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Tämän diplomityön tarkoituksena on tunnistaa UPM Kymin telahiomon tuotannon 

läpimenoaikaan sekä laatuun vaikuttavia tekijöitä ja löytää keinot niiden optimoimiseksi, 

jotta hiontatuotannon kustannustehokkuus parantuisi. Tutkimusmenetelminä työssä 

käytetään Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikojen telakohtaista mittaamista ja 

hionnasta tehtyjen mittausraporttien, pinnoituksista ja hionnoista tehtyjen ostotilauksien 

sekä SAP R/3-toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan kunnossapitodatan tutkintaa. Tiedon 

lähteenä on käytetty myös kirjallisuutta ja UPM henkilöstön sekä toimittajien haastatteluita. 

 

Muiden telahiomojen aikaansaamaan laatuun ja tuotannon läpimenoaikaan verrattuna 

Kymin telahiomon keskimääräiset hiontatuotannon läpimenoajat ovat telasta riippuen 

kaksinkertaisia tai jopa lähes nelinkertaisia, vaikka pinnankarheus jää osassa teloista alle 

asetetun tavoitteen. Telahiomojen muototoleransseissa ei ole niin merkittäviä eroja, mitkä 

selittäisivät Kymin pidemmät hiontatuotannon läpimenoajat. Tämän takia muototoleransseja 

ei ole päädytty muuttamaan työn aikana, mutta käyttökokemusten mukaan 

pinnankarheusvaatimusta voidaan laskea. Telahiontaprosessin muotohiontavaihe on suurin 

hiontatuotannon läpimenoaikaan ja kustannuksiin vaikuttava tekijä. Hiontamenetelmien ja 

hionta-arvojen optimoimisella, hiontatyökalujen lastuamiskyvyn ylläpitämisellä, 

telahiontatuotannon yliprosessoinnin ehkäisyllä ja laatutoleransseihin tyytymisellä voidaan 

lyhentää kymmeniä tunteja telahiomon tuotannon läpimenoaikaa. Mittausraporttien mukaan 

merkittävin muutos telahiontaprosessin kustannuksiin ja hiontatuotannon läpimenoaikaan 

saadaan noudattamalla laatutoleransseja. Telojen kunnossapitoon liittyviä kustannuksia 

syntyy turhaan lisää, kun vaihdetaan ja hiotaan käyttökelpoisia teloja sekä uudelleen 

pinnoitetaan teloja, joiden pinnoitepaksuus on vielä riittävä. Pinnoitepaksuuden seurannalla 

voidaan minimoida telojen ennenaikaiset uudelleenpinnoitukset. Mittalaitteiden avulla 

pystyy optimoimaan telojen hiontavälit. Hiontavälien optimointi lyhentää myös hiontajonoa. 

Tällöin voidaan hyödyntää suunnitellun hiontajärjestyksen tuomia etuja tehokkaammin ja 

saavuttaa nopeampia tuotannon läpimenoaikoja. 
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The aim of this Master’s Thesis is to recognize factors which affects lead-time and quality 

of UPM Kymi roll grinding production and find the methods to optimize those in order to 

improve cost efficiency of the roll grinding production. The research methods used in this 

thesis are measurement of roll-specific grinding production lead-time in Kymi’s roll grinding 

shop and examination of roll grinding measurement reports, purchase orders of roll coating 

and grinding and maintenance data which can be found in SAP R/3 ERP-system. Literature 

and interviews of UPM and service provider’s human resources are also used as a source of 

information. 
 

Depending on a roll, Kymi’s roll grinding shop average grinding production lead-time is 

double or even nearly quadruple when it is compared with other grinding shops’ production 

quality and lead-time, even if the surface roughness will remain below the set target. 

Geometric tolerances in different grinding shops do not have as significant differences, 

which would explain Kymi’s longer grinding production lead-times. During the thesis there 

has not been a decision to change geometric tolerances, but according to operational 

experience requirements of surface roughness can be decreased. Form-grinding phase in the 

roll grinding process has the biggest effect on roll grinding production lead-time and costs. 

Optimization of grinding methods and values, maintaining grinding tools material removal 

capability, preventing over-processing in roll grinding production and following the quality 

tolerances can reduce roll grinding production lead-time for tens of hours. According to 

measurement reports, the most significant change to costs of roll grinding process and roll 

grinding production lead-time can be done by following the quality tolerances. Costs of roll 

maintenance are unnecessarily increasing when applicable rolls are changed and grinded and 

when rolls whose coating thickness is still sufficient are recoated. By monitoring the 

thickness of the coating can minimize the premature coating of the rolls. By means of 

measuring devices the grinding period of the rolls can be optimized. Optimization of the 

grinding periods will shorten the waitlist of to be ground rolls. Then the benefits of planned 

grinding procedures can be utilized more efficiently and faster grinding production lead-

times can be achieved. 
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KÄYTETYT SYMBOLIT, LYHENTEET JA KÄSITTEET 

 

 

a    Hiontasyvyys [mm] 

d    Telan halkaisija [mm] 

f    Telahiomakoneen hiomalaikan pituussuuntainen syöttö [mm/kierros] 

L    Telan hiottava pituus [mm] 

n    Telan pyörimisnopeus [kierrosta/min] 

t   Telan hionta-aika [min] 

V    Hionnassa poistuva materiaalivirta [mm
3

/min] 

 

C3 UPM Kymin paperitehtaan päällystyskone, joka on 

valmistusjärjestyksessään kolmas päällystyskone Kymin tehtaan 

historian aikana. 

 

K1   UPM Kymin paperitehtaan kalanteri. 

 

K2  UPM Kymin paperitehtaan mattakalanteri. 

 

P&J P&J on yksikkö kovuudelle, joka on mitattu Pusey & Jones 

mittaustavan mukaan.  

 

PK8 UPM Kymin paperitehtaan paperikone, joka on 

valmistusjärjestyksessään kahdeksas Kymin tehtaan historian aikana. 

 

PK9 UPM Kymin paperitehtaan paperikone, joka on 

valmistusjärjestyksessään yhdeksäs Kymin tehtaan historian aikana. 

 

ShD ShD on standardisoidun (ISO 868) Shore D mitta-asteikon mukainen 

kovuuden yksikkö, joka on mitattu shore-durometrilla. 

 

Hiontanippi Hiontanippi on kontaktissa olevan telan pinnan ja hiomalaikan/-

nauhan välinen alue. Hiontanipin koko määräytyy telan halkaisijan ja 
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hiomalaikan tai nauhahionnassa käytettävän kontaktipyörän koon 

sekä hiontakuorman aiheuttaman telan, hiomalaikan ja 

kontaktipyörän deformaation mukaan. 

 

Hiontakuorma Hiontakuorma tarkoittaa hionnan aikana telan pintaan vaikuttavaa 

voimaa, jonka suuruus määräytyy käytettyjen hionta-arvojen mukaan. 

 

Konekudos Konekudos on paperikoneen telojen avulla pyöritettävä viira, eli 

muoviverkkokangas tai huopa, jolla paperia kuljetetaan 

paperikoneessa. Paperikoneessa on useita erityyppisiä konekudoksia. 

 

Nippi Nippi on paperikoneen kahden toisiaan vasten painetun telan välinen 

alue, johon muodostuu puristusvoima. Nipin koko määräytyy telan 

halkaisijoiden ja nippikuormituksen aiheuttaman telojen 

deformaation mukaan.  

 

Nippikuorma Nippikuorma on nipissä vallitsevan puristusvoiman suuruus, mitä 

mitataan viivakuormana ja ilmoitetaan yksikössä kN/m. Käytännössä 

nippikuorma jakautuu kontaktissa olevien pintojen väliselle alueelle.  

 

Paperiraina Paperimassaseosta kutsutaan paperirainaksi silloin, kun se on levitetty 

paperikoneen liikkuvalle sekä vettä läpäisevälle konekudokselle. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö tehdään UPM Kymin tehtaalle, joka on paperin-, sellun ja 

energiantuotannon integraatti. UPM Kymi tuottaa vuosittain kahden paperikonelinjan 

voimin noin 830 000 tonnia paperia ja lisäksi sellutehtaalla tuotetaan noin 570 000 tonnia 

valkaistua koivu- ja havusellua. Kymin paperitehtaalla valmistettavia tuotteita ovat 

painopaperit, erilaiset toimistopaperit, digipaperit ja erikoispaperit. Kehitettävänä kohteena 

on paperikoneiden telojen hionnan laatutavoitteen ja hiontatuotannon läpimenoajan 

optimoiminen UPM Kymin omassa telahiomossa. Tavallisesti kaikki PK8 ja PK9 

paperikoneilla, C3 päällystyskoneella sekä K1 ja K2 kalantereilla käytössä olleet telat 

hiotaan Kymillä, mutta esimerkiksi telan uudelleenpinnoituksen yhteydessä, se tehdään 

pinnoitetoimittajien toimipisteissä. (UPM, 2015a; UPM, 2015b.) 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja tutkimusongelma 

UPM on asettanut 150 miljoonan euron vuotuisen kannattavuuden parantamistavoitteen, 

joka on määrä saavuttaa vuoden 2015 vuoden loppuun mennessä. Tämä sisältää säästöjä 

kaikkien UPM:n liiketoimintojen muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa sekä suunniteltuja 

tuotantokapasiteetin sulkemisia Euroopan paperiliiketoiminnassa. (UPM, 2015c.) 

 

Paperikoneen tärkeimpiä kone-elimiä ovat telat ja niiden kunnossapito vaatii 

hiontakustannusten lisäksi suuria kertaluonteisia kustannuseriä, kun teloja joudutaan 

uudelleenpinnoittamaan. Yhden telan uudelleenpinnoituksen kustannukset vaihtelevat 5000-

100 000 euron välillä telatyypistä riippuen. Kymin telahiomossa pyritään saamaan 

kustannussäästöjä eniten hiottujen telojen hiontaprosessin optimoinnilla. Optimoinnin 

lähtökohtana on, että telahiomon tuotannon läpimenoaikoja tai laadun raja-arvoja ei ole 

kyseenalaistettu. Alustavien havaintojen mukaan telahiomossa käytetään riittävän laadun 

aikaansaamiseksi paljon aikaa sekä pyritään lopputuotetta ajatellen liian hyvään 

lopputulokseen erityisesti viimeistelemällä telat liian tarkasti telavalmistajan suosittelemien 

arvojen mukaan, jolloin aikaa kuluu huomattavan paljon. Telahiontamenetelmien käyttöä ei 

ole kohdeyrityksessä vertailtu, mutta laikkahiontaa käytetään huomattavasti nauhahiontaa 

enemmän. Tällä hetkellä osa paperikoneiden teloista vaihdetaan määräajoin, vaikka vanhan 
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telan hiontatarpeelle ei välttämättä ole selkeitä perusteita. Tutkimusongelma muodostuu 

näistä edellä mainituista asioista. 

 

Toimenpiteitä telahiomon kustannussäästöjen aikaansaamiseksi on tehty työaikamuotoa 

muuttamalla vuoden 2010 lopulla. Tällöin telahiomon työaikamuoto on vaihdettu TAM37-

vuorojärjestelmästä TAM27-vuorojärjestelmään, eli vuoden jokaisena päivänä toimivasta 

aamu-, ilta- ja yövuorojen muodostamasta kolmivuorotyöstä poistettiin yövuoro. Yövuoron 

miehittämättömyys mahdollisti telahiomon henkilöstömäärän pudottamisen viidestä 

telahiojasta kolmeen telahiojaan. (Rantanen, 2015.) 

 

1.2 Työn rajaus ja tavoitteet 

Työssä selvitetään UPM Kymin vuosittaiset telahiontamäärät ja keskitytään kolmeen 

lukumäärällisesti eniten hiottuun telatyyppiin. Työssä selvitetään halutun laadun, telatyypin 

ja hiontamenetelmän vaikutuksia läpimenoaikaan sekä verrataan niitä muiden telahiomojen 

toimintaan ja laatuvaatimuksiin. Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikaan ja laatuun 

vaikuttavia tekijöitä pohditaan, minkä perusteella pyritään löytämään keinot läpimenoajan 

ja laadun optimoimiseksi. Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin; 

Missä kohtaa telahiontaprosessia on mahdollisuus saavuttaa merkittävimmät 

kustannussäästöt ja miten? Tehdäänkö tarpeettomia hiontoja? Miten valitut kolme 

telatyyppiä ja niiden hionta eroavat toisistaan ja miten tutkimustietoa voidaan hyödyntää 

muiden UPM:llä käytössä olevien telojen kunnossapidon kanssa? Tutkimuskysymysten 

vastausten perusteella tehdään alustava arvio, kuinka paljon muutoksilla ja kehitysideoilla 

voitaisiin pienentää läpimenoaikaa jatkossa. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä ratkaisut pyritään löytämään vertailemalla kuvassa 1 esitettyä kolmea toisistaan 

riippumatonta menetelmää. Läpimenoajan mittausta varten selvitetään kaikki 

telahiontaprosessin työvaiheet telakohtaisesti ja mitataan niiden kesto, jotta niitä voidaan 

vertailla yksityiskohtaisesti. Laatu- ja kustannustekijöitä tutkitaan hionnasta tehtyjen 

mittausraporttien, pinnoituksista ja huolloista tehtyjen ostotilauksien sekä Kymillä käytössä 

olevasta SAP R/3-toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan kunnossapitodatan avulla. Osa 

tutkimuksen tiedoista perustuu erilaisiin kirjallisuuslähteisiin ja UPM henkilöstön sekä 

toimittajien haastatteluihin.  
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Kuva 1. Tutkimusmenetelmät, joita työssä käytetään, ovat riippumattomia toisistaan. 

Lähteenä käytetään aiheesta saatavilla olevaa kirjallisuutta sekä UPM henkilöstön ja 

telahionnan kanssa tekemisissä olevien toimittajien haastatteluita. Laatu- ja 

kustannustekijöitä tutkitaan mittausraporttien, pinnoituksista ja huolloista tehtyjen 

ostotilauksien sekä Kymillä käytössä olevasta SAP R/3-toiminnanohjausjärjestelmästä 

saatavan kunnossapitodatan avulla. Läpimenoajan mittaus tehdään mittaamalla tutkittavien 

telojen hiontaprosessin vaiheiden kestoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittausraportit, 

Kunnossapitodata, 

Ostotilaukset 

Läpimenoajan 

mittaus 

Kirjallisuus, 

haastattelut 
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2 YKSILAIKKAINEN NAUHAHIONTALAITTEISTOLLA VARUSTETTU 

TELAHIOMAKONE 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittavien telojen hionta toteutetaan yksilaikkaisella 

nauhahiontalaitteistolla varustetulla telahiomakoneella. Telahiomakone on tarkoitettu 

paperiteollisuuden erilaisten telojen hiomiseen. Telahiomakoneet koostuvat seuraavista 

pääosista: hiomakelkan johderunko, kannatus- ja tukipylkkien johderunko, karalaatikko ja 

työkappaleen käyttökoneisto, kannatuskelkat ja tukipylkät työkappaleelle, kärkipylkkä, 

hiomakelkka ja hiomalaikan käyttö sekä syöttöluisti. Telahiomakoneet voivat olla 

yksilaikkaisia tai kaksilaikkaisia koneita. Kuvassa 2 on esitetty näistä yleisemmin käytetyn 

yksilaikkaisen telahiomakoneen kaksoisrunkorakenteen periaatekuva. (Mäkinen & 

Julkunen, 1983, s. 1172.)  

Kuva 2. Yksilaikkaisen telahiomakoneen hiomakelkan ja telan kannatusrunkorakenteen 

periaatekuva. Hiottavien telojen halkaisijat vaihtelevat yleensä 500-1600 millimetrin välillä, 

jonka takia telojen alle vaihdetaan erikorkuisia telapukkeja hiontanipin suoran kosketuksen 

mahdollistamiseksi. (mukaillen: Mäkinen et al., 1983, s. 1173.) 

 

Hiomalaikkalaitteiston vaihtoehtona telahiomakoneissa on usein nauhahiontalaitteisto, joka 

toimii samalla moottorilla kuin hiomalaikka. Nauhahionta vaatii hiomalaikan korvaavan 

kontaktipyörän ja erillisen taittopyörän, joiden päälle hiomanauha kiristetään. Kuvassa 3 on 
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esitetty kuva telahiomakoneen nauhahiontalaitteesta. (Mäkinen et al., 1983, s. 1172; Pilli, 

2015.)  

 

Kuva 3. Telahiomakoneen nauhahiontalaite. Hionta tapahtuu hiomalaikan korvaavan 

kontaktipyörän ja taittopyörän päälle kiristetyn hiomanauhan avulla. (mukaillen: Mäkinen 

et al., 1983, s. 1176.) 

 

2.1 Telahiomakoneen lisälaitteet 

Telahiomakoneen tärkeimmät lisälaitteet ovat telojen mittaukseen tarkoitetut laitteet, jotta 

voidaan selvittää, minkälaisia muotovirheitä telassa on. Näillä lisälaitteilla on keskeinen 

merkitys tässä diplomityössä esitettävien telan laatuvaatimuksien täyttymisen 

todentamisessa. Mittalaitteilla voidaan varmistua siitä, että tela täyttää sille asetetut 

muotovaatimukset hionnan jälkeen ja sillä on mahdollista valmistaa laadukasta paperia. 

Mittalaitteet ovat kiinnitetty hiomakelkkaan ja ovat koneellisesti ohjattavia, jotta vältytään 

inhimillisiltä virheiltä. Ainoa erillinen mittaus on pinnankarheuden mittaus, jonka telahioja 

tekee vain siihen tarkoitetulla mittalaitteella. (Pilli, 2015.) 

 

Mittalaitteet perustuvat monipistemittaukseen, jossa kaksi tai useampi mittakaareen tai 

tukilaitteeseen kiinnitettyä mittakärkeä mittaa tarkasti telan muodon ja auttaa täten telan 

valmistamisessa sekä hionnassa. Kuvassa 4 on esitetty telamittalaitteen periaatekuva. 

Mittaus voidaan toteuttaa kosketuksettomasti tai kosketuksellisesti. Kosketukseton mittaus 

tapahtuu yleisimmin laser-antureiden avulla. Kosketuksellinen mittaus tapahtuu pintaa 

seuraavan tarkkuusrullan avulla. Tällöin tulee olla otettu huomioon, että rullan muoto, 

materiaali tai mittausvoima ei voi vaurioittaa telan pintaa mittaustapahtumassa. 
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Mittaustapahtumassa telan pinnalla liikkuvan tarkkuusrullan liikkeet välittyvät mittakärjen 

sisälle sijoitetun mittakaran avulla elektroniselle pulssianturille, joka mittaa telan muodon. 

Mittalaite sisältää paikka-anturin, jolla mitataan mittakärjen tarkka sijainti telalla. 

Paikkamittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi mittasauvan, magneettinauhan tai 

pulssiantureiden avulla, joille välitetään tieto hiomakoneen kelkan liikkeistä mitta- tai 

hammaspyörän kautta johteilta. Telan asema sen pyöriessä saadaan selville indeksikytkimen 

tai karalaatikkoon telaa pyörittävän akselin päähän asennetulla kulma-anturilla. (Rolltest, 

1999, 1.1; Kuninkaanniemi & Lampi, 2015.) 

 

Kuva 4. Telamittalaitteen periaatekuva. Kyseisen laitteen mittaustapahtuma perustuu 

kosketukselliseen mittaukseen, jossa mittakärkien päässä olevat tarkkuusrullat liikkuvat 

telan pinnalla. (mukaillen: Rolltest, 1999, 1.1.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hiontaprosessi vaatii yleensä onnistuakseen lastuamisnestettä, jonka suihku on suunnattu 

hiontanippiin. Lastuamisnesteen tehtävänä on lämmön poisjohtaminen, hiomalaikan ja telan 

pinnan puhtaana pitäminen, lastuamisen tehostaminen sekä joissakin tapauksissa korroosion 

estäminen ja voiteluvaikutuksen luominen. Lastuamisnestettä käytettäessä telahionnassa 

puhutaan märkähionnasta ja ilman lastuamisnestettä hiottaessa kuivahionnasta. 
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Kuivahiontaa käytetään erityisesti takaamaan parempi aineenpoisto pehmeämmillä 

kumimateriaaleilla. (Mäkinen et al., 1983, s. 1180.) 

 

Oleellinen tekijä hionnan onnistumisessa on hiomalaikan kunto. Hiomakoneeseen on usein 

integroitu laikan teroituslaite laikan kunnossapitoa ja teroitusta varten. Teroittaminen 

onnistuu ainoastaan hioma-ainetta kovemmalla työkalulla, jonka takia ne ovat yleisimmin 

timanttiteriä. Mikäli laikan muoto on muuttunut alkuperäisestä, tulee se oikaista. Laikan 

pinnan tukkeentuessa tai lasittuessa, tulee se uudelleen teroittaa, jotta hiontaa voidaan jatkaa 

tarkkuus- ja pinnankarheusvaatimusten sekä halutun lastuvirran mukaisesti. Laikat 

tukkeutuvat, kun hiotaan pehmeää materiaalia tai laikan kovuus on liian suuri kyseiselle 

pinnoitteelle. Laikan tukkeutuminen on sitä, kun telan pinnasta irronneet lastut eivät poistu 

laikan pinnalta, vaan jäävät hiomalaikassa oleviin huokosiin huonontamaan jyvien 

leikkuutehoa. Laikan lasittuminen tapahtuu, jos laikka on liian kova ja sen sideaine ei 

vapauta hiomalaikan pinnalle tylsynyttä jyvää tarpeeksi ajoissa ja se jää hiomalaikan 

pinnalle. (Carborundum, s. 4; Aaltonen et al., 1997, s. 248 – 249.) 

 

Telojen viimeistelemisen avuksi on kehitetty erillisiä viimeistelyhiontalaitteita, joilla 

suoritettua hiontaa kutsutaan viimeistelyhionnaksi. Kuvassa 5 on esitetty 

viimeistelyhiontalaite, joka on käytössä Kymillä. Hiomakelkkaan kiinnitetty erillinen 

yksikkö sisältää rungon, kaksi kelaa, joille viimeistelyhiomanauha rullataan, 

sähkömoottorin, vaadittavan telaston jarruineen sekä kuormittavan kone-elimen. 

Kontaktitelan ja nauhan kuormitus telan pintaa vasten voidaan tehdä esimerkiksi 

paineilmasylinterin avulla käyttäen vakiona pysyvää voimaa. Viimeistelyhionnan 

tarkoituksena ei ole vaikuttaa enää telan muotoon, minkä takia viimeistelyhiomanauha on 

huomattavasti hienompaa kuin muotohiontaan käytetyt hiomanauhat tai -laikat. 

Viimeistelyhionnan tarkoitus on aikaansaada telaan oikea pinnankarheus sekä poistaa 

hiomalaikasta tai hiomanauhasta mahdollisesti jäänyt jälki. (Nurmela, 2015.) 
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Kuva 5. Kymin telahiomakoneen kelkkaan asennettu viimeistelyhiontalaite. 

Viimeistelyhiomanauha on rullattuna kahdelle kelalle, jotka on merkitty kuvaan punaisilla 

nuolilla.  

 

2.2 Telahiomakoneen kunnossapito 

Yleensä telahiomakoneen vikaantumiset ja häiriöt, joita ei ole pystytty ennakoimaan, 

pidentävät telahiomon tuotannon läpimenoaikaa, minkä takia telahiomakoneen kunnossapito 

on tärkeää erilaisten häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi. Työstökoneiden valmistajat 

määrittelevät koneille huoltosuunnitelmat, joita tulee noudattaa koneen käyttövalmiuden ja 

työtarkkuuden säilyttämiseksi. Huoltovälit määritellään yleisesti käyttötuntien mukaan. 

Huoltosuunnitelman kunnossapitotyöt määritellään koneen normaalikäytölle. Mikäli 

käyttöolosuhteet ovat erityisen likaiset ja pölyiset tai kuormitusaste ja työtarkkuus ovat 

erityisen suuria, niin huoltoja tulee tehdä useammin. Kunnossapito on pääasiassa erilaisia 

puhdistuksia, voiteluhuoltoa ja tarkistuksia. (Maaranen, 2004, s. 38–39; Waldrich Siegen, 

1982, s. 5 & 5.1.) 

 

Hiomakoneen sähköihin liittyvät ja ohjelmalliset häiriöt pysäyttävät hyvin usein koko 

koneen tai estävät sen käynnistymisen ohjelmallisesti, jotta vältytään mahdollisilta vaurioilta 

ja voidaan varmistaa laitteiden toimivuus ennen mittatarkkuutta vaativan työstön 

aloittamista. Häiriö voi esiintymisajasta riippuen aiheuttaa minuuttien, useiden tuntien tai 

työvuorojen pituisen korjausseisokin, jolloin telahiomon tuotanto ei etene ollenkaan. 

(Nurmela, 2015.) 
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2.3 UPM Kymin telahiomakone 

UPM Kymillä on käytössä kuvassa 6 esitetty vuonna 1982 Kymille toimitettu Waldrich 

WST IV H 80 x 13000 – telahiomakone, joka on asennettu telavaraston toiseen päätyyn. 

Kone on varustettu sekä hiomalaikka- että hiomanauhalaitteilla. Telahiomakone soveltuu 

maksimissaan 80 tonnin teloille. Telojen liikutteleminen telavarastossa ja telojen vaihdot 

telahiomakoneeseen tapahtuu telavarastossa olevilla nostokyvyltään 80 tonnin 

siltanostimilla. Lisäksi telahiomakoneella on oma nostokyvyltään 3000 kilogramman 

puominostin hiomalaikkojen vaihtoa varten. (Waldrich Siegen, 1982, s. 2; Pilli, 2015.) 

 

 

Kuva 6. UPM Kymin telahiomakone, jossa on PK9 sizer-telan mittaus kesken. Hiomakelkan 

liikkeen suunta on merkitty kuvaan punaisella nuolella hiomakelkan johderungon päälle.  

 

Vuosien varrella telahiomakonetta on päivitetty asteittain. Ensimmäinen päivitys tehtiin 

1980-luvun lopulla, kun koneeseen asennettiin Microteam Oy:n toimesta MXC-6 T400 – 

liikeohjaimeen perustuva NC-ohjaus, jota on päivitetty 1990- ja 2000-luvulla. 

Perussähköistys pysyi alkuperäisenä vuoteen 2015 asti, lukuun ottamatta vuonna 2011 

tehtyä bombeerausakselin servomoottorin asennusta. Vuoden 2015 maaliskuun lopulla 

telahiomakoneen perussähköistys uusittiin sisältäen pääakselien moottorien, käyttöjen, 

kaapelien, pääsähkökaappien, kelkan sähkökaapin ja ohjauspaneelin uusinnan.  

Hiomakoneen ohjaus uusittiin Microteamin MGC-hiomakoneen ohjaukseksi hyödyntäen 

koneen vanhaa MXC-6 T400 – liikeohjainta. (Koivula, 2015a.) 
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Rolltest Oy:n toimittama RollCal2-mittalaitetekniikka sekä telan aseman mittauksessa 

käytetyt pulssianturi ja indeksikytkin pysyivät sähköistyksen uusinnan yhteydessä samana 

ja ne integroitiin uuteen ohjaukseen. Työkappaleen mittausohjelmisto ja käyttöliittymä 

uusittiin ja integroitiin osaksi Microteamin valmistamaa hiomakoneen 

käyttöliittymäohjelmaa. Samassa yhteydessä Wintechin valmistamaan WinHeavy-

viimeistelyhiontalaitteeseen on lisätty vikatilanteiden varalta paineilmaventtiili, jolla laite 

tehdään paineettomaksi. Paineettomuuden johdosta laite irtoaa telan pinnasta ja ehkäisee 

täten telavaurioita. (Koivula, 2015a.) 
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3 TELOJEN MITTAAMISEEN JA HIONTAAN KÄYTETTÄVÄT 

MENETELMÄT 

 

 

Korkeat paperin laatuvaatimukset asettavat suuret vaatimukset myös telahiomon 

tuotannolle, jonka takia jokaiselle telalle on asetettu omat laatuvaatimuksensa 

pinnanlaadulle sekä mitta- ja muototarkkuudelle. Käytössä telan pinnoite kuluu, muuttaa 

muotoaan tai se voi vaurioitua, jolloin ei pystytä täyttämään paperin laatuvaatimuksia ja se 

on kunnostettava hiomalla. Mikäli pinnoite on kulunut telan minimihalkaisijaan tai pinnan 

vaurio ulottuu lähes pinnoitteen pohjaan, joudutaan tela pinnoittamaan uudestaan tai vaurion 

laajuudesta riippuen tekemään paikkakorjaus. Telan tarkkaa käyttöikää on hankala 

määrittää. Telojen hiontavälit riippuvat muun muassa valmistettavasta paperilajista, 

käytetyistä massoista, paperikoneen ajonopeudesta, lämpötiloista sekä paperikoneen 

kaapimien ja suihkujen toiminnasta. Tela voidaan hioa kokemusperäisesti määritettyjen 

määräaikojen välein tai silloin, kun sen kunto vaikuttaa paperin laatuun heikentävästi. 

Vaihtamalla tela hyvissä ajoin ennakkoon, vaatii telan hiominen kuntoon oletettavasti 

pienemmän aineenpoistomäärän. (Valmet, 2014a, s. 16–18; Valmet, 2014b, s. 20–23; 

Mauno, 2015.) 

 

Telat hiotaan perinteisesti pituussuunnassa suoriksi ja säteen suunnassa ympyrämäisiksi. 

Telan vaippa hiotaan aina koko pituudelta ja siihen tehdään päätyviisteet sekä mahdollisesti 

myös urituksia. Viisteet tulee tehdä jokaisessa hionnassa valmistajan ohjearvojen mukaan 

uudestaan, koska telan halkaisija muuttuu. Päätyviisteiden tarkoituksena on estää paperin 

reunan tai nipin vastakkaisen telan ylikuormittaminen sekä helpottaa telan pintalämpötilan 

kontrollointia. Uritukset ovat yleisiä imuteloissa, joissa urien tarkoituksena on parantaa 

veden poistoa paperirainasta. Lähes kaikkiin teloihin hiotaan bombeeraus minimoimaan 

telan painosta ja nippikuormista aiheutuvaa telan taipumista. Bombeeratulla telalla 

tarkoitetaan telaa, jonka profiili on hiottu kuperaksi tai koveraksi, jotta käytön aikana 

syntyvä taipuma kompensoituu. Jos bombeerausta ei tehdä, syntyy telaan käytön aikana 

merkittävä poikkisuuntainen kuormitusvaikutus ja tela taipuu. Bombeerauksen suuruus 

riippuu telan rakenteesta, massasta, käytettyjen materiaalien fyysisistä ominaisuuksista, 

käyttökohteen vastakkaisten telojen määrästä ja telojen kuormituksen suuruudesta. Osassa 

teloista bombeeraus toteutetaan telan paikallaan pysyvälle akselille rakennetuilla erikseen 
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säädettävillä kuormituselementeillä, jotka kuormittavat akselin ympärillä pyörivää vaippaa 

hydraulisen paineen avulla. Tällaisilla vyöhykesäädettävillä teloilla voidaan kompensoida 

paperikoneella esiintyviä paikallisia nippikuorman vaihteluja. (Valmet, 2014b, s. 9-11; 

Metso Paper, 2010, s. 2; Pilli, 2015.) 

 

Telojen hionta CNC -hiontaohjelmalla perustuu telahiojan tietämykseen sekä mittaus- ja 

hiontaohjelman laskemiin käyriin. Hiontaohjelmaan kerrotaan hionta-arvojen lisäksi telan 

mitat ja bombeerausarvot, jotta ohjelma osaa laskea tavoitekäyrän halutusta telan muodosta. 

Telan muodosta otetaan mitat ennen hiontaa, useita välimittauksia sekä mitat hionnan 

jälkeen. Telasta tehdyn mittauksen perusteella saadaan selville telan todellinen muoto, joka 

tallennetaan mittausraporttiin. Ohjelma vertaa mittaustulosta laskettuun tavoitekäyrään. 

Jokaisen mittauksen jälkeen mittausohjelma antaa uuden tavoitekäyrän ja mittaustuloksen 

hiontaohjelmalle. (Nurmela, 2015; Rolltest, 2001, s. 9.) 

 

Käytännössä telan hionta aloitetaan muotohionnalla, jossa telasta rouhitaan suurimmat 

muotovirheet pois telahiojan määrittämillä arvoilla, jotta päästään lähelle tavoitekäyrän 

muotoa. Muotohionnalla hiottaessa hiomalaikka seuraa ennalta laskettua rataa, joka on sama 

kuin bombeerausmuoto tai sitten se on täysin vapaamuotoisesti määriteltävissä. Rataa, jota 

hiomalaikka seuraa kutsutaan muoto- tai bombeerauskäyräksi. Muotohionnan jälkeen 

aloitetaan muotovirhekompensointi, jossa jäljelle jääneet muotovirheet kompensoidaan 

bombeerauskäyrään. Telasta tehtyjen välimittauksien mukaan telahioja päättää ollaanko 

riittävän lähellä haluttua muotoa, jonka jälkeen tela viimeistellään. Yleensä telat 

viimeistellään viimeistelyhiomanauhalla riippumatta siitä, onko tela hiottu hiomalaikalla vai 

-nauhalla, jotta päästään toleranssien mukaisiin pinnankarheuksiin. (Nurmela, 2015; 

Rolltest, 2001, s. 9.) 

 

Telan käyttökohde vaikuttaa vaadittavaan pinnan laatuun. Telan pinnan virheet ja 

epätasaisuudet ovat sitä kriittisempiä, mitä myöhäisemmässä vaiheessa paperin 

valmistuksessa ollaan. Esimerkiksi kalantereissa telojen pinnankarheuden tulee ohjearvojen 

mukaan olla 0.4 mikrometriä ja paperikoneella telojen pinnankarheus on 1.0-2.0 µm välillä. 

Mikäli tela ei ole suorassa kosketuksessa paperin kanssa, eli paperin ja telan välissä on 

konekudos, niin pinnankarheusarvot voivat olla edellä mainittuja arvojakin suurempia. 

Kalanteroitaessa telan pinnanmuoto kopioituu paperiin, jonka takia on tärkeää, että teloissa 



22 

 

ei ole epätasaisuuksia. Telan pinnan kopioitumista käytetään hyväksi, jotta paperin 

pintaominaisuuksia saadaan muokattua. Esimerkiksi haluttaessa kiiltävästä paperista 

mattapintaista, saadaan se aikaan käyttämällä hiekkapuhallettua telaa kalanterissa. 

(KnowPap, 2014a.) 

 

3.1 Telahionnan mekaaniseen tarkkuuteen vaikuttavat tekijät ja niistä aiheutuvat virheet 

Hionnan mekaaniseen tarkkuuteen vaikuttaa telahiomakoneen ja telojen ominaisuudet sekä 

useat niistä riippumattomat tekijät. Kuvassa 7 on esitetty telahiomakoneen työstön 

tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yleensä työstökoneesta riippumattomien tekijöiden 

vaikutuksien suuruutta voidaan vain arvioida. (Andersson & Tikka, 1997, s. 272–273; 

Widmaier et al., 2008, s. 56; Nurmela, 2015.) 

 

Kuva 7. Telahiomakoneen työstön tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Erilaisten tekijöiden 

määrä on suuri ja ne voivat vaikuttaa tarkkuuteen joko itsenäisesti, tai niiden vaikutus voi 

kasvaa toisten tekijöiden vaikutuksista. (mukaillen: Andersson et al., 1997, s. 272.) 

 

Telojen hionta voidaan suorittaa joko telan omien laakeripesien varassa, telan 

vierintälaakereiden ulkorenkaiden varassa tai niin, että laakerit on purettu ja tela hiotaan 
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tuettuna akselitapeista vierintälaakerien kohdalta tukipylkkien liukulaakerien varassa. 

Ensimmäinen vaihtoehto on yleisin käytössä oleva menetelmä kunnossapitohionnassa ja 

viimeisin vaihtoehto on käytössä teloja valmistettaessa ja uudelleen pinnoitettaessa. Paras 

tarkkuus saavutetaan hiomalla tela liukulaakeritukien varassa edellyttäen, että telan 

laakerointikohdat ovat virheettömät. Mikäli niissä on geometrista epätarkkuutta, niin se 

jäljentyy hiottavaan pintaan. Akselitapit saattavat lämmetä liukulaakerien käytön johdosta 

ja mikäli lämpö pääsee siirtymään telan vaipan päätyosiin, on sillä vaikutusta 

aikaansaatavaan tarkkuuteen. Omien laakeripesien käytössä tarkkuus kärsii 

vierintälaakereiden sisäisen epätarkkuuden takia. Kuvassa 8 on esitetty, miten laakeroinnin 

pyörimisvirhe voi näkyä hiotun telan päiden ympyrämäisyydessä. (Mäkinen et al., 1983, s. 

1178–1179; Widmaier et al., 2008, s. 56; Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

Kuva 8. Tela, joka on hiottu sen omilla laakereillaan. Laakeroinnissa ollut pyörimisvirhe on 

aiheuttanut telan vasempaan päähän kolmikulmaisuutta ja oikeaan päähän viisikulmaisuutta. 

(Widmaier et al., 2008, s. 56.) 

 

Telahiomakoneen rungon jäykkyys, voimansiirron välykset ja johteiden suoruus 

määrittelevät mekaanista tarkkuutta. Mikäli näissä ilmenee mekaanisia virheitä, syntyy 

ylimääräistä liikettä hiomalaikan ja telan välillä, joka myös näkyy geometriavirheenä. 

Ohjausjärjestelmien avulla voidaan pienentää hiomakoneiden systemaattisia mitattavissa 

olevia virheitä. Esimerkiksi telahiomakoneiden johdevirheen vaikutusten ehkäisemiseksi on 

kehitetty automaattisia ohjelmia, jotka laskevat johteiden systemaattisen virheen ja 
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muuttavat työkalun liikettä työstön aikana minimoidakseen johteiden aiheuttaman virheen. 

Myös telan pyörimiseen tahdistuvia laakeroinnin virheitä pystytään nykyaikaisilla laitteilla 

pienentämään lähes murto-osaan alkuperäisestä. Telojen hionnassa systemaattista virhettä 

voi aiheuttaa myös telojen taivutusjäykkyysvaihtelu, jota ilmenee erityisesti putkitelojen 

seinämänpaksuusvaihtelun takia. (Nurmela, 2015; Widmaier et al., 2008, s. 55–56 & 58.) 

 

Telahiomakoneen mittatarkkuuden takaamiseksi sen sijoituspaikka tulee valita niin, että 

ilman lämpötila koneen ympäristössä pysyy vakaana, eikä esimerkiksi auringon säteily, 

avoimista ulko-ovista tuleva veto tai lämmityslaitteet aiheuta toispuolista lämpövaikutusta. 

Myös lastuamisnesteen lämpötila tulee huomioida. Hiomakoneet tulee eristää muiden 

koneiden, nostureiden ja ajoneuvojen aiheuttamista rakennuksen värähtelyistä omalla 

jousien päälle asennetulla betoniperustuksella. Lisäksi telahiomakoneen sijoituspaikkaa 

valittaessa tulisi huomioida, että telojen siirtely telahiomakoneen, telavaraston ja 

paperikoneen välillä onnistuu mahdollisimman joustavasti. (Mäkinen et al., 1983, s. 1172; 

1181–1182; Waldrich Siegen, 1982, s. 3.1.) 

 

Hiojalla on myös oma osansa onnistuneeseen hiontaan. Hionnassa telahiojan tehtävänä on 

muun muassa hoitaa telojen ja työkalujen asetus- ja vaihtotyöt sekä valita oikeat hionta-

arvot. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on linjata tela työstökoneen kelkan liikeradan 

suuntaiseksi. Jos telan päiden keskilinjan etäisyys työkalusta heittää, aiheuttaa se telaan 

kartiomaisuusvirhettä. Telassa ilmenevät muotovirheet voivat olla seurausta myös vääristä 

hionta-arvoista. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamien värähtelyiden tai lämpötilavaihteluiden 

lisäksi myös työstönaikainen lämpötilajakauma saattaa aiheuttaa erilaisia geometriavirheitä 

työstettävään telaan. Linjausvirheen kaltainen geometria voi syntyä telan toisen pään 

laakeroinnin lämmetessä tai vaihtelevan hiontasyvyyden aiheuttaman telan epätasaisen 

lämpenemisen myötä. Käytettäessä telapinnoitteelle liian suurta hiontakuormaa, telan pinta 

palaa, kun ylitetään materiaalille kriittinen piste. Telan pyörimisnopeuden säädöllä on suuri 

vaikutus termisten rasituksien syntyyn. Väärin valitut työkalut ja väärät hionta-arvot 

aiheuttavat tietyille materiaaleille herkemmin myös halkeilua. Pinnoitteeseen syntyvän 

värähtelyjäljen voi koneen löysien laakerien, kuluneen käyttölaitteiston ja ympäristön 

värähtelyjen lisäksi aiheuttaa myös väärin valittu liian kova hiomalaikka tai sen 

epätasapainoisuus, tukkeentuminen ja vinous. Telahioja on vastuussa telahiomakoneen 

puhtaustasosta. Epäpuhtaudet huonosti suodatetussa lastuamisnesteessä tai hiomalaikan 
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suojuksissa aiheuttavat telan pinnan naarmuuntumista päästessään hiontanippiin. Laikan 

teroituksessa laikan pintaan voi jäädä irtojyväsiä, jotka tulee puhdistaa huolellisesti ennen 

käyttöä. Säännöllinen puhdistaminen ja hyvä suodatuslaitteisto takaavat siis 

laadukkaamman tuloksen. (Widmaier et al., 2008, s. 56; Carborundum, s. 22–29; 

Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

Karhean ja teräväreunaisen hiomalaikan pituussuuntaisesta syötöstä jää usein 

kierteenomaista jälkeä telan pintaan. Jälkeä syntyy etenkin suuremmilla hionta-arvoilla. 

Jälki saadaan usein poistettua pienentämällä telan pyörimisnopeutta ja hiomalaikan 

pituussuuntaista syöttöä viimeistelyvaiheessa tai pehmeämmällä laikalla. Laikan reunojen 

pyöristäminen ja timantoiminen sekä laikan kaventaminen voivat myös ehkäistä jäljen 

syntymistä. Nauhahionnassa pituussuuntainen syöttö ei yleensä jätä jälkeä. (Nurmela, 2015; 

Waldrich Siegen, 1982, s. 4.3.14.) 

 

3.2 Telojen mittaaminen ja mitattavat suuret 

Nykyaikaisten mittalaitteiden avulla voidaan mitata telan muoto, bombeeraus ja 

kaksoisbombeeraus, säteittäisheitto, ympyrämäisyys, telan ja hiomakoneen johteiden 

yhdensuuntaisuus sekä hiomakoneen runkovirhe. Mittaustapahtuma on itsessään 

automaattinen, kun määritetään mittauksen alkupiste. Nykyaikaiset laitteet mittaavat 0.001 

millimetrin tarkkuudella. Teloista on mahdotonta saada absoluuttisen suoria ja 

ympyrämäisiä, minkä takia jokaisen telan geometrian muototarkkuudelle määritellään 

toleranssit minimi- ja maksimirajoineen, joiden välillä suure tai ominaisuus saa vaihdella 

telan ollessa vielä käyttökelpoinen. Yleensä telojen toleranssit ilmoitetaan kokonaislukuna. 

Toleroinnin merkitys voidaan tiivistää lyhyesti kolmeen seikkaan; telojen toiminta ja 

käyttökohde sallii toleransseja, telojen valmistus vaatii niitä ja telojen tarkastus perustuu 

niihin. Toleranssit on määritetty paperikonevalmistajien ja pinnoitevalmistajien toimesta 

lieriömäisyydelle, ympyrämäisyydelle, säteittäisheitolle ja pinnanmuodolle, jota mitataan 

halkaisijaerona. Kyseisten suureiden mittaaminen tapahtuu standardin SFS-EN 1101 

mukaan. (Rolltest, 2015a; Andersson et al., 1997, s. 201; Mäkinen et al., 1983, s. 1169–

1171; Rolltest, 1999, 1.1.)  

 

Kaikkia edellä mainittuja geometrisia arvoja ei ole välttämätöntä mitata saadakseen 

käsityksen telan muodosta. Kymillä mitataan telojen ympyrämäisyyttä ja halkaisijaeroa. 



26 

 

Liitteessä 1 on esitetty mittausraportti Kymillä tehdystä ympyrämäisyysmittauksesta. Telan 

ympyrämäisyys kertoo poikkileikkauksen keskipisteestä piirretyn säteen poikkeaman 

samaan keskipisteeseen piirretystä ideaalisesta ympyrästä. Keskipiste voidaan määrittää 

mittausjärjestelmässä usean eri menetelmän avulla, esimerkiksi pienimmän neliösumman 

menetelmällä. Standardin SFS-EN 1101 mukaan telasta mitattavien 

poikkileikkausympyröiden määrää ei ole rajoitettu, mutta käytännössä se voidaan 

lisämerkinnöin rajoittaa tarkastettavaksi vain halutuin mittausvälein. Kymillä on sovittu 

mittausmääräksi viisi kertaa. Liitteessä 2 on esitetty Kymillä tehdyn halkaisijaeron 

mittausraportti, jossa mitattu halkaisijaero näkyy sinisellä ja toleranssirajat violetteina 

viivoina. Halkaisijaeroa voidaan tutkia poikkeamana nimellishalkaisijasta tai valitusta 

referenssihalkaisijasta. Bombeerattujen telojen yhteydessä tulee halkaisijaero ilmoittaa 

poikkeamana halutusta bombeeratusta halkaisijasta. Kymin telahiomon mittausraportissa 

telan halkaisija ilmoittaa telan poikkileikkauksien keskimääräisen halkaisijan, kun kappale 

pyörähtää kerran pituusakselinsa ympäri. Telan halkaisijaero ilmoittaa telasta mitattujen 

poikkileikkauksien halkaisijoiden vaihtelun telan pituusakselin suunnassa. Tämän 

perusteella saadaan selville myös telan kartiomaisuus. Halkaisijaero ilmoitetaan 

mittausraportissa halkaisijaerokäyrän lisäksi telasta mitatun suurimman ja pienimmän 

halkaisijan erotuksena, jolloin voidaan verrata toleranssin absoluuttista lukuarvoa saatuun 

erotukseen. (SFS-EN ISO 1101, 2013, s. 88, 202; Rolltest, 1999, s. 1.2–1.3; Nurmela, 2015.) 

 

Telan pinnanlaadun arvioimiseksi teloista mitataan pinnankarheutta, jota kuvataan 

yleisimmin suureella Ra. Se tarkoittaa profiilin aritmeettista keskipoikkeamaa, joka kertoo 

pinnanprofiilin poikkeamien etäisyydet sen keskiviivaan nähden itseisarvona (Eskelinen, 

2015). Kuvassa 9 on esimerkki pinnanprofiilin vaihtelusta. Telojen hiottavien vaippojen 

pituuksien takia Ra mitataan erillisellä mittalaitteella erikseen määritetyin mittausvälein, 

esimerkiksi yhden metrin välein, jolloin saadaan riittävän tarkka kuva pinnankarheudesta. 

(Nurmela, 2015.) 



27 

 

 

Kuva 9. Profiilin aritmeettinen keskipoikkeama, eli Ra (Eskelinen, 2015). 

 

Telan pinnankarheus vaikuttaa paperiin jäljentymisen lisäksi myös telan puhtaana 

pysymiseen ja paperikoneen konekudosten kulumiseen. Yleensä paperin tuotanto ei ole 

kuitenkaan yhtä herkkä pinnankarheuden muutoksille kuin geometristen muotojen 

muutoksille. Osa teloista on suunniteltu kiillottumaan, eli muuttamaan pinnankarheuttaan 

paperin tuotantoprosessin aikana. Osalla teloista pinnan kiillottuminen taas on haitallinen 

tekijä, mikäli paperi tai konekudos alkaa luistaa sen pinnalla. (Nurmela, 2015.) 

 

3.3 Hiomalaikalla hionta 

Telan hiominen laikalla on pyörö- tai pyörtöhiontaa, riippuen koneen hiomalaikkojen 

määrästä. Pyörtöhionnassa hiominen tapahtuu kahdella hiomalaikalla telan molemmilta 

puolilta. Yleisempi menetelmä, pyöröhionta tapahtuu vain telan toiselta puolelta hiomalla 

telaa yhdellä hiomalaikalla. Kuvassa 10 on esitetty hiomalaikan ja telan pyörimissuunta 

hiottaessa yhdellä hiomalaikalla.  

Kuva 10. Telan ja hiomalaikan pyörimissuunnat hiottaessa yhdellä hiomalaikalla. 

Hiomalaikka on esitetty kuvassa punaisella ja tela keltaisella. (Universal Grinding Wheel 

Company Ltd, s. 22.) 
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Yksilaikkainen menetelmä asettaa johteiden suoruudelle ja yhdensuuntaisuudelle sekä telan 

linjaamiselle hiomakelkan suuntaisesti suuret vaatimukset. Kaksilaikkaiseen menetelmään 

verrattuna yksilaikkainen menetelmä on herkempi kartiomaisuusvirheelle toispuoleisen 

hiontakuorman takia. Sen takia telaa voidaan myös joutua tukemaan lisäämällä tukipylkkä 

tai tukilaakeri keskelle telaa. Laikka työstää telan pintaa tarkasti annettujen arvojen mukaan, 

eikä jousta koviakaan pinnoitteita hiottaessa. Hiomalaikan joustamattomuuden takia laikka 

on kuitenkin myös erittäin herkkä välittämään hiomakoneen värähtelyistä aiheutuvat virheet 

telan pintaan. (Mäkinen et al., 1983, s.1172; Aaltonen et al., 1997, s. 237–241; Nurmela, 

2015.) 

 

3.3.1 Hiomalaikkojen rakenne ja käytetyt materiaalit 

Hiomalaikat koostuvat hiomajyvistä ja sideaineesta. Jyvät hiovat, eli leikkaavat telan pintaa 

ja sideaine pitää jyvät paikallaan. Hiomalaikan kovuus kertoo voiman, jolla sideaine sitoo 

jyvän paikalleen. Sideaineesta riippuen sen määrä vaikuttaa hiomalaikan kovuuteen. Mitä 

enemmän sitovaa ainetta laikassa on, sitä vahvempia sidoksista tulee ja laikan kovuus 

kasvaa. Hiomalaikan kovuus ilmaistaan laikan tunnuksissa kirjaimin aakkosjärjestyksessä 

pehmeästä kovaan, A on pehmeä ja Z on kova. Jyvien ja sideaineen väliin jää huokosia, 

joiden mukaan hiomalaikan rakenne vaihtelee tiheän, avoimen ja usean näiden välimuodon 

välillä. Valmistajasta riippuen rakenteet ovat heidän omien standardiensa mukaisia. Rakenne 

mahdollistaa jyvien irtoamisen hiontakuorman avulla niiden ollessa riittävän kuluneita ja 

uusien jyvien paljastamisen, hiomalastujen irtoamisen telan ja laikan pinnasta sekä 

jäähdytysnesteen esteettömän pääsyn laikan ja telan pinnan väliin. Käytetyimpiä hioma-

aineita ovat piikarbidi ja alumiinioksidi. Boorinitridin ja timantin käyttö on lisääntynyt. 

(Carborundum s. 1-2; Aaltonen et al., 1997, s. 245.) 

 

3.3.2 Hiomalaikan valinta 

Hiomalaikan valintaan vaikuttaa useita tekijöitä, jonka takia se on haastavaa. Laikan valinta 

on suoritettava hioma-aineeseen, raekokoon, kovuuteen ja sideaineeseen nähden niin, että 

lastuaminen, hionta-aika ja hiomalaikan kuluminen ovat edullisimmassa suhteessa toisiinsa 

nähden. Hiomalaikan valinnan onnistumiseen vaikuttavat myös seuraavat seikat: käsiteltävä 

raaka-aine, poistettavan aineen määrä, tarkkuus ja haluttu pinnanlaatu, telan koko ja 

kontaktipinnan koko, hiomaneste (kuiva-/märkähionta), konetyyppi, koneen kunto, 

hiomalaikan ja telan nopeus sekä käyttäjän tiedot ja taidot. Useat hiomalaikkojen valmistajat 
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tekevät suositustaulukoita hiomatarvikkeiden sopivuudesta tietyille materiaaleille 

käytännön testien perusteella, joita voi hyödyntää samankaltaisten hiontatehtävien 

yhteydessä. Näitä suosituksia ei kuitenkaan tule pitää ainoina vaihtoehtoina edellä 

mainittujen muuttujien telahiomo- ja käyttäjäkohtaisen vaihtelevuuden takia. Pienillä 

hiomalaikan karheuden, kovuuden ja sideaineen rakenteen muutoksella voidaan saavuttaa 

jopa entistä parempia tuloksia. Laikan kovuuden, karheuden ja jyväkoon valinta voidaan 

tehdä myös työvaiheen mukaan. Lähestyttäessä lopullista pintaa, voidaan laikkaa vaihtaa 

karheammasta hienompaan kesken muotohionnan, jolloin voidaan saavuttaa parempi 

lopputulos pinnankarheudessa. Tällöin usein säästetään myös viimeistelyhionta-aikaa. 

Hiomalaikkaa valittaessa tulee huomioida myös sen käyttöön liittyviä rajoituksia, joita on 

valmistajan toimesta asetettu muun muassa laikan maksimikehänopeudelle. (Waldrich 

Siegen, 1982, s. 4.3.14; Universal Grinding Wheel Company Ltd, s. 11; Carborundum s. 2-

3 & 7; Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

3.4 Hiomanauhalla hionta 

Nauhahiomakoneella hiottaessa käytetään samoja hiontaohjelmia kuin laikalla hiomisessa, 

mutta laikan sijasta kuormitus tehdään kontaktipyörällä ja sen päällä kulkevalla 

hihnamaisella hiomanauhalla, jonka pinnassa olevat jyvät lastuavat telan pintaa. Hiontaa 

voidaan tehdä myös niin sanotulla vapaalla nauhalla, jolloin vain nauhaa painetaan telaa 

vasten. Kuvassa 11 on esitetty periaatekuvat nauhahionnan mahdollisista 

työskentelyasennoista telaan nähden. (Mäkinen et al., 1983, s. 1177.) 

 

Kuva 11. Nauhahionnan mahdolliset työskentelyasennot telaan nähden. Kymillä käytetään 

asentoa numero 2. (mukaillen: Mäkinen et al., 1983, s. 1176.) 
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Kontaktipyörän runko voi olla esimerkiksi terästä tai alumiinia, joka on pinnoitettu kumilla. 

Nauhalla hiottaessa erilaiset värähtelyt eivät välity telan pintaan niin herkästi, kuin laikalla 

hiottaessa, juuri nauhan ja kontaktipyörän joustavuuden myötä. Uritetulla kontaktipyörällä 

saadaan aikaan pyörää jäähdyttävä vaikutus sekä värähtelyt vaimenevat vieläkin paremmin. 

Hiontanipin kokoon voidaan vaikuttaa vaihtamalla eri kovuuksinen kontaktipyörä. 

Kovemmalla pyörällä hiontanippi on pyörän pienemmän jouston ansiosta kapeampi, minkä 

ansiosta aikaansaadaan voimakkaampi lastuaminen sekä parempi muototarkkuus.  

Pehmeämpi sopii paremmin viimeistelevään osuuteen hionnassa, kuten myös vapaanauha. 

(Mäkinen et al., 1983, s. 1186; Nurmela, 2015.) 

 

3.4.1 Hiomanauhan rakenne ja käytetyt materiaalit 

Nauhahiomakoneen sekä myös viimeistelyhiomalaitteen hiomanauhoja valmistetaan 

laikkojen tapaan eri materiaaleista ja eri karheuksia. Eniten käytetyt nauhat ovat valmistettu 

alumiinioksidista, piikarbidista ja timantista. Hiomanauhan materiaali vaikuttaa nauhan 

kappalehintaan. Yleisesti timantista valmistetut hiomatarvikkeet ovat arvokkaampia 

verrattuna muihin. Oikeanlaisen nauhan valinta vaikuttaa kustannuksien lisäksi paljon myös 

pinnanlaatuun. Nauhahiomakoneessa käytettyjen nauhojen rakenteessa on erityisen tärkeää, 

että sen liitoskohta ei merkkaa telan pintaan ylimääräistä jälkeä, vaan nauha on yhtenäinen 

ja tasalaatuinen lenkki koko matkalta. Viimeistelyhiomanauhoissa ei tätä ongelmaa voi 

muodostua, koska nauha ei ole päättymätön lenkki, vaan se rullataan kelalta toiselle. 

(Nurmela, 2015; Pilli, 2015.) 

 

3.4.2 Hiomanauhan valinta 

Nauhan valintaan vaikuttaa samoja muuttuvia tekijöitä kuin laikan valintaan. Laikalla 

hiomisesta poiketen nauhahionnassa nauhoja vaihdetaan huomattavasti useammin. 

Hiomanauhat kuluvat loppuun nopeammin, koska ne ovat erittäin ohuita, eikä uutta pintaa 

tule samaan tapaan esiin kuluneiden hiomajyvien irrotessa kuin laikalla hiottaessa. 

Suuremman raekoon nauhoja käytetään tehokkaamman aineenpoiston takia. Paremman 

pinnanlaadun saavuttamiseksi hionnan edetessä karheutta muutetaan hienommaksi 

asteittain. Karheutta vaihdetaan hiojan toimesta useita kertoja yhden telan aikana. 

Nauhakarheudet ilmoitetaan erilaisilla asteikoilla valmistajasta riippuen. Yleisimmin 

käytetään mikrometriasteikkoa tai ISO 6344 standardin mukaista P-luokitusta, joissa 

molemmissa luvut ilmaisevat hiomajyvien raekokoa. Hiomanauhojen karheus määritellään 
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siten, että nauhassa käytetyt hiomajyvät suodatetaan tietyn kokoisen sihdin avulla. P-

luokituksessa pienempi luku tarkoittaa suurempaa raekokoa ja mikrometriasteikossa 

pienempi luku tarkoittaa pienempää raekokoa. Kymillä on tällä hetkellä käytössä P-

luokituksen hiomanauhoja nauhahiomalaitteessa ja viimeistelyhiomalaitteessa on 

mikrometriasteikon mukaisia nauhoja. P-luokituksen nauhoja on käytössä karheudet 24, 40, 

60, 80, 120, 150, 180, 240, 320, joista yleisimmin on käytetään nauhoja väliltä 80-240. 

Viimeistelyhiontaan on käytössä nauhoja 15, 30 ja 60 mikrometrin raekokoluokissa, joista 

yleensä käytetään vain 30 mikrometrin nauhaa. (Nurmela, 2015; Pilli, 2015; Suutarinen, 

2015.) 
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4 HIOTTAVAT TELAT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

 

 

Hiottavat telat ja niiden ominaisuudet vaikuttavat telahiomon tuotannon läpimenoaikaan 

sekä laatuvaatimuksiin. Telahiomon tuotannon läpimenoajan ja laadun optimoimista 

vaikeuttaa se, että paperiteollisuudessa käytettyjä telapinnoitteita on käytössä kymmeniä 

erilaisia käyttötarkoituksien ja toimintaolosuhteiden mukaan. Pinnoitemateriaaleja ovat 

esimerkiksi erilaiset kumit, polymeerit, teräkset ja keraamit. Telat ja niiden pinnoitteet 

eroavat paljon toisistaan hionnan osalta, minkä takia hiontaa aloitettaessa tulee tietää telan 

ja pinnoitteen ominaisuuksia sekä vaadittavat toleranssit. Tärkeimpiä ominaisuuksia 

hionnan kannalta ovat esimerkiksi pinnoitteen kovuus, joka vaihtelee lastuttavuuden kanssa 

paljon, vaikuttaen muun muassa hiontanopeuksiin ja käytettävään hiomalaikkaan tai 

hiomanauhaan. Telan kovuus on samalla yksi mitta materiaalin jäykkyydelle (Stowe, 2015, 

s. 1). Muototarkkuusvaatimusten lisäksi hiottavien telojen runkorakenteiden tuomat 

ominaisuudet aiheuttavat haasteita hionnalle. Telojen massat vaihtelevat yleensä noin 5-60 

tonnin välillä. Osa teloista on erittäin raskaita ja osa halkaisijaansa nähden pitkiä sekä 

ohutseinämäisiä, jolloin niiden herkkyys taipumiselle ja värähtelylle kasvaa. Nämä 

ominaisuudet tiedostamalla osataan paremmin ennakoida hiontakuormien, 

lämpötilavaihteluiden ja telan pyörähdyksen symmetrisyyden vaikutuksia hionnan aikana. 

(Mäkinen et al., 1983, s. 1168; Pilli, 2015.) 

 

Pyörivissä kappaleissa on usein epätasapainoa, joka ilmenee värähtelynä. Hionnassa 

pyörimisnopeudet pysyvät pieninä, eikä epätasapainoa välttämättä huomaa. Paperikoneen 

ajonopeudessa herkkyys värähtelylle kasvaa, joka saattaa aiheuttaa esimerkiksi paperirainan 

paksuus- ja neliömassanvaihtelua, painaumia telojen pintoihin ja huopiin, laakereiden 

vaurioitumista, meluhaittaa ja liitoksien löystymistä. Teloissa esiintyvän epätasapainon syitä 

ja värähtelyä voimistavia tekijöitä ovat muun muassa (Julkunen, 1983, s. 1143-1144): 

 Telan massa ei ole jakautunut tasaisesti, koska seinämäpaksuus vaihtelee, 

materiaalien tiheys vaihtelee, tela sisältää epäsymmetrisiä osia, telan päädyt ovat 

usein massaltaan suuria, akselitapeissa on olakkeita 

 Telan pituussuuntainen painopisteviiva ei ole suora, eikä se yhdy pyörimisakseliin, 

koska lieriömuodossa, telamateriaalien tiheydessä ja osissa esiintyy epätarkkuutta ja 

epäsymmetrisyyttä 
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 Telan jäykkyys ei ole vakio, vaan se vaihtelee seinämänpaksuusvaihtelun, 

materiaalien epähomogeenisuuden ja osien muodostamien epäjatkuvuuskohtien 

takia 

 Jäykkyys vaihtelee poikkileikkaustason eri suunnissa telan vaipan ulko- ja 

sisähalkaisijan vaihtelun myötä 

 Laakereissa oleva välys ja välysten muuttuminen laakerin pyörimisnopeuden 

kasvaessa paperikoneen ajonopeuteen 

 Tela ei ole suora vaan heikosti käyristynyt akseli 

 Veden ja muiden aineiden kertyminen telaan sekä korroosio muuttavat massa- ja 

jäykkyysjakaumaa ajon aikana 

 Liitoksien löystyminen ja osien irtoaminen ajon aikana. 

 

Tärkeänä tekijänä värähtelyn ehkäisyssä on telan vaipan säännöllisyys. Muoto- ja 

mittatarkkuus vaipan valmistuksessa on keino vähentää epätasapainon lähde ja auttaa täten 

minimoimaan värähtelyt. Muotovirheitä pyritään ehkäisemään erilaisilla oikaisu- ja 

keskitysmenetelmillä. Teoriassa ympyrämäisyysvirhe ja vaipan seinämäpaksuusvaihtelu on 

mahdollista poistaa sorvaamalla telan sisä- että ulkopinta. Ulkopinta sorvataan aina kaikista 

teloista, mutta sisäpinta voidaan jättää sorvaamatta sen vaativuuden, hitauden ja suurien 

kustannuksien takia. Tällöin telaan jää seinämänpaksuusvaihteluita, jotka aiheuttavat 

epätasapainoa ja värähtelyitä. Kuvassa 12 on esitetty telan vaippa-aihion mahdollisista 

seinämänpaksuusvaihteluista esimerkki. (Julkunen, 1983, s. 1143–1144; Widmaier et al., 

2008, s. 55.) 

 

Kuva 12. Sorvaamattoman telavaippa-aihion epätasainen seinämänpaksuusprofiili 

(Julkunen, 1983, s. 1144).  

 

Paperikoneiden tuottavuuden lisäämiseksi telojen pyörimisnopeuksia on jouduttu useissa 

tehtaissa kasvattamaan, minkä takia myös uusien telojen vaipan geometriaan kiinnitetään 
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entistä enemmän huomiota. Telojen staattinen geometria on nykyisin hyvällä tasolla 

telavalmistajalta lähtiessään, mutta muutoksia voi tapahtua telojen huollon ja 

uudelleenpinnoituksien aikana, koska tällöin teloja hiotaan ja sorvataan pinnoittajan, 

kunnossapitoyrityksen tai oman telahiomon toimesta, jonka jälkeen telassa saattaa esiintyä 

virheitä geometriassa. (Widmaier et al., 2008, s. 55.) 

 

Telan työstövara vaihtelee pinnoitusmateriaalien määrän ja paksuuden mukaan. Teloille on 

määritetty pinnoitusmateriaalien paksuuden mukaan alin suositeltava käyttöhalkaisija, 

jolloin tela pitäisi uudelleen pinnoittaa. Tämä johtuu siitä, että suurimmassa osassa teloista 

pinnoite on rakennettu kahdesta tai jopa useammasta eri materiaalista, joista vain pintakerros 

on suunniteltu ominaisuuksiltaan soveltumaan paperin valmistukseen. Valmistajat 

määrittävät suositellun minimihalkaisijan niin, että pintakerroksen alla olevan hieman 

epätasaisen pohjakerroksen päällä on varmasti vielä pintakerrosta, jotta voidaan taata pinnan 

ominaisuuksien pysyvän suunnitellun mukaisina. (Kallio & Leitner-Kuzmany, 2015; 

Valmet, 2014a, s. 18; Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

Pinnoite tulee rakentaa vähintään kahdesta kerroksesta, koska pinnoitteen pintakerroksen ja 

vaipan metallipinnan kovuusero on niin suuri, että niiden rajapintaan syntyisi suuria 

leikkausjännityksiä, mikäli ne liitettäisiin toisiinsa ilman niin sanottua pinnoitteen 

pohjakerrosta. Kahden materiaalin käytöllä voidaan optimoida kerroksien ominaisuudet 

paremmin vastaamaan niiden käyttötarkoituksia, jolloin telan ominaisuudet paranevat. 

Pintakerros on suunniteltu niin, että paperin valmistuksessa tärkeät ominaisuudet kuten 

veden poisto ja rainan irtoaminen pinnasta toimii hyvin. Pohjakerroksen on muun muassa 

tarkoitus luoda hyvä sidos metalliseen vaippaan, olla mekaaniselta kestävyydeltään hyvä 

sekä vaimentaa iskuja. Teoreettisesti myös pohjakerrosta voitaisiin käyttää, kuten 

pintakerrosta, mutta valmistajat eivät anna takuuta sen yhteneväisestä toimivuudesta paperin 

valmistuksessa materiaali- ja kovuuserojen takia. Suositeltua pienemmän halkaisijan käyttö 

voi vaikuttaa haitallisesti prosessiin erityisesti nipin kontaktipinnan pienentymisen 

aiheuttaman nippikuorman merkittävän kasvun takia. (Kallio & Leitner-Kuzmany, 2015; 

Valmet, 2014a, s. 18; Voutilainen & Halko, 2015.) 
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4.1 UPM Kymillä hiottavat telat ja hiontamäärä 

UPM Kymin telahiomossa hiotaan kaikki PK8 ja PK9 paperikoneilla, C3 päällystyskoneella 

sekä K1 ja K2 kalantereilla käytössä olleet telat. Telahiomossa hiottavia pinnoitteita ovat 

(Koivula, 2015a): 

 Kalanterin telojen polymeeripinnoitteet 

 Sizer-telojen kumipinnoite 

 Sizer-telojen polyuretaanipinnoite 

 Johtotelojen kovakumipinnoitteet 

 Puristinosan telojen polyuretaanipinnoitteet 

 Keskitelan keraamipinnoite 

 Vastatelojen kumipinnoitteet 

 Saumaustelojen kumipinnoitteet 

 Erilaiset teräspinnoitteet. 

 

Työssä tutkittiin hiottavien telojen määriä ajanjaksolla 11.10.2010 – 11.3.2015, jonka 

mukaan on valittu kolme eniten hiottua telaa tarkemman tutkimuksen kohteeksi. Ajanjakso 

on määritetty alkamaan TAM27-työaikamuodon käyttöönottopäivän alusta alkaen ja 

päättymään ennen telahiomakoneen sähköistyksen uusintaa, jolloin koko vertailuaika on 

ollut potentiaalista hionta-aikaa. Taulukossa 1 esitettyjen keskimäärin yhden vuoden aikana 

lukumäärällisesti eniten hiottujen telojen hiontamäärät osoittavat, että eniten hiottuja teloja 

ovat PK9 ja PK8 paperikoneiden sizer-telat sekä K1 kalanterin polymeeritelat. Koko 

ajanjaksolla hiottiin yhteensä 342 telaa, joista 39 telahiontaa ei ole eritelty tyypin mukaan 

niiden pienen hiontamäärän takia. 
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Taulukko 1. Kymillä hiottujen telojen määrä keskimäärin yhden vuoden aikana. Eniten 

hiottuja teloja ovat PK9 ja PK8 sizer-telat sekä K1 polymeeritelat. 

 

 

4.1.1 PK9 sizer-tela ja sen hionta 

Kymillä päällystys tapahtuu Valmetin valmistamalla OptiSizer-päällystysasemalla, jota 

kutsutaan yleisesti myös liimapuristimeksi. Tämän tyyppisellä päällystysasemalla käytettyjä 

teloja kutsutaan sizer-teloiksi. Asemalla on samanlaiset ylä- ja alatela, jotka muodostavat 

nipin. Päällystettäessä päällystefilmi annostellaan applikointipalkilla teloille, joiden nipissä 

se siirtyy nippikuorman aiheuttaman paineen vaikutuksesta paperiin. Nipin kuormitusta 

hallitaan ylätelan päissä olevilla hydraulisylintereillä, jotka kääntävät nivelöidyn 

kuormitusvarren avulla ylätelaa kohti alatelaa. Nippikuormituksen ensisijainen määräävä 

tekijä on paperikoneen ajettavuus. Käytettävä nippikuormitus, ajonopeus ja koneen leveys 

määräävät telojen dimensiot ja bombeeraukset. Mitä suurempaa kuormaa käytetään, sitä 

suuremmat tulee olla telojen bombeeraukset. (Metso Paper, 2001, s. 3 & 10.)  
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Kymillä PK9 sizer-telat ovat pinnoitettu Stowen valmistamalla Supersize XL 

kumipinnoitteella, jonka kovuus on 15 P&J. Pinnoitteen voi tilata 15-25 millimetrin 

paksuisena. Pinnoitteen minimipaksuus on kuitenkin 10 mm, johtuen kaksikerroksisesta 

rakenteesta. Telat hiotaan laikalla käyttäen lastuamisnestettä, joka on tässä tapauksessa 

puhdasta vettä. Lopuksi tela viimeistellään 30 µm piikarbidi- tai 

alumiinioksidiviimeistelyhiomanauhalla. Joskus viimeistelyhiontaan käytettiin 15 ja 60 µm 

viimeistelyhiomanauhoja, mutta 30 µm nauhalla päästään telahiojien mielestä riittävään 

pinnanlaatuun. Kolmelle eniten hiotulle telalle on yhteistä, että ennen hiontaa niiden 

lämpötilan tulee antaa tasaantua telahiomon lämpötilaan sekä niiden suositeltu hionnan 

minimiaineenpoistomäärä. Teloista suositellaan poistettavaksi aina kaikki naarmut ja 

halkeamat. Valmetin mukaan vastaavista pinnoitteista tulisi poistaa vähintään 0.3 mm 

pinnoitteen paksuudesta yhdellä hiontavälillä. Voith suosittelee, että hiotaan 0.5 mm telan 

halkaisijasta tai 0.2 mm telan paksuudesta vielä kuluneen tai vaurioituneen pinnan lisäksi. 

(Pilli, 2015; Valmet, 2014b, s. 19; Voith, 2007, s. 8.) 

 

PK9 sizer-telojen suurinta hiontamäärää selittää se, että niiden hiontaväli on asetettu tehtaan 

lyhimmäksi. Teloja on vaihdettu viiden viikon välein. Jaksotus on perustunut 

huovanvaihtoseisokkien aikataulutukseen, koska paperikoneen huopien kestoikä on noin 

viisi viikkoa, eikä konetta tarvitse tällöin pysäyttää eri aikaan pelkästään kunnossapitotöitä 

varten. Hiontaväli on ollut lyhyt, koska paperin kosteusprofiilissa ilmenee vaihtelua etenkin 

reuna-alueilla ja tuotanto-osaston mukaan kosteusprofiili ja ajettavuus ovat aina uusilla 

teloilla pysyneet paremmin hallittavissa. Lyhyestä hiontavälistä johtuen teloissa on 

mittauksien mukaan perinteisesti ollut vain pieniä muotovirheitä, mutta ei vauriojälkiä tai 

halkeamia. Päällystyksessä olennaisena osana toimii liimamäärän applikointisäätö, jonka 

säädettävyyden parannuksen jälkeen hiontaväliä voitiin pidentää kahteen seisokkiväliin. 

Vuoden 2015 aikana teloja on kuitenkin päädytty vaihtamaan edelleen jo viiden viikon 

välein, koska päällystyksen toiminnan testauksessa vedellä, sen toiminta ei ole tuotanto-

osaston mukaan ollut riittävällä tasolla. Telojen vaihdolla on saatu vaste kosteusprofiilin 

paranemiseen, mutta parannusta ei voida yksinään pistää telojen ansioksi, sillä telojen 

vaihdon yhteydessä tehdään aina lisäksi paljon pesuja sekä päällystämisessä tärkeässä 

asemassa olevien päällystys-sauvojen vaihto. (Ahonen, 2015; Nuuttila, 2015.) 
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4.1.2 PK8 sizer-tela ja sen hionta 

PK8 päällystysasema on vastaava kuin PK9 päällystysasema, jonka takia myös PK8 sizer-

telat ovat vastaavia PK9 sizer-telojen kanssa, sillä erolla, että telat ovat pinnoitettu eri 

materiaalilla. Pinnoite on Stowen valmistama Stargate II polyuretaanipinnoite, jonka kovuus 

on 40 P&J. Pinnoitteen voi tilata 15-20 mm paksuisena. Pinnoitteen minimipaksuus on 10 

mm. Telan suositushiontatapa on laikkahionta kahdella eri laikalla. Kymillä pinnoitetta on 

aluksi yritetty hioa yhdellä hiomon laikoista, mutta se on vaihdettu nauhahiontaan 

nopeamman läpimenoajan ja paremman hiontalaadun toivossa. Tarkkoja läpimenoaikoja 

laikalla suoritetusta hionnasta ei ole tiedossa, mutta telahiojat arvioivat, että laikkahionta 

olisi kestänyt noin viikon verran. Nauhahionta tehdään, muiden telojen hionnasta poiketen, 

kuivana. Lopuksi tela viimeistellään kuten PK9 sizer-tela. (Pilli, 2015; Stowe, 2013.) 

 

Kymillä myös PK8:lla huovanvaihtoväli on viisi viikkoa, mutta sizer-telat on pyritty 

vaihtamaan määräaikaan perustuen joka toisessa seisokissa, eli 10 viikon välein. Telan 

pinnoitevaurioista johtuen tähän ei kuitenkaan aina pystytä, vaan tela joudutaan vaihtamaan 

useammin. Verrattaessa vuosittaisia hiontamääriä, PK8 sizer-telojen hiontamäärä on lähes 

yhtä korkea kuin PK9 sizer-telojen, vaikka hiontaväli on ollut kaksinkertainen. PK8 sizer-

telojen vaurioituminen on siis PK9 sizer-teloja huomattavasti yleisempää. Kymillä on ollut 

tapana vaihtaa vain vaurioitunut tela ja vasta seuraavassa seisokissa molemmat. Tällöin 

ainakin toiselle telasta tulee noin 10 viikon käyttöaika. Suurimpana tekijänä vaurioihin ovat 

lika ja päällystysaseman ympäristöön kovettunut päällystysaine, joka nipin läpi mennessään 

vaurioittaa ainakin toisen telan jättämällä jäljen telan pintaan. Myös paperikoneen katkoilla 

on merkitystä, koska paperin katketessa nipistä menee väkisin läpi epämääräisiä 

paperikasoja. Vaurioiden ehkäisemiseksi PK8 päällystysaseman palkkien aukaisua on 

kehitetty sekä puhtaustasoa pyritty parantamaan jokaisessa seisokissa. Myös katkoja varten 

päällystysasemaa ennen sijoitettu katkaisulaite on vaihdettu parempaan, jotta paperin 

katketessa sen eteneminen sizer-telojen nippiin saadaan pysäytettyä. (Mauno, 2015.) 

 

4.1.3 K1 polymeeritela ja sen hionta 

Valmetin valmistaman K1 kalanterin tarkoitus on kiillottaa ja tasoittaa paperia. Koneen 

tärkein osa koostuu 10 telan päällekkäisestä rakenteesta, joiden nipeissä paperi muokkautuu. 

Ylimmäisenä ja alimmaisena ovat vyöhykesäädettävät telat, joiden välissä on vuorotellen 
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teräsvaipallisia lämpötilasäädettäviä termoteloja ja joustavia polymeeriteloja. (Knowpap, 

2014b; Sorsa, 1983, s. 1102.) 

 

Polymeeritelan hionta tehdään Kymillä alumiinioksidilaikalla ja lopuksi viimeistelyhiotaan 

15 µm nauhalla. Kymillä polymeeriteloissa käytetään Stowen, Valmetin ja Voithin 

valmistamia pinnoitteita. Pinnoitteiden kovuudet ovat 91-92 ShD. Uuden pinnoitteen 

paksuudet vaihtelevat 12-15 mm välillä. Polymeeritelojen pinnoitus on myös rakenteeltaan 

kaksikerroksinen, jonka takia valmistajat ilmoittavat pinnoitteen minimipaksuudeksi 6 mm. 

Telojen hiontavälinä on Kymillä pidetty 1500 ajotuntia. Kalanterin ylin ja alin polymeeritela 

kuluvat muita nopeammin, jonka takia niiden hiontaväli on alle 1500 ajotuntia. (Pilli, 2015; 

Mauno, 2015; Nurmela, 2015; Stowe, 2009, s. 2; Voith, 2007, s. 8; Valmet, 2014b, s. 19.) 

 

4.2 Hiottavien telojen tiedot ja hiontaohjeet 

Kymillä telojen tiedot on tallennettu telanumeroittain SAP R/3-järjestelmään, jonne tulisi 

päivittää myös telan sijainti tehtaalla, kun se on otettu käyttöön jollakin toimintopaikalla tai, 

kun se on siirretty huollettavaksi telahiomoon. Selvitettäessä järjestelmästä hiottavien 

telojen vaadittavaa pinnankarheutta, muototoleransseja ja hiontavälejä ilmeni, että telatietoja 

ei ole säännöllisesti päivitetty SAP R/3-järjestelmään työnjohdon toimesta. Telahiojien SAP 

R/3-järjestelmän käyttö on minimaalista, koska he käyttävät telatietolähteenään vuosien 

2015 ja 2016 vaihteessa poistettavaa Notes-järjestelmää. Notes-järjestelmässä on tallennettu 

hiottavien telojen toleranssit, viisteiden mitat, pinnankarheus, pinnoite-, kovuus-, paksuus-, 

bombeeraus- ja painotiedot telanumeroittain, mutta niitä tietoja ei ole päivitetty yli 

kymmeneen vuoteen. Taulukossa 2 on esitetty tutkittavien telojen toleranssitiedot, jotka ovat 

tällä hetkellä käytössä UPM Kymillä.  
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Taulukko 2. UPM Kymin telahiontatoleranssit PK8 ja PK9 sizer-teloille sekä K1 

polymeeriteloille. Tutkittaville halkaisijaluokille halkaisijaerotoleranssin lukuarvo vastaa 

sizer-telojen osalta toleranssiastetta IT5 ja polymeeritelojen osalta toleranssiastetta IT3. 

Tutkittaville halkaisijaluokille ympyrämäisyystoleranssien lukuarvot vastaavat sizer-teloilla 

toleranssiastetta IT2 ja polymeeriteloilla toleranssiastetta IT3. 

Tela 

Telan 

halkaisija 

[mm] 

Halkaisijaero 

[µm] 

Ympyrämäisyys 

[µm] 

Pinnankarheus, 

Ra [µm] 

PK9 sizer-tela 1490 - 1512.1 60 (+/-30) 20 (+/-10) 1.2 

PK8 sizer-tela 1489.7 - 1517.5 60 (+/-30) 20 (+/-10) 1.2 

K1 Polymeeritela 845.2 - 866.9 20 (+/-10) 20 (+/-10) 0.4 

 

Teloja pinnoitettaessa telahiojia ei informoida muuttuvasta telapinnoitteesta, eikä 

telahiontaan saada minkäänlaisia ohjeita tai suositushionta-arvoja. Telahiojat tiedostavat 

telalle tehdyn uudelleenpinnoituksen, kun se tulee ensimmäisen kerran hiottavaksi ja hiojat 

huomaavat halkaisijan olevan suurempi kuin edellisellä hiontakerralla. (Pilli, 2015; 

Nurmela, 2015.) 
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5 TELAHIOMON TUOTANNON LÄPIMENOAIKA JA HIONTATEHOKKUUS 

 

 

Kohdeyrityksen telahiomossa tuotannon läpimenoaika lasketaan alkavaksi tyhjän 

telahiomakoneen varustelusta seuraavaksi hiottavan telan mukaisilla varusteilla ja 

päättyneeksi, kun kartongilla suojattu hiottu tela on nostettu pois telahiomakoneesta. 

Läpimenoajan mukaan voidaan määritellä telahiomakoneen kuukausittaisia tai vuosittaisia 

käyttötuntimääriä ja vertailla eri telojen hionta-aikoja. Läpimenoaikoja voidaan hyödyntää 

erityisesti hiontajärjestyksen suunnitteluun tai esimerkiksi eri vuorojen seurantaan. 

 

Ensimmäinen läpimenoaikaan vaikuttava työvaihe on pinnoitteelle sopivan hiomalaikan tai 

kontaktipyörän asennus ja oikeanlaisten telapukkien asennus telan korkeuden säätämistä 

varten. Telan pyöritystä varten käyttökoneistoon tulee asentaa telaan sopiva kardaani tai 

hihnavetopyörästö. Hydrauliikalla säädettävien telojen hionnan yhteydessä tulee kytkeä 

kiinni hydrauliikkakoneikko telan sisäisen voitelun takaamiseksi. Mittauslaitteeseen tulee 

vaihtaa telan halkaisijalle sopiva mittakaari. Esivalmistelujen jälkeen tela voidaan nostaa 

koneeseen ja linjata suoraan joko heittokellolla tai käyttämällä apuna hiomakoneen laikan 

paikkamittausta telan molemmissa päissä. Telan mittalaitteilla mitataan telasta halutut 

geometriset arvot. Yleisesti mitataan ympyrämäisyyttä ja halkaisijaeroa, joiden mukaan 

aloitetaan hionta. Mikäli mittauksessa huomataan telassa varastoinnin aikana syntynyttä oman 

massan aiheuttamaa taipumaa, tulee se oikaista pyörittämällä telaa hiomakoneessa ennen 

hionnan aloittamista, jotta vaadittava aineenpoistomäärä pysyy tasaisena ja mahdollisimman 

pienenä. Mikäli hionta aloitettaisiin telan ollessa taipunut, niin poistettava ainemäärä on turhaan 

suurempi, koska telassa on silloin enemmän muotovirhettä kuin oikaistussa telassa. Telat ovat 

rakenteista riippuen herkempiä taipumalle kuin toiset, joten oikaisupyöritysajat vaihtelevat 

suuresti, Kymin hiojien mukaan 15 minuutista 16 tuntiin. Kymillä vain polymeeriteloja 

pyöritetään erillisellä pyörityslaitteella myös varastoinnin aikana, jotta niihin ei syntyisi 

taipumaa. Hionnan aikana tehdään välimittauksia telan halkaisijaerosta ja korjataan telan 

linjausta, mikäli siihen on tarvetta. Loppumittaus tehdään, kun halkaisijaero vastaa haluttua 

lopputulosta. Tällöin mitataan myös telan hionnan jälkeinen uusi halkaisija. Telan muotohionnan 

jälkeen telaan tehdään mahdolliset viisteet muuttuneen uuden halkaisijan mukaan. Viimeisenä 

varsinaisena hiontavaiheena tela viimeistelyhiotaan. Lopuksi tela pakataan suojakartonkiin, 

irrotetaan koneesta ja nostetaan varastoon odottamaan käyttöä. (Pilli, 2015; Nurmela, 2015; 

Mäkinen et al., 1983, s. 1187.) 
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5.1 Telojen hionta-arvot ja niiden vaikutus hiontatehokkuuteen 

Telahiomon tuotannon läpimenoaikaan vaikuttavat hionta-arvot ovat riippuvaisia 

käytettävästä hiomakoneesta, hiomalaikasta/-nauhasta, lastuamisnesteestä sekä telasta. 

Valmistajat antavat pinnoitteidensa mukana suositukset tärkeimmille hionta-arvoille, joita 

ovat telan pyörimisnopeus, hiomalaikan/-nauhan nopeus, pituussuuntainen syöttö sekä 

hiontasyvyys. Valmistajat tarjoavat myös suositukset käytettävästä hiomalaikasta/-nauhasta 

sekä lastuamisnesteestä. Kun tunnetaan hionta-arvot, voidaan hiontatehokkuutta arvioida 

kaavalla (Aaltonen et al., 1997, s. 258–259; Carborundum s. 2-3; Stowe, 2010): 

   𝑉 = 𝑎𝑓𝜋𝑑𝑛 (1) 

, missä V on poistuva materiaalivirta [mm
3

/min], a on hiontasyvyys [mm], f on pituussyöttö 

[mm/kierros], d on telan halkaisija [mm], n = telan pyörimisnopeus [kierrosta/min]. 

 

Kaavasta 1 nähdään kaikkien arvojen olevan suoraan verrannollisia hiontatehokkuuden, eli 

poistuvan materiaalivirran suuruuteen ajan funktiona. Pudottamalla mitä tahansa näistä 

arvoista tehokkuus hionnassa laskee. Pituussuuntainen syöttö, hiontasyvyys ja telan 

pyörimisnopeus määräävät poistuvan ainemäärän nopeuden, mutta lisäksi ne ovat isossa 

roolissa vaikuttamassa syntyvään pinnankarheuteen. Täten muotohionnassa, etenkin suurten 

virheiden poistamisessa, voidaan käyttää suurempia arvoja, mutta lähestyttäessä lopullista 

pintaa hiontasyvyyttä, pituussuuntaista syöttöä sekä telan pyörimisnopeutta usein joudutaan 

pienentämään, jotta syntyvä pinnanlaatu paranee. Tehokkuutta rajoittaa lisäksi telan 

materiaalin ominaisuudet suhteessa telan pyörimisnopeuteen. Esimerkiksi hiontakuorman 

noustessa hiottavalle materiaalille liian suureksi, syntyy telan pintaan paikallinen 

lämpöshokki, mikä aiheuttaa palamisvaurion. (Nurmela, 2015; Aaltonen et al., 1997, s. 239 

& 258; Himanen, 2015.) 

 

5.2 Telahionta-aika 

Telaa hiottaessa hiomakelkka liikkuu telan pituussuunnassa päästä päähän useita kertoja. 

Aika, joka yhdessä hiontakerrassa päästä päähän kuluu, voidaan laskea, kun tiedetään telan 

hiottava pituus, hiomalaikan pituussuuntainen syöttö sekä telan pyörimisnopeus: 

    𝑡 =
𝐿

𝑓𝑛
      (2) 

, missä t on hionta-aika [min] ja L on telan hiottava pituus [mm]. 
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Jos tiedetään kuinka monta kertaa tela pitää hioa, voidaan laskea myös hiontaan kuluva 

kokonaisaika. Käytännössä sitä on hankala etukäteen määrittää, koska hionta-arvoja 

muutetaan hionnan aikana. Läpimenoaikoja tutkittaessa voidaan kuitenkin jälkikäteen 

vertailla telahiontaan käytettyä todellista aikaa ja laskettua teoreettista kokonaishionta-aikaa, 

kun tunnetaan telan suositushionta-arvot. 

 

5.3 Hiontatehokkuuden ja hionta-ajan optimointi 

Telan hiominen ja siihen kuluva aika on pääroolissa telahiomon tuotannon läpimenoajassa. 

Hiontatehokkuuden optimoinnilla voidaan lyhentää hionta-aikaa, mikä lyhentää telahiomon 

tuotannon läpimenoaikaa. Kuvassa 13 havainnollistetaan, kuinka hiontatehokkuus on 

verrannollinen hionta-aikaan.  

 

 

Kuva 13. Hiontaprosessissa telasta poistuvan materiaalivirran V suuruuden vaikutus hionta-

aikaan t. Telasta tulee poistaa tietty määrä pinnoitetta, jotta muoto saadaan korjattua tai 

vauriojälki poistettua. Jotta lopputuotteen laatu saadaan vastaamaan haluttua, joudutaan 

hionta-arvoja pudottamaan hiontaprosessin edetessä, eli hiontatehokkuus on prosessin 

aikana laskusuhdanteessa. Aloitettaessa hionta tehokkaammalla aineenpoistolla, laskee 

hiontatehokkuus prosessin aikana jyrkemmin, mutta saavutetaan myös haluttu laatu 

nopeammin, jolloin hiontaan kuluva aika on lyhyempi. 

 

Kunnostettaessa telaa hiomalla, tulee telasta poistaa tietty määrä pinnoitetta, jotta muoto 

saadaan korjattua tai vauriojälki poistettua. Telahiontaprosessin tavoite on saada vaadittu 

V
  

t 

Korkea 

hiontatehokkuus 

Matala 

hiontatehokkuus 

Keskinkertainen 

hiontatehokkuus 
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laatu mahdollisimman tehokkaalla, mutta samalla mahdollisimman pienellä aineenpoistolla, 

mikä tekee optimaalisten hionta-arvojen valinnasta hankalaa. Poistettu ainemäärä tulee olla 

mahdollisimman pieni uudelleenpinnoituksen suurien kustannuksien takia.  

Hiontatehokkuuden ja hionta-ajan optimoinnissa suuressa roolissa on myös vaadittu laatu, 

joka saadaan aikaan monilla eri hionta-arvoilla. Hiontatehokkuus laskee hionnan aikana, 

koska hionta-arvoja joudutaan usein pienentämään hiontaprosessin edetessä 

laatuvaatimusten täyttämiseksi, mikä pidentää hionta-aikaa. Hiomalla tela mahdollisimman 

tehokkaasti, saavutetaan vaadittu laatu nopeammin, koska muodon korjaaminen tai 

vauriojäljen poistaminen tapahtuu nopeammin. Optimaalisen hionta-ajan saavuttamiseksi 

tulee hionta-arvojen valinta tehdä telatyyppikohtaisesti, koska vaadittu laatukin on 

telatyyppikohtainen asia. Optimaaliset arvot voidaan löytää telahiomokohtaisten testien 

perusteella. (Pilli, 2015; Himanen, 2015.) 
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6 KYMIN TELAHIOMON TUOTANNON LÄPIMENOAIKOJEN 

MITTAUKSET JA VERTAILUA MUIDEN TELAHIOMOJEN TUOTANNON 

LÄPIMENOAIKOIHIN 

 

 

Telahiomon tuotannon läpimenoaikojen mittausta varten selvitettiin valittujen kolmen telan 

hionnan päävaiheet ja tehtiin niistä vaiheittain numeroidut taulukot, jotta voidaan tutkia eri 

vaiheiden kestoaikaa sekä eri hiontamenetelmien vaikutusta läpimenoaikaan. Liitteessä 3 on 

esitetty malli läpimenoajan mittausta varten tehdystä taulukosta, johon telahiojan tehtävänä 

oli merkata telan numero, aloitus- ja lopetuspäivämäärä sekä kellonajat, kun on aloittanut 

tietyn päävaiheen ja lopettanut sen. Ajan mittaamisessa luotettiin telahiojien toimintaan ja 

he merkkasivat vaiheeseen kuluneen ajan viiden minuutin tarkkuudella. Mikäli telahionta 

jouduttiin keskeyttämään jonkin vikaantumisen tai häiriön vuoksi, niin hiomakoneen 

toimintakunnon palauttamiseen kulunut aika on merkattu häiriöajaksi. Erilaiset hionnan 

keskeyttävät työt, kuten puhdistukset ja nauhan vaihdot on ohjeistettu merkattavaksi 

lisätyöksi. Lopuksi taulukoista on laskettu vaiheisiin kuluneet ajat. Diplomityön aikana 

hiottujen tutkittavien telojen hiontatuotannon läpimenoajat on esitelty telatyyppikohtaisesti 

liitteissä 4, 5 ja 6.  

 

6.1 Vertailua muiden telahiomojen tuotannon läpimenoaikoihin 

Telahiomojen tuotannon läpimenoaikojen vertailussa tulee huomioida telojen koon, tyypin 

ja pinnoitteen muutoksien vaikutukset läpimenoaikaan. Sizer-telojen läpimenoajan vertailua 

voidaan pitää luotettavana vain, kun se tehdään halkaisijaltaan ja kovuudeltaan samanlaisten 

telojen kesken. Tämä johtuu erityisesti materiaalin lastuttavuuden muutoksista materiaalin 

seoksen muuttuessa sekä hiontanipin koon muutoksesta halkaisijoiden myötä. Luotettavana 

vertailuarvona sizer-telojen läpimenoaikaan voidaan pitää Stowen antamaa tarjousta ja aika-

arvioita Kymin telojen kunnossapitohionnasta, joka on esitetty taulukossa 3. Stowe hioo 

pääasiassa uudelleenpinnoitettuja teloja, mihin kunnossapitohionnan aika-arvio perustuu. 

Uudelleenpinnoituksen jälkeisessä ensimmäisessä hionnassa poistettava ainemäärä saattaa 

olla erittäin suurta verrattuna kunnossapitohiontaan, jossa pyritään poistamaan 

mahdollisimman vähän pinnoitetta. Vaikka Stowella PK8 sizer-telan pinnoitteesta 

poistettaisiin useita millejä, niin myös uudelleenpinnoitetun telan hionta onnistuu 

keskimäärin 40 tunnissa. Kymillä aikaa kuluu enemmän, vaikka poistettava ainemäärä on 
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huomattavasti pienempää. Polymeeritelojen läpimenoaikojen vertailu on helpompaa, koska 

useammilla UPM:n tehtailla on käytössä samoja kovuuksia ja samoja pinnoitteita. 

Taulukossa 3 on myös Voithin tekemä aika-arvio Kymillä käytössä olevan Voithin 

pinnoittaman polymeeritelan hionnasta sekä UPM Kaipolan aika-arvio heidän vastaavan 

kovuisen ja kokoisen polymeeritelan hionnasta. (Suutarinen, 2015; Voutilainen & Halko, 

2015.) 

 

Taulukko 3. Muiden telahiomojen tuotannon läpimenoaikoja Kymin teloilla tai vastaavilla. 

Vertailuarvoksi taulukkoon on laskettu myös UPM Kymin telahiomon tuotannon 

läpimenoajan keskiarvo. Liitteissä 4, 5, 6 on Kymillä toteutuneet läpimenoajat vaiheittain 

esitettynä. (Kaskinen, 2015; Kallio & Leitner-Kuzmany, 2015; Suutarinen, 2015.) 

Tela / Telahiomon tuotannon 

läpimenoaika[h] Stowe Voith 

UPM 

Kaipola 

UPM Kymi 

keskiarvo 

PK9 sizer-tela 20     77.5 

PK8 sizer-tela 30-40     84.5 

K1 polymeeritela 20 16-24     16-24 60.9 

 

UPM Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikoja verrattaessa muiden telahiomojen tuotannon 

läpimenoaikoihin huomataan suuria eroja. Kymin PK9 sizer-telan keskimääräinen läpimenoaika 

on lähes nelinkertainen verrattuna Stowen läpimenoaikaan. Kymin PK8 sizer-telan 

keskimääräinen läpimenoaika on tapauksesta riippuen vähintään kaksinkertainen, jopa lähes 

kolminkertainen verrattuna Stowen läpimenoaikaan. Polymeeritelojen kohdalla läpimenoaika on 

2.5-3.75-kertainen verrattuna Stowen, Voithin ja UPM Kaipolan tekemiin hiontoihin. 

Taulukkoon 3 laskettuihin UPM Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikojen keskiarvoihin ei 

ole laskettu mukaan häiriöihin kulunutta aikaa, jolloin hionta on keskeytynyt esimerkiksi 

ohjelmallisen häiriön tai vesipumpun korjauksen takia. Minkään telan yhteydessä hiojat eivät 

merkanneet lisätyötä, eli esimerkiksi nauhan vaihtoon kulunutta aikaa, minkä takia sitä ei ole 

eritelty pois hionta-ajasta. Telahiojien mukaan nauhanvaihto vie yhden vuoron aikana vain noin 

10-15 minuuttia aikaa nauhakotelon puhdistus mukaan lukien, joten siihen käytetyn ajan 

erittelyn puuttumista ei pidetty tutkimuksissa merkittävänä tekijä.  
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7 KYMIN TELAHIOMON TUOTANNON LÄPIMENOAIKAAN JA LAATUUN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Telahiomojen tuotannon läpimenoaikaan ja aikaansaatuun laatuun vaikuttaa useita tekijöitä. 

Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaika on mittauksien mukaan pidempi kuin muissa 

telahiomoissa. Läpimenoaikaan ja aikaansaatavaan laatuun vaikuttavien tekijöiden 

tunnistaminen on ensimmäinen askel tehokkaampaan tuotantoon. Osa seuraavaksi 

pohdituista tekijöistä vaikuttaa yhtä aikaa sekä laatuun, että läpimenoaikaan ja osa tekijöistä 

vaikuttaa vain läpimenoaikaan.  

 

7.1 Telahiomon tuotannon laatutavoitteen vaikutukset 

Kymien telahiojille tekemieni haastattelujen perusteella hiomisessa keskitytään 

ensimmäiseksi telan halkaisijaeroon. Telan ympyrämäisyys paranee hionnan edetessä, eikä 

sitä mitata välimittauksissa. Liitteessä 7 on esitetty tutkittavien telojen halkaisijaluokkien 

mukaiset toleranssitiedot, jotka ovat käytössä UPM Kymillä ja nykyisen pinnoitteen 

valmistajalla sekä kilpailevalla pinnoitevalmistajalla.  

 

Liitteessä 7 tehdyn vertailun perusteella nähdään, että toleranssien suuruudessa on eroja tela- 

ja toleranssikohtaisesti. Kymin telahiomon pitkiä läpimenoaikoja ei voida perustella 

asetetuilla toleransseilla, koska osa Kymillä käytössä olevista toleransseista on 

absoluuttisena lukuarvona ilmoitettuna muita hiomoja suurempia ja osa taas pienempiä, 

mutta etenkään nykyisen pinnoitteen valmistajaan verrattuna erot eivät ole suuria. Lisäksi 

pinnoitteen valmistaja kertoo hiovansa telat käytännössä aina tarkemmaksi kuin toleranssit, 

esimerkiksi polymeeritelojen osalta suurimmaksi halkaisijaeroksi jää korkeintaan 15 µm, 

jotta tela vain näyttäisi mahdollisimman hyvältä tilaajalle lähetetyssä tarkastuspöytäkirjassa 

(Voutilainen & Halko, 2015). Tämä hidastaa heidän tuotannon läpimenoaikaa. Kymillä 

tutkimuksen kohteena olleen polymeeritelan halkaisijaero hionnan jälkeen oli 16 µm ja 

sizer-telojen halkaisijaero keskimäärin 22 µm. Sizer-telan halkaisijaero oli hionnan jälkeen 

pienimmillään vain 12 µm. Hionnassa toleranssirajojen alittaminen kolmasosaan tai 

pienempään raja-arvosta vie mittausraporttien mukaan useiden vuorojen verran enemmän 

aikaa kuin hionnan suorittaminen tyytymällä paperikonevalmistajien ja pinnoitevalmistajien 
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yhdessä tutkimiin toleransseihin. Hiottaessa tärkeintä telan muodossa on, ettei siinä ole 

mittauksien mukaan suuria ”piikkejä” halkaisijaerossa (Suutarinen, 2015). 

 

Liitteessä 7 esitettyjen pinnankarheuksien mukaan polymeeritelojen pinnankarheusvaatimus 

on kaikilla sama. Sizer-telojen pinnankarheuden toleranssin alaraja on kaikilla lähes sama, 

mutta pinnoitteen valmistaja hyväksyy tilanteesta riippuen karheampia teloja kuin muut. 

Käytännössä Kymille toimitettujen sizer-telojen pinnankarheus on ollut PK9 teloissa 

keskimäärin 1.1 µm ja PK8 teloissa 1.8 µm. Kymille toimitettujen polymeeritelojen 

pinnankarheus on ollut keskimäärin 0.4 µm. Käyttötarkoituksen takia kalanterin 

polymeeriteloilla pinnankarheusvaatimus on huomattavasti tarkempi kuin sizer-teloilla.  

 

Normaalisti Kymin telahiojat eivät seuraa telan pinnankarheutta, eikä se ohjaa hionnan 

etenemistä tai määrää hionta-aikaa. Esimerkiksi erilaisten pinnoitteiden valmistajalla 

Stowella vaadittu pinnankarheus ohjaa hiontaa alusta alkaen kaikilla eri pinnoitetyypeillä. 

Pinnankarheuden kehittymistä mitataan Stowella kesken hionnan. PK8 sizer-telassa käytetty 

pinnoite on Stowen hiojien mukaan yksi vaikeimmista pinnoitteista hioa oikeaan 

pinnankarheuteen. Sallittaessa huonompi pinnankarheus, hionta onnistuisi huomattavasti 

nopeammin, sillä Stowella viimeistelyynkin kuluu lähes kaksi 8 tunnin työvuoroa. Kymillä 

hiojat eivät pidä pinnankarheutta niin tärkeänä, eikä pinnankarheutta mitata ennen, eikä 

jälkeen hionnan. Telahiojat luottavat viimeistelyssä sormituntumaan. Kymillä viimeistelyyn 

kuluva aika ei pidennä läpimenoaikaa, sillä viimeistely kestää järjestelmällisesti 4-6 tuntia 

telasta ja pinnoitteesta riippumatta. (Pesiö & Nieminen, 2015; Nurmela, 2015; Pilli, 2015; 

Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

Tutkimuksen aikana hiotuista teloista mitattiin pinnankarheus ennen ja jälkeen hionnan. 

Kymillä hiontaan tulevat telat ovat tehtyjen pinnankarheusmittauksien mukaan toleranssissa 

tai kiillottuneet alle sen. Erityisesti polymeeritelat kiillottuvat paljon käytönaikana. Sizer-

teloissa telan pintaan jäänyt liima alentaa ennen hiontaa mitattua pinnankarheutta. Hionnan 

jälkeen tehtyjen pinnankarheusmittauksien mukaan PK8 sizer-telojen ja polymeeritelojen 

pinnankarheus on osoittautunut kaikkien vertailtujen telahiomojen vaatimuksia 

suuremmiksi. PK8 sizer-teloista 8427, 8428 ja 8404 mitatut pinnankarheuden arvot olivat 

välillä 2.2-3.2 µm. Polymeeritelasta 3112 mitattu pinnankarheus oli noin 1.1 µm. 

Pinnankarheuden mittaustulokset ovat siis jopa  kolminkertaisia verrattuna Kymillä käytössä 
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oleviin pinnankarheusvaatimuksiin. Telojen suurempi pinnankarheus ei ole kuitenkaan 

taannut muita telahiomoja nopeampaa läpimenoaikaa Kymillä, kuten 

läpimenoajanmittauksista havaittiin. PK9 sizer-telat sen sijaan ovat hionnan jälkeen 

pinnankarheudeltaan vaatimusten mukaisia.  

 

7.2 Telojen hionta-arvojen ja käytettyjen hiontamenetelmien vaikutukset 

Kymillä on päädytty hiomaan telat omilla laakereilla, mikä on hyvä ratkaisu tehokkuuden 

kannalta. Laakerivirheiden vaikutukset ovat kokemuksien mukaan pieniä, eikä niitä havaita 

käytössä olevilla mittalaitteilla. Omia laakereita käytettäessä telat kestävät suurempia 

pyörimisnopeuksia kuumenematta, eikä lämpötilamuutoksien aiheuttamia vääristymiä tule. 

Telan omat laakerit sallivat erittäin suuria pyörimisnopeuksia, koska teloja käytetään 

samoilla laakereilla myös paperikoneessa. Laakereiden poisto ja asentaminen sitoisi 

kunnossapito-osastolta yhden työparin, jolloin muut kunnossapitotyöt mahdollisesti 

viivästyisivät. Myös telahiomo saattaisi joutua odottamaan telaa, mikäli hiontajärjestys 

jouduttaisiin muuttamaan äkillisesti, eikä laakereiden poistoa olisi voitu ennakoida. 

 

Kymillä jokainen telahioja määrittää hionta-arvot itsekseen ja hioo oman karttuneen 

kokemuksen turvin. Hiojat ovat olleet pitkään työsuhteessa Kymillä ja ovat tottuneet 

hiomaan jokaisen telatyypin omalla tavallansa. Kaikki vuorot käyttävät keskenään samoja 

menetelmiä ja samoja hiontatyökaluja. Hiontanopeuteen syntyy eroja, sillä telahionta saattaa 

onnistua erittäin erilaisilla hionta-arvoilla. Telahiojilla ei ole käytössä minkäänlaisia 

suositushionta-arvoja. Hiomalaikkoja hankitaan vain harvoin lisää ja aikoinaan hankittuja 

hiomalaikkoja pidetään hyvinä. Pinnoitteet ovat kuitenkin vaihtuneet useaan kertaan, mutta 

käytettävä hiontatyökalu valitaan normaalisti itseohjautuvasti olemassa olevista varastoista. 

(Pilli, 2015; Nurmela, 2015; Pesiö & Nieminen, 2015.) 

 

Esimerkiksi PK8 sizer-telan pinnoitteen osalta pinnoitevalmistaja Stowen käyttämä 

hiontamenetelmä eroaa Kymin hiontamenetelmästä. Stowe käyttää pinnoitteen 

märkähiontaan kahta eri laikkaa ja lopuksi viimeistelee sen nauhalla. Stowen käyttämä 

suositushiontatapa on Kymillä vaihdettu nauhahiontaan kuivana nopeamman läpimenoajan 

ja paremman hiontalaadun toivossa. Edellisen PK8 sizer-teloissa käytetyn pinnoitteen 

hiontaan käytettyä hiomalaikkaa testattiin aluksi myös nykyisen pinnoitteen hiontaan, mutta 

se oli tyypiltään erilainen kuin Stowen käyttämä. Tällöin ei myöskään ole ollut käytössä 
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mitään ohjearvoja, eikä ole käytetty apuna hiomatarviketoimittajan asiantuntemusta, vaan 

telahiojat ovat pyrkineet löytämään sopivat arvot itse. (Pilli, 2015; Nurmela, 2015; 

Voutilainen & Halko, 2015.) 

 

Nauhahionnan etu verrattuna laikalla hiomiseen on, että nauhahionta ei jätä telaan juurikaan 

nousun jälkeä, joka joudutaan laikalla hiottaessa minimoimaan pienentämällä hionta-arvoja 

lähestyttäessä viimeisteltävää pintaa. Nauhahionnassa arvot pysyvät suhteellisen tasaisena, 

mutta hiomanauhaa vaihdetaan aina astetta hienompaan, jotta pinnanlaatu paranee. 

Viimeistely nopeutuu, koska pinnankarheus on jo valmiiksi lähempänä haluttua arvoa. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että esimerkiksi kunnossapitohiontaa tekevä Empower Oy hioo 

sizer-telat, joissa käytetään samaa pinnoitetta kuin PK8 sizer-teloissa, hienompaan 

pinnankarheuteen kuin Kymi. Heidän menetelmällä 1.0 pinnankarheus saavutetaan suoraan 

muotohiontanauhoilla, eikä viimeistelyä enää tarvita. Heillä myös polymeeriteloille riittää 

ainoastaan timanttilaikalla tehty hionta, jossa päästään oikeaan pinnankarheuteen. Kymillä 

hiottava isompi telan halkaisija yhdessä hiomakoneen ison kontaktipyörän kanssa 

muodostavat suuremman hiontanipin, mikä todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti 

hiontatehokkuuteen. Empower Oy pystyy pienemmän telan kanssa käyttämään myös 

lastuamisnestettä lastuamiskyvyn pysyessä edelleen hyvänä. Tämä johtaa myös parempaan 

pinnanlaatuun. Kymillä on todettu, että lastuamisnesteen käyttämättä jättäminen parantaa 

hiomanauhan lastuamiskykyä, mutta todennäköisesti tällöin joudutaan myös hiomaan 

pienemmällä hiontakuormalla, jotta telan pinnan lämpötila ei pääse kasvamaan. (Himanen, 

2015.) 

 

7.2.1 Nauhahionnan ongelmat ja vaikutukset 

Telahiojille tekemieni haastattelujen perusteella nauhahiomakoneen käyttöönoton 

yhteydessä toimittajat ovat ohjeistaneet käyttämään suurempaa hiontakuormaa kuin tällä 

hetkellä on käytössä. Suuremmalla hiontakuormalla lastuamiskyky on hyvä, mutta se myös 

tukkeuttaa ja kuluttaa hiomanauhoja nopeasti. Telahiojat ovat määrittäneet arvot itse ja he 

käyttävät sellaisia kuormia, joilla nauhat kuluvat heidän näkemykseen mukaan erittäin 

vähän. Hiomanauha vaihdetaan vain kerran työvuorossa. Nauhan vaihtoa varten 

telahiomakoneen kelkka joudutaan ajamaan telahiomakoneen vapaaseen päähän, jossa ei ole 

telaa pyörittävää käyttökoneistoa. Ainoastaan tässä asemassa on riittävästi tilaa suorittaa 

vaihto. Nauhan vaihdon lisäksi nauhakotelo imuroidaan tällöin puhtaaksi hiontajätteestä. 
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Käytännössä nauhan vaihdon suorittaminen muualla kuin tässä yhdessä asemassa ei ole 

mahdollista, koska nauhakotelon ovet eivät mahdu silloin aukeamaan. Kymillä käytössä 

oleva halkaisijaltaan 780 mm suuruinen kontaktipyörä hankaloittaa myös nauhan vaihtoa 

muussa asemassa. Normaalisti nauhan vaihto on suoritettu silloin, kun kelkka on jo valmiiksi 

oikeassa päässä konetta, jolloin kelkan ylimääräinen siirtomatka on lyhimmillään. (Pilli, 

2015; Pesiö & Nieminen, 2015.) 

 

Mikäli nauha pystyttäisiin vaihtamaan missä kohtaa konetta tahansa, niin kelkan 

siirtämiseen ei kuluisi laisinkaan aikaa. Nauhan vaihtoon kuluvaa aikaa ei ole pidetty 

Kymillä ongelmana, koska samalla on tehty nauhakotelon puhdistus ja ennen kaikkea, koska 

nauha vaihdetaan niin harvoin. Hiomatarviketoimittajan suositus on, että nauhoja 

vaihdettaisiin noin joka viiden telan päästä päähän ajokerran jälkeen. Kymin hiojien mielestä 

tämä on täysin turhaa, mutta työn aikana hiottujen telojen mittausraporttien mukaan 

nauhahionnan ongelmana on se, että telan muotoon ei saada muutosta useankaan työvuoron 

kestäneellä hionnalla. Liitteessä 8 on esitetty PK8 sizer-telan 8427 halkaisijaeron 

välimittausraportti sekä liitteessä 9 saman telan mittausraportti, johon hionta on päätetty. 

Mittauksien väliin mahtuu 6 työvuoroa, eli noin 48 tuntia muotohiontaa, mutta telan 

halkaisijaeron suuruus on pienentynyt vain 3 µm ja kartiomaisuus 2 µm. 48 tunnin 

lisähionnalla ei ole siis saavutettu telan kunnon kannalta minkäänlaista toiminnallista 

hyötyä, mutta on aiheutettu pelkästään telahiojien palkkojen kautta tuhansien eurojen 

kustannukset. Suurimpana vaikuttavana tekijänä on näkemykseni mukaan liian harvoin 

tapahtuva nauhan vaihtaminen. Hiomatarviketoimittajan mukaan olisi mahdollista käyttää 

myös suurempia kuormia hionnassa. Arvoja suurennettaessa hionta olisi nopeampaa ja 

nähtäisiin hiomanauhan vaihdon tuoma etu helpommin, koska suuremmilla arvoilla 

hiomanauhat tukkeutuvat nopeammin, eikä hionta onnistu tukkeutuneella nauhalla 

laisinkaan. Tällä hetkellä nauhat eivät välttämättä tukkeennu, mutta ovat erittäin kuluneita 

vuoron edetessä, eivätkä täten tee muutosta telan halkaisijaeroon. (Pilli, 2015; Suutarinen, 

2015; Koirikivi, 2015; Koivula, 2015b.) 

 

7.2.2 Laikkahionnan ongelmat ja vaikutukset 

Hiomalaikka vaikuttaa pinnoitemateriaalille sopiviin hionta-arvoihin ja läpimenoaikaan, 

mutta Kymin telahiomossa hiomalaikkojen sopivuutta ei ole tarkistettu tai vaihdettu uusien 

telojen pinnoitemateriaalien mukaan. Telahiojan hionta-arvojen asetusten perusteella hionta 
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on onnistunut ja on päästy nykyisiin toleransseihin läpimenoaikaa huomioimatta. Oikea 

telan ja laikan välisen pyörimisnopeuden suhde sekä hiontasyvyyden ja pituussuuntaisen 

syötön suuruus ovat riippuvaisia käytettävästä hiomalaikasta. Näiden säädöllä saadaan myös 

laikan kuluminen hallintaan, mutta ei välttämättä ajatella vaikutuksia läpimenoaikaan. 

Esimerkiksi telan kehänopeuden suuri pienennys säästää pehmeää hiomalaikkaa, mutta 

hidastaa telan läpimenoaikaa. Valitsemalla kovempi hiomalaikka, voitaisiin hioa 

suuremmalla telan kehänopeuden arvolla. Jos laikka taas pyrkii tukkeutumaan tai 

tahmaamaan, tai hiotussa pinnassa esiintyy palojälkiä, on laikka liian kova. Tätä voidaan 

vastaavasti korjata hiomalaikan nopeuden pienentämisellä tai telan nopeuden 

suurentamisella. Löytämällä hiomatarviketoimittajien hiomalaikkavalikoimasta sopivin 

hiomalaikka hiottavalle pinnoitteelle, saadaan myös hionta-arvot optimoitua parhaalle 

mahdolliselle tasolle, jolloin läpimenoaika lyhenee. (Waldrich Siegen, 1982, s. 4.3.14; Pilli, 

2015.) 

 

Tällä hetkellä polymeeritelojen hionnassa on käytössä alumiinioksidista valmistettu laikka, 

jonka materiaali on pehmeämpää kuin itse telan pinnoite. Laikan pehmeyden mukaan 

asetetuista hionta-arvoista johtuen käytössä kiillottuneesta ja kovettuneesta telapinnasta 

poistuva materiaalivirta on pienempää kuin hiottaessa kovalla hiomalaikalla. Pehmeällä 

laikalla hionta hidastaa telan hiontatuotannon läpimenoaikaa. (Suutarinen, 2015; Salmela et 

al., 2015.) 

 

7.3 Telahiojien työaikamuodon vaikutukset 

Telahiomossa käytettävä työaikamuoto on vaihdettu TAM37-vuorojärjestelmästä TAM27-

vuorojärjestelmään 11.10.2010. Taulukossa 4 on esitetty näiden kahden vuorojärjestelmän 

mukaiset työtuntimäärät vuoden aikana. Vuosilomien aikana hionta jatkuu Kymillä 

normaalisti, koska lomien ajaksi palkataan lomittaja. Yövuoron poistamisen johdosta 

vuosittainen telahionta-aika on pudonnut kolmanneksen, eli 2920 tuntia, alkuperäisestä 8760 

tunnista. 
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Taulukko 4. TAM27- ja TAM37-vuorojärjestelmien mukaiset työtuntimäärät vuodessa. 

Kymin telahiomon vuosittainen telahionta-aika on pudonnut kolmanneksen, kun 

telahiomossa käytössä oleva työaikamuoto on vaihdettu TAM37-vuorojärjestelmästä 

TAM27-vuorojärjestelmään.. 

 

 

Nykymallin mukaan yövuoron puuttuessa telahionta keskeytyy iltavuoron loppuun, jonka 

takia hiojat joutuvat ajoittamaan hionnan lopetuksen niin, että hiontatyökalu ehditään 

ajamaan telan päähän asti ennen vuoron loppua. Läpimenoajan mittaustulosten mukaan 

iltavuorossa tehdyt välimittaukset olivat loppuneet järjestelmällisesti klo 21:00 - 21:15, 

jonka jälkeen hiontaa ei enää ole aloitettu, vaan on valmistauduttu vuoron lopetukseen. 

Hiojat leimaavat työajan päättyneeksi siviilivaatteet päällä, jolloin sosiaalitiloissa 

peseytymiseen ja vaatteiden vaihtoon kulunut aika on suoraan pois hionta-ajasta aina 

iltavuoron lopussa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen iltavuoron lopussa syntyy 

hukkaa, ja työaikaa jää käyttämättä itse hiontaan 15 minuuttia – 1 tunti, riippuen siitä milloin 

aamu- ja iltavuoron vaihto on tehty. Teoriassa iltavuoron tulisi loppua kello 22:00. Myös 

aamuvuoroon tullessa hiojat leimaavat työajan alkaneeksi ennen kuin he ovat vaihtaneet 

työvaatteet päällensä. Tällöin myös aamuisin kuluu hionta-aikaa sosiaalitiloissa 

toimimiseen. TAM37-vuorojärjestelmässä tästä syystä johtuvaa hiomatonta aikaa ei pitäisi 

teoriassa tulla yhtään, koska seuraava hioja voi jatkaa hionnan valvontaa siitä, mihin 

edellinen hioja on jäänyt.  
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Yön ajaksi keskeytetty hionta aiheuttaa telan lämpötilassa muutoksia, jonka johdosta tela ei 

välttämättä ole aamuvuoron alussa täysin samoissa mitoissa kuin iltavuoron lopussa. Tästä 

aiheutuvia muutoksia ja vaikutuksia läpimenoaikaan on erittäin hankala arvioida. Telojen 

pyörittäminen koneessa yön aikana edesauttaa hionnan jatkamista heti aamuvuoron alusta 

alkaen. Suurimman osan teloista voi jättää pyörimään telahiomakoneeseen 

miehittämättömän yövuoron ajaksi, jotta oikaisupyöritystä ei tarvitse tehdä aamuvuoron 

aluksi. Hydrauliikkaa vaativat telat voi jättää yöksi pyörimään, sillä järjestelmään on tehty 

telan pysäyttävä ehto, mikäli hydrauliikan paine ei ole riittävä. Poikkeuksena ovat imutelat, 

joiden pyöriessä vaipan sisällä olevat listat vaativat voiteluvettä. Kymillä on sovittu, että 

näitä teloja ei jätetä pyörimään yöksi, koska on mahdollisuus, että tapahtuu 

voiteluvesijärjestelmän toiminnan lopettava häiriö, mutta telaa pysäyttävää automatiikkaa ei 

tässä vesijärjestelmässä ole. Telahiojien mukaan imutelojen rakenteen takia ne vaativat 

eniten oikaisupyöritystä, jopa 16 tuntia, pitkän seisonta-ajan jälkeen. Potentiaalista 

telahionta-aikaa käytetään siis vain telan pyörittämiseen, jotta se saadaan oikaistua 

mahdollisimman suoraksi ennen hionnan aloitusta. Telan seisoessa yön, se vaatii uudelleen 

oikaisua. (Pilli, 2015.) 

 

UPM Kymi siirtyi SAP R/3-järjestelmän käyttöön vuoden 2007 lopulla ja ensimmäinen 

telahiontatyö on kirjattu järjestelmään 17.10.2007. TAM37-vuorojärjestelmän 

voimassaoloaikana on tehty yhteensä 240 telahiontaa. TAM27-vuorojärjestelmän 

voimassaoloaikana ajanjaksolla 11.10.2010 – 11.3.2015 on tehty 342 telahiontaa. 

Taulukossa 5 on vertailtu vuosittaisia keskimääräisiä telahiontamääriä TAM27- ja TAM37-

vuorojärjestelmän voimassaoloaikana, jotka ovat kirjattu SAP R/3-järjestelmään.  
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Taulukko 5. Kymin telahiomossa keskimäärin yhden vuoden aikana hiottujen telojen määrä 

TAM27- ja TAM37-vuorojärjestelmien voimassaoloaikana. 

 

 

Taulukosta 5 huomataan, että vuosittaisen telahiomon työtuntimäärän pudotessa 2920 tuntia 

vuodessa, on vuosittainen keskimääräinen telahiontamäärä pysynyt telakohtaisesti lähes 

samana. Vertailtaessa TAM37- ja TAM27-vuorojärjestelmien voimassaoloaikana tehtyjä 

vuosittaisia keskimääräisiä hiontamääriä, on määrä pudonnut yövuoron poistamisen 

johdosta 80 telasta vain noin kolmen telan verran alaspäin. Hiottavien telojen määrä tai 

häiriöt eivät selitä määrän pientä laskua, sillä telahiojien mukaan telahiomossa on aina ollut 

hiontaa odottavia teloja, eikä merkittäviä häiriöseisokkeja ole ollut. Pisin hiomaton aika on 

ollut hiomakoneen sähköistyksen uusinnan yhteydessä, jonka takia tarkasteluaika on valittu 

koskemaan aikaa ennen sitä. Täten voidaan todeta, että TAM37-vuorojärjestelmän aikainen 

työtehokkuus on ollut huomattavasti alhaisempi. Alhaisempi työtehokkuus voi johtua 

väärästä työmenetelmästä, ammattitaidon puutteesta, työntekijöiden tehottomuudesta, 

yliprosessoinnista tai muista hukkaa aiheuttavista työvaiheista. Kun huomioidaan TAM27-
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vuorojärjestelmässä hionnan keskeyttämisestä yöksi aiheutuvat hukka-ajat, näyttää TAM37-

vuorojärjetelmän aikainen tehokkuus entistä huonommalta. 

 

7.4 Telojen hiontajärjestyksen vaikutus tuotannon läpimenoaikaan 

Telojen hiontajärjestyksellä voidaan vaikuttaa tuotannon läpimenoaikaan. Telan vaihto 

hiomakoneeseen vaatii erilaisia asetuksia. Telasta riippuen se vaatii muun muassa 

tietynlaisen pyörityslaitteiston, erikorkuisia pukkeja, sopivalla halkaisijalla varustetun 

mittakaaren, oikean hiontavarustuksen tai mahdollisesti hydrauliikkakoneikon kytkentää, 

joiden asennuksiin kuluu aikaa. Mitattujen läpimenoaikojen mukaan telahiomakoneen 

esivalmistelujen tekeminen kesti telasta ja vuorosta riippuen 1.5-7.5 tuntia yhtä telaa kohden. 

Kymillä onkin pyritty hiomaan samanlaiset telat peräkkäin, jotta vältettäisiin ylimääräinen 

liike ja työ, jotka pidentävät läpimenoaikoja. Suurimmassa osassa mitatuista Kymin 

telahiomon tuotannon läpimenoajoista telahiomakoneen esivalmisteluun ei ole kulunut yhtään 

aikaa, koska on pystytty hyödyntämään hiontajärjestyksen tuomaa etua, jolloin hiomakone on jo 

valmiiksi ollut varustettuna tarvittavilla laitteilla. Hiontajärjestyksen tuomaa ajansäästöä ei 

kuitenkaan aina ole mahdollista hyödyntää, mikäli hiontajonoon tulee suunniteltu tai 

suunnittelematon telanvaihto, joka menee kriittisyydellään jonon kärkeen. Osa teloista on 

kriittisyydeltään jonon ohittavia teloja niiden varalla olevan määrän tai käyttökohteen 

vaurioherkkyyden takia. Tällä yritetään minimoida telojen loppumisen riski, siinä 

kuitenkaan aina onnistumatta. Esimerkiksi PK8 konekalanterin alatelalle on yksi ainut 

varatela, joka on vaihdon jälkeen vaurioitunut uudestaan ennen kuin hiontaa vaatinut tela on 

ehditty hioa valmiiksi, vaikka se on ohittanut hiontajonon ja ollut hionnassa jo useita päiviä. 

Tällöin paperikone seisoi niin kauan, että tela saatiin hiottua valmiiksi. Samassa tapauksessa 

seisokkiaikaa pidensi telahiomakoneelle sattunut häiriö, joka vaati ohjelmistojen toimittajan 

apua, että hiomakone saatiin uudestaan toimimaan.  

 

Kymillä oman telahiomakoneen käyttö on taannut joustavan tuotannon. Hiontajärjestyksestä 

vastaa PK8 kunnossapitoryhmän työnsuunnittelija yhdessä telahiojien kanssa, jolloin 

tarpeen mukaan voidaan lyhyelläkin varoitusajalla muuttaa hiontajärjestystä. Telojen 

hiontajono on tutkimuksen aikana ollut 12-15 telaa. Käytännössä hiottava jono on aina niin 

pitkä, että myös suunniteltuja kriittisyydeltään tärkeämpiä teloja ehtii määräaikaisvaihtojen 

takia tulla jonossa ohi ennen kuin jonoa on ehditty kokonaan purkamaan. Tämän takia jono 
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elää koko ajan, eikä hionnan esivalmistelultaan yhteneväisten telojen peräkkäisyyttä pystytä 

hyödyntämään täydellä potentiaalilla. 

 

7.5 Telan hiontavälin, aineenpoistotarpeen ja vaihdon syyn vaikutukset tuotannon 

läpimenoaikaan 

Telojen kuluminen ja hiontavälit vaihtelevat tehtaasta ja prosessiolosuhteista riippuen. 

Telojen kulumiseen vaikuttaa useita tekijöitä, muun muassa paperikoneen kudokset ja niiden 

vaihtoväli, koneen ajonopeus, pinnoitemateriaali, koneen värähtelytasot, paperin  

epähomogeenisyys, kudokset, pesut, kemia, likaantuminen, nippikuorma, nipin suoruus ja 

muoto, ratakatkot ja erilaiset mekaaniset vauriot (Kaskinen, 2015). Oletuksena on, että 

telojen hiontavälin ollessa lyhyt myös telan pinnoitteen aineenpoistotarve on pienempi. Tätä 

perustellaan telan pinnan vähäisemmällä kuluneisuudella, jolloin myös telan hionnan tulisi 

viedä vähemmän aikaa. Taulukosta 6 nähdään, että tutkittujen PK8 sizer-telojen kohdalla 

hiontavälistä riippumatta hionnassa poistetussa ainemäärässä on huomattavia eroja telojen 

välillä. Aineenpoistomäärä ei myöskään ole mitenkään verrannollinen toteutuneisiin 

läpimenoaikoihin, kuten liitteissä 4, 5 ja 6 esitetyissä läpimenoajan mittaustuloksissa on 

havaittavissa. PK9 sizer-telojen osalta poistettu ainemäärä on huomattavasti tasaisempi, 

mutta läpimenoajoissa on erittäin suurta vaihtelua.  

 

Taulukko 6. Sizer-telojen hionnassa pinnoitteen paksuudesta poistettu ainemäärä suhteessa 

telan hiontaväliin. PK8 sizer-teloista poistettu ainemäärä vaihtelee jopa 3-kertaiseksi, 

vaikka hiontaväli pysyy samana. PK9 sizer-teloista poistetun ainemäärän vaihtelu on 

pienempää keskenään saman pituisilla hiontaväleillä.  

PK9 sizer-telat Tela 8401 Tela 9404 Tela 9405 Tela 9403 

Poistettu ainemäärä [mm] 0.4 0.35 0.375 0.2 

Hiontaväli [vk] 5 5 5 5 

PK8 sizer-telat Tela 8427 Tela 8428 Tela 8404 Tela 9400 

Poistettu ainemäärä [mm] 0.65 0.75 0.41 1.15 

Hiontaväli [vk] 10 10 10 9 

 

Kymin sizer-teloista ennen hiontaa tehtyjä mittausraportteja tutkittaessa huomataan, että 

telojen kuluneisuus on hyvin erilaista riippumatta hiontavälin pituudesta, eikä telojen 

kuluneisuus ole verrannollinen Kymillä poistettuun ainemäärään tai hionta-aikaan. 

Esimerkiksi PK8 sizer-telojen 8428 ja 8404 kohdalla mittaukset osoittavat, että poistettavan 

ainemäärän ollessa lähes kaksinkertainen telan 8428 hionnassa kuin telan 8404 hionnassa, 
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niin tela 8428 on hiottu yhden 8 tunnin työvuoron verran nopeammin. PK8 sizer-telan 9400 

hionnassa poistettu ainemäärä on lähes kolminkertainen telaan 8404 verrattuna, mutta 

kokonaisläpimenoajassa on vain alle kuuden tunnin ero telan 8404 hyväksi. Liitteessä 10 

nähdään Kymillä tehty halkaisijaeron välimittausraportti telasta 9400, mikä on tehty kesken 

muotohiontavaiheen. Liitteessä 11 on samasta telasta tehty mittaus sen jälkeen, kun telaa on 

hiottu 27 tuntia lisää. Telan geometrian muoto on jo välimittauksessa toleranssien 

mukaisessa kunnossa. Erityistä syytä, miksi hiontaa on jatkettu, ei voida jälkikäteen 

varmuudella sanoa. Telasta poistettu ainemäärä on tutkimuksen aikana hiotuista teloista 

suurin, joten voidaan epäillä, että telassa on todennäköisesti välimittauksen jälkeen havaittu 

virhe telan pinnassa ja hiontaa on jatkettu. Virhe voi olla omalla toiminnalla aiheutettu tai 

mahdollisesti pinnoitteen valmistuksen aikana syntynyt huokonen, joka on tullut esiin 

pinnoitteen hionnan aikana. Mikäli telassa ei ole ollut virhettä, niin telan hionnan jatkaminen 

on ollut täysin turhaa, koska mittaustuloksista nähdään, että halkaisijaero ja kartiomaisuus 

on lisähionnan aikana selvästi  huonontunut.  

 

Telojen ja hionnan tiedot joudutaan tällä hetkellä kaivamaan monesta eri lähteestä, joka vie 

ylimääräistä aikaa. SAP R/3-järjestelmään kirjataan telojen vaihtotyöt, mutta niihin kirjataan 

yleensä vain vaihdon kohteena olevien telojen halkaisijat. Vaihtotyöhön tulisi kirjata myös 

vaihdon syy, jotta vaurioista aiheutuneet hionnat jäisivät muistiin. Tällä hetkellä 

vaurioituneen telan vaihdon voi tunnistaa järjestelmästä vain siten, että vaihtopäivänä 

esimerkiksi päällystysasemalle on vaihdettu vain toinen tela. Yleensä telaa vaihdettaessa 

telahiomoon viedään suullisesti ja suuripiirteisesti tieto, että telassa on vauriojälki. 

Vaurioitunut tela vaatii aina suuremman aineenpoistomäärän kuin pelkkä muodon korjaus, 

jolloin on tärkeää saattaa tietoa etukäteen. Tämä tieto ei välttämättä kulje kaikille telahiojille, 

jolloin hiontaprosessi voi hidastua esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän ei osaa aloittaa 

syvän jäljen poistoa rouhimalla pintaa suuremmilla hionta-arvoilla tai riittävän karhealla 

nauhalla, koska ei ole huomannut sitä. Telahiomossa on sattunut myös tapauksia, joissa 

vaurio on ollut telassa koko ajan, mutta se on huomattu vasta usean päivän hionnan jälkeen, 

kun telaa kuivatessa halkeamaan on jäänyt vettä. Hionta on keskeytetty ja pinnoite päätetty 

korjauttaa pinnoitevalmistajalla, jolloin hiontaa on tehty turhaan useiden päivien ajan. 
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7.6 Telahiomakoneen kunnossapidon ja häiriöiden vaikutus tuotannon läpimenoaikaan 

Telahiomakoneen valmistaja on määritellyt huoltosuunnitelman, jossa huoltovälit ovat 

määritetty 40-10 000 käyttötunnin välille. Tätä huoltosuunnitelmaa ei noudateta, vaan Kymi 

on luonut oman päivitetyn suunnitelmansa huollolle. Telahiomakoneelle tehdään 

öljynvaihdot säännöllisin väliajoin. Mittalaitteiden toimittaja on määritellyt mittakärjille 

omat huoltovälinsä, joita noudatetaan mittatarkkuuden säilyttämiseksi. Lisäksi 

mittalaitteistolle teetätetään mittalaitteiden toimittajalla vuosihuolto. Mittalaitteen kärkiä on 

varalla, jotta huoltoaika mittalaitteiden toimittajalla ei vaikuta hionnan jatkumiseen. Hiojien 

tekemät kunnossapitotyöt liittyvät puhdistukseen. Etenkin nauhahiomalaitteeseen ja 

viimeistelyhiontalaitteeseen kertyy nopeasti hiontajätettä. Hiomakoneen käyttöihin ja 

lisälaitteisiin liittyvät putket, letkut ja pumput vaativat vuotojen ja laakerivikojen takia 

korjaustoimia kunnossapitoasentajilta. Vesijärjestelmän korjaukset on pyritty ajoittamaan 

kuivahionnan kanssa samaan aikaan, jolloin hiontaa ei välttämättä jouduta keskeyttämään.  

 

Häiriöistä aiheutuvaa vuosittaista telahiomakoneen seisonta-aikaa ei ole mitattu tai arvioitu. 

Pääasiassa telahiomakoneen viat ovat viime aikoina olleet sähköihin ja ohjelmiin liittyvää. 

Sähköistyksen uusintaan päädyttiin, koska perussähköistys oli kokonaisuudessaan 

alkuperäinen ja se aiheutti häiriöitä. Uusien laiteasennuksien ja ohjelmien asentamiseen 

meni suunniteltua kahden viikon seisokkia enemmän aikaa. Lopulta seisokki venyi neljän 

viikon pituiseksi. Uuden ohjelmiston tuomat muutokset vaativat telahiojien mielestä 

totuttelua, joka jatkuu edelleen. Tällä on pidentävä vaikutus telahiomon tuotannon 

läpimenoaikaan.  

 

Sähköistyksen jälkeisen käyttöönoton yhteydessä esiintyi paljon ohjelmallisia häiriöitä, joita 

korjataan edelleen sitä mukaan, kun niitä esiintyy. Ongelma ja hidastava tekijä tällaisten 

häiriöiden korjaamiseen on, että UPM:llä ei ole telahiomakoneeseen perehtynyttä omaa 

huoltohenkilökuntaa laisinkaan. Kaikki ohjelmalliset häiriöt korjataan toimittajan toimesta, 

eivätkä he ole välttämättä heti saatavissa.  
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8 KEINOJA KYMIN TELAHIOMON TUOTANNON LÄPIMENOAJAN JA 

LAADUN OPTIMOIMISEKSI 

 

 

Kymin telahiomon tuotannon läpimenoajan ja laadun optimoimiseksi kyseisiin asioihin 

vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen lisäksi tulee löytää keinot, joilla läpimenoaika ja laatu 

optimoidaan. Kohdeyrityksen kannalta tärkeimpänä saavutettavana asiana on 

kustannussäästöt, jonka takia kehitysehdotuksissa keskitytään suurimpien 

kustannustekijöiden minimoimiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Suurimmat 

kustannustekijät telahiomon toiminnassa ovat telan pinnoitemateriaalin kuluminen ja 

hiomiseen kuluneet työtunnit, jotka aiheuttavat kustannuksia telahiojien palkkojen sekä 

koneen käyttökustannuksien kautta. Kuvassa 14 on havainnollistettu muotohiontavaiheen 

osuutta yhden telan hiontatuotannon läpimenoajasta. Pelkkä muotohiontavaihe on tutkittujen 

telojen osalta keskimäärin 84 % yhden telan hiontatuotannon läpimenoajasta. Hukka-aikaa 

syntyy aamuvuoron aloituksessa ja sekä iltavuoron lopetuksessa riippuen telahiojan tavoista. 

Tutkimuksen aikana oli myös vuorokohtaista vaihtelua telahiomakoneen esivalmistelun sekä 

telan pakkaukseen ja nostoon kuluneen ajan kanssa. Huomioitavaa on, että niissäkin 

työvaiheissa puhutaan useista tunneista, mutta kustannustehokkuutta kehitettäessä hiontaan 

kuluvan ajan vähentäminen on merkittävämpi tekijä.  

 

 

Kuva 14. Tutkittujen telojen muotohiontavaiheen osuus yhden telan hiontatuotannon 

läpimenoajasta on Kymin telahiomossa keskimäärin 84 %. 

Muotohiontavaihe
84 %

Muut 
vaiheet

16 %
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Muotohionnalla on telahiontavaiheista suurin vaikutus kustannuksiin, koska 

muotohiontavaiheessa poistetaan myös suurin määrä pinnoitetta. Pinnoitteen kuluminen on 

pinnoituksen korkean hinnan takia merkittävä kustannustekijä, jonka takia hionta-ajan ohella 

tulisi keskittyä myös pinnoitteen säästämiseen ja tehokkaampaan käyttöön. Pinnoitteen 

korkean hinnan takia myös virheiden tekeminen maksaa, koska virheen korjaamiseksi 

joudutaan poistamaan lisää arvokasta pinnoitetta. Virheiden kustannuksia lisää se, että 

poistettaessa lisää pinnoitetta, kuluu myös enemmän hionta-aikaa. Kymillä tehtyjen 

virheiden määrästä tai niiden aiheuttamasta lisähionta-ajasta ei ole tietoa, koska hiojat 

toimivat normaalitilanteessa omatoimisesti. Hionnoissa poistettua ainemäärää ei ole koskaan 

aikaisemmin vertailtu. Välimittausraportista ei selviä telan mittaushetken halkaisijaa, minkä 

takia on hankalaa tutkia poistetun pinnoitteen määrää muulla kuin muotohionnan aloituksen 

ja lopetuksen välisellä aikavälillä. Välimittauksia ei myöskään tallenneta järjestelmällisesti, 

minkä takia ajankäytön arviointi on jälkikäteen vaikeaa.  

 

Telahiomakoneen käytön ja kunnossapidon kustannuksien yksityiskohtainen arviointi on 

hankalaa olemassa olevilla tiedoilla. Tehtyjen kunnossapitotöiden tuntimäärät tai 

telakohtainen hiontatuotannon läpimenoaika tulisi pystyä tarkistamaan SAP R/3-

järjestelmästä työnumerokohtaisesti, koska kunnossapitoasentajat ja telahiojat on ohjeistettu 

leimaamaan työ aloitetuksi ja lopetetuksi samoilla työajanleimauslaitteilla kuin töihin 

tullessa ja lähtiessä. Tämä ei kuitenkaan toteudu säännöllisesti ja leimoja puuttuu, jonka 

takia SAP R/3-järjestelmään kirjautuneet tunnit eivät pidä paikkansa, eikä niitä voida käyttää 

työkohtaisten tuntimäärien tutkimuksiin tai kustannuksien arvioimiseen. Muiden 

käyttökustannuksien arvioiminen on hankalaa, koska esimerkiksi lastuamisnesteen 

käyttömäärälle ei ole käytössä mittareita. Koska lastuamisnesteenä käytetään pääosin 

puhdasta vettä, niin kustannukset pysyvät pienempinä verrattuna siihen, jos käytettäisiin 

lastuamisnesteenä erilaisia öljyjä tai emulsioita. Ainoastaan terästelojen hiontaan käytetään 

soodavettä, joka kierrätetään suodattimen kautta ja uusitaan, kun telahiojat havaitsevat 

nesteen värissä muutoksia. Kymillä hiomatarvikkeet ovat hyvin marginaalinen 

kustannustekijä, koska niitä on nykyisen toimintamallin takia jouduttu hankkimaan erittäin 

harvoin. 

 

Ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta Kymin telahiomon tuotannon läpimenoaikaan. 

Esimerkiksi telahiomon layout on selkeä. Hiottavien ja hiottujen telojen varasto on 
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välittömässä läheisyydessä, minkä takia nostot telahiomakoneeseen ja pois siitä onnistuvat 

ilman telojen välilaskuja lattialle tai esimerkiksi kuljetusvaunuihin. Kaksi erillistä 

siltanostinta mahdollistavat sen, että myös muu kunnossapitohenkilöstö pystyy käyttämään 

toista siltanostinta joko yhtäaikaisesti tai vaihtoehtoisesti nostojen aikatauluttaminen 

onnistuu vaivatta vähäisen siltanostimien käyttötarpeen takia, jolloin nostimillakaan ei ole 

hidastavaa vaikutusta telahiomon läpimenoaikaan.  

 

8.1 Laatutoleranssien noudattaminen 

Työn taustalla oli oletus, että Kymillä tehtäisiin mahdollisesti liian hyvää laatua, jonka takia 

työssä päädyttiin vertailemaan muiden telahiomojen toleranssirajoja. Tutkimusten 

perusteella toleranssirajat eivät ole perimmäinen syy pitkään läpimenoaikaan, vaan 

suurempana läpimenoaikaan vaikuttavana tekijänä Kymillä on telan halkaisijaeron ylilaadun 

tavoitteleminen. Kymillä hiojat pyrkivät hiomaan telojen halkaisijaeron lähes nollaan vaikka 

he tiedostavat, että se on käytännössä mahdotonta. Osa tutkituista teloista paljastaa, että telan 

halkaisijaerossa on lopulta päädytty jopa huonompaan lopputulokseen kuin mitä se on ollut 

jo edeltävässä vuorossa. Telojen hiominen olisi monessa tapauksessa telatyypistä 

riippumatta voitu lopettaa huomattavasti aikaisemmin noudattamalla olemassa olevia 

toleranssirajoja telan halkaisijaerolle, jolloin olisi säästynyt kymmeniä tunteja 

läpimenoajassa. Esimerkki laatutoleranssien noudattamisen säästöpotentiaalista on työn 

aikana hiotun PK9 sizer-telan 9405 hionta. Kyseisen telan hiontatuotannon läpimenoaika oli 

tutkimuksen aikana hiotuista teloista pisin, mitä telan kunto ei kuitenkaan selitä. Telasta 

poistettu ainemäärä on lähes sama kuin PK9 sizer-telan 8401 hionnassa poistettu ainemäärä, 

mutta läpimenoaika on moninkertainen. Huomioitavaa on, että tela 9405 oli toleranssissa jo 

ennen hiontaa, mutta se päätettiin hioa siitä huolimatta. Liitteessä 12 nähdään, että telan 9405 

halkaisijaero oli saatu hiottua mittausraporttien mukaan täysin toleranssien mukaiseksi jo 85 

tuntia aikaisemmin, kuin mitä muotohiontavaihe lopulta kesti. Välimittauksessa telan 

halkaisijaero oli maksimissaan 27 µm, mikä on alle puolet 60 µm toleranssista, eikä siinä 

ollut suuria yksittäisiä vaihteluita. Välimittauksen mukainen telan halkaisijaero on lähes 

samanlainen kuin liitteessä 9 esitetty PK8 sizer-telan 8427 hionnan jälkeinen halkaisijaero. 

Nämä seikat huomioiden telan läpimenoajan nopeutumisen myötä olisi voitu välttää 

tuhansien eurojen turhat hionnan palkkakustannukset pelkästään noudattamalla 

laatutoleransseja, jotka ovat samat kaikissa Kymin sizer-teloissa. 
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Telahiomon historiatietoja tutkittaessa Kymillä on hyväksytty satunnaisesti myös lähes 

toleranssirajoilla olevia profiileja. Kuvassa 15 nähdään, missä kunnossa PK8 sizer-tela on 

tullut hiontaan ja kuvassa 16, mihin tulokseen hionnassa on päädytty.  

 

 

Kuva 15. PK8 sizer-telan halkaisijaeron mittausraportti ennen Kymillä suoritettua hiontaa. 

Kuvassa epätasainen musta käyrä kuvaa telan halkaisijaeroa telan pituussuunnassa ja siniset 

katkoviivat kuvaavat bombeeratun muodon toleranssirajoja. Mittausraportista nähdään, että 

tela on vasemman pään lievää notkahdusta lukuun ottamatta toleranssin mukainen. 
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Kuva 16. PK8 sizer-telan halkaisijaeron mittausraportti Kymillä suoritetun hionnan jälkeen. 

Kuvassa epätasainen musta käyrä kuvaa telan halkaisijaeroa telan pituussuunnassa ja siniset 

katkoviivat kuvaavat bombeeratun muodon toleranssirajoja. Mittausraportista nähdään, että 

halkaisijaerot ovat vain hieman tasoittuneet verrattuna kuvaan 15. Lisäksi telan vasempaan 

päähän on jäänyt alkuperäistä notkahdusta jyrkempi halkaisijaeron muutos. 

 

Edellä esitettyjen kuvien 15 ja 16 mukaan telan muoto on pysynyt lähes muuttumattomana 

ja sen hiontaan on käytetty silti 8 kappaletta 8 tunnin työvuoroja, eli noin 64 tuntia pelkästään 

muotohiontaan. Ennen hiontaa telalla on ajettu suunniteltuun seisokkiin asti ja silloin on 

vaihdettu myös toinen sizer-tela. Tällöin voidaan olettaa, että telassa ei ole ollut ainakaan 

mitään suurta jälkeä, koska sillä on voitu tuottaa riittävän laadukasta paperia suunniteltuun 

seisokkiin asti. Telasta on kuitenkin poistettu 1.25 mm pinnoitteen paksuudesta, mikä on 

enemmän kuin kertaakaan diplomityön aikana tutkituista teloista. Huomioiden suuri 

aineenpoistomäärä on telan suurin halkaisijaero pysynyt silti lähes muuttumattomana. Ennen 

hiontaa se oli maksimissaan 66 µm ja hionnan jälkeen 53 µm. Tästä hionnasta ei ole 

tallennettu kuin yksi välimittaus, joten hionnan etenemisen arviointi on jälkikäteen erittäin 

hankalaa. Mikäli laatutoleransseja noudatettaisiin, niin herää kysymys tämän telan hionnan 

tarpeellisuudesta ylipäätään. Jos jätetään huomioimatta laatutoleranssit ja keskitytään vain 

telan läpimenoaikaan, niin saavutettuun laatuun nähden myös hiontamenetelmissä ja hionta-

arvoissa sekä hiojien työtavoissa on kehitettävää.  
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Telaa hioessa tulisi aina muistaa, että telahiomakoneessa mitattu telan muoto ja 

ympyrämäisyys on nimenomaan kyseisessä koneessa, tietyssä lämpötilassa ja tietyllä 

nopeudella pyöriessä tehty mittaus. Telojen käytönaikainen geometria paperikoneessa eroaa 

telahiomakoneessa hitaasti pyörivän telan geometriasta. Tämä johtuu siitä, että käytönaikana 

telaan vaikuttaa täysin erilaisia ulkoisia tekijöitä kuin konepajaympäristössä. 

Konepajaympäristössä tapahtuvaan mittaukseen ja hiontaan verrattuna käytönaikana telojen 

pyörimisnopeus on merkittävästi suurempi, lämpötila on korkeampi ja lämpötilajakauma 

erilainen, teloihin kohdistuu erilaisia voimia, kuten nippikuorma yhdessä toisten telojen 

kanssa, konekudoksen kireys sekä paperiraina. Erilaiset telat reagoivat käytönaikaisiin 

olosuhteisiin eri tavalla. Suurimmat vaikutukset telojen käyttäytymiseen on 

valmistustarkkuudella sekä rakenteellisilla eroilla, kuten telojen valmistukseen käytetyillä 

materiaaleilla, valmistusmenetelmällä, tasapainotuksella, vaipan 

seinämänpaksuusvaihteluilla, laakeroinneilla sekä dynaamisilla ominaisuuksilla. 

Materiaalivirheet sekä rakenteelliset ominaisuudet aiheuttavat geometrian muutoksia, kun 

toimintaolosuhteet vaihtuvat. Tällöin myös telojen dynaaminen geometria muuttuu. Kuvassa 

17 vasemmalla on esitetty ultraäänimittaustulos erään levyrakenteesta hitsaamalla 

valmistetun putkitelan seinämänpaksuusvaihtelusta. Kuvassa väri on sitä punaisempi, mitä 

suurempi seinämänpaksuus on. Telan vaipassa on jopa yli 8 mm seinämänpaksuusvaihtelua, 

kun nimellinen seinämänpaksuus on 40 mm. Kuvassa 17 oikealla on esitetty, kuinka 

paperikoneeseen asennettuna edellä mainitun telan valmistustarkkuus vaikuttaa sen 

geometriaan ryömintänopeudessa ja paperikoneen tuotantonopeudessa. Huomattavaa on se, 

että telan pinta on kunnoltaan hyvä ja täysin toleranssien mukainen ryömintänopeudessa. 

Kuvassa 17 vasemmalla esitettyyn seinämänpaksuutta havainnollistavaan kuvaan verratessa 

huomataan, että nopeuden kasvaessa keskipakovoimasta aiheutuva telan pullistuminen 

tapahtuu vaipan paksuimmissa kohdissa. Täydessä ajonopeudessa telan dynaaminen 

ympyrämäisyysvirhe kasvaa yli 100 µm. (Widmaier et al., 2008, s. 56-57.) 
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Kuva 17. Vasemmalla ultraäänimittaustulos telan seinämänpaksuusvaihtelusta. Mitä 

suurempi seinämänpaksuus tietyssä kohdassa on, niin sitä punaisempana se näkyy kuvassa. 

Oikealla esimerkit seinämänpaksuusvaihtelun vaikutuksesta telan geometriaan telan 

pyöriessä ryömintänopeudella ja paperikoneen tuotantonopeudella. (Widmaier et al., 2008, 

s. 58.) 

 

Yhtä merkittäviä vaikutuksia telojen käyttäytymiseen voidaan aikaansaada käyttölämpötilaa 

korotettaessa. Telojen valmistuksessa käytettyjen materiaalien ja niiden 

lämpölaajenemiskertoimien sekä ainevahvuuksien vaihtelun myötä telan geometria muuttuu 

eri toimintaolosuhteissa. Lämpötiloista aiheutuvat virheet telan geometriassa korostuvat 

esimerkiksi kalanterien termoteloissa, koska niiden lämpötilat voivat vaihdella paperilajista 

riippuen noin 80-200 celsiusasteen välillä. Geometriaan vaikuttavan lämpötilan muutosten 

on tutkittu olevan merkittäviä sekä epätasaisella, että tasaisella lämpöjakaumalla. (Widmaier 

et al., 2008, s. 55-58; Salminen, 2015.) 

 

8.1.1 Telojen pinnankarheuden kasvattaminen 

Laatutoleransseista pinnankarheusvaatimus on halkaisijaeron ohella merkittävä 

läpimenoaikaan vaikuttava tekijä, mikäli toleransseja noudatetaan. Telan pinnankarheuden 

kasvattamisesta ja karheamman telan käytöstä paperin tuotantoon on kokemusta, koska 

mittauksien mukaan PK8 sizer-telojen pinnankarheus on ollut hiotuissa teloissa pinnoitteen 

valmistajan toleranssin ylärajalla tai sitäkin suurempi. Suuremmalla telan pinnankarheudella 

ei ole havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia tuotantoon, jonka takia myös PK9 sizer-telan 
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pinnankarheutta voitaisiin kasvattaa. PK9 tuotanto-osaston mukaan telan liian alhainen 

pinnankarheus saattaa olla yksi tuotanto-ongelmien aiheuttajista, jolloin telojen 

pinnankarheuksia kasvattamalla voitaisiin pienentää telahiomon tuotannon läpimenoaikaa 

ajallisesti lyhyemmällä viimeistelyhionnalla tai jättämällä PK9 sizer-telat kokonaan 

viimeistelemättä sekä parantaa samalla paperikoneen ajettavuutta (Ahonen, 2015). Samalla 

säästettäisiin viimeistelyhiomanauhaa. 

 

Tutkimuksen aikana hiotun polymeeritelan hionnan jälkeinen pinnankarheus oli keskimäärin 

1.1 µm, mikä on lähes kolminkertainen verrattuna pinnankarheudelle asetettuun 

vaatimukseen. Hiontaan tullessaan saman telan karheus oli keskimäärin 0.3 µm. Tällaisella 

pinnankarheuden erolla ei ole havaittu olevan vaikutuksia tuotantoon, koska Kymin tehtaalla 

kalanterin polymeeritelat kiillottuvat tuotannon aikana erittäin paljon. Nykyisellä 

hiontamenetelmällä telan hiontatuotannon läpimenoaika on Kymillä 2.5-3.75-kertainen 

verrattuna muihin telahiomoihin, vaikka aikaansaatu pinnankarheus on lähes 

kolminkertainen. Koska telojen suurempi pinnankarheus ei aiheuta paperin 

tuotantoprosessissa ongelmia, on turhaa tavoitella 0,4 µm pinnankarheutta Kymin 

polymeeriteloille. Mikäli polymeeritelojen hiontatehokkuutta pystyttäisiin parantamaan, 

niin pinnankarheudeltaan 1.1 µm polymeeritelan hiontatuotannon läpimenoaika olisi 

nykyistä läpimenoaikaa huomattavasti lyhyempi. Tätä väitettä voidaan perustella sillä, että 

0.4 µm pinnankarheuskin saadaan muissa telahiomoissa aikaiseksi jopa lähes neljä kertaa 

nopeammin.  

 

8.2 Hiontamenetelmien kehitysehdotukset 

Hiontamenetelmät ja telahiojien tavat ovat Kymin telahiomossa pysyneet vuosia samoina. 

Telatyypeille ei tällä hetkellä ole käytössä minkäänlaisia hiontaohjeita tai muistiinpanoja 

hionta-arvoista, minkä johdosta hionta-arvot ja hionnan eteneminen vaihtelee 

vuorokohtaisesti. Eniten hiottujen telojen ohjeiden standardoiminen tasoittaisi 

läpimenoaikoja. Teloille voitaisiin luoda optimoidut hiontaohjeet esimerkiksi rouhinnalle ja 

viimeistelylle. Hiontaohjeilla hionta onnistuisi, mutta telahioja pystyisi sitten 

tapauskohtaisesti parantelemaan niitä, mikäli huomaa kesken hionnan pinnoitteen 

käyttäytymisessä eroja. Esimerkiksi juuri pinnoitettua telaa ja pitkään käytössä ollutta telaa 

verrattaessa saatetaan huomata pitkään käytössä olleen pinnoitteen olevan hieman 

kovettunut, mikä vaikuttaa optimaalisiin hionta-arvoihin. Lähtöarvot olisivat kuitenkin 
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tiedossa jo hiontaa aloitettaessa, jolloin hionnan aloittaminen on paljon helpompaa, vaikka 

pinnoitetyyppi olisi hiojalle uusi tai harvemmin hiottava.  

 

8.2.1 Hiomanauhan vaihtojen lisääminen ja vaihdon nopeuttaminen 

Kymillä hiomanauha vaihdetaan erittäin harvoin verrattuna hiomatarviketoimittajan 

suosituksiin sekä muihin telahiomoihin. Hyvän lastuamiskyvyn ylläpitämiseksi koko 

työvuoron ajaksi nauhan vaihtoa uuteen tulisi tehdä useammin. Sopivaa yleistä ja 

kustannustehokkainta vaihtoväliä on ajallisesti hankala määrittää, koska yhden ajokerran 

pituus vaihtelee erittäin paljon hiottavan materiaalin, hiontavaiheen ja hionta-arvojen 

mukaan. Kerran työvuoron aikana vaihdettavasta toimintamallista olisi kuitenkin järkevä 

siirtyä malliin, jossa nauha vaihdetaan esimerkiksi tietyn telan päästä päähän ajokerran 

jälkeen. Hiomatarviketoimittajan suosittelema maksimissaan viisi ajokertaa yhdellä nauhalla 

olisi hyvä lähtökohta (Suutarinen, 2015). Toinen vaihtoehto on ohjeistaa telahiojat 

vaihtamaan nauha tietyin aikavälein, esimerkiksi kerran kahdessa tunnissa. Vasta pitkään 

jatkuvan hiomanauhojen kulumisen seurannan ja telakohtaisen kokemuksen myötä voidaan 

määrittää kustannustehokkain vaihtoväli nauhoille, mikäli nauhojen vaihto halutaan 

minimoida lastuamiskyvyn pysyessä silti hyvällä tasolla. Suositus on vaihtaa nauha 

kuitenkin mahdollisimman usein, sillä hiomanauha on pieni tekijä hionnan 

kustannusrakenteessa. Hiomanauhojen vaihtoväliä määritettäessä tulee tiedostaa, että 

pelkästään telahiojan yhden tunnin palkasta aiheutuvat kustannukset vastaavat 3-4 

kappaletta Kymillä käytössä olevia hiomanauhoja.  

 

Nauhan vaihdon nopeuttaminen on mahdollista vain telahiomakoneen modifioinnilla. 

Tällöin telahiomakoneen kelkan ylimääräiseen siirtelyyn kuluva aika voitaisiin säästää, 

koska nauhan vaihdon pystyisi suorittamaan missä tahansa kelkan asemassa. Modifiointi 

vaatisi nykyisen halkaisijaltaan 780 mm suuruisen kontaktipyörän sijasta pienemmän 

kontaktipyörän, jolloin hiontanipin koko muuttuisi ja se vaikuttaisi myös käytettäviin hionta-

arvoihin hiontanipin kontaktipinnan pienentymisen vuoksi. Yleisesti muissa telahiomoissa 

käytetään halkaisijaltaan 610 tai 510 mm kontaktipyörää. Pienemmällä kontaktipyörällä 

aikaansaadaan saadaan tehokkaampi aineenpoisto, jonka takia sen käyttöön olisi perusteltua 

siirtyä. Tällöin tulisi määrittää uudet telakohtaiset ja kaikkein optimaalisimmat hionta-arvot 

nauhalla hiottaville teloille hiontatestien avulla. (Koirikivi, 2015.)  
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8.2.2 Polymeeritelojen hionta eri materiaalista valmistetulla hiontatyökalulla 

Polymeeritelojen hiontaa on tutkittu paljon, jonka takia niiden hiontaan on saatavissa myös 

ohjearvoja esimerkiksi hiomatarviketoimittajalta. Tekemieni haastattelujen mukaan muut 

telahiomot käyttävät polymeeritelojen hiontaan timanttilaikkaa. Timanttilaikan käyttö takaa 

hyvän lastuamiskyvyn ja samalla pinnanlaadun. Useiden muiden telahiomojen tuotannon 

läpimenoaikoihin ja aikaansaatuun laatuun perustuen Kymillä tulisi siirtyä käyttämään myös 

timanttilaikkaa. Nykyistä vastaavan laadun tekeminen keskimäärin kolme kertaa nykyistä 

nopeammin olisi vuositasolla merkittävä säästö. Mikäli polymeeritelojen hiominen 

onnistuisi Kymilläkin muiden telahiomojen tapaan keskimäärin 20 tunnissa, niin 

hiontamäärän pysyessä ennallaan polymeeritelojen hionnassa säästettäisiin läpimenoajan 

mittauksien perusteella vuosittain 400 työtuntia. Timanttilaikan käyttöön siirtymisestä ei 

tulisi alkuvaiheessa lisäkustannuksia, koska Kymillä on varastossa tarkoitukseen sopiva 

timanttilaikka. Timanttilaikan hankintakustannukset ovat noin kaksi kertaa suuremmat kuin 

alumiinioksidilaikan, mutta se on myös pitkäikäinen. Nykyisillä hiontamäärillä yhden laikan 

kestoikä olisi vähintään noin kaksi vuotta (Suutarinen, 2015). Timanttilaikka tulisi ottaa 

käyttöön tutkittujen ohjearvojen avulla, jotka testattaisiin ja optimoitaisiin Kymille sopiviksi 

hiomatarviketoimittajan avustuksella. Työn aikana on sovittu hiomatarviketoimittajan 

käytettävyydestä, kun Kymin telahiomon hiontajonossa on seuraavaksi polymeeriteloja. 

 

8.2.3 PK9 sizer-telojen hiominen nauhahiomalaitteella tai uudella hiomalaikalla 

PK9 sizer-telojen läpimenoajan kehittämisessä on Stowen telahiomoon verrattuna suurin 

säästöpotentiaali. Mikäli PK9 sizer-telat pystyttäisiin hiomaan Stowen 20 tunnin 

läpimenoajan mukaisesti, niin hiontamäärän pysyessä ennallaan kyseisten telojen hionnassa 

voitaisiin säästää vuosittain keskimäärin 1150 työtuntia. 

 

Laatutoleranssien noudattamisella saadaan PK9 sizer-telojen läpimenoaikaa nopeutettua 

osassa tapauksista jopa useita kymmeniä tunteja, mutta myös uuden hiontamenetelmän tai -

työkalun käyttöönottoa ei kannata poissulkea. Välimittauksista on havaittavissa, että telan 

muodon muutos ei ole edes usean vuoron kestäneellä hionnalla toivotunlainen. Kyseisen 

materiaalin hionnasta ei ole saatavilla tutkimustietoa, joten uuden ja optimaalisimman 

menetelmän tai työkalun valinta vaatisi testausta, mitä diplomityön aikana ei ollut 

mahdollista toteuttaa. Hiomatarviketoimittajan näkemys on, että telan hiontaan voitaisiin 

käyttää nykyistä laikkatyyppiä avonaisempaa mallia, jolloin lastuamiskyky olisi parempi ja 
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tukkeentuminen pysyisi todennäköisesti paremmin hallinnassa. PK9 sizer-telojen hiomista 

nauhalla ei ole koskaan testattu, eikä sitä tehty työn aikana pitkän hiontajonon takia. 

Nauhahiontalaitteisto sopii monelle eri tela- ja pinnoitetyypille, joten sen testaamatta 

jättämiselle ei ole perusteita.  

 

8.2.4 Viimeistelyhiomanauhan vaihtaminen leveämpään 

Muotohionnan lisäksi Kymin viimeistelyhiontaa on myös mahdollista tehostaa. Kymillä on 

käytössä viimeistelyhiontalaite, jossa voidaan käyttää 100 ja 200 mm leveää 

viimeistelyhiomanauhaa. Viimeistelyhiontalaitteen käyttöönotossa laitetta on yritetty 

käyttää 200 mm leveällä nauhalla, mutta telan viimeistelyn aikana ilmenneiden mekaanisten 

värähtelyiden takia hiojat päätyivät 100 mm nauhan käyttöön, jolloin värähtelyitä ei 

ilmennyt. Laitetta vahvistettiin ja siihen lisättiin tuki laitetoimittajan toimesta, jonka jälkeen 

värähtelyitä ei ole havaittu. Kymillä hiojat ovat kuitenkin päätyneet käyttämään 100 mm 

leveää viimeistelyhiomanauhaa. (Pesiö & Nieminen, 2015; Nurmela, 2015; Suutarinen, 

2015.) 

 

Hiontaohjeet määrittelevät pituussuuntaisen syötön hiontatyökalun leveyden mukaan. 

Leveämpää hiontatyökalua käytettäessä voidaan käyttää suurempaa pituussuuntaista 

syöttöä. Viimeistelyhiomanauhan leveyden kasvaessa kaksinkertaiseksi myös 

pituussuuntainen syöttö voidaan jopa kaksinkertaistaa, jolloin viimeistelyyn kuluva aika 

puolittuu.  

 

8.3 Telojen hiontavälien optimoiminen ja todellisen hiontatarpeen määrittäminen 

Telojen hiontavälien määrittäminen on erittäin hankalaa, koska syntyvään paperilaatuun 

vaikuttaa telan lisäksi useita muita muuttuvia tekijöitä. Myös telojen määrällä on suuri 

vaikutus. Esimerkiksi K1 kalanterissa paperia pyritään muokkaamaan 10 telalla, jolloin 

yhden telan tarkkuusvaatimusta on erittäin hankala määrittää. Päällystysasemalla on 

kosketuksissa vain kaksi telaa, jonka takia vaikutus paperin laatuun nähdään selkeämmin 

päällystysaseman jälkeen tehtävästä paperin mittauksesta. (Kallio & Leitner-Kuzmany, 

2015; Siljamäki, 2012.) 

 

Kymillä tutkittavat telat vaihdetaan määräaikoihin perustuen tai vaurion sattuessa. Kymin 

sizer-telojen vaihdot on SAP R/3-järjestelmän mukaan tehty vähintään 5-10 viikon välein. 



71 

 

Mikäli Kymillä sattuu vaurio, niin vaihdetaan vain vaurioitunut tela, jolloin sen vaihto 

saattaa olla esimerkiksi neljän tai vain yhden käyttöviikon jälkeen. Muilla tehtailla sizer-

telojen hiontaväleinä pidetään pinnoitteista riippuen jopa 4-6 kuukautta. Eräällä tehtaalla 

sizer-telan hiontaväli on ennätykselliset 50 viikkoa. Valmet suosittelee heidän valmistamien 

polyureetanipinnoitteiden hiontaväliksi 4-12 kuukauden mittaista jaksoa riippuen 

prosessiolosuhteista. Ennen Kymilläkin käytössä olleet sizereille sopivat Valmetin PU-

pinnoitteet tulisi telojen hiontaohjeiden mukaan hioa 16-26 viikon välein. Kymillä 

polymeeritelojen vaihdot on tehty viimeistään 1500 tunnin välein, mikä tarkoittaa jatkuvalla 

käytöllä noin kahden kuukauden jaksoa. Valmetin mukaan polymeeritelojen hiontavälit ovat 

normaalisti 1-4 kuukauden pituisia riippuen prosessiolosuhteista, mutta kokemuksiin 

perustuen hiontaväliä voidaan kasvattaa tästäkin. Eräillä tehtailla käytössä olevien kalanterin 

polymeeritelojen hiontavälit vaihtelevat telan positiosta ja pinnoitteesta riippuen 1500-3000 

tunnin välillä. Kymin määräaikaisvaihdot tehdään tällä hetkellä valmistajien 

minimisuosituksien mukaan tai vieläkin useammin. (Valmet, 2014a, s. 18; Suutarinen, 2015; 

Himanen, 2015; Valmet, 2014b, s. 17-18; Salmela et al., 2015.) 

 

Muiden tehtaiden hiontavälejä ei voida suoraan kopioida toisille tehtaille, koska telojen 

kuluminen on tehdas- ja prosessikohtainen asia. Pidempiin hiontaväleihin tulisi kuitenkin 

pyrkiä, koska hiontaväleillä on mahdollista tehdä merkittäviä säästöjä. Pidemmillä 

hiontaväleillä säästettäisiin vaihtotyön lisäksi myös pinnoitetta, sillä jokaisella 

hiontakerralla telanpinnasta lähtee virheiden lisäksi vähän ylimääräistä materiaalia pois 

(Voutilainen & Halko, 2015).   

 

Määräajoin tehtäviä telanvaihtoja ei voida pitää kustannustehokkaimpana vaihtoehtona, 

koska Kymin historiassa on useita tapauksia, jolloin on vaihdettu toleranssien mukaisia 

teloja, joiden muodon korjaaminen hiomalla ei olisi tarpeen. Tällaisten telojen vaihdon 

kannattavuuteen tulee kiinnittää huomiota, koska suurin säästö telahionnassa tehdään, mikäli 

telaa ei tarvitse hioa ollenkaan. Tällöin säästetään telan vaihtoon ja siirtämiseen kuluva 

työaika, asentajien palkkakustannukset, telojen siirtoauton kustannukset, telapinnoitetta sekä 

telahiomon käyttökustannukset sisältäen hiomatarvikkeet ja hiojien palkkakustannukset. 
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Eräs PK8 sizer-telan 8404 hiontakerta on esimerkki turhasta vaihdosta ja telalle tehdystä 

turhasta hionnasta. Kuvassa 18 on esitetty PK8 sizer-telasta 8404 tehdyn halkaisijaeron 

mittausraportti ennen hiontaa ja kuvassa 19 hionnan jälkeen. Telalla on ajettu kahden 

seisokin väli, joka on ollut noin 7 viikkoa. Molemmat sizer-telat on vaihdettu yhtä aikaa, 

eikä vaurioitumista ole tapahtunut. Mittausraporttien perusteella pelkästään telan 

muotohiontaan on käytetty viisi työvuoroa, eli noin 40 työtuntia, vaikka tela on ennen 

mittausta ollut toleranssissa. Mittauksen mukaan halkaisijaero on ollut maksimissaan 31 µm, 

joka on puolet 60 µm toleranssista. Hionnan jälkeen suurimmaksi halkaisijaeroksi on mitattu 

19 µm. Telasta on saatu hiottua vain pari jyrkempää piikkiä loivemmaksi ja bombeeraus on 

pysynyt samana. Myös ympyrämäisyys on molemmissa mittauksissa ollut toleranssien 

mukainen. Hionnan aikana telasta on poistettu 0.5 millimetriä pinnoitteen paksuudesta. 

Laskettaessa turhaan syntyneitä kustannuksia, tulee pinnoitekustannuksien lisäksi 

huomioida telan vaihtoon ja hiontaan liittyvät palkkakustannukset, telahiomakoneen 

käyttökustannukset sekä hiomatarvikkeiden ja telojen siirtelyn kustannukset. 

Kuva 18. PK8 sizer-telan 8404 halkaisijaeron mittausraportti ennen Kymillä suoritettua 

hiontaa. Halkaisijaero on suurimmillaan 31 µm ja se on punaisilla nuolilla merkittyjen 

kohtien välillä. 
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Kuva 19. PK8 sizer-telan 8404 halkaisijaeron mittausraportti Kymillä suoritetun hionnan 

jälkeen. Halkaisijaero on suurimmillaan 19 µm ja se on punaisilla nuolilla merkittyjen 

kohtien välillä. 

 

Telojen kunnon arvioimista ennen hiontaa vaikeuttaa se, että telat tulevat hiontaan usein 

erittäin likaisina. Kuvassa 20 on esitetty esimerkki hiontaan saapuneen telan puhtaustasosta. 

Telojen peseminen ei onnistu enää telavarastossa, koska teloille ei ole erillistä pesupaikkaa. 

Telojen mittaustuloksia ennen hiontaa ei tämän takia voida pitää aina totuudenmukaisina. 

Usein teloissa on pinnan likaisuudesta johtuen mitatun käyrän mukaan suurempia virheitä 

kuin todellisuudessa onkaan, mikä vääristää telojen kulumisesta saatavaa kuvaa. Tämän 

takia telat tulisikin pestä jo paperikoneella ennen hiontaa. Telojen likaisuus hankaloittaa 

myös telojen linjausta telahiomakoneeseen. Telan puhdistus tapahtuu aloittamalla hionta, 

jolloin hiontatyökalu voi tukkeutua liasta. Läpimenoaika pidentyy turhaan liasta 

tukkeutuneen nauhan vaihdon tai laikan puhdistuksen takia.  
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Kuva 20. Esimerkki hiontaan saapuneen telan huonosta puhtaustasosta. Telan muoto näyttää 

ennen hiontaa tehdyssä mittausraportissa likaisuuden takia huonommalta kuin se 

todellisuudessa on.  

 

8.3.1 Telan mittaaminen paperikoneessa 

Telojen kuluminen on mittausraporttien mukaan täysin erilaista saman pituisilla 

hiontaväleillä, joten on mahdoton sanoa, milloin tela tulisi vaihtaa ilman sen mittaamista. 

Tällä hetkellä mittaaminen on Kymillä mahdollista tehdä vain telahiomakoneen kiinteällä  

mittalaitteella. Telojen mittausta varten on kehitetty mittalaitteita, joilla mittaaminen 

voidaan toteuttaa myös telan ollessa paikallaan omassa käyttökohteessaan. Kuvassa 21 on 

esimerkiksi Rolltestin valmistama RollMike-mittalaite, joka on  kiinnitetty RollSaddle-

mittaratsun päälle. Tällaisia mekaanisia mittaratsuja on saatavilla halkaisija-alueille 150-

400, 200-850 ja 800-2000 mm. Valmiiksi suunniteltujen mittaratsujen lisäksi on saatavilla 

myös yksittäisiä tiettyyn kohteeseen suunniteltavia rakenteita, jotta mahdollistetaan 

mittaaminen myös ahtaammissa paikoissa. Mittalaitteiston tarkkuus on verrattavissa Kymin 

telahiomakoneessa RollCal2-mittalaitetekniikalla tehtyyn mittaukseen. On kuitenkin 

huomioitava, että tässä tapauksessa mittauksen aikainen mittalaitteen telan pituussuuntainen 

liikuttaminen tapahtuu ihmisen toimesta, eikä koneellisesti, jolloin kaikki tärähdykset 

näkyvät mittavirheenä. Jos mittaus tehtäisiin telan ollessa kiinni paperikoneessa, voitaisiin 

varmistua telan vaihtotarpeesta ennen kuin olisi tehty mitään toimenpiteitä sen 

irrottamiseksi. Mikäli tela todetaan olevan toleranssien mukainen, säästetään kaikki 
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telanvaihtamisesta ja hionnasta aiheutuvat kustannukset sekä telapinnoitetta. (Rolltest, 

2015b.) 

 

 

Kuva 21. Mekaaninen mittaratsu RollSaddle, jonka päälle on asennettu RollMike-mittalaite. 

Mekaanisia mittaratsuja voidaan käyttää eri telojen mittaamiseen säädettävyyden rajoissa tai 

mekaniikka ja sen dimensiot voidaan räätälöidä vain tietylle halkaisijalle ja tiettyyn 

kohteeseen sopivaksi. (Rolltest, 2015c; Purhonen, 2015.) 

 

8.4 Telatietojen päivitys ja halkaisijatietojen tallentaminen pinnoitteen käytön 

optimoimiseksi 

Koska telojen positiota ja telatietoja, kuten pinnoitteen vaihtumista, ei päivitetä 

säännöllisesti järjestelmään, on hankalaa arvioida uusien pinnoitteiden vaikutuksia 

hiontaväleihin ja tuotantoon sekä itse pinnoitteen kestoikään. Telatietojen sijainti eri 

lähteissä ja vanhentuneet tiedot aiheuttavat myös epäselvyyksiä. Toiminnan 

selkeyttämiseksi kaikki tiedot tulisi päivittää yhteen kohteeseen. Tällä hetkellä käytössä 

olevassa SAP R/3 – järjestelmässä on kaikki riittävät toiminnot tietojen hallitsemiseksi. 

Työnjohto tulee sitouttaa päivittämään seisokeissa tehdyt telakohtaiset toimintopaikkatiedot 

aina telojen vaihdon yhteydessä. Poistuvassa Notes-järjestelmässä olevat telojen toleranssit 

ja viisteiden mittatiedot tulee siirtää telakohtaisesti tähän järjestelmään. Telojen 

vanhentuneet tiedot esimerkiksi pinnoitteiden ja kovuuksien osalta tulee päivittää. Työn 

aikana pinnoitteiden ja kovuuksien tiedot päivitettiin tutkittavien telojen osalta. 
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Hiontaprosessin aikana tehdyt mittausraportit tallentuvat tällä hetkellä erilliseen kansioon 

UPM:n omalle palvelimelle, johon on käyttöoikeus vain rajatulla määrällä henkilöitä. Myös 

nämä tiedot tulisi siirtää samaan kohteeseen.  

 

Hionnan jälkeiset mittausraportit sisältävät telan hionnan jälkeisen halkaisijatiedon, jonka 

telahioja kirjoittaa myös tarralapulle telan laakerointiin kiinni. Tällä hetkellä teloista on sekä 

SAP R/3- että Notes-järjestelmään kirjattuna vain nimellishalkaisijat, joita telat ovat olleet 

uutena. Esimerkiksi molempien paperikoneiden sizer-telojen kohdalla alkuperäinen 

halkaisijan nimellismitta on uutena 1515 mm ja minimihalkaisija 1495 mm. Tämän takia 

1495 mm on pidetty minimiarvona, jolloin sizer-tela lähetetään Kymiltä 

uudelleenpinnoitukseen. Historiassa on muutamia tapauksia, jolloin telaa on käytetty 

halkaisijan ollessa hieman alle 1495 mm. Pinnoitteiden paksuuksissa ja telojen 

käyttökelpoisissa minimihalkaisijoissa on paljon enemmän vaihtelua kuin Kymillä on 

oletettu.  

 

Uudelleen pinnoitettaessa teloista kuoritaan vanhat pinnoitekerrokset pois sorvissa, jolloin 

telan vaipan rungosta lähtee joka kerta väkisin hieman materiaalia pois, jolloin rungon 

halkaisija muuttuu. Telat pinnoitetaan vain tilatulla paksuudella, jolloin telan uusi halkaisija 

jää alle alkuperäisen nimellismitan. Myös pinnoitteen valmistuksessa on käytössä 

valmistusteknisiä toleranssirajoja liittyen pinnoitteen paksuuteen. Kymillä 

minimihalkaisijan muuttumista ei ole huomioitu, jolloin vaurioitumattomia teloja on 

lähetetty pinnoitukseen ennenaikaisesti, vaikka pinnoite olisi mittojen mukaan ollut vielä 

käyttökelpoinen. Uudelleenpinnoitettujen telojen mukana toimitetaan tarkastuspöytäkirjat 

sekä sähköisesti, että paperitulosteena. Se sisältää tiedot muun muassa telan halkaisijasta, 

suositellusta minimihalkaisijasta, telan geometrian mittauksista ja pinnoitteen kovuudesta. 

Näitä tarkastuspöytäkirjoja ei ole Kymillä tallennettu mihinkään, vaan ne ovat jääneet 

pinnoituksen tilaajan sähköpostiin ja telan päällä mukana tullut paperituloste on mennyt 

telan käyttöönoton yhteydessä roskiin, koska se on ollut teipattuna telan suojakääreeseen. 

(Voutilainen & Halko, 2015). 

 

Eniten hiottuja teloja pinnoitetaan myös useimmin, joten ennenaikainen pinnoitus on 

suurella todennäköisyydellä aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia eniten juuri tutkittujen 

telojen kohdalla. Telojen suositellut minimihalkaisijat ovat tutkimusten mukaan vaihdelleet  
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kuvitellusta minimihalkaisijasta jopa 6 mm. Arvioitaessa pinnoitteen kustannukset noin 

4000-6000 euron suuruisiksi millimetriä kohden, voidaan arvioida tuhlatun käyttökelpoisen 

pinnoitteen kustannuksien olleen huonoimmassa tapauksessa 12 000-18 000 euroa. 

Tällainen hukka pystytään ehkäisemään jo käytössä olevan SAP R/3 – järjestelmän 

tehokkaammalla käytöllä ja telakohtaisten tietojen tallentamisella.  

 

Työn aikana SAP R/3-järjestelmään luotiin mittapisteet muuttuville halkaisijoille, jonne 

voidaan tallentaa telahionnan jälkeinen halkaisijan arvo sekä pinnoitteen valmistajalta 

saatava suositusminimihalkaisija. Telahiojat ohjeistetaan tallentamaan jokaisen hionnan 

jälkeen telan halkaisijan arvo uudeksi pisteeksi. Työnsuunnittelija tallentaa 

tarkastuspöytäkirjan laitekortin liitteeksi ja päivittää jokaisen telan mittapisteen 

tavoitearvon, eli valmistajan suositteleman minimihalkaisijan arvon, kun tela on uudelleen 

pinnoitettu. Tällöin SAP R/3-järjestelmästä voidaan seurata telan halkaisijan muutoksia ja 

jäljellä olevaa pinnoitteen paksuutta esimerkiksi graafisen käyrän avulla, josta on esitetty 

esimerkki kuvassa 22. Päivittämällä tiedot järjestelmään pystyy sekä työnsuunnittelija, että 

telahioja paremmin seuraamaan pinnoitteen paksuutta, ennakoimaan tulevat pinnoitustarpeet 

ja budjetoimaan ne sekä pinnoitteet voidaan käyttää kustannustehokkaasti loppuun.  
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Kuva 22. SAP R/3-järjestelmästä voidaan seurata telan halkaisijan muutoksia ja jäljellä 

olevaa pinnoitteen paksuutta esimerkiksi graafisen käyrän avulla. Kuvassa hionnan jälkeiset 

halkaisijat näkyvät oransseina pisteinä ja suositeltu minimihalkaisija vihreänä tavoitearvon 

rajana, jolloin tela tulee pinnoittaa uudelleen. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tunnistaa Kymin telahiomon tuotannon 

läpimenoaikaan sekä laatuun vaikuttavia tekijöitä ja löytää keinot niiden optimoimiseksi, 

jotta hiontatuotannon kustannustehokkuus parantuisi. Muiden telahiomojen aikaansaamaan 

laatuun ja tuotannon läpimenoaikaan verrattuna Kymin telahiomossa on paljon kehittymisen 

varaa. Asetettaessa muiden telahiomojen tuotannon läpimenoajat myös Kymin telahiomon 

tuotannon läpimenoajantavoitteiksi, tulee läpimenoajan lyhentyä telasta riippuen noin 

puoleen tai jopa lähes neljäsosaan nykyisestä keskimääräisestä hiontatuotannon 

läpimenoajasta.  

 

Telahiomojen laatuvaatimuksissa ei ole niin merkittäviä eroja, mitkä selittäisivät Kymin 

pitkät hiontatuotannon läpimenoajat. Tämän takia muototoleransseja ei ole päädytty 

muuttamaan työn aikana. Toleranssien noudattamisessa on telahiomojen välillä eroja. 

Etenkin Kymillä telahiojat tavoittelevat vaatimuksia parempaa laatua telojen 

halkaisijaeroissa, mikä vaikuttaa negatiivisesti läpimenoaikaan. Telahiojat ovat hioneet telan 

halkaisijaeron jopa viidesosaan toleranssista. Mittausraporteista on havaittavissa myös, että 

telojen hiontaa jatketaan, vaikka telan geometriaan saadaan vain muutaman mikrometrin 

parannus. Osassa tapauksista lisähionnalla päädytään jopa huonompaan telan geometriaan.  

Kymin telahiomossa aikaansaatu pinnankarheus ei vastaa PK8 sizer-telojen ja 

polymeeritelojen osalta muiden telahiomojen tasoa. Kymin telahiomossa 

viimeistelyhiontavaiheeseen käytetty aika on muita telahiomoja lyhyempi, mutta 

hiontatuotannon läpimenoaika ei suurempia pinnankarheuksiakaan hyväksyttäessä vastaa 

muiden telahiomojen tuotannon läpimenoaikojen tasoa nykyisillä hiontatavoilla. 

Suuremmilla pinnankarheuksilla ei ole havaittu olevan haitallisia vaikutuksia tuotantoon, 

minkä takia PK8 sizer-telojen ja polymeeritelojen pinnankarheusvaatimusta voitaisiin laskea 

vähintään nykyisellä hiontatavalla aikaansaadun karheuden tasolle. Tällöin 

pinnankarheusvaatimuksen muutos ei muuttaisi käytännössä laatua ollenkaan, mutta se toisi 

selkeyttä tavoiteltuun pinnankarheuteen. Pinnankarheuksia tulisi mitata myös 

viimeistelyhionnan aikana. Tällöin saadaan informaatiota hionnan etenemisestä ja voidaan 

muuttaa esimerkiksi viimeistelyhiomanauhan karheutta. Mikäli pinnankarheusvaatimusta 

muutetaan, niin se tulee huomioida myös toimittajalta uudelleenpinnoituksen jälkeistä 
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hiontaa tilattaessa. Hyväksyttäessä suurempia pinnankarheuksia, telan hionnassa kuluu 

huomattavasti vähemmän aikaa. Toimittajien hiontatuotannon läpimenoaikojen 

lyhentymisen myötä myös toimittajalta tilattujen hiontojen kustannukset todennäköisesti 

laskevat.  

 

Alustavista havainnoista poiketen hiontatuotannon läpimenoajasta pisin aika ei kulu 

viimeistelyhiontavaiheeseen, vaan muotohiontavaiheeseen, johon tulee tehokkuutta 

parannettaessa keskittyä. Edellä mainittu laatutoleranssien noudattamatta jättäminen ja 

ylilaadun tavoittelu on suurin muotohiontavaiheen pituuteen vaikuttava tekijä. 

Toleranssirajat moninkertaisesti alittavan ylilaadun tavoitteleminen on turhaa, koska telan 

moitteetonta toimintaa paperikoneessa ei voida varmistaa vain hiomalla telan pinta 

toleranssien mukaiseksi. Telasta tehty mittaus kertoo telan geometrian vain sillä hetkellä, 

siinä ympäristössä. Telan valmistuksen ja pinnoituksen aikaiset epätarkkuudet näkyvät telan 

toiminnassa vasta sen pyöriessä täyttä paperikoneen ajonopeutta, jolloin geometrialle 

asetetut hiontatoleranssien rajat saattavat jopa moninkertaistua. Pyörimisnopeuksien 

aiheuttamien muutoksien hallitsemiseksi on olemassa telahiomakoneita, jotka voivat pyöriä 

paperikoneen tuotantonopeutta mittaustilanteessa, jolloin saadaan todenmukaisempi kuva 

telan geometriasta. Se ei kuitenkaan mallinna toimintaolosuhteita, kuten lämpötilaa tai telaan 

vaikuttavia ulkoisia voimia. Tyytymällä paperikonevalmistajien ja pinnoitevalmistajien 

yhdessä tutkimiin toleransseihin, voidaan useimpien telojen kohdalla säästää läpimenoajassa 

kymmeniä tunteja. Hiontaa hidastaa myös käytössä olevat hionta-arvot, hiontatyökalut ja 

niiden lastuamiskyvyn ylläpitämisen heikko taso. 

 

Tällä hetkellä Kymillä käytetään vuorojen välillä samoja hiontamenetelmiä, mutta 

käytettävistä hionta-arvoista ei ole minkäänlaisia muistiinpanoja tai ohjeita, mikä aiheuttaa 

hiontaprosessin etenemisessä vaihtelevuutta vuorojen välillä. Tämä on vaikuttavana tekijänä 

siihen, että Kymin telahiomossa telasta hionnan aikana poistettu ainemäärä ei korreloi 

hiontaan kuluneen ajan kanssa. Kymillä keskenään samanlaisten telojen hiontatuotannon 

läpimenoaikaa ei pystytä ennakoimaan. Kokeneiden telahiojien vanhat tavat ovat sekä 

positiivinen että negatiivinen tekijä hionnassa. Nykyiset telahiojat pystyvät hiomaan telan 

tekemällä sen niin kuin ovat aina ennenkin tehneet, eivätkä he tarvitse erillistä ohjeistusta. 

Telahiojat eivät ole tiedonjanoisia tai halukkaita kehittämään toimintatapojaan. He eivät 

halua muuttaa hiontamenetelmää tai testata uusia optimaalisempia hionta-arvoja 
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yksinkertaisesti sen takia, että vanhat rutiinit häviäisivät. Telahiojien kanssa tulisi käydä 

telahionnan kustannusrakenne läpi, jotta he osaisivat paremmin hahmottaa kokonaisuuden 

ja telahiomossa tehtyjen päätöksien vaikutukset tuotannon läpimenoaikaan ja 

kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi hiomanauhojen vähäinen käyttö ja niiden säästäminen 

on taannut vain pidempiä tuotannon läpimenoaikoja, joka on kasvattanut telakohtaisia 

kokonaiskustannuksia. Hiontaohjeiden laatimisella mahdollistettaisiin hionnan nopeampi 

aloittaminen, koska harvemminkin hiottavan pinnoitetyypin hionta-arvot olisivat nopeasti 

telahiojan mielessä, eikä hiontaa tarvitsisi aloittaa varovasti testaamalla. Tällöin nykyisten 

telahiojien arvokas hiljainen tieto tallentuisi myös seuraavalle hiojasukupolvelle 

eläköitymisten tapahtuessa.  

 

Telahiojista riippumattomia hiontatuotannon läpimenoaikaa pidentäviä tekijöitä ovat 

telahiomakoneen erilaiset häiriöt ja vikaantumiset, jotka keskeyttävät hionnan. 

Telahiomakoneen perussähköistyksen uusinnan jälkeen ohjelmallisten häiriöiden suuri 

määrä on pidentänyt hiontatuotannon läpimenoaikaa korjauksiin kuluneen ajan verran. 

Tutkittujen telojen kohdalla häiriöitä tapahtui vain kahden telan kohdalla, mutta näistä toisen 

telan yhteenlaskettu häiriöaika oli jopa 24 tuntia, jolloin hionta ei ollut mahdollista. 

Häiriöiden korjaamista hidastaa se, että UPM:llä ei ole telahiomakoneeseen perehtynyttä 

omaa huoltohenkilökuntaa laisinkaan. Toimittajien saatavuus vaihtelee, jolloin häiriöiden 

korjausajatkin saattavat venyä. 

 

Nauhahiontaa käytetään Kymillä vain PK8 sizer-telan hiontaan. Mittausraporttien mukaan 

telojen geometriaan ei saada muutosta useankaan vuoron kestäneellä hionnalla, koska 

telahiojat vaihtavat hiomanauhoja erittäin harvoin. Hiontakuormaa ei myöskään pyritä 

kasvattamaan, jotta nauhat kestäisivät mahdollisimman pitkään. Tämä on väärä periaate, 

koska hiomanauhojen lastuamiskyky heikkenee erittäin nopeasti. Hiomanauhojen 

vaihtoväliä tulee kasvattaa kerran vuorossa tapahtuvasta hiomanauhan vaihdosta niin, että 

hiomanauhan lastuamiskyky pysyy koko vuoron korkealla tasolla. Myös hionnan aikana 

tehtäviä välimittauksia voidaan tehdä useammin, jotta osataan reagoida nopeammin telan 

geometrian muutoksiin. Hiomanauha on hiomiseen kuluvien koneen käyttötuntien ja hiojien 

palkkakustannuksiin verrattuna pieni kustannustekijä, jonka takia on 

kustannustehokkaampaa keskittyä nauhojen lastuamiskyvyn ylläpitämiseen kuin niiden 

käyttömäärän minimoimiseen. Lisäksi nauhahionnan tehokkuutta voidaan parantaa 



82 

 

modifioimalla telahiomakonetta niin, että siinä voidaan käyttää pienempää kontaktipyörää. 

Tällöin hiontanipin pienentymisen myötä lastuamiskyky parantuisi. Nauhan vaihtoon kuluva 

aika voidaan minimoida telahiomakoneen modifioinnilla, kun hiomakelkkaa ei tarvitse 

siirtää tiettyyn asentoon nauhan vaihdon mahdollistamiseksi.  

 

Polymeeritelojen hionnassa suurin hiontatuotannon läpimenoaikaa pidentävä tekijä on väärä 

hiontatyökalu. Kaikki muut telahiomot pystyvät toteuttamaan korkeat laatuvaatimukset 

timanttilaikalla huomattavasti nopeammassa telahiomon tuotannon läpimenoajassa. Kymillä 

käytössä olevalla alumiinioksidilaikalla saadaan telan muototoleranssit täytettyä, mutta telan 

pinnankarheus on neljän tunnin viimeistelyhionnan jälkeen vielä lähes kolminkertainen 

verrattuna muihin telahiomoihin. Polymeeritelojen hiontatuotannon tämän hetkinen 

läpimenoajan pituus ei ole seurausta viimeistelyhiontaan käytetystä ajasta, vaan 

muotohiontaan käytetystä ajasta, minkä takia tulisi siirtyä timanttilaikan käyttöön. Koska 

suuremmasta pinnankarheudesta ei ole havaittu aiheutuvan ongelmia Kymin paperin 

tuotannossa, niin polymeeritelojen pinnankarheusvaatimusta alennettaessa nykyiselle 

Kymin telahiomossa aikaansaadulle tasolle, voitaisiin uudella hiontatyökalulla saavuttaa 

muutetut laatuvaatimukset jopa muita telahiomoja nopeammin.   

 

PK9 sizer-telojen hiontatuotannon läpimenoajassa on suurin säästöpotentiaali, koska 

toisessa telahiomossa sama tela pystytään hiomaan keskimäärin noin neljä kertaa 

nopeammin. Syy Kymin PK9 sizer-telojen hiontatuotannon pitkään läpimenoaikaan on se, 

että on pyritty liian hyvään laatuun, mutta myös hiontamenetelmän tai –työkalun 

vaihtamisella voitaisiin saavuttaa lyhyempi hiontatuotannon läpimenoaika. Kyseisten 

telojen hiontaa on tutkittu erittäin vähän, jonka takia optimaalisimman vaihtoehdon 

löytäminen vaatii testausta. Kymi käyttää nauhahiontaa vain yhdelle telatyypille, jonka takia 

nauhahiontalaitteiston käytön lisääminen on suositeltavaa. Nauhahiontalaitteiston 

testaaminen olisi hiomatarvikkeiden kannalta kustannustehokkain vaihtoehto, koska 

vaadittavat hiomatarvikkeet ovat jo hankittu PK8 sizer-telojen hiontaa varten. Myös 

uusimpia markkinoilla olevia hiomanauhamateriaaleja voitaisiin testata molempien sizer-

telojen hiontaan lastuamiskyvyn parantamiseksi. Lisäksi pinnankarheusvaatimuksen 

laskemisella saavutetaan laatutavoitteet nopeammin. On perusteltua testata pinnankarheuden 

kasvattamista, koska tuotanto-ongelmia ilmenee eniten juuri käytettäessä kiillottuneita 

pienen pinnankarheuden omaavia teloja.  
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Suurin osa Kymin teloista viimeistellään telahiomakoneen viimeistelyhiontalaitteella, jonka 

tehokkuutta on mahdollista parantaa. Läpimenoajan optimoimiseksi viimeistelyssä on 

suositeltavaa siirtyä 200 mm leveän viimeistelyhiomanauhan käyttöön, koska 

viimeistelyhiontavaihetta voidaan nopeuttaa jopa kaksi kertaa nopeammaksi leveämmällä 

nauhalla.  

 

Lyhyiden määräaikojen välein tehtävät telan vaihdot ovat yksinkertaisin ja helpoin tapa pitää 

yllä telojen kuntoa, mutta se ei ole kustannustehokkain ratkaisu. Telojen kuluminen riippuu 

muun muassa paperikoneen katkojen määrästä sekä valmistettavan paperin laadusta, jonka 

vuoksi on hankalaa määrittää optimaalinen vaihtoajankohta telalle. Kymillä telojen vaihto 

on perustunut määräaikoihin, jotka ovat suhteellisen lyhyitä verrattuna muihin tehtaisiin. 

Tämä on johtanut siihen, että Kymillä on hiottu teloja, jotka eivät telan kunnon perusteella 

olisi vielä vaatinut hiontaa. Mittausraporttien mukaan teloista poistettu ainemäärä vaihtelee 

samanpituisilla hiontaväleillä, mikä kertoo myös telojen erilaisesta kulumisesta. 

Kustannustehokkainta vaihtoajankohtaa on tämän takia mahdoton määritellä ilman telan 

mittaamista. Turhien telan vaihtojen välttämiseksi ja hiontavälien pidentämiseksi Kymille 

tulisi hankkia mittalaite, jolla telan mittaaminen onnistuisi jo paperikoneella. Tällöin 

voitaisiin varmistua telan vaihtotarpeesta ennen kuin on tehty mitään toimenpiteitä sen 

irrottamiseksi. Mikäli tela todetaan olevan toleranssien mukainen, säästetään kaikki telan 

vaihtamisesta, kuljettamisesta ja hionnasta aiheutuvat kustannukset sekä telapinnoitetta. 

Mittalaitetta pystyttäisiin hyödyntämään myös tilanteessa, jossa vain toinen nipin teloista on 

vaurioitunut. Vaurioitumattoman telan kuluneisuus voitaisiin tarkastaa ja päättää sen 

vaihtotarpeesta kuluneisuuden mukaan. Jos vaurioitumaton tela on ehtinyt kulua, eikä sitä 

vaihdeta, niin sen virheet todennäköisesti kopioituvat uuteen telaan, mikä nopeuttaa 

molempien telojen hiontatarvetta.  

 

Eri toimittajien välillä telamittalaitteiden hinnat vaihtelevat. Oletettaessa mittalaitteen 

kustannukset noin 15 000-25 000 euron suuruisiksi, voidaan laskea mittalaitteen 

takaisinmaksuajan olevan erittäin lyhyt. Esimerkiksi yhden sizer-telan vaihtoon ja hiontaan 

käytetyt palkkakustannukset, mukaan lukien hionnassa poistettu ainemäärä, ovat karkeasti 

arvioituna 5 000-10 000 euroa. Arvioissa on jätetty huomioimatta hiomatarvikkeiden ja 

telahiomakoneen käyttökustannukset, mutta takaisinmaksuaikaa laskettaessa voidaan 
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todeta, että mittalaiteen takaisinmaksuun riittäisi telasta riippuen vain 2-5 turhan 

telanvaihdon välttäminen.  

 

Mittalaitteella mitattaessa tulisi kiinnittää huomiota myös telan pinnankarheuteen, joka on 

todettu olevan mahdollinen ongelmanaiheuttaja erityisesti PK9 sizer-teloissa. Mikäli telan 

halkaisijaeron todetaan olevan hyvä, mutta pinnankarheuden todetaan olevan alhainen, 

voidaan tela karhentaa vain viimeistelyhiomalla se. Tällöin telahiomon tuotannon 

läpimenoaika olisi erittäin lyhyt, koska suurinta aikaa vievää muotohiontavaihetta ei tarvitse 

tehdä. Jatkokehitysideana kehotan perehtymään hiomalaitemarkkinoilla myynnissä oleviin 

ja erityisesti kalantereilla käytössä oleviin viimeistelyhiomalaitteisiin, jotka on mahdollista 

integroida telan käyttökohteeseen. Tällaisella investoinnilla viimeistelyhionta ei vaatisi edes 

telan irrottamista ja siirtämistä telahalliin, jolloin telahiomakone olisi karhennuksen aikana 

käytettävissä muiden telojen hiontaan. 

 

Telojen optimoidut hiontavälit lyhentäisivät myös hiontajonoja, jolloin voitaisiin 

tehokkaammin hyödyntää hiontajärjestyksen tuomaa läpimenoajan säästöpotentiaalia 

telahiomon tuotannossa. Tutkimuksen aikana hiottujen telojen kohdalla hiontajärjestyksen 

tuomaa ajansäästöä pystyttiin hyödyntämään, koska suurimmassa osassa mittauksista ei 

telahiomakoneen esivalmisteluun ole kulunut laisinkaan aikaa. Mikäli hionta olisi vaatinut 

joka kerta esivalmistelua, niin Kymin hiontatuotannon läpimenoajat olisivat olleet entistä 

pidempiä. Lisäksi hiontajonojen lyhentyessä olisi mahdollista tilata kaikki telojen 

uudelleenpinnoitukset ilman telan hiomista pinnoitetoimittajalla. Tilatessa tela 

karkeakoneistettuna voidaan säästää hiontakustannukset ja käyttää omaa telahiomoa 

pinnoitetun telan hiontaan.  

 

Telat tulisi pestä paperikoneella ennen hiontaa, koska telahallissa ei ole erillistä pesupaikkaa. 

Etenkin sizer-telat ovat erittäin likaisia saapuessaan hiontaan. Telojen likaisuus vaikuttaa 

telahiomakoneen läpimenoaikaan sekä mielikuva telojen kulumisesta vääristyy, koska 

mittausraportti ei ole lian takia todenmukainen. Jos puhtaustaso olisi hyvä, niin 

mittaustuloksia voitaisiin pitää luotettavina ja niitä voitaisiin vertailla esimerkiksi paperin 

profiilimittauksiin kosteudesta tai päällystemäärästä. Telahiomakoneen 

monipistemittalaitteella saatua tarkkaa mittaustulosta voidaan havainnollistaa esimerkiksi 

3D-koordinaatistossa esitetyin kuvin, jolloin voidaan vertailla paperikoneen ongelmia telan 
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todelliseen muotoon selkeämmin. Erilaisten vaihteluiden ja ajettavuusongelmien 

tarkemmalla syy-seuraussuhteen tutkinnalla voitaisiin mahdollisesti ehkäistä turhia 

telanvaihtoja, jotka on päätetty tehdä epäselvissä ongelmatilanteissa, joissa vikaa ei ole 

yksinkertaisesti vain pystytty paikallistamaan. 

 

Tiedonkulkua tehtaan eri toimintojen välillä tulee parantaa, mikä onnistuu parhaiten 

ahkeralla SAP R/3 –järjestelmän käytöllä ja sinne kirjattavien tietojen päivittämisellä. 

Jokaisesta telasta on jo valmiina oma laitekortti SAP R/3 –järjestelmässä. On 

järjestelmäpotentiaalin tuhlausta ja sekavaa pitää telojen hiontaan sekä ominaisuuksiin 

liittyvät tiedot eri lähteissä. Siirrettäessä kaikki tiedot yhteen ja jo olemassa olevaan 

tallennuspaikkaan, yksinkertaistetaan ja selkeytetään toimintaa. Päivitettäessä myös telojen 

halkaisijatiedot järjestelmään, nähdään voimassaolevat tiedot helposti esimerkiksi 

pinnoituksien vuosibudjettia tehdessä, eikä olla vain teloissa kiinni olevien tarralappujen tai 

käyttöoikeuden vaativien PDF-tiedostojen varassa. Telojen kunnossapitoon liittyviä 

kustannuksia syntyy turhaan lisää, kun uudelleen pinnoitetaan teloja, joiden pinnoitepaksuus 

on vielä riittävä. Halkaisijatietojen päivittämisellä ja pinnoitepaksuuden seurannalla voidaan 

ehkäistä ennenaikaisista pinnoituksista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. 

Halkaisijatietojen päivittäminen helpottaisi myös telanvaihtojen työnsuunnittelua, koska 

hiottujen telojen halkaisijat saadaan suoraan telan laitekortilta ja pystytään lisäämään 

työtilaukselle heti sitä tehdessä. Telojen asennuksessa tehtävien säätöjen takia mittatietojen 

lisääminen työtilaukselle on välttämätöntä. 

 

Tutkimuksen aikana hiotut telat eivät vaatineet juurikaan oikaisupyöritystä. Pitkän 

varastoinnin jälkeen osa teloista vaatii Kymin telahiojien mukaan jopa 1-2 työvuoron verran 

oikaisupyöritystä, jotta tela olisi mahdollisimman suora ennen hionnan aloittamista ja siitä 

poistettaisiin hionnassa vain vaadittu määrä pinnoitetta pois. Tällä hetkellä pyöritys tehdään 

telahiomakoneessa, jolloin hionta-aikaa käytetään vain telan oikaisemiseen. Pyöritystä 

varten on olemassa erillisiä pyörityslaitteita, joilla seuraavaksi hiottavan telan 

oikaisupyöritys voidaan tehdä toisen telan hionnan kanssa samaan aikaan. Tämä on 

toteutettu Kymillä jo polymeeritelojen osalta. Useampien pyörityslaitteiden hankinta 

mahdollistaisi tuotannon läpimenoajan lyhentymisen oikaisuun kuluvan ajan verran myös 

muilla teloilla. 
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Työaikamuodon muuttaminen on ollut hyvä edistysaskel telahiomon kustannustehokkuuden 

kehittämisessä, koska on voitu nostaa yhden työvuoron verran työtehokkuutta vain 

poistamalla turha yövuoro. Läpimenoajoissa on kuitenkin niin merkittävät säästöpotentiaalit 

edelleen, että niiden kehittyessä, hiontavälien pidentyessä ja minimoitaessa nykyiset 

vuoronvaihtojen hukka-ajat, on mahdollista vaihtaa työaikamuotoa vieläkin 

kustannustehokkaampaan ratkaisuun, kuten TAM25-vuorojärjestelmään tai käyttää 

telahiojia muihin kunnossapitotehtäviin.  

 

Tutkimuksessa esitettyjen esimerkkien perusteella telahiomon tuotannon läpimenoaikaa 

saadaan lyhennettyä muiden telahiomojen tasolle parhaassa tapauksessa yksittäisillä 

ratkaisuilla, mutta telojen vaihtelevuudesta johtuen parhaimpaan tulokseen päästään 

yhdistelemällä kehitysehdotuksia. Mittausraporttien mukaan suurin muutos 

telahiontaprosessin kustannuksiin ja hiontatuotannon läpimenoaikaan saadaan 

noudattamalla laatutoleransseja. Kun tutkittujen kolmen telan hiontamäärät pysyvät 

ennallaan ja niiden hiontatuotannon läpimenoajat pystytään optimoimaan niin, että ne 

vastaavat muiden telahiomojen tuotannon keskimääräisiä läpimenoaikoja, säästetään 

vuositasolla 2450 työtuntia. 
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10 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön päätavoitteena oli tunnistaa UPM Kymin telahiomon tuotannon 

läpimenoaikaan sekä laatuun vaikuttavia tekijöitä ja löytää keinot niiden optimoimiseksi, 

jotta hiontatuotannon kustannustehokkuus parantuisi. Optimoinnin lähtökohtana on, että 

telahiomon tuotannon läpimenoaikoja tai laadun raja-arvoja ei ole kyseenalaistettu ja 

telahiomossa käytetään alustavien havaintojen mukaan riittävän laadun aikaansaamiseksi 

paljon aikaa. 

 

Työssä syvennytään yksilaikkaiseen nauhahiontalaitteistolla varustettuun 

telahiomakoneeseen ja siihen liittyviin lisälaitteisiin, joita käytetään UPM Kymillä. Työssä 

perehdytään telojen mittaamiseen ja hiontaan käytettäviin menetelmiin sekä telahionnan 

mekaaniseen tarkkuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja niistä aiheutuviin virheisiin. Telojen 

hionta-arvoja ja niiden vaikutusta hiontatehokkuuteen sekä hionta-aikaan esitellään 

teoriassa. Työssä selvitetään tuotannon läpimenoaikaan vaikuttavat telahiontaprosessin eri 

vaiheet. Työssä on rajauksen mukaisesti tutkittu UPM Kymin telahiontamääriä ja keskitytty 

kolmeen lukumäärällisesti eniten hiottuun telatyyppiin. Kolmen eniten hiotun telan 

telakohtaiset tuotannon läpimenoajat on mitattu ja niiden pituutta verrattu muiden 

telahiomojen tuotannon läpimenoaikoihin samanlaisista tai vastaavista teloista. Kymin 

telahiomon keskimääräiset tuotannon läpimenoajat ovat kaksinkertaisia tai jopa lähes 

nelinkertaisia muihin telahiomoihin verrattuna. Muiden telahiomojen tuotannon 

läpimenoajat on asetettu uusiksi Kymin hiontatuotannon läpimenoajan tavoitteiksi. 

Tavoitteiden toteutumiseksi telahiomon tuotannon läpimenoaikaan ja laatuun vaikuttavat 

tekijät on pyritty tunnistamaan, jotta on ollut mahdollista keskittyä oikeisiin keinoihin 

tuotannon läpimenoajan ja laadun optimoimiseksi.  

 

Tällä hetkellä hiontatuotannon läpimenoajan pituutta lisää muun muassa se, että telahiojat 

pyrkivät hiomaan halkaisijaeron jopa viidesosaan toleranssista. Tyytymällä 

paperikonevalmistajien ja pinnoitevalmistajien yhdessä tutkimiin toleransseihin, voidaan 

telojen hiontatuotannon läpimenoajoissa säästää kymmeniä tunteja. Työssä ei ole päädytty 

muuttamaan muototoleransseja. Pinnankarheusvaatimus on muissa telahiomoissa lähes 

sama kuin Kymillä. Kymillä ei kuitenkaan päästä PK8 sizer- ja polymeeritelojen osalta 
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tavoitteeseen nykyisillä hiontatuotannon läpimenoajoilla. Näiden telojen pinnankarheudella 

ei ole ollut merkitystä paperikoneen tuotantoon, jonka takia pinnankarheusvaatimusta 

voidaan kyseisten telojen osalta laskea. PK9 sizer-telojen kohdalla telojen käytönaikainen 

kiillottuminen saattaa olla tuotanto-osaston mukaan yksi paperikoneen tuotanto-ongelmien 

aiheuttajista, minkä takia PK9 sizer-telojen pinnankarheutta voitaisiin kasvattaa. Tällä olisi 

vaikutusta viimeistelyhiontavaiheen lyhentymiseen tai jopa poistamiseen kokonaan PK9 

sizer-telojen kohdalla.  

 

Telahiojien hionta-arvot vaihtelevat vuorokohtaisesti, eikä hiojilla ole muistiinpanoja tai 

ohjeita käytettävistä arvoista. Tämä on vaikuttavana tekijänä siihen, että Kymillä telasta 

hionnan aikana poistettu ainemäärä ei korreloi hiontaan kuluneen ajan kanssa. Hionta-

arvojen optimoimisella ja ohjeiden luomisella pystytään tasoittamaan vuorokohtaista 

hiontatuotannon läpimenoajan vaihtelua. Hiontaa hidastaa myös käytössä olevat 

hiontatyökalut ja niiden lastuamiskyvyn ylläpitämisen heikko taso. Esimerkiksi PK8 sizer-

telan halkaisijaeroon ei saada riittävää muutosta useankaan vuoron kestäneellä hionnalla, 

koska hiomanauhaa vaihdetaan vain kerran vuorossa. Lastuamiskykyyn vaikuttaa myös 

pieni hiontakuorma, joka on telahiojien käyttämien hionta-arvojen mukainen. 

Lastuamiskykyä voidaan pitää yllä hiomanauhojen tiheämmällä vaihtamisella, jolloin 

nauhan lastuamiskyky pysyy koko työvuoron ajan hyvällä tasolla. Lisäksi nauhan 

vaihtamista pystytään nopeuttamaan modifioimalla telahiomakonetta. Tällöin myös 

kontaktipyörän koko muuttuu, joka vaikuttaa hiontanipin kokoon, optimaalisiin 

telakohtaisiin hionta-arvoihin sekä lastuamiskykyyn.  

 

Telojen pinnoitteet ovat vaihtuneet, mutta käytettävien hiomalaikkojen sopivuutta ei ole 

kyseenalaistettu. Vanhat hiomalaikkavalinnat eivät ole enää parhaita mahdollisia uusille 

vaihtuneille pinnoitteille. Polymeeritelojen hionnassa käytetään telan pinnoitemateriaalia 

pehmeämpää hiomalaikkaa, jolloin lastuamiskyky on heikko. Myös PK9 sizer-telojen 

kohdalla voidaan laatutoleranssien noudattamisen lisäksi hiontatyökalua tai sen materiaalia 

muuttamalla päästä entistä nopeampiin läpimenoaikoihin, etenkin jos 

pinnankarheusvaatimusta lasketaan.  

 

Muiden telahiomojen kaltaiset hiontatuotannon läpimenoajat voidaan saavuttaa erityisesti 

keskittymällä muotohiontavaiheeseen, jossa laatutoleranssien noudattamisella, 
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hiontatyökalun lastuamiskyvyn paremmalla ylläpidolla ja telasta riippuen hiontatyökalun 

valinnalla on suuri merkitys. Lisäksi viimeistelyhiontaa voidaan nopeuttaa vaihtamalla 

viimeistelyhiomanauha leveämpään. Telojen kunnossapitoon liittyviä kustannuksia syntyy 

turhaan lisää, kun vaihdetaan ja hiotaan käyttökelpoisia teloja sekä uudelleen pinnoitetaan 

teloja, joiden pinnoitepaksuus on vielä riittävä. Toiminnanohjausjärjestelmän 

tehokkaammalla käytöllä ja pinnoitepaksuuden seurannalla voidaan minimoida 

ennenaikaiset uudelleenpinnoitukset. Investoimalla telamittalaitteeseen, jolla telojen 

halkaisijaeron mittaaminen onnistuu telan käyttökohteessa, voidaan varmistua telan 

kunnosta ennen kuin mitään kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä on tehty. Näin voidaan 

mahdollistaa optimoidut hiontavälit. Hiontavälien pidentyessä myös hiontajonot lyhentyvät, 

jolloin voidaan tehokkaammin hyödyntää hiontajärjestyksen tuomaa läpimenoajan 

säästöpotentiaalia telahiomon tuotannossa ja saavuttaa entistäkin nopeampia tuotannon 

läpimenoaikoja.  
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Kymillä tehty ympyrämäisyyden mittausraportti, jossa viidestä eri kohdasta mitattu poikkileikkauksen ympyrämäisyys näkyy 

kuvassa merkityin värein. Toleranssirajat näkyvät kuvassa violetteina ympyröinä.  
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Kymillä tehty halkaisijaeron mittausraportti, jossa mitattu halkaisijaero näkyy sinisellä ja toleranssirajat violetteina viivoina.  
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Malli taulukosta, joka on luotu telahiomon tuotannon läpimenoaikojen mittausta varten. 

Taulukkoon on eritelty telahiontaprosessin päävaiheet, joiden aloittamisesta ja 

lopettamisesta telahioja merkkaa ajankohdan.  

Liite III 

PK9 SIZER, telan nro: Aloituskellonaika Lopetuskellonaika

Aloituspäivämäärä:

1. Pukkien asennus,

laikan asennus/nauhapyörän asennus,

kardaanin/hihnavetopyörästön asennus

2. Telan nosto + rihtaus heittokellolla/hiomalaikalla,

Pinnankarheuden mittaus

3. Ympyrämäisyys- ja halkaisijaeromittaus, 

rihtaus mittauksien mukaan

4.  Telan oikaisupyöritys 

5. Hionta

6. Välimittaus + telan siirto tarpeen mukaan

Välimittaus 1.

Välimittaus 2.

Välimittaus 3.

Välimittaus 4.

Välimittaus 5.

Välimittaus 6.

Välimittaus 7.

Välimittaus 8.

Välimittaus 9.

Välimittaus 10.

Välimittaus 11.

Välimittaus 12.

Välimittaus 13.

Välimittaus 14.

Välimittaus 15.

7. Loppumittaukset ja halkaisijatieto

8. Viisteet

9. Viimeistelyhionta lopulliseen pinnankarheuteen,

Pinnankarheuden mittaus

10. Telan pakkaus, irroitus ja nosto

Lisätyöt (esim. muut pyöritykset kuin kohta 3./puhdistukset/nauhan vaihdot, häiriöt)

Lopetuspäivämäärä:

Telahiomon tuotannon läpimenoajan mittaustaulukko 



 

 

 

 

 

 

PK9 sizer-telat Tela 8401 Tela 9404 Tela 9405 Tela 9403 

Telahionnan vaiheet 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Telahiomakoneen esivalmistelu 0 0 2 0 

Telan nosto koneeseen ja linjaus 1.5 2.3 0 1.2 

Ympyrämäisyys- ja 

halkaisijaeromittaus 0.5 0.8 0 0.5 

Telan oikaisupyöritys 1 0 0 1 

Hionta 39 59 104 62 

Välimittaukset 0.7 0.9 2.3 0.8 

Loppumittaus 0.3 0.4 0.4 0.3 

Viimeistelyhionta 4.3 5 10 5.3 

Telan pakkaus, irroitus ja nosto 

koneesta 1 1 1.3 1.2 

Lisätyöt/häiriöaika 0 0 24 2 

Yhteensä: 48.3 69.4 144 74.3 

Poistettu ainemäärä 

paksuudesta [mm] 0.4 0.35 0.375 0.2 

 

PK9 sizer-telojen hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa vaiheittain esitettynä. 

Läpimenoaika vaihtelee 1.5-3-kertaiseksi riippumatta poistetusta ainemäärästä. Luvussa 6.1 

esitetyssä taulukossa 3 on esitetty vertailuarvo samanlaisen telan läpimenoajasta Stowen 

telahiomossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite IV 

PK9 sizer-telojen hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa 



 

 

 

 

 

 

PK8 sizer-telat Tela 8427 Tela 8428 Tela 8404 Tela 9400 

Telahionnan vaiheet 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Käytetty 

aika [h] 

Telahiomakoneen esivalmistelu 7.5 0 0 0 

Telan nosto koneeseen ja linjaus 1.3 1.3 0.8 3 

Ympyrämäisyys- ja 

halkaisijaeromittaus 1.3 0.4 1.1 1 

Telan oikaisupyöritys 0.5 0.5 1.1 0 

Hionta 81 60 67 74 

Välimittaukset 1.5 1.6 1.8 1.8 

Loppumittaus 0.6 0,5 1 0.7 

Viimeistelyhionta 5.5 6 5 2.7 

Telan pakkaus, irroitus ja nosto 

koneesta 3.5 1.3 1.3 1.5 

Lisätyöt/häiriöaika 0 0 0 0 

Yhteensä: 102.7 71.6 79.1 84.7 

Poistettu ainemäärä 

paksuudesta [mm] 0.65 0.75 0.41 1.15 

 

PK8 sizer-telojen hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa vaiheittain esitettynä. 

Läpimenoajan pituudella ja poistetulla ainemäärällä ei ole riippuvuutta keskenään. 

Läpimenoaika vaihtelee noin 10-40 prosenttia poistetun ainemäärän vaihdellessa 

satunnaisesti jopa lähes 3-kertaiseksi. Luvussa 6.1 esitetyssä taulukossa 3 on esitetty 

vertailuarvo samanlaisen telan läpimenoajasta Stowen telahiomossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite V 

PK8 sizer-telojen hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa 



 

 

 

 

 

 

 

 

K1 polymeeritelan hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa vaiheittain 

esitettynä. Luvussa 6.1 esitetyssä taulukossa 3 on vertailuarvoja samanlaisen ja vastaavan 

telan läpimenoajasta muissa telahiomoissa. Polymeeriteloista on vain yksi mittaus, koska 

diplomityön aikana ei ehditty hiomaan enempää kyseisiä teloja. 

 

 

 

 

 

K1 kalanterin polymeeritelat 
Tela 3112 

 Telahionnan vaiheet Käytetty aika [h] 

Telahiomakoneen 

esivalmistelu 

(edelliselle polymeeritelalle 

pukkien asennus kesti 1.5 h) 

Telan nosto koneeseen ja 

linjaus 1 

Ympyrämäisyys- ja 

halkaisijaeromittaus 1 

Telan oikaisupyöritys 0 

Hionta 51 

Välimittaukset 1 

Loppumittaus 0.4 

Viisteet 1.8 

Viimeistelyhionta 3.7 

Telan pakkaus, irroitus ja 

nosto koneesta 1 

Lisätyöt/häiriöaika 0 

Yhteensä: 60.9 

Poistettu ainemäärä 

paksuudesta [mm] 0.35 

Liite VI 

K1 polymeeritelan hiontatuotannon läpimenoaika Kymin telahiomossa 



 

 

 

Taulukossa on esitettynä UPM Kymin, pinnoitteen valmistajan ja kilpailevan pinnoitevalmistajan käytössä olevat 

telahiontatoleranssit käytössä oleville telahalkaisijoilla. UPM Kymillä käytössä oleva sizereiden halkaisijaerotoleranssi on 

absoluuttisena lukuarvona suurin. Kymillä käytössä oleva sizer-telojen ympyrämäisyystoleranssi on absoluuttisena lukuarvona 

pienin, kun kilpailevan pinnoitevalmistajan käyttämä toleranssi on 1.5-kertainen. Kymillä käytössä oleva polymeeritelan 

halkaisijaerotoleranssi on absoluuttisena lukuarvona pienin, kun kilpailevalla pinnoitevalmistajalla käytössä oleva toleranssi on 

kaksi kertaa suurempi ja pinnoitevalmistajalla 1.5-kertainen. Polymeeritelojen ympyrämäisyystoleransseja verrattaessa ainoa 

poikkeus on pinnoitteen valmistajan käyttämä toleranssi, mikä on absoluuttisena lukuarvona pienin. Polymeeritelojen 

pinnankarheuden toleranssi on kaikilla sama. Sizer-telojen pinnankarheuden toleranssin alaraja on kaikilla lähes sama, mutta 

pinnoitteen valmistaja hyväksyy tilanteesta riippuen karheampia teloja kuin muut. 
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PK8 sizer-telan 8427 halkaisijaeron välimittausraportti, jossa mitattu halkaisijaero näkyy sinisellä ja toleranssirajat violetteina 

viivoina. Nauhalla suoritettua muotohiontaa on jatkettu vielä noin 48 tuntia tämän mittauksen jälkeen. Liitteessä 9 on esitetty 

mittausraportti, johon muotohionta on päätetty.  
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PK8 sizer-telan 8427 halkaisijaeron mittausraportti, johon muotohionta on päätetty. Mitattu halkaisijaero näkyy kuvassa sinisellä  

ja toleranssirajat violetteina viivoina. Halkaisijaeron muutos liitteessä 8 esitettyyn samasta telasta tehdyn välimittauksen mukaisiin 

tuloksiin on vain 3 µm. 48 tunnin lisähionnalla ei ole saatu mitään toiminnallista lisäarvoa telan kunnolle.  
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PK8 sizer-telan 9400 halkaisijaeron välimittausraportti. Mitattu halkaisijaero näkyy kuvassa sinisellä ja toleranssirajat violetteina 

viivoina. Mittaustulos on täysin toleranssissa, mutta hiontaa on kuitenkin jatkettu tämän mittauksen jälkeen vielä 27 tunnin ajan. 

Liitteessä 11 on esitetty halkaisijaeron mittausraportti, johon kyseisen telan hionta on päätetty.  
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PK8 sizer-telan 9400 halkaisijaeron mittausraportti, johon muotohiontavaihe on päätetty. Mitattu halkaisijaero näkyy kuvassa 

sinisellä ja toleranssirajat violetteina viivoina. Telan kunto on mittausraportin mukaan huonompi kuin liitteessä 10 esitetyn 27 tuntia 

ennen tehdyn välimittauksen mukainen telan kunto. Kartiomaisuus on kasvanut jopa 19 µm.  
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PK9 sizer-telan 9405 välimittausraportti, jossa telan kunto on toleranssien mukainen. Telan muotohiontaa on kuitenkin jatkettu 

vielä 85 tuntia. 
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