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LYHENTEET JA MERKINNÄT
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1. JOHDANTO

Tässä diplomityössä tutkitaan pyörivien sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan kehittämistä
reaaliaikaiseksi. Tämä mahdollistaisi kunnossapitoon liittyvien huoltoseisokkien entistä
paremman suunnittelun ja sähkökäyttöjen rikkoontumisten ennakoimisen.
Heti alkuun on hyvä erotella termit kunnossapito ja –valvonta. Standardi SFS-EN 13306
mukaan kunnossapito on teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joilla pyritään pitämään tai palauttamaan järjestelmä toimintaan, jossa
sen on alunperin ollut tarkoitus toimia. Kunnonvalvonta on taas koneen tai järjestelmän
toiminnan valvomista ja varmistamista siitä, että se pysyy mahdollisimman hyvin toiminnassa ilman ylimääräisiä huoltokatkoksia ja on huomioitava, että kunnonvalvonta
osa kunnossapitoa.
Tutkitaan pääasiassa reaaliaikaisen värähtelymittauksen hyödyntämistä. Tämä on seurausta siitä, että suurin osa sähkömoottoreiden rikkoontumisista johtuu laakereista. Laakereiden valmistajilla on saatavilla taulukoita eri värähtelytasoista. Etenkin suunniteltaessa uusia prosessilaitoksia, joissa hyödynnetään pyöriviä sähkökäyttöjä, olisi hyvä
miettiä reaaliaikaisen kunnonvalvonnan hyödyntämistä ja mittalaitteiden liittämistä
oleellisiin osiin prosessia. Tällöin saataisiin heti prosessin ensikäynnistyksestä mittausdataa, mm. värähtelyiden lähtötaso.
Perinteinen tapa suorittaa ennakoivaa kunnossapitoa pyörivissä sähkökäytöissä on järjestää erillisiä värähtelymittauskäyntejä, joissa kerätään vaadittavaa dataa. Näistä jollain
aikajänteellä saatu mittausdata analysoidaan ja näiden analysointien pohjalta tehdään
päätökset ennakoivista huoltotoimenpiteistä, jos niille havaitaan tarvetta. Mittauskäyntejä tehdään esimerkiksi noin kolmen kuukauden välein.
Koska mittaus ei ole jatkuvaa, voi mittakäyntien välissä tulla ikäviä yllätyksiä. Pahimmassa tapauksessa tarpeeksi taajan mittaustiedon puuttuessa sähkömoottori saattaa tuhoutua ja tuotanto keskeytyä. Sähkömoottoreiden saatavuus ei erikoistapauksissa ole
itsestään selvää, jolloin tuotannon uudelleen käynnistäminen voi viivästyä pahasti.
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Olisi ensisijaisen tärkeää luoda reaaliaikainen kunnonvalvonta, jonka avulla vikatilanteissa ongelma nähdään ajoissa, jolloin tuotanto voidaan pysäyttää ajoissa ja hallitusti
eikä tuotantoprosessin oleellisia osia rikkoudu. Reaaliaikaisen mittauksen etuna voidaan
pitää sitä, että mittauksille voidaan asettaa tiettyjä rajoja, joiden puitteissa kunnossapitojärjestelmä tekisi automaattisen hälytyksen tai jopa ajoittaisi automaattisesti mahdolliset
huoltoseisokkien ajankohdat. Palvelu voitaisiin myös tuottaa niin sanottuna etäpalveluna, jolloin eri kohteiden valvonta voidaan keskittää.

1.1. Työn tavoitteet ja rajaukset

Työssä käsitellään pyörivien sähkökäyttöjen ennakoivaa kunnossapitoa reaaliaikaisen
värähtelymittauksen avulla. Kunnossapidon valvontakeinoja on monia, mutta pyörivien
sähkökäyttöjen tapauksessa kunnonvalvontaa on yksinkertaisinta toteuttaa värähtelymittauksin, koska yksinkertaisia ja monipuolisia mittalaitteita ja antureita on saatavilla. On
luonnollista, että mekaanisia vikoja voidaan havaita värähtelymittauksin, mutta myös
osa sähköisistä vioista voi aiheuttaa mekaanista värähtelyä.
Lisäksi työssä käsitellään reaaliaikaisen värähtelymittauksen hyödyntämistä osana kunnonvalvontaprosessia ja mahdollisuutta toteuttaa etävalvontaa silloin, kun yrityksellä ei
ole jatkuvaa kunnossapitoon pätevää henkilöstöä, vaan kunnonvalvonta on esimerkiksi
ulkoistettua tai yrityksen omaa henkilökuntaa, joka työskentelee yrityksen toisella toimipisteellä.
Työssä käydään läpi myös kunnossapidon toteutusta. Miten se olisi mahdollista toteuttaa etänä ja mitä etuja siitä voisi olla itse tuotantolaitokselle sekä huoltopalvelun tuottajalle.
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2. PYÖRIVÄT SÄHKÖKÄYTÖT
2.1. Mikä on sähkökäyttö

Sähkökäytöllä tarkoitetaan laitteistoa, joka muuntaa hallitusti sähköenergiaa mekaaniseksi energiaksi tai päinvastoin. Käsiteltävän aiheen tarkka nimi on sähkömoottorikäyttö, jolle on kuitenkin vakiintunut yksinkertainen nimi sähkökäyttö. Sähkökäytöt
voidaan jakaa säätämättömiin ja säädettäviin moottorikäyttöihin. Suurin osa teollisuudessa käytettävistä moottorikäytöistä on edelleen säätämättömiä, joissa käytetään
useimmiten oikosulkumoottoria. Moottorikäyttöjä ohjataan yleisesti teollisuusautomaatiolla. (Pyrhönen, 2005)
Pyrhösen mukaan sähkökäytön voidaan ajatella koostuvan tehoelektroniikasta, sähkömoottorista, säätäjästä ja mittalaitteista. Tulona taas toimii sähköverkon taajuus tai ohjesignaali. Lähtönä toimii yleensä jokin mekaaninen kuorma. Kuvasta 2.1 voidaan nähdä sähkökäytön periaatteellinen rakennekuva.
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Kuva 2.1. Sähkökäytön periaatteellinen lohkokaavio. (Pyrhönen, 2005)

Mård määrittelee sähkökäytön laajalla ja suppealla merkityksellä. Laajassa merkityksessä sähkökäytöllä tarkoitetaan sähkömoottorin käyttämää koneellista tuotantoprosessia.
Tällöin sähkökäyttöä mietitään tuotantotoiminnan kannalta. Suppealla merkityksellä
sähkökäytöllä tarkoitetaan tietyn työkoneen akselin pyörittämistä sähkömoottorin avulla, jolloin sähkömoottorin ajatellaan olevan energianmuunnin, joka muuttaa sähkövoiman liike-energiaksi. (Mård, 1992)
Mårdin mukaan sähkökäytöllä tarkoitetaan teknisesti, sähkömoottorin pyörittämän työkoneen tai kuljetusvälineen käyttöä siten, että sähkömoottorin sähköteho muutetaan
mekaaniseksi tehoksi ja siitä edelleen hyötytehoksi. (Mård, 1992)
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2.2. Mikä on pyörivä sähkökäyttö

Pyörivä sähkökäyttö on sähkömoottorikäyttö, jossa sähkömoottorissa on pyörivä akseli,
joka liikuttaa konetta tai prosessia. Tällainen kone voi olla esimerkiksi kuljetin tai puhallin. Ohjaus voi olla joko säätämätön tai säädetty. Säätämätöntä pyörivää sähkökäyttöä ohjataan yleisesti teollisuusautomaatiolla suoraan releen kautta. Säädetyissä käytöissä käytetään usein taajuusmuuttajia.
Teollisuudessa useimmiten käytettävä sähkökäyttö on pyörivä sähkökäyttö. Niitä käytetään paljon puhaltimissa, pumpuissa ja teollisuuden vaativissa tuotantoprosesseissa.

2.3. Pyörivät sähkökoneet

Pyörivät sähkökoneet muuntavat mekaanisen energian sähköenergiaksi, jolloin puhutaan generaattoreista, tai ne muuntavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi, jolloin
puhutaan moottoreista.
Pyörivien sähkökoneiden runsaasta tyyppivalikoimasta erottuvat tasavirtakoneet, epätahtikoneet ja tahtikoneet. Epätahti- ja tahtikoneet ovat vaihtovirtakoneita, joita kutsutaan myös kiertokenttäkoneiksi. Tasavirtakonettakin voidaan pitää kiertokenttäkoneen
erikoistapauksena, jonka kiertokenttä ei pyöri. (Mård, 1992)
Teollisuudessa eniten käytetty pyörivä sähkökone on epätahtikone. Epätahtikoneet ovat
erittäin monikäyttöisiä ja etenkin taajuusmuuttajakäytöissä niitä pystytään hyödyntämään vaativissa teollisuuden sovelluksissa. Monipuolisen käytettävyyden ansiosta epätahtikoneet ovat lähes kokonaan syrjäyttäneet tasavirtakoneet teollisuuden käytöissä.
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2.3.1. Epätahtikone

Koneen toiminnan kannalta tärkeimmät osat ovat staattorin käämitys levypakkoineen ja
roottorin käämitys levypakkoineen. Näistä kahdesta muodostuu epätahtikoneen sähköisen toiminnan aktiiviset osat. Muut osat ovat passiivisia osia, joiden tehtävä on pitää
aktiiviset osat paikoillaan, johtaa sähkövirtaa koneeseen tai pois koneesta ja välittää
pyörivä liike moottorista työkoneeseen tai voimakoneesta generaattoriin.
Epätahtikone on vaihtosähkökone, jonka roottori pyörii eri nopeudella eli epätahdissa
staattorikäämityksen kehittämän pyörivän magneettikentän kanssa (Aura ja Tonteri,
1996). Kuvasta 2.1 nähdään leikkauskuva oikosulkumoottorista.

Kuva 2.2. Leikkauskuva oikosulkumoottorista ja sen komponenteista. 1: akseli, 2: runko, 3: staattori, 4:
nostokoukku, 5: tuuletin, 6: kytkentäkotelo, 7: kytkentäjohtimet, 8: roottori ja 9: laakerit. (Kuva muokattu
Cadforumin sivuilta löytyneesti kuvasta, jossa se on vapaasti ladattavissa.)
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Kuvasta 2.3 on yksi hieman erikoisempi sovellus oikosulkumoottorista. Kyseessä on
savunpoistopuhallin, jota käytetään savunpoistopuhallinluukuissa ja savunpoistopuhallinseinäluukuissa. Alla oleva nelinapainen oikosulkumoottori on teholtaan 4 kW ja sen
tulee pystyä toimimaan 400 °C ympäristön lämpötilassa vähintään 2 tuntia. Tämä puhallin ei sovellu jatkuvaan käyttöön, vaan sen käyttötarkoitus on ainoastaan savunpoisto
hätätilassa.

Kuva 2.3. Savunpoistopuhallin oikosulkumoottorilla, 4 kW F400 2h, valmiina asennettavaksi puhallinluukkuun.

Kuvassa 2.4 nähdään yllä olevan Kera Groupin valmistama Fläkt Woodsin savunpoistopuhallinluukku SMHA HATCH, johon on asennettu kuvan 2.3 savunpoistopuhallin.
Kuvasta nähdään myös kannen avaamiseen tarkoitetut hammastankoavaajat. Koska kyseessä on erikoisvalmisteinen savunpoistoluukku, löytyy sieltä vielä erillinen lämmitin.
Tähän erikoisvalmisteiseen savunpoistoluukkuun on asennettu lämmitin siitä syystä,
että kyseinen puhallinluukku tulee asennettavaksi kylmään tilaan ja halutaan varmistaa
avauslaitteiden, sekä puhaltimen toiminta lämmittimen avulla.
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Kuva 2.4. Fläkt Woods SMHA HATCH savunpoistopuhallinluukku.

Epätahtikoneista oikosulkumoottori edustaa teollisuuden yleisimmin käyttämää moottorityyppiä. Teollisuudessa käytettävät moottorit ovat normaalisti kolmivaiheisia. Oikosulkumoottori on staattorisyöttöinen, mikä tarkoittaa sitä, että staattorikäämitys sekä
magnetoi moottorin että huolehtii energianmuunnosta yhdessä oikosuljetun roottori-
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käämityksen kanssa. Kun moottoria syötetään kolmivaiheisella virralla, syntyy moottorin ilmaväliin staattori- ja roottorikäämityksen yhteisvaikutuksesta pyörivä magneettikenttä, jonka vuoviivat leikkaavat roottorikäämin sauvoja roottorin käydessä jättämällä.
Jättämä on epätahtikoneessa vääntömomentin tuottamisen kannalta välttämätön. Jättämän ansiosta roottorisauvoihin indusoituu sähkömotorinen voima, joka saa aikaan roottorivirran oikosuljetussa käämissä. Lorentzin voiman mukaisesti virran ja pyörivän
magneettikentän välinen voimavaikutus synnyttää koneen vääntömomentin, jonka ansiosta saadaan roottori pyörivään liikkeeseen. (Pyrhönen, 2005)
Epätahtikoneita, kuten esimerkiksi oikosulkumoottoreita, käytetään paljon teollisuudessa muun muassa puhallin-, kuljetin- ja pumppukäytöissä. Taajuusmuuttajan avulla oikosulkumoottorista on tullut erittäin monikäyttöinen teollisuuden moottorikäyttö, jota voidaan hyödyntää lähes missä tahansa teollisuuden sovelluksessa.
Oikosulkumoottorin tyypillisiä rikkoontumissyitä ovat laakeri-, staattori ja -roottoriviat,
jotka voivat johtua seuraavista syistä; sähköiset syyt, lämpötila, mekaaniset syyt, ympäristötekijät ja ohjausjärjestelmäviat. Oikosulkumoottoreissa suurin osa rikkoontumisista
johtuu laakerivioista (Salenius, 2012). Laakereista johtuvia rikkoontumisia on suurin
osa myös alla esitetyissä tahti- ja tasasähkökoneissa, joten tämä puoltaa sitä, että laakereiden kunnonvalvontaan tulisi panostaa.
Oikosulkumoottoreissa ilmenevistä staattori- ja roottorivioista staattoriviat ovat yleisempiä. Tällöin yleisimmin staattorikäämitys vikaantuu äkisti, jolloin vika yleensä havaitaan siinä vaiheessa, kun käämitys palaa ja moottori pysähtyy. Yleisin oikosulkumoottorin roottorivika on roottorisauvan murtuminen. Roottorisauvan murtuminen aiheuttaa murtuneen roottorisauvan virran siirtymisen viereisiin sauvoihin. Tällöin niiden
virrat kasvavat ja samalla niiden lämpötila kasvaa merkittävästi. Tämä taas saattaa aiheuttaa viereisten sauvojen hajoamisen ja lopulta moottorin lopullisen toimintahäiriön.
Esimerkiksi tasavirtamoottoreissa hiilipöly aiheuttaa suurempaa huoltotarvetta verrattuna oikosulkumoottoriin. Huoltamattomassa tasavirtamoottorissa syntyvää hiilipölyä
kerääntyy staattoriin ja roottoriin, mikä aiheuttaa käämityksen lämpenemisen, sekä lisää
läpilyöntiriskiä. Tahtimoottoreissa on usein käytössä liukurenkaat magnetointikäämitystä varten, jotka tasavirtamoottorin tavoin vaativat säännöllistä huoltoa. (Salenius, 2012)
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Tahtimoottoreiden napapyörässä voi olla myös kestomagneetit, jolloin erillistä magnetointivirtaa ei tarvita. Tässä ongelmana on kuitenkin se, että kestomagneetit menettävät
polarisaationsa liian suuressa lämpötilassa, ja lämpötilan hallinta voi teollisuuden eri
prosesseissa olla haasteellista. Oikosulkumoottori on yksinkertaisen rakenteensa ja edullisen hintansa ansiosta tullut suosituimmaksi teollisuuden käytössä olevista moottoreista. Etenkin taajuusmuuttajakäyttöjen ansiosta oikosulkumoottorit ovat korvanneet tasavirta- ja tahtimoottoreita.
Moottoreissa laakerivikojen syntymiseen voi olla monia eri syitä, esimerkiksi laakerivirrat, moottorin epätasapaino, voiteluvirhe, mekaaninen isku tai valmistusvirhe. Kuten
edellä jo mainittiin, laakereiden kunnonvalvontaan olisi hyvä panostaa ja värähtelymittauksilla näitä vikoja voidaan havaita ennalta. Tosin on muistettava, että jo pyörivän
sähkökäytön asennusvaiheessa tulee olla tarkkana, ettei tehdä virheitä, jotka voivat aiheuttaa myöhäisemmässä vaiheessa moottorin rikkoontumisia. Tämä pätee sekä oikosulkumoottoreihin, että alla käsitellyille tahti- ja tasavirtamoottorille.

2.3.2. Tahtikone

Tahtikone on vaihtosähkökone, jonka roottori, jota myös napapyöräksi kutsutaan, pyörii
staattorin synnyttämän pyörivän magneettikentän kanssa samalla nopeudella eli tahdissa. Tahtikoneen staattorin rakenne on periaatteessa samanlainen kuin epätahtikoneessa,
mutta roottorin rakenne on erilainen. Tahtikoneen roottori on joko umpi- tai avonapainen. Umpinapaista roottoria käytetään yleensä nopeakäyntisissä tahtikoneissa ja
avonapaista roottoria hitaissa tahtikoneissa (Aura ja Tonteri, 1996). Alla periaatekuvat
tahtikoneen umpi- ja avonaparoottorista.
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Kuva 2.5. Vasemmalla kaksinapainen umpinaparoottori ja oikealla nelinapainen avonaparoottori. (Match
ja Morgan,1987.)

Mårdin mukaan tahtimoottoriksi on perinteisesti kutsuttu vaihtovirtamoottoria, jonka
roottoriin on syötetty tasasähköä ja staattoriin vaihtosähköä. Tässä tapauksessa staattorin käämitys luo kiertokentän ja roottori pyörii samassa tahdissa tämän kiertokentän ja
syöttöverkon kanssa. Reippaasti yleistäen voitaisiin sanoa, että tahtikone on jokainen
kone, jossa aktiivinen sähkölähde syöttää sekä staattorin, että roottorin käämityksiä. On
kuitenkin muistettava, että saatavilla on myös synkronireluktanssitahtikoneita ja kestomagneettitahtikoneita, joissa erillistä roottorisyöttöä ei ole. Tahtikoneissa staattorin ja
roottorin luomat kiertokentät pyörivät keskenään samalla mekaanisella nopeudella Ω,
(Mård, 1992). Tahtikoneita käytetään paljon generaattoreina esimerkiksi vesivoimalaitoksissa ja joissakin tuulivoimalatyypissä.
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2.3.3. Tasavirtakone

Tasavirtakoneen rakenne on erilainen kuin tahti- ja epätahtikoneissa. Tämä johtuu siitä,
että tasavirtakoneissa ankkurin pyöriminen aikaansaa ankkurissa tarvittavan pyörivän
vuon. Tasavirtakoneen rakenne voidaan nähdä kuvasta 2.6. Tasasähkögeneraattorin ja moottorin rakenteet eivät eroa juuri toisistaan, joten samaa konetta voidaan käyttää joko
moottorina tai generaattorina. (Korpinen, 1998)

Kuva 2.6 Poikkileikkaus eräästä tasavirtakoneesta. (Aura ja Tonteri, 1994)

Korpisen mukaan tasasähkökoneissa rautaosat muodostavat koneen magneettikentälle
magneettipiirin, kuten muissakin koneissa. Koska kentät koneessa ovat tasakenttiä, voidaan koneen kehä ja napojen rautaosat tehdä täysraudasta. Roottorin rautaosat sen sijaan
on tehty sähkölevystä, sillä se joutuu pyörimään tasamagneettikentässä. Pyörimisliike
aiheuttaa siinä vuon vaihtelun ja rautahäviöitä. (Korpinen, 1998)
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Tasavirtakoneita käytetään muun muassa muoviteollisuuden ja puunjalostukseen erikoistuneissa yrityksissä pääkäyttöinä. Ne ovat hyvin säädettävissä ja niistä saadaan hyvä
vääntömomentti ulos. Esimerkkinä sovelluskohteesta voisi käyttää vaneritehtaan sorvilinjaa, jossa tasavirtakonetta käytetään itse sorvin pääkäyttönä. Tasavirtakoneita on vielä jonkin verran käytössä, mutta monissa sovelluksissa taajuusmuuttajalla ohjatut vaihtovirtakoneet ovat syrjäyttäneet niitä.
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3. KUNNOSSAPITO

Kunnossapidon merkitystä ei voida väheksyä. Oikein tehtynä ja ajoitettuna, tuotanto
saadaan pidettyä mahdollisimman tehokkaasti pyörimässä ja tuottamassa lisäarvoa.
Ylimääräiset käyttökeskeytykset tuotannossa ovat yleisesti erittäin kalliita ja aiheuttavat
pahimmassa tapauksessa viivytyksiä toimituksiin. Lisäksi on mahdollista, että tuotannon kannalta oleelliset osat rikkoutuvat peruuttamattomasti, kunnossapidon laiminlyöntien johdosta. Tällöin tuotannon uudelleen käynnistäminen kestää entistä kauemmin ja
aiheuttaa taas suuria kustannuksia ja menetettyjä tuloja. Alla olevasta kuvasta 3.1 voidaan nähdä lohkokaavio kunnossapidon tasoista ja siitä voidaan nähdä kuinka laajasti
kunnossapitoa voidaan toteuttaa.

Kuva 3.1. Kunnossapidon eri tasojen lohkokaavio. (Ansaharju, 2009)
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Seuraavassa käydään läpi kunnossapidon käsitteitä. Yllä olevasta lohkokaaviosta voidaan nähdä kuinka monitasoista kunnossapito on. Pitää mainita tässä yhteydessä, että
kunnossapito koko laajuudessaan on paljon monisyisempää kuin mitä tässä työssä käsitellään.

3.1. Mitä on kunnossapito

Kunnossapitoa pidetään yleisterminä tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä
tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon. Kattoterminä se on huomattavasti laajempi käsite kuin huolto. Käytännön toimien ohella kunnossapitoon liittyy oleellisesti
osana oma ajattelutapa. Kunnossapidon merkitys on kasvamassa erittäin voimakkaasti,
ja myös oikeutetusti sitä voidaan pitää omana tieteenhaaranaan. (Opetushallitus, EDU.fi
ja Kunnossapitoyhdistys Ry)
Kiristyvän kilpailun ja tuotantotehokkuuden maksimoinnin johdosta kunnossapitoon
satsataan entistä enemmän. Tuotantoprosessit ovat myös monimutkaistuneet ja automatisoituneet, tästä johtuen tuotannon eri osissa on entistä enemmän liikkuvia osia, jotka
vaativat oman huomionsa kunnossapitoa silmällä pitäen.
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Kuva 3.2. Määräaikaishuolloissa korjaukset ja osien vaihdot joudutaan ajoittamaan tarpeettoman aikaisiksi. Koneen tai komponentin ”elinkaari” osoittaa valvonnan avulla määritellyn korjausajankohdan. Esimerkiksi kuulalaakereiden nimellisen eliniän täyttyessä on vielä 90 % laakereista toimintakuntoisia. (Hirvensalo, 1977)

Ansaharjun mukaan kunnossapidon tavoitteena on koneiden ja laitteiden pitäminen toimintakunnossa siten, että tuotanto pysyy edullisena, on tuotteen hintaan nähden edullista, turvallista ja ympäristöä säästävää. (Ansaharju, 2009)
Alla olevasta kuvasta 3.3 voidaan nähdä esimerkki pyörivän sähkökäytön kunnossapitoon tehtävistä tarkistuksista. Osa kuvan tarkistuksista on silmämääräisiä, kun taas
osaan on käytettyä tarkoitukseen soveltuvia työkaluja.
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Kuva 3.3. Sähkökäytön kunnossapidon periaatteet ja toimenpiteet. (Ansaharju, 2009)

Kunnossapitoyhdistys ry:n mukaan kunnossapito on teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää prosessi
tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko
elinjakson aikana. Laitoksen suunnittelu- ja hankintavaiheessa määritetään käytettävyys
ja kunnossapidettävyys, eli luodaan pohja kunnossapidon roolille. Laitoksen toimintaaikana kunnossapito keskittyy ehkäisevään ja parantavaan kunnossapitoon, häiriökorjauksiin sekä kunnossapitovarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. (Kunnossapitoyhdistys Ry)
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Kuva 3.4. Kunnossapitoon sitoutuva pääoma elinkaaren eri vaiheissa. (Kunnossapitoyhdistys Ry)

Tehtaan toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on toimiva ja tehokas kunnossapito. Prosessien käyttövarmuuksia tulisi pyrkiä parantamaan, mutta samalla kunnossapitoon liittyvät kustannukset eivät saisi kasvaa, vaan pikemminkin ennemmin laskea.
(Saarenpää, 2006)
Perinteisesti kunnossapidon ymmärrettiin olevan vikojen korjausta. Tämä ymmärrys on
nykyaikaisessa maapalloistuneessa yhteiskunnassa aivan liian suppea. Kunnossapito
onkin nimensä mukaisesti käyttöomaisuuden tuottokyvyn ylläpitämistä, säätämistä ja
säilyttämistä. Yritys on hankkinut koneet tekemään jotakin haluttua tehtävää. Tämä ”tekemään jotakin” on juuri se, minkä varmistamista kunnossapitäjältä odotetaan. (Järviö,
2007)
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Kunnossapito voidaan jakaa karkeasti kolmeen alahaaraansa. Näitä ovat korjaava, parantava ja ennakoiva kunnossapito. Tässä työssä keskitytään ennakoivaan kunnossapitoon, koska se on kustannustehokkainta. Varsinkin uuden tuotantolaitoksen ja sen prosessin alkuvaiheissa olisi syytä pohtia, kuinka ennakoivaa kunnossapitoa voitaisiin hyödyntää koko tuotannon elinkaaren aikana. Tästä lisää myöhemmin.

3.1.1. Korjaava kunnossapito

Aalto (1994) määrittelee korjaavan kunnossapidon siten, että korjaavassa kunnossapidossa kohde korjataan vasta vikatilanteessa. Tämä on kunnossapidon yksinkertaisin ja
perinteisin muoto. Puhutaan eräänlaisesta ”palokuntatoiminnasta”.
Ongelma korjaavassa kunnossapidossa on se, ettei vikaantumisiin pystytä juuri mitenkään varautumaan ja vauriot voivat olla myös erittäin massiivisia. Lisäksi vikaantuminen voi iskeä juuri pahimpaan aikaan, jolloin prosessin tulisi olla täydessä tehossaan.
Yleensä korjaavaa kunnossapitoa joudutaan käyttämään silloin, kun ennakoivaa kunnossapitoa ei ole osattu tai haluttu hyödyntää. Silti korjaava kunnossapito on valitettavan yleistä.

3.1.2. Parantava kunnossapito

Ansaharjun (2009) mukaan parantavan kunnossapidon tarkoituksena on muuttaa olemassa olevien koneiden käytettävyyttä, luotettavuutta ja kunnossapidettävyyttä. Kunnossapito on parantavaa myös silloin, kun koneita ja laitteita uudenaikaistetaan ja
muunnetaan vastaamaan uudistuneita vaatimuksia ja uusinta tekniikan kehitystä.
Modernisoinnit ovat iso osa parantavaa kunnossapitoa ja yleistä vanhoissa tuotannon
prosesseissa. Prosesseista tehdään entistä automatisoidumpia, energiatehokkaampia ja
nopeampia. Modernisointien jälkeen kunnossapito-ohjelma on räätälöitävä palvelemaan
näitä uudempia laitteita.
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3.1.3. Ennakoiva kunnossapito

Ennakoiva kunnossapito jakautuu kunnonvalvontaan ja määräaikaishuoltoon. Kunnonvalvonnan tai määräväliajoin suoritettavien toimenpiteiden tarkoituksena on havaita
viat, ennen kuin ne aiheuttavat käyttöhäiriöitä. (Rossi, 1993)
Ennakoivalla kunnossapidolla pyritään hallitsemaan riskiä, joka koostuu vian todennäköisyydestä ja vaurion vakavuudesta. Todennäköisyyttä voidaan mitata laitteen tai järjestelmän vikaantumisvälillä, kun taas vaurion vakavuutta mitataan kustannuksilla, jotka aiheutuvat korjauksesta ja seisokista. (Rossi, 1993) Ennakoivalla kunnossapidolla
pyritään myös vaikuttamaan laitteen toimintavarmuuteen, jonka parantuminen nostaa
laitteen käytettävyyttä.
Nykyisin ennakoivan kunnossapidon merkitys on erittäin suuri. Tuotantoprosessit ovat
entistä monimuotoisempia ja teknisempiä. Lisäksi kaikki käyttökatkokset järjestelmissä
aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Tästä syystä olisi syytä panostaa ennakoivaan
kunnossapitoon, jolloin käyttökatkokset huoltoja varten voidaan suorittaa mahdollisimman hallitusti ja kustannustehokkaasti.

3.2. Miksi suositaan ennakoivaa kunnossapitoa

Ennakoivan kunnossapidon kustannuksia voidaan verrata vakuuttamisen kustannuksiin.
Vakuutusmaksujen on oltava järkevässä suhteessa riskin todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Ennakoivan kunnossapidon tasosta päätettäessä on vaurioitumisen todennäköisyys
ja vauriosta syntyvät kustannukset arvioitava jollain menetelmällä ja ennakoivan kunnossapidon kustannukset sitten suhteutettava näihin kustannuksiin. (Johnstone ja Ward,
1981)
Rossin mukaan, kuvasta 3.5 voidaan nähdä eräs tapa arvioida koneen tai laitteen kunnonseurannan kannattavuutta. Kuvan mukaan määritellään koneen tai laitteen tärkeys
tuotannolle ja siitä mietitään vauriokustannusten ja kestoiän kautta, mikä kunnossapitostrategia on hyvä valita. (Rossi, 1993)
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Kuva 3.5. Kunnossapitostrategian valintakaavio, jolla voidaan yksilöidä kunnonvalvonnan piiriin soveltuvat koneet (VTT tiedote 596, 1986)

Rossin mielestä ennakoivan kunnossapidon tuottoja ja kustannuksia arvioitaessa on
otettava huomioon myös vaikutukset, joita ei voida mitata rahalla, toimitusvarmuuden
ja lopputuotteen laadun ollessa niistä tärkeimmät. Myös häiriöiden satunnainen luonne
yhdistettynä tuotannon kuormituksen vaihteluihin vaikuttavat syntyviin kustannuksiin.
Ennakoivan kunnossapidon kustannuksia alentaa myös se, että tarvittavat seisokit voidaan toteuttaa suunnitellusti ja sopeuttaa joustavasti tuotantoon. (Rossi, 1993)
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Kuva 3.6. Ennakoivan kunnossapidon vaikutus kokonaiskustannuksiin.(Aalto, 1994)

Kunnossapitotoiminnan tehostamisen tarve ja sitä kautta elinkaariajattelun eteenpäin
viemiseen, tulee laitteiden ja järjestelmien jatkuvasti kasvavista toiminta varmuusvaatimuksista ja toisaalta myös elinkaarikustannusten ja -tuottojen merkityksen korostumisesta. Toimintavarmuus on muodostumassa selkeästi kilpailutekijäksi tulevaisuudessa.
Ennakoivan kunnossapidon rooli on merkittävässä asemassa tuotantolaitteiden toimintavarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä. Ennakoivan kunnossapidon suunnittelu
edellyttää laitetoimittajilta sekä laitosten kunnossapidon suunnittelijoilta laitteiden luotettavuusteknistä ymmärrystä sekä tehokkaiden työkalujen hallintaa. Myös kunnossapidon informaation hallinta on avainedellytys jatkuvalle toimintojen kehittämiselle. (Kunnossapito -lehti nro 5, 2004)
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4. VÄRÄHTELYMITTAUS
4.1. Mitä on värähtelymittaus

Kaikki pyörivät laitteet värähtelevät käydessään. Pääosa värähtelyistä aiheutuu epätasapainosta, valmistus- tai asennusvirheestä sekä osien kulumisesta tai vaurioitumisesta.
On sähkömoottori sitten oikosulku- tahti- tai tasavirtamoottori, voidaan yleisesti sanoa,
että roottori ja akseli ovat niitä osia, jotka värähtelevät tai aiheuttavat värähtelyä. Kuitenkin värähtelyn varsinainen mittauspaikka on rungossa. Värähtely kulkeutuu laitteen
runkoon laakereiden kautta, joten parhain värähtelyjen mittauspaikka on mahdollisimman lähellä laakeripesää. Tärinämittauksissa tulosten tulkinta suoritetaan pääasiassa eri
taajuusalueilla mitattujen spektrien ja niitä vastaavien tärinän kokonaistasoarvoista tehtyjen analyysien perusteella. (ABB TTT-käsikirja, 2000-07)

Kuva 4.1. Jousi- massasysteemin värähtelyn esittäminen aikatasossa. (ABB:n TTT-käsikirja, 2000-07)
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Korhosen (1990) mukaan kunnossapidon kannalta on erityisen tärkeää tietää kunnossapidettävien koneiden vaurioiden syyt. Vaurioiden syistä on tehty tutkimuksia, joissa on
todettu kolme vaurion aiheuttajaa yleisimmiksi ja nämä ovat väsyminen, kuluminen ja
korroosio. Pyörivien laitteiden osalta kahden ensin mainitun osuus on hallitseva.

Kuva 4.2. Jousi-massasysteemin massan keskipisteen siirtymä, värähtelynopeus ja -kiihtyvyys (ABB
TTT-käsikirja, 2000-07)

VTT:n tiedotteessa todetaan, että värähtelymittausten käyttökelpoisuus perustuu siihen
tosiseikkaan, että yli 90 %:ssa kaikista vikatapahtumista on tapahtunut muutoksia koneen värähtelyissä. Kun näitä muutoksia havaitaan, niin saadaan tietoa myös koneen
kunnon muuttumisesta. Analysoimalla eri menetelmillä näitä mittaustietoja, voidaan
useassa tapauksessa saada myös tarkempi selvyys vian aiheuttajasta. (VTT tiedote 596,
1986)
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Taulukko 4.1. Koneiden värähtelyjen arvosteluperusteet VDI2056:n mukaan. Pystyakselilla nopeuden
tehollisarvo mm/s. Väli 1,8-4,5 mm/s on 8 dB. (Kerkkäinen ja Kuoppala, 1990)
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Ryhmä G
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Värähtelyn kokonaistasoa (tehollisarvo) mitataan yleisemmin taajuusalueilla 10–1000
Hz. Mittausparametrina käytetään yleensä värähtelynopeuden tehollisarvoa,

. Tälle

parametrille on olemassa kansainvälisiä standardeja, jotka antavat ohjearvoja eri kokoluokan koneiden sallituille värähtelyarvoille. Vertaamalla mittauskohteena olleesta koneesta saatuja tuloksia näihin standardeihin voidaan nopeasti saada jonkinlainen kuva
koneen kunnosta. (Kerkkäinen ja Kuoppala, 1990)

Kuva 4.3. Eri värinämittaustapojen tyypilliset mittausalueet (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Spektrianalysaattorilla värähtelysignaali voidaan analysoida tarkemmin, kun signaali
hajotetaan taajuuskomponentteihin. Värähtelyn aiheuttaja ja vikaantunut komponentti
tai laite voidaan useassa tapauksessa päätellä, analysoimalla spektrissä esiintyvien komponenttien alkuperä sekä muutokset aikaisemmin kohteesta otettuihin spektreihin. (Rossi, 1993)
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Kuva 4.4. Värähtelymittauksen muutoksen seuranta. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument
Oy:ltä. (SPM Academy, 2011)

Pyörivien käyttöjen kunnonvalvonnassa värähtelymittaus on yksi käytetyimmistä menetelmistä. Usein riittää pelkkä värähtelyn kokonaistason mittaaminen varsinkin, jos on
käytettävissä aiempia mittaustuloksia trendiseurantaa varten. Tuotannon kannalta tärkeiden koneiden valvontaa voidaan tehostaa taajuusanalyysillä. (VTT:n tiedote 596,
1986)
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2

1

v

Kuva 4.5. Värähtelymittapisteet/- suunnat, numerot 1-4 ovat mittauspisteitä, V on vertikaalisuunta, H on
horisontaalisuunta ja A on aksiaalisuunta. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2011)

Yhä useammin teollisuuden sähkökäyttöjä ohjataan taajuusmuuttajalla. Nykyisissä taajuusmuuttajissa on paljon ominaisuuksia, joilla saadaan myös tallennetuksi tietoa käytön toiminnasta. Näitä mittauksia olisi mahdollista hyödyntää myös ennakoivassa kunnossapidossa. Erilaisia virta- tai vääntömomenttimuutoksia voitaisiin analysoida ja näiden analysointien pohjalta olisi mahdollista tulkita, minkälainen vika voisi olla ilmenemässä. Tämä tukisi hyvin värähtelymittauksista saatuja tuloksia ja niistä tehtäviä analysointeja. Tässä työssä ei tarkemmin keskitytä taajuusmuuttajan hyödyntämiseen ennakoivassa kunnossapidossa.
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4.2. Tärinämittauksessa yleisimmin mitattavat suureet
4.2.1. Siirtymä

Värähtelymittauksissa tavallisesti käytettävät siirtymäanturit ovat pyörrevirta-antureita.
Tämän tyyppisessä anturissa on oskillaattoripiiri, jonka kela muodostaa tuntopinnan.
Metalliesineen lähestyessä kelarungon kautta kulkevaa magneettikenttää, aiheuttavat
kenttään syntyvät pyörrevirrat impedanssimuutoksen piirissä. Tästä aiheutuu anturin
ulostulojännitteeseen muutos, joka taas riippuu tuntopinnan ja metalliesineen etäisyydestä. Kiihtyvyysanturiin verrattaessa induktiivisessa anturissa on etuna se, että toiminta
tapahtuu kosketuksetta ja myös matalataajuisten värähtelyjen mittaaminen on mahdollista. Pienoinen ongelma on se, että siirtymäanturi on aina kalibroitava ennen mittausta.
(ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Kuva 4.6. Anturin käyttö. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä. (SPM Academy,
2011)

Mitattavia kohteita ovat tyypillisestä esimerkiksi liukulaakeroidut akselit. Näistä mitataan pyörimistaajuudella tapahtuvaa liikettä. Siirtymäanturilla saadaan anturin ja mitattavan kohteen väliseen etäisyyteen verrannollinen lähtö. Yleensä mittausalue on 0–2
mm, kun taajuusalue on 0–1 kHz. (VTT:n tiedote 596, 1986)
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4.2.2. Nopeus

ABB:n TTT-käsikirjan mukaan nopeusanturi koostuu tavallisimmin kelasta ja magneettisydämestä. Värähtelyn liike synnyttää kelaan värähtelynopeuteen verrannollisen jännitteen. Anturit ovat tavallisimmin melko isokokoisia ja niiden käyttökelpoinen taajuusalue on välillä 10–1000 Hz. Huonona puolena voisi pitää anturin isoa kokoa ja suhteellisen kapeaa taajuusaluetta. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Kuva 4.7. Esimerkki nopeusanturin toiminnasta. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument
Oy:ltä. (SPM Academy, 2011)

Tietyissä lähteissä nopeusantureiksi käsitetään myös pietsosähköiset kiihtyvyysanturit,
joissa on sisään rakennettu integrointipiiri. Tämä integrointipiiri antaa nopeuteen verrannollisen lähtösignaalin. Nopeuden tehollisarvoa, eli tärinärasitusta, mitattaessa, käytetään yleensä kiihtyvyysanturia, jonka lähtösignaali integroidaan nopeudeksi. (ABB
TTT-käsikirja, 2000-7)
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4.2.3. Kiihtyvyys

Yleisimmin käytetyissä kiihtyvyysantureissa on massa kiinnitettynä pietsosähköiseen
kiteeseen. Massa aiheuttaa kiteeseen varauksen, kun se värähtelee. Tämä varaus on verrannollinen kiihtyvyyteen. Pietsosähköiset anturit ovat pieniä ja saattavat olla herkkiä
laajalla taajuusalueella. Lineaarinen taajuus alue on yleisesti 1 Hz–20 kHz. kiihtyvyysanturin kiinnityksellä on merkitystä, ja sitä on tutkittu melko laajasti. Esimerkiksi
ruuvikiinnityksellä voidaan päästä luotettavasti jopa 20 kHz:n taajuuksiin. Markkinoilla
olevilla erittäin kevyillä antureilla päästään huomattavasti korkeampiin taajuuksiin, joten kiinnityksen huolellinen toteutus on ensiarvoisen tärkeää. (ABB TTT-käsikirja,
2000-7)
Venymäliuska-antureita ja induktiivisia antureita on myös käytössä kiihtyvyyttä mitattaessa. Näillä antureilla taajuusalue on kuitenkin huomattavasti kapeampi kuin pietsosähköisillä. Kiihtyvyysanturilla mitattua signaalia on myös mahdollista kuunnella.
Kuuntelemalla pätevä mittaaja voi kertoa mahdollisesta viasta erittäin paljon. (ABB
TTT-käsikirja, 2000-7)

4.2.4. Ääni

Ääntä mitataan mikrofonilla, joka toimii siis anturina. Ääni tallennetaan normaalisti
nauhalle ja nauhoita analysoidaan myöhemmin laboratoriossa. Anturilla mitataan melua, joka on suodatettava, jotta se painottaisi taajuudet vastaamaan korvan vastetta. Ääntä käytetään myös kunnonvalvonnassa, jossa analysointi tapahtuu, kuten värähtelyjen
analysointi. Kunnossapidossa käytössä on sähköinen stetoskooppi, jonka avulla voidaan
havaita esimerkiksi laakerivikoja. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
Desibeliasteikkoa, joka on tuttu melumittauksista, voidaan käyttää äänen kokonaistason
kuvaajana. Äänen taajuusjakaumaa voidaan analysoida spektrianalysaattoreilla, joita
käytetään myös värähtelymittauksissa. Ääni mittausten käyttöä kunnossapidossa vaikeuttaa ilmajohteisiin ääniin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi resonanssi, ympäristön
akustiikka ja äänilähteiden lukuisuus. (VTT tiedote 596, 1986)
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VTT:n tiedotteen mukaan äänimittaukset soveltuvat parhaiten yksittäisten koneiden
jatkuvaan valvontaan. Äänimittauksia on käytännössä sovellettu kohteissa, joissa on
käytössä dieselmoottoreita, suihkumoottoreita, vaihdelaatikoita, pumppujen kavitaatiota
tai erikoislaakerointeja, kuten esimerkiksi tutkissa. (VTT tiedote 596, 1986)

4.2.5. Ultraääni

ABB:n TTT- käsikirja määrittää ultraäänen ilman painevaihteluina äänen tavoin kulkevaa värähtelyä, jota ei ihminen pysty enää kuulemaan, eli se ylittää 20 kHz:n taajuuden.
Ultraääntä on käytetty laakerien kunnon arviointiin, kuuntelemalla laakeria erikoislaitteella, joka pystyy muuttamaan ultraäänen kuultavaan muotoon. Ultraäänellä vika pystytään paikallistamaan tarkasti. Tämä johtuu siitä, että häiritseviä taajuuksia ei näin korkeilla taajuuksilla juuri ole. Erityisesti laakerivaurion ollessa kyseessä on ultraäänellä
saatu hyviä tuloksia. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

4.2.6. Akustinen emissio (Ae)

Akustisen emission toiminta perustuu siihen, että rakenteisiin sitoutuneen energian vapautuminen, aiheuttaa elastisen korkeataajuisen värähtelyn. Pietsokiteellä mitataan rakenteen tuottamia signaaleja, eikä itse kide lähetä mitään rakenteeseen. Värähtely on
taajuudeltaan niin korkeaa, ettei ihmiskorva voi sitä kuulla. (Acutest Oy, 2002)
Laakerivaurion alkuvaiheessa vauriokohdan pinta väsyy, ja tällöin vauriokohtaan muodostuu pieniä säröjä. Nämä lähettävät akustista emissiota jo ennen kuin ulkoinen vaurio
on näkyvillä. Ae-anturi on pietsosähköinen mittausväline, joka toimii yleensä taajuusalueella 40 kHz- 1 MHz. Anturin taajuusvaste on epälineaarinen ja Ae-anturi vastaa
rakenteeltaan kiihtyvyysanturia, mutta kiteen päällä ei ole yleensä lisämassaa. Ongelmana Ae-anturin käytössä on anturin kiinnittäminen sekä vaimentavat tekijät, joita ovat
esimerkiksi kaikki rajapinnat. Lisäksi sopivan mittausalueen valinnasta ei ole olemassa
selvyyttä. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
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VTT:n tiedotteen 418 mukaan, akustisessa emissiomenetelmässä mitataan korkeataajuista värähtelyä 40 kHz:sta ylöspäin olevilla taajuuksilla, yleensä 80–120 kHz:n alueella. Tällä menetelmällä tutkitaan anturilta saatavien signaalien sisältöä, esimerkiksi tietyn
tason ylittäneiden signaalien määrää tai signaalin tehollisarvoa. Menetelmän etuna on,
että koneen normaalista käynnistä johtuvat värähtelyt jäävät kauaksi mittausalueen ulkopuolelle, eli mitattavan taajuusalueen alapuolelle, eivätkä ne silloin vaikuta mittaussignaaliin. (VTT tiedote 418, 1986)

4.2.7. SPM, eli iskusysäysmenetelmä

Iskusysäysmenetelmä on yleisesti käytettävissä oleva laakerien kunnonvalvonnan menetelmä. Iskusysäysmenetelmässä käytettävän kiihtyvyysanturin resonanssitaajuus on viritetty noin 32 kHz:iin. Laakerivauriosta aiheutuvat sysäykset herättävät anturin resonanssin, jonka voimakkuus on verrannollinen iskusysäyksen voimakkuuteen. Iskusysäysmenetelmään perustuen on kehitetty myös mittalaitteita, jotka antavat tietoa laakerissa olevan voiteluainekalvon paksuudesta ja voitelutilanteesta yleensä. (ABB TTTkäsikirja, 2000-7)

Kuva 4.8. Sähkökäytön värähtely ja miten anturi sen näkee. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM
Instrument Oy:ltä. (SPM Academy, 2011)
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VTT:n tiedotteessa 596 kerrotaan, että iskusysäysmenetelmä on vierintälaakereiden
kunnonseurantaan kehitetty menetelmä, jossa vierintälaakerin vaurioitumisen yhteydessä syntyy korkeataajuista värähtelyä, mikä on taas useassa tapauksessa merkki alkavasta
vauriosta. Värähtely on luonteeltaan iskumaista, koska laakerin vierintäelimet osuvat
vierintäradassa olevaan vauriokohtaan tai vierintäelinvaurio osuu rataan. Iskukohtaan
syntyy suuri paikallinen kiihtyvyys, joka riippuu laakerin koosta, pyörimisnopeudesta ja
vaurion suuruudesta. Menetelmää voidaan pitää luotettavana ainoastaan sovellettaessa
trendiseurantaa (VTT tiedote 596, 1986). Kuvasta 4.8 voidaan nähdä anturin toiminta
iskutilanteessa.

Kuva 4.9. Iskusysäysanturin toiminta. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä. (SPM
Academy, 2011)
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Kuva 4.10. Iskusysäyslähteet. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä. (SPM Academy, 2011)

Iskusysäysmenetelmä, englanniksi Shock pulse method, on SPM Instrumentsin patentoima värähtelymittausmenetelmä, joka perustuu 32 kHz resonanssitaajuuden omaavan
anturin käyttöön. Menetelmässä käytetään korkeaa mittaustaajuutta, koska sillä pyritään
saamaan esille laakerin vaurioitumiseen viittaavat heikkotehoiset signaalit koneen muun
värähtelyn joukosta. Iskusysäysmenetelmää käyttävät laitteet määrittävät signaalin sisältämän energiaa kahdella tasolla, jotka perustuvat signaalipiikkien esiintymistiheyteen ja
amplitudiin. Laitteella määritetään amplituditaso, jonka ylittää 1000 pulssia sekunnissa,
sekä taso, jonka ylittää 50 pulssia sekunnissa. Laite ilmoittaa mittaustuloksena näiden
tasojen värähtelyamplitudit sekä tasojen erotuksen desibeleinä. (Mustonen, 2000)
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Kuva 4.11. Iskusysäyksen mitattava suure. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2011)

4.2.8. Laserinterferometria

Laserin avulla tehtävät värähtelymittaukset perustuvat mitattavan koneen pinnasta heijastuvan mittaussäteen ja vertailusäteen keskinäiseen interferenssiin. Lasermittalaitteet
ovat monikäyttöisiä, niiden ominaisuuksia ovat mm. koskemattomuus ja se seikka, että
mittapää voidaan pitää etäällä mitattavasta kohteesta. Lasermittauksen luvataan toimivan teollisuusolosuhteissa eikä mitattavan kohteen pinnan tarvitse olla erityisesti käsi-
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telty. Mittausalue ulottuu jopa satoihin kilohertseihin ja erilaiset skannaus toiminnot
ovat mahdollisia. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

4.3. Mittaustulosten analysointimenetelmiä

Yleisimmät tärinän analysoinnin menetelmät ovat valittujen tunnuslukujen kehittymisen
eli trendin seuranta sekä taajuus- eli spektrianalyysi. Trendiseurannassa mitattavana
suureena käytetään tavallisimmin nopeuden tehollisarvoa taajuusalueella 10–1000 Hz.
Spektrianalyysissä tarkasteltavana suureena on yleisimmin tärinänopeus. Sekä nopeusettä kiihtyvyysmittauksissa anturina käytetään yleensä pietsosähköistä kiihtyvyysanturia. Spektrianalyysissä kuten myös trendiseurannassa oikean taajuusalueen valinta on
tärkeää, jotta vian aiheuttama tärinä todella saadaan mitattua (ABB TTT-käsikirja,
2000-7). Seuraavassa käydään läpi erilaisia värähtelymittauksista saatujen tuloksien
analysointimenetelmiä, joista osa on käytössä ja osa ei ole niin yleisesti käytössä. Vaihtoehtoja on monia ja niiden käytöstä on suhteellisen paljon kokemuksia. Kunnossapidon
henkilöstön päätettäväksi jää, mitä menetelmää halutaan käyttää.

4.3.1. Trendiseuranta

Trendiseurannassa seurattavana suureena käytetään tavallisesti tehollisarvoa tai vaihtoehtoisesti huippuarvoa tärinäkiihtyvyydelle, nopeudelle tai siirtymälle. Tehollis- ja
huippuarvon mittauksista käytetään standardin PSK 5701 mukaan nimitystä kokonaistason mittaus. Kokonaistasojen mittauksia käytetään lähinnä rutiinimittauksissa, jossa
mittauksissa tehollisarvolla on yhteys mittauspisteeseen tulevien värähtelyn kokonaisenergiaan. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
Kiihtyvyyden tehollisarvo määritellään
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T

1 2
arms =
a (t )dt ,
T ∫0

(1)

missä arms on kiihtyvyyden tehollisarvo, a on hetkellinen kiihtyvyys, T on mittausjakson
pituus ja t on aika.
Standardin PSK 5704 määrittelemiä rajoja voidaan käyttää hälytysrajoina. On kuitenkin
muistettava se seikka, että koneiden tärinätasot ovat hyvinkin yksilöllisiä, joten sokea
hälytysrajojen seuranta voi johtaa vaikeuksiin. Yleensä onkin tärkeämpää seurata muutoksen nopeutta kuin absoluuttista arvoa. Trendiseuranta on luotettava menetelmä monien yleisten vikatyyppien seurannassa ja esimerkiksi epätasapaino, useat asennus-, linjaus- ja resonanssiongelmat näkyvät yleensä kokonaistasotrendissä. (ABB TTTkäsikirja, 2000-7)
Trendiseurannasta saatavasta trendikäyrästä on mahdollista määrittää kullekin koneelle
yksilöllisesti arvostelutasot, eli hälytysrajoja, joiden ylittyminen aiheuttaa jatkotoimia.
Voidaan ajatella esimerkiksi siten, että normaalitason ylittyminen kaksin- kolminkertaisesti antaa hälytyksen tehostettuun seurantaan ja tason ylittyminen kuusinkertaisesti
korjausmääräyksen seuraavaan mahdolliseen seisokkiin. (VTT tiedote 596, 1986)

4.3.2. Spektrianalyysi

ABB:n TTT- käsikirjan mukaan spektrianalyysi on yleisin vikadiagnostisoinnin menetelmä. Nykyaikaisilla laitteilla, joita on paljon markkinoilla tarjolla, spektrilaskenta on
nopeaa ja saavutettava resoluutio sekä dynamiikka ovat vikojen havaitsemiseksi riittäviä. Mittalaitekannan monipuolinen kehitys on johtanut siihen, että mittaustyö on helpottunut, koska enää ei tarvitse tehdä monimutkaisia mittausjärjestelyjä vian hakemiseksi. Nykyiset laitteet hoitavat automaattisesti esimerkiksi skaalauksen ja vahvistuksen. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
Käytännössä hyväkuntoisessakin pyörivässä sähkökoneessa nähdään yleensä pyörimistaajuinen spektrikomponentti, joka voi johtua esimerkiksi valmistusepätarkkuuksista.
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Laitteen vikaantuminen näkyy taajuusspektrissä yleensä vikatyypistä riippuen eri taajuuksilla olevien spektrikomponenttien voimistumisena. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Spektri 1

Spektri 2

Spektri 3

Spektri 4

Kuva 4.12. Spektrissä selvästi näkyvä vika alkaa näkyä vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Pystyakselilla
tärinän voimakkuus ja vaaka-akselilla taajuus. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Spektrien tarkastelu on tehtävä huolellisesti, jotta mitään olennaista ei jäisi huomaamatta, tämä johtuu siitä, että tietyillä taajuuksilla jo melkoisen matalat spektrihuiput voivat
olla vaarallisia. Tämän ongelman helpottamiseksi voidaan käyttää ns. kaista- tai spektrivalvontaa. Kaistavalvonnassa asetetaan tietyille taajuuskaistoille rajat, joiden ylittäminen laukaisee hälytyksen. Spektrivalvonnassa asetetaan hälytysraja mitatun spektrin
ympärille siten, että mikäli millä tahansa taajuudella jokin spektrikomponentti ylittää
rajan, laukeaa hälytys. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
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4.3.3. Verhokäyräanalyysi

Usein tärinän kokonaistasojen tai taajuusspektrien seurannalla, jotka ovat perinteisiä
vierintälaakereiden kunnonvalvonta menetelmiä, ei saada riittävän luotettava ja varhaista tietoa kehittyvästä vauriosta. Alkavat laakerivauriot ovat usein värähtelyvoimakkuuksiltaan niin heikkoja, että ne peittyvät vallitsevien tärinöiden alle. Verhokäyräanalyysi
tarjoaa mahdollisuuden laakerivaurioiden havaitsemisen riittävän aikaisessa vaiheessa.
(ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

Kuva 4.13. Verhokäyräanalyysin periaate (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
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Värähtelymittauksissa verhokäyräanalyysi perustuu amplitudimodulaation, jolla tarkoitetaan signaalin kertomista toisella signaalilla, jota kutsutaan kantoaalloksi. Kun kaksi
signaalia summautuu, syntyy uusia taajuuskomponentteja, jotka muodostuvat kantoaallon taajuuden molemmille puolille, näitä kutsutaan sivunauhoiksi. Muun muassa AMradiolähetin perustuu matalataajuisen äänisignaalin summaamiseen suurtaajuisen signaalin kanssa, joka toimii kantoaaltona. Pyörivien sähkökoneiden vierintälaakereissa ja
hammasvaihteissa syntyy amplitudimoduloituneita signaaleja, joista laakeri- ja hammasvauriot voidaan havaita varsin varhaisessa vaiheessa. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
VTT:n kirjallisuusselvityksessä todetaan, että vikadiagnostiikan kannalta kiinnostavin
informaatio löytyy usein paremminkin iskujen toistumistaajuudella kuin itse iskujen
taajuussisällöstä. Verhokäyrämenetelmän avulla voidaan iskujen toistumistaajuus määritettyä taajuustasossa eli niin sanotussa verhokäyräspektristä. Verhokäyräanalyysi nojaa siihen, että rakenteessa on tutkittavien värähtelyjen lisäksi jokin kantoaaltona toimiva värähtely. Näistä mainittakoon laakerin tai laakeripesän ominaisvärähtelyt (VTT Kirjallisuusselvitys, 2006). Kuvasta 4.13 voidaan nähdä verhokäyräanalyysin muodostuminen.

Kuva 4.14. Verhokäyräanalyysin muodostuminen. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument
Oy:ltä. (SPM Academy, 2011)
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Värähtelyt, jotka aiheutuvat laakereiden vaurioista, voivat olla amplitudiltaan huomattavasti alhaisemmat kuin koneesta tai sen ympäristöstä tulevat värähtelyt. Lisäksi on
huomattava, että vauriota indikoivat vaurion ominaistaajuudet ovat hyvin usein lähellä
ympäristömelun taajuuksia. Voi olla kuitenkin niin, että vaurion aiheuttamat impulssit
voivat herättää laakerin tai laakeripesän värähtelemään omalla resonanssitaajuudellaan,
joka on ympäristönmelun taajuutta huomattavasti korkeampi. Verhokäyrämenetelmässä
kierretään matalataajuisen ja suuriamplitudisen ympäristömelun aiheuttamat esteet suodattamalla mitattavaksi ainoastaan kapea kaista korkeataajuisia värähtelyjä laakerin pesän resonanssitaajuuden ympäristöstä. Tämä signaali tasasuunnataan ja siitä piirretään
verhokäyrä (Mustonen, 2000)

4.3.4. Tahdistettu aikakeskiarvoistus

Tahdistetun aikakeskiarvoitus -menetelmän periaatteena on, että värähtelysignaali tahdistetaan anturin avulla tutkittavan akselin pyörimisnopeuteen. Sähkökäytöissä sovelletaan usein vaihteita. Mitattaessa hammaspyörän antamaa signaalia jokaisen hampaan
tahdittama signaali on yksilöitävissä paremmin kuin keskiarvoistamattomalla aikatasosignaalilla. Tällä menetelmällä voidaan siis paikallistaan hammaspyörävaurio jopa
hammaskohtaisesti. Tätä menetelmää on käytetty esimerkiksi hammasvaihteille ja puristimen teloille. Laakerivikojen ollessa kyseessä vaikeutena on tahdistuksen saaminen.
(ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
VTT: tiedotteessa 700 kerrotaan, että tahdistetun aikasignaalin analysoinnilla voidaan
valvoa vaihteiston yksittäisen hampaan kuntoa, mittaamalla hampaan rynnössä antamaa
signaalia. Tämän menetelmän periaatteena on, että värähtelysignaali tahdistetaan anturin
avulla pyörimisnopeuteen, jolloin signaalin keskiarvoistamisen jälkeen kunkin hampaan
aiheuttama signaali on yksilöitävissä. (VTT tiedote 700, 1990)
Tämän menetelmän kohdalla on muistettava, että se sopii parhaiten sellaisiin kohteisiin,
jossa on käytössä sähkömoottorin ja vaihteiston yhdistelmä. Tällaisia on paljon käytössä
esimerkiksi erilaisissa kuljettimissa ja myös joissain puhallinjärjestelmissä.
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4.3.5. Korrelaatiomittaukset

Korrelaatiomittauksissa tehdään yleensä seuraavat kolme mittausta: autokorrelaatio,
ristikorrelaatio ja ristispektri. Näistä kolmesta vain autokorrelaatiolla on merkitystä
kunnonvalvonnassa. Autokorrelaatiomittauksilla helpotetaan aikatasosignaalissa esiintyvän säännönmukaisuuden havaitsemista. Autokorrelaatiomittauksia on käytetty muun
muassa laakerivaurioiden etsimiseen. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

4.3.6. Kurtosis

Kurtosis perustuu tilastolliseen menetelmään, jota käytetään aikatasosignaalin arvioimiseen. Tätä menetelmää on sovellettu sekä ääni- että värähtelymittauksiin. Kurtosis on
erityisesti vierintälaakereiden kunnon mittaamiseen soveltuva menetelmä ja se kuvaa
aikatasosignaalin "piikikkyyttä". Jotkin muut lähteet kertovat, että kurtosis-menetelmä
on muita menetelmiä riippumattomampi koneen käyntiparametreistä. Hyväkuntoisella
laakerilla kurtosisarvo on likimain vakio 3,0 ja arvon ylittymistä pidetään merkkinä laakerivaurioista. Kurtosiksen mittaaminen perustuu siihen oletukseen, että ehjästä laakerista tuleva värähtely on satunnaisvärähtelyä, joka noudattaa Gaussin jakaumaa. Siniaallolle kurtosisarvo on 1,5. Kurtosisarvon käytön tavoitteena on ollut se, että pystyttäisiin
suoraan yhden mittauksen perusteella arvioimaan laakerin kunto ilman että sen trendiä
tarvitsisi seurata. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
Kurtosis mittauksen käyttö, mittaavassa kunnossapidossa, perustuu teoriaan, että kunnossa olevan laakerin lähettämän signaalin arvo on 3. Jos laakerin kunnossa tapahtuu
muutoksia, niin kurtosisarvo kasvaa nopeasti. Normaalikuntoisella laakerilla ajan mukana tapahtuvat kurtosisarvon vaihtelut ovat teorian mukaan pieniä, ±8%, kun samaan
aikaan esim. tehollisarvo voi vaihdella ±50%. Lisäksi kuormituksen, pyörimisnopeuden
ja vastaavien parametrien muutokset vaikuttavat vain vähän kurtosisarvoon. (VTT tiedote 596, 1986)
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4.3.7. Huippukerroin

Huippukerroin, englanniksi crest factor, eli C-arvo määritellään huippuarvon ja tehollisarvon suhteena. Huippukerroin perustuu, kurtosiksen lailla, mitattujen näytteiden jakauman muuttumiseen. Vaurion syntyessä huippuarvo kasvaa alkavan vian aiheuttamien terävien iskujen vaikutuksesta nopeammin kuin tehollisarvo ja tämä näkyy myös
huippukertoimen kasvamisena. Vaurion edelleen kehittyessä myös tehollisarvo kasvaa
ja samalla iskujen voimakkuus pienenee, joten huippukerroin palaa kohti alkuperäistä
arvoaan. Normaalikuntoisessa koneessa huippukertoimen arvot ovat yleensä välillä 2-6.
Hyvin usein huippukerrointa mitataan taajuusalueella 1 Hz- 10 kHz. Huippukertoimen
arvon mittausta on pääasiassa käytetty kohteissa, joissa signaalilähteenä on yksinomaan
vierintälaakeri. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

4.3.8. Ratakäyrämittaukset

Ratakäyrämittauksissa on kaksi 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden asetettua suhteellista siirtymää mittavaa anturia. Näiden mittaustiedoista saadaan piirrettyä X-Y- tasoon
kuvio esimerkiksi oskilloskoopilla. Käyrän muotoa tulkitsemalla saadaan tietoa laakerin
kunnosta. Menetelmää on käytetty perinteisesti liukulaakereiden kunnonvalvonnassa.
(ABB TTT-käsikirja, 2000-7)

4.3.9. Kepstrianalyysi

Kepstri on logaritmisen spektrin spektri, jolla pystytään havaitsemaan spektrissä esiintyvä jaksollisuus. Esimerkiksi vaihteiden diagnostiikassa on käytetty kepstrianalyysiä
muun muassa sivunauhojen havaitsemisen helpottamiseksi. Myös laakerivaurioita on
saatu esille kepstrianalyysillä. Kepstrianalyysissä signaali-kohinasuhde paranee kaikkien harmonisten monikertojen kerääntyessä kepstrissä yhdelle "taajuudelle". (ABB
TTT-käsikirja, 2000-7)
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VTT:n tiedotteen 596 mukaan kepstri määritellään spektrin Fourier-muunnokseksi, jolloin spektristä muodostetaan esimerkiksi FFT- analysaattorilla, englanniksi fast fourier
transform, uusi spektri, jota kutsutaan kepstriksi. Kepstri ei ole niin herkkä kuormituksen vaihteluille kuin alkuperäinen spektri, joten sen analysointi soveltuu hyvin kunnon
jatkuvaan valvontaan. Kepstristä on lisäksi mahdollista poistaa harmonisten taajuuksien
ja sivukaistojen aiheuttamat komponentit ja muuttaa kepstri takaisin spektriksi. Tällöin
spektriin jäljelle jäävien taajuuksien analysoiminen helpottuu. (VTT tiedote 596, 1986)

4.3.10. Spectral emitted energy (SEE)

SEE on vastaava menetelmä kuin verhokäyräanalyysi, mutta siinä taajuusalue on vain
korkeampi. Tässä menetelmässä mitataan akustista emissiota taajuudella 250 kHz- 330
kHz. Mitatun signaalin perusteella muodostetaan verhokäyrä, josta saadaan spektri laskettua (ABB TTT-käsikirja, 2000-7). SEE on SKF Ab:n kehittämä verhokäyrämenetelmää vastaava analysointimenetelmä.

4.3.11. HFD ja iskuenergia

ABB:n TTT- käsikirjan mukaan HFD:n ja iskuenergian mittaus perustuu korkeataajuisen kiihtyvyyssignaalin mittaamiseen, jossa iskuenergiaa mittaavat laitteet suodattavat
matalataajuiset häiritsevät värähtelyt pois, jolloin jäljelle jäävät iskujen herättämät resonanssivärähtelyt. (ABB TTT-käsikirja, 2000-7)
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5. REAALIAIKAINEN VÄRÄHTELYMITTAUS

Vuosien saatossa kunnossapito on kehittynyt pelkästä vian korjaamisesta lähes omaksi
tieteenalakseen. Kunnossapitoon panostetaan ja siltä myös odotetaan sekä vaaditaan
paljon. Kunnossapidon kehittyminen alkoi kasvaa toisen maailmansodan, ensimmäisen
koneellistetun sodan myötä (Järviö, 2007). Alla oleva kuva esittää minusta erittäin hyvin kunnossapidon kehittymistä sukupolvelta toiselle.

Kuva 5.1. Kunnossapidon kehittyminen (Järviö, 2007)

Nykyisin panostetaan paljon ennakoivaan kunnossapitoon, jolla tuotantokatkoksia pyritään hallitsemaan siten, että niistä syntyisi mahdollisimman vähäisiä kustannuksia.
Kunnossapitoon panostamisessa pitää löytää mahdollisimman hyvä tasapaino, jotta
kunnossapidon kustannukset eivät nousisi tarpeettoman korkeiksi. Pyritään pääsemään
eroon korjaavasta kunnossapidosta, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tuotannossa.
Aikaisemmin on käsitelty värähtelymittauksen tekniikkaa ja sen hyötyjä. Värähtelymittaukset tehdään edelleen usein käsipelillä tietyin väliajoin. Näiden mittaustietojen pohjalta tehdään sitten analyyseja siitä milloin mahdollinen huoltotarve ilmenee. Ongelma
tässä on se, että nopeasti etenevät viat voivat aiheuttaa pahojakin vaurioita pyöriviin
sähkökäyttöihin näiden mittauskertojen välissä, ja korjauksista voi tulla mittavia. Lisäk-
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si huonolla kunnossapitosuunnittelulla mittauksia saatetaan kohdentaa tuotantoprosessin
epäoleellisiin osiin. Kunnossapidosta saatavaa hyötyä voidaan parantaa merkittävästi
hyödyntämällä reaaliaikaista värähtelymittausta kunnonvalvonnan työkaluna. Tällöin
pystytään mahdollisiin pieniinkin muutoksiin mittauksissa reagoimaan nopeasti ja
suunnittelemaan mahdollisia huoltokatkoksia jo pitkälle eteenpäin. Langatonta ja langallista tekniikkaa on saatavilla erittäin paljon, mutta niiden hyödyntäminen on osittain
lapsen kengissä.

Kuva 5.2. Ylempänä ehjän laakerin iskusysäyskuvio ja alempana vaurioituneen laakerin iskusysäyskuvio.
Iskumatto dBc ja iskuarvon maksimi dBm. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2011)

Etuna reaaliaikaisessa värähtelymittauksessa on myös se, että mittaustietoa saadaan jatkuvasti, tällöin käytön kunnosta voidaan missä vaiheessa tahansa tehdä analyyseja. Tämän lisäksi on mahdollista toteuttaa kunnonvalvontaa etäyhteytenä, jolloin kunnossapitohenkilöstöä ei välttämättä tarvitse sitoa tiettyyn kohteeseen, vaan henkilöstöä voidaan
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ohjata oikeisiin paikkoihin saatujen mittaustietojen perusteella. Kunnonvalvonnan ei
välttämättä tarvitse etäyhteyden kanssa olla reaaliaikaista, vaan mittausjaksoja voidaan
säätää halutulla tavalla. Etävalvonta olisi myös mahdollista yhdistää yrityksillä käytössä
oleviin kunnossapito-ohjelmiin, joita on esimerkiksi Arrow, PowerMaint tai SAP toiminnanohjausjärjestelmän PM- moduuli, joihin tuotantohenkilöstö kirjaa havaitsemiaan
vikoja ja puutteita. Kunnossapitohenkilöstö olisi tällöin mahdollista hajasijoittaa eri
kohteisiin ja ohjata hoitamaan akuuteimpia ongelmia.
Kaikkein ideaalisin tilanne olisi aloittaa mittaustiedon keräys tuotantolaitoksen käynnistysvaiheessa, jolloin saadaan parhain lähtötilanne. On kuitenkin hyväksyttävä se tosiasia, että suurimmassa osassa kunnossapitokohteita joudutaan värähtelymittaukset aloittamaan vanhoista sähkökäytöistä, joista ei ole saatavilla minkäänlaisia lähtötietoja. Lähtötilanteessa määritetään oleellisesta sähkökäytöstä mittauspisteet, johon voidaan tämän
jälkeen asentaa kiinteät anturit. Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä esimerkki eri mittauspisteistä pumppukäytössä.

Kuva 5.3. Mittauspisteiden numerointi. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2012)

52

Anturista saatava informaatio voi olla kuvan 5.4 mukaista. Kuvasta voidaan nähdä
moottorin värähtelystä syntyvä signaali ja se seikka, että jotain ylimääräistä värähtelyä
on moottorissa päässyt tapahtumaan. Värähtelyamplitudi on käynyt kohtalaisen lähellä
hälytysrajaa.

Kuva 5.4. Kiinteän valvonnan grafiikkaa. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2011)

Moottorissa tapahtuu jatkuvasti pientä värähtelyä, mikä on täysin normaalia. Suurimman osan värähtelystä aiheuttaa moottorin pyörimisliike. Iskuista ja kitkasta aiheutuu
normaalitilanteessa pientä värähtelyä, mitä ei kuitenkaan välttämättä voida havaita tarkasteltaessa mittauksesta saatua signaalia. Alla olevassa kuvassa on mielestäni osuvasti
kuvattu pyörivässä sähkökäytössä esiintyvien värähtelyjen suhde.
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Kuva 5.5. Värähtelyä aiheuttavat voimat. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä.
(SPM Academy, 2011)

Värähtelymittaustuloksien analysointiin on monia hyviä menetelmiä, joista voidaan
valita kunnossapitokohteen mukaan sopivin. Pyöriviä sähkökäyttöjä ajatellen, kun laakereiden seuranta on yksi oleellisimmista asioista, verhokäyräanalyysi ja SEE, joka vastaa verhokäyrämenetelmää ovat mielestäni analysointimenetelminä erittäin hyviä.

5.1. Reaaliaikaisen kunnonvalvonnan ratkaisuja

SKF tarjoaa kunnossapitopalveluita, jossa valvonta on toteutettu etänä. Mittaustiedot
kerätään palvelimelle, josta ne analysoidaan ja analysoitu tieto raportoidaan sovituin
väliajoin. Valvonnassa on käytetty kiihtyvyysantureiden lisäksi myös pyörrevirtaantureita ja mittaustiedot kerätään kenttälaitteilla, jotka lähettävät tiedon palvelimelle
(SKF uutiskirje, 2012). Mittaustietoa voidaan analysoida niin tiheästi kuin halutaan.
Mittaustiedon analysoinnin automatisointi tuo suurta tehokkuutta kunnonvalvontaan.
Järjestelmälle voidaan antaa tietyt hälytysrajat, joiden ansiosta hälytys saadaan välittö-
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mästi, kun jotain poikkeamia ilmenee. Mittaustietoa voidaan tämän jälkeen analysoida
manuaalisesti ja tehdä päätelmät siitä, onko kyseessä ollut jokin tilapäinen häiriö vai
alkaako sähkökäytössä ilmetä suurempaa vikaantumista.
Kiinteitä antureita on mahdollista asentaa lähes rajaton määrä ja kaapeleiden pituudet
voivat tietyillä antureilla olla huomattavankin pitkät. Kuvassa 5.6 voidaan nähdä SPM:n
kahden erityyppisen anturin maksimikaapelipituudet.

Kuva 5.6. SPM:n kiinteiden antureiden maksimikaapelipituudet anturityypeille 40000 ja 42000, L on
kaapelipituus. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä. (SPM Academy, 2012)

Lisäksi kiinteillä antureilla on mahdollista käyttää välivahvistinta, jolla kaapelipituutta
saadaan lisättyä. Tällä saadaan helpotettua mittausten tekemistä, kun mitattavat sähkökäytöt ovat vaikeasti päästävissä paikoissa ja etenkin siinä tilanteessa, kun käytetään
käsikäyttöisiä mittalaitteita.
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Kuva 5.7. Välivahvistin kiinteiden antureiden kaapeloinnille. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM
Instrument Oy:ltä. (SPM Academy, 2012)

Antureille ja mittauskohdan valinnalle löytyy erilaisia sääntöjä ja antureiden valinta on
aina kohdekohtainen.
Automaattiseen mittaustiedon analysointiin on olemassa valmiita ratkaisuja, tästä hyvänä esimerkkinä SKF:n @ptitude decision support. Tämä järjestelmä soveltuu hyvin sellaisiin kohteisiin, missä on paljon samankaltaisia komponentteja. Tällöin asiantuntijoiden resursseja voidaan käyttää erityisosaamista tarvittaviin ongelmiin. Järjestelmä on
erittäin hyvä apuväline kunnossapitoon (SKF uutiskirje, 2012). SKF:n mukaan tämä
ohjelmisto kattaa kaiken tarvittavan laajaan kunnonvalvontaan. SKF:n @ptitude ohjelmisto tukee myös yhteyttä muihin kunnossapito ohjelmistoihin (CMMS), kuten esimerkiksi SAP:n kanssa. Mittaustietoihin ja järjestelmien kuntoon on mahdollista päästä
käsiksi internet selaimella, mobiilisti tai ohjelmiston lähettämien viestien kautta.
SKF:n lisäksi myös SPM tarjoaa laitteita ja ohjelmistoja kiinteään, reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan. Laitteita valittaessa tulisi ottaa huomioon se, kuinka hyvin mittaustiedot
olisi linkitettävissä itse tuotantolaitoksen omaan kunnossapitojärjestelmään, jos heillä
on olemassa jo oma järjestelmänsä. Linkityksellä saataisiin taas kunnossapidon automatisointia lisättyä. Joka tapauksessa kunnossapitoa tarjoavalla yrityksellä tulee olla pääsy
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asiakkaan kunnossapitojärjestelmään, jotta yhteistoiminta olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kuva 5.8. SPM jatkuvan kunnonvalvonnan toimintaperiaate. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM
Instrument Oy:ltä. (SPM internetsivut, 2014)

Saatavilla on monien muiden valmistajien vastaavia järjestelmiä, oleellista on vain löytää itselleen sopiva järjestelmä. SKF ja SPM tarjoavat paljon koulutusta aiheesta, sopivaa laitteistoa ja hyödyllisiä ohjelmistoja, mitä voi hyödyntää reaaliaikaiseen ennakoivaan kunnossapitoon ja niissä on myös mahdollisuus ohjata mittausdataa verkon yli
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etäkäyttöön. Lisäksi järjestelmä voi olla kuinka laaja tahansa eli antureita on mahdollista asentaa erittäin suuria määriä. Luonnollisesti on löydettävä mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu antureiden jne. määrässä. Tämä määräytyy, ja kannattaa tietenkin
räätälöidä, aina kohteen mukaan.

5.2. Taajuusmuuttaja kunnossapidon apuna

Teollisuuden pyörivissä sähkökäytöissä käytetään paljon säätöä ja yleisesti tähän käytetään taajuusmuuttajaa. Nykyaikaisista taajuusmuuttajista on saatavilla mittaustietoa, jota
voidaan myös hyödyntää kunnossapitoon, kun yritetään tunnistaa sähköisiä vikoja. Esimerkiksi käytössä tapahtuvasta virran tai pyörimisnopeuden muutoksista on mahdollista
päätellä, että jotain muutoksia pyörivän sähkökäytön toiminnassa on tapahtunut. Tästä
olisi mahdollista saada yksi varteenotettava seurattava mittatieto reaaliaikaisessa kunnonvalvonnassa.

Kuva 5.9. Periaatekuva taajuusmuuttajakäytöstä.
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Lähes jokaisesta nykyaikaisesta taajuusmuuttajasta on mahdollista saada suoraan virta,
nopeus, vääntömomentti jne. tietoa ulos ilman, että tarvitsee lisätä erillisiä mittalaitteita
järjestelmään. Näitä tietoja varten taajuusmuuttajissa on jopa omat kytkentäpisteet ja
käyttöohjeissa yksityiskohtaiset ohjeet kuinka niistä saadaan tieto ulos. Yhtenä kunnonvalvonnan osana voisi olla hyvä ottaa mittatietoa kunnossapitojärjestelmään, jossa olisi
mahdollista seurata mahdollisia yllättäviä muutoksia esimerkiksi virrankulutuksessa tai
pyörimisnopeudessa.
Jos pyörivä sähkökäyttö, jota ohjataan taajuusmuuttajalla, tekee työtä vaihtelevilla pyörimisnopeuksilla tai kuormilla, voi olla vaikeaa tehdä automaattista järjestelmään joka
ilmoittaisi mahdollisista epänormaaleista muutoksista käytön toiminnassa. Tällaisia sovelluksia on kuitenkin tehty ja patentoitu. On kuitenkin hyvä tietää, että taajuusmuuttajan antama tieto on olemassa, jotta sitä voidaan tarvittaessa analysoida myös manuaalisesti.
Tässä työssä taajuusmuuttajan käyttöä ei käsitellä tämän suuremmin. Mittaustietoa saadaan paljon jo pelkästään värähtelymittauksista ja niistä voidaan jo tehdä erittäin tarkkoja analyyseja käytön tilasta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tämä on myös yksi
mahdollisuus, jolla voidaan lisätä pyörivien sähkökäyttöjen ennakoivan kunnossapidon
tarkkuutta.
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6. REAALIAIKAISEN KUNNONVALVONNAN KÄYTTÖKOHTEITA ERÄISSÄ MUOVITEOLLISUUDEN PK- YRITYKSISSÄ

On olemassa monia teollisuuden prosesseja, missä voidaan hyödyntää ja parhaillaan
hyödynnetään värähtelymittauksia ja muita kunnossapidon mittausjärjestelmiä. Sähkökäyttöjen kunnossapito on erittäin tärkeää, jotta yrityksien tuotanto saadaan pysymään
tehokkaasti käytössä. Käytännössä olen kuitenkin huomannut teollisuuden aloja, joissa
on unohdettu tai ehkä ei ole osattu huomioida sähkökäyttöjen kunnonvalvontaa, vaan
tyydytään viime kädessä käyttämään korjaavaa kunnossapitoa.
Pumppu- ja puhallinkäyttöjä on paljon käytössä yrityksissä, esimerkkeinä voisi käyttää
muoviteollisuuden yrityksiä, joissa esimerkiksi puhaltimilla poistetaan liima- ja liuotinhöyryjä. Tällöin vaatimuksena voi olla, että puhaltimen on oltava ATEX- tilaan soveltuva, eli sen tulee olla hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Jos
puhaltimeen tulee prosessin aikana yllättävä häiriö, joudutaan tuotanto mahdollisesti
keskeyttämään tai jopa tuotantorakennus tyhjentämään ja tuulettamaan. Häiriö voi myös
aiheuttaa vaaratilanteita, jossa liikaa kuumentunut sähkömoottori aiheuttaa tulipalon
syttymisvaaran. Toimintahäiriöitä voitaisiin ennakoida hyvin toteutetun ennakoivan
kunnossapidon avulla, jossa hyödynnettäisiin reaaliaikaista värähtelymittausta.
Puhaltimet on myös usein asennettuna kanavien sisään, koska se on helpoin ja tilaa
säästävin ratkaisu, joten niiden kunnosta ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä näön tai
selkeän näkyvän vaurion perusteella. Aksiaalipuhaltimella käyttöolosuhteet ovat erittäin
vaikeat, koska ilma kulkee suoraan itse moottorin ”läpi”. Varsinkin ilma, jossa on tuotantoprosessissa irtoavaa likaa, liuotin- ja maalihöyryjä jne. aiheuttaa moottorissa ja sen
lavoissa kulumista. Kuvasta 6.1 nähdään mallikuva eräästä aksiaalipuhaltimesta.
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Kuva 6.1. Mallikuva eräästä aksiaalipuhaltimesta. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa kuvan tekijältä
Pasi Nihtilältä.

Radiaalipuhaltimessa itse sähkömoottori on paremmin suojattu kanavassa kulkevalta
ilmalta ja siihen päästään paremmin käsiksi. Kunnonvalvonnan mittaukset on sähkömoottorin osalta helpompi suorittaa, mutta puhaltimen laakeroinnin anturointi voi olla
hankalampaa johtuen puhaltimen koteloinnista. Pumput ja puhaltimet ovat erittäin tärkeä kunnossapitokohde, eikä puhaltimien kunnossapidosta aiheudu ylitsepääsemättömiä
kustannuksia. Kuvasta 6.2 voidaan nähdä radiaalipuhallin ja puhallinsovelluksessa tapahtuvaa värähtelyä.
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Kuva 6.2. Puhallinsovelluksessa tapahtuvaa värähtelyä. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument Oy:ltä. (SPM Instrument, 2011)

Myös erilaisia pumppukäyttöjä on paljon teollisuuden eri prosesseissa, joista yksi voidaan nähdä kuvasta 6.3. Muoviteollisuudessa niitä käytetään etenkin telojen jäähdytysveden kierrättämiseen, jolla sulatettu muovikalvo saadaan mahdollisimman nopeasti
jäähtymään, ja siitä tietenkin eteenpäin jatko jalostukseen. Pumppuun tuleva yllättävä
toimintahäiriö aiheuttaa tuotannon pysäytyksen ja pahimmassa tapauksissa tuotanto
erien menetyksen, johtuen muovikalvon huonosta laadusta. Pumppu saattaa toimia vajavaisesti pitkään ennen kuin vian aiheuttaja saadaan selville, jos käytössä ei ole värähtelymittausta.
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Kuva 6.3. Sähkömoottori, joka pyörittää pumppua. Kuvan julkaisemiseen on saatu lupa SPM Instrument
Oy:ltä. (SPM Academy, 2012)

Monissa pienissä ja jopa keskisuurissakin yrityksissä kunnossapito saatetaan tuottaa
omalla henkilökunnalla ja mahdollisesti kunnossapitoasentaja hoitaa kunnossapitoa
pääasiallisen työtehtävän ohessa. Tällöin riskinä on se, että kunnossapito ei ole järjestelmällistä ja tehdäänkin vain korjaavia toimenpiteitä, kun käytössä on jo häiriö. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin ottaa käyttöön reaaliaikainen mittaus, jonka mittausdata on
aina nähtävillä ja järjestelmään säädettäisiin hälytysrajat joista ilmoitus menisi automaattisesti kunnossapidosta vastaavalla henkilölle, joka voi tehdä tarvittavat toimenpiteet huollon aikatauluttamista varten. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että laitteet ja järjestelmät vaativat järjestelmällistä huoltoa ja yrityksessä tulee aina olla jonkinlainen kunnossapito-ohjelma eikä eletä pelkän mittalaitteen varassa. Laite on ainoastaan
tukemassa kunnossapitoa, jotta yllättäviä piileviä häiriöitä pystyttäisiin ennakoimaan
paremmin.

6.1. Reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan soveltuva laitteisto

Kunnossapitoon tarkoitettuja mittalaitteita on monenlaisia ja moneen eri tarkoitukseen.
Erilaisia mittalaitteita ja ratkaisuja löytyy ABB:ltä, SKF:ltä, SPM Instrumentilta ja monilta muilta valmistajilta. Esimerkiksi Mainpartnerilla oli käytössä käsikäyttöisiä mitta-
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laitteita, jolloin mittaukset tehtiin pääasiallisesti manuaalisesti eri kohteissa. Tällöin
mittapisteet on merkitty joko maalamalla mittauskohdat tai sitten asentamalla kiinteät
mittapisteet ja mittaus välit olivat karkeasti kolmen kuukauden välein. Eri lähteissä on
annettu myös muita suosituksia värähtelymittausten aikaväleihin, esimerkiksi 2-4 viikon
välein tai 4 viikon välein. Tärkeintä on, että mittauksia suoritetaan säännöllisesti, jotta
pyörivän sähkökäytön kuntoa voidaan mahdollisimman luotettavasti seurata. Esimerkkinä kannettavasta laitteesta on kuvan 6.4 mukainen Leonova Diamond.

Kuva 6.4. SPM Instrumentin Leonova Diamond kannettava mittalaite kunnossapitoon.

Käsikäyttöisten mittalaitteet ovat monipuolisia ja niiden avulla pystytään hyvin analysoimaan pyörivien sähkökäyttöjen kuntoa ja huollon tarvetta. Ongelmana niissä on se,
että kunnonvalvonta ei ole jatkuvaa ja mittausvälit ovat turhankin pitkiä. Näiden käsin
tehtävien mittaustapahtumien välissä ehtii tapahtua paljon asioita ja yllättäviä laiterikkoja saattaa ehtiä tapahtua. Lisäksi käsin tehtävät mittaukset eivät välttämättä ole kovin
kustannustehokkaita, varsinkin jos kunnossapitohenkilöstö on ulkoistettua ja koulutettu
kunnossapitohenkilöstö on tilattava erikseen tekemään kyseinen työ. Jatkuvan kunnonvalvonnan käyttö on perusteltua sellaisissa kohteissa, missä pyörivät sähkökäytöt käyvät
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pitkiä aikoja tasaisella kuormituksella ja vaikuttavat merkittävästi tuotannon jatkumiseen. Aikaisemmin mainitsemissani muoviteollisuuden pumppu- ja puhallinkäytöissä
olen käytännössä nähnyt, mitä puutteellinen kunnossapito aiheuttaa: suuria kustannuksia
menetetyn tuotannon, aikataulujen viivästymisistä ja kalliista varaosahankinnoista.
Jatkuvaan kunnonvalvontaan on olemassa monia eri ratkaisuja, mutta tässä työssä keskitytään tarkastelemaan soveltuvaa laitteistoa yllä mainitsemalleni tapaukselle. Ajatellaan,
että kunnossapito on pääasiassa hoidettu omien työntekijöiden voimin, jotka hoitavat
kunnossapitotehtäviä muiden töidensä ohessa, mutta ovat kuitenkin saaneet standardien
mukaisen koulutuksen kunnossapitotehtäviin. Jatkuvan kunnonvalvonnan mittalaitteen
tulisi olla sellainen, jossa olisi vähintään kaksi mittauskanavaa, joilla saadaan mitattua
pyörivän sähkökäytön värähtelyt. Saadut mittaustiedot tulee saada välitettyä eteenpäin
yrityksen kunnonvalvontajärjestelmään, jota voidaan päivittäin valvoa ja tarvittaessa
asettaa

erilaisia

hälytysrajoja,

joista

ilmaantuu

hälytystieto

kunnonvalvon-

tajärjestelmään.
Esimerkiksi yksittäisen puhaltimen jatkuvaan kunnonvalvontaan löytyy SPM Instrumentilta MG-4 tuoteperhe, joka koostuu neljästä ohjelmoitavasta mittausyksiköstä.
Vaihtoehtoja on neljä ja eroavaisuudet on kanavien määrissä (SPM Instruments, 2015).
Pienissä järjestelmissä, esimerkiksi juuri tuotantoprosessin puhaltimen, tämä tuote on
erittäin hyvä jatkuvan kunnonvalvonnan ratkaisu. Kuvassa 6.5 infoa MG-4:stä, joka
löytyy SPM Instrumentin internet sivuilta löytyvästä tuote-esitteestä.
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Kuva 6.5. SPM Instrumentin mittausyksikkö MG-4 jatkuvaan kunnonvalvontaan. (SPM Instrument,
2015)

MG-4 mittauslaitteeseen voidaan asettaa halutut hälytysrajat ja tarvittaessa myös sisäänrakennettu pysäytyspiiri, jolla voidaan välttää erittäin äkilliset vikatilanteet ja suuremmat vahingot. Lisäksi mittauslaitteesta on mahdollista saada tietoa ulos yrityksen omaan
käyttöjärjestelmään ja näin ollen valvontaan liittyvät mittaustiedot ei ole luettavissa ainoastaan mittalaitteen luona vaan missä tahansa, mihin tieto on välitetty.
MG-4mittauslaitteeseen saadaan maksimissaan kytkettyä 2 iskusysäysanturia (SPM) ja
2 värähtelyanturia (VIB). Kuvasta 6.6 nähdään esimerkit SPM Instrumentin laitteisiin
soveltuvista antureista.
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Kuva 6.6. Oikealla iskusysäysanturi ja vasemmalla värähtelyanturi. (SPM Instrument, 2015)

Antureiden sijoituksella ja määrällä on luonnollisesti merkitystä, kun halutaan saada
luotettavia mittaustietoja pyörivästä sähkökäytöstä, tässä tapauksessa siis puhaltimessa
tai pumpussa. Esimerkiksi iskusysäysmittauksessa on kolme sääntöä. Ensimmäisenä
anturin ja laakerin välissä saa olla ainoastaan yksi rajapinta. Toisena signaalitien on
oltava mahdollisimman lyhyt ja suora. Kolmantena Mittaus on suoritettava laakerin
kuormitusalueelta (SPM Instrument, 2012). MG-4:n tuoteperheestä MG4-22A on varustettu siten, että siinä on kaksi tuloa värähtelymittaukseen ja kaksi tuloa iskusysäysmittaukseen, joten se olisi erittäin monipuolinen ratkaisu radiaalipuhallin ratkaisuihin, joissa puhallin osa on erillään itse sähkömoottorista. Aksiaalipuhaltimelle olisi taas hyvä
ratkaisu käyttää esimerkiksi MG4-2A mallia, jossa on ainoastaan kaksi tuloa värähtelymittaukseen, eli sähkömoottorin etu- ja peräpään laakereiden mittaukseen.

6.2. Reaaliaikainen kunnonvalvonta etänä, hyödyntäen jatkuvan kunnonvalvonnan mittalaitteita

Yrityksille saattaa olla myös taloudellisesti järkevämpää käyttää ulkoistettua kunnossapito organisaatio, koska se on kustannustehokasta ja omista työntekijöistä ei löydy riittävän päteviä henkilöitä toimimaan kunnossapidosta vastaavina. Aina ei myöskään ole
järkevää seisottaa kunnossapito henkilöstä omissa tuotantotiloissa, vaan käyttää sitä
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tarvittaessa. Näissä tapauksissa olisi olemassa hyvä mahdollisuus tehdä mittauksia etänä.
Kuten aikaisemmin työssäni olen jo maininnut, niin etä valvonnassa on mahdollisuus
kohdentaa kunnossapidon resursseja sinne missä sitä todellisuudessa tarvitaan ja huoltoja pystytään ajoittamaan tarpeen mukaan yhteistyössä asiakas yrityksen kanssa. Kuvasta
6.7 nähdään periaatekuva aikaisemmin mainitusta yksinkertaisesta tapauksesta. Kunnossapito järjestelmän on mahdollista olla myös huomattavasti paljon laajempi, mutta
tällöin mittalaitteet olisivat erilaiset. On kuitenkin mainittava, että esimerkiksi SPM
Instrumentilta löytyy laajempiin ratkaisuihinkin soveltuvat laitteet.

Kuva 6.7. Periaatekuva etänä tehtävästä jatkuvasta kunnonvalvonnasta.

Kuvien 6.5 ja 6.6 mukaisella mittalaitteella ja antureilla etänä tehtävä kunnossapito on
helppo toteuttaa. Mittalaitteessa on itsessään lähdöt, jotka voidaan välittää suoraan kunnossapitoa järjestävän yrityksen tietoverkkoon. Toteutus tapoja on varmasti monia, mutta niihin ei tässä työssä sen paremmin perehdytä. Näiden lisäksi tulisi olla yhteys kunnossapito yrityksen ja asiakas yrityksen kunnossapito järjestelmien välillä jolloin huoltoja ja kunnossapito toimenpiteitä on helppo sopia sähköisesti. Mittalaitteeseen asetettavien hälytysrajojen ansiosta, kunnossapitojärjestelmä pystyisi ennakkovaraamaan huoltoajankohtia automaattisesti jos analysointia ei heti pystytä tekemään tai se vaatii tarkempaa tutkimista.
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Reaaliaikaisesta kunnonvalvonnasta värähtelymittauksilla saadaan vielä enemmän irti,
kun siihen lisätään sähköisten tietojen mittaukset, kuten esimerkiksi virta, vääntömomentti, pyörimisnopeus jne, ja niiden vaihteluiden seuranta. Nykyisistä taajuusmuuttajista on mahdollista saada välitettyä näitä edellä mainittuja tietoja eteenpäin. Kunnossapidolle on monia hyviä työkaluja joita voidaan hyödyntää, kunnossapidosta vastaavan
on hyödynnettävä näistä tarvittavia työkaluja, jotta kunnossapidon kustannuksista ei tule
kohtuuttomia.
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7. YHTEENVETO

Tässä työssä on käyty läpi pyörivien sähkökäyttöjen kunnonvalvontaa mitattavia suureita ja siihen liittyviä analysointimenetelmiä. Työssä on tutkittu myös ennakoivaa kunnossapitoa ja erilaisten etäkäyttömahdollisuuksien hyödyntämistä, eli ennakoivaa kunnossapitoa reaaliaikaisella värähtelymittauksella.
Reaaliaikaisella värähtelymittauksella saadaan huomattavaa etua, kun halutaan pitää
tuotannon tärkeimmät prosessit mahdollisimman hyvin toiminnassa ja ennakoida mahdolliset huoltotarpeet kustannustehokkaasti. Reaaliaikaisella värähtelymittauksella pystytään äkillisiinkin laakereiden vaurioitumisiin reagoimaan nopeasti ja estämään käyttöjen täydellinen tuhoutuminen. Etävalvonta taas auttaa kohdistamaan kunnossapitohenkilöstön resurssit oikeisiin kohteisiin oikeaan aikaan, eikä henkilöstöä välttämättä tarvitse
pitää tietyssä kohteessa jatkuvasti, vaan henkilöstöä voidaan ohjata kunnossapitotarpeiden mukaan.
Työssä sivuttiin myös mahdollisuutta käyttää pyörivien sähkökäyttöjen kunnossapitoon
sähköisiä mittauksia, joita on mahdollista saada nykyaikaisista taajuusmuuttajista ilman
sen suurempia lisäpanostuksia kunnossapitoon. Tämä johtuu siitä, että nykyaikaisissa
prosesseissa pyörivät sähkökäytöt ovat useimmiten säädettyjä ja säätöön käytetään erittäin paljon taajuusmuuttajia. Tämä lisää luonnollisesti mittaustiedon määrää, joten sen
analysointiin on paneuduttava tarkemmin. Toisaalta vikaantumisten havaitseminen helpottuu ja nopeutuu varsinkin, kun mittauksien analysointia automatisoidaan erilaisin
hälytysrajoin.
Pyörivien sähkökäyttöjen värähtelymittausten aloittaminen olisi ideaalisinta aloittaa
täysin uudesta tuotantolaitoksesta, jossa on uudet koneet ja järjestelmät. Tällöin saataisiin heti alusta hyvät lähtöarvot värähtelymittauksista, joita sitten lähdettäisiin seuraamaan. Usein näin ideaalista tilannetta ei kuitenkaan ole, vaan mittaukset aloitetaan jo
käytetyistä koneista ja järjestelmistä.
Käytiin myös läpi, missä tapauksissa etänä tehtävää reaaliaikaista kunnonvalvontaa voitaisiin hyödyntää. Esimerkkinä tapauksia joissa ei välttämättä osata huomioida mittausten merkitystä, ennen kuin se on jo liian myöhäistä ja on aiheutunut suuria tuotantomenetyksiä ja kustannuksia.
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Jatkotutkimuksena olisi hyvä saada pilottikohde pyörivien sähkökäyttöjen kunnossapidolle, jossa hyödynnettäisiin reaaliaikaista värähtelymittausta etänä. Olisi hyvä tutkia
kuinka suuri taloudellinen etu olisi käyttää nimenomaan reaaliaikaista värähtelymittausta kunnonvalvonnassa ja sitä miten sitä saataisiin mahdollisimman hyvin automatisoitua, jotta perus mittaustietojen analysointiin ei tarvitsisi käyttää asiantuntijoiden aikaa.
Tällä tutkimuksella saataisiin myös hyvä kokemusta kunnossapidon sovelluksista ja
kuinka hyvin eri kunnossapitojärjestelmiä pystyttäisiin linkittämään keskenään, jotta
kokonaiskuva tuotantolaitoksen kunnossapidosta pysyisi kunnossapitohenkilöstön hallinnassa.
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