO 12780-1, 2011, s. 2-3; SFS-EN ISO 

1101, 2013, s. 84,198.) 

 

 

Kuva 21. Lieriömäisen kappaleen keskilinjan suoruus (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 84). 

 

5.3 Yhdensuuntaisuus 

Yhdensuuntaisuus määrittää toleranssialueen, jonka verran yhdensuuntaisuus eroa suoralla 

saa olla suhteessa määritettyyn peruselementtiin. Yhdensuuntaisuustoleranssilla voidaan 

rajata meesauunin vaipan kylkiviivojen yhdensuuntaisuutta, millä saataisiin rajattua uunin 

kartiomaisuutta. Yhdensuuntaisuuden toleranssialuetta rajaa kaksi perussuoran eli 

peruselementti A:n kanssa yhdensuuntaista tasoa, jotka ovat toleranssiarvon etäisyydellä 

toisistaan. Toleranssialueen leveyden suunta on siis kohtisuorassa perussuoran suuntaista 

tasoa eli peruselementti B:tä vastaan kuvan 22 mukaisesti. Kuvassa 22 on standardin 

mukainen yhdensuuntaisuustoleranssin toleranssialueen määritelmä. (SFS-EN ISO 1101, 

2013, s. 104-110.) 
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Kuva 22. Yhdensuuntaisuustoleranssin toleranssialue (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 104). 

 

5.4 Ympyrämäisyys 

Ympyrämäisyys toleranssilla voidaan rajata tässä tapauksessa lieriön läpileikkauksen 

poikkeamia. Toleranssi määrittää alueen, jolla jokaisen akselia kohtisuorassa olevan 

poikkileikkauksen todellisen mitatun kehän on oltava.  Toleranssialueen rajaa kaksi 

samankeskistä ympyrää, joiden säteiden välinen erotus on toleranssinarvo.  Näiden aluetta 

rajaavien ympyröiden yhteinen keskipisteiden sijainti ja niiden säteiden arvot on valittava 

niin, että niiden säteiden erotus on mahdollisimman pieni. Ympyrämäisyystoleranssi ei siis 

rajaa meesauunin suoruutta eikä halkaisijaa mitenkään, vaan ainoastaan sen 

läpileikkauksen pisteiden sijaintia toistensa suhteen. Kuvassa 23 on ympyrämäisyyden 

toleranssialueen määritelmä. (ISO 12181-1, 2011, s. 2; SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 202.) 

 

 

Kuva 23. Ympyrämäisyystoleranssin toleranssialue (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 90). 
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5.5 Samankeskisyys ja sama-akselisuus 

Samankeskisyys toleranssia voisi käyttää uunin vaipan koneistetun osan ja sen molemmilla 

puolilla olevien vaipparenkaiden tolerointiin. Koneistettujen vaipparenkaiden päälle tulee 

meesauunin kannatatusrenkaat, joiden suhteen uunin pitäisi pyöriä mahdollisimman 

tasaisesti. Pisteen samankeskisyystoleranssi rajaa alueen, jossa sisemmän ympyrän mitatun 

todellisen keskipisteen on sijaittava jokaisessa läpileikkauksessa suhteessa ulompaan. 

Toleranssialueen halkaisija on toleranssiarvon suuruinen ja sen keskipiste on peruspiste A 

samassa poikkileikkauksessa. Peruspiste A määräytyy ulomman ympyrän sijainnin mukaan 

eli on sen keskipiste. (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 164.) 

 

Sama-akselisuustoleranssi antaa toleroidun lieriön mitatulle todelliselle keskiviivalle 

toleranssialueen. Mitatun keskiviivan on sijaittava lieriömäisen alueen sisällä, jonka 

halkaisija on toleranssinarvo. Toleranssialueen keskiviivana on yhteinen perussuora A-B 

kuvan 24 osoittamalla tavalla. Samankeskisyys siis kuvaa kahden läpileikkauksen 

keskipisteiden ja sama-akselisuus kahden lieriömäisen kappaleen keskilinjojen suhdetta 

toisiinsa. Kuvassa 24 on standardin mukainen sama-akselisuustoleranssin merkintä ja 

tulkinta. (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 166.) 

 

 

Kuva 24. Viivan sama-akselisuustoleranssin merkintä ja tulkinta. (SFS-EN ISO 1101, 

2013, s. 167). 
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5.6 Lieriömäisyys 

Lieriömäisyystoleranssi antaa kappaleelle toleranssialueen, jota rajoittaa kaksi sama-

akselista lieriötä. Toleroidun kappaleen tai elementin lieriömäisyyden katsotaan olevan 

oikea, kun sen geometria on näiden lieriöiden välissä, joiden säteiden välinen erotus on 

yhtä suuri tai pienempi kuin annettu toleranssiarvo. Lieriöiden akseleiden sijainti ja 

säteiden arvot on valittava niin, että niiden säteiden välinen erotus on mahdollisimman 

pieni. Kuvassa 25 on standardin mukainen lieriömäisyystoleranssin merkintä ja tulkinta, 

sekä toleranssialueen määritelmä. Lieriömäisyystoleranssilla saadaan rajoitettua kappaleen 

geometriaa kaikkein tarkimmin yksittäisellä geometrisella toleranssilla, mutta sen 

todentaminen ja mittaaminen on vaikeaa. Lieriömäisyys pitää sisällään kolme osatekijää, 

jotka rajoittaisivat vaipan geometrista muotoa: 

 ympyrämäisyys 

 keskiviivan suoruus 

 vastakkaisten kylkiviivojen yhdensuuntaisuus. 

(ISO 12180-1, 2011, s. 2-3; SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 92.) 

 

 

Kuva 25. Lieriömäisyystoleranssin merkintä, tulkinta ja toleranssialueen määritelmä (SFS-

EN ISO 1101, 2013, s. 168). 
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5.7 Säteisheitto 

Säteisheittotoleranssi antaa kappaleen heitolle tietyt arvot, joilla se saa heittää tiettyjen 

pisteiden suhteen. Toleranssialuetta rajaa kaksi samankeskistä ympyrää, joiden keskipisteet 

sijaitsevat tässä tapauksessa perusakselilla A-B kuvan 26 mukaisesti ja niiden säteiden 

välinen erotus on toleranssiarvo. Ympyröiden tulee olla kohtisuorassa tasossa perusakselia 

vastaan. Mitatun todellisen viivan on jokaisessa leikkauksessa oltava näiden kahden 

toleranssialuetta rajaavan ympyrän välissä. Säteisheitto on yleensä helppo mitata ja 

todentaa, jolloin sen käyttö toleroinnissa on suotavaa, mikäli virhetyyppien erottelu ei ole 

tarpeellista. Kappaleen kokonaissäteisheitto määritetään mittaamalla säteisheitto 

lieriömäisen kappaleen useasta läpileikkauksesta pituussuunnassa. Säteisheitto yhdistää 

lieriömäisen kappaleen ympyrämäisyys ja suoruus virheet heittotoleranssiksi. Näitä ei voi 

kuitenkaan pelkästään heiton mittauksista eritellä toisistaan. Ero lieriömäisyyden 

mittaamiseen on, että säteisheittotoleranssi ei huomioi ovatko lieriömäisen kappaleen 

kylkiviivat samansuuntaiset. Kuvassa 26 on standardin mukainen säteisheittotoleranssin 

tulkinta ja merkintä. (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 176.) 

 

 

Kuva 26. Säteisheiton tulkinta (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 176). 

  



46 

 

6 VAIPPALOHKON GEOMETRIAN MITTAAMINEN 

 

 

Mittausmenetelmät ovat kehittyneet muutaman viime vuosikymmenien aikana paljon 

uusien koordinaatistoihin perustuvien laskennallisten systeemien myötä. Ne ovat tuoneet 

merkitsevää kehitystä mittatarkkuuksiin verrattuna perinteisiin mittausvälineisiin, kuten 

mittanauhoihin ja työntötulkkeihin. Nykyiset mittausmenetelmät sisältävät sovellutuksia 

mittaamiseen, joilla pystytään todentamaan kappaleita nanokokoluokasta satojen metrien 

dimensiot omaaviin. Markkinoilla on laajavalikoima erilaisia mittausmenetelmiä, jotka 

eroavat toisistaan muun muassa tarkkuuden, työskentelymenetelmän (esimerkiksi 

mekaaninen kontakti, laser kolmiomittaus tai kuvien käyttö), näytteenoton (pisteestä 

pisteeseen, linja- ja alueskannaus) ja mittausvolyymin mukaan. Kuvassa 27 on esitetty 

muutamien mittausmenetelmien tarkkuuden suhdetta mitattavan kappaleen kokoon. 

(Franceschini et al., 2011, s. 1; Moroni & Petro, 2013, s. 2.) 

 

 

Kuva 27. Mittausmenetelmien mittatarkkuuden suhde mitattavan kappaleen kokoon 

(mukaillen Luhmann et al., 2006, s. 4). 

 

Geometrisien toleranssien mittaaminen ja todentaminen eivät ole yleensä mahdollisia 

ilman koordinaatistoon sitomista käyttäen perinteisiä mittausinstrumentteja. Geometristen 
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toleranssien todentamisessa käytetään yleensä koordinaatteihin perustuvia 

mittausmenetelmiä. Suuren mittakaavan koordinaattimittauslaitteistoista käytetään 

nimitystä CMS (Coordinate Measuring System). (Franceschini et al., 2011, s. 1; Swyr, 

2001, s. 12.) 

 

Perinteisesti suuren mittakaavan kappaleiden (mitattavat dimensiot > 10 m) 

mittaustekniikat ovat perustuneet pituuden ja kulman mittaamiseen, mutta tekniikat ja 

tarkkuudet ovat parantuneet radikaalisti vuosien varrella. Perinteisetkin menetelmät 

toimivat tietyillä mittatarkkuuksilla, mutta ne vaativat mittaajalta laajaa osaamista ja 

ymmärrystä, niin laitteistoista, kuin mitattavan kappaleen vaatimasta tekniikasta.  Nykyisin 

suurien kappaleiden mittaamiseen käytetään muun muassa reaaliaikaisesti mittauskohdetta 

tai -pistettä seuraavia 3D-seuraimia ja tarkkuustakymetrejä. Kohteita pystytään 

mallintamaan myös käyttämällä laserkeilausta eli skannaamista, mutta 

skannausmenetelmien mittatarkkuus ei riitä jokaisessa käyttötarkoituksessa todentamaan 

tarvittavia toleransseja tai mittoja. (Franceschini et al., 2011, s. 2; Jäppinen, 2010, s. 1-2.) 

 

Mittausmenetelmät voidaan luokitella keskitettyihin ja hajautettuihin, sekä kontaktillisiin 

ja kontaktittomiin menetelmiin. Taulukossa 2 on esitetty mittausmenetelmien luokittelu. 

(Franceschini et al., 2011, s. 7-8.) 

 

Taulukko 2. Mittausmenetelmien luokittelu (mukaillein Franceschini et al., 2011, s. 8). 

  Keskitetty Hajautettu 

Kontakti CMM (Coordinate-Measuring 

Machine), laserseurain, 

robottitakymetri 

iGPS, HiBall, kontaktilliset 

multiliteraatio systeemit 

Kontaktiton Teodoliitti, laserkeilaus, takymetri, 

optinen CMM, kuviin perustuva 

triangulaatio 

Photogrammetria, kontaktittomat 

multiliteraatio systeemit 

 

Mittausmenetelmien luokitteluperiaatteita on useita. Ensimmäisessä tavassa on luokiteltu 

menetelmät niiden arkkitehtuurin mukaan (taulukko 2). Jaottelun luokat ovat: 

 Keskitetty mittaus, jossa erillinen yksikkö toimii mittauksen päälaitteena, 

esimerkiksi laserseurain. Mittauspisteiden koordinaatit mitattavan kappaleen 
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pinnassa määritellään päälaitteen sijainnin suhteen. Tietyissä tapauksissa 

päälaitteita voi olla useita, jotta saadaan parannettua menetelmän tarkkuutta. 

 Hajautettu mittaus, joka sisältää useita mittausasemia, jotka yhdessä muodostavan 

verkoston. Verkosto kerää tarvittavan mittausinformaation mitattavan kappaleen 

muodon määritykseen. Yleensä hajautettuun mittaukseen perustuvalla 

menetelmällä ei määritetä koordinaatteja eriteltynä. Kuvassa 28 on hajautetun 

mittausjärjestelmän esimerkki layout. 

 Kontaktiin perustuva mittaus, jossa mittaussysteemin koordinaatin määritys 

perustuu kontaktiin mitattavan kappaleen kanssa sensorilla. Ilmaisin voi olla 

liikuteltavana manuaalisesti tai automatisoituna. 

 Kontaktiton mittaus, jossa systeemi todentaa mitattavan kappaleen dimensioita 

ilman kontaktia. Menetelmät perustuvat yleensä optiseen teknologiaan. 

(Franceschini et al., 2011, s. 7-8.) 

 

 

Kuva 28.  Hajautetun mittausjärjestelmän esimerkki layout (Franceschini et al., 2011, s. 

20). 

 

Toinen mittausmenetelmien luokittelutapa on jaotella ne mittaustavan mukaan. Suurin osa 

suurten kappaleiden mittaustavoista perustuu yhden etäisyyden ja kahden kulman 

määritykseen. Kuvassa 29 on laserseuraimen (LTS, Laser Tracking System) 
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toimintaperiaate, jossa mitataan yksi etäisyys (ρ) ja kaksi kulmaa (φ, θ), joiden avulla 

määritettään mittauspisteen koordinaatit. (Franceschini et al., 2011, s. 8.) 

 

Kuva 29. Laserseuraimen toimintaperiaate (Franceschini et al., 2011, s. 8). 

 

Vaihtoehtoisesti voidaan etäisyyden ja kahden kulman sijasta käyttää mittausperiaatteena 

pisteen määritykseen usean kulman määritystä eli kolmiointia. Tässä menetelmässä 

tarvitaan vähintään kaksi referenssipistettä, joiden paikka tiedetään. Referenssipisteiden ja 

mittauspisteiden väliset kulmat määritetään, jolloin saadaan laskettua mittauspisteiden 

koordinaatit.  Kolmas vaihtoehto on käyttää usean etäisyyden määritystä eli trilateraatiota. 

Menetelmässä tarvitaan kolme tai useampia referenssipisteitä, joista mitataan etäisyydet 

mittauspisteisiin. Etäisyyksistä saadaan laskettua mittauspisteen koordinaatit. Taulukossa 3 

on mittausmenetelmien jaottelu mittausperiaatteen mukaan. (Franceschini et al., 2011, s. 9-

10.) 

 

Taulukko 3. Mittausmenetelmien jaottelu mittausperiaatteen mukaan (ToF on lentoaika 

(Time of Flight) ja TDoF on lentoajan viive (Time Delay of Flight)) (mukaillen Galetto et 

al., 2010a, s. 2). 

 

Usea etäisyys Kaksi kulmaa ja yksi etäisyys Usea kulma

CMM

ToF perustuvat laitteet

TDoF perustuvat laitteet

Takymetri

Laserseurain

Teodoliitti

Laserkeilaus

Robottitakymetri

Kuviin perustuvat menetelmät

iGPS

Hi-Ball

Digitaalinen muodon heijastus
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Meesauunin vaipan mittaamiseen tuo haasteita suuri koko ja massan aiheuttamat 

muodonmuutokset. Vallitsevien mittausolosuhteiden ja kappaleen muodonmuutosten 

kontrollointi ovat tärkeässä asemassa mittauksen onnistumisen kannalta. 

Mittausmenetelmää mietittäessä on otettava huomioon kustannuspuoli, koska 

mittauslaitteistojen ja -järjestelmien hinnat voivat nousta todella korkeiksi, jopa satoihin 

tuhansiin euroihin. 

 

6.1 Mittausolosuhteet ja -tulokseen vaikuttuvat tekijät 

Suuren kokoluokan kappaleiden ja tuotteiden mittaaminen on hankalaa, koska hallittavat 

etäisyydet, massat ja mittausolosuhteet aiheuttavat ongelmia. Yleisimmin lieriömäisten 

kappaleiden mittaamisessa käytetään radiaalisia menetelmiä, mutta uunin vaipan 

lepääminen epäsymmetristen tuentarullastojen päällä aiheuttaa tässä tapauksessa ongelmia. 

Lieriömäisyyttä mitataan yleensä määrittämällä ympyrämäisyysprofiilit useasta eri 

läpileikkauksesta kappaleen pituussuunnassa. Tämä mittausdata ei ilman kompensointeja 

tuo oikeata tulosta, koska uuni kiertyy tuentarullaston päällä omien muotovirheidensä ja 

rullaston välysten, sekä muodon mukaan. Näitä liikkeitä tulee hallita, jotta radiaalisilla 

mittausmenetelmillä saataisiin oikeanlaisia tuloksia. Tämä vaatii tarkan keskipisteiden 

määrittämisen lieriön molemmissa päissä, jolloin niiden liikettä voidaan mitata. 

Keskipisteiden liikkeen mukaan voidaan korjata mittaustuloksia lieriön läpileikkauksien 

kohdalla. Kuvassa 30 on esimerkki keskilinjan planetaarisesta liikkeestä ja 

radiaalimittauspisteiden käyttäytymisestä. (Adamczak et al., 2010, s. 4-5; Lao et al., 2003, 

s. 1-3; Smith, Vallance & Marsh, 2005 s. 12.) 

 

 

Kuva 30. Ideaalisen keskilinjan kompensointi (mukaillen Adamczak et al., 2010, s. 5). 
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Meesauunin vaippa on suuri sylinterimäinen kuorirakenne, jonka oma massa ja dimensiot 

hankaloittavat mittaamista Vaipan oman massan aiheuttamat muodonmuutokset on 

ymmärrettävä ja otettava huomioon mittauksia suunniteltaessa ja tuloksia tulkittaessa. 

(Franceschini et al., 2011, s. 6.) Kuvassa 31 on mallinnettuna kolmen tukirullaparin päällä 

lepäävä vaippalohko ja siihen aiheutuvat muodonmuutokset kuvattuna Ansys Workbench 

v15.0 -FE-analyysiohjelmalla. Vaippalohkon halkaisija on 4500 mm, pituus 10000 mm ja 

ainevahvuus 22 mm. Tuentarullaston halkaisija on 1000 mm, leveys 200 mm ja 

rullastoparien etäisyys toisistaan pituussuunnassa 3000mm.  

 

 

Kuva 31. Vaippalohkon muodonmuutokset oman massan vaikutuksesta. 

 

Kuvasta 31 huomataan vaippalohkossa syntyvän suuria muodonmuutoksia johtuen omasta 

massastaan verraten haluttuihin mittaustulosten tarkkuuksiin. Analyysin antama 

maksimiarvo vaippalohkon päällä on noin 28,8 mm. Tästä syystä mittausten suorittaminen 

samasta asemasta vaipan kyljestä radiaalimittauksina on hyvä vaihtoehto, koska siinä 

muodonmuutokset eivät vaikuta saavutettuihin tuloksiin verraten paikallaan olevan 

vaippalohkon mittaamiseen. Mikäli vaippalohkon geometria mallinnettaisiin esimerkiksi 

skannaamalla, olisi kuitenkin vielä mallinnettava vaippalohkon muodonmuutokset oman 
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massansa vaikutuksesta ja verrattava malleja keskenään. Kuvassa 32 on läpileikkaus 

meesauunin vaippalohkon muodonmuutoksista oman massan vaikutuksesta. 

 

 

Kuva 32. Läpileikkaus vaippalohkon muodonmuutoksista. 

 

Vaippalohko myös taipuu tuentarullaston päällä levätessään. Rullaston suoruutta ja 

vaippalohkon asentoa rullaston päällä on hankala todentaa. Tästä syystä parhaat 

mittaustulokset radiaalimittauksissa saa kun mittauskohdat sijaitsevat vaipan kyljessä 

kuvan 33 osoittamalla tavalla. Mitattaessa siirtymää vaipan kyljistä taipuma ja 

vaippalohkon asento eivät vaikuta mittaustuloksiin niin voimakkaasti varsinkaan 

manuaalisissa mittauksissa. (Franceschini et al., 2011, s. 6.) 

  

 

Kuva 33. Mittauskohtien sijainnit. 
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Mittausolosuhteet vaikuttavat omalta osaltaan suuresti saatuihin tuloksiin, joten ne tulee 

olla huomioituna mittauksia suoritettaessa. Mittauslämpötila on merkittävin tuloksiin 

vaikuttava tekijä, joten on huolehdittava, että varsinkin samaa vaippalohkoa mitattaessa 

olosuhteet pysyvät samana koko mittauksien ajan. Mittauksien luonne muuttuu myös sen 

mukaan missä vaiheessa mittauksia päästään suorittamaan. (Franceschini et al., 2011, s. 6.) 

Vaippalohko voi olla jo ulkona kuljetusvalmiina, kun mittaukset suoritetaan. Aina ei voida 

myöskään olla varmoja, että tuentarullastolla pystyy vaippalohkoa pyörittämään, jolloin 

mittaaminen hankaloituu ja tulosten tarkkuus alenee huomattavasti.  

 

6.2 Optiset mittausmenetelmät 

Optisiin menetelmiin perustuu suurin osa kontaktittomista 3D-mittaussysteemeistä. 

Optisissa menetelmissä käytetään valoa informaation siirtäjänä. Menetelmät voidaan 

jaotella niiden käyttämän mittaustekniikan mukaan kuvan 34 mukaisesti: 

 kolmiointiin 

 interferometriaan 

 lentoaikaan perustuviin menetelmiin. 

(Franceschini et al., 2011, s. 4-5.) 

 

 

Kuva 34. Optisten mittausmenetelmien luokittelu (mukaillen Luhmann et al., 2006, s. 5). 
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Suurin osa suuren mittakaavan systeemeistä perustuu yhden etäisyyden ja kahden kulman 

määrittämiseen (ρ,φ,θ). Ne ovat sitten käännettävissä trigonometrisesti karteesiseen 

koordinaatistoon (x,y,z). Kulmien mittaamiseen eri laitteistot käyttävät aina kulma-

antureita, mutta etäisyyden mittaamisen menetelmissä on eroja, mitkä vaikuttavat 

menetelmillä saatujen mittaustulosten tarkkuuteen. (Cuypers et al., 2008, s. 1.) 

 

Laserseurain määrittää mitattavan etäisyyden laserinterferometrilla käyttäen heijastinpeiliä, 

jonka heikkous on sen kyky mitata vain suhteellisia etäisyyksiä, joten se tarvitsee aina 

referenssietäisyyden. Laserseuraimet ovat varustettu aina myös absoluuttisella 

etäisyysmittarilla (ADM, Absolute Distance Meter), joka ei ole yhtä tarkka kuin 

interferometri, mutta sillä saadaan paikattua interferometrian aiheuttamia heikkouksia. 

Interferometriaa käyttävien laserseuraimien tarkkuudet vaihtelevat millimetrin 

kymmenesosista sadasosiin. Seuraimet voivat toimia myös pelkästään käyttäen ADM:ää, 

jolloin niiden hinta myös alenee paljon.  Takymetrin toimintaperiaate on lähes sama eli 

mitataan etäisyys ja kaksi kulmaa, mutta suurin ero seuraimiin on saavutettavissa 

mittaustarkkuuksissa ja takymetrillä ei pystytä seuraamaan liikkuvaa pistettä seuraimen 

tavoin. Ne ovat myös varustettu absoluuttisilla etäisyysmittareilla. Parhaimpien 

takymetrien mittatarkkuus on millimetrin luokkaa prismattomasti mitattaessa. Takymetri 

vastaavasti on kehitetty teodoliitin pohjalle, jolla pystytään optiikan avulla mittaamaan 

ainoastaan kulmia ja niiden kautta arvioimaan vaaitusta. Mittauslaitteistojen 

mittatarkkuudet ilmoitetaan yleensä muodossa a mm + b ppm (parts per million). Näin 

ilmoitetussa laitteen tarkkuudessa a on tarkkuuden mittausetäisyydestä riippumaton osa ja 

b on tarkkuuden mittausetäisyydestä riippuva osa. Laaduttomalla yksiköllä ppm 

tarkoitetaan, kuinka monta miljoonasosaa mittausetäisyydestä arvioitu virhe on. (Estler et 

al., 2002, s. 4; Cuypers et al., 2008, s. 2; Joala, 2015.) 

 

Laserskannauksessa eli laserkeilauksessa on mahdollista määrittää etäisyyksiä ilman 

heijastinpeiliä. Etäisyydet mittauspisteisiin määritettään käyttäen elektro-optista 

etäisyysmittaria (EDM, Electro-optical Distance Meter). Koherentti laserkeilain tarvitsee 

takaisin heijastuksena vain yhden prosentin lähettämästään säteestä kappaleen muodon 

määrittämiseen. Tämä mahdollistaa usean pisteen paikan määrittämisen nopeasti. Laite 

tallentaa joukon mitattavan kappaleen pinnalle olevia koordinaattipisteitä. Näistä pisteistä 

tehdyn analyysin pohjalta voidaan tuottaa alkuperäisen tietyn pinnanmuoto tai koko 



55 

 

kappaleen 3D-malli. Halvimpien laserkeilauslaitteistojen mittaustarkkuus (> ±2mm) ei 

kuitenkaan ole vielä riittävän tarkka, mutta niillä onnistuu kappaleen muodon 

mallintaminen nopeasti esimerkiksi suunnittelun avuksi. Tosin laitteistojen mittatarkkuus 

kasvaa kustannushinnan mukaan, jolloin olisi mahdollista päästä haluttuihin 

mittatarkkuuksiin kyseessä olevalla menetelmällä. Parhaimpien 

teollisuuslaserskannauslaitteistojen mittatarkkuus näissä kokoluokissa on noin millimetrin 

luokkaa ja mittausetäisyydet noin 30 metriä. (Cuypers et al., 2008, s. 2; Joala, 2015.) 

 

Fotogrammetria on yksi 3-dimensionaalinen koordinaattimittaustekniikka, jolla pystytään 

mittaamaan kappaleen muotoa ja kokoa. Menetelmässä otetaan kuva kahdesta tai 

useammista eri suunnasta ja pisteen määritys perustuu kulmien mittaamiseen.  Järjestelmän 

ohjauksessa käytetään tietokonetta. Kuvaaminen tapahtuu CCD-kameroilla (Charge-

Coupled Device) ja mittauspisteille saadaan koordinaatit laskemalla ne esimerkiksi 

kolmioinnin avulla. Kuvassa 35 on kokoonpano esimerkki kolmesta lineaarisesti 

asennetusta kamerasta, joiden avulla saadaan laskettua koordinaatit mittatavan kappaleen 

pinnalla. Kyseessä olevassa tapauksessa kahden kameran avulla määritetään vertikaalinen 

kulma ja yhden avulla horisontaalinen. Kamerat voidaan myös joissakin tapauksissa 

moniasemoida, mikäli halutaan mittaukselle joustavuutta. (Cuypers et al., 2008, s. 2; Estler 

et al., 2002, s. 9-10.) 

 

 

Kuva 35. Kameroilla toteutetun kolmioinnin periaate (Franceschini et al., 2011, s. 9). 

 

iGPS (indoor GPS) on modulaarinen paikannusjärjestelmä, jolla voidaan määrittää 

koordinaatit mittauspisteille kappaleen pinnalta. Systeemi koostuu paikannusverkon 
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luovista referenssipisteissä sijaitsevista lähettimistä, ohjausyksiköstä ja yhdestä tai 

useammasta langattomasta sensorista. Lähettimet käyttävät laseria paikantaakseen sensorin 

sijainnin ja määrittääkseen horisontaalisen ja vertikaalisen kulman itsensä ja sensorin 

välille. Laitteiston etuna on sen nopeus verrattuna esimerkiksi laserseuraimiin ja 

takymetreihin. Toisaalta laitteiston koon kasvaessa hankintahinta nousee suureksi. Kuvassa 

36 on yksinkertaistettu iGPS laitteistokokoonpano. (Franceschini et al., 2011, s. 24-25.) 

 

 

Kuva 36. iGPSTM -menetelmän toimintaperiaate (mukaillen Franceschini et al., 2011, s. 24-

25). 

 

MScMS-menetelmiä (Mobile Spatial coordinate Measuring System) on kahta erilaista. 

Ensimmäisen MScMS-I toiminta perustuu ultraäänen lentoajan määritykseen. Toinen eli 

MScMS-II käyttää infrapunakameroita ja kappaleen mittapisteiden paikannus toteutetaan 

seuraamalla heijastavia merkitsimiä. Molemmat menetelmät sisältävät laitteiston osalta 

kuitenkin kolme peruselementtiä: 

 hajautettu tunnistusverkosto 

 langaton sensori 

 tietokone, jolla mittausdata analysoidaan ja tallennetaan (DPU, Data Processing 

Unit). 

(Franceschini et al., 2011, s. 37.) 
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Tunnistusverkoston sensorit sijaitsevat referenssipisteissä joiden suhteen määritetään 

langattoman sensorin paikka koordinaatistossa etäisyyksien ja kulmien avulla. Sensorissa 

on kaksi kohdepistettä, jotka määritetään. Sensorilla kosketaan mittauspistettä ja pisteen 

sijainti koordinaatistossa lasketaan ohjelmiston avulla ja tallennetaan. Liitteessä I on 

vertailutaulukko iGPS:n ja kahden MScMS-version teknisistä ominaisuuksista. 

(Franceschini et al., 2011, s. 37.) 

 

Optiikkaan perustuvia menetelmiä on useita erilaisia, jotka eroavat toimintaperiaatteiltaan 

ja tarkkuuksiltaan. Yleisesti kuitenkin niiden kustannukset ovat erittäin korkeat, mikäli 

halutaan päästä millimetrin tarkkuuksiin mittauksissa ja mallintamisessa. Vallitsevien 

mittausolosuhteiden hallitseminen vaatii myös jokaisella menetelmällä ammattitaitoa ja 

ymmärrystä mittauksen suorittamisesta. Taulukossa 4 on arvioitu muutaman optisen 

menetelmän siirrettävyyttä, joustavuutta, käsiteltävyyttä, skaalautuvuutta, tulosten 

esityskykyä ja hankintahintaa, joka on arvioitu suuren mittakaavan 

teollisuussovellutuksille. (Galetto et al., 2010b, s. 3.) 

 

Taulukko 4. Optisten mittausmenetelmien vertailu ja suuntaa antava hinta-arvio. Hinnan 

potenssina oleva ”a” merkitsee hinnan olevan todella riippuvainen mittaussysteemin 

kokoluokasta. (mukaillen Galetto et al., 2010b, s. 3: Joala, 2015). 

 

 

6.3 Lineaarisen siirtymän mittaus 

Lineaarisen siirtymän mittaaminen radiaalimittauksina on kustannustehokkaampi 

vaihtoehto varsinaisille 3D-mittausjärjestelmille. Lineaarisen siirtymän mittaaminen on 

toteutettavissa erilaisilla mitta-antureilla, jotka eroavat toimintaperiaatteiltaan, 

mittaustarkkuuksiltaan ja -etäisyyksiltään. Lineaarisen siirtymän mittaamisella on 

mahdollista suorittaa uuninvaipan geometrian arviointia ja analysointia radiaalimittauksina. 

Menetelmä

Siirrettävyys Joustavuus Käsiteltävyys Skaalautuvuus Tulosten esityskyky Hankintahinta [k€]

Laserseurain Keskiverto Keskiverto Keskiverto Huono Hyvä 80 - 150

Laserkeilaus Keskiverto Keskiverto Keskiverto Huono Hyvä 40 - 50

Digitaalinen photogrammetria Hyvä Keskiverto Hyvä Keskiverto Hyvä 20 - 100

iGPS Hyvä Hyvä Keskiverto Hyvä Hyvä > 150
(a)

Teodoliitti/takymetri Hyvä Huono Hyvä Hyvä/keskiverto Huono 1 - 40

MScMS-II Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Keskiverto >3
a
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Kyseisen menetelmän etuna on huomattavasti alhaisempi hinta verrattuna optisiin 

mittausmenetelmiin. Toisaalta optisilla mittausjärjestelmillä voisi olla myös muita 

käyttökohteita esimerkiksi meesauunien vaippalohkojen asennuksen linjaamisessa ja 

Andritzin muiden tuotteiden laaduntarkastuksessa. Keskipisteiden seuranta on myös 

mahdollista, jolloin saadaan korjattua mittaustuloksia lähemmäksi todellista ilman 

muodonmuutosten ja tuentarullaston välysten sekä muodon vaikutusta. Kuvassa 37 on 

esimerkki anturilla toteutetun mittaussysteemin rakenteesta. Järjestelmän rakenne riippuu 

käytetyistä antureista ja niiden tuottamasta signaalityypistä sekä toimintaperiaatteesta. 

(Kurfess & Hodgson, 2007, s. 20.) 

 

 

Kuva 37. Mittausjärjestelmän toteutus antureilla (mukaillen Isermann, 2005, s. 360). 

 

Oikeanlaisten mittausanturien valinnassa on huomioitava niiden hankintahinta ja toteutuvat 

mittausetäisyydet. Antureiden mittatarkkuuden suhdetta hankintahintaan on myös 

mietittävä, koska tässä tapauksessa kaikilla anturityypeillä on riittävä mittatarkkuus. 

Meesauunin vaippalohkojen mittauksissa on mahdollista käyttää kontaktiin perustuvia ja 

kontaktittomia mitta-antureita, koska vaippalohkon pyörimisnopeus on säädettävissä 

halutuksi. Pinnanlaadun heikkenemisellä ei ole tässä tapauksessa merkitystä, mikäli vain 

kontaktiin perustuvien antureiden mittausetäisyys on riittävä. Kontaktiin perustuvat anturit 

ovat yleensä mekaanisia ja kontaktittomat perustuvat esimerkiksi sähkökenttään, 

magneettikenttään, näkyvään valoon tai laseriin. Seuraavissa kappaleissa on esitelty 

mittaukseen soveltuvia anturityyppejä. (Kretschmat et al., 2005, s. 1.) 

 

6.3.1 Kontaktianturit 

Yleisimmin konepajoilla radiaalimittauksia suoritetaan kontaktiantureilla, kuten 

heittokellolla hitaissa nopeuksissa. Heittokelloja on analogisia ja digitaalisia. 

Kontaktiantureiden suurimmat heikkoudet ovat niiden toimivuus suurissa nopeuksissa, 
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mittausetäisyyksien lyhyys ja mahdollinen pinnanlaadun heikentäminen. Mittaustarkkuus 

niissä on samaa luokkaa kuin kontaktittomilla. (Fleming & Leang, 2014, s. 36.) 

 

Heittokellojen mittatarkkuuden ollessa riittämätön voidaan käyttää LVDT-antureita 

(Linear Variable Differential Transformer), joilla päästään myös parempiin 

mittatarkkuuksiin ja saadaan mittaustulokset suoraan signaalina. Erityisen käytettyjä 

LVDT-anturit ovat tärinälle alttiissa olosuhteissa. LVDT-antureiden mittatarkkuus on 

erinomainen (0,25 % ppm FSR (Full-Scale Range)) ja niiden mittausalue on laaja (1-500 

mm). Ne ovat myös rakenteeltaan yksinkertaisia, kestäviä ja häiriöherkkyys on hyvä. 

LVDT-anturin toiminta perustuu kolmen kelan välissä liikkuva sauvan asennon 

tunnistamiseen magneettikenttien muutoksien avulla.  Kuvassa 38 on LVDT:n 

toimintaperiaatekaavio. (Fleming & Leang, 2014, s. 35-36, 45.) 

 

 

Kuva 38. LVDT:n toimintaperiaate (mukaillen Alciatore & Histand, 2007, s. 381). 

 

6.3.2 Kapasitiiviset anturit 

Kapasitiiviset anturit ovat yleisimmin käytettyjä antureita lineaarisen siirtymän 

mittaamiseen lyhyillä etäisyyksillä. Niiden toiminta perustuu anturin elektroniikan 

synnyttämään lähes pallon muotoiseen suurtaajuiseen sähkökenttään ja sen muutoksien 

havainnointiin oskillaattorin ja erillisen ilmaisimen avulla. Kapasitiiviset anturit koostuvat 

induktiivisten antureiden tapaan anturista ja ohjausyksiköstä, jossa signaali käsitellään. 
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Joissakin sensoreissa ohjaus voi olla myös integroituna anturiin. Kuvassa 39 on 

kapasitiivisen anturin toimintaperiaate. Mitattava kappale muuttaa sähkökentän 

ominaisuuksia lähestyessään anturia. Mittaustulos eli etäisyys mittakappaleen ja anturin 

välillä saadaan laskettua seuraavan levykondensaattorin kapasitanssin kaavan avulla: 

 

   C= 
d

Ar 0
              (3) 

 

, jossa C on kapasitanssi, 
r on levyjen väliaineen suhteellinen permittiivisyys, 0  tyhjiön 

permittiivisyys, A on levyn pinta-ala ja d on etäisyys pintojen välillä. Kapasitanssin 

muuttuessa muuttuu myös anturin impedanssi. Tätä hyödyntäen saadaan luotua 

mittaussignaali muuttuvasta parametrista. (Fleming & Leang, 2014, s. 25-28; Kretschmat 

et al., 2005, s. 1.) 

 

Kuva 39. Kapasitiivisen anturin toimintaperiaate (mukaillen Fleming & Leang, 2014, s. 

28). 

 

Kapasitiiviset anturit ovat hankintahinnaltaan edullisempia, kuin esimerkiksi pyörrevirta-

anturit, mutta ovat silti erittäin tarkkoja ja helposti linjattavissa. Niillä pystytään 

mittaamaan myös muita materiaaleja kuin metalleja, mikä on niiden etu tai heikkous. Ne 

ovat herkkiä metallin pinnalla oleville epäpuhtauksille kuten lialle, pölylle ja öljylle, jotka 

vaikuttavat mittaustulokseen. Toinen heikkous meesauunin vaipan tarkastusmittauksia 

ajatellen on lyhyet mittausetäisyydet (0-10 mm). (Dumberger, 2012, s. 4; Fleming & 

Leang, 2014, s. 26.) 
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6.3.3 Pyörrevirta-anturit 

Pyörrevirta-anturit perustuvat sähkömagneettiseen induktioon. Anturin kelaan syötetään 

korkeataajuinen vaihtojännite, joka synnyttää anturin eteen korkeataajuisen muuttuvan 

magneettikentän. Magneettikenttä indusoi mitattavan kappaleen pintaan pyörrevirtoja, 

jotka vastaavasti muodostavat vastakkaissuuntaisen magneettikentän. Kun anturin ja 

mitattavan kappaleen välinen etäisyys muuttuu muuttuvat myös magneettikentät. 

Pyörrevirta-antureiden toiminta perustuu näiden kahden magneettikentän muutosten 

havaitsemiseen ja niiden tunnistaminen tarvitsee vastaavanlaisen 

elektroniikkakokoonpanon kuin kapasitiiviset ja muut induktiiviset anturitkin. (Fleming & 

Leang, 2014, s. 33.) 

 

Magneettikenttien ja keskinäisinduktanssin muutoksen takia myös anturin induktanssi 

muuttuu. Anturin induktanssin muutoksen avulla saadaan laskettua mittauskappaleen ja 

anturin välinen etäisyys. Pyörrevirta-antureilla on pitkät mittausetäisyydet verrattuna 

kapasitiivisiin antureihin, jopa 80 millimetriä. Pyörrevirta-anturit eivät myöskään ole 

herkkiä epäpuhtauksille mitattavan kappaleen pinnalla, koska niillä pystytään tunnistamaan 

ja mittaamaan vain sähkönjohtavia materiaaleja. Kuvassa 40 on kuvattuna pyörrevirta-

anturin toimintaperiaate. Liitteessä II on Micro Epsilon:in eddyNCDT 3300 mallisarjan 

tiedot. (Fleming & Leang, 2014, s. 33-34.) 

 

 

Kuva 40. Pyörrevirta-anturin toimintaperiaate (mukaillen Fleming & Leang, 2014, s. 33). 
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6.3.4 Valokennot 

Valokennoja on kolmea erityyppiä. Valokennopari, joka koostuu erillisestä lähettimestä ja 

vastaanottimesta. Peiliheijastavat valokennot, jotka sisältävät lähettimen ja vastaanottimen 

sekä vaativat säteen takaisinheijastukseen peilin. Kolmas tyyppi on kohdeheijastavat 

valokennot, jossa heijastus mitattavan kappaleen pinnasta tapahtuu ilman peiliä. Lisäksi on 

olemassa erilaisia valokuituantureita, haarukkavalokennoja, pienoisvalokennoja ja erilaisia 

valoverhoihin perustuvia sovellutuksia. Valokennotyypeistä kohdeheijastava on ainut 

mahdollinen kyseessä olevaan mittauskohteeseen, koska esimerkiksi heijastinpeilien 

kiinnittäminen vaippalohkon kylkeen mittauksien ajaksi on mahdotonta. (Dumberger, 

2012, s. 4.) 

 

Kohdeheijastavien valokennojen etuna ovat erittäin pitkät mittausetäisyydet verrattuna 

muihin antureihin, mutta linjaus on suoritettava tarkasti. Mittausetäisyydet 

kohdeheijastavilla valokennoilla on noin 10 millimetristä 2 metriin riippuen valokennon 

geometrisesta rakenteesta. Mittausetäisyydet valokennoilla riippuu ratkaisevasti myös 

mitattavan kappaleen väristä ja pinnanlaadusta, koska säteen takaisin heijastuminen voi 

häiriintyä ja tässä tapauksessa heijastinpeilin käyttö ei ollut mahdollista. Kuvassa 41 on 

esimerkki valokennon toimintaperiaatteesta. (Dumberger, 2012, s. 3-4; Machado et al., 

2009, s. 28-29.) 

 

 

Kuva 41. Laservalokennon toimintaperiaate (mukaillen Lamott & Noll, 2011, s. 2; 

Machado et al., 2009, s. 28). 
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Valokennon toiminta ja geometria on ymmärrettävä, jotta mittaukset voidaan suunnitella. 

Kohdeheijastavissa valokennoissa laserdiodi emittoi lasersäteen, joka heijastuu 

mitattavasta kappaleesta takaisin. Heijastunut säde palautuu linssin kautta takaisin 

valokennon ilmaisimelle. Kolmioinnin avulla lasketaan lineaarinen etäisyys mitattavan 

kappaleen ja valokennon välille. Mittausetäisyydet ovat riippuvaisia valokennojen tehosta 

ja geometrisestä rakenteesta. Tietyllä geometrialla on aina tietty mittausalue, joista on 

esimerkkinä Micro Epsilon:in optoNCDT 1302 mallisarjan tiedot liitteessä III. Valokennon 

toiminnan geometria on esitettynä kuvassa 42. (Machado et al., 2009, s. 28-29.) 

 

 

Kuva 42. Laser kolmioinnin geometria (mukaillen Lamott & Noll, 2011, s. 4). 

 

6.3.5 Yhteenveto ja vertailu 

Kontaktillisten ja kontaktittomien anturien käyttökohteet määräytyvät yleensä 

mittaustarkkuuden, -etäisyyden ja kappaleen mittatulosten muutosnopeuden mukaan. 

Yleensä kontaktittomia antureita käytetään kun tarvitaan nopeaa näytteenottovolyymia 

esimerkiksi jos mitataan sylinterimäistä kappaletta, jonka pyörimisnopeus on suuri (nopeus 

kehällä). Kontaktittomia antureita pystytään käyttämään yleensä vain hitailla 

pyörimisnopeuksilla. Taulukossa 5 on siirtymän mittausantureiden vertailutaulukko, jossa 

on niiden edut ja heikkoudet. (Dumberger, 2012, s. 1.) 
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Taulukko 5. Siirtymän mittausanturien vertailu (mukaillen Dumberger, 2012, s. 1-2). 

 

 

Jokaisella anturityypillä on omat etunsa ja heikkoutensa, sekä käyttökohteet mihin ne ovat 

kehitetty. Edut ja heikkoudet vastaavasti riippuvat monesti käyttökohteesta. Meesauunin 

mittauksia mietittäessä mittaustarkkuus on kaikilla anturityypeillä riittävä, joten 

tärkeimmät ominaisuudet antureille ovat niiden kustannukset, saavutettava mittausetäisyys 

ja herkkyys lialle sekä pölylle. Yhtenä tärkeänä kriteerinä on myös käytön helppous, koska 

konepajalla ei välttämättä ole ammattitaitoa monimutkaisiin kalibrointeihin ja linjauksiin. 

Taulukossa 6 on anturityypeillä saavutettavia mittausetäisyyksiä ja -tarkkuuksia. 

(Dumberger, 2012, s. 1-2.) 

 

Taulukko 6. Anturityypeillä saavutettavissa olevat mittausetäisyydet ja -tarkkuudet. 

(mukaillen Fleming & Leang, 2014, s. 45). 

Anturityyppi Mittausetäisyys Mittatarkkuus 

(ppm FSR) 

LVDT 0,5-500 mm 0,25 % 

Kapasitiivinen 0,05-10 mm 0,1 % 

Pyörrevirta 100 μm-80 mm 0,1 % 

Interferometri metrejä 1 

Valokenno metrejä 5 

Menetelmä Edut Heikkoudet

Kontaktianturit

Heittokellot, LVDT - Ei vaadi kalibrointia

- Helppoja käyttää

- Voidaan käyttää vain hitailla nopeuksilla

- Voi vaurioittaa kappaleen pintaa

- Mittalaitteen kuluminen

- Lyhyet mittausetäisyydet

- Herkkä kappaleen epäpuhtauksille

Kontaktittomat anturit

Kapasitiiviset anturit - Sopii useille eri materiaaleille - Herkkä kappaleen lialle ja pölylle

Pyörrevirta-anturit

(Induktiiviset anturit)

- Ei ole herkkä ulkopuolisille 

häiriöille

- Vain sähköäjohtaville materiaaleille

- Vaatii tarkan kalibroinnin

Optiset anturit

(Valokennot)

- Erittäin pitkät mittausetäisyydet

ja -alueet

- Tarkasti linjattava

- Kappaleen väri ja heijastuskyky vaikuttaa

- Herkkä kappaleen epäpuhtauksille
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Meesauunin vaipan mittaamiseen parhaat anturityypit olisivat pyörrevirta-anturit ja 

valokennot. Molempien mittausetäisyydet ja -tarkkuudet ovat riittävät (taulukko 6). 

Pyörrevirta-anturit ovat halvempia, mutta valokennoilla saavutetaan paremmat 

mittausetäisyydet ja niiden käyttö, sekä linjaaminen on helpompaa. Antureiden hinnat tosin 

riippuvat voimakkaasti niiden laadukkuudesta ja sisältämän elektroniikan määrästä. 

Valokennot ovat vastaavasti herkkiä mitattavan pinnan värille ja epäpuhtauksille kuten 

esimerkiksi öljylle ja pölylle. Pyörrevirta-anturit vastaavasti tunnistavat ainoastaan 

sähkönjohtavan metallin, jolloin vaipan pinnalla oleva pöly, lika ja öljy eivät aiheuta 

mittausvirheitä. Tästä syystä pyörrevirta-anturi olisi paras vaihtoehto lineaarimittauksiin, 

mikäli enimmillään 80 millimetrin mittausetäisyys on riittävä. (Dumberger, 2012, s. 1-2.) 

 

6.4 Langaton tiedonsiirto 

Langattomat verkot ovat kehittyneet teollisuusmittauksien osaltakin rajusti muun 

kehityksen mukana. Lineaarimittauksien suorittamiseen toteutettu laitteisto olisi 

konepajalle toimitettava kokonaisuus, jonka tulisi olla käyttövalmis. Langattomien 

antureiden käyttö pienentäisi laitteiston kokoa poistamalla tarpeen kaapeleiden 

toimittamiseen. Langaton datansiirto myös helpottaisi laitteiston käyttöä ja nopeuttaisi sitä 

varsinkin mittauslaitteistossa, jossa vaippalohkon päätyjen keskipisteitä on seurattava. 

Keskipisteiden horisontaalisen liikkeen seuraaminen vaatii kaksi pitkää kaapelinvetoa. 

Langattomuus tuo kuitenkin huomattavasti lisää kustannuksia laitteistolle, mikäli niille 

halutaan riittävä tarkkuus. (Lanzisera et al., 2011, s. 1-2.) 

 

Jokainen anturi tarvitsee oman tiedonsiirtoyhteyden ja tehonsyötön, mikä on tässä 

tapauksessa toteutettava akuilla. Langaton mittausdatan siirto ja kerääminen on 

toteutettavissa usealla eri tavalla. Langaton datansiirto on mahdollista toteuttaa esimerkiksi 

moduuleilla eli lähetin-vastaanotin-parilla, jotka toimivat radiotaajuuksilla. Niillä on 

mahdollista toteuttaa tarvittava tiedonsiirtonopeus (>10 kbps), joka riippuu anturin 

tyypistä. Liian pitkät toimintaetäisyydet voivat tuoda häiriöitä niin mittauksiin kuin 

ympärillä oleviin laitteisiinkin. Lähetysetäisyys on kuitenkin säädettävissä säätämällä 

lähetyksen tehoa. Langaton tiedonsiirto radioaalloilla aiheuttaa myös ongelmia. Liike 

verkoston sisällä voi aiheuttaa katkoksia tai katkaista yhteyden kokonaan. Yhteyden 

muodostaminen voi myös olla ongelmallista, koska teollisuusympäristö voi aiheuttaa tehon 
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vaimentumista ja muut sähkölaitteet sähkömagneettisia häiriöitä. (Gaura et al., 2010, s. 3-

4; Lanzisera et al., 2011, s. 2-4.) 

 

Bluetooth-tekniikka on toinen vaihtoehto, jota käyttämällä on toteutettavissa datansiirto 

anturin ja tietokoneen välille. Sekin on radioaaltoihin perustuva datansiirtomenetelmä. 

Bluetooth 1.0v käyttää 79:ää eri taajuutta eli se käyttää niin sanottua 

taajuushyppelytekniikkaa kanavointitekniikkana. Langattoman tiedonsiirron 

mahdollistavia on vielä muun muassa WLAN, HiperLAN ja ZigBee, mutta halvin ratkaisu 

antureiden tiedon siirtovälineeksi ovat lyhyen kantaman lähetin-vastaanottimet. ZigBee on 

nimenomaan anturiverkkoja varten kehitetty langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka etuina 

on edullisuus ja pieni tehonkulutus esimerkiksi verrattuna Bluetooth:iin. Bluetooth olisi 

kuitenkin tämän hetkisistä sovellutuksista kustannustehokkain ja helppokäyttöisin ratkaisu 

langattomaan tiedonsiirtoon anturien ja tietokoneen välille mittauksia varten. (Gaura et al., 

2010, s. 3-4; Lanzisera et al., 2011, s. 2.) 

 

6.5 Keskipisteiden lineaarisiirtymiin perustuva mittaus 

Kuten aikaisemmin on mainittu, meesauunin tuennassa kuljetusta varten käytetään niin 

sanottuja aurinkokehiä. Aurinkokehillä pyritään varmistamaan päätyjen muodossa 

pysyminen, mikä omalta osaltaan mahdollistaa asennuksen onnistumisen. Aurinkokehiä 

voisi käyttää myös mittaamisen apuna, koska ne mahdollistaisivat keskipisteen 

merkitsemisen millintarkkuudella ja keskipisteiden seuraamisen. Määritettyjen 

keskipisteiden kautta kulkevan suoran arvoilla korjattaisiin laskennallisesti vaippalohkon 

kyljestä saatuja mittaustuloksia, jotta saadaan niistä oikean suuruisia. Idea perustuu 

ajatukseen, että vaippa pyörisi ikään kuin päätyjen keskipisteiden suhteen itsensä ympäri. 

Läpileikkauksien keskipisteitä verrataan suoraan, joka kulkee päätyjen keskipisteiden 

kautta. Mitataan siis heittoa vaippalohkon kyljestä ja seurataan keskipisteiden siirtymää 

vaakatasossa. Mittaukset on toteutettavissa automaattisesti antureilla tai manuaalisesti. 

 

Keskipisteiden pystysuuntainen liike ei vaikuta mittaustuloksiin niin paljon kuin 

vaakasuuntainen. Vaipan suuren halkaisijan takia mittauspisteiden lineaarista liikettä 

vaakasuunnassa ei ole paljon keskipisteen pystysuuntaisen liikkeen aiheuttamana. Tästä 

syystä riittää haluttuja tarkkuuksia ajatellen, että pystyttäisiin määrittämään keskipisteiden 

liike vaakasuunnassa eli samassa suunnassa mittauslinjojen kanssa. Niistä muodostetun 
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suoran avulla voidaan arvioida kyljestä mitattujen pisteiden virheiden suuruutta johtuen 

uuninvaipan liikkeestä tuentarullaston päällä muotovirheiden seurauksena. Toinen 

mittaustulosten korjaamiseen liittyvä mittaus, mikä on suoritettava, on vaipan 

pyörimisliikkeen seuranta. Tämä mahdollistaa oikeiden korjausarvojen kohdistamisen 

oikeisiin mittaustuloksiin.  

 

6.6 Rotaatiokeskipisteen määritykseen perustuva mittaus 

Rotaatiokeskipisteen määritykseen perustuvan mittauksen erona edelliseen on saada 

mitattua uuninvaipan keskilinjan suoruutta ilman keskipisteiden seuraamista. Menetelmän 

etuna on myös se, että keskilinjan määritykseen ei vaikuta tuentarullasto. Mittaustapa 

perustuu tietoon, että kolmella pisteellä voi olla vain yksi yhteinen ympyrä, jonka kehällä 

pisteet sijaitsevat. Vaippalohkon läpileikkauksesta määritetään kolmesta eri kohdasta 

tilastollinen keskiarvo mittauspisteiden tuloksista, joiden avulla keskipiste määritetään. 

Mittaus on toteutettavissa kolmella anturilla tai valokennolla, mutta niitä voi olla myös 

useampia ryhmiä, jotka nopeuttaisivat mittausta. Useammalla anturiryhmällä saataisiin 

mitattua useampi läpileikkaus yhdellä vaippalohkon pyöräytyksellä. Vaippalohkon 

pyöritysnopeus on rajallinen johtuen tuentarullastosta, mikä tekee mittauksesta hitaan 

suorittaa varsinkin yhdellä anturiryhmällä. (Ma, Zhuang & Xiong, 2015, s. 1-3; Walter, 

2010, s. 2.) 

 

Tällä kokoonpanolla saadaan siis määritettyä uunin vaippalohkon halutussa leikkauksessa 

rotaatiokeskipisteen etäisyys ja suunta leikkauksen geometrisesta keskipisteestä. Kuvassa 

43 on mittausperiaate geometrisen keskipisteen etäisyyden määrittämiseen 

rotaatiokeskipisteestä. Pisteiden ei tarvitse välttämättä sijaita kuvan osoittamissa kohdissa, 

mutta keskinäinen sijainti on tiedettävä, sekä pisteiden on oltava kohtisuorassa 

vaippalohkon keskipisteen suhteen. Menetelmällä saadaan mitattua uunin vaippalohkon 

keskilinjan suoruutta ja läpileikkauksien ympyrämäisyyttä halutuissa leikkauksissa. (Ma, 

Zhuang & Xiong, 2015, s. 1-3; Walter, 2010, s. 2.) 
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Kuva 43. Mittausperiaate geometrisen keskipisteen etäisyyden määrittämiseen 

rotaatiokeskipisteestä (mukaillen Walter, 2010, s. 2). 

 

6.7 Mittausapulaitteet manuaaliseen mittaamiseen 

Mittauksien suorittaminen manuaalisesti ilman antureita tai CMS-laitteistoja tarvitsee 

mittausapulaitteita. Apulaitteet ovat hankintahinnaltaan huomattavasti edullisempia kuin 

mittausjärjestelmät ja -laitteistot sekä niilläkin on riittävä mittatarkkuus saavutettavissa. 

Toisaalta apulaitteilla suoritettu mittaus on huomattavasti suuritöisempi. Tarkoitus ei ole 

saada tuhansia mittapisteitä aina vaipan poikkileikkauksesta, vaan riittävä määrä 

vaippalohkon keskilinjan suoruuden arviointiin. Tietenkin useammat mittapisteet 

mahdollistavat myös ympyrämäisyyden ja tarkemman keskilinjan suoruuden arvioinnin. 

Käytännössä kuitenkin mitataan heittoa uunin vaippalohkon kyljestä, jolloin 

ympyrämäisyys- ja suoruusvirheiden erottaminen toisistaan on mahdotonta. 

 

Nykyään käytetty menetelmä mittausten suorittamiseen on ollut vaippalohkon suoruuden 

mittaaminen kyljistä käyttäen linjalankoja ja mittanauhaa. Laserilla toteutettuja 

mielenkiintoisia kaupallisia sovelluksia on useita, joilla voitaisiin mittausta helpottaa ja 

tarkkuutta parantaa huomattavasti. Hankintahinnat ovat näissä mittaustarkkuuksissa 

edulliset, jolloin niiden toimittaminen konepajoille mittauksia varten kaupan yhteydessä ei 

olisi suuri menoerä kokonaiskustannuksia ajatellen. Laseretäisyysmittarit ovat halpa (200-

1000 €) apulaite mittauksien suorittamiseksi ja niiden avuksi. Lisäksi sellainen voi löytyä 
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jo konepajalta valmiina. Niitä voitaisiin käyttää mittaustulosten tarkastamiseen, 

mittauslaitteistojen asemointiin ja uunin vaippalohkon sisähalkaisijoiden määrittämiseen.  

 

Viivalaserit ovat hyvä apuväline mittauslinjojen vetoon manuaalisissa mittauksissa. Ne 

ovat tarkempia ja helpompia käyttää kuin esimerkiksi linjalangat, joita on mittauksien 

apuna ennen käytetty. Linjalangat taipuvat oman massansa takia ja niistä mitattaessa 

mittaaja voi tuoda mittauksiin virhettä koskettamalla lankaan tai lukemalla asteikkoa 

väärin. Viivalaserin pystyy myös havaitsemaan erilaisilla säteenhavaitsimilla, joilla 

saadaan suoraa mittaustietoa käyttöön. Viivalasereiden itsevaaitustarkkuus on yleensä 

muutaman millimetrin luokkaa, joten ne on linjattava itse käyttäen kohdistustauluja, jotta 

haluttu mittatarkkuus saavutetaan. Kuvassa 44 on Leica Geosystems:n viivalaser ja 

säteentunnistin.  

 

 

Kuva 44. Leica:n viivalaser ja säteentunnistin (Leica Geosystems, 2015). 

 

6.8 Mittaustekniikoiden toimivuuden simulointi 

Mittaustekniikoita ja niiden toimivuutta pystyttiin simuloimaan Autodesk Inventor 

Professional 2012 -suunnitteluohjelmistolla tehdyllä mallilla. Malli on useasta elementistä 

tai vaipparenkaasta koostuva vaippalohkon 3D-malli, joka on halkaisijaltaan 4500 mm ja 

17500 mm pitkä. Vaipparenkaiden ainevahvuuksia on kolmea eri vahvuutta (25, 45 ja 85 

mm) ja vaippalohko on asetettu kahden tukirullastoparin päälle, jossa sitä on mahdollista 

pyörittää. Vaippalohkon geometriaan on tehty virheitä keskiviivan suoruuteen sekä 

ympyrämäisyyteen. Mallinnuksen avulla pyrittiin havainnollistamaan mitä tuloksia ja millä 
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tarkkuudella on mahdollista saavuttaa tietyllä mittausmenetelmällä. Samalla selvitettiin 

mittauspisteiden lukumäärän vaikutusta saatuihin tuloksiin ja millaisia malleja pystyttäisiin 

tekemään kuvaamaan vaippalohkon geometriaa saatujen mittaustulosten pohjalta. Kuvassa 

45 on malliin tehty mittausjärjestely, jossa mittaukset suoritetaan antureilla vaipan kyljestä 

ja keskipisteiden lineaarista siirtymää vaakasuunnassa seurataan. Mallissa mitataan 

vaippalohkon heittoa kyljestä ja sitä on mahdollista pyörittää asteittain. Liitteestä IV löytyy 

esimerkki Excel-kuvaajasta, joka on tuotettu simulointimallin mittaustuloksista. 

Mittapisteitä esimerkin läpileikkauksessa on 16 ja kuvaaja on 6300 millimetriä mallin 

päädystä, jossa on kannatusrenkaan koneistettu kohta isommalla ainevahvuudella. 

 

 

Kuva 45. Meesauunin vaipan mittausmenetelmien simulointimalli. 
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7 LAADUNTARKASTUS 

 

 

Meesauunin toimivuuden luotettavuus on erittäin tärkeä tekijä, kun mietitään koko 

sellutehtaan kokonaisuutta. Vaippalohkojen oikeanlainen mittatarkkuus mahdollistaa 

vakaan ja oikeanlaisen uunin toiminnan, sekä mahdollistaa asennuksen. Virheellisesti 

valmistettua vaippalohkoa ei enää asennettaessa pystytä yleensä korjaamaan, jolloin 

asennuksen linjaaminen on mahdotonta. Huolimattomasti tehty kokoonpano tai 

vaippalohkojen mitta- tai muotovirheet aiheuttavat kannatusrullien liiallista kulumista, 

kannatusrenkaiden tukipalojen vaurioitumista tai irtoamista, sekä tulenkestävän 

vuorauksen vaurioitumista tai lyhentynyttä käyttöikää. Pahimmillaan uunin vaippa voi 

kokonaan haljeta tai hajottaa perustukset ja kannatukset. Korjauksia on erittäin vaikea 

tehdä asennuksen jälkeen ja ne ovat suuritöisiä, sekä aiheuttavat huomattavia kustannuksia 

pitkien seisakkien muodossa. Seisakkien kestot vauriotapauksissa voivat vaihdella 

tunneista jopa viikkoihin. 

 

Uunin vaipan muotovirheet tulee tunnistaa jo konepajalla eikä vasta asennusvaiheessa, 

jossa korjaaminen on hankalaa ja joissakin tapauksissa mahdotonta. Yleisesti ottaen uunin 

geometrian muokkaaminen jo valmiina vaippalohkona on hankalaa. Kuumilla oikominen 

on joissakin tapauksissa mahdollista, mutta suoritus vaatii ammattitaitoa. Kuumilla 

oikomista käytetään kun kappale poikkeaa konepajakäsittelyjen jälkeen halutunlaisesta 

muodosta. Kuumennus voi olla joko pinnallista tai syvimmillään koko paksuusalueelle 

tapahtuvaa. Kuumennussyvyys on valittava halutun oikenemisvaikutuksen suuruuden 

mukaan, mutta kuitenkin niin, että ei vaikuteta teräksen ominaisuuksiin. Yleensä saadaan 

kuitenkin tuotettua vain kappaleeseen suurempia muotovirheitä tai siirrettyä niitä. Tästä 

syystä virheelliset kohdat on tehtävä yleensä kokonaan uudelleen, jotta saavutetaan riittävä 

mittatarkkuus. Mittausmenetelmien valinnassa tärkeimmät kriteerit ovat saavutettavissa 

olevan mittatarkkuuden suhde laitteiston hintaan, mittauksen yksinkertaisuus ja varmuus, 

sekä laitteiston helppokäyttöisyys. 

 

7.1 Tarkastussuunnitelma 

Tarkastussuunnitelma on ohjeistus, joka pitää sisällään ohjeet mittauksien ja tarkastuksien 

suorittamiseksi, sekä mittauspöytäkirjat tulosten dokumentoimiseksi. Tarkastuslomake 
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koostuu kahdesta eri osiosta, joista toinen on asiakkaalle toimitettava versio ja toinen on 

konepajan ja tilaavan yrityksen välinen. Mittauksia itsessään tuloksineen ei toimiteta 

asiakkaalle, kuin vasta pyynnöstä. Asiakas saattaa esimerkiksi käyttää myös kolmatta 

osapuolta mittauksien suorittamiseen ja haluaa verrata tuloksia keskenään. Ensimmäinen 

osio eli QI-lomake (Quality Inspection) pitää sisällään tarkastuslistan, johon on merkitty 

päivämäärät, tarkastuksista vastaavien henkilöiden allekirjoitukset, standardit sekä 

tuotetiedot. Tarkastuslista pitää sisällään: 

 materiaalitodistukset 

 mittatarkastukset 

 hitsaajien pätevyys todistukset 

 hitsausohjeet (WPS, Welding Procedure Specification) 

 hitsien tarkastukset (ultraääni) 

 pinnoituksen ja pintakäsittelyn tarkastukset 

 pakkaamisen ja dokumentoinnin tarkastukset. 

 

Toinen osa tarkastussuunnitelmaa on QA-lomake (Quality Assurance), joka pitää sisällään 

ohjeistukset mittauksista ja suoritustavoista. Ohjeistuksen tulee olla riittävän 

yksiselitteinen, jotta mittaustulokset on tulkittavissa ilman väärinkäsityksiä. 

Mittausmenetelmän kuvauksen tulee olla selkeä sekä laitteistoille ja välineille on oltava 

myös tarkat rajat. Jokaiselle mittausosiolle on myös suunnitelmaan määritettävä sallitut 

toleranssit, lopullisen vaippalohkon toleranssien lisäksi. Tarkastussuunnitelman 

mittausosio koostuu: 

 levyarkkien tarkastuksesta 

 yksittäisen vaipparenkaan tarkastuksesta 

 vaipparenkaiden toisiinsa hitsauksen suoruuden tarkastuksesta 

 valmiin vaippalohkon tarkastamisesta. 

 

Meesauunin vaippalohkossa käytetään eri ainevahvuuksia ja osa vaipparenkaista on 

koneistettu. Näille eri kohtiin uunia sijoittuville vaipparenkaille on annettava eri toleranssit 

esimerkiksi ympyrämäisyyden osalta, jolloin ne vaativat myös tarkastuslomakkeeseen 

omat osionsa, rajat ja toleranssit mittauksiin.  
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7.2 Valmistuksen osavaiheiden tarkastaminen 

Valmistuksen osavaiheiden tarkastaminen ja niistä mittaustulosten kirjaamisen vaatiminen 

on tärkeä osa laaduntarkastusta. Valmistusvirheet vaipparenkaiden valmistuksessa 

korostuvat vaippalohkon kasaamisen yhteydessä. Alkuvaiheiden virheiden korjaaminen jo 

valmiissa vaippalohkossa on erittäin vaikeaa. Muotovirheiden huomaaminen ja 

korjaaminen ajoissa vaipparenkaiden valmistusvaiheessa eivät pidennä toimitusaikaa 

vaippalohkoille niin paljon kuin virheellisen vaippalohkon korjaaminen. 

 

7.2.1 Levyarkkien tarkastaminen 

Levyarkkien leveyttä ei rajoiteta valmistuspiirustuksissa tarkasti, vaan ainoastaan 

minimileveys on määrätty. Levyarkeista on tarkastettava paksuus, leveys, pituus ja 

tärkeimpänä ristimitta. Ristimitan tarkkuudelle on annettu toleranssi tarkastuslomakkeessa, 

koska se on ensimmäinen suoraan vaipparenkaan taivutuksen jälkeiseen päädyn suoruuteen 

vaikuttava tekijä. Toisaalta lievät heitot ristimitoissa (toleranssi ±2 mm) on korjattavissa 

sovituksen ja silloituksen aikana tai parittamalla levyjä, joissa on heittoa. Ristimitat ja 

levyarkkien pituudet ovat kuitenkin tärkeä tekijä valmistuksen onnistumisen kannalta. 

Liian isot toleranssit arkkien pituuksissa vaikeuttavat loppukokoonpanoa, koska 

vaippalohkojen päädyissä ei saa olla heittoa halkaisijoissa. Vaippalohkot kiinnitetään 

toisiinsa asennuskannakkeiden avulla, jolloin erisuuruiset halkaisijat vetävät isommalla 

halkaisijalla olevan vaippalohkon pään yhden kannatinvälin pussille. Heitot levyjen 

ristimitoissa vaikeuttavat vaipparenkaiden sovittamista ja lohkojen asentamista toisiinsa.  

 

7.2.2 Taivutuksen tarkastaminen 

Konepajat antavat yleensä ison kokoluokan ympäritaivutuksilleen yhden prosentin 

toleranssin ympyrämäisyyteen taivutuksen ulkoreunan halkaisijasta. Tämä ei ole riittävä 

toleranssi meesauunin vaippalohkolle, joten sitä on parannettava seuraamalla 

taivutusprosessia kokoajan toimenpiteen aikana. Taivutusta pystytään seuraamaan 

segmenttitulkeilla taivutuksen ulkoreunalta. Segmenttitulkki on levy, johon on leikattu 

haluttua taivutusta vastaava muoto. Tulkki asetetaan ulkoreunalle taivutettua levyarkkia 

vasten ja mitataan tulkin ja levyn välissä olevan raon suuruutta. Tulkkien koko täytyy olla 

riittävän iso, jotta saadaan oikeanlaisia tuloksia sektorilta.  Niillä saadaan myös terävät 

muotovirheet vaipparenkaan pinnalla havaittua esimerkiksi kolhut. 
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7.2.3 Vaipparenkaiden hitsauksen jälkeinen tarkastaminen 

Vaipparenkaat on silloitettu taivutuskoneessa ja hitsattu jauhekaarella pitkittäissaumastaan 

hitsausasemalla. Hitsauksen jälkeen valmis vaipparengas on tarkastettava ennen 

sovittamista ja silloittamista muihin vaipparenkaisiin. Tarkastuskohteina on vaipparenkaan 

halkaisija, ympyrämäisyys ja suoruus. Renkaiden ympärysmitta on tarkastettava myös 

huolella, koska sen avulla saadaan tarkastettua vaipparenkaan halkaisija. Halkaisijoiden 

erot vaippalohkojen päätyjen kesken vaikeuttaa asennusta. 

 

7.3 Valmiiden vaippalohkojen tarkastaminen 

Valmiit vaippalohkot on tarkastettava ennen asennuspaikalle lähettämistä. Niistä on 

tarkastettava lohkon pituuden ja halkaisijoiden lisäksi kaksi muototoleranssia eli 

keskiviivan suoruus ja ympyrämäisyys. Muototoleranssien tarkastaminen ilman CMS-

laitteistoja ja vaippalohkon mallintamista vaatii, että vaippalohko on vielä pyöritysrullaston 

päällä mittauksien aikana. Alla olevissa kappaleissa on esitelty menetelmiä 

muototoleranssien mittauksien suorittamiseksi ilman kalliita CMS-laitteistoja, jotka on 

valittu tarkempaan käsittelyyn. Automaattinen mittaus toteutetaan induktiivisilla antureilla 

ja manuaalinen mittaus käyttäen viivalaseria ja säteenilmaisinta tai yksinkertaisimmillaan 

pianolankaa ja mittanauhaa. Automaattisella mittauksella suoritettu tarkastus on tarkempi, 

koska siinä vaippalohkon kehältä otettujen mittauspisteiden määrä on huomattavasti 

suurempi. Manuaalinen mittaus vastaavasti on laitteistoltaan halvempi, mutta vastaavasti 

sen suorittaminen vaatii enemmän aikaa ja työpanosta. Manuaalinen mittaaminen on myös 

herkempi mittaajan tuottamille mittavirheille, koska asemointi vaatii paljon enemmän 

tarkkuutta.  

 

7.3.1 Keskilinjan suoruuden mittaaminen 

Manuaalinen mittaaminen on laitteistojen kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehtoinen 

mittaustapa automaattiselle anturimittaukselle, mikäli automaattinen mittaaminen ei jostain 

syystä ole mahdollista toteuttaa. Vanhassa jo kumotussa standardissa SFS 4910 on 

mittausohjeistus sylinterimäisen kappaleen keskilinjan suoruuden määrittämiseksi. 

Menetelmässä mitataan lineaarista etäisyyttä vaippalohkon kyljestä mittauslinjaan ja 

vastakkaisia tuloksia verrataan keskenään. Arvoja on korjattava keskipisteiden liikkeiden 

mukaan. Yksittäinen kappaleen keskilinjan suoruus läpileikkauksessa tietyssä suunnassa 

on kahden vastakkaisen mittaustuloksen erotuksen puolikas. 
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Menetelmä on toimiva, mikäli käytetään toleranssiarvona keskiviivan yksittäisten 

suoruuspoikkeamien suurinta arvoa. Kappaleen mallintaminen ja poikkileikkauksen 

keskipisteen määritys ei ole mahdollista, koska lieriömäisen kappaleen geometrinen 

keskipiste ja rotaatiokeskipiste eivät välttämättä ole samassa pisteessä. Kappaleen 

ympyrämäisyydessä on aina heittoa ja se ei ole koskaan täysin ideaalisen suora, jolloin sillä 

on myös planetaarista liikettä rotaatiokeskipisteen ympäri. Tästä syystä näiden 

muotovirheiden erottaminen toisistaan tällä mittausmenetelmällä on mahdotonta. 

Meesauunin kyljestä on siis kannattavampaa mitata heittoa ja mallintaa se. Kuvassa 46 on 

mittausmenetelmä keskilinjan suoruuden määrittämiseen. (SFS ISO 4910, 1983, s. 15.) 

 

 

Kuva 46. Suoruuspoikkeamien mittaaminen vertaamalla suoraan elementtiin (SFS ISO 

4910, 1983, s. 15). 

 

7.3.2 Säteisheiton mittaaminen 

Säteisheiton mittaaminen meesauunin vaippalohkon kyljestä olisi mahdollista useilla eri 

menetelmillä, mutta yksi ratkaisu on käyttää heiton mittaamiseen linjalaseria ja 

säteenhavaitsinta. Meesauunin pyöriessä tuentarullaston päällä se saa liikkeeseensä heittoa 

myös rullaston pyörien muotovirheistä ja välyksistä. Nämä virheet saadaan pois 

mittauksista seuraamalla vaippalohkon päätyjen keskipisteitä ja vertaamalla heittoa niiden 
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kautta kulkevaan suoraan. Menetelmässä on päätettävä mittauspisteiden määrä 

pituussuunnassa ja läpileikkausta kohden. Standardi ISO SFS 12180 antaa eri tapoja 

mittauspisteiden sijoittamiseen lieriömäisen kappaleen muodon määrittämiseksi. Kuvassa 

47 on malli, jonka jokaisessa viivojen leikkauspisteessä on mittauspiste. (SFS-EN ISO 

12780-2, 2011, s. 21.) 

 

 

Kuva 47. Mittauspisteiden sijoittaminen vaippalohkoon (mittauspisteet viivojen 

leikkauspisteissä) (SFS-EN ISO 12780-2, 2011, s. 21). 

 

Heiton mittaaminen näistä pisteistä tarkoittaa käytännössä meesauunin vaippalohkon 

kokonaissäteisheiton määritystä, koska pisteitä otetaan useasta eri leikkauksesta sen 

pituussuunnassa. Mittauspisteiden määrä leikkauksessa lisää menetelmän eli heiton 

määrittämisen tarkkuutta. Pituussuunnassa leikkauksien määrä ja sijainti on valittava niin, 

että saadaan suoruuden heitto luotettavasti määritettyä. Voidaan esimerkiksi ottaa 

jokaisesta vaipparenkaasta tarkasteluun kolme leikkausta. Yksi leikkauksista on 

vaipparenkaan keskellä ja kaksi muuta 150 millimetrin päässä hitseistä. Etäisyys hitseistä 

poistaa niistä aiheutuvat virheet. Hitsien lähellä voi olla paikallisia muodonmuutoksia, 

kuonaa tai roiskeita, jotka antavat virheellistä tulosta mittauksiin. 

 

Linjalangalla suoritetuissa mittauksissa on läpileikkauksista otettu yleensä 8 mittauspistettä 

45 asteen välein kuvan 48 mukaisesti. Linjalaserin käyttö nopeuttaa mittaamista, jolloin 

läpileikkauksesta on mahdollista ottaa enemmän mittauspisteitä samassa käytetyssä ajassa. 
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Linjalaser asetetaan kolmijalalle toiseen vaipan päädyistä. Valmistajat lupaavat yleensä 

lasereille 1mm/10m itsevaaitustarkkuuden, mikä ei ole riittävä tässä tapauksessa, joten on 

käytettävä kohdistustaulua. Kohdistustaulun avulla linjalaser saadaan tarkasti vastaamaan 

haluttua mittalinjaa. Mittalinjasta mitataan säteentunnistimen avulla vaipan etäisyyttä 

laserlinjaan. Linjalaser ja kohdistustaulu on asetettu tietylle etäisyydelle molemmista 

vaippalohkon keskipisteistä. Niiden sijaintia on korjattava vaipan päätyjen liikkeiden 

mukaan sen horisontaalisen siirtymän mukaan. Toinen vaihtoehto on korjata 

mittaustuloksia laskennallisesti vertaamalla niitä näiden keskipisteiden kautta kulkevaan 

suoraan jokaisella käännöksellä. Mitataan haluttu määrä leikkauksia, joista otetaan 

riittävästi mittauspisteitä. Mittaukset on suoritettava vaippalohkon kyljestä, jolloin 

vaippalohkon asento rullaston päällä ei vaikuta tuloksiin. Liitteessä V kuva ja tiedot 

esimerkkilaitteistosta, jonka ostohinta pakettina on 990 euroa (Geostar, 2015). 

 

 

Kuva 48. Mittauslinjat läpileikkauksessa. 

 

Mikäli heiton mittaamiseen halutaan enemmän pisteitä yhdestä läpileikkauksesta, on 

järkevämpää käyttää antureita. Antureina voidaan käyttää induktiivisia antureita tai 

valokennoja. Periaate mittauksessa on sama, mutta keskipisteiden liike on myös mitattava 

anturilla ja vaippalohkon pyörimisliike on myös mitattava, että saadaan korjausarvot 

kohdistettua oikeisiin lineaarimittaustuloksiin. Antureita ei myöskään tarvitse sijoittaa 

tiettyyn linjaan, koska niiden lukema voidaan määrittää aloituspisteessä nollaksi. 

Keskipisteen horisontaalisen liikkeen seuraaminen anturilla vaatii laakeroidun magneetilla 

kiinnittyvän mittaustaulun, josta mittaus suoritetaan. Pyörimisliike voidaan mitata tai 
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käyttää anturia, joka antaa signaalin mittauksen aloittamiseksi ja lopettaa sen signaalilla 

kierroksen kuluttua.  

 

7.3.3 Ympyrämäisyyden ja keskilinjan suoruuden mittaaminen 

Menetelmässä asetetaan kolme induktiivista anturia vaippalohkon kehälle. Antureiden 

sijainneilla ei ole merkitystä, mutta niiden on oltava kohtisuorassa uunin keskipisteen 

suhteen sekä niiden keskinäinen etäisyys toisistaan on tiedettävä. Anturit voivat olla 

erillisillä jalustoilla tai niille voidaan rakentaa kolmioteline, johon antureiden etäisyydet 

toisistaan on säädettävissä. Jokainen anturi mittaa lineaarista siirtymää vaippalohkon 

kehällä. Antureiden tuloksista lasketaan jokaiselle mittauspisteelle tilastollinen keskiarvo 

mittaustuloksista. Näiden keskiarvojen ja antureiden keskinäisen etäisyyden avulla saadaan 

määritettyä keskipisteen sijainnin suhde rotaatiokeskipisteeseen. Vaippalohkon 

pyörimisliike on määritettävä, jotta saadaan mitattua läpileikkauksen ympyrämäisyyttä. 

Vähentämällä geometrisen keskipisteen liike suhteessa rotaatiokeskipisteeseen jonkin 

anturin tuloksista antaa läpileikkauksen ympyrämäisyyden tulokset. Keskiviivan 

epäsuoruuden aiheuttama planetaarinen liike on eliminoitu täten pois mittauksesta. 

(Walter, 2010, s. 2.) 

 

Kolmella anturilla tapahtuva mittaus, jolla määritetään vaippalohkon läpileikkauksen 

geometrisen keskipisteen sijainti suhteessa rotaatiokeskipisteeseen, antaa paremmin 

eroteltavan tuloksen kuin säteisheiton mittaaminen. Säteisheitosta ympyrämäisyys- ja 

suoruusvirheet eivät ole suoraan erotettavissa toisistaan. Menetelmä ei vaadi keskipisteen 

seuraamista, eikä se myöskään ole riippuvainen vaippalohkon tuennoista mittauksen 

aikana. Toinen menetelmän hyöty verrattuna säteisheiton mittaamiseen on, että 

mittaaminen voidaan suorittaa myös muualta kuin vaippalohkon kyljestä. Tämä poistaa 

tarpeen rakentaa telineitä vaippalohkon kyljen korkeudelle. Menetelmän suurimpana 

ongelmana on antureiden mittauslinjojen suuntaaminen: kohdistaminen keskilinjaa kohden 

riittävällä tarkkuudella on vaikeaa. 

 

7.3.4 Mittaustulosten analysointi 

Mittaustavasta riippumatta mittaustulokset on analysoitava ja mallinnettava, joko Excel -

ohjelmalla tai tarkoitukseen erikseen suunnitellulla ohjelmistolla. Ensin täytyy hallita, mitä 

toleransseja on pystytty mittaamaan kyseessä olevalla menetelmällä. Täytyy varmistua siitä 
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onko mitattu kappaleen keskiviivan suoruutta, ympyrämäisyyttä vai heittoa. Kunkin 

toleranssin mittaustulosten mallintaminen ja analysoiminen vaatii eri asioiden huomioon 

ottamista ja toimenpiteitä.  

 

Ympyrämäisyyden määrittäminen kappaleelle vaatii myös muotovirheiden terävyyden 

arvioimista. Terävät muotovirheet aiheuttavat uunin muuraukselle enemmän ongelmia kuin 

pidemmällä matkalla olevat loivat muotovirheet, vaikka niiden suuruus ympyrämäisyyden 

mittauksessa on sama. Kuvassa 49 on esimerkki ympyrämäisyyden virheiden terävyyden 

eroista. Terävät muotovirheet voidaan tunnistaa kuitenkin segmenttitulkeilla ja 

visuaalisella tarkastelullakin. Keskilinjan suoruuden suhteen mittaustulosten analysointi on 

yksiselitteisempää. (Muralikrishnan & Raja, 2009, s. 16, 23-24.) 

 

 

Kuva 49. Vaippalohkon ympyrämäisyysvirheen muoto (mukaillen TomTom-Tools GmbH, 

2015, s. 20). 

 

7.4 Vaippalohkojen asennuksen linjaaminen 

Varsinainen meesauunin asennus alkaa asentamalla kannatusalustat paikoilleen 

betonialustoille. Kun kannatusalustat on nostettu paikalleen, on niiden sijainti, suoruus ja 

kaltevuus tarkastettava keski- ja mittalinjojen mukaan tarkasti käyttämällä esimerkiksi 

takymetria tai vaaituskonetta. Kannatusrullat asennetaan alustoilleen konepajatyönä, joten 

ne ovat valmiita nostettavaksi betonisille kannatusalustoille. Vaippalohkot ja 

kannatusrenkaat toimitetaan asennuspaikalle irrallisina osina. Kannatusrenkaat nostetaan 
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kannatusrullien päälle ja uunin vaippalohkot pujotetaan niiden sisään. Vaippalohkoihin on 

hitsattu asennuskorvakkeet lohkojen kiinnittämiseksi toisiinsa. Asennuskorvakkeisiin 

asennetaan pultit, joilla kiinnitys ja säätö tapahtuvat ennen hitsausta. Uuni kasataan jo 

liittämislaitteilla mahdollisimman suoraksi, jotta linjaaminen ja mittaaminen ovat 

toteutettavissa. Vaipan osat on myös asennettaessa tuettava siten, että ne eivät pääse 

liukumaan kannatusrullien päällä. 

 

Kun uunin kannatusrenkaat ja uunin vaippalohkot on nostettu paikalleen ja kiinnitetty 

toisiinsa voidaan aloittaa varsinainen uunivaipan oikaiseminen ja linjaaminen. Mittaukset 

suoritetaan käyttäen esimerkiksi mittakelloja ja jousikuormitteisten mittalaitteita. 

Mittakelloja käytetään kannatusrenkaiden molemmilta puolilta tapahtuvat mittauksen 

suorittamiseen kuvan 50 mukaisesti. 

 

 

Kuva 50. Heiton mittaus mittakellolla. 

 

Jousikuormitteiset mittalaitteet soveltuvat uunin päissä ja asennussaumoilla tapahtuvaan 

mittaamiseen. Mittaukset toteutetaan mittaamalla heittoa meesauunin päistä ja jokaisen 

kannatusrenkaan molemmin puolin. Poikkeamaa mitataan millimetreissä nollapisteestä 

yhden kierroksen aikana. Mittauksia ei ole mahdollista suorittaa heittokellolla 

kannatusrenkaiden väliltä, koska vaipparenkaita ei ole koneistettu, jolloin niistä ei voi 

yhdellä mittapisteellä osoittaa johtuuko heitto ympyrämäisyys- vai suoruusvirheestä. 

Mittalaitteiden määrä on oltava sellainen, että niitä riittää jokaiseen mittauskohtaan 

molemmin puolin kannatusrengasta, jotta saadaan kaikista mittapisteistä tulos yhden 
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kierroksen aikana. Tämä nopeuttaa linjaamisen suorittamista ja antaa paremman 

kokonaistuloksen. Kuvassa 51 on mittauspisteiden sijainnit heittokelloilla tehtävää 

linjausta varten nelitukisessa meesauunissa. 

 

 

Kuva 51. Mittauspisteiden sijainnit meesauunin linjaamisessa. 

 

Mittalaitteiden paikat eli mittauspisteiden sijainnit tulevat olla horisontaalisella tasolla, 

jolloin ne vaativat telineiden rakentamisen molemmin puolin uunia jokaiselle 

asennussaumalle. Mittaukset tulee joissakin tapauksissa suorittaa yöllä, jolloin aurinko ei 

pääse lämmittämään uunia ja vaikuttamaan mittaustuloksiin. Aurinko lämmittää uunin 

vaippaa toispuoleisesti aiheuttaen lämpölaajenemista, koska uuni ei ole jatkuvassa 

pyörivässä liikkeessä mittausten aikana. Tämä aiheuttaa ongelmia lämpimän ilmaston 

maissa, kuten esimerkiksi Brasiliassa. Heittotoleranssien ollessa yli annettujen toleranssien 

tapahtuu säätö liittämislaitteiden ruuvien avulla. Kun saavutetaan sallituissa toleransseissa 

olevat mittaustulokset, voidaan hitsaus aloittaa. Hitsauksen silloittaminen ja varsinainen 

hitsaus tulee suorittaa annettujen hitsausohjeiden mukaan, jotta hitsausjännitykset eivät 

aiheuta muodonmuutoksia uunin vaippaan. Hitsauksen jälkeen hitsit ja linjaukset on 

tarkastettava. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Nykyiset tarkastustoimenpiteet ovat riittämättömät, mikäli halutaan varmistua meesauunin 

vaippalohkojen oikeasta geometriasta. Linjalangalla toteutettu mittausmenetelmä on 

toimiva, mutta siihen vaikuttavat huomattavasti inhimilliset tekijät. Mittaaja voi aiheuttaa 

mittausvirheitä lukemalla mittausasteikkoa väärin, koskettamalla linjalankaan tai 

asettamalla sen väärin. Linjalanka voi olla vinossa suhteessa vaippalohkoon tai se voi olla 

liian löysällä. Tuentarullaston mittauksiin aiheuttamia virhetekijöitä ei ole otettu huomioon 

vanhassa menetelmässä. Mittauksien ohjeistukset eivät myöskään ole ollut riittävän tarkat, 

jolloin mittaustulosten analysointi ja tulkitseminen on ollut vaikeaa ja joissakin tapauksissa 

mahdotonta. 

 

Mittausmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä paljon, mutta niiden hintatasot 

halutuissa mittatarkkuuksissa ovat edelleen korkeat. Optisten teollisuusluokan 

koordinaattimittauslaitteiden, kuten takymetrien, laserseuraimien ja -keilaimien hinnat 

ohjelmistoineen ovat liian kalliita kyseessä olevaan mittaustarpeeseen (25-80 k€). Optiset 

mittalaitteet vaativat myös käyttäjältään ammattitaitoa mittauksien suorittamiseen ja 

mittaustulosten analysointiin. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että Andritzin olisi lähetettävä 

oma mittamies tarkastamaan jokaista vaippalohkoa. Suurimmat meesauunit voivat koostua 

jopa 7 vaippalohkosta, joiden valmistuksen aikaikkuna on kuukausia, joten paikalle täytyisi 

lähettää oma mittamies usean kerran. Haluttuihin mittatarkkuuksiin on mahdollista päästä 

käyttäen radiaalimittauksia, jolloin laitteiden hankintahinnat ovat huomattavasti halvempia. 

Radiaalimittaukset ovat suoritettavissa antureilla tai vaihtoehtoisesti apulaitteiden avulla. 

Apulaitteiden avulla suoritettu manuaalinen säteisheiton mittaaminen on 

kustannustehokkain ratkaisu, jolla voidaan päästä haluttuun mittatarkkuuteen (±0,5 mm). 

Mittauslaitteiston hinta sisältäen viivalaserin, säteentunnistimen ja laseretäisyysmittarin on 

noin 2000 euroa näissä tarkkuuksissa riippuen toimittajasta. 

 

Mittausmenetelmät kehittyvät ja uusia sovellutuksia keksitään ja kehitetään jatkuvasti, 

joten niiden seuraaminen on tärkeää. Tärkein jatkokehityskohde meesauunin vaipan 

laatuun liittyen on kannatuskehien uudelleen suunnittelu. Vaippalohkojen muodossa 

pitäminen kuljetuksen aikana vetotangoilla toteutetuilla aurinkokehillä on todettu 
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riittämättömäksi. Ne voitaisiin toteuttaa käyttäen vetotankojen sijasta palkkeja ja erilaista 

keskiötä. Niihin voisi suunnitella koneistettuja kohtia, joita voitaisiin käyttää mittauksissa 

referenssipisteinä. Referenssipisteet voisivat sijaita vaippalohkon kehällä tai sen keskiössä. 

Keskiössä sijaitsevaa keskipistettä voitaisiin käyttää näissä mittauksissa parantamaan 

mittausmenetelmien tarkkuutta. Toinen vaihtoehto on käyttää vaippalohkon kehällä levyjä 

palkkien tukena. Oikeassa muodossa olevia levyjä vasten vaippalohko saataisiin vedettyä 

kierretankojen avulla päätyjen osalta ympyrämäisyydeltään paremmaksi kuin vetotangoilla 

toteutetulla mallilla. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi myös asennusta huomattavasti. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Meesauuni on sellutehtaalla sekundaarilaitteena, mutta sen toimintavarmuus on todella 

tärkeä tekijä kokonaisuutta ajatellen. Meesauunilla kierrätetään sulfaattisellutehtaan 

kaustisoinnin käyttämä kalkki polttamalla se meesasta takaisin kalkkioksidiksi eli 

poltetuksi kalkiksi. Pitkät seisakit aiheuttavat huomattavia kustannuksia, koska 

kalkkivarastot ovat suhteellisen pieniä ja ostokalkilla kaustisoinnin pyörittäminen on 

kallista jo päivätasolla. Virheellisesti valmistettu vaippalohko aiheuttaa monia ongelmia 

asennuksen sekä käytön aikana. Meesauunin vaippalohkojen geometrian todentaminen 

konepajalla on ensisijaisen tärkeätä ennen asennuspaikalle siirtämistä. Valmistuksen 

virheiden korjaaminen asennuspaikalla on työlästä ja joissakin tapauksissa mahdotonta. 

 

Vaippalohkojen valmistus on prosessina yksinkertainen, mutta hallittavat dimensiot ja 

massat ovat suuret. Valmistus koostuu levyarkkien esivalmisteluista, taivutuksesta ja 

hitsauksesta. Liian tarkat valmistusohjeet nostavat tuotteen hintaa, joten ne eivät ole siitä 

syystä kannattavaa. Konepajoilla on omat toimintatapansa ja konekantansa, jolloin liian 

tarkkojen valmistusohjeiden seuraamiseen pakottaminen ei ole perusteltua. Myöskään 

esimerkiksi levyarkkikokoja ei kannata rajata valmistuspiirustuksiin muuten kuin 

minimileveyden osalta, koska tiettyä levykokoa ei välttämättä ole aina saatavissa läheltä 

konepajaa. On siis keskityttävä vaipan valmistuksen tarkastamiseen, niin osavaiheiden, 

kuin valmiiden vaippalohkojen osalta. Osavaiheiden tarkastamisen tärkeys korostuu kun 

halutaan varmistua aikataulussa pysymisessä. Asennukselle on oma aikataulunsa, josta 

vaippalohkojen tilaaja on vastuussa. 

 

Valmistuksen virheet tulee olla tunnistettavissa aikaisemmin, kuin vasta valmiista 

vaippalohkosta, jotta toimituksen viivästyminen voidaan ehkäistä. Virheellistä 

vaippalohkoa on vaikea korjata muotovirheiden osalta. Yleensä valmistusvirheiden 

korjaaminen vaatii yhden tai useamman vaipparenkaan uudelleen valmistamisen ja 

hitsaamisen takaisin vaippalohkoon. Asennuspaikalla on mahdollista korjata pieniä 

muotovirheitä lohkoissa, mutta toimitukseen lähteminen toleransseissa on kuitenkin 

taattava. Vaippalohkot ”elävät” kuljetuksen aikana ennen asennuspaikka, johtuen 

hitsauksesta aiheutuneista jäännösjännityksistä ja mahdollisista kuljetuksen aikana 
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tapahtuneista kolhuista. Vaippalohkot tuetaan päistään aurinkokehillä, mutta ne eivät ole 

kaikissa tapauksissa antaneet riittävää tukea varsinkaan isoille vaippalohkoille. 

 

Työn alussa esitettiin neljä eri tutkimuskysymystä, joihin tässä työssä etsittiin vastauksia. 

Tutkimuksen toimeksi antavalla yrityksellä on ollut ongelmia meesauunien vaippojen 

mittatarkkuuksien kanssa valmistuksen siirryttyä pois omilta konepajoilta. 

Tutkimuskysymykset valittiin selvittämään ongelmiin johtaneita syitä sekä toimenpiteitä, 

joilla virheellisten vaippalohkohjen siirtyminen asennuspaikkalle voitaisiin ehkäistä. 

Keinot virheiden syntymisen estämiseen ovat tolerointien, ohjeistuksien ja 

laaduntarkastuksen kehittäminen. 

 

(1) Mistä valmistuksen virheet koostuvat? 

Konepajavalmistuksen tuotteiden laadunparantaminen alkaa tunnistamalla ongelmia 

aiheuttaneiden virheiden syntymisen syyt ja niihin johtaneet osatekijät. Meesauunin vaipan 

valmistuksen siirryttyä halpatyövoiman maihin on alkanut ongelmia laadun kanssa syntyä. 

Puhuttaessa halpatyövoiman maista kuten esimerkiksi Kiinasta ja Brasiliasta ei voida 

konepajojen omaan laaduntarkastukseen luottaa samalla tasolla kuin länsimaalaisten. 

Osaamisen ja laaduntarkastuksen taso ei ole kyseisissä maissa riittävä, joten tilaavan 

yrityksen on syytä ottaa vastuuta tilatun tuotteen oikeanlaisen geometrian todentamisesta 

ennen tilauksen hyväksymistä. Varsinkin joidenkin kiinalaisten konepajojen mielikuva, 

jossa isot tuotteet sallivat isot toleranssit, ei tässä tapauksessa pidä paikkaansa. Meesauunin 

vaippalohkojen muotovirheet johtuvat levyarkkien virheellisistä mitoista tai 

valmistusprosessin virheistä. Virheitä voi sattua jokaisessa valmistuksen vaiheessa, jotka 

sitten näkyvät lopputuotteessa. Virheiden syntypaikkoja valmistuksessa ovat taivutus, 

sovitus/silloitus ja hitsaus. 

 

(2) Mitä toleransseja halutaan asettaa meesauunin vaippalohkolle? 

Tärkeimmät meesauunin vaippalohkon muototoleranssit toiminnan kannalta ovat 

ympyrämäisyys ja keskilinjan suoruus. Virheet näissä toleransseissa aiheuttavat 

kuormituksia kannatuksiin ja vaurioittavat uunin sisällä olevia muurauksia. Pahimmassa 

tapauksessa holvimaisuuteen perustuvat muuraukset romahtavat aiheuttaen pitkän seisakin. 

Muotovirheet voivat heikentävää muurauksien kestävyyttä, joka sitten pyörintäliikkeen 

aiheuttaman elastisen muodonmuutoksen takia romahtaa. Meesauunin keskilinjan 
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suoruuden virheet aiheuttavat mekaanista kulumista ja suuria kuormituskeskittymiä, jotka 

voivat hajottaa perustukset tai kannatukset kokonaan. 

 

Meesauunin vaipan toleroiminen itsessään ja niiden todentaminen on haasteellista suuren 

massan ja isojen dimensioiden takia. Lisäksi meesauuni koostuu eri ainevahvuuksista (16-

100 mm) ja vaipparenkailla on erilaiset vaatimukset riippuen niiden sijainnista 

loppukokoonpanossa. Koneistetuille osille ja niiden välillä oleville vaipparenkaille on 

oltava eri toleroinnit. Uunin tolerointien on taattava meesauunille riittävät toiminnalliset 

ominaisuudet. Uunin tulisi pyöriä kannatusten varassa mahdollisimman suoraan ilman 

suuria deformaatioita. Kosketuspintojen koneistettujen osien, kannatusrenkaiden ja 

tuentojen välillä tulisi olla kuormitusten osalta mahdollisimman tasaiset. Toisaalta liian 

tarkat toleranssit tuovat meesauunin vaippalohkojen valmistukselle suuria kustannuslisiä, 

eivätkä vaippalohkot valmistusteknillisistä syistä ole välttämättä edes valmistettavissa. 

Vaippalohkojen liian tarkat toleranssit eivät myöskään ole edes todennettavissa olemassa 

olevilla mittausmenetelmillä riittävällä tarkkuudella, jolloin toleroinnit menettävät 

merkityksensä 

 

(3) Millä mittausmenetelmillä pystytään todentamaan haluttuja toleransseja? 

Mittausmenetelmiä ja -laitteistoja on olemassa laaja kirjo todentamaan geometrisia 

toleransseja. Meesauunin vaippalohkojen suuri koko rajaa osan mittausmenetelmistä pois. 

Muodonmuutosten hallinta ja tunnistaminen on tärkeä tekijä mittauksia ajateltaessa. 

Suurelle mittakaavalle tarkoitettujen koordinaattimittaussysteemien eli CMS-laitteistojen 

käyttö vaatisi meesauunin vaippalohkon tarkan mallintamisen käyttämällä analyysi-

ohjelmistoja, koska esimerkiksi skannattua mallia vaippalohkosta tulisi pystyä vertaamaan 

johonkin. Ilman vertaamista ei voida todistaa mitkä muotovirheet ovat valmistusvirheitä ja 

mitkä ovat kappaleen muodonmuutosta omasta massasta johtuen. Meesauunin vaippaa 

käytön aikana tukevat kannatuskehät, jolloin muodonmuutokset ovat paremmin 

hallinnassa. Meesauunin vaippalohkot on kuitenkin mitattavissa käyttäen optisia 

mittausmenetelmiä tai CMS-laitteistoja. 

 

Yksi vaihtoehto on mitata uunin vaippalohkojen muototoleransseja lineaarimittauksina 

lohkon kyljestä. Tämä on toteutettavissa manuaalisesti käyttäen viivalaseria ja 

säteentunnistinta. Antureilla voidaan myös mitata kappaleen heittoa lineaarimittauksina 
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vaippalohkon kyljestä, mikäli tarvitaan tarkkuutta mittaukseen ja enemmän mittauspisteitä 

läpileikkausta kohden. Mittauslinjalla toteutetulla menetelmällä voidaan mitata 

vaippalohkon kokonaissädeheittoa tai keskilinjan suoruutta. Antureilla pystytään 

mittaamaan vaippalohkon ympyrämäisyyttä ja keskilinjan suoruutta määrittämällä 

rotaatiokeskipisteen etäisyys sen geometrisestä keskipisteestä läpileikkauksessa. Valmiiden 

mittausmenetelmien käyttöä rajoittaa korkea hinta ja käyttämisen vaatima ammattitaidon 

taso. Mittausmenetelmän tulee olla sellainen, että se on annettujen ohjeiden mukaan 

suoritettavissa virheettömästi ilman koulutusta ja valvontaa. Näin voidaan varmistua, että 

menetelmä on riittävän yksinkertainen ja yksiselitteinen. Mittaustulokset tulee olla 

varmasti suoritettu annettujen ohjeiden mukaan ja aina samoilla laitteistoilla, jotta tulokset 

on luettavissa ja ymmärrettävissä myös tilaajan puolesta. Vaippalohkojen 

mittauspöytäkirjoihin tulee voida luottaa, jotta tilaus voidaan hyväksyä ja lähettää 

asennuspaikalle. 

 

(4) Mitkä ovat laitteistojen mittatarkkuudet ja hinnat? 

Mittauslaitteistojen ja menetelmien hankintahintoja ja mittatarkkuuksia selvitettiin 

kirjallisuustutkimuksena ja olemalla yhteyksissä laitevalmistajien kanssa. 

Mittausvälineiden mittatarkkuuden raja-arvoksi valittiin ±0,5 mm, joka on saavutettavissa 

suurimmalla osalla mittausvälineistä tietyin rajoituksin. Kyseessä oleva mittatarkkuus on 

saavutettavissa optiikkaan perustuvilla CMS-laitteistoilla, anturimittauksilla ja 

manuaalisesti mittaamalla. Onkin mietittävä, mitä lisäarvoa kalliit mittauslaitteistot ja -

menetelmät tuovat meesauunin vaippalohkojen laaduntarkastukseen. Optisten suuren 

mittaluokan mittauslaitteistojen hinnat ohjelmistoineen ovat käyttövalmiina paketteina 25 

tuhannesta eurosta 85 tuhanteen. Antureilla tapahtuva mittaus on kustannustehokkaampi 

ratkaisu mittauksiin, mutta ne vaativat räätälöidyt ohjelmistot mittauksien suorittamiseksi. 

Ohjelmiston kehittäminen olisi tilattava yrityksen ulkopuolelta, joltain erilliseltä 

mittauksiin erikoistuneelta yritykseltä. Tämä nostaa valmiin laitteiston kokonaishintaa 

huomattavasti. Nykyisin käytössä olevan mittausmenetelmän pohjalle suunniteltu 

apulaitteiden avulla suoritettava manuaalinen mittaus on hankintahinnaltaan (noin 2000 €) 

edullisin vaihtoehto mittauksien suorittamiseksi halutulla mittatarkkuudella. 
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            Liite I 

iGPS:n ja kahden MScMS-version ominaisuuksien vertailu (Franceschini et al., 2011, s. 

80). 

 

 



 

 

          Liite II 

Micro Epsilonin pyörrevirta-anturisarjan eddyNCDT 3300 anturit (Micro Epsilon, 2015). 

 

  



 

 

         Liite III 

Micro Epsilonin valokennosarja optoNCDT 1302 (Micro Epsilon, 2015). 

 

 

  



 

 

         Liite IV 

Esimerkki; 16 mittapisteen mukainen Excel-kuvaaja simulointimallin avulla tuotetuista 

mittaustuloksista.  

 

 

 

Excel-kuvaaja on tuloksista, jotka ovat 6300 millimetriä mallin päädystä, jossa on 

kannatusrenkaan koneistettu kohta isommalla ainevahvuudella. Punaiset pisteet ovat 

rotaatiokeskipiste ja geometrinen keskipiste, niiden välinen etäisyys on 19,4 millimetriä ja 

suunta 180 astetta. Vaipan pienimmän neliösumman mukainen ympyrämäisyys on 3 

millimetriä tässä läpileikkauksessa. 
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      Liite V 

Nedo Sirius 1HV monitoimilaser ja Acceptor laservastaanotin (Geostar, 2015). 

 

 


