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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä kandidaatintyö tehdään Sappi Fine Paper Europe Kirkniemen tehtaalle. 

Kandidaatintyön aihealueena on paperikonelinja 1 voimansiirron kone-elimien 

voiteluhuolto ja kunnonvalvonta. Vuoden 2012 kesä - elokuussa voimansiirron ongelmat 

aiheuttivat mittavia kustannuksia, ja paperikoneen käyntiaste sekä luotettavuus 

heikentyivät. Kone-elimien vaurioitumisen syyksi todettiin puutteellinen voitelu, jonka 

vuoksi voimansiirron voiteluhuoltoon kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota.  

 

Tässä työssä käsiteltävät voimansiirron kone-elimet ovat nivelakseli ja hammaskytkin. 

Työn tavoitteena on tutkia puutteellisen voitelun aiheuttamia vaurioita kone-elimessä, sekä 

kunnonvalvonnan menetelmiä, joiden avulla voidaan todeta kone-elimen elinikä ja sen 

vaihdon tarve. Työn tavoitteena on määrittää optimoitu voiteluhuolto-ohjelma 

paperikoneen kone-elimille. Voiteluhuolto-ohjelmassa määritetään voiteluhuoltoaikataulu, 

jonka avulla voidaan minimoida voimansiirron mekaanisia häiriöitä sekä SOP huolto-

ohjeistus hammaskytkinten ja nivelakselien voiteluhuollolle. Voiteluhuolto-ohjelmassa 

määritetään huoltokaavake, jonka asentajapari tai -ryhmä täyttää huoltaessaan 

voimansiirtoa. Huoltokaavakkeessa nivelakselit ja hammaskytkimet nimetään konelinjan 

telakaavion toimintapaikkojen mukaisesti. 

 

Tehtaan SAP R/3 toiminnanohjausjärjestelmään on tarkoitus luoda voiteluhuolto-ohjelma, 

jolloin järjestelmä tekee automaattisesti työilmoituksen aikataulun mukaisesti kyseessä 

olevan paperikonelinjan voiteluhuollosta. Huoltokaavakkeen ja mahdollisten tuotannon 

aikana ilmaantuvien oireiden perusteella seisokkisuunnittelija pystyy määrittelemään 

seuraavassa seisokissa vaihdettavat kone-elimet. 

 

Työssä tarkastellaan voiteluhuolto-ohjelman kustannuksia, joita verrataan paperikoneen 

häiriöseisokin aiheuttamaan katemenetykseen. Kustannustarkastelussa vertaillaan sekä 

kunnossapito-osaston että alihankkijan aiheuttamia voiteluhuollon kustannuksia. 

Kustannustarkastelussa esitetään mahdollisen häiriöseisokin kustannukset, jotka 

voiteluhuolto-ohjelmalla voidaan välttää. 
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Voiteluhuoltosuunnitelmaa ei työn aikana toteutettu, vaan työ tehtiin alan kirjallisuuteen, 

sekä voimansiirtoon erikoistuneiden asiantuntijoiden että Sappi Kirkniemen henkilöstön 

kokemuksiin perustuen.  

 

1.1 Sappi Fine Paper Europe Kirkniemi 

Sappi Limited on eteläafrikkalainen metsäteollisuusyritys, joka jakautuu neljään osaan: 

Sappi Fine Paper Europe, Sappi Fine Paper North America, Sappi Southers Africa ja Sappi 

Trading. Sappi Kirkniemi, kuvassa 1, on osa Sappi Fine Paper Europe tuotantoyksiköitä. 

Tehtaassa kolme paperikonelinjaa tuottaa päällystettyä painopaperia kansainvälisille 

markkinoille. Tehtaan tuotteita ovat Galerie Lite, Galerie Brite, Galerie Fine ja Galerie 

Fine Silk. Tehdas on aloittanut paperintuotannon vuonna 1966 ja nykyään 

tuotantokapasiteetti on yhteensä 730 000 tpa. (Sappi Limited, 2012.) 

 

 

Kuva 1. Sappi Fine Paper Europe Kirkniemi (Savelainen, 2011). 
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2 VOITELU KONE-ELIMESSÄ 

 

 

Voitelulla pyritään vähentämään kitkakerrointa ja kulumista, jotka aiheutuvat kahden 

toisensa suhteen liikkuvista kosketuspinnoista. Alhaisella kitkalla koneen käyttövarmuus ja 

suoritustehokkuus nousevat. Voitelua pidetään perusedellytyksenä konejärjestelmän 

hyvälle käyttövarmuudelle. Voitelun tehtäviä ovat (Kunnossapitoyhdistys ry, 2006, s.12): 

 pintojen erottaminen 

 kitkan ja kulumisen vähentäminen 

 kosketuskohdan jäähdyttäminen 

 epäpuhtauksien estäminen voitelukohteessa 

 kulumishiukkasten kuljettaminen pois voitelukohteesta 

 värähtelyn vaimentaminen 

 kosketuskohtien suojaaminen korroosiokulumiselta. 

 

Rasvavoitelua sovelletaan erityisesti hammaskytkimissä ja nivelakseleissa. Rasvassa öljy 

on sitoutuneena saentimeen, eikä virtaa voitelukohteessa öljyvoitelun tavoin. Rasvoihin 

lisätään lisäaineita, jotka parantavat voitelurasvan voiteluominaisuuksia. Rasvavoitelun 

vedensietokyky sekä tartuntakyky pintoihin ovat parempia verrattuna öljyvoiteluun. 

Huonoina puolina voidaan pitää pienempää virtaamisnopeutta voitelukohteessa. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s. 68-69; Kunnossapitoyhdistys ry, 2010; Calistrat,  

1978.) 

 

Rasvavoidelluissa kone-elimissä voiteluaineen määrä on rajallinen. Puutteellinen 

voitelutilanne voi syntyä kone-elimeen, kun voiteluainetta ei ole riittävästi, voiteluaine ei 

pääse liikkumaan kone-elimessä, tai voiteluaineen voitelukyky muuttuu epäpuhtauksien tai 

lämpötilan johdosta. Puutteellisen voitelun voi aiheuttaa myös voitelukohteeseen 

soveltumaton rasva. Linjausvirheet pienentävät voitelukohteessa kosketuspinta-alaa ja 

lisäävät pintapainetta aiheuttaen voitelun puutostilan. (Ala-Jääski, 2012; 

Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s. 218.) 
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2.1 Kulumismekanismit 

Kone-elimissä toistensa suhteen liikkuvien pintojen kuluminen on merkittävässä asemassa 

käyttöiän määrittämisessä. Kulumismekanismeja pyritään minimoimaan voitelulla. Voitelu 

ei kuitenkaan yksinään riitä takaamaan ettei kulumista tapahdu. Voitelurasvakalvon 

puutteellisuus, kulumishiukkaset tai voitelurasvan väärät ominaisuudet yhdessä 

linjausvirheen kanssa aiheuttavat liikkuvien kappaleiden kulumista. (Ala-Jääksi, 2012.) 

 

DIN 50320 standardin mukaan kulumismekanismit jaetaan adhesiiviseen, abrasiiviseen, 

tribokemialliseen kulumiseen ja väsymiskulumiseen. Adheesiokulumisessa, eli 

tartuntakulumisessa, tapahtuu kosketuspintojen leikkautumista vastinpintojen 

pinnankarheushuippujen hitsautuessa toisiinsa, jotka kitkavoimien avustuksella repeävät. 

Kulumisen laajuus riippuu repeämiskohdasta. Adheesiokuluminen on yleensä 

kulumisprosessin aloittaja ja sen syntyyn vaikuttaa puutteellinen voitelu. Abrasiivisessa 

kulumisessa, eli hiontakulumisessa, pintojen pinnankarheushuiput kyntävät 

normaalivoiman vaikutuksesta toisiaan. Kuluminen tapahtuu suoraan tai kolmansien 

partikkelien eli kulumishiukkasten tai epäpuhtauksien avulla. Kulumishiukkanen voi 

toimia leikkaavana työkaluna muodostaen materiaaliin uria. Pintapaineen kasvaminen ja 

pinnasta irtoava lastu aiheuttavat kulumisen. Abraasiokuluminen voi tapahtua myös 

hauraasti murtumalla. Tribokemiallinen kuluminen tapahtuu voitelukohteen 

kosketuspintojen pintakalvoissa. Kuluminen aiheutuu voiteluaineen ja ympäristön välisistä 

kemiallisista reaktioista kiihdyttäen kulumisprosessia. Väsymiskuluminen aiheutuu 

kosketuspintojen väsymisrasituksesta. Väsyminen vaatii vaihtuvaa pitkäaikaista 

kuormitusta sekä alkusärön. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s. 16-17; 

Kunnossapitokoulu, 2005; Parikka & Lehtonen, 2000.) 

 

Kuluminen tapahtuu yleisesti edellä mainittujen mekanismien yhteisvaikutuksesta. 

Yksityiskohtaisemmin kulumismekanismeja tarkasteltaessa voidaan käsitellä myös 

värähtely- ja korroosiokuluminen. Värähtelykulumista ilmenee, kun vähintään kaksi 

metallipintaa liikkuu toisiaan vasten edestakaisin. Kulumisessa yhdistyy erilaiset 

kulumisprosessit, jotka vaikuttavat joko jaksottaisesti tai samaan aikaan. Adheesio-, 

abraasio- ja värähtelykuluminen aiheuttavat kulumishiukkasia prosessiin. 

Korroosiokulumisessa materiaalin pinta altistuu sekä korroosiolle että kulumiselle. 

Kuluminen voi alkaa kemiallisena, mutta myös mekaanisena, jolloin mekaanisesti 
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leikkautuneet tai haljenneen pintakerroksen alta paljastuu uutta altista pintaa kulumiselle. 

(Parikka et al., 2000; Fitch, 1992.) 

 

2.2 Voitelumekanismit 

Voitelumekanismit jaetaan yleisesti kolmeen osaan: raja-, seka- ja nestevoiteluun. 

Rajavoitelussa tapahtuu pintojen pinnankarheushuippujen kosketus ja niitä erottavaa 

voitelukalvoa ei tällöin vielä synny. Voitelu perustuu kosketuskohdassa voiteluaineen 

tarttuvuuteen, stabiilisuuteen ja muodonmuutosnopeuteen. Voiteluaineen lisäaineiden 

ansiosta muodostuu pintoja suojaava voitelukalvo. Voitelun pettäessä kitkakerroin vastaa 

materiaalien kuivakitkakerrointa. Sekavoitelussa, eli raja- ja nestevoitelun yhdistelmässä, 

kuormituksen kantaa pienikitkainen voiteluainekalvo sekä pinnankarheushuiput. 

Voitelukalvon paksuus vaikuttaa pinnankarheushuippujen kantamaan kuormaan. Kalvon 

paksuuntuessa kuormitus pinnankarheushuippuihin pienenee ja kitkakerroin laskee. 

Lämmönkehityksen vaikutuksesta sekavoitelu voi muuttua rajavoiteluksi, jolloin voi 

aiheutua kitkakertoimen, lämpötilan ja kulumisen voimistumista. Nestevoitelussa 

voitelukalvo erottaa pinnat toisistaan. Tällöin voitelukohteen kitka on alhainen, eikä 

materiaalin kulumista tai ennenaikaista väsymistä esiinny. Nestevoitelu jaotellaan 

hydrodynaamiseen, elastohydrodynaamiseen tai hydrostaattiseen voiteluun. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s.21 & s. 30; Kunnossapitoyhdistys, 2006a.) 

 

Rasvavoitelussa ei päästä nestevoitelutasolle, vaan voitelualue on raja- ja 

sekavoitelualueella. Voitelurasvoissa öljy on sitoutunut saentimeen, eikä näin ollen virtaa 

öljyvoitelun tavoin voitelukohteessa. Tämän vuoksi tartuntakyky on rasvavoiteluaineiden 

tärkeä ominaispiirre. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s. 30.) 

 

2.3 Voiteluaineiden sekoitettavuus 

Voiteluaineessa perusöljy ja lisäaineet ovat tasapainossa täyttäen sille asetetut vaatimukset.  

Voiteluainetta sekoitettaessa lisäainesosien kemialliset rakenteet voivat heikentää 

voiteluaineen ominaisuuksia. Yhteensopimattomien ainesosien reagoidessa keskenään 

voitelukyky saattaa huonontua, joka vaikuttaa esimerkiksi korroosionesto-ominaisuuksiin. 

Rasvojen pehmeneminen ja siitä aiheutuva voiteluvaurio ovat yleisimpiä ongelmia. 

Voiteluaineiden sekoittaminen vaatii ammattitaitoa ja yksityiskohtaista tietoa voiteluaineen 

kokonaisuudesta. Teollisuudessa voi syntyä tarve jolloin voiteluaineita joudutaan 
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sekoittamaan. Tämän kaltaisessa tilanteessa tulee verrata eri toimittajien tuotetietoja, ja 

keskustella voiteluaineiden toimittajien kanssa. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s. 60-61; 

Kunnossapitokoulu, 2005; Parikka & Sainio, 2004.)  
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3 VOIMANSIIRRON KONE-ELIMET 

 

 

Voimansiirtokone-elimen tehtävä on välittää vääntömomentti pyörimisliikkeenä 

käytettävään kohteeseen. Paperikonelinjan voimansiirrossa esiintyviä kone-elimiä ovat 

nivelakselit ja erilaiset kytkintyypit, kuten lamelli-, tappi-, hammas-, sekä sakarakytkimet. 

Kytkintyyppi eroaa käyttökohteen mukaan. Tyypillisesti paperikoneen voimansiirto on 

toteutettu nivelakselien, hammas- ja lamellikytkimien avulla. Nykyään rakennettaessa tai 

uusittaessa paperikoneen voimansiirtoa, päädytään usein hammaskytkinten sijaan 

lamellikytkimiin niiden kunnonvalvonnan ja kunnossapidon helppouden takia. 

(Suomalainen, 2012; Ala-Jääski, 2012.) 

 

3.1 Hammaskytkin 

Hammaskytkin on voimansiirtokone-elin, joka siirtää voimanlähteen vääntömomentin 

napojen ja ulkoholkin hammastuksella haluttuun kohteeseen. Kytkimellä liitetään kaksi 

pyörivää akselia toisiinsa. Hammaskytkintä käytetään paljon teollisuudessa sen suuren 

momentinsiirtokykynsä ansiosta suhteessa dimensioihin. Hammaskytkimen 

pääkomponentit on esitetty kuvassa 2. (MFG Components, 2012.) 

 

 

Kuva 2. Hammaskytkin (Mukailtu: Lovejoy, 2012, s.33). 
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Hammaskytkin on voideltava kone-elin. Rasvavoidelluissa kytkimissä voiteluaine 

tunkeutuu keskipakovoiman vaikutuksesta hammastukseen. Paperikoneen voimansiirto on 

haasteellinen voitelukohde. Hammaskytkimien suojauksesta riippumatta epäpuhtaudet 

kuten lika ja vesi vaikeuttavat voitelun onnistumista, minkä vuoksi säännöllinen 

voiteluhuolto on ehdoton edellytys luotettavan käyttövarmuuden saavuttamiseksi. (Ala-

Jääski, 2012; Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b.) 

 

Hammaskytkimet luetaan jäykkiin kytkimiin, sillä ne sallivat linjauksessa tyypillisesti 

pientä kulma-, aksiaali- ja radiaalipoikkeamaa. Hammaskytkimet sallivat 

kuormittamattomana noin 1° yhdensuuntaisvirheen, sekä aksiaalipoikkeamaa 

hammastuksen pituuden mukaan ja säteispoikkeamaa kytkimen dimensioista ja rakenteesta 

riippuen 0,1 – 1 mm. Kuormitetun hammaskytkimen sallittu kulmavirhe on 0,6° 

kytkinpuolikasta kohden. Hammaskytkintä käytetään yleensä kaksiosaisena, jolloin kytkin 

sallii epäkeskeisyyttä toisin kuin yksiosainen hammaskytkin. (Ala-Jääski, 2012; 

Suomalainen, 2012; Kiviniemi, 2013.) 

 

Hammaskytkimeen voidaan asentaa väliakseli, jos voimansiirtokohde sitä vaatii. 

Väliakselilla pystytään lisäämään kytkimen ulottuvuutta niin, että vääntömomentti saadaan 

välitettyä haluttuun kohteeseen. Väliakselilliset hammaskytkimet ovat yleisiä paperikoneen 

voimansiirron kytkin ratkaisuina. (Järvenpää, 2012.) 

 

Hammaskytkin on oikein huollettaessa pitkäikäinen. Säännöllisesti huollettaessa käyttöikä 

on parhaimmillaan yli 25 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat useat tekijät, kuten käyttökohde, 

voitelu, voiteluaine, huolto ja lämpötila. Hammaskytkimet suunnitellaan kestämään noin 

100 000 käyttötuntia. (Kiviniemi, 2013; MFG Components, 2012; Ala-Jääski, 2012; 

Suomalainen, 2012.) 
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3.2 Nivelakseli 

Nivelakselilla vääntömomentti on mahdollista siirtää haluttuun kohteeseen epäkeskeisten 

akseleiden välillä. Nivelakseli koostuu kahdesta neulalaakeroidusta ristikosta, haarukasta, 

sekä niitä yhdistävästä akselista. Haarukkamuotoja on kahta erilaista, suljettu ja halkaistu 

haarukka (GWB, 2013). Halkaistun haarukkamallin etuna pidetään esimerkiksi 

kardaaninivelen kunnossapitoa. Nivelakselissa on usein ura-akseli, joka mahdollistaa 

aksiaalisen liikkuman.  Akselin pitkittäisuritus voidaan pinnoittaa, jolloin se on 

huoltovapaa. Kuitenkin vielä useimmissa malleissa pitkittäisuritus voidellaan.  

Nivelakselin rakenne ja pääkomponentit on esitetty kuvassa 3. (GWB, 2012; Holmlund, 

2013; SKS Mekaniikka Oy, 2012, s.2.)  

 

 

 

 

1. Laippahaarukka 

2. Ristikkolaakerointi 

3. Haarukka 

4. Putkiakseli 

5. Liukuholkki 

6. Akselihaarukka 

7. Suojaholkki 

 

 

 

Kuva 3. Nivelakselin komponentit (Mukailtu: GWB, 2012). 

 

Nivelakselin haarukoiden kiertymiskulmapoikkeama aiheuttaa kardaaninivelessä 

toisioakselin kiertymisen ensiöakselin suhteen eri kulmaan. Kiertymiskulman poikkeama 

aiheuttaa kierrosnopeuden ja kiihtyvyyden vaihtelun toisioakseliin. Nivelien 

kallistuskulman β ollessa yhtä suuria, kumpikin kardaaninivel pyörii samalla nopeudella 

kumoten kiertymiskulmapoikkeaman. Kallistuskulman β ero saa olla maksimissaan 1 - 

1.5°. Kuvassa 4 esitetään nivelakselin Z ja W –rakenne. (GWB, 2012.) 
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Kuva 4. Nivelakselin Z ja W -rakenne (Kunnossapitokoulu, 2001). 

 

Nivelakselin kardaaninivelille suositellaan pientä kulmaeroa, noin 4-6°, jotta nivelen 

voitelu ja kuluminen saadaan tasaiseksi. Täysin suorana pyörivän nivelakselin ristikoiden 

laakerien vierintä on vähäistä, eikä voitelu onnistu. (Kunnossapitokoulu 70, 2001; GWB, 

2001; Holmlund, 2013.) Nivelakselin kardaaninivelien tulee olla samansuuntaiset, jotta 

nivelissä on 90 asteen vaihe-ero ja nivelien nopeusvaihtelu kumoutuu. Väliakselin 

ristikkojen ollessa erisuuntaiset, nivelen nopeusvaihtelu kertautuu aiheuttaen värinää ja 

kulumista ristikkolaakereissa. (Kunnossapitokoulu, 2001.) 

 

Kone-elimille ja koneille on määritetty jäännöstasapainoluokat SFS-ISO 1940-1: 2012 

standardissa. Teollisuuskäytössä olevat nivelakselit ovat tasapainotettu värähtelyn 

minimoimiseksi. Tarkkuusluokka G määrittelee sallitun jäännösepätasapainon 

nivelakselissa. Voimansiirron jäännösepätasapainoluokan arvo on G6,3 - 16. Yleinen 

sääntö perustuu pyörivän kappaleen massaan tai pyörimisnopeuteen. Mitä suurempi 

pyörivän kappaleen massa on, sitä suurempi on sallittu jäännösepätasapaino. Toisaalta 

jäännösepätasapainoa voidaan kääntäen verrata pyörimisnopeuteen, eli mitä suurempi 

pyörimisnopeus, sitä pienempi sallittu jäännösepätasapaino. (SFS-ISO 1940-1, 2012; 

Nohynek & Lumme, 2006, s. 125-126.) 

 

Nivelakseli on hammaskytkimen tavoin voideltava kone-elin. Nivelakselissa voideltavia 

kohteita ovat ristikot ja ura-akseli. Ristikoissa voiteluaine jakautuu neljälle laakerille, jossa 

voiteluaineen tehtävänä on minimoida adheesio- ja abraasiokuluminen. Nivelakselin 

suunnittelussa käytetään laakereiden elinikänä keskimäärin 100 000 käyttötuntia, jonka 

jälkeen ristikko tulisi uusia. Jos nivelakseli on mitoitettu oikein, sitä huolletaan 

säännöllisesti ja käyttö on normaalia, voi sen käyttöikä parhaimmillaan olla yli 10 vuotta 

ilman suuria momenttipiikkejä. Nivelakselin käyttöikään vaikuttavat lisäksi sen 

käyttökohde, nivelkulman suuruus, voiteluväli, sekä huolto. (von Schantz, 2012; 

Holmlund, 2013.) 
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3.3 Koneturvallisuus 

Tuotannon aikana laitosmiehet käyvät päivittäisillä tarkastuskierroksilla, jolloin kuljetaan 

lähellä paperikoneen teloja ja voimansiirtoa. Voimansiirron työturvallisuusmäärityksiä, 

esimerkiksi voimansiirtokone-elimien suojaamisesta, löytyy koneturvallisuusdirektiivistä 

2006/42/EY. Suojukset ovat kone-elimen mittaisia ja poissulkevat tarttumisvaaran. 

Kuvassa 5 esitetään nivelakselien suojus. (Ian Fraser et al., 2010; VNa 400/2008; 

Euroopan parlamentti, 2005.) 

 

 

Kuva 5. Nivelakselin suojus (Järvenpää, 2012). 

 

Nivelakseli rikkoutuessaan on erittäin vaarallinen. Ristinivelen haarukan murtuessa 

käyttömoottorin voimasta pyörivä nivelakseli voi aiheuttaa tapaturmavaaran. Nivelakselin 

rikkoutuminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia, mikäli akselin osat päätyvät telojen 

väliin rikkoen telan pinnoituksen tai huovan. Suojissa on kunnonvalvontaa varten tehty 

luukku, josta voidaan mitata esimerkiksi vauriosta johtuva kytkimen sekä nivelakselin 

kardaaninivelen laakereiden lämpötilamuutokset. (Moilanen & Laurila, 2012; Järvenpää, 

2012.) 
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4 KONE-ELIMESSÄ ILMENEVÄT OIREET JA VAURIOT 

 

 

Voimansiirron kone-elimissä ilmenevät oireet ja vauriot aiheutuvat usein asennus- tai 

huoltovirheistä. Lisäksi voideltavan kohteen ympäristöolosuhteilla on vaikutusta kone-

elimien kulumiseen ja elinikään. Vesi, lika ja kemikaalit aiheuttavat haasteen 

voimansiirron onnistuneelle voiteluhuollolle. 

 

4.1 Hammaskytkimessä esiintyvät oireet ja vauriot 

Tyypillisesti kytkimissä tavataan yhdensuuntaissiirtymää eli säteisvirhettä. 

Hammaskytkimen dimensioista riippuen kytkin kestää aksiaalispoikkeamaa hammastuksen 

pituuden mukaan, ja säteispoikkeamaa kytkimen dimensioista ja rakenteesta riippuen 0,1 - 

1 mm. Kulmavirhettä hammaskytkimet sallivat tyypillisesti vähemmän kuin 1° (Malmedie, 

2013; Ala-Jääski, 2012). Kulmavirheessä akseleiden keskilinjat ovat kulmassa toisiaan 

nähden. Linjausvirheellä tarkoitetaan yleisesti kohdetta, jossa ilmenee sekä 

yhdensuuntaissiirtymää että kulmavirhettä. Kuvassa 6 esitellään periaatekuva 

linjausvirhetyypeistä. (Ala-Jääski, 2012; VTT, 2012.) 

 

 

Kuva 6. Linjausvirhetyypit (Malmedie, 2013). 

 

Linjausvirheessä muodostuu kulma hampaiden välille aiheuttaen hammastukseen rasitusta. 

Kuvassa 7 on esitetty hammastyyppien muodostamat kulmavirheet α hampaiden välillä. 

Suorassa hammastuksessa kytkimen linjaus on erittäin tarkeässä roolissa, sillä pienikin 

virhekulma aiheuttaa suurempia voimia napahampaan tyveen. Kuperassa hammastuksessa 

kulmavirheen aiheuttamat voimat jakautuvat keskemmälle hammasta, jolloin se kestää 
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linjausvirheitä suoraa hammastusta paremmin. Hammaskytkin tulee laserlinjata 

valmistajan määrittämiin arvoihin kulmavirhettä minimoiden. 

 

 

Suora hammastus 

 

Kupera hammastus 

Kuva 7. Kulmavirhe suorassa ja kuperassa hammastuksessa (Lovejoy, 2012. s.11). 

 

Hammaskytkimessä esiintyviä kulumismekanismeja ovat adheesio-, abraasio-, 

korroosiokuluminen, pistekorroosio (pitting) sekä värähtelykuluminen (fretting). 

Taulukossa 1 esitetään hammaskytkimelle vauriokuvaus, vaurion syy ja oireilu. 
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Taulukko 1. Hammaskytkimen vauriokuvaus (Maintenance Technology International INC, 

2012; FAG, 2012; Calistrat, 2012.) 

Vauriokuvaus Syy Oireet

Melu,epänormaali ääni Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa.

Kulumishiukkaset rikkovat voitelukalvon ja synnyttävät melua

Värähtely Rikkoutunut kiila tai vaurioitunut kiilaura

Linjausvirhe

Kuluminen, adhesiivinen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset hiovat hammastusta

Hioutunut tai vaurioitunut hammastus

Värähtely Rikkoutunut kiila tai vaurioitunut kiilaura

Linjausvirhe

Kuluminen, abrasiivinen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset tai nestemäinen syövyttävä aine

Hioutunut tai vaurioitunut hammastus

Värähtely Rikkoutunut kiila tai vaurioitunut kiilaura

Linjausvirhe

Kuluminen, korroosio Voiteluaineen puute Riittämätön voitelukalvo

Voiteluaineen ominaisuuksien heikentyminen

Epäpuhtaudet Voiteluaineen ominaisuuksien heikentyminen

Pistekorroosiota hammastuksessa

Väsyminen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Korkeita jännityksia, kuormitusmuutokset

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset valssautuvat ja purituvat hammastuksessa

Hioutunut tai vaurioitunut hammastus

Värähtely Linjausvirhe

Vaurioitunut voiteluaine Liian pitkä käyttöikä Liian pitkä voiteluväli tai voiteluaineen vaihtoväli

Kuumakäynti

Epäpuhtaudet Tunkeutuneita tai hammastuksen hioutumisesta syntyneitä

Vaurioituneet tiivisteet Tunkeutuneet epäpuhtaudet

 

Hammaskytkin tarvitsee toimiakseen voiteluaineen. Voitelun tärkeimpinä tehtävinä on 

estää adheesio- ja abraasiokuluminen, pienentää kitkaa sekä siitä aiheutuvaa häviötehoa. 

Hammaskytkimen voiteluväli määräytyy käyttökohteen mukaan. Paperikone on yleisesti 

ottaen haastava ympäristö voitelulle sen kosteuden ja lämpötilan vuoksi. Voitelu on 

hammaskytkimen pitkäikäisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Voiteluaineen 

virheellisen toiminnan syitä ovat muun muassa väärä voiteluainevalinta voitelukohteeseen, 

epäpuhtaudet, voitelumenetelmä, lämpötila, sekä voiteluaineen vähäinen tai liiallinen 

määrä. (Ala-Jääski, 2012; Kunnossapitoyhdistys ry, 2006b, s.12.) 

 

Voiteluaineen merkitys ilmenee myös hammaskytkimien vikoja etsittäessä. Liian vähäinen 

voitelu aiheuttaa hammaskytkimessä hammaskosketuksia, jolloin hampaiden kuluminen 

kasvaa nopeasti. Väärä voiteluaine tai voiteluaineiden sekoittaminen voi aiheuttaa 

voiteluaineen ominaisuuksien muutoksia, jolloin hammaskytkin ei saa tarvittavaa voitelua 

ja ennenaikainen rikkoutuminen on mahdollista. MFG Components Oy:n kokemuksien 

perusteella täysin kuivana käytetty hammaskytkin kestää ympärivuorokautista käyttöä vain 
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1 - 4 viikkoa. Epäsuotuisa voiteluaine, väärä käyttötarkoitus tai voiteluaineen 

sekoittuminen toisen valmistajan voiteluaineeseen, voivat rajoittaa hammaskytkimen 

käyttöiän vain noin kolmeen kuukauteen. (Ala-Jääski, 2012.) 

 

Hammaskytkimen välykset kasvavat hampaiden kulumisen seurauksena. Välyksen suuruus 

vaihtelee valmistajasta sekä kytkimen dimensioista riippuen. Esimerkiksi Sappi 

Kirkniemessä käytettävän Moventas Gears Oy:n HK 300-sarjan kytkimen välys on 

suurimmillaan 0.5 mm - 2 mm. Ennakoivan vaihdon raja-arvoa välykselle ei ole määritetty 

(Kiviniemi, 2013). Välyksen ollessa liian suuri, koneen liikkeelle lähdöstä aiheutuvat 

voimat rikkovat kytkimen. Hammaskytkintä käytetään teollisuudessa yleensä niin pitkään, 

kunnes veto häviää, eli tällöin hammaskytkimessä ei ole enää hammastusta. Kuvassa 8 on 

esitetty rikkoutunut hammaskytkin, jossa hammastus on kulunut niin paljon, ettei ole 

välittänyt voimaa eteenpäin. Voiteluhuolto-ohjelmalla pyritään ennakoimaan mahdollinen 

rikkoutuminen siten että varaosat voidaan hankkia valmiiksi ja kytkimen vaihto suorittaa 

hallitusti. (Ala-Jääski, 2012; Kiviniemi, 2013.) 

 

Kuva 8. Vaurioitunut hammaskytkimen napa ja ulkoholkki (Järvenpää, 2012). 

 

4.2 Nivelakselissa esiintyvät oireet ja vauriot 

Yleisin nivelakselin vaurio-ongelma on laakerivaurio, joka aiheutuu esimerkiksi 

värähtelystä ja puutteellisesta voitelusta (Seppänen, 2012; von Schantz, 2012; Holmlund, 

2013). Värähtelyyn vaikuttavat lukuisat tekijät kuten koneen kiinnitys, koteloinnin 

värähtelevä massa, laakeroinnit, alustan jäykkyys sekä toimintanopeus lähellä 
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resonanssitaajuuksia. Värähtelyyn vaikuttaa myös nivelakselin kulman suuruus. 

Värähtelyamplitudin voi kuitenkin aiheuttaa vain pyörivän kone-elimen epätasapaino. 

Epätasapainossa pyörivä kone-elin vahingoittaa moottorin laakereita ja tukirakenteita. 

Nivelakselissa epätasapaino ja virheet keskeisyydessä on mahdollista minimoida 

suorittamalla useampia linjausmittauksia, jolloin nivelakselia käännetään esimerkiksi 180 

astetta mittauksien välillä. Välys voimansiirtoelimessä, esimerkiksi nivelakselissa, voidaan 

todeta tasapainomittauksella tai testaamalla nivelien liikkuvuutta. (SFS-ISO 1940-1:2003; 

PSK 5707, 2004. s. 63 - 64; Suomalainen, 2012; Holmlund, 2013.) 

 

Voitelun tehtävänä ristinivelessä on estää laakereiden vierintä- ja liukupintojen metallinen 

kosketus, sekä pienentää kitkaa ja kulumista. Laakereiden lämpötilan ylittäessä 80 °C 

voidaan epäillä laakeririkkoa (von Schantz, 2012). Nivelakselin voitelu on tärkeää, ja 

ylivoiteleminen on mahdotonta, sillä ylimääräinen rasva poistuu ulos laakerikupin 

tiivisteiden kautta. Voitelupaineen on kuitenkin oltava maksimissaan 15 bar eli 1,5 MPa 

(S&N Oy, 2012; GWB, 2012). Nivelakselin voitelussa tapahtuvia virheitä ovat liian pitkä 

voiteluväli, voitelun vähyys ja voitelu liian isolla paineella. Voitelun vähyys eri kupeissa 

tarkoittaa sitä, että jokin laakereista jää voitelutta, jolloin laakeri altistuu adheesio- ja 

abraasiokulumiselle. Voiteluaine vaikuttaa voitelun onnistumiseen. Väärän voiteluaineen 

lisääminen tai voiteluaineiden sekoittaminen voivat aiheuttaa voiteluaineen 

ominaisuuksien muutoksia, jolloin nivelakselin voitelu häiriintyy ja kuluminen lisääntyy. 

Täysin kuivana käytetty tai säilytysöljyllä voideltu nivelakseli kestää ympärivuorokautista 

käyttöä vain muutaman vuorokauden, jonka jälkeen ongelmat havaitaan värähtelynä. 

Puutteellinen voitelu aiheuttaa adheesio- ja abraasiokulumista nivelakselin ura-akselissa. 

Akselin pitkittäisurituksessa välyksen tulee olla akselin kokoon puristettuna 0.37 - 0.50 

mm riippuen urituksen pituudesta. Maksimissaan urituksen välys voi olla 0.45 mm, kun 

uran pituus on alle 50 mm. Uran pituuden ollessa yli 50 mm, välyksen maksimiarvo on 

0.55 mm. Ura-akselin väljyyden takia nivelakseli ei ole tasapainossa, vaan aiheuttaa 

värähtelyä kuluttaen nivellaakereita. (Holmlund, 2013.) 

 

Nivelakselia ei tule puhdistaa painepesurilla tai höyryllä. Voimakkaiden kemikaalien 

käyttö saattaa vahingoittaa nivelkuppien tiivisteitä, jonka vuoksi epäpuhtaudet voivat 

päätyä laakereihin aiheuttaen kulumista. Nivelakseli tulee voidella aina ennen 
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käyttöönottoa sekä lisäksi puhdistamisen jälkeen. (von Schantz, 2012; Seppänen, 2012; 

GWB, 2012; Holmlund, 2013.) 

 

Taulukkoon 2 on koottu nivelakselissa esiintyviä kulumismuotoja. Voitelulla pystytään 

ehkäisemään linjausvirheestä aiheutuvaa kulumista. Puutteellinen voitelu yhdessä 

linjausvirheen kanssa laskevat nivelakselin elinikää huomattavasti. (Seppänen, 2012; von 

Schantz, 2012.) 

 

Taulukko 2.  Nivelakselin vauriokuvaus (Holmlund, 2013; Seppänen, 2012; GWB, 2012.) 

 

Nivelakseli tulee olla linjattu valmistajan määrittämien mittojen mukaisesti. Nivelakselin 

kulmapoikkeaman tulee olla 4-6°, sillä suoraan asennetussa nivelakselissa ristikoiden 

laakerien vierintä käy niin vähäiseksi, ettei neulojen kosketuspintaan tule vierinnän 

mukana enää rasvaa koko alueelle. Voitelun puutteellisuuden vuoksi ristikkonivelen 

Vauriokuvaus Syy Oireet

Melu,epänormaali ääni Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa.

Kulumishiukkaset rikkovat voitelukalvon ja synnyttävät melua

Värähtely Väljyys kardaaninivelessä, epätasapaino

Linjausvirhe

Kuluminen, adhesiivinen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset tai nestemäinen syövyttävä aine

Hioutunut tai vaurioitunut laakeri

Hioutuma tai pykälä ura-akselissa

Värähtely Epätasapaino (Irronnut tasapainopala)

Linjausvirhe

Kuluminen, abrasiivinen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset tai nestemäinen syövyttävä aine

Hioutunut tai vaurioitunut laakeri

Hioutuma tai pykälä ura-akselissa

Värähtely Epätasapaino (Irronnut tasapainopala)

Linjausvirhe

Kuluminen, korroosio Voiteluaineen puute Riittämätön voitelukalvo

Voiteluaineen ominaisuuksien heikentyminen

Epäpuhtaudet Voiteluaineen ominaisuuksien heikentyminen

Pistekorroosiota laakerissa

Väsyminen Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa

Korkeita jännityksia, kuormitusmuutokset

Epäpuhtaudet Kulumishiukkaset valssautuvat laakerissa tai ura-akselissa

Hioutunut tai vaurioitunut laakeri

Hioutuma tai pykälä ura-akselissa

Värähtely Väljyys, linjausvirhe, epätasapaino

Vaurioitunut voiteluaine Liian pitkä käyttöikä Liian pitkä voiteluväli tai voiteluaineen vaihtoväli

Kuumakäynti

Epäpuhtaudet Tunkeutuneita tai hammastuksen hioutumisesta syntyneitä

Vaurioituneet tiivisteet Tunkeutuneet epäpuhtaudet

Korkea lämpötila >80 C° Voiteluaineen puute Kiintoainekosketus,  ei vaimentavaa voitelukalvoa
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laakerointi voi vaurioitua ennenaikaisesti. Nivelakselin suunnittelussa käytetään 

laakereiden elinikänä keskimäärin 100 000 käyttötuntia (von Schantz, 2012; Holmlund, 

2013). 
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5 VOIMANSIIRRON ENNAKKOHUOLTO 

 

 

Paperikoneen voimansiirron ennakoiva kunnossapito on tärkeää, sillä usein voimansiirrosta 

aiheutuva häiriö on välitön, eli vika pysäyttää koneen ja täten tuotannon. Voimansiirron 

kunnonvalvonnan keskeisenä tavoitteena on määrittää laitteen jäljellä oleva käyttöikä. 

Eliniän määrityksellä pystytään optimoimaan laitteen kunnossapito minimoiden 

tarpeettomia toimia ja kustannuksia.  

 

5.1 Voimansiirron nykyinen kunnonvalvonta ja huoltomenetelmät 

Sappi Kirkniemen tehtaalla käytetään voimansiirron kunnonvalvontaan värähtelymittausta, 

sekä tarvittaessa infrapunalämpötilamittausta. Ennakkohuoltomittaajat mittaavat 

paperikone 1 voimansiirtokone-elimet järjestelmällisesti 4-6 kertaa vuodessa, sekä lisäksi 

häiriöilmoitusten perusteella mahdollisesti oireilevat kohteet. Mittaustulokset taltioidaan 

tietokantaan, josta voidaan verrata tilannetta aikaisempiin mittaustuloksiin.  

 

Hammaskytkimet ja nivelakselit voidellaan kerran vuodessa ja kytkimet aukaistaan 5 

vuoden välein. Kone-elimen suositeltu huoltoväli riippuu sen käytöstä ja valmistajasta. 

Moventas Gears Oy suosittelee kytkimilleen voiteluhuoltoa 7000 käyttötunnin välein, 

kuitenkin vähintään kerran vuodessa, sekä tarkempaa tarkastusta ja huoltoa 15 000 

käyttötunnin välein, kuitenkin vähintään 3 vuoden välein (Kiviniemi, 2013). MFG 

Components Oy suosittelee kytkimilleen voiteluaineen vaihtoväliksi 3000 käyttötuntia tai 

1,5 vuotta, sekä tarkastuksen ja huollon suoritettavan 12 000 käyttötunnin tai 3 vuoden 

välein käytön ollessa normaalia, eikä suuria momenttipiikkejä aiheudu. Käytön ollessa 

raskasta, MFG Components Oy suosittelee voiteluaineen vaihtoa 1500 käyttötunnin tai 

vuoden välein, ja kytkimen tarkastusta ja huoltoa 8 000 käyttötunnin tai 2 vuoden välein. 

GWB suosittelee nivelakseleille 3-6 kuukauden voiteluhuoltoväliä mallista riippuen. 

Valmistajien voiteluhuoltoväli on ohjeellinen, jolloin voiteluhuolto tulee sopeuttaa 

käyttökohteen mukaan. (Ala-Jääski, 2012; Järvenpää, 2012; GWB, 2012; Holmlund, 

2013.)  
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5.1.1 Värähtelymittaus 

Värähtelymittausta käytetään yleisesti kunnonvalvonnassa ja vikaselvitystilanteissa. Se on 

yksi parhaimpia kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä. Värähtelymittauksessa käytettäviä 

mittausparametreja ovat siirtymä (μm), nopeus (mm/s) ja kiihtyvyys (m/s
2
). Käytettävä 

suure riippuu kohteesta, taajuusalueesta ja mittaustarkoituksesta. Värähtelymittauksella 

selvitetään muun muassa nivelakselien laakerivaurioita. Linjausvirhe aiheuttaa 

värähtelytasojen kasvua. (Nohynek & Lumme, 2004, s.11 & s. 50; VTT, 2012; Promaint 

2012.) 

 

Hammaskytkimen yhdensuuntaissiirtymä eli säteisvirhe aiheuttaa säteissuuntaista 

värähtelyä massojen liikkeen voimasta. Kulmavirhe aiheuttaa värähtelyntason 

aksiaalisuuntaista nousua. Linjausvirhe voidaan korjata erilaisin linjausmittalaittein, kuten 

rakotulkin, mittakellon ja lasermittalaitteiden avulla. (VTT, 2012.) Sappi Kirkniemen EH-

mittaajien kokemusten perusteella kytkimen oireiden vakavuutta on vaikea päätellä 

värähtelysignaalista, joten hammaskytkimen voiteluhuolto-ohjelmassa on määritelty 

kytkimen tarkastus sen hampaiden sekä tiivisteiden kunnonvalvontaa varten.  

 

Nivelakselin linjausvirhe aiheuttaa värähtelyä, jonka suuruus riippuu virheen suuruudesta. 

Linjausvirhe voi johtua asennusvirheestä tai lämpöliikkeistä. Värähtelyn suuruus on 

riippuvainen linjausvirheestä. Linjausvirheestä voi seurata muita oireita, kuten esimerkiksi 

moottorin kiinnitysten rikkoutuminen. Akselin linjausvirheen vuoksi pyöritettävän ja 

pyörittävän laitteen laakerivauriot ovat myös hyvin yleisesti esiintyviä ongelmia. 

Nivelakselin linjauksen ollessa virheellinen, ensiö- ja toisioakselin nivelkulmat eivät ole 

enää yhtä suuret. Linjausvirhe aiheuttaa kiertymiskulman, eli toisioakseli kiertyy eri 

kulmaan verrattaessa ensiöakseliin. Kiertymiskulma aiheuttaa kuormitusta laakerointiin ja 

värähtelyä nivelakseliin. (Kunnossapitokoulu, 2001; Suomalainen, 2012; VTT, 2012.) 

 

Värähtelymittauksen avulla pystytään havaitsemaan nivelakselin laakerivika. 

Värähtelymittaus tapahtuu tukilaakeripesästä, jolloin ongelmaksi muodostuvat useat 

rajapinnat. Nämä pinnat vaimentavat korkeita värähtelyjä, jolloin vikojen havaitseminen 

hankaloituu. Kulumisesta johtuva välys laakereissa aiheuttaa värähtelytason nousun. 

(Kunnossapitokoulu, 2001; VTT, 2012.) 
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Nivelakselin epätasapaino voidaan todeta värähtelymittauksin. Epätasapainon aiheuttama 

voima kasvaa pyörimisnopeuden neliön funktiona, jolloin se saattaa aiheuttaa 

säteissuuntaisen värähtelyn lisäksi myös aksiaalissuuntaista värähtelyä. Epätasapainossa 

oleva nivelakselin ennenaikainen rikkoutuminen on hyvin todennäköistä paperikoneen 

nopeuden takia. (Kunnossapitokoulu, 2001; VTT, 2012.) 

 

5.1.2 Lämpötilamittaus 

Lämpötilamittauksella ei pystytä havaitsemaan vikoja oireiden alkuvaiheessa. Vian 

muuttuessa vaurioksi lämpötilan nousun kehitys on huomattavaa, ja tällöin 

lämpötilamittaus toimii täydentävänä mittausmenetelmänä kunnonvalvonnassa. Nykyään 

lämpötilamittaus perustuu kosketuksellisten mittareiden sijaan infrapunamittalaitteisiin. 

Mittaus voidaan tehdä ilman kosketusta jopa 100 metrin etäisyydeltä. Lämpötilamittaus 

voidaan suorittaa lämpökameroilla tai käsikäyttöisillä infrapunalämpömittareilla. Voitelun 

puutteellisuus aiheuttaa kone-elimessä metallikosketusta, joka johtaa myös lämpöä. 

(Kunnossapitokoulu, 2001; FAG, 2012; Järvenpää, 2012.) 

 

Hammaskytkimessä virheellisestä voitelusta aiheutuva hampaiden kuluneisuus voidaan 

huomata lämmönkehittymisenä. Nivelakselien nivelien laakereissa voidaan havaita 

voitelun puutteellisuudesta johtuvaa lämmönkehittymistä. Lämpötilamittauksia edeltää 

usein oireilua, jota tiedetään valvoa. Ilman oireilua lämpötilanseuranta on hankalaa, sillä 

hammaskytkimet ja nivelakselit pyörivät suojakoteloiden sisällä 

koneturvallisuusdirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. (Kunnossapitokoulu, 2001; VNa, 

2008.) 

 

5.2 Voimansiirron kone-elimien huollettavuus 

Nivelakseliin pystytään ennakoivasti vaihtamaan komponentteja uusimatta koko akselia. 

Nivelakselin ristikkolaakerointi ja uraliitos voidaan huoltaa niiden oireillessa. Uraliitos on 

nivelakselin kallein komponentti, joten se määrittää huollon kannattavuuden. Uraliitoksen 

välyksen kasvaessa liian suureksi, ei uusiminen kannata verrattaessa uuden nivelakselin 

hintaan. Ristikkonivelien vaihto ja nivelakselin uudelleen tasapainotus kustantaa noin 20 - 

30 % uuden nivelakselin hinnasta. Uuden nivelakselin hintahaarukan ollessa 4000 - 8000 

euroa, saadaan ennakoivalla huollolla merkittäviä kustannussäästöjä. Käytännössä 

nivelakseli voitaisiin huollattaa ennakoidusti seisokkien yhteydessä.  (Seppänen, 2012.) 
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6 VOIMANSIIRRON VOITELUHUOLTOSUUNNITELMA 

 

 

Voiteluhuoltosuunnitelmassa muodostetaan jaksotetut huollot voimansiirron kone-elimille. 

Jaksotetut huoltotoimet tehdään suunnitelmallisesti huoltoseisokeissa. Huoltojen aikataulu 

perustuu kokemuspohjaiseen tarkasteluun laitteiden kunnosta. Huoltotoimille määritetään 

huoltosuunnitelma, johon tehdään huoltojen aikataulu. Huoltosuunnitelman avulla saadaan 

laitteiden vikaantumisen hallinta tavoitellulle tasolle. Jaksottaisesti huollettaessa ja huolto-

ohjelmaa noudatettaessa minimoidaan yllättävien vaurioiden ja rikkoutumistapausten 

mahdollisuus. Vian varhainen havaitseminen mahdollistaa suunnitellun huollon 

optimoiden kunnossapidon resurssien ohjaamista. Huomattaessa vika liian myöhään, 

menetetään kunnonvalvonnalla saavutettavissa ollut hyöty, jolloin resurssit joudutaan 

ohjaamaan häiriön korjaamiseen. Kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna 

suunnitelmallisesti suoritettaviin ennakkohuoltotöihin. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2004, 

s.58.) 

 

6.1 SOP-ohjeistus 

SOP huolto-ohje on Sappi Fine Paper Kirkniemen virallinen huolto-ohje, joka tehdään 

ennakkohuolto-ohjelman työvaiheisiin perustuen. Huolto-ohjeen tarkoituksena on antaa 

kuva tehtävästä työstä sekä korostaa huomioitavia asioita.  

 

SOP huolto-ohjeessa työvaiheet numeroidaan ja numerointia käytetään tehtävien 

kohdentamiseen kuvissa. Työvaiheet kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti vaihe 

vaiheelta. Turvallisuushuomiot kuvataan tarkasti kaavakkeeseen ja lisätään 

työvaihekuvauksiin turvallisuuden korostamiseksi. Täytetyn SOP huolto-ohjeen hyväksyy 

osastopäällikkö tai hänen valtuuttama henkilö. SOP huolto-ohjeeseen merkitään 

hyväksymispäivämäärä. Päivitettäessä SOP huolto-ohje tulee hyväksyttää uudelleen 

osastopäälliköllä. (Järvenpää, 2012.) 

 

6.1.1 Kone-elimien SOP voiteluhuolto-ohjeet 

Hammaskytkimen ja nivelakselin voiteluhuolto-ohje on määritetty soveltaen valmistajien 

suosituksia. Voiteluhuolto-ohjeet ovat määritetty kaksiosaisille hammaskytkimille. 

Liitteessä 2 esitetään hammaskytkimen voiteluhuolto-ohje, sekä liitteessä 3 esitetään 
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väliakselilla varustetun hammaskytkimen voiteluhuolto-ohje. Hammaskytkimen pulttien 

kiristysmomentit ovat Moventas Gears Oy:n suosittelemat. Pulttien kovuusluokka on 8.8. 

(Kiviniemi, 2013; Escogear, 2013; Järvenpää, 2012.) 

 

Nivelakselin voiteluhuolto-ohje esitetään liitteessä 4. Nivelakselien laippojen pulttien 

kiristysmomentit on GWB suosittelemat. Kiristysmomentit on määritetty pulteille, joiden 

kovuusluokka on 10.9. (GWB, 2012; Holmlund, 2013.) 

 

6.2 Voiteluhuolto-ohjelma 

Voiteluhuolto-ohjelmalla luodaan huoltokokonaisuus paperikoneelle, jota pystytään 

toteuttamaan ja hallitsemaan myös tehdaslaajuisesti. Ohjelmassa pyritään huomioimaan 

kone-elimen elinkaarta ja ikääntymisestä aiheutuvia kulumia sekä muutoksia. 

Huoltoaikataulu on tarkoitus määrittää tehtaan SAP R/3 toiminnanohjausjärjestelmään, 

jolloin huoltotiedot tallentuvat yrityksen tietokantaan, josta ne ovat myöhemmin 

tarkasteltavissa. Huolto-ohjelma on määritetty niin, että ne ajoittuvat keskimäärin TES-

seisokkien ajankohtaan. Tällöin huollot pystytään suorittamaan suunnitelmallisesti ja 

hallitusti. Huolto-ohjelma sisältää hammaskytkimien ja nivelakselien voiteluaikataulun, 

sekä SOP huoltotoimenpiteet.  

 

Voiteluhuolto-ohjelma perustuu kolmeen tasoon, jotka muodostuvat käyttötuntien tai 

kalenteriajan mukaan. Huoltotasot on määritetty valmistajien suositusten, voimansiirtoon 

erikoistuneiden asiantuntijoiden, sekä Sappi Kirkniemen henkilöstön avustuksella. Huolto-

ohjelma on määritetty niin että riittävästä voitelusta varmistutaan ja koneen käyttäminen on 

luotettavaa. Huolto-ohjelma toimii kahden vuoden sykleissä. Syklin päättyessä ohjelma 

jatkuu samaa kolmeportaista huolto-ohjelmaa noudattaen. 

 

Ennakkohuoltotaso 1, EHT 1 muodostuu silmämääräisestä tarkastuksesta ja 

voiteluhuoltotyöstä. Huollossa lisätään voiteluainetta voimansiirron kone-elimeen, ja 

tarkastetaan silmämääräisesti onko odotettavissa ongelmia tai vikoja. Voiteluhuolto 

tehdään SOP ohjeiden mukaisesti, jotka ovat liitteinä 2, 3 ja 4. Voiteluhuolto toteutetaan 

4000 käyttötunnin jälkeen, tai kuuden kuukauden välein huolto-ohjelman 

alkamisajankohdasta lukien. Toinen EHT 1 voiteluhuolto toteutetaan 12 000 käyttötunnin 
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tai 18 kuukauden kuluttua voiteluohjelman aloittamisesta. Huoltovälit ovat esitetty 

taulukossa 3. 

 

Voiteluhuoltoon kuluvaan aikaan vaikuttaa käytettävän huoltoryhmän koko. 

Asennusparilta kuluu EHT 1 voiteluhuoltoon aikaa noin 24 tuntia yhtä paperikonelinjaa 

kohti. Voiteluaineena käytetään tehtaan määrittämää voiteluainetta. Asennuspari tai - 

ryhmä täyttää kone-elimiä koskevan huoltokaavakkeen, joka on liitteenä 1. Kaavakkeessa 

käsitellään voidellut kohteet. Kaavake toimitetaan Sappi Kirkniemen yhteyshenkilölle. 

Kaavake voidaan halutessa arkistoida SAP R/3 toiminnanohjausjärjestelmään, josta se on 

myöhemmin tarkasteltavissa. 

 

Ennakkohuoltotaso 2, EHT 2 perustuu huoltotasoon 1. Voiteluhuolto toteutetaan 

voiteluaineen vaihtona. Tällöin voiteluaineetta pumpataan kytkimeen tai nivelakseliin niin 

kauan, kunnes poistuva voiteluaine on tuoretta. Voitelussa tulee huomioida kytkimen 

voiteluaineen mahdollinen kanavointi. Kanavan syntyessä voiteluaine ei vaihdu, jolloin 

kytkin joudutaan aukaisemaan riittävän voitelun varmistamiseksi. Voiteluhuolto tehdään 

liitteiden 2, 3 ja 4 SOP ohjeen mukaisesti. Tason 2 huolto tehdään 8000 käyttötunnin 

jälkeen, tai vuoden välein ohjelman alkamisajankohdasta lukien.  Huollosta täytetään 

liitteen 1 mukainen huoltokaavake, jossa ilmenee voidellut kohteet. Huoltovälit ilmenevät 

taulukossa 3. 

 

Asennusparilta kuluu voiteluhuolto-ohjelman toiseen tasoon arviolta 30 tuntia yhtä 

paperikonetta kohden. EHT 2 korvaa ennakkohuoltotason EHT 1. 

  

Ennakkohuoltotaso 3, EHT 3 muodostuu laajemmista huoltotoimenpiteistä. Huollon 

tarkoituksena on kartoittaa tulevia ongelmia ja määrittää seuraavassa seisokissa tapahtuvia 

korjaustoimia. Ennakkohuoltotaso 3 hammaskytkimet aukaistaan, ja hammastus 

puhdistetaan sekä tarkastetaan. Kytkimen hammastus kuvataan dokumentointia varten. 

Nivelakselit voidellaan ja sen nivelien ja ura-akselin välykset tarkistetaan. EHT 3 

suoritetaan 16 000 käyttötunnin jälkeen tai 24 kuukauden välein ohjelman alkamisesta. 

EHT 3 huoltotaso korvaa edelliset ennakkohuoltotasot EHT 1 ja EHT 2. 
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Asennusmiesparilta kuluu EHT 3 voiteluhuoltoon noin 36 tuntia, eli huolto pystytään 

toteuttamaan kolmen seisokkivuorokauden aikana, jos tehdään 12 tunnin työpäiviä. 

Voiteluohjelmassa kone-elimiä ei erikseen linjata, vaan linjaus tapahtuu vaihdettaessa 

käyttömoottori, kone-elin tai tela. Kone-elimen ja moottorin linjaus tarkastetaan, jos aihetta 

ilmenee. 

 

Taulukko 3. Ennakkohuoltoaikataulu (GWB, 2012; Holmlund, 2013; Järvenpää, 2012; 

Kiviniemi, 2013; Ala-Jääski, 2012). 

 

6.3 Kustannustarkastelu 

Voiteluhuolto-ohjelman kustannukset määrittyvät lähes täysin työkustannuksista. 

Voiteluainekustannus on välitön, joten sitä ei huomioida laskelmissa. Tehtaan 

määrittelemän Molykote Longterm 2 Plus voiteluaineen hinta on arvolisäverottomana 

1365,80 €/50kg (YTM-industrial, 2013). Kustannusvertailussa on arvioitu voiteluhuolto-

ohjelman kustannuksia joko kunnossapito-osaston tai alihankkijan toimesta.  

 

Voiteluhuolto-ohjelman kustannuksia tarkasteltaessa kunnossapito-osaston työntekijän 

tuntipalkaksi on arvioitu 20 €/h. Laskelman työnantajamaksujen kertoimen suuruudeksi 

arvioidaan 1.65, jolloin työntekijästä aiheutuvat kustannukset työnantajalle ovat 33 €/h. 

(Työsuojeluhallinto, 2013.) Ulkopuolisen työvoiman tuntipalkaksi on arvioitu 50 €/h. 

Voiteluhuolto-ohjelman kustannustarkastelun laskelmissa on arvioitu yhden työparin 

kustannukset. Huoltoseisokkien aikataulu on usein lyhyt, minkä vuoksi joudutaan 

tekemään ylitöitä. Laskelmassa työpari on tehnyt 12 tunnin työpäiviä, jotka muodostuvat 

seuraavasti (Paperiteollisuuden työehtosopimus, 2013): 

 

         Ennakkohuoltotaso

Voiteluaikataulu

Käyttötunnit [kt] 4000 8000 12000 16000

Aika [kk] 6 12 18 24

EHT 1

EHT 2

EHT 1

EHT 3
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 8 ensimmäistä tuntia perustuntipalkan mukaan 

 4 tuntia ylitöitä, josta kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 % korotettu palkka 

ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka.  

 

Taulukossa 4 on määritetty voiteluhuollon työkustannukset tehtaan kunnossapito-osaston 

tai alihankkijan toimesta. Laskelma on esitetty liitteessä 5.  

 

Taulukko 4. Voiteluhuolto-ohjelman työkustannukset 

 

EHT1 huolto-ohjelman kustannukset on määritetty niin, että työpari tekee 12 tunnin 

työpäiviä, jolloin huolto saadaan suoritettua kahdessa seisokkivuorokaudessa. Liitteessä 5 

esitetään kustannuslaskelmat huoltotasolle. EHT2 tason kustannukset on määritetty siten 

että työpari tekee kolme työpäivää. Kahden ensimmäisen työpäivän pituus on 12 tuntia ja 

kolmannen työpäivän 6 tuntia. EHT 3 tason kustannustarkastelu on määritetty niin, että 

työpari tekee kolme 12 tunnin työpäivää. EHT 1, 2 ja 3 suoritetaan suunnitellun 

huoltoseisokin aikana, jolloin katetuottomenetyksiä eikä työvoiman odotusaikaa 

huomioida. 

 

Voimansiirtokone-elimen rikkoutuessa vika on välitön ja tällöin kustannukset kasvavat 

suunniteltuun huoltoseisokkiin verrattuna. Välitön vika pysäyttää tuotannon, jolloin suurin 

kustannuserä muodostuu menetetystä tuotannosta. Kustannuslaskelman kustannukset 

muodostuvat arvioidusti kone-elimen vaihtoon kuluneesta työajasta sekä katemenetyksistä. 

Laskelmassa voimansiirrosta aiheutuneen häiriöseisokin työkustannuksia vertaillaan 

menetettyyn katetuottoon. Laskelmissa vertaillaan lisäksi kunnossapito-osaston ja 

alihankkijan toimesta tehtyä kone-elimen vaihtoa. Kustannuslaskelma on suoritettu yhdelle 

työparille. Laskelmissa paperikoneen katetuottona käytettiin 5 500 € tunnissa. (Haastattelu: 

Vörgren, E., 2013.) 

 

Ennakkohuolto-ohjelma Työtunnit [h] Kustannukset [€]

tehtaan ylläpito alihankkija

EHT 1 48 1980 3 152

EHT 2 60 2376 3 918

EHT 1 48 1980 3 152

EHT 3 72 2970 4118

Yhteensä 9306 14340
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Työkustannukset ovat välittömiä kustannuksia kuten kone-elimen 

hankintakustannuksetkin. Kustannuslaskelmassa arvioitu kone-elimen rikkoutuminen on 

tapahtunut normaalin työajan (klo 07:00-15:30) jälkeen, jolloin työntekijä saa 

työehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Kustannuslaskelmassa on huomioitu hälytys- ja 

matkakorvaus, alihankkijan työntekijöiden päiväraha sekä työvoiman odotusaika. 

Taulukossa 5 on esitetty voimansiirron häiriöstä aiheutuvia kustannuksia. 

 

Taulukko 5. Häiriöseisokin aiheuttamia työkustannuksia 

Kustannukset [€]

Suunniteltuseisokki Häiriöseisokki Menetetty kate Erotus

Kunnossapito-osasto

Työkustannus 990 1 660 77 000 77 604

Alihankkija

Työkustannus 1 666 3 466 88 000 89 800

 

Häiriöseisokissa varaosien hankinta voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia, joiden 

arvioiminen on hankalaa. Kustannuslaskelmassa ei ole huomioitu varaosien puutetta, vaan 

oletettu kone-elin on ollut heti käytettävissä. Mikäli työvoiman tai varaosahankinnan 

odotusaika on esimerkiksi 10 tuntia, muodostuu pelkästään katetuottomenetykseksi 55 000 

€. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Voiteluhuolto-ohjelma on koneen luotettavuuden perusta. Paperikoneen voimansiirron 

voiteluhuolto on tärkeää toteuttaa, eikä sen vaikutuksia tule aliarvioida. Optimoidulla 

voiteluhuolto-ohjelmalla tavoitellaan tilannetta, jossa koneen käyttövarmuus ja 

luotettavuus on erinomainen, eikä häiriöseisokkeja aiheudu. Voiteluhuolto-ohjelmalla 

vaikutetaan kone-elimien käyttöikään. Sen avulla voidaan arvioida kone-elimen 

vaihtoajankohta ja välttää mahdollinen häiriöseisokki. 

 

Puutteellinen voitelu aiheuttaa kone-elimessä kulumista. Voiteluun vaikuttavat 

käyttökohteen ympäristötekijät ja kone-elimen linjaus. Huomioitavia ympäristötekijöitä 

ovat epäpuhtaudet, kemikaalit, vesi sekä lämpötila. Linjausvirheet pienentävät 

voitelukohteessa kosketuspinta-alaa ja lisäävät pintapainetta aiheuttaen voitelun 

puutostilan. Linjattaessa valmistajan ohjearvojen tarkkuuteen kone-elin kuormittuu 

vähemmän, jolloin ylikuumenemisen ja adheesiokulumisen vaarat vähenevät. Tällöin 

tiivisteet pysyvät ehjänä, ja epäpuhtauksien määrä sekä voiteluaineen poistuminen 

voitelukohteesta minimoituvat. Ohjearvoihin linjatussa kone-elimessä tärinäarvot ovat 

pienemmät kuin väärin linjatussa, minkä vuoksi elimen voitelu ei häiriydy. Voiteluaineiden 

sekoittaminen voi aiheuttaa voiteluaineen ominaisuuksien muutoksia ja voitelukyvyn 

heikentymistä. Käytettävän voiteluaineen yhtenäistäminen eri paperikonelinjojen välillä 

poissulkee voiteluaineiden sekoittumisriskin.   

 

Kone-elimen kulumista pystytään ehkäisemään ennakoivalla voiteluhuollolla joka lisää sen 

käyttöikää. Kone-elimen käyttöikään vaikuttaa lisäksi paperikoneen nopeuden nostaminen. 

Tehoa nostettaessa tulee tarkistaa voimansiirron mitoitus, sillä alimitoitetut kone-elimet 

vaurioituvat tehon nousun vuoksi odotettua nopeammin. Voimansiirron kone-elimet 

suunnitellaan kestämään 100 000 käyttötuntia. Suurten momenttipiikkien esiintyessä tai 

voitelun häiriintyessä kone-elimen elinikä laskee rajusti. Oikein mitoitettujen ja huolto-

ohjelman mukaan huollettujen kone-elimien käyttöikä voi olla kymmeniä vuosia. 

 

Voimansiirtokone-elimen rikkoutuessa tapaturmariski kasvaa huomattavasti. 

Käyttömoottorin voimasta pyörivä raskas nivelakseli voi vaurioittaa ympäristöä ja 
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aiheuttaa vakavan tapaturmariskin. Nivelakselin rikkoutuminen voi aiheuttaa lisäksi 

huomattavia kustannuksia, mikäli akselin osat päätyvät telojen väliin rikkoen telan 

pinnoituksen tai huovan. Voiteluhuolto-ohjelmalla pyritään välttämään ennalta arvaamaton 

vaurio, ja kone-elimien kunnonvalvonnan avulla voidaan havaita oireilu ajoissa. Tehdas on 

määrittänyt ennakkohuolto-ohjelman voimansiirron värähtelymittauksille, jotka toteutetaan 

vuosittain 4-6 kertaa. Kone-elimen kuluminen aiheuttaa värähtelytasojen nousun, jonka 

avulla kone-elimen kulumista voidaan arvioida.  

 

Voiteluhuolto-ohjelmassa kone-elimien voiteluväli pienennettiin vuodesta puoleen vuoteen 

valmistajien kokemuksien, ja työssä tehtyjen kirjallisuustutkimusten perusteella. 

Kytkimien aukaisuväli lyhennettiin viidestä vuodesta kahteen vuoteen. Voiteluhuolto-

ohjelma toteutetaan kahden vuoden syklissä, jossa on kolme voitelutasoa. Kuuden 

kuukauden voiteluvälillä pystytään takaamaan voiteluaineen riittävyys kohteessa ja 

ehkäisemään kone-elimen kuluminen. Voiteluhuolto-ohjelmaa ei työn aikana toteutettu, 

joten kokemuksia siitä ei vielä ole. 

 

SOP voiteluhuolto-ohjeissa käsitellään nivelakselin ja hammaskytkimen voiteluhuolto 

työkohteessa. Voiteluhuoltotyön pystyy toteuttamaan kunnossapito-osaston lisäksi 

alihankkija; huoltokaavakkeen, telakaavion ja SOP ohjeistusten avulla. Ohjeistus on 

suunniteltu valmistajien suositusten ja alan ammattilaisten avustuksella. Kone-elintä 

huollettaessa huomio tulee kiinnittää puhdistamiseen, jotta epäpuhtaudet eivät pääse 

voitelukohteeseen. Kone-elimet tulee voidella maksimissaan 15 bar paineella, jotta 

tiivisteet eivät vaurioidu. Kone-elimet tulee lisäksi kiristää SOP ohjeissa määritettyihin 

kiristysmomentteihin. 

 

Kahden vuoden voiteluhuolto-ohjelmalle kertyi arviolta 9 306 € kustannuksia 

kunnossapito-osaston tehdessä huollon, ja 14 340 € alihankkijan suorittaessa saman 

huollon. Työkustannuksiin vaikuttaa työntekijöiden lukumäärä ja käytetyt työtunnit, kun 

taas työnlaatuun vaikuttavat työntekijöiden ammattitaito ja motivaatio. Voimansiirron 

kone-elimen rikkoutuminen aiheuttaa yleensä välittömän häiriöseisokin, jonka 

kustannukset ovat suunniteltua huoltoseisokkia huomattavasti korkeammat. 

Häiriöseisokissa työkustannukset kasvavat keskimäärin 100 % verrattaessa suunniteltuun 

huoltoseisokkiin. Yhden häiriöseisokin kustannuksilla pystytään voiteluhuolto-ohjelma 
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kustantamaan noin 12 vuodeksi. Määritettyyn voiteluhuolto-ohjelmaan siirtyminen on 

mielestäni kustannustehokasta ja järkevää.   
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli määrittää optimoitu voiteluhuolto-ohjelma 

voimansiirron kone-elimille, jota pystytään hyödyntämään myös tehtaan muilla 

konelinjoilla. Työssä tarkastellaan kulumismekanismeja, joita kone-elimessä ilmenee 

puutteellisen voitelun vuoksi. Kone-elimen kulumiseen vaikuttavat kohteen 

ympäristötekijät ja kone-elimen linjaus.  

 

Työssä esitetään kone-elimien kunnonvalvontamenetelmiä, joiden avulla oireilu voidaan 

löytää hyvissä ajoin ennen vauriota. Värähtelymittaukselle on määritetty aikaisemmin 

ennakkohuolto-ohjelma, joka pysyy entisellään. Kone-elimien nykyisiä huoltomenetelmiä 

vertaillaan valmistajien määrittämiin aikatauluihin ja voimansiirtoon erikoistuneiden 

yritysten kokemuksiin, jotta voidaan muodostaa optimoitu voiteluhuolto-ohjelma 

paperikoneelle. Aikaisemmin voiteluhuolto toteutettiin kerran vuodessa, ja kytkimien 

avaus sekä huolto viiden vuoden välein. Työssä määritettiin voiteluhuolto-ohjelma kahden 

vuoden sykliin, jossa kone-elimet voidellaan puolen vuoden välein. Kahden vuoden välein 

kytkimet aukaistaan hampaiden sekä tiivisteiden tarkastusta varten, ja nivelakselien 

välykset tarkistetaan. 

 

Työssä on määritetty Sappi Kirkniemen SOP ohjeistus voiteluhuollolle. SOP 

ohjeistuksessa käsitellään yksityiskohtaisesti voiteluhuoltotyö työkohteessa. Voiteluhuolto-

ohjeet on määritetty niin, että kunnossapito-osaston lisäksi huollon voi suorittaa myös 

alihankkija. 

 

Työssä on esitetty kustannustarkastelu voiteluhuolto-ohjelmalle ja häiriöseisokille joko 

kunnossapito-osaston tai alihankkijan toimesta. Kahden vuoden voiteluhuolto-ohjelmalle 

kertyi kustannuksia kunnossapito-osaston tehdessä huollon 9 306 € ja alihankkijan 

tehdessä huollon 14 340 €. Häiriöseisokin kustannuksiin vaikuttavat monet muuttujat. 

Työssä esitettiin esimerkki häiriöseisokista ja sen kustannuksista. Voidaan todeta, että 

työkustannukset kasvoivat häiriöseisokissa keskimäärin 100 % verrattaessa suunniteltuun 

huoltoseisokkiin. Esimerkin mukaisen häiriöseisokin kustannuksilla pystytään 

voiteluhuolto-ohjelma kustantamaan noin 12 vuodeksi. 
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HUOLTOKAAVAKE 

 

Huoltokaavakkeessa voitelukohteet ovat määritetty paperikoneen telakaavion mukaisesti. 

Tällöin voiteluhuolto voidaan suorittaa järjestelmällisesti paperikoneelle perälaatikolta 

kiinnirullaimelle.   

Sappi Fine Paper 

Europe
Kirkniemi Mill

Sappi Finland I Oy

Koneenosa Toimintapaikka Toimintapaikan nimi Voideltu

Alaviira LOH_PK1-AV-7 FORMERI IMUTELA

LOH_PK1-AV-8 VIIRAN IMUTELA

LOH_PK1-AV-9 ALAVIIRAN VETOTELA

Yläviira LOH_PK1-YV-10 YLÄVIIRAN VETOTELA

1-Kierto LOH_PK1-PR-D1 TK-URATELA 1PR

LOH_PK1-PR-J1/1 PR HUOVANJOHTOTELA

2-kierto LOH_PK1-PR-A PICK-UP IMUTELA

LOH_PK1-PR-B PK1 PURISTINOSA IMUTELA

3-kierto LOH_PK1-PR-C PR.KESKITELA

LOH_PK1-PR-D3 TK-URATELA 3PR

LOH_PK1-PR-J1/3 PK1 PR HUOVANJOHTOTELA

VK LOH_PK1-VK-17 PAPERINJOHTOTELA

LOH_PK1-VK-19 VÄLIKAL.YLÄTELA

LOH_PK1-VK-20 VÄLIKAL. SYM ZS-TELA

PA 1 LOH_PK1-PA1-21 PK1 PAPERINOHJAUSTELA

LOH_PK1-PA1-24 PK1 PAPERINOHJAUSTELA

LOH_PK1-PA1-25 PK1 PAPERINOHJAUSTELA

LOH_PK1-PA1-27 PK1 SYM-SIZER YLÄTELA

LOH_PK1-PA1-28 PK1 SYM-SIZER ALATELA  1-AS.

LOH_PK1-PA1-29 PK1 PAPERINOHJAUSTELA

LOH_PK1-PA1-S40 PK1 KÄÄNTÖSYLINTERI S40 *1830

KR 5 LOH_PK1-KR5-37 PK1 PAPERINJOHTOTELA

PA 2 LOH_PK1-PA2-38 PK1 PAPERINLEVITYSTELA 3

LOH_PK1-PA2-39 PK1 SYM-SIZER YLÄTELA

LOH_PK1-PA2-40 PK1 SYM-SIZER ALATELA  2-AS.

LOH_PK1-PA2-41 PK1 PAPERINOHJAUSTELA

LOH_PK1-PA2-S45 PK1 KÄÄNTÖSYLINTERI S45 *1830

KR6 LOH_PK1-KR6-S49 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 49 *1830

LOH_PK1-KR6-52 PK1 PAPERINJOHTOTELA

Kiinnirullain LOH_PK1-PO-54 PK1 PAPERINLEVITYSTELA 54  
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Toimintapaikka Toimintapaikan nimi Kone-elin Nimike

Alaviira LOH_PK1-AV-7 FORMERI IMUTELA HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304        13107

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304        164773

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-104       20007

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304        13075

LOH_PK1-AV-8 VIIRAN IMUTELA HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-105 13101

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-105 13258

HAMMASKYTKINPUOLIKAS HK-305 214856

LOH_PK1-AV-9 ALAVIIRAN VETOTELA HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-108 13098

HAMMASKYTKIN HK-305 13339

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-105 13101

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-105 13258

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-108 13118

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-305 132261

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-108 13088

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-108 13089

Yläviira LOH_PK1-YV-10 YLÄVIIRAN VETOTELA NIVELAKSELI GWB 190.60.01 12550

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 13107

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 164773

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-104   20007

1-Kierto LOH_PK1-PR-D1 TK-URATELA 1PR NIVELAKSELI GWB 390.65.01   12569

NIVELAKSELI GWB 190.65.01 196663

LOH_PK1-PR-J1/1 PR HUOVANJOHTOTELA HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-301 13303

2-kierto LOH_PK1-PR-A PICK-UP IMUTELA NIVELAKSELI GWB 587.30.02         12554

LOH_PK1-PR-B PK1 PURISTINOSA IMUTELA NIVELAKSELI GWB 190.55.01    12561

3-kierto LOH_PK1-PR-C PR.KESKITELA HAMMASKYTKIN HK-303 13178

NIVELAKSELI GWB 190.60.01 12564

LOH_PK1-PR-D3 TK-URATELA 3PR NIVELAKSELI GWB 190.55.01 12566

LOH_PK1-PR-J1/3 PK1 PR HUOVANJOHTOTELA HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-301 13303

VK LOH_PK1-VK-17 PAPERINJOHTOTELA NIVELAKSELI GWB 687.30.02 194487

LOH_PK1-VK-19 VÄLIKAL.YLÄTELA HAMMASKYTKIN HK-302 13440

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 13260

LOH_PK1-VK-20 VÄLIKAL. SYM ZS-TELA NIVELAKSELI GWB 587.50.02 12575

PA 1 LOH_PK1-PA1-21 PK1 PAPERINOHJAUSTELA HAMMASKYTKIN HK-302 13440

LOH_PK1-PA1-24 PK1 PAPERINOHJAUSTELA HAMMASKYTKIN HK-302 13440

LOH_PK1-PA1-25 PK1 PAPERINOHJAUSTELA NIVELAKSELI 12571

LOH_PK1-PA1-27 PK1 SYM-SIZER YLÄTELA HAMMASKYTKIN HK-303 13178

LOH_PK1-PA1-28 PK1 SYM-SIZER ALATELA  1-AS. HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 13260

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304 150008

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 13107

LOH_PK1-PA1-29 PK1 PAPERINOHJAUSTELA NIVELAKSELI GWB 587.15.02 12571

LOH_PK1-PA1-S40 PK1 KÄÄNTÖSYLINTERI S40 *1830 HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 13260

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304 150008

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 13107

HAMMASKYTKIN HK-303 13393

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-303 13156

KR 5 LOH_PK1-KR5-37 PK1 PAPERINJOHTOTELA HAMMASKYTKIN HK-301 13303

NIVELAKSELI GWB 587.15.02 12572

PA 2 LOH_PK1-PA2-38 PK1 PAPERINLEVITYSTELA 3 NIVELAKSELI LÖBRO 105/21 209825

LOH_PK1-PA2-39 PK1 SYM-SIZER YLÄTELA HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 132260

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

NIVELAKSELI GWB 587.50.02 12576

LOH_PK1-PA2-40 PK1 SYM-SIZER ALATELA  2-AS. HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 132260

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304 FE 150008

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 13107

LOH_PK1-PA2-41 PK1 PAPERINOHJAUSTELA NIVELAKSELI GWB 587.15.02 12571

LOH_PK1-PA2-S45 PK1 KÄÄNTÖSYLINTERI S45 *1830 HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-103 13074

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 13260

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 ESIP. 13107

HAMMASKYTKIN HK-303 13178

HAMMASKYTKIN HK-304 13441

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304 FE 150008

OHJAUSRENGAS HAMMASKYTK. HK-303>HK-103 13114

OHJAUSRENGAS HAMMASKYTK. HK-304>HK-104 13115

HAMMASKYTKIN HK-303 13393

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-303 13156

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-104            20007

HAMMASKYTKIN HK-304 13529

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304(HK-104) 13075

KR6 LOH_PK1-KR6-S49 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 49 *1830 HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-104     13148

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-303 13260

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-304 ESIP.   13107

HAMMASKYTKIN HK-303   13178

HAMMASKYTKIN HK-304       13441

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304 FE 150008

HAMMASKYTKIN HK-303          13393

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-104    20007

HAMMASKYTKIN HK-304   13529

HAMMASKYTKIMEN SISÄHOLKKI HK-104              13124

HAMMASKYTKIMEN ULKOHOLKKI HK-304(HK-104)         13075

LOH_PK1-KR6-52 PK1 PAPERINJOHTOTELA HAMMASKYTKIN HK-301 13303

NIVELAKSELI GWB 587.15.02                12574

Kiinnirullain LOH_PK1-PO-54 PK1 PAPERINLEVITYSTELA 54 NIVELAKSELI LÖBRO 105/21               209825



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

SOP OHJE: HAMMASKYTKINTEN VOITELUHUOLTO  

 

SOP voiteluhuolto-ohjeen tarkoituksena on havainnollistaa voiteluhuoltotyö ja tuoda esiin mahdollisia työturvallisuusriskitekijöitä. 

Voiteluhuolto-ohjeen läpikäyminen ennen työtehtävän aloittamista auttaa muistamaan työtehtävän vaiheet ja edes auttaa kiinnittämään 

huomiota turvallisuusriskeihin työkohteessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Kiristysmomentit, lujuusluokka 8.8 Zne. 

(Kiviniemi, Moventas Gears, 2013.)

Ruuvi Kiristysmomentti [Nm]

M10 51

M12 89

M16 218

M20 426

M24 735

M30 1450

Taulukko 2. Voiteluainetulpan kiristysmomentti

mm [Nm]

4 7

5 10

8 29

SOP ohje: Hammaskytkinten voiteluhuolto

PK1 Tehdas: SAPPI Kirkniemi

PK1/voimansiirto Päivitetty:

1

a

2
b

3
c

4
d

5

e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15

16

Hyväksyjä:

Päivämäärä:

Konelinja: 

Laite:

Irroita suojus. Varmista ennen huoltotyön aloittamista, että 

käyttömoottorit ovat erotettu sähköverkosta ja työ on turvallista 

aloittaa.

Yksityiskohdat, työvaiheet kuva 1 ( 

Esim. Ohjauspaneli )

Työnnä ulkoholkki sivuun. Varmista, että ulkoholkki liikkuu napojen yli. 

Tarkista navan ja ulkoholkin hampaiden kunto ja puhdista hampaat.

Voimanlähde kytketty irti. Varoita 

varoituskyltein suoritettavasta 

huoltotyöstä.

Puhdista kytkin. Irroita kytkimen päätylaipan pultit. Tarkista 

päätylaipan tiivisteen kunto. 

Varo ahtaita paikkoja. Vaarana lyödä pää 

rakenteisiin.

Työvaiheet ja tehtävä kuvaus Kuvat, työvaiheet, turvallisuus Työturvallisuus

Asenna päätylaipat ja tiivisteet. Kiristä ruuvit R1 ja pultit P1 tasaisesti. 

Tarkista oikea kiristysmomentti taulukosta 1.

Irroita voiteluainetulpat. Lisää voiteluainetta, kunnes sitä tulee ulos 

voiteluainerei'istä vaaka-asennossa. Kiristä voitelutulppa. Tarkista 

oikea kiristysmomentti voitelutulpalle taulukosta 2.

Yksityiskohdat, työvaiheet kuva 2 ->

Alueen yleiskuva, turvallisuus 

huomiot

Kiinnitä suojus.

1

2

3

4

5

a

b

6



 

 

SOP OHJE: HAMMASKYTKIN VÄLIAKSELILLA VOITELUHUOLTO 

 

SOP voiteluhuolto-ohjeen tarkoituksena on havainnollistaa voiteluhuoltotyö ja tuoda esiin mahdollisia työturvallisuusriskitekijöitä. 

Voiteluhuolto-ohjeen läpikäyminen ennen työtehtävän aloittamista auttaa muistamaan työtehtävän vaiheet ja edes auttaa kiinnittämään 

huomiota turvallisuusriskeihin työkohteessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Kiristysmomentit, lujuusluokka 8.8 Zne. 

(Kiviniemi, Moventas Gears, 2013.)

Ruuvi Kiristysmomentti [Nm]

M10 51

M12 89

M16 218

M20 426

M24 735

M30 1450

Taulukko 2. Voiteluainetulpan kiristysmomentti

mm [Nm]

4 7

5 10

8 29

SOP ohje: Hammaskytkin väliakselilla voiteluhuolto

PK1 Tehdas: SAPPI Kirkniemi

PK1/voimansiirto Päivitetty:

1

a

2

b

3
c

4
d

5

e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15

16

Hyväksyjä:

Päivämäärä:

Alueen yleiskuva, turvallisuus 

huomiot

Toista kohdat 2-5 kytkimen toiselle puolelle.

Yksityiskohdat, työvaiheet kuva 2 ->

Kiinnitä suojus.

Asenna päätylaippa ja tiiviste. Kiristä pultit tasaisesti. Tarkista oikea 

kiristysmomentti taulukosta 1.

Irroita voiteluainetulpat. Lisää voiteluainetta, kunnes sitä tulee ulos 

voiteluainerei'istä vaaka-asennossa. Kiristä voitelutulppa. Tarkista 

oikea kiristysmomentti voitelutulpalle taulukosta 2.

Voimanlähde kytketty irti. Varoita 

varoituskyltein suoritettavasta 

huoltotyöstä.

Puhdista kytkin. Tue väliakseli taljalla rakenteeseen tai erilliseen 

telineeseen. Irroita kytkimen päätylaipan pultit. Tarkista päätylaipan 

tiivisteen kunto. 

Varo ahtaita paikkoja. Vaarana lyödä pää 

rakenteisiin.

Työvaiheet ja tehtävä kuvaus

Kuvat, työvaiheet, turvallisuus Työturvallisuus

Konelinja: 

Laite:

Irroita suojus. Varmista ennen huoltotyön aloittamista, että 

käyttömoottorit ovat erotettu sähköverkosta ja työ on turvallista 

aloittaa.

Yksityiskohdat, työvaiheet kuva 1 ( 

Esim. Ohjauspaneli )
Työnnä ulkoholkki sivuun. Varmista, että ulkoholkki liikkuu navan yli. 

Tarkista navan ja ulkoholkin hampaiden kunto ja puhdista hampaat.
a

b
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SOP OHJE: NIVELAKSELIN VOITELUHUOLTO  

 

SOP voiteluhuolto-ohjeen tarkoituksena on havainnollistaa voiteluhuoltotyö ja tuoda esiin mahdollisia työturvallisuusriskitekijöitä. 

Voiteluhuolto-ohjeen läpikäyminen ennen työtehtävän aloittamista auttaa muistamaan työtehtävän vaiheet ja edes auttaa kiinnittämään 

huomiota turvallisuusriskeihin työkohteessa.  

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Kiristysmomentit, lujuusluokka 10.9 (GWB, 2013.)

Ruuvi Kiristysmomentti [Nm]

M8 35

M10 69

M12 120

M14 190

M16 295

M18 405

M20 580

M22 780

M24 1000

M27 1500

Taulukko 2. Ura-akselin välys. (GWB, 2012.)

Malli (GWB) Uran pituus <50mm Uran pituus > 50mm Max. Välys

587.55/60, 390.60 0.40 0.50 0.55

390.65, 390.70 0.37 0.43 0.45

PK 1 Tehdas: SAPPI Kirkniemi

PK1 /voimansiirto Päivitetty:

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15

16

Hyväksyjä:

Päivämäärä:

Tarkista tiivisteet laakereiden alla.

Kiinnitä suojus.

Työvaiheet ja tehtävä kuvaus

Kuvat, työvaiheet, turvallisuus Työturvallisuus

Irroita suojus. Varmista ennen huoltotyön aloittamista, että käyttömoottoorit ovat 

erotettu sähköverkosta ja työ on turvallista aloittaa.

Yksityiskohdat, työvaiheet kuva 1 ( Esim. 

Ohjauspaneli )

Voimanlähde kytketty irti. 

Varoita varoituskyltein 

suoritettavasta huoltotyöstä.

Pudista kardaaninivelet. Voitele kardaaninivelet Molykote Longterm 2 

voiteluaineella. Maksimi voitelupaine 15 bar, eli 1,5 Mpa.

Varo ahtaita paikkoja. Vaarana 

lyödä pää rakenteisiin.

Tarkista nivelien välys.

Tarkista ura-akselin välys. Välykset taulukossa 2.

Tarkista laakerikupin väri. Mahdollinen ylikuumeneminen värjää kupin.

Tarkasta pulttien kireys. Kiristysmomentit taulukossa 1.

SOP Nivelakselin voiteluhuolto
Konelinja: 

Laite:

b

a



 

 

VOITELUHUOLTO-OHJELMAN TYÖKUSTANNUKSET 

 

EHT1 huolto-ohjelman kustannukset ovat määritelty työparin tehdessä 12 tunnin työpäiviä, jolloin huolto saadaan suoritettua kahdessa 

seisokkivuorokaudessa. EHT2 tason kustannukset ovat määritetty työparin tehdessä kolme työpäivää. Kahden ensimmäisen työpäivän pituus 

on 12 tuntia ja kolmannen työpäivän 6 tuntia. EHT3 tason kustannustarkastelu on määritetty työparin tehdessä kolme 12 tunnin työpäivää. 

EHT 1, 2 ja 3 suoritetaan suunnitellun huoltoseisokin aikana, jolloin katetuottomenetyksiä eikä odotustunteja huomioida. 

 

Kunnossapito-osasto Alihankkija

EHT1 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€] EHT1 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€]

0 % 32 33 1056 0 % 32 50 1600

 vrk 50 % 8 49,5 396  vrk 50 % 8 75 600

vrk 100 % 8 66 528 vrk 100 % 8 100 800

päiväraha 152 Vuoden 2013 päiväraha 38€/pv/hlö

matkakorvaus 90 arvioitu (200 km * 0,45€/km)

yhteensä 48 1980 yhteensä 48 3152

EHT 2 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€] EHT 2 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€]

0 % 44 33 1452 0 % 44 50 2200

 vrk 50 % 8 49,5 396  vrk 50 % 8 75 600

vrk 100 % 8 66 528 vrk 100 % 8 100 800

päiväraha 228 Vuoden 2013 päiväraha 38€/pv/hlö

matkakorvaus 90 arvioitu (200 km * 0,45€/km)

yhteensä 60 2376 yhteensä 60 3918

EHT 3 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€] EHT 3 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€]

0 % 48 33 1584 0 % 48 50 2400

 vrk 50 % 12 49,5 594  vrk 50 % 8 75 600

vrk 100 % 12 66 792 vrk 100 % 8 100 800

päiväraha 228 Vuoden 2013 päiväraha 38€/pv/hlö

matkakorvaus 90 arvioitu (200 km * 0,45€/km)

yhteensä 72 2970 yhteensä 72 4118



 

 

HÄIRIÖSEISOKIN TYÖKUSTANNUKSET  

 

Häiriön aiheuttamat kustannukset

Kunnossapito-osasto Alihankkija

suunniteltu Työkustannus 1 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€] Työkustannus 1 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€]

0 % 16 33 528 0 % 16 50 800

 vrk 50 % 4 49,5 198  vrk 50 % 4 75 300

vrk 100 % 4 66 264 vrk 100 % 4 100 400

matkakorvaus 90 arvioitu (200 km * 0,45€/km)

päiväraha 76 Vuoden 2013 päiväraha 38€/pv/hlö

yhteensä 24 990 yhteensä 24 1666

ei-suunniteltu Työkustannus 2 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€] Työkustannus 2 Työtunnit [h] Kustannus [€/h] Kustannus [€]

0 % 0 33 0 0 % 0 50 0

 vrk 50 % 4 49,5 198  vrk 50 % 4 75 300

vrk 100 % 20 66 1320 vrk 100 % 28 100 2800

hälytyskorvaus 132 2*tuntipalkka hälytyskorvaus 200 arvioitu: 2*tuntipalkka

matkakorvaus 10 matkakorvaus 90 arvioitu (200 km * 0,45)

päiväraha 76 Vuoden 2013 päiväraha 38€/pv/hlö

yhteensä 24 1660 yhteensä 32 3466

Menetetty kate 14 5500 77000 Menetetty kate 16 5500 88000

Ero 77 604 Ero 89 800

12 työtuntia 12 työtuntia

odotusaika 2 tuntia odotusaika 4 tuntia  

Työkustannustarkastelussa kone-elimen rikkoutuminen on tapahtunut normaalin työajan (07:00-15:30) jälkeen. Laskelmassa on huomioitu 

työehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Kustannuslaskelmassa on lisäksi huomioitu hälytys- ja matkakorvaus, sekä alihankkijan 

työntekijöiden päiväraha. Työvoiman odotusajaksi on arvioitu kunnossapito-osastolla 2 tuntia ja alihankkijalla 4 tuntia. Suurin kustannus 

muodostuu katemenetyksistä, jotka ovat 5 500 € tunnilta. Mikäli työvoimaa tai varaosaa joudutaan odottamaan esimerkiksi 10 tuntia, on 

odotetun katetuottomenetyksen arvo pelkästään 55 000 €. 


