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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

VVA

Vika- ja vaikutusanalyysi

FMEA

Failure Mode and Effects Analysis (Vika- ja vaikutusanalyysi)

FMECA

Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (Vika-, vaikutus-, ja
kriittisyysanalyysi)

RPN

Risk Priority Number, riskinumero tai riskitulo

S

Severity, vakavuus (vikaantumisen vaikutusten vakavuus)

O

Occurence, esiintymistodennäköisyys

D

Detection, havaitsemistodennäköisyys

PTFE

Polytetrafluorieteeni, teflon

DLC

Diamond-like coating, timantinkaltainen pinnoite

PF

Fenolimuovi, fenoliformaldehydihartsi, bakeliitti

SEM

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi

HVOF

Suurnopeusliekkiruiskutus (High Velocity Oxygen Fuel)

k

Spesifinen kulumisvakio

K

Kulumisvakio

L

Liukumatka

V

Tilavuus

W

Kuorma

H

Kovuus

n

Takaisinmaksuaika

S

Keskimääräinen vuotuinen korjauskustannus

H

Investointikustannus
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1

JOHDANTO

Viime vuosikymmeninä Suomessa paperi- ja kartonkiteollisuus on ollut isojen myllerrysten
alla ja varsinkin viime vuosina Euroopan yleinen heikko taloustilanne on aiheuttanut
haasteita Suomen metsäteollisuudelle. Viime vuosien aikana varsinkin paperin menekki on
ollut vaisumpaa, joka myös kertoo siitä, että vuonna 2005 Suomessa oli 25 paperitehdasta ja
vuonna 2016 paperitehtaita on 20. Kartonki ja sellutehtaiden vastaavat luvut ovat vuonna
2005 seuraavat: 15 kartonkitehdasta ja 20 sellutehdasta. Vuonna 2016 tehtaiden määrät ovat
vastaavasti 13 kartonkitehdasta ja 19 sellutehdasta.

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa

kunnossapidolla on vahva merkitys, sillä jokainen hetki, jonka koneet eivät ole tuottavassa
työssä tarkoittaa tulonmenetystä. Stora Enso on halunnut panostaa kunnossapitoon luomalla
oman tytäryhtiön Eforan, jonka ydinosaamista on kunnossapito. (Metsäteollisuus Ry 2016.)

Työn tavoitteena oli tutkia miten Stora Enson kartonkikoneen viiraosan hylkykyypin
sekoittimen kestoikää voitaisiin kustannustehokkaasti pidentää kehittämällä nykyistä
konstruktiota erilaisilla vaihtoehdoilla.

1.1

Kartonkikoneen toimintaperiaate

Kartonkikone valmistaa elintarvikekartonkia kuitumassasta. Tämän tutkimuksen kohteena
olevan kartonkikoneen kuitumassa on valkaisematonta sulfaattisellua, joka on valmistettu
sulfaattisellutehtaalla. Kuitumassan puuraaka-aineena käytetään pääosin mäntyä, kuusta ja
koivua. Sellutehtaalta tuleva kuitumassa syötetään viiraosalle (kuva 1) (3) perälaatikoilta
(1), joiden määrä riippuu kartonkikoneen tyypistä. Tämän tutkimuksen kartonkikoneella
perälaatikoita on kolme kappaletta. Viiraosa on esimerkiksi muovista valmistettu
tasomainen kudos, jonka päälle kartonkiraina suotautetaan (Häggblom & Komulainen 2006,
s. 279). Viiraosia (3) on myös tämän tutkimuksen kohteena olevalla kartonkikoneella kolme
kappaletta, eli yksi kutakin perälaatikkoa kohden. Viiraosalle tulevan massan kuivaainepitoisuus on alle 1 %. Viiraosalla rainasta eli massasta suotautetaan vesi viiraosan läpi,
sekä lisäksi vettä imetään erilaisten imutelojen ja imulaatikoiden avulla, jolloin viiraosalla
kuiva-ainepitoisuus nousee noin 17–20 %: iin. (KnowPap 2016a.)
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Viiraosalta valuva vesi siirtyy viirakaivon (2) kautta uudelleen perälaatikoille massan
laimennukseen. Viiraosan jälkeen perälaatikoilta tulevat tausta-, runko- ja pintarainat
puristetaan yhteen puristinosalla (4), jossa lisäksi veden poisto jatkuu ja kuiva-ainepitoisuus
nousee noin 40 %: iin (Stora Enson Imatran tehtaiden esitysaineisto).

Kuva 1. Kartonkikoneen toimintaperiaate. Kuvassa perälaatikot ovat 1, viirakaivo 2,
viiraosa 3, puristinosa 4, kuivausosa 5, kalanteri 6 ja rullain 7. (Stora Enson Imatran
tehtaiden esitysaineisto).

Puristinosan (4) jälkeen rainan kuivaus jatkuu kuivausosalla (5), joka jakautuu
kuivausryhmiin, jotka jakautuvat edelleen lukuisiin kuivaussylintereihin. Sylinterien määrä
riippuu

koneen

tyypistä,

tämän

tutkimuksen

kohteena

olevan

kartonkikoneella

kuivaussylintereitä on kaiken kaikkiaan 90 kappaletta. Kuivaussylintereitä lämmitetään
höyryllä, joka lauhtuu sylinterin sisällä vedeksi täten luovuttaen lämpönsä sylinterin
seinämien kautta rainaan. Kuivausosalla kuiva-ainepitoisuus nousee noin 90 %: iin.
Kuivausosan jälkeen päällystysosalla erilaisilla kalantereilla (6) tasoitetaan kartongin pintaa,
parannetaan sen laatua ja saadaan kartongille kiiltoa. Lisäksi päällystysosalla voi olla
teräpäällystimiä kuten tutkimuksen kohteena olevalla kartonkikoneella on, joilla kartonkia
voidaan päällystää tiettyjen ominaisuuksien kuten paremman ulkonäön ja painettavuuden
saavuttamiseksi. Teräpäällystimien jälkeen on jälkikuivausryhmä, jolla saavutetaan
lopullinen haluttu kuiva-ainepitoisuus. Viimeisenä kartonkikoneessa on rullain (7), jolla
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valmis

kartonki

rullataan

suuriksi

tampuurirulliksi.

Tampuurirullat

leikataan

pituusleikkurilla asiakkaan tilausten mukaiseen määrämittaan kartonkirulliksi. (KnowPap
2016b)

1.2

Viiraosan hylkykyypin sekoittimen merkitys prosessissa

Viiraosan hylkykyyppi on yksi tärkeimmistä kartonkikoneen hylkyjärjestelmän osista.
Hylkykyyppi on betoninen allas, johon tulee koko kartonkikoneen viiraosan hylky
(reunanauhat) sekä pulpperoitu hylky. Pulpperoinnin tarkoitus on hajottaa kartonki helposti
pumpattavaksi massaksi.

Kyyppiin tulee kartonkikoneen viiraosalta, pituusleikkurilta,

kalantereilta (pulpmaster), konepulpperilta ja hylkyrullapulpperilta hylkyä. Hylkykyyppi
sijaitsee viiraosan alla niin että viiraosalta hylkymassa tippuu suoraan kyyppiin. Muilta osin
hylky pumpataan putkistoa pitkin kyyppiin. Hylkykyypistä sekoittimen tasaama massa
lähtee edelleen jatkokäsittelyyn, jotta massa voidaan uudelleen käyttää kartongin
runkomassana. Kartonkikoneen tuotanto tämän tutkimuksen kartonkikoneella on noin 40–
45 tonnia tunnissa. Tuotannon katketessa hylkykyypin pitää pystyä käsittelemään kyseinen
kartonkikoneen tuotantomäärä. Vastaavasti ilman katkoja ja häiriöitä kartonkikoneella
hylkyä tulee muutamia tonneja tunnissa. (Torvinen 2016.)
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2

VIIRAOSAN HYLKYKYYPIN JA SEKOITTIMEN RAKENNE

Viiraosan hylkykyyppi kuvassa 2 on betoninen allas, jota yleisesti kutsutaan myös
nokkakyypiksi tai nokkasäiliöksi. Kyyppi on tämän tutkimuksen kohteena olevan
kartonkikoneella tilavuudeltaan 158 m3 ja se sijaitsee kartonkikoneella nimensä mukaisesti
viiraosalla.

Kyypin pohjalla on kolmelapainen pystysekoitin, jonka akseli läpäisee

betonialtaan pohjan. Sekoittimen sähkömoottori ja vaihteisto sijaitsevat altaan alapuolisessa
kerroksessa. Kyypin seinustalla on miesluukku, josta kyyppiin voidaan kulkea.

Kuva 2. Viiraosan hylkykyyppi. Kuvassa numero 1 on viiraosan hylkykyyppi, 2 on
pystysekoitin, 3 on sähkömoottori ja vaihteisto ja 4 on miesluukku.
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Varsinaisen sekoittimen lisäksi rakenteeseen kuuluu sähkömoottori, hammasvaihteisto ja
kytkimet. Tässä kappaleessa keskitytään varsinkin sekoittimeen ja siihen liittyviin
mekaanisiin laitteisiin. Viiraosan hylkykyypin pystysekoitin koostuu seuraavista osista,
jotka ovat nähtävissä kuvasta 3 ja liitteiden 1 ja 2 kuvista:
•

Akseli ja akseliholkki

•

Kolme-lapainen roottori

•

Liukurengastiiviste (kaksitoiminen)

•

Tukilaakeri

•

Laakeripesä

•

Kuorikytkin.

Kuva 3. Sekoittimen osat.
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Alkuperäinen hylkykyypin sekoitin valmistettiin vuonna 1964, jonka jälkeen rakenteeseen
on tehty muutoksia, joista isoimpana vuonna 1988 punostiivisteen vaihtaminen
liukurengastiivisteeseen (mekaaninen tiiviste). Tiivisteen ollessa kohteessa hankalassa
paikassa

huollon

kannalta,

päätettiin

punostiiviste

vaihtaa

huoltovapaaseen

liukurengastiivisteeseen. Samalla tukilaakerista tehtiin lyhyempi, sillä liukurengastiiviste
vaati edellistä tiivistettä enemmän tilaa eli se oli sekoittimen akselin suuntaisesti pidempi.
Vuonna 2012 liukurengastiiviste vaihdettiin uuteen nykyiseen liukurengastiivistetyyppiin.

Lisäksi sekoittimeen liittyy sille voiman antava sähkömoottori, hammasvaihde, jolla
moottorin pyörintänopeus muutetaan sopivaksi prosessiin, sekä kuorikytkin, jolla ensiö- ja
toisioakseli liitetään toisiinsa. Sähkömoottorin ja vaihteiston välissä on yksi sakaramallinen
kytkin. Liitteessä 3 on sekoittimen rakennepiirustus.

Moottorin teho on 66 kW ja pyörimisnopeus on 1500 kierrosta minuutissa. Kun vaihteiston
välityssuhde on 9,97, saadaan sekoittimen akselin ja sen päässä olevan roottorin
pyörimisnopeudeksi noin 150 kierrosta minuutissa.

Nykyisessä kokoonpanossa

pyörintänopeudet ovat kiinteitä eli pyörintänopeudet eivät muutu.

Kappaleessa käsitellyn aiheen avulla tutkittavasta kohteesta saadaan yleiskuva ja sen avulla
voidaan konstruktion ominaisuuksia ja osia tarkastella tutkimuksen myöhemmässä
vaiheessa tarkemmin.
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3

TUTKIMUSASETELMA

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitetta, tutkimuksessa käytettyjä
menetelmiä, tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen toteutustapaa.

3.1

Tutkimuksen lähtökohdat

Viiraosan hylkykyypin sekoittimen vikaantuminen on kuluneina vuosina kiihtynyt, syksyn
2016 ollessa pahin ajanjakso vikaantumistiheyden suhteen. Syksyn 2016 osalta
vikaantuminen

oli

lähes

kuukausittaista.

Vikaantuessaan

sekoittimen

akselin

säteensuuntainen liike on kasvanut huomattavasti. Sekoittimen rakenteen kehittäminen
pidemmän kestoiän saavuttamiseksi on ollut suunnitelmissa jo muutamia vuosia, mutta
tarkemman vaurioanalyysin puuttuessa ei konstruktion parantamisesta ole käynnistetty
erillistä projektia.

Sekoittimen

korjaaminen

nykyisellä tavalla

on

osoittautunut

kompromissiksi, jolla sekoitin ja tuotanto saadaan pidettyä käynnissä suhteellisen
luotettavasti seuraavaan suunniteltuun katkoon eli seisakkiin, mutta viime vuosien aikana on
muutostarve noussut esille uudestaan ja uudestaan. Näistä lähtökohdista asiakas Stora Enso
on päättänyt tilata esiselvityksen kunnossapidosta vastaavalta Eforalta sekoittimen rakenteen
muutoksista kustannusselvityksineen. Tämä tutkimus toteutetaan Eforan toimeksiannosta.

3.2

Viitekehys ja tutkimusongelma

Kehitettäessä komponentin ominaisuuksia on jo olemassa olevan komponentin
ominaisuudet ja usein toistuvat vikaantumiset analysoitava. Tässä työssä käsiteltävän
sekoittimen muutostyöt vaativat myös vaurioanalyysin sekoittimen vikaantumisesta.

Ilman kunnollista vaurioanalyysiä ja sekoittimeen kohdistuvien voimien selvitystä ei
suunnitelmaa

uuden

konstruktion

suunnittelemisesta

tai

nykyisen

konstruktion

muokkaamisesta voida tehdä, siten että muutoksista seuraavat edut olisivat täysin
ennustettavissa. Tutkimusongelman ratkaiseminen selvittää vikaantumisien aiheuttamat syyt
ja tunnistaa keinot, joilla kestoikää voitaisiin pidentää. Lisäksi käytännön ongelmana on
kestoikätietojen saatavuus vanhoista ja olemassa olevista konstruktioista. Tarkasteltava
tutkimusongelma sisältää näkökulmia materiaalivalinnoista, rakenteen geometriasta ja
yksittäisten koneenosien rakennevaihtoehdoista. Viitekehyksenä tutkimuksessa on
koneensuunnittelu.
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3.3

Tutkimuksen tavoitteet

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia miten Stora Enson kartonkikoneen viiraosan
hylkykyypin sekoittimen kestoikää voitaisiin kustannustehokkaasti pidentää kehittämällä
nykyistä konstruktiota erilaisilla vaihtoehdoilla.

Tutkimuksen

toinen

tavoite

on

sekoittimen

vikaantumisen

vaurioanalyysi.

Vaurioanalyysissä selvitetään mitkä syyt johtavat sekoittimen vikaantumiseen ja
tarkastellaan sekoittimen osia näkyvän kuluman perusteella. Kulisen mahdollisia syitä
arvioidaan kirjallisuudesta löytyvien lähteiden perusteella. Lisäksi arvioidaan, voidaanko
sekoittimen akselin säteensuuntaisen liikkeen kasvamista ajan suhteen mitata suunniteltujen
katkojen aikana tehdyissä akselin liikkeen mittauksissa. Sekoittimen osalta suoritetaan myös
värähtelymittaukset

säännöllisin

väliajoin,

jotta

värähtelytasot

vaihteistossa

ja

sähkömoottorissa eivät pääse kasvamaan huomaamatta. Värähtelymittausten avulla voidaan
varmistaa vikaantumisen havaitseminen, mikäli mittaus todetaan toimivaksi kohteessa.
Vaurioanalyysin perusteella voidaan tutkia olemassa olevaa konstruktiota ja päätellä kuinka
sitä voidaan kehittää kestoiän kasvattamiseksi.

Kolmas tavoite on esitellä uusi konstruktio, jolla saavutettaisiin pitempi kestoikä ja
pienemmät korjauskulut. Kolmanteen tavoitteeseen sisältyvät kustannuslaskelmat vanhan
sekoittimen vikaantumisesta, selvitys uutta konstruktiota vastaavien sekoittimien
korjauskustannuksista sekä kustannuslaskelmat uuden konstruktion toteuttamisesta.

3.4

Tutkimuskysymykset

Ensimmäinen pääkysymykseen sisältyy:
-

Miten nykyinen sekoitin voidaan korvata kustannustehokkaasti uudella
konstruktiolla tai erilaisilla materiaaleilla ja kuinka odotettavissa oleva kestoikä
kasvaisi erilaisilla ratkaisuilla?

Lisäksi ensimmäiseen pääkysymykseen sisältyisi seuraava alakysymys:
-

Minkälaisia elinkaarikustannuksia on odotettavissa uusilla konstruktioilla
vanhaan sekoittimeen verrattuna?

Jotta ensimmäiseen pääkysymykseen voidaan vastata, on selvitettävä myös toinen
pääkysymys:
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-

Miten sekoitin vikaantuu ja mitkä ovat vikaantumiseen johtanee yleisimmät syyt
ja niiden seuraukset?

3.5

Käytettävät tutkimusmetodit

Tutkimuksessa käytettävien metodien valinnan perustana on eri rinnakkaisen käytön
aikaansaama tutkimuksen validiteetin tarkentuminen. Tämän tutkimuksen eri menetelmät
ovat

vika-

ja

vaikutusanalyysi

toiminnanohjausjärjestelmästä

ja

(VVA),

kirjallisuudesta.

haastattelut,
Eri

tiedon

menetelmät

keruu

muodostavat

menetelmätriangulaation.

Vika- ja vaikutusanalyysin toteutetaan eräänlaisena ryhmähaastattelutilanteena, jossa
valikoidut asiantuntijat vastaavat sekoittimeen ja sen osien vikaantumiseen liittyviin
kysymyksiin. Sillä saadaan yhdellä kertaa monen asiantuntijan tiedot asiasta tallennettua,
sekä se mahdollistaa ryhmän yhteistyöstä saatavat edut. Ryhmään valittiin kartonkikoneella
työskenteleviä henkilöitä, joilla on useamman vuoden kokemus kunnossapitotöistä sekä
tutkimuksen kohteesta. Valituilla henkilöillä on hallussaan paljon hiljaista tietoa, joka saatiin
tallennettua analyysiin auttamaan tutkimuksen jatkotoimenpiteitä.
seuraavat

yrityksessä

henkilöt:

luotettavuusinsinööri,

Ryhmään kuului

kunnossapitoinsinööri,

kunnossapitoasentaja, asiakas ja loppukäyttäjä Stora Enson päivämestari, sekä tutkimuksen
laatija. Tyypiltään vika- ja vaikutusanalyysiä voidaan pitää strukturoituna haastatteluna,
jossa lomakkeen kohtien mukaan kysytään kysymykset, joihin ryhmä yhdessä vastaa.
Tuloksena analyysistä saadaan laadullista aineistoa nykytilanteesta: vikaantumissyistä,
vikaantumismuodoista ja vikaantumisen seurauksista. Toisaalta VVA sisältää myös
kvantitatiivisia osioita kuten sekoittimen eri osien kriittisyyden arvioinnin. Eri tekijät
arvioidaan kouluarvosanoin, joiden avulla lasketaan numeraalinen arvo komponentin
kriittisyydelle.

Toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan raportointitietojen avulla selvittää nykyisen
hylkykyypin sekoittimeen liittyvät erilaiset korjaukset määrineen ja kustannuksineen.
Lisäksi järjestelmän tietojen avulla voidaan vertailla Imatran tehtailla käytössä olevien
sivusekoittimien,

jotka

vastaavat

tutkimuksessa

ehdotettua

uutta

konstruktiota,

vikaantumisväliä ja keskimääräisiä korjauskustannuksia. Tuloksien avulla voidaan arvioida
uuden sivusekoittimen elinkaarta, kustannustehokkuutta ja takaisinmaksuaikaa.
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Erilliset haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna haastatteluna ja haastateltavina
henkilöinä ovat sekoittimen korjauksiin osallistuneet kunnossapidon työntekijät.

Sekoittimen vikaantuneiden osien, vikaantumisen syiden ja seurausten määrittämiseen
käytetään lähtökohtaisesti vika- ja vaikutusanalyysiä, jonka vastauksia peilataan
toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvään sekoittimen korjaushistoriaan. Kirjallisuuden
avulla selvitetään myös vaihtoehtoisen materiaalin käyttämistä ja sen mahdollistamia etuja.
Lisäksi kirjallisuustutkimuksen avulla selvitetään lukijalle tutkimuksen tärkeimmän
metodin, vika- ja vaikutusanalyysin suorittamisen perusteet. Tutkimuksessa tehdyillä
erillisillä

haastatteluilla

varmistetaan

vika-

ja

vaikutusanalyysin

tuloksien

paikkansapitävyys.

Lisäksi tutkimuksen aikana suoritetaan käytännön mittauksia sekoittimen akselin
säteensuuntaisesta liikkeestä ja värähtelytasoista. Tavoitteena mittauksilla on arvioida
mahdollisuutta mitata kulumisen nopeutta ja siten määritellä korjaustarve mahdollisimman
aikaisin ennakoivasti. Värähtelytasojen mittauksella varmistutaan erityisesti vaihteiston ja
sähkömoottorin

osalta

sekoittimen

akselin

liiallisen

poikkeaman

aiheuttamasta

mahdollisesta rasituksesta. Värähtelymittaukset ja tulosten analysoinnin suorittaa siitä
vastaava kunnossapitoasentaja, jolla on monien vuosien kokemus aiheesta.
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4

VIIRAOSAN HYLKYKYYPIN SEKOITTIMEN VAURIOANALYYSI

Tässä tutkimuksessa vaurioanalyysi sisältää kaksi erillistä lähestymistapaa vikaantumisen
selvittämiseen. Ensimmäinen lähestymistavoista on vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA)
sisältäen sen laajennuksen vika-, vaikutus-, ja kriittisyysanalyysin (FMECA).

Toinen

lähestymistapa

vaurioanalyysin

suorittamiseen

on

sekoittimen

kriittisten

komponenttien kulumisen tutkiminen vertaamalla todettua kulumista, kulumismekanismeja
ja

materiaaleja

kirjallisuudesta

löytyviin

tietoihin.

Lisäksi

suoritetaan

akselin

säteensuuntaisen liikkeen mittaus, sekä värähtelymittaukset sekoittimen sähkömoottorista ja
vaihteistosta.

4.1

Vaurioanalyysin lähtökohdat

Toiminnanohjausjärjestelmästä saadun korjaushistorian ja työntekijöiden haastattelujen
perusteella nykyisen konstruktion osalta viime vuosien sekoittimen korjaukset ovat
keskittyneet sekoittimen akselin tukilaakeriin. Tukilaakerin kulumisesta seurauksena on
akselin säteensuuntainen poikkeama kasvanut reilusti ja se on ollut havaittavissa akselin
pyörimistä tarkasteltaessa käynninaikana. Kun sekoittimen korjaus on seisakissa suoritettu,
on huomattu, että tukilaakeri on kulunut voimakkaasti tukilaakerin sisäreiän halkaisijan
kasvaessa jopa 10 mm. Tämän tutkimuksen vaurioanalyysin yhtenä painopisteenä oli
tukilaakerin kulumisen tutkiminen sen ollessa yleisin syy sekoittimen vikaantumiseen.
Painopisteen valintaan vaikutti myös tukilaakerin kulumisen seuraukset, jotka ovat kriittisiä
akselin

säteispoikkeaman

kasvaessa,

jolloin

vaarana

liukurengastiivisteen ja vaihteiston vaurioituminen.
toiminnanohjausjärjestelmästä

saatavia

tietoja

on

myös

mekaanisen

Lähtökohtien avulla päätettiin

varmentaa

ja

syventää

vika-

ja

vaikutusanalyysillä, sillä raportteihin kirjataan useimmiten vain vikaantuminen ja suoritettu
korjaustapa. Mahdolliset vikaantumisen syyt ja vaikutukset jäävät siten usein kirjaamatta
järjestelmään.

Koska tukilaakerin kulumiseen liittyy oleellisesti sen vastinparina toimiva akseliholkki (liite
1), päätettiin sen osalta tutkimuksessa selvittää holkissa käytetyt materiaalit ja niiden
sopivuus tukilaakerin materiaalin kanssa.
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4.2

Säteispoikkeaman mittaus

Tutkimuksen yhtenä tutkimusmenetelmänä oli tutkittavaan kohteeseen tutkimuksen tekijän
itse suunnittelema mittaustapa. Mittaus tapahtui tämän tutkimuksen kohteena olevan
kartonkikoneen suunniteltujen tuotantokatkosten eli seisakkien aikana. Yhteensä
mittauskertoja kertyi tutkimuksen suorittamisen aikana viisi kertaa. Mittausmenetelmä
perustui sekoittimen akselin säteen suuntaisen liikkeen mittaamiseen analogisella
tarkkuusmittakellolla akselin pyöriessä vapaasti. Mittakello kiinnitettiin sekoittimen
ulkopuolisiin rakenteisiin ja mittakellon mittauspää asetettiin vakioituun paikkaan akselilla,
jonka jälleen mittaus voitiin aloittaa. Mittauskohdat pysyivät eri mittauskertojen välillä
samana. Jokaisella mittauskerralla mittakello nollattiin ja mittaus aloitettiin uudestaan.
Liitteessä 4 kuvataan mittausjärjestely.

Mittauksen aikana akselia pyöritettiin käsin ja seurattiin mittakellon näyttämää.
Mittaustuloksena saatiin kahden pisteen välinen ero eli akselin säteen suuntainen
poikkeama. Mittaus toistettiin kolme kertaa tulosten varmistamiseksi. Lisäksi mahdollisten
välysten vaikutus mittaustuloksiin pyrittiin minimoimaan pyörittämällä akselia jokaisella
mittauskerralla

samaan

suuntaan

myötäpäivään

moottorista

kääntäen.

Jokaisen

mittauskerran jälkeen varmistettiin myös, ettei vastakkaiseen suuntaan eli vastapäivään
pyörittämällä mittaustulokset poikkeaisi oleellisesti. Prosessin vaikutus mittaukseen
oletettiin merkityksettömäksi, sillä jokaisella mittauskerralla kyyppi oli tyhjennetty, eikä
tällöin sekoittimeen vaikuttanut ulkoisia voimia.

Mittauskertoja kertyi tutkimuksen aikana yhteensä viisi kertaa ja ne suoritettiin aina
seisakissa. Mittaukset toistettiin jokaisella kerralla kolme kertaa. Säteispoikkeaman
mittaustulokset ja niiden keskiarvo on koottu taulukkoon 1. Mittaustulosten perusteella
poikkeama on lisääntynyt alkutilanteesta noin 0,75 mm, viimeisen mittauskerran keskiarvon
ollen lähes 2 mm. Mittaustulosten analysointia hankaloittaa neljännen mittauskerran
tulokset, joiden perusteella poikkeama olisi vähentynyt verrattuna aikaisempaan kolmanteen
mittauskertaan. Syynä voi olla mahdollisesti sisäänajokulumiseen liittyvä tekijä tai laakerin
välissä oleva massa tai muu materiaali. Neljäs mittauskerta päätettiin jättää huomioimatta ja
keskityttiin muiden mittaustulosten analysointiin, joiden pohjalta havaittiin poikkeaman
kasvavan mittauskertojen välillä (kuva 4). Poikkeaman kasvu vaikuttaa loogiselta kun
pohditaan tukilaakerin sisäänajokulumista, korjaushistoriaa ja tukilaakerin säännöllistä
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vikaantumista. Toisaalta poikkeaman kasvu on tutkimuksen aikana ollut hitaampaa kuin
viimeisen vuoden tai kahden vuoden aikana, jolloin poikkeama kasvoi selvästi havaittavaksi
jo kuukauden pituisella ajanjaksolla. Tällä hetkellä akselia tarkasteltaessa käynnin aikana ei
silmämääräisesti ole havaittavissa liiallista säteispoikkeamaa.

Taulukko 1. Säteispoikkeaman mittaustulokset
Mittauspvm.

1. Mittaus

2. Mittaus

(mm)

3. Mittaus

(mm)

Ka

(mm)

17.11.2016

1,20

1,25

1,23

1,23

15.12.2016

1,55

1,58

1,50

1,54

11.1.2017

1,85

1,84

1,85

1,85

8.2.2017

1,62

1,61

1,60

1,61

8.3.2017

1,97

1,98

1,98

1,98

Säteispoikkeaman keskiarvo (mm)
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Kuva 4. Säteispoikkeaman keskiarvo millimetreissä eri mittauskerroilla. Käyrästä on
huomattavissa poikkeaman kasvu.

Säteismittauksen tulosten epävarmuuden perusteella ei kyseistä mittausta kuitenkaan voida
hyödyntää täysin johtopäätöksiä tehtäessä. Mittauksen tuloksiin voivat vaikuttaa
sisäänajokuluminen sekä esimerkiksi voiteluaineena käytetty massan ja veden sekoitus, joka
sisältää mahdollisesti kiinteitäkin aineita. Lisäksi mittauksen käyttökelpoisuuteen vaikuttaa
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mittauskohdan valinta akselilla. Tutkimuksessa mittaus suoritettiin käytännön syistä
akselilta noin 300 millimetrin päästä tukilaakerista. Tällöin mittaus ei tarkasti mittaa juuri
tukilaakerin kulumisen vaikutusta.

4.3

Värähtelymittaukset vaihteistosta ja sähkömoottorista

Värähtelymittauksia käytetään yleisesti teollisuudessa pyörivien laitteiden ja koneiden
kunnonvalvontasovelluksissa. Tulkitsemalla pyörivistä koneista mitattavaa tärinää eli
värähtelyä voidaan arvioida eri koneenosien kuntoa. Yksinkertaisilla menetelmillä voidaan
mitata ja valvoa koneiden yleistärinää ja vierintälaakerien kuntoa, mutta kun kyseessä on
monimutkaisempi kone ja se sisältää esimerkiksi erinopeuksisia akseleita käytetään
tarkempia mittalaitteita, jotka ovat yksi- tai monikanavaisia spektrianalysaattoreita.
Spektrianalysaattorilla värähtelysignaalin eri osataajuudet ja niiden suuruudet voidaan
erottaa toisistaan, mikä mahdollistaa eri koneenosien tunnistamisen ja niiden luotettavan
kunnon seurannan. Lisäksi spektrianalysaattorit mahdollistavat vieläkin pitemmälle
menevän signaalikäsittelyn. (Nohynek & Lumme 2004, s. 18-19.)

Värähtelymittaukset suoritetaan laitteen käytön aikana ja siksi myös tässä tutkimuksessa
haluttiin värähtelymittaus ottaa yhdeksi tutkimusmenetelmäksi. Menetelmän yhtenä etuna
säteispoikkeaman mittaukseen verrattuna on sen suorittaminen laitteiden käydessä, eikä vain
seisakeissa. Mahdollisen sekoittimen vikaantumisen seurauksena suurentunut akselin
säteispoikkeama voitaisiin mahdollisesti havaita kasvaneena värähtelynä vaihteiston ja
sähkömoottorin mittauspisteissä ja siten vikaantumisen havaitseminen varmistuisi
aikaisemmin

mahdollistaen

suunnitelmallisen

korjauksen.

Värähtelymittausten

suorittaminen ja tulosten analysointi vaativat erityistä huolellisuutta ja teoriaperustan
osaamista. Tästä syystä tässä tutkimuksessa päädyttiin toteuttamaan värähtelymittaukset ja
varsinaisten mittaustulosten analysointi kunnossapitoasentajan toimesta, jolla on kokemusta
värähtelymittausten suorittamisesta yli kymmenen vuotta.

Värähtelymittauksissa ei tutkimuksen aikana todettu merkittäviä muutoksia. Koska
myöskään akselin säteensuuntainen liike ei silmin nähden ollut lisääntynyt, jää
värähtelymittausten hyödyntäminen jatkotoimenpiteeksi.
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4.4

Vika- ja vaikutusanalyysi ja sen laajennus

Yleisesti voidaan vika-, vaikutus-, ja kriittisyysanalyysin (FMECA) sanoa olevan laajennus
vika- ja vaikutusanlyysille (FMEA), joka tunnetaan Suomessa myös nimellä VVA. FMEAmetodiin (Failure Modes and Effects Analysis) on yhdistetty vioittumistapojen kriittisyyden
ja esiintymistodennäköisyyksien arviointi (Criticality Analysis), jolloin tuloksena on
FMECA-metodi (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis). Riskien kriittisyyttä
voidaan arvioida myös riskiluvun (Risk Priority Number = RPN) avulla, joka näyttäisi
olevan tällä hetkellä metodeista suositumpi tapa. FMEA muodostuu sanoista Failure Modes
and Effects Analysis. Termi Failure Modes viittaa vikaantumistapaan- tai menetelmään.
Effects tarkoittaa seurauksia eli miten vika näkyy tuotteessa loppukäyttäjällä. FMECAmetodin C-kirjain tulee sanasta Criticality eli kriittisyys. FMEA-metodi sisältää nykyään
lähes poikkeuksetta riskien kriittisyyden arvioinnin riskiluvun (RPN) avulla. Voidaankin
sanoa, että käytännössä FMEA ja FMECA-metodit ovat osittain sulautuneet yhteen niin että
usein puhutaan FMEA-metodista, vaikka tarkasteltaessa suoritettua analyysiä menetelmistä
löytyy osuus, jossa eri riskejä on arvioitu joko riskiluvulla tai kriittisyysanalyysillä. Tässä
tutkimuksessa puhutaan jatkossa yleisesti FMEA-metodista, vaikka siihen olisikin lisätty
riskien kriittisyyden arviointi riskiluvun avulla.

Vikaantuminen tarkoittaa tapahtumaa, jonka ilmetessä kohteen kyky suorittaa vaadittu
toiminto päättyy. Vika on tila (vikatila), jossa kohde ei kykene suorittamaan siltä vaadittua
toimintoa. Vaaditulla toiminnolla tarkoitetaan sitä, että joko koko toiminto puuttuu tai se ei
laadullisesti tai määrällisesti ole hyväksyttävä. Esimerkkinä voidaan käyttää pumppua, jonka
vaadittu toiminto on pumpata tietty määrä kemikaalia. Kun pumppu pumppaa alle vaaditun
määrän kemikaalia on pumppu siten vikatilassa, vaikka pumppu toimisi. (Järviö et al. 2007,
s. 33.) Vikaantumisen seurauksena on yleensä vika, joka voi olla häiriö tai vaurio.

FMEA-metodin Failure Mode-termi on kuvaus siitä, kuinka tuote voi epäonnistua
suorittamaan siltä vaaditun toiminnon. Se kertoo siis tavan, jolla vaadittua toimintoa ei
saavutettu (Järviö & Lehtiö 2012, s. 67). Esimerkiksi voidaan ottaa pumppu, jonka vaadittu
toiminto on pumpata 150 litraa nestettä prosessiin. Vikaantumismuoto (Failure Mode) voi
olla esimerkiksi:
•

Pumppu ei pumppaa nestettä (vaadittu toiminto puuttuu kokonaan)

•

Pumppu pumppaa alle 150 l/h (vaadittu toiminto saavutetaan osittain)
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•

Pumppu pumppaa epäsäännöllisesti 150 l/h (vaadittu toiminto saavutetaan ajoittain)

(Anleitner 2010, s. 90–91.)

FMEA-metodiin kuuluu myös vikaantumisen syiden ja seurausten analysointi. Vaikutukset
(Effects) voidaan kiteyttää seuraavalla tavalla: vaikutukset ovat kuvaus seurauksista, jotka
mahdollisesti esiintyvät, kun vaadittu toiminto häiriintyy. Täsmällisesti sanottuna
vaikutukset ovat seurausta vikaantumistavasta (Failure Mode). (Anleitner 2010, s. 103.)

4.4.1 Vika- ja vaikutusanalyysin määritelmä
FMEA-metodille ei ole yhtä selkeää määritelmää, mutta Carlsonin (2012, s. 21) mukaan FMEA
on suunniteltu
•

Tunnistamaan ja ymmärtämään potentiaalisia vikatiloja ja niiden syitä tuotteessa tai
prosessissa, sekä niistä aiheutuvia seurauksia loppukäyttäjälle tai systeemille

•

Arvioimaan havaitun ja tunnistetun vikatilan ja sen syiden ja seurausten riskisyyttä sekä
riskisyyden perusteella priorisoimaan korjaavat toimenpiteet

•

Vakavimpien riskien todennäköisyyksien minimointi korjaavilla toimenpiteillä

(Carlson 2012, s. 21.)

FMEA ja FMECA metodit ovat luotettavuustekniikan menetelmiä, joiden keskeinen tavoite
on parantaa tuotteen tai prosessin laatua jo suunnitteluvaiheessa kartoittamalla mahdollisia
vikoja ja virhetilanteita. Metodit ovat harvoja ennaltaehkäiseviä menetelmiä, joita
laatutekniikka tuntee. Metodeilla voidaan vähentää laaturiskejä ennakoidusti ja edullisesti
(Karjalainen& Karjalainen 2002, s. 168). Suunnitteluvaiheessa tapahtuvien vikojen korjaaminen
onkin huomattavasti edullisempaa kuin tuotanto- tai käyttövaiheessa tapahtuvien vikojen
korjaaminen. Metodien etuna on myös niitten helppokäyttöisyys ja se etteivät ne ole sidoksissa
vain tiettyyn alaan vaan niitä voidaan hyödyntää monilla eri aloilla, eikä riskikartoitusta
tekevältä henkilöltä vaadita välttämättä erityistä teknistä pätevyyttä. (McDermott, Mikulak &
Beauregard 2009, s. 1–3.)

4.4.2 Vika- ja vaikutusanalyysin tarkoitus ja sen eri tyypit
FMEA:n keskeinen tarve syntyy tarpeesta kehittää ja parantaa tuotetta tai prosessia. FMEAmetodi on systemaattinen ja standardisoitu menetelmä, joka on tarkoitettu tuotteen tai
prosessin mahdollisten virheiden, riskien ja vikojen kartoittamiseen tuotteen elinkaaren
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alkuvaiheessa. Metodin avulla voidaan tutkia kaikkia mahdollisia tapoja, jolla
vikaantuminen voi esiintyä. Oleellista FMEA:ssa on sen tarkoitus vähentää tai poistaa vikoja
prosessissa tai tuotteessa ennen kuin ne tapahtuvat. Jokaisen vikaantumisen vaikutus koko
systeemiin arvioidaan, lisäksi vikaantumisen esiintyvyys, vakavuus ja havaittavuus
arvioidaan. FMEA tunnistaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet vikaantumiselle. (Stamatis
1995, s. 26.)

Kennedyn (1998, s. 232) mukaan hyvän FMEA:n tuloksena on seuraavat tiedot:
•

Tunnistaa ja dokumentoi tiedetyt ja mahdolliset vikaantumismuodot

•

Tunnistaa jokaisen vikamuodon syyn ja sen vaikutukset

•

Priorisoi tunnistetut vikamuodot riskiluvun (RPN) perusteella

•

Tarjoaa välineen ongelman seurantaan, korjaavan toimenpiteen, sekä työkalun
korjaavan toimenpiteen seurantaan

FMEA-analyysit voidaan jakaa eri tyyppeihin sen mukaan minkälaisesta kohteesta analyysi
suoritetaan. Erilaisia FMEA-tyyppejä on neljä: järjestelmä-FMEA (system), tuote-FMEA
(design), prosessi-FMEA (process) ja palvelu-FMEA (service). FMEA-prosessin vaiheet ja
analyysin suoritustapa ovat samat riippumatta FMEA-tyypistä. Tämä tutkimus keskittyy
lähinnä tuote-FMEA:han, mutta hyödyntää osittain prosessi-FMEA:n piirteitä.

Prosessi-FMEA:ta

käytetään

valmistus-,

kokoonpano-

ja

kunnossapitoprosessien

analysointiin. Sen tavoitteena on etsiä prosessin heikkoudet ja mahdolliset vikamuodot, jotka
vaikuttavat tuotteen toimintaan (Haapalainen & Helminen 2002, s. 13). Tulokseksi saadaan
riskiluvulla priorisoidut virhetilanteet, sekä prosessin kriittiset ominaisuudet (Stamatis 1995,
s. 48–49).

Tuote-FMEA on hyödyllisin, kun se tehdään suunnittelun alkuvaiheessa ennekuin tuotteen
valmistus alkaa. Sen painopiste on tuotteen suunnitelman vajaavaisuuksien aiheuttamien
vikatilojen löytämisessä.
4.5

FMEA-prosessi

Vika- ja vaikutusanalyysi on alhaalta ylös -tyyppinen menetelmä, jossa analyysiä lähdetään
suorittamaan prosessin alimmalta tasolta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote- tai prosessi jaetaan
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pienempiin

osiin,

kuten

järjestelmästä

alajärjestelmiin

ja

hierarkkisesti

aina

komponentteihin asti analyysin tavoitteen mukaan (Meriläinen 2003, s. 12). Kun kyseessä
on mekaanisesta laitteesta tehtävä FMEA ja sen jaottelu hierarkkisesti osiin, tarvitaan
tuotteesta rakennekuvat ja osalistat, lohkokaavio ja määritelmä sopivasta jaottelusta
(Borgovini, Pemberton & Rossi 1993, s. 9). Tuote- ja järjestelmä-FMEA:ssa lohkokaavio
(block diagram) on käyttökelpoinen työkalu, jolla tuotteen eri osien ja komponenttien välisiä
riippuvuuksia voidaan tarkastella. Vastaavasti prosessi- ja systeemi-FMEA:lle vuokaavio
kuvastaa riippuvuussuhteita eri tasojen välillä. Jaottelu osiin ja lohkokaavion tai vuokaavion
tekeminen auttavat ryhmän jäseniä ymmärtämään paremmin järjestelmää, tuotetta, prosessia
tai palvelua sekä niiden eri osien välisiä riippuvuussuhteita. (Stamatis 1995, s. 42.)

Ennen varsinaista FMEA-prosessia muodostetaan FMEA-ryhmä, luodaan sopiva FMEAtaulukkopohja, sekä määritetään riskilukujen arviointiin asteikot, jotka sopivat projektin
tarpeisiin (Meriläinen 2003, s. 12). FMEA-taulukkopohja on kuten muukin FMEA-prosessi
laadittava kyseessä olevan projektin tarpeiden mukaisesti. Taulukossa 2 on esimerkkipohja
FMEA-taulukosta.

Taulukko 2. FMEA-taulukkopohja, jossa S on vakavuus, O esiintymistodennäköisyys ja D on
havaitsemistodennäköisyys (DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General
Motors Corporation 2001, s. 18).
Tuotteen osa/

Vikaantumis-

Vian

prosessin vaihe

tapa/muoto

vaiku-

ja vaadittu

tus

S

Vian syy/
mekanismi

O Nyk.
valvonta

D

R
P
N

toiminto

Onnistuneen FMEA-prosessin ensimmäinen kriittinen tehtävä on FMEA-ryhmän
perustaminen. FMEA-prosessia ei voi suorittaa yksi henkilö, vaan se vaatii tiivistä ja
pitkäjänteistä ryhmätyöskentelyä. (Stamatis 1995, s. 32.) Mikäli yksi ihminen tekee koko
FMEA-prosessin, on todennäköistä, että yhden yksilön subjektiivinen näkökulma aiheuttaa
joidenkin tärkeiden ongelmien havaitsemisen. Lisäksi laajan ja monimutkaisen FMEA:n
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osalta on todennäköistä, ettei yksi henkilö tiedä kaikkia ongelmia, joita prosessiin tai
tuotteeseen liittyy. (Anleitner 2010, s. 17.)

Ryhmän jäsenten valintaa täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota, sillä jäsenten
valintaperiaatteiden pitäisi huomioida ja palvella suoritettavan projektin painopistettä.
Ryhmän jäsenten pitäisi olla jokaiseen eri projektiin erikseen valittu, sillä jokainen ongelma
ja siten FMEA-analyysi on yksilöllinen. (Stamatis 1995, s. 32.) Tästä syystä johtuen pysyvän
FMEA-tiiminperustaminen ei ole kannattavaa (McDermott, Mikulak & Beauregard 2009, s.
11). Tärkeää ryhmän jäsenten valinnassa on myös, että jokainen jäsen on valmis
sitoutumaan, osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti FMEA-analyysiin ja sen
suorittamiseen (Stamatis 1995, s. 32, 85).

FMEA-ryhmän osallistujien määrä riippuu FMEA-analyysin osa-alueista. Tällaisia osaalueita ovat esimerkiksi valmistus, kunnossapito, materiaalit ja ohjelmisto. Jokainen osaalue pitäisi olla edustettuna FMEA-ryhmässä. Lisäksi ryhmään jäseneksi voitaisiin harkita
loppukäyttäjää tai myyntiedustajaa, joilta voitaisiin saada erilaisia näkökulmia siitä mitä
loppukäyttäjä toivoo tuotteelta (Anleitner 2010, s. 17). Hyväksi ryhmän kooksi voidaan
yleisesti ajatella noin neljästä kuuteen henkilöön (McDermott, Mikulak & Beauregard 2009,
s. 11).

FMEA-prosessi on tiimityöskententelyä, mutta yksi henkilö on tyypillisesti vetäjänä ja
FMEA-asiantuntijana prosessissa. Tiiminvetäjän vastuulla on muiden jäsenten perehdytys
FMEA-analyysin käyttöön, sekä käytännön järjestelyiden hoitaminen. Ryhmänvetäjän
tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että FMEA-analyysi etenee kohti maalia ja että muut
ryhmän jäsenet tietävät ryhmätyöskentelyn perusteet, jotta saavutettaisiin tiimityöstä saatava
etu. (Stamatis 1995, s. 87.) Ryhmänvetäjän rooliin ei kuitenkaan kuuluu varsinaisesti
päätösten teko, vaan hän on enemmänkin toimeenpanijan roolissa (McDermott, Mikulak &
Beauregard 2009, s. 12).

Usein FMEA-prosessin seuraava vaihe aloitetaan ajatusriihellä, jossa ideoidaan kaikkia
mahdollisia vikaantumismuotoja ja miten tuote voi vikaantua. Ennen kuin tämä ideointi
voidaan suorittaa, on kuitenkin ymmärrettävä, miten tuotteen kuuluisi toimia ja mitä siltä
halutaan. Tiimille täytyy olla lisäksi selvää minkälainen FMEA-prosessi tarvitaan ja mikä
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on prosessin tavoite. (Anleitner 2010, s. 17.) Riippumatta FMEA-prosessin tyypistä,
varsinaisen prosessin vaiheiden tulisi olla seuraavan taulukon 3 mukaiset:

Taulukko 3. FMEA-prosessin eri vaiheet (Anleitner 2010, s.20- 21; McDermott, Mikulak &
Beauregard, 2009, s. 11).
Projektin ja tavoitteen määrittely.
Tuotteen tai prosessin ja sen osien haluttujen toimintojen määrittely.
Mahdollisten vikaantumistapojen tunnistaminen.
Vikaantumistapojen mahdollisten vaikutusten määrittely.
Vaikutusten vakavuuden määrittely.
Vikaantumiseen johtaneiden syiden määrittely.
Vikaantumistavan esiintymistodennäköisyyden määrittely.
Vikaantumisten kontrollointi nykytilanteessa.
Vikaantumisen havaitsemistodennäköisyys.
Vikaantumisen seurausten riskien arviointi ja riskiluvun (RPN) laskenta.
Priorisoi vikaantumistavat riskiluvun perusteella.
Määrittele korjaavat toimenpiteet kriittisille kohteille.
Korjaavien toimenpiteiden jälkeinen seuranta ja uuden riskiluvun laskeminen.

Ensimmäinen askel tiimin perustamisen jälkeen varsinaisessa FMEA-prosessissa on
määritellä projekti, sen tarpeet ja tavoitteet. Aiheen perusteella on tiimin myös päätettävä
minkälainen FMEA-analyysi on tarpeen, eli onko kyseessä järjestelmä-, tuote-, palvelu-, vai
prosessi-FMEA. Mikäli aiheen perusteella valitaan tehtäväksi tuote- tai järjestelmä-FMEA,
on

tärkeää

perehdyttää

tiimin

jäsenet

tarkasteltavan

kohteen

rakenteeseen

ja

komponentteihin. Hyvä työkalu rakenteen ja sen välisten riippuvuussuhteiden tarkasteluun
on lohkokaavio (block diagram), joka voidaan tehdä esimerkiksi osaluetteloiden ja
rakennepiirustusten avulla. Kun kyseessä on systeemi- tai palvelu-FMEA, voidaan prosessin
eri vaiheiden riippuvuussuhteita tarkastella vuokaaviota hyväksikäyttäen. (Anleitner 2010,
s. 41.)

Toisessa vaiheessa tiimin on määriteltävä tutkittavan kohteen toiminta. Tuotteen osalta
tiimin on ymmärrettävä laaja-alaisesti mitä tuotteelta halutaan ja mitkä sen vaaditut
toiminnot ovat. Anleitnerin (2010, s. 67) mukaan onkin miltei mahdotonta saavuttaa järkeviä
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tuloksia tuote-FMEA:sta jos tuotteen vaadittua toimintoa ei tunneta. Hänen mukaansa
mahdollisia vikaantumistapoja ei voida ideoida, jos ei tiedetä miten tuotteen haluttaisiin
toimivan.

Kun FMEA-prosessin toinen vaihe on suoritettu ja tiimi on yksimielinen tuotteen tai
komponenttien halutuista toiminnoista on kolmannen vaiheen aika. Kolmannessa vaiheessa
jokaisen komponentin osalta ideoidaan mahdollisia vikaantumistapoja. Tarkoitus ei ole
välttämättä keksiä mielikuvituksellisesti kaikkia mahdollisia vikaantumistapoja vaan
deduktiivisesti päätellä yleisimmät mahdolliset vikaantumistavat, eikä ns. yksi miljoonasta
tapauksia, poikkeuksiakin toki on esimerkiksi lentokoneteollisuus ja lääketeollisuus.
Oleellista vikaantumistapojen ideoinnissa on myös ymmärrys siitä mitä vikaantumistapa
oikeastaan on. Vikaantumistapa määritellään tavaksi, jolla vaadittu toiminto epäonnistui.
Tästä syystä juuri vaihe kaksi prosessissa on tärkeää suorittaa huolellisesti ennen
vikaantumistapojen ideointia. Vikaantumistapoja ovat esimerkiksi vaaditun toiminnon
puuttuminen,

osittainen

toiminnon

saavuttaminen,

toiminnon

suorittaminen

epäsäännöllisesti tai väärään aikaan ja toiminnon rapautuminen ajan suhteen.
Vikaantumistapoja ideoidessa onkin tärkeää ymmärtää seurausten ja syiden ero
vikaantumistapaan verrattuna. (Anleitner 2010, s. 89–91)

Kuten vikaantumistapojen suhteenkin on neljännessä vaiheessa hyvä määritellä tiimin
kanssa mitä vaikutukset tarkoittavat. Vaikutuksilla tarkoitetaan vaaditun toiminnon
häiriintymisestä johtuvia vaikutuksia eli seurauksia vikaantumistavasta. Vaikutukset
esiintyvät aina sen jälkeen, kun toiminto on jo häiriintynyt. Selventävä esimerkki
vaikutuksista eli seurauksista voisi olla seuraavanlainen pumppuun liittyvä:
•

Vaadittu toiminto: pumpata 150 litraa tunnissa nestettä prosessiin

•

Mahdollinen vikaantumistapa pumppaa nestettä osittain eli alle määrätyn rajan

•

Seuraukset:

prosessiin

tulee

liian

vähän

nestettä

aiheuttaen

esimerkiksi

laatuongelmia

Seurausten listaamisessa voidaan käyttää yleisenä sääntönä myös kriittisimpien ja
vaarallisimpien vaikutusten listaamista. Koska seuraukset johtuvat pohjimmiltaan jostain
syystä eli kausaalisesta tekijästä tässä kohtaa prosessia lähestytään syy-seurausanalyysiä.
Mikäli useita vaikutuksia listataan, nousee mahdollisten syiden

ja seurausten
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kombinaatioiden määrä nopeasti, joka taas nostaa tehtävää analysoinnin määrää.
Esimerkiksi viiden seurauksen ja viiden syyn kombinaatio tuottaa jo 14 400 eri mahdollista
kombinaatiota, joten tästä syystä on tärkeää pohtia ja listata vain kriittisimmät vaikutukset.
(Anleitner 2010, s. 101–113.)

Viides vaihe on vaikutusten vakavuuden numeerinen määrittely. Vakavuuden määrittelyssä
on hyvä pyrkiä ottamaan asiakkaan näkökulma eli miten asiakas reagoi vikaantumiseen eli
siis toiminnon häiriintymiseen. Vakavuus määritellään seuraavasti: Vakavuus on
numeerinen arvosana vaikutusten vakavuudesta tuotteeseen tai prosessiin. Arviointiin
käytetään pääsääntöisesti asteikkoa 1-10. Pienet numerot kuvaavat pientä seurausten
vakavuutta, joita asiakas ei välttämättä edes huomaa ja vastaavasti isot numerot kuvaavat
terveyteen vaikuttavia seurauksia esimerkiksi loukkaantumista tai kuolemaa. Saadut
arvosanat merkataan FMEA-taulukkoon sarakkeeseen S. (Anleitner 2010, s. 113–115.)

Taulukko 4 kuvaa vaikutuksen vakaavuusasteiden luokittelua tuotteessa kouluarvosanoin
asiakkaan näkökulmasta. Riippuen FMEA-analyysin tyypistä ja yrityksen tarpeista
vakavuusasteikko tulisi muokata projektiin sopivaksi. Lisäksi asteikko tulisi määritellä
tiimin kesken ennen arviointivaihetta niin, että asteikon tasot olisivat selkeästi määritelty ja
että kaikilla jäsenillä olisi sama ymmärrys asteikosta ja sen tasoista. Näin tehtynä
arviointivaiheessa saavutettaisiin yksimielisyys helpommin. (McDermott, Mikulak &
Beauregard 2009, s. 27–31.)
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Taulukko 4. Vaikutuksen vakavuuden määrittelyyn käytetty malliasteikko ( DaimlerChrysler
Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation 2001, s. 19).
Arvosana

Arviointikriteerit

vakavuudelle

Vaikutukset tuotteeseen tai prosessiin

10

Päätoimintoa ei saavuteta. Vaikutuksia turvallisuuteen,
ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuspuute ei
havaittavissa.

9

Päätoimintoa ei saavuteta. Vaikutuksia turvallisuuteen,
ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuspuute
havaittavissa.

8

Päätoimintoa ei saavuteta. Ei vaikutusta turvallisuuteen.

7

Päätoiminnon heikentyminen. Päätoiminto saavutetaan
alennetulla suoritustasolla.

6

Vaadittu

päätoiminto

saavutetaan.

Mukavuus

ja

käytettävyystoiminnot eivät käytettävissä.
5

Vaadittu päätoiminto

saavutetaan.

Mukavuus- ja

käytettävyystoiminnot alkuperäistä tasoa huonommat.
4

Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni.
Vaadittu toiminto saavutetaan. Yli 75 % asiakkaista
havaitsee muutoksen.

3

Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni.
Vaadittu toiminto saavutetaan. 50 % asiakkaista
havaitsee muutoksen.

2

Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni.
Vaadittu toiminto saavutetaan. 25 % asiakkaista
havaitsee muutoksen.

1

Ei

vaikutusta

tuotteelle/prosessille

tai

asiakkaalle/käyttäjälle

Kuudennessa vaiheessa tiimi selvittää syyt ja mekanismit, jotka ovat mahdollisesti johtaneet
vikamuodon syntymiseen ja toimintojen häiriintymiseen. Syy vikaantumiseen ja
vikaantumismuotoon voidaan määritellä seuraavanlaisesti: Vikaantumisen syy on kuvaus

31

perustavanlaatuaan olevasta syystä, jota joskus myös juurisyyksi kutsutaan, mikä aiheuttaa
systeemin tai osan vikaantumismuodon. Syyt ovat tapahtumia, jotka tapahtuvat ennen kuin
vikaantumismuoto syntyy. Syitä tarkasteltaessa on syytä muistaa että vikamuodon
syntymiseen johtaneita syitä voi olla useampiakin. Vaikka syitä selvittäessä tarkoitus on
löytää paljon erilaisia mahdollisia syitä vikaantumismuotoon, on tiimin muistettava
kuitenkin minkä tyyppisestä FMEA-analyysistä on kyse ja mikä on analyysin aihealue, josta
syitä ja mekanismeja vikaantumismuotoihin etsitään. Tavoitteena on löytää syitä, joihin
tiimin jäsenet voivat vaikuttaa erilaisilla tavoilla, eikä analysoitavien syidenkään osalta ole
järkevää työmäärän takia listata kaikkia erittäin epätodennäköisiä syitä. Saadut hyödyt
kaikkien mahdollisten syiden listaamisesta jäävät todennäköisesti hyvin pieniksi, ellei jopa
olemattomiksi. (Anleitner 2010, s. 119–121.) Syitä ideoidessa voidaan hyväksikäyttää
erilaisia tekniikoita kuten brainstormausta tai esimerkiksi juurisyyanalyysiä ja syy-seurausanalyysiä (Stamatis 1995, s. 137).

Vaiheessa seitsemän määritellään esiintymistodennäköisyys O. Esiintymistodennäköisyys
on

numeerinen

arvosana

todennäköisyydestä,

jolla

tietty syy

aiheuttaa

tietyn

vikaantumismuodon. Toisin sanoen esiintymistodennäköisyys on arvio todennäköisyydestä,
joka kertoo kuinka usein jokin kausaalinen tekijä johtaa tuotteessa tai prosessissa
havaittavaan häiriöön (Anleitner 2010, s. 125). Asteikkona käytetään 1-10 asteikkoa.
Varsinkin tuote-FMEA:n osalta esiintymistodennäköisyyden määrittely on haastavaa, sillä
käytännössä luotettavuuden määrittely vaatisi tarkkaa luotettavuusmatematiikkaa, joka on
rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja historiallista tietoa olemassa olevan tuotteen
luotettavuudesta (Stamatis 1995, s. 142–143). Taulukossa 5 esitetään kuitenkin suuntaa
antava malli todennäköisyyksien ja niiden arvosteluun asteikolla 1-10. Kuten muitakin
FMEA-prosessin vaiheita, voidaan esiintymistodennäköisyyden asteikkoa muokata
projektin tarpeisiin sopivammaksi.

32

Taulukko

5.

Esiintymistodennäköisyyden

arviointiin

käytetty

malliasteikko

(DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation 2001,
s. 23).
Arvosana

Arviontikriteeri

esiintymistodennäköisyydelle

Vikamuodon esiintymistodennäköisyystietyllä
syyllä

10

Esiintyminen jatkuvasti 1:10

9

Esiintyminen jatkuvasti 1:20

8

Esiintyminen usein 1:50

7

Esiintyminen usein 1:100

6

Esiintyminen ajoittain 1:200

5

Esiintyminen ajoittain 1:500

4

Esiintyminen ajoittain 1:1000

3

Esiintyminen suhteellisen epätodennäköistä 1:2000

2

Esiintyminen suhteellisen epätodennäköistä 1:5000

1

Esiintyminen erittäin epätodennäköistä 1:10 000

Prosessin kahdeksannessa vaiheessa selvitetään käytössä olevat valvontamenetelmät, joilla
vikatiloja voidaan havaita ja estää. Valvontamenetelmillä havaitaan käytännössä siis
vikaantumistavan

vaikutukset

ja/tai

syyt

vikaantumistapaan,

ei

varsinaista

vikaantumismuotoa. Valvontamenetelmät voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: estäviin ja
havaitseviin. Estävillä valvontamenetelmillä pyritään vaikuttamaan tuotteen tai prosessin
suunnitteluvaiheessa tehtäviin päätöksiin. Estävistä valvontamenetelmistä hyvä esimerkki
on simuloinnit ja esimerkiksi tietokoneavusteinen laskenta. Vastaavasti havaitsevat
valvontamenetelmät perustuvat fyysisiin testeihin, eli tällöin suunnitelmien perusteella on jo
tehty prototyyppi, jota testataan erilaisilla laboratoriokokeilla. Yhteenvetona voidaan sanoa,
että mikäli valvontamenetelmä on suunnattu vaikutusten havaitsemiseen, on kyseessä tällöin
havaitseva valvontamenetelmä. Kun taas valvontamenetelmä on suunnattu syihin ja
suunnittelupäätöksiin vaikuttaviin tekijöihin on kyseessä estävä valvontamenetelmä.
(Anleitner 2010, s. 140–141.)
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Seuraavassa

vaiheessa

määritellään

havaitsemistodennäköisyys

(D).

Havaitsemistodennäköisyys on numeerinen arvosana todennäköisyydestä, jolla tietty
valvontamenetelmä havaitsee tietyn vikaantumismuodon vaikutukset tai syyn. Mikäli
käytettävät valvontamenetelmät ovat estäviä menetelmiä, voidaan vikaantumismuoto ja/tai
sen syy havaita ajoissa ja parhaissa tapauksissa vikaantumismuodon vaikutuksilta voidaan
siten välttyä kokonaan. Valvontamenetelmän ollessa havaitseva voidaan vikaantumisen
vaikutusten kriittisyyttä mahdollisesti vähentää. Asteikkona käytetään numeroita 1–10.
Arvosana yksi tarkoittaa tilannetta, jossa vikaantumismuodon seuraus tai syy havaitaan aina
ja vastaavasti arvosana kymmenen tarkoittaa olematonta todennäköisyyttä havaitsemiselle.
Taulukossa 6 kuvataan esimerkkiä asteikosta ja kriteereistä havaitsemistodennäköisyydelle.
(Anleitner 2010, s. 146.)

Taulukko 6. Havaitsemistodennäköisyyden arvosteluun käytetty mallitaulukko (McDermott,
Mikulak & Beauregard 2009, s. 34–35).
Arvosana

Arviontikriteeri

Havaitsemistodennäköisyydelle

Havaitsemistodennäköisyys

10

Virhettä ei todennäköisesti löydetä.

9

Erittäin heikko todennäköisyys virheen löytymiselle.

8

Erittäin pieni todennäköisyys virheen löytymiselle.

7

Pieni todennäköisyys virheen löytymiselle.

6

Pienehkö todennäköisyys virheen löytymiselle.

5

Kohtalainen todennäköisyys virheen löytymiselle.

4

Kohtalaisen

suuri

todennäköisyys

virheen

löytymiselle.
3

Suuri todennäköisyys virheen löytymiselle.

2

Erittäin suuri todennäköisyys virheen löytymiselle.

1

Virhe havaitaan lähes poikkeuksetta.

Seuraavassa vaiheessa prosessia päästään arvioimaan tuotteen riskitekijöitä ja niiden
kriittisyyttä.

Tämä

tapahtuu

vakavuudelle,

esiintymistodennäköisyydelle

ja
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havaitsemistodennäköisyydelle määritettyjen arvosanojen perusteella laskemalla riskiluku
(Risk Priority Number) eli RPN. RPN lasketaan kertomalla arvosanat keskenään kaavalla:
=

×

×

(1)

Kyseisellä kaavalla lasketaan jokaiselle vikaantumismuodolle oma riskiluku. Riskiluvun
avulla voidaan vikaantumismuodot priorisoida laittamalla ne suuruusjärjestykseen. Tämän
jälkeen ryhmän jäsenten on päätettävä se riskiluvun taso, jolla korjaaviin toimenpiteisiin
ryhdytään. (McDermott, Mikulak & Beauregard 2009, s. 37–38.)

Kun FMEA-ryhmä on päättänyt riskitason ja on yksimielinen kriittisimmistä vioista, on aika
miettiä korjaavia toimenpiteitä. Ideaalitapauksessa virhe poistettaisiin kokonaan, mutta tämä
on usein kustannuksiltaan liian korkea tapa. Kun virheen tai vikaantumismuodon
poistaminen ei ole mahdollista on keskityttävä riskiluvun tekijöiden pienentämiseen. Usein
helpoin tapa pienentää riskilukua on havaittavuuden lisääminen valvonnalla, tosin tällöin
varsinaisen tuotteen tai prosessin laatu ei parane. Vastaavasti vakavuuden pienentäminen
tilanteissa,

jossa

häiriö

voi

aiheuttaa

loukkaantumisen,

on

tärkeää.

Toisaalta

esiintymistodennäköisyyden pienentäminen auttaisi vähentämään vikojen esiintymistä,
jolloin valvontamenetelmiä tarvittaisiin vähemmän. Tiimin onkin mietittävä kriittisimpiä
kohteita ja käytettävissä olevia resursseja, kun riskiluvun tekijöiden arvoja halutaan
pienentää. (McDermott, Mikulak & Beauregard 2009, s. 38.)

Kun korjaavat toimenpiteet on suoritettu, merkataan ne FMEA-lomakkeeseen ja lasketaan
uusi riskiluku (RPN). Mikäli RPN-luku ei ole tippunut selvästi on tiimin suoritettava
tehokkaampia muutoksia (McDermott, Mikulak & Beauregard 2009, s. 39).

Tässä kappaleessa käsitellyn FMEA-analyysin teorian perusteella on muodostettu
tutkimuksessa käytetyn analyysin malliasteikot ja riskiluku (RPN). Malliasteikot ovat
kohdennettu tutkimuksen tarpeisiin, jotta tuloksista saataisiin luotettavia. Asteikkojen
perusteella voidaan määritellä arvosanat eri tekijöille ja siten laskea riskitulo kaavan 1
mukaisesti. Laskettu riskiluku muodostaa tutkimuksen metodiikan perusrungon.
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5

VIKA- JA VAIKUTUSANALYYSIN IMPLEMENTOINTI JA TULOKSET

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka tutkittavasta kohteesta tehtiin FMEA-analyysi alkuvuodesta
2017 ja minkälaiset tulokset analyysistä saatiin. FMEA-analyysiä haluttiin hyödyntää
nykytilanteen selvittämiseen, sekoittimen kriittisten komponenttien tarkasteluun, sekä
vikaantumisen vaikutusten ja syiden tarkasteluun. Tavoitteena oli tulosten perusteella
tunnistaa kriittiset komponentit, vikaantumisten syyt ja seuraukset sekä priorisoida korjaavat
toimenpiteet. Riskien kriittisyyttä arvioitiin tässä tutkimuksessa riskiluvun (RPN) avulla,
jota hyödynnettiin siten myös korjaavien toimenpiteiden priorisoinnissa.

5.1

FMEA-analyysityypin valinta

Tutkittavan kohteen suhteen luontevimmat analyysityypit ovat prosessi- ja tuote-FMEA.
Koska oletuksena oli, että tutkittavan kohteen viat eivät johdu valmistus- ja
kokoonpanoprosessista valittiin menetelmäksi tuote-FMEA. Koska FMEA-analyysi on
sovitettava projektin ja yrityksen tarpeisiin päädyttiin käyttämään muokattua tuoteFMEA:ta.

5.2

FMEA-ryhmän muodostaminen

Riippuen suoritettavasta FMEA-tyypistä ja kohteesta hyvin toimiva FMEA-ryhmä
muodostuu 4-6 henkilöstä, joista jokainen edustaa eri asiantuntijaryhmää ja näin ollen omaa
erilaisen näkökulman tutkittavaan kohteeseen. Tämän tutkimuksen kohteena olevan
sekoittimen kohdalla asiantuntijat edustavat kunnossapidon ammattilaisia, joilla on jo
useamman kymmenen vuoden kokemus erilaisista kunnossapitotöistä. Valitut asiantuntijat
ovat eri suoritusportaalla kunnossapitoprosessissa. Ryhmään kuului seuraavat yrityksessä
työskentelevät ja kohteen tuntevat henkilöt: luotettavuusinsinööri, kunnossapitoinsinööri,
kunnossapitoasentaja, asiakas ja loppukäyttäjä, sekä tutkimuksen laatija.

FMEA-tiimin vetäjänä toimi tutkielman laatija. Tiiminvetäjän tehtävän vastuulla oli järjestää
tapaamiset, opettaa FMEA-analyysin perusteet ryhmän jäsenille, FMEA-analyysin
eteenpäin vieminen ja dokumentointi sekä tulosten analysointi. Muiden jäsenten tehtävä oli
tuoda pitkän kokemuksen antama tietotaito ideointiin ja riskien kartoittamiseen. Lisäksi
asiakkaan näkökulma haluttiin mukaan, jotta näkökulma laajenisi pelkästä kunnossapidosta
myös kartongin valmistusprosessiin.
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5.3

FMEA-taulukko

FMEA-taulukkopohja

päätettiin

toteuttaa

taulukkolaskenta-ohjelman

avulla,

sillä

ohjelmassa voidaan helposti muokata tarvittavia tietokenttiä ja lisäksi sen avulla riskiluvun
laskeminen on helppoa, kun laskentakaavat on lisätty. Lisäksi kyseisen ohjelma on yleisesti
käytössä ja monet työntekijät tuntevat ja osaavat sen käytön. Taulukkopohjan laadinnan
mallina käytettiin tuote-FMEA:n taulukkopohjaa (DaimlerChrysler Corporation, Ford
Motor Company, General Motors Corporation 2001, s. 12).

Taulukkoon kirjataan ensimmäiseksi perustiedot suoritettavasta kohteesta, päivämäärät ja
henkilöt, jotka ovat olleet mukana laatimassa analyysiä. Valmis FMEA-taulukko on kuvattu
liitteessä 5.

Perustietojen jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen analyysiosioon. Ensimmäiseksi listataan
tutkittavan kohteen osat ja niiden vaaditut toiminnot. Tutkittavan kohteen osiksi rajattiin
sekoittimen seuraavat komponentit:
•

Akseli sisältäen akseliholkin

•

Tukilaakeri

•

Kuorikytkin

•

Mekaaninen tiiviste (liukurengastiiviste)

•

Roottori

Rajauksen taustalla oli tutkimuksen keskittyminen sekoittimeen, eikä oheislaitteisiin kuten
vaihteistoon ja sähkömoottoriin. Valinnan perusteena oli myös varsinaisen sekoittimen
vikojen lisääntyminen ja korjauskustannusten nousu erityisesti tukilaakerin osalta.
Rajauksen tuloksena myös analysoitavien osien määrä ja suhteellisen vähäiseksi, jolloin
erillistä lohkokaaviota ei tarvittu sekoittimen rakenteesta.

Analyysiosion

toisessa

vaiheessa

selvitettiin

sekoittimen

eri

osien

mahdolliset

vikaantumismuodot ja kartoitettiin sekoittimen komponenttien vikaantumiseen liittyviä
riskejä. Korjaushistorian tietojen pohjalta sekoittimen vikaantuminen on viime vuosina
keskittynyt tukilaakerin nopeaan kulumiseen, jolloin akselin säteensuuntainen poikkeama
on kasvanut hyvinkin voimakkaasti. Lisäksi mekaanisessa tiivisteessä on esiintynyt vuosien
saatossa usein vuotoja, jolloin prosessista pääsee massaa ulos. Vikaantumisen seuraukset
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ovat helposti havaittavissa, mutta korjaukset voidaan suorittaa vasta seuraavassa seisakissa,
kun kartonginvalmistusprosessi keskeytetään. Vikaantuminen tukilaakerin osalta ei ole
yleensä niin kriittinen, että toiminto lakkaisi kokonaan, jolloin prosessi voidaan pitää
käynnissä.

Huonoimmassa

tapauksessa

kuitenkin

sekoitin

pysähtyisi

kokonaan

vikaantumisen seurauksena, jolloin prosessin kannalta seuraukset olisivat erittäin kriittisiä,
sillä odottamaton tuotantokatko voi maksaa jo muutamissa tunneissa uuden sekoittimen
verran.

Sekoittimen eri komponenttien mahdolliset vikaantumismuodot ovat esillä FMEAtaulukossa liitteessä 5. Kriittisimmäksi ja yleisimmäksi vikaantumismuodoksi nousi
toiminnon päättyminen kokonaan eli vaadittua toimintoa ei saavutettu osittainkaan.
Vikaantumismuotoja ideoidessa ryhmän kesken on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei syitä
ja seurauksia sekoiteta vikaantumismuotoihin. Vikaantumismuotojen osalta tässä
tutkimuksessa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista pohtia ja listata kaikkia mahdollisia
vikaantumismuotoja, vaan jo tässä vaiheessa kannattaa kaikkein harvinaisimmat tapaukset
rajata pois. Mikäli tutkimuksen kohteena olisi sellainen tuote tai prosessi, jonka
vikaantumisen seuraukset olisivat ihmishengelle välittömästi vaarallisia, kannattaa
mahdollisia harvinaisempia vikaantumismuotoja myös listata ja arvioida tarkemmin.

Kolmannessa vaiheessa FMEA-analyysiä selvitettiin vikaantumisen ja vikaantumismuodon
seurauksia ja syitä. Seurauksien osalta pohdittiin vikaantumisen vaikutuksia ja kirjattiin ne
sarakkeeseen: vian vaikutukset (liite 5). Vaikutusten määrittelyssä tiimi huomasi, että eri
vaikutuksista muodostuu tapahtumaketju, jonka loppupäässä on vakavin tapahtuma, jonka
vaikutus aiheuttaa. Tässä analyysissä vaikutusten osalta kriittisin tapaus yleensä johtaa
kartonginvalmistusprosessin häiriöön. Vähemmän kriittisissä tapauksissa vaikutukset
johtivat komponentin vikaantumiseen, jonka seurauksena oli akuutti korjaustarve, jotta
seurannaisvaikutuksilta

vältyttäisiin.

Sekoittimen

komponenttien

osalta

seurannaisvaikutukset olivat yleensä toisen komponentin mahdollinen vikaantuminen ja
siten taas mahdollinen prosessihäiriö. Vaikutuksia ideoidessaan tiimi päätti kuitenkin rajata
osan tapahtumaketjun loppupään seurannaisvaikutuksista pois, sillä valvontamenetelmien
ansiosta ns. pahimman mahdollisen skenaarion todennäköisyys on hyvin pieni.
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Seuraavassa neljännessä osiossa tiimi listasi vikaantumiseen johtaneita syitä ja
mekanismeja,

jotka

voivat

aiheuttaa

komponentin

vikaantumisen.

Tietyn

vikaantumismuodon syntymiseen voi olla useampiakin kuin yksi syy. Valmiissa taulukossa
(liite 5) on kuvattu vikaantumiseen mahdollisesti johtaneita syitä ja mekanismeja.
Esimerkiksi tukilaakerin osalta vikaantumismuodon syntymiseen voi vaikuttaa akseliholkin
kuluneisuus ja tukilaakerin materiaalin. Molempien syiden todennäköisenä seurauksena olisi
tällöin pehmeämpää materiaalia olevan tukilaakerin nopea kuluminen aiheuttaen akselin
säteispoikkeaman kasvun. Syynä tähän voi myös olla voiteluaineena käytettävän veden
huono yhteensopivuus tukilaakerin materiaalina käytetyn punametallin kanssa.

5.4

Riskiluvun laskenta

Ensimmäisenä riskiluvun tekijöistä arvioitiin vian vaikutuksen vakavuus S. Vakavuutta
arvioitiin asteikolla 1-10, jossa 10 merkitsee ”ihmishengelle vaarallista vaikutusta” ja 1
tarkoittaa ” ei vaikutusta prosessiin tai tuotteeseen”. Asteikkoa määritettäessä pohdittiin
erityisesti arvosanojen 9 ja 10 arviointikriteerejä, kun sekoittimen vikaantuminen ei aiheuta
suoraa ihmishengelle vaarallisia seurauksia, ja siten niitä ei tultaisi myöskään millekään
vaikutukselle antamaan. Kriteerit haluttiin luokitella siten, että 9 ja 10 jäisivät kaikkein
vakavimmille seurauksille, jotteivat vakavuuden arvioinnin tulokset korostuisivat. Käytetty
asteikko ja arviointikriteerit kuvataan taulukossa 7.

Taulukko 7. Vaikutuksen vakavuuden määrittelyyn käytetty kriteeristö.
Arvosana

Arviointikriteerit

vakavuudelle

Vaikutukset tuotteeseen tai prosessiin

10

Päätoimintoa ei saavuteta. Vaikutuksia turvallisuuteen, ei täytä
turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuspuute ei havaittavissa.

9

Päätoimintoa ei saavuteta. Vaikutuksia turvallisuuteen, ei täytä
turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuspuute havaittavissa.

8

Päätoimintoa ei saavuteta. Ei vaikutusta turvallisuuteen.

7

Päätoiminnon heikentyminen. Päätoiminto saavutetaan alennetulla
suoritustasolla.

6

Vaadittu

päätoiminto

saavutetaan.

käytettävyystoiminnot eivät käytettävissä.

Mukavuus-

ja
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Taulukko 7 jatkuu. Vaikutuksen vakavuuden määrittelyyn käytetty kriteeristö.
Arvosana

Arviointikriteerit

vakavuudelle

Vaikutukset tuotteeseen tai prosessiin
Vaadittu

5

päätoiminto

saavutetaan.

Mukavuus-

ja

käytettävyystoiminnot alkuperäistä tasoa huonommat.
Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni. Vaadittu

4

toiminto saavutetaan. Yli 75 % asiakkaista havaitsee muutoksen.
Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni. Vaadittu

3

toiminto saavutetaan. 50 % asiakkaista havaitsee muutoksen.
Tuotteessa visuaalisia vikoja tai ylimääräinen ääni. Vaadittu

2

toiminto saavutetaan. 25 % asiakkaista havaitsee muutoksen.
Ei vaikutusta tuotteelle/prosessille tai asiakkaalle/käyttäjälle

1

Vian vaikutusten osalta akselin pysähtyminen, roottorin toimimattomuus massan
sekoittajana

ja

tukilaakerin

poikittaisheiton

vähentäminen

kokonaan

arvioitiin

vakavimmiksi seurauksiksi ja ne saivat arvosanan 8. Vaikutusten perusteella jokainen näistä
vioista tapahtuessaan pysäyttäisi prosessin hyvinkin nopeasti.
esiintynyt

minkään

vian

kohdalla,

sillä

tiimin

Arvosanoja 9 ja 10 ei

arvioinnin

perusteella

riskien

turvallisuusvaikutukset eivät olleet vaarallisia työntekijöille.

Riskiluvun toinen tekijä esiintymistodennäköisyys O arvioitiin seuraavaksi.

Asteikkona

käytettiin arvosanoja 1–10. Arviointikriteeristö muutettiin sopimaan kunnossapidon
tarpeisiin ja siten esiintymistodennäköisyyksiä arvioitiin vikojen esiintymisenä tietyllä
aikavälillä. Esiintymistodennäköisyyden arvioinnissa käytettiin hyväksi sekoittimen
korjaushistoriaa, joka on saatavissa käytössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä.
Arvosana 1 kuvasti vian esiintymistä kerran kymmenessä vuodessa ja vastaavasti arvosana
10 merkitsi vian esiintymistä kerran päivässä. Taulukossa 8 on kuvattu arviointikriteeristö
esiintymistodennäköisyyden arvosteluun.
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Taulukko 8. Esiintymistodennäköisyyden arviontiin käytetty kriteeristö.
Arvosana

Arviontikriteeri

esiintymis-

Vikamuodon esiintymistodennäköisyys tietyllä syyllä

todennäköisyydelle
10

Esiintyminen jatkuvasti päivittäin 1: pv

9

Esiintyminen jatkuvasti viikoittain 1: viikko

8

Esiintyminen usein 1: 1/2 kk

7

Esiintyminen usein 1: 1 kk

6

Esiintyminen ajoittain 1: 2 kk

5

Esiintyminen ajoittain 1: 1/2 v

4

Esiintyminen ajoittain 1: 1 v

3

Esiintyminen suhteellisen epätodennäköistä 1: 5 v

2

Esiintyminen suhteellisen epätodennäköistä 1: 10 v

1

Esiintyminen erittäin epätodennäköistä 1: 20 v

Useimmin esiintyvä vikaantumismuoto oli tukilaakerin vaaditun toiminnon akselin tuennan
osittainen puuttuminen. Arvosanaksi arvioitiin kyseiselle esiintymistodennäköisyydelle 6,
sillä tukilaakerin kuluminen on esiintynyt keskimäärin kerran kuukaudessa viimeisen
vuoden ajan.

Riskiluvun kolmas tekijä havaitsemistodennäköisyys kertoo, millä todennäköisyydellä
yrityksessä käytössä olevat valvontamenetelmät havaitsevat tietyn vikaantumismuodon
ennen kuin sen vaikutukset tai syy vikaantumiseen on havaittavissa. Tiimi päätti arvioida
havaitsemistodennäköisyyttä osittain myös vikaantumisesta havaitsemiseen kuluvan ajan
mukaan. Mikäli vikaantumismuotoa ei havaittaisi ennen kuin vaikutukset ovat ehtineet
pitkälle, saisi kyseinen vikaantumismuoto korkeamman arvosanan. Asteikko on yhdestä
kymmeneen, jossa 1 kuvaa tilannetta, jossa vikaantuminen, sen syy tai sen seuraukset
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havaitaan lähes poikkeuksetta. Arvosana 10 kuvaa tilannetta, jossa häiriötilanteen
havaitseminen on lähes mahdotonta. Taulukossa 9 kuvataan tässä analyysissä käytetty
arviointikriteeristö.

Tukilaakerin

vaaditun

toiminnon

osittainen

puuttuminen

ja

rapautuminen ajan suhteen saivat sekoittimen komponenttien osalta suurimman arvosanan
neljä.

Taulukko 9. Havaitsemistodennäköisyyden arviontiin käytetty kriteeristö.
Arvosana

Arviontikriteeri

Havaitsemis-

Havaitsemistodennäköisyys

todennäköisyydelle
10

Virhettä ei todennäköisesti löydetä.

9

Erittäin heikko todennäköisyys virheen löytymiselle.

8

Erittäin pieni todennäköisyys virheen löytymiselle.

7

Pieni todennäköisyys virheen löytymiselle.

6

Pienehkö todennäköisyys virheen löytymiselle.

5

Kohtalainen todennäköisyys virheen löytymiselle.

4

Kohtalaisen suuri todennäköisyys virheen löytymiselle.

3

Suuri todennäköisyys virheen löytymiselle.

2

Erittäin suuri todennäköisyys virheen löytymiselle.

1

Virhe havaitaan lähes poikkeuksetta.

Sekoittimen valvontamenetelmät perustuvat lähinnä yhteen menetelmään: visuaaliseen
valvontaan, joka tarkoittaa huoltokierroksilla tehtyjä silmämääräisiä tarkastuksia.
Vaihteiston

ja

sähkömoottorin

osalta

valvontamenetelmänä

on

myös

käytössä

värähtelymittaukset. Mikäli vikaantumisen seuraus on massan sekoituksen loppuminen,
voidaan se havaita hylkykyypissä olevan massan pinnan nousuna pumppujen mennessä
tukkoon massan sakeuden noustessa sekoituksen puutteen seurauksena. Tällöin pinnan
korkeutta mittaavan laitteiston antama pinnankorkeustieto ylittää määritetyn raja-arvon
ohjausjärjestelmä DNA:ssa ja ohjelma tekee hälytyksen. Näin ollen kyypin täyttyminen
voidaan havaita ennen hieman ennen varsinaisen tuotantokatkoksen syntymistä. Kyypin
täyttyminen aiheuttaa tuotantokatkoksen, sillä sen täyttyessä massan kiertojärjestelmä ei
toimi. Nämä kolme menetelmää ovat kaikki havaitsevia valvontamenetelmiä, joiden
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perusteella varsinaista vikaantumista ei voida enää estää. Valvontamenetelmät kuitenkin
mahdollistavat nopeamman reagoinnin tilanteeseen ja mahdollisuuden minimoida
seurausten vaikutukset. Kunnossapidon näkökulmasta valvontamenetelmät auttavat myös
osittain

korjausten

suunnitelmallisuuden

parantamisessa

ja

siten

vähentämään

suunnittelemattomia tuotantokatkoksia.

5.5

FMEA-analyysin tulosten analysointi

Tässä kappaleessa analysoidaan vika- ja vaikutusanalyysin perusteella saatuja tuloksia.
Saadut riskiluvun tekijät avataan ja pohditaan syitä arvosanojen valintaan.

FMEA-tiimin

määriteltyä

jokaiselle

vikaantumismuodolle

arvosanat

kuvaamaan

vikaantumisen vakavuutta (S), sekä esiintymis- (O)- ja havaitsemistodennäköisyyttä (D)
voitiin kutakin riskiä arvioida riskinumeron (RPN) avulla. Riskinumero saadaan kertomalla
nämä kolme tekijää yhteen kaavan 1 mukaisesti. Kun FMEA-taulukko oli alusta pitäen
laadittu taulukkolaskentaohjelmaan, voitiin S, O ja D sarakkeet täyttää ohjelman laskiessa
riskitulon sarakkeeseen. Jokaisen tekijän arvosanan maksimin ollessa luku 10 voi riskitulon
lukema siten olla maksimissaan 1000. Riskitulon tarkoituksena on riskien kriittisyyden
määrittäminen, ja sen avulla korjaavien toimenpiteiden priorisointi. Korjaavien
toimenpiteiden ollessa tärkeysjärjestyksessä voidaan resurssit ohjata tarkemmin niin että
kriittisimmät riskit saadaan korjattua nopeammin. Tässä tutkimuksessa analyysin perusteella
kolme korkeinta riskituloa eri vikaantumismuodoille muodostuivat seuraavan taulukon 10
mukaisesti.

Taulukko 10. Sekoittimen kriittisimmät vikaantumismuodot.
RPN

S

O D

Osa

Vikaantumismuoto

168

7

6

Tukilaakeri

Vaadittu toiminto saavutetaan

4

osittain/puutteellisesti
100

5

5

4

Tukilaakeri

Vaadittu toimintoa ei saavuteta
ajoittain

75

5

5

3

Mekaaninen tiiviste

Vaadittu toiminto saavutetaan
osittain/puutteellisesti
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Tulosten perusteella tiimi havaitsi, että kriittisimmäksi vikaantumismuodoksi nousi
tukilaakerin osittainen toiminta halutulla tavalla. Kyseisen vikaantumismuodon osalta
riskitulo oli selvästi muita sekoittimen mahdollisia vikaantumismuotoja korkeampi.
Liitteessä 5 on kuvattu täytetty FMEA-taulukko kokonaisuudessaan. Tiimin pohdinnan
perusteella tultiin siihen tulokseen että tukilaakerin vikaantumisen vaikutukset eivät johda
prosessin pysähtymiseen kovinkaan nopeasti, mutta toisaalta huomaamatta jäädessään
vikaantuminen voi aiheuttaa vaihteistolle ja mekaaniselle tiivisteelle vahinkoja. Näillä
perusteilla arvosana ei noussut yli seitsemään.

Analyysin korkein vakavuuden arvosana kahdeksan esiintyi akselin ja roottorin
vikaantumismuotojen kohdalla. Arvosana nousi kahdeksaan, koska kriittisimmäksi
tilanteeksi arvoitiin häiriön johdosta aiheutuva tuotantokatkos, joka on mahdollista akselin
ja roottorin vikaantuessa. Akselin ja roottorin osalta esiintymistodennäköisyys arvioitiin
kuitenkin niin pieneksi, ettei riskitulo noussut korkeaksi.

Vikaantumisia arvioidessa esiintymistodennäköisyyden korkeimmaksi arvosanaksi nousi
tukilaakerin

toiminnon

osittainen

tai

puutteellinen

saavuttaminen.

Kyseinen

vikaantumismuoto tarkoittaa tilannetta jossa akseli on tuettu tukilaakerin toimesta
puutteellisesti, mutta akseli ei ole pelkästään kytkimen ja roottorin varassa. Tällöin akseli
pääsee

poikittaissuunnassa

liikkumaan

liiallisesti,

visuaalisesti

havaittavana

säteispoikkeamana. Korjaushistorian perusteella kyseinen vikaantumismuoto esiintyi
useimmillaan kerran kuukaudessa ja sain näin arvosanan 6. Seuraavaksi korkeimman
arvosanan 5 sai tukilaakerin ajoittainen toiminnon puuttuminen ja mekaanisen tiivisteen
osittainen toiminnon saavuttaminen. Nämä kaikki kolme vikaantumismuotoa ovat myös
riskitulolla mitattaessa kriittisimmät vikaantumismuodot. Muiden vikaantumismuotojen
osalta esiintymistodennäköisyyden arvosanat ovat nähtävissä liitteessä 5.

Havaitsemistodennäköisyyden arviointi koettiin tiimin mielestä kolmesta arvioidusta
tekijästä haastavimmaksi, sillä vikaantuminen tai sen seuraus huomattaisiin nykyisillä
valvontamenetelmillä kaikissa tapauksissa. Koska tämä ei kuitenkaan kerro tässä projektissa
valvontamenetelmien hyvyydestä, tarvittiin arvioinnin kriteerejä tästä syystä muokata
sopivammiksi

tämän

projektin

ja

kunnossapidon

tarpeisiin.

Kuten

esiintymistodennäköisyyksiä arvioitaessa myös havaitsemistodennäköisyyden arviointiin
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otettiin aika yhdeksi lisäkriteeriksi. Perusteena lisäkriteerin valintaan oli se että kaikki
listatut vikaantumismuodot tai niiden seuraukset ovat huomattavissa, mutta niiden
riippuvuus seurausten huomaamiseen kuluneesta ajasta ovat erilaisia.

Tukilaakerin vaaditun toiminnon osittainen puuttuminen ja rapautuminen ajan suhteen saivat
sekoittimen komponenttien osalta suurimman havaitsemistodennäköisyyden arvosanan
neljä. Perusteena arvosanaan neljä oli se, että vikaantuminen havaitaan vasta siinä vaiheessa,
kun tuenta ei toimi täydellisesti ja seurauksena on kasvanut poikittaisliike, joka on
havaittavissa visuaalisesti tarkasteltaessa toiminnassa olevaa sekoitinta. Kyseessä on siis
pitkälle edenneen vikaantumisen seurauksen havaitseminen, jonka havaitseminen ei ole
tapahtunut välittömästi vikaantumisen sattuessa.

Mikäli

tiimi

olisi

esimerkkitaulukon

6

mukaisella

tavalla

arvostellut

havaitsemistodennäköisyyksiä olisi lähes poikkeuksetta vikojen seurauksien havaitseminen
arvosteltu arvosanalla 1. Tällöin arvosana ei olisi tehnyt eroa siihen havaitseeko käytetty
valvontamenetelmä vikaantumisen välittömästi vai vasta myöhemmin, kun seuraukset ovat
jo ehtineet kehittyä pidemmälle.

Analyysissä laskettava riskitulo osoittaa mihin riskitekijöihin on oleellista panostaa usein
yrityksen

rajalliset

resurssit

ensimmäisenä.

Analyysin

tuloksena

kriittisimmiksi

komponenteiksi riskinumeron perusteella nousivat tukilaakeri ja mekaaninen tiiviste.
Analyysissä yhtenä tukilaakerin vikaantumisen seurauksena oli listattu mekaanisen
tiivisteen vaurioituminen. Lisäksi korjaushistoria ja haastattelut tukivat tätä päätelmää, sillä
akselin poikittaisliikkeen kasvaessa mekaaninen tiiviste ja akseli osuvat toisiinsa
vaurioittaen tiivistettä. Täten tässä tutkimuksessa analyysin tuloksen perusteella
jatkotoimenpiteet keskitettiin tukilaakerin kriittisyyden eli riskitulon pienentämiseen.
Jatkotoimenpiteinä tukilaakerin osalta mahdollisia syitä vikaantumiseen tutkittiin vielä
pitemmälle ja määritettiin helposti toteutettavissa olevat ja kustannustehokkaat keinot
tukilaakerin kehittämiseen.
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6

TUKILAAKERIN KULUMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tässä kappaleessa käsitellään vika- ja vaikutusanalyysin perusteella kriittisimmäksi
komponentiksi määritellyn tukilaakerin kulumista ja nopeaan kulumiseen johtaneita
mahdollisia syitä, jotta korjaavat toimenpiteet voidaan määritellä. Kappaleessa pohditaan
myös tarkemmin analyysissä listattuja mahdollisia syitä tukilaakerin nopeaan kulumiseen,
kuten tukilaakerin rakennetta ja mitoitusta, käytettyjä materiaaleja liukupinnoilla,
liukupintojen voitelua ja mahdollisia prosessin aiheuttamia vaikutuksia sekoittimeen ja
tukilaakeriin sekä muita mahdollisia syitä tukilaakerin kulumiseen. Kappaleen alussa
käydään läpi tukilaakerin perustiedot läpi, joka toimii perustana vikaantumisen syiden
tarkasteluun.

6.1

Tukilaakerin tehtävä, rakenne ja materiaali

Tukilaakerin tehtävä on tukea akselia ja siten ottaa akseliin vaikuttavia säteisvoimia vastaan
ja vähentää täten akselin säteissuuntaista liikettä. Tukilaakeri toimii siis liukulaakerina,
jonka vastinparina on akseli ja akseliholkki. Tukilaakeri on punametallia eli kupariseos,
jossa on kuparia 85 %, lyijyä 5 %, tinaa 5 % ja sinkkiä 5 %. Punametalleiksi kutsutaan
kyseisiä metalleja sisältävää kupariseosta, jonka kuparipitoisuus on yli 80 %. Punametalli
jaotellaan

usein

myös

liukulaakerimateriaali

sen

kuuluvaksi

tinapronsseihin.

taloudellisuuden

ja

hyvien

Punametalli

on

yleinen

liukuominaisuuksien

ja

kulumiskestävyyden takia (Tekninen tiedotus 1983, s. 14). Tukilaakerin vastinparina toimii
akselin päälle asennettu akseliholkki, joka on valmistettu nikkelipohjaisesta Castolin 12495
pinnoitteesta. Akseliholkki on aikaisemmassa konstruktiossa vuodelta 63, pinnoitettu
nikkelipohjaisella seoksella kauppanimeltään Colmonoy. Akseliholkin tarkoitus on toimia
helposti vaihdettavana kuluvana osana, jotta itse akselia ei tarvitsisi vaihtaa kulumisen
seurauksena. Toisaalta tukilaakerin materiaalin ollessa vielä pehmeäpää kuin akseliholkin,
suurin osa kulumisesta tapahtuu tukilaakerissa.

Tukilaakerin fyysiset mitat ovat seuraavat:
•

Sisähalkaisija 130 mm (alaraja - 0,05, yläraja 0)

•

Ulkohalkaisija 202 mm (alaraja + 0,05, yläraja + 0,1)

•

Pituus 66 mm
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6.2

Kuluminen ja kulumismekanismit

Toisiaan vastaan liikkuvien pintojen keskinäinen vuorovaikutus johtaa kulumiseen, joka
ilmenee materiaalihäviönä yhdeltä tai molemmilta pinnoilta. Kuluminen voidaan jakaa
kahteen päätyyppiin:
1. Luokittelu kulumista aiheuttavan liikkeen pohjalta
2. Luokittelu kulumismekanismien pohjalta
(Kivioja, Kivivuori & Salonen 1997, s. 100)

Tässä tutkimuksessa keskitytään kulumismekanismien pohjalta tehtävään kulumisen
tutkimiseen. Kulumismekanismien perusteella kuluminen voidaan jaotella esimerkiksi
seuraavasti:
1. Abrasiivinen kuluminen (abraasio)
2. Adhesiivinen kuluminen (adheesio)
3. Tribokemiallinen kuluminen
4. Väsymiskuluminen
(DIN 50320 1979.)

Käytännössä kulumista aiheuttavat mekanismit toimivat usein samanaikaisesti, jolloin on
vaikeaa yksiselitteisesti todeta mikä mekanismeista on suurin aiheuttaja materiaalihäviöön.
Kulumisen perustana on kahden pinnan kosketuskohdan kontakti ja pintojen pinnankarheus.
Pintojen karheudesta johtuvat korkeushuiput ovat kontaktissa toisiinsa, joka aiheuttaa kitkaa
ja kulumista (kuva 5). (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 494.)

Kuva 5. Liikkeessä olevien pintojen huiput koskettavat toisiaan (Stachowiak & Batchelor
2014, s. 494).

Pinnankarheus määritteleekin pitkälti kosketuksesta aiheutuvan kitkan ja kulumisen määrän.
Karkeamman pinnankarheuden omaavilla pinnoilla huiput ovat korkeampia, jolloin
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varsinainen kosketuspinta-ala jää pienemmäksi. Tällöin voimat kohdistuvat pienemmälle
alalle aiheuttaen enemmän kitkaa ja kulumaa. (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 518.)

Adhesiivinen kulumismekanismi, joka tunnetaan myös tartuntakulumisena, on seurausta
pintojen pinnanhuippujen tarttumisesta yhteen ja niiden leikkaantumisesta. Varsinainen
kuluminen tapahtuu, mikäli liitoksen repeytyminen tapahtuu muualta kuin toisiinsa
tarttuneiden pintojen rajapinnasta. Tällöin materiaalia siirtyy pinnalta toiselle ja lopulta
myös irtonaisia kuluttavia partikkeleita muodostuu, jolloin kulumismekanismi muuttuu
abrasiiviseksi. (Kivioja, Kivivuori & Salonen 1997, s. 105.) Kuvassa 6 esitetään adhesiivisen
kulumisen syntymekanismi.

Kuva 6. Adheesion aiheuttama metallien siirtyminen pintojen välillä (muokattuna
Stachowiak & Batchelor 2014, s. 578).

Suurimmalla osalla materiaaleista on taipumus yhteen tarttumiseen eli adheesioon
ideaalitilanteessa. Normaalissa tilanteessa adheesiota ei kuitenkaan havaita, koska pinnoilla
on aina jonkinlainen adheesiota estävä ns. likakerros. Adheesiotaipumus on metalleilla
erityisen korkea. Tällainen likakerros voi muodostua esimerkiksi oksidikerroksesta, vedestä
tai rasvasta ja öljystä. Taipumusta adheesioon voidaan myös vähentää, mikäli koskettavien
pintojen pinnankarheutta lisätään. Myös materiaalin kovuuden lisääminen vähentää
taipumusta adheesioon. Voiteluaineita käytettäessä voitelun yksi tehtävä onkin estää
adheesion muodostuminen ylivertaisella likakerroksella. Kuvassa 7 on esimerkkitapaus
adhesiivisestä kulumisesta. (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 577, 594.)

48

Kuva 7. Adhesiivinen kuluminen (Kivioja, Kivivuori & Salonen 1997, s. 106).

Abrasiiviselle kulumiselle, jota myös hiontakulumiseksi kutsutaan, on tunnusomaista isot
palautumattomat muodonmuutokset. Kulumismekanismi syntyy, kun kovempi materiaali
alkaa kosketuksessa kyntää tai uurtaa pehmeämpää materiaalia. Yleisesti noin 20- 30 % ero
kovuudessa vaaditaan materiaalien välillä, jotta abrasiivista kulumista esiintyy.
Abrasiivinen kuluminen voidaan erotella kahteen tyyppiin: kahden tai kolmen kappaleen
abraasio (kuva 8). Kahden kappaleen abraasiossa kovemman materiaalin pinnankarheus
kuluttaa pehmeänpää pintaa kyntämällä tätä. Kuvassa 9 esitetään tyypillinen kulumisjälki
seurauksena abrasiivisestä kyntämisestä. Kolmen kappaleen abraasiossa kahden pinnan
välissä on kovia partikkeleita, jotka kuluttavat toista tai molempia pintoja. Partikkelit
pääsevät melko vapaasti liikkumaan pintojen välissä. Tämä tapahtuu, kun molemmat pinnat
ovat kovuuden osalta lähellä toisiaan, niin etteivät partikkelit pääse kiinnittymään
kumpaankaan pintaan. (Straffelini 2015, s. 44-45.)

Kuva 8. Kahden ja kolmen kappaleen abraasio (Parikka & Lehtonen 2000, s. 8–9).
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Kuva 9. Abrasiivisestä kyntäminen nähtävissä kulumisjäljestä (Kivioja, Kivivuori &
Salonen 1997, s. 110).

Tribokemiallisella kulumisella tarkoitetaan pääsääntöisesti oksidoivaa eli hapettuvaa
kulumista. Usein tämän luokittelun osalta puhutaan oksidoivan kulumisen lisäksi myös
korroosiokulumisesta. Oksidoiva kuluminen perustuu hapen korrosoivaan vaikutukseen
pinnoilla, kun taas puhuttaessa korroosiokulumisesta viitataan muun kuin hapen
vaikutuksesta johtuvaan korroosion aiheuttamaan kulumiseen. Molempien osalta kuluminen
perustuu siis kemialliseen reaktioon kuluneen materiaalin ja korrosoivan aineen välillä.
Varsinainen materiaalin irtoaminen tapahtuu muutamalla eri tavalla, joista yleisin on
korrosoituneen pinnan irtoaminen mekaanisen kosketuksen johdosta. Kuvassa 10 on
esimerkkikuva pinnasta, joka on altistunut tribokemialliselle kulumiselle. (Stachowiak &
Batchelor 2014, s. 597–598.)
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Kuva 10. Tribokemiallisesti kulunut pinta (Straffelini 2015, s. 95).

Pinta on vuorotellen alttiina korroosiolle ja kontaktin aiheuttamalle kulumalle. Kuvassa 11
on tribokemiallisen kulumisen eri muodot esitetty. Tilanne 1. on harvinainen tilanne, jossa
korroosiomateriaali on niin kestävä, että se kestää liukupinnalla irtoamatta, vaikka apuna
olisikin voiteluaine (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 597–600).

Kuvassa 11. Tribokemiallisen kulumisen eri muodot (muokattuna Stachowiak & Batchelor
2014, s. 598).
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Mikäli liukupinnat ovat onnistuneesti erotettu toisistaan voiteluainekalvolla ja hiovien
(abrasiivisten) partikkelien pääsy liukupinnoille on estetty, voidaan adhesiivinen ja
abrasiivinen kuluminen estää. Ilman pintojen välistä fyysistä kosketusta on kuitenkin
kuluminen mahdollista väsymiskulumisen muodossa. (Parikka & Lehtonen 2000, s. 9.)

Väsymiskuluminen on seurausta toistuvasta ja pitkäaikaisesta mekaanisesta rasituksesta.
Pintojen kosketuksesta aiheutunut korkea paikallinen kuormitus aiheuttaa säröjä pinnan alle.
Säröjen kasvaessa pitemmiksi nousevat säröt uudessa kohdassa materiaalin pinnalle
irrottaen kulumispartikkelin. Kuvassa 12 esitetään vaiheittain väsymiskulumisen
eteneminen ja kuvassa 13 kuva väsymiskulumisen aiheuttamista vaurioista. (Stachowiak &
Batchelor 2014, s. 621–623.)

Kuva 12. Väsymiskulumisen muodostuminen (mukaillen Stachowiak & Batchelor 2014, s.
623).
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Kuva 13. Esimerkki väsymiskulumisesta valuraudassa (Stachowiak & Batchelor 2014, s.
624).

6.3

Tukilaakerin vauriot ja kulumismekanismit

Tukilaakerin kuluessa akselin säteissuuntainen poikkeama on lisääntynyt niin että se on ollut
selvästi havaittavissa akselin pyörimistä tarkasteltaessa sekoittimen ollessa käytössä. Tässä
tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin viimeisimmän käytössä olleen tukilaakerin mittoja
kulumisen

seurauksena

ja

kuvattiin

tukilaakerin

liukupinta

kulumismekanismin

selvittämiseksi. Oletuksena oli, että kulumismekanismit ovat samanlaisia riippumatta
ajanjakson aikana vaihdetuista tukilaakereista, sillä tutkittavassa kohteessa käytetyt
laakerimateriaalit ja laakerin mitoitus on pysynyt samana tarkasteltavan ajanjakson aikana
ja siten kaikkia käytettyjä samanlaisia tukilaakereita ei tarvinnut tarkastella.

Tukilaakerin vaurioita tarkasteltaessa odotetusti huomattiin selvää kulumaa. Alkuperäinen
sisähalkaisija oli tukilaakerin yläpinnalla eli roottorin puolella kasvanut 9 mm arvoon 139
mm. Vastaavasti alapinnan halkaisija oli kasvanut 10 mm arvoon 140 mm. Kuten kuvasta
14 huomataan, on tukilaakerimateriaali tyssääntynyt purseeksi ala- ja yläpinnoille.
Alapinnan halkaisijan suuremman arvon voidaan olettaa olevan seurausta akselin
pidemmästä tuettomasta osasta juuri tukilaakerin alapuolella. Akselin säteispoikkeama
pääsee kasvamaan tuettomalla osalla, jolloin tukilaakerin alapuoli altistuu suuremmille
voimille.
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Kuva 14. Tukilaakerin muodonmuutos ja materiaalin siirtyminen.

Tukilaakerin liukupintaa tarkasteltaessa kulumisen jäljet olivat selvästi nähtävissä kuvassa
15. Tukilaakerin liukupinta on kokonaisuudessaan syvien naarmujen peitossa. Naarmujen
urat ovat kaikki samansuuntaisia akselin pyörimissuunnan mukaan. Tukilaakerista otettujen
makroskooppikuvia verratessa esimerkkikuviin eri kulumismekanismeista voidaan havaita
tukilaakerin kulumisjälkien vastaavan todennäköisemmin abrasiivista kulumista.

Kuva 15. Tukilaakerin liukupinnan kuluma.
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Vika- ja vaikutusanalyysissä akseliholkin kuluneisuus listattiin myös yhdeksi syyksi
tukilaakerin vikaantumiseen. Lisäksi erillisen haastattelun perusteella kunnossapitoinsinööri
kertoi akseliholkin kuluneisuudesta (Nuotio 2016). Syksyllä 2015 kuluneen tukilaakerin
vaihdon yhteydessä, huomattiin halkeilua akseliholkin pinnassa. Tällöin akseliholkki hiottiin
ja asennettiin takaisin akselille. Vuoden 2014 jälkeen onkin huomattavissa korjausten
lukumäärän nousu erityisesti tukilaakeriin liittyvissä vioissa (kuva 16). Tämä voisi selittyä
akseliholkin kuluneisuudella, joka havaittiin myöhemmin syksyllä 2015.

Abrasiivisen kulumisen tiedetään olevan mahdollista, kun materiaalien välinen kovuusero
on yli 20-30 %. Akseliholkin ruostumattoman teräksen SS2343 (EN 1.4436) kovuus on 165
Brinellin asteikolla (HB) (Outokumpu 2014) ja punametallin (CuPb5Sn5Zn5) kovuus on
vastaavasti noin 60-70 HB (Kuparimetallit 2001, s. 39). Vanha vuoden 1963 akseliholkki oli
pinnoitettu Colomonoy nikkeliseospinnoitteella. Haastatteluiden perusteella uuden
konstruktion akseliholkki on myös pinnoitettu. Toiminnanohjausjärjestelmästä ei löytynyt
tietoja pinnoitteesta, joten sitä selvitettiin akseliholkin valmistajalta. Selvitettäessä
pinnoitteen

ominaisuuksia

toimittajalta

selvisi,

että

kyseinen

materiaali

on

suurnopeusliekkiruiskutuksella (HVOF) valmistettu nikkelipohjainen Castolin 12495
pinnoite. Kyseisen pinnoitteen kovuus on noin 390 HV eli noin 375 HB (Castolin Eutectic
2017). Verratessa tukilaakerin ja akseliholkin kovuuksia keskenään muodostuu eroksi siten
noin 550 % ja abrasiivisen kulumisen ehdot täyttyvät tältä osin.

Vastinparien kovuuksia ja yhteensopivuutta arvioitaessa punametallin vastinparin
vähimmäiskovuudeksi on ilmoitettu 300-400 HB:tä (Tekninen tiedotus 1983, s. 14). Täten
akseliholkin kovuus 375 HB olisi riittävä tarvittavan yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Toisaalta toisessa lähteessä on punametallin vastinpinnan vähimmäiskovuuden ilmoitettu
yleisesti olevan noin 165 HB tai enemmän (Johnson Metall 2016, s. 5). Yleisesti voidaan
myös sanoa, että kuluminen vähenee, kun materiaalien kovuusero kasvaa (Straffelini 2015,
s. 126). Täten voidaan päätellä, että akseliholkin kovuuden kasvattamisella voisi olla
myönteisiä vaikutuksia kestoikään.

Liukulaakerimateriaalina punametallit ja tinapronssit omaavat huonot tai välttävät kyvyt
haudata kovia partikkeleita, esimerkiksi siis kulumispartikkeleita kasvaa (Straffelini 2015,
s.173). Tämän lisäksi kyseisillä metalleilla reunapuristuksen kestävyys on huono tai
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välttävä. Punametallin kitkaominaisuudet ovat myös heikot ilman voitelua eli laakeri vaatisi
hyvän voitelun (Tekninen tiedotus 1983, s. 12-13). Kuvan 15 perusteella voidaankin nähdä
tukilaakerin reunan puristuneen siten että materiaali on purseena tukilaakerin pinnalla.
Akseliholkin pinnan tiedettiin myös haastatteluiden perusteella olevan halkeillut ja huonossa
kunnossa. On siis todennäköistä, että pinnan halkeilun johdosta kovat partikkelit ovat
vaikuttaneet huomattavasti tukilaakerin nopeaan kulumiseen varsinkin, kun punametallin
kovien partikkeleiden hautaamiskyky on huono tai välttävä, sekä vesi voiteluaineena ei ole
niin hyvä kuin esimerkiksi öljy. Täten hilseilevä ja epätasainen (karhea) akseliholkin pinta
olisi aiheuttanut kahden ja mahdollisesti myös kolmen kappaleen abrasiivista kulumista,
mikäli akseliholkista irtoaa partikkeleita.

6.4

Laakeriin vaikuttavat voimat, kulumisnopeus ja eri materiaalien vertailu

Tukilaakerin kulumisen perusteella arvioitiin myös kulumisen nopeutta ja laakeriin
vaikuttavia voimia. Arvioinnissa käytettiin hyväksi Archardin kulumisyhtälöä. Yhtälön ja
kulumisvakion avulla materiaalien odotettavissa olevaa kestoikää voidaan arvioida.
Tutkimuksessa ongelmaksi muodostui lähtötietojen puutteellisuus laakeriin vaikuttavien
radiaalivoimien osalta. Ongelmaa selvitettiin eri tavoilla esimerkiksi uuden sekoittimen
potkurin laakerin mitoituksen perusteella ja käytöstä poistuneen fenolimuovista valmistetun
tukilaakerin perusteella.

Uuden sekoittimen osalta laakerityyppi on rullalaakeri 6020 ja siten erilainen verrattuna
nykyiseen liukulaakeriin. Sivusekoittimen laakeriin vaikuttavat radiaalivoimat voidaan
olettaa myös suuremmiksi, sillä sekoitin on asennettu vaakasuoraan, eikä voima ole siten
suoraan verrattavissa vanhaan tukilaakeriin. Kyseiselle laakerille dynaaminen maksimi
kantavuusluku on 60,5 kN. Pinta-alaan suhteutettuna tämä tarkoittaisi noin 8 N/ mm2.

Vanhassa vuoden 1963 konstruktiossa sekoittimen tukilaakeri oli rakenteeltaan
huomattavasti pidempi kuin nykyinen konstruktio. Tukilaakerin materiaali oli Ferobestostuotemerkillä kulkevaa fenolimuovia (PF), joka on vahvistettu asbestilla. Fenolimuovit ovat
huokoisia ja usein huokoisiin imeytetään voiteluainetta (kiinteä voiteluaine). Fenolilaakeri
jäähdytetään usein vedellä, kuten nykyisessäkin sekoittimessa vielä tehdään. Muovien osalta
lämpötilan nousu kitkan takia aiheuttaakin sulamista suhteellisen alhaisilla lämpötiloilla
(Stachowiak & Batchelor 2014, s. 687).
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Lisäksi fenolimuovin käyttö liukulaakerimateriaalina on mahdollista suurehkoillakin
liukunopeuksilla 1-5 m/s. (Tekninen tiedotus 1983, s. 20–21.)

Vanhan rakenteen rakennepiirustuksen tiedoilla (liite 6) tukilaakerin pituus oli 228 mm,
sisähalkaisijan ollessa 130 mm, joka on myös uuden konstruktion tukilaakerin sisähalkaisija,
sillä akselia ei vuosien saatossa ole muutettu. Nykyisen konstruktion osalta tukilaakerin
pituus on 66 mm. Näiden tietojen avulla voidaan laskea molempien rakenteiden
liukupintojen pinta-alat. Pinta-ala saadaan laskemalla ympyrän kehän pituus kerrottuna
tukilaakerin pituudella eli uuden konstruktion osalta 410 mm * 66 mm. Pinta-alaksi saadaan
täten n. 27 000 mm2. Vastaavasti käytöstä poistuneen tukilaakerin pinta-ala saadaan
laskemalla 410 mm * 228 mm eli n. 93 500 mm2. Liukupinnan ala on siis ollut vanhalla
konstruktiolla 3,5-kertainen verrattuna uuteen rakenteeseen. Pinta-alan pienentyessä
tukilaakeriin kohdistuva voima jakautuu siten pienemmälle alalle.

Tarkasteltaessa kuormitusasiaa tarkemmin on suurin dynaaminen kuormitettavuus
fenolimuoville 40 N / mm2 ja punametallille 30 N / mm2 (Tekninen tiedotus 1983, s. 11 &
22). Kuormitettavuuden avulla laskettaessa suurin mahdollinen tukilaakerin vaikuttava
voima eli kantavuusluku on noin 810 kN nykyiselle laakerille ja fenolimuovilaakerille 3740
kN. Fenolimuovin ollessa ensimmäinen tukilaakeri kyseisessä konstruktiossa voidaan sen
ajatella edustavan siihen tarkoitukseen suunniteltua komponenttia. Toisaalta kyseessä on jo
yli 50 vuotta vanha konstruktio, joten maksimivoimalle on todennäköisesti laskettu isohko
varmuuskerroin esimerkiksi 10. Tällöin laakerin vaikuttava voima olisi noin 374 kN.
Verrattuna uuden sivusekoittimen laakerin kantavuuslukuun 60,5 kN vaikuttaa
fenolimuovin kantavuus hyvin suurelta, kun kyseessä on pystysekoitin, jonka
radiaalivoimien voidaan olettaa olevan pienempiä kuin vaakasekoittimessa. Tässä
tutkimuksessa akselin ja tukilaakerin kuormitettavuustekijät rajattiin osittain pois, sillä
lähtötietoja ei ollut laakerikuormasta saatavissa, mutta pohdittaessa mahdollisia syitä
laakerin nopeaan kulumiseen kyseistä asiaa ei haluttu kokonaan jättää huomioimatta.

Tukilaakerin kulumista arvioitiin myös Archardin kulumisyhtälön perusteella. Yhtälön
avulla pystyttiin arvioimaan kulumisen nopeutta eri materiaaleilla ja osittain jopa laakeriin
vaikuttavia voimia. Kulumisyhtälön perusteella tehdyt laskelmat toimivat pohjana uuden
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laakerin kestoikää arvioitaessa. Archardin kulumisyhtälön perusteella kulunut materiaali
voidaan laskea seuraavasti: (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 515.)
=

×

×

(2)

Yhtälössä 2 V on kulunut tilavuus (m3), K on dimensioton kulumisvakio, L on
liukumismatka (m), W on kuorma (N) ja H on kovuus Vickersin asteikolla (Pa).
Kulumisyhtälön avulla laakeriin vaikuttavia voimia ei kuitenkaan tarvitse tietää, mikäli
yhtälöstä muodostetaan yhtälöpari eri materiaaleja vertaillessa.

Archardin kulumisyhtälön kulumisvakio esitetään usein myös tutkimuksissa ja
kirjallisuudessa vaihtoehtoisella tavalla spesifisenä kulumisvakiona tai kulumisnopeutena k.
Spesifisen kulumisvakio kuvaa kulunutta tilavuutta voimaa ja matkaa kohden ja sen yksikkö
on mm3 / Nm. Spesifinen kulumisvakio saadaan seuraavasta yhtälöstä (Stachowiak &
Batchelor 2014, s. 516):

=

×

(3)

Yhtälössä 3 V on kulunut tilavuus (m3), L on liukumismatka (m) ja W on kuorma (N).
Molempia yhtälöitä käytetään tässä tutkimuksessa, jotta kirjallisuudesta löytyviä
kulumisvakioita ja kulumisen nopeutta voidaan arvioida eri materiaalien kesken ja siten
vertailla liukulaakerin materiaalin vaihtamisesta saatavia hyötyjä. Kirjallisuudesta riippuen
kulumisvakion termi saattaa vaihdella, mutta tässä tutkimuksessa käytetään Stachowiakin ja
Batchelorin (2014) ilmoittamaa tapaa.

Tutkimuksessa valittiin tarkemmin laskettavaksi viimeisin vaihdettu tukilaakeri, jonka mitat
ja niiden avulla lasketut arvot ovat nähtävissä taulukossa 11.
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Taulukko 11. Tukilaakerin kulumiseen liittyvät arvot.
Tukilaakerin pituus (leveys)

Arvo

Yksikkö

Tukilaakerin sis. halkaisija D1

130

mm

Kuluneen tukilaakerin D2

139,5

mm

Tukilaakerin pituus (leveys) B

66

mm

Tukilaakerin kulunut tilavuus

0,000133
133 000

m3

Pyörimisnopeus (akseli)

150

rpm

Tukilaakerin liukunopeus

1,0

m/s

Kulunut aika

38

vrk

Kokonaismatka (liukumatka) L1

3 352 202

m

(A1B – A2B)

(mm3)

Taulukon 11 arvojen laskun jälkeen voidaan siirtyä kulumisyhtälöiden 2 ja 3 avulla
laskettaviin arvoihin. Eri materiaalien vaikutusta liukumismatkaan voidaan verrata yhtälöstä
2 johdetulla kaavalla:

=

×

(4)

×

Kaavaa 4 voidaan käyttää tietämättä laakerikuormaa, sillä kuorma voidaan olettaa samaksi
eri tapauksissa, vaikka materiaali vaihdettaisiin. Kaavan avulla saadaan laskettua uudesta
materiaalista olevan tukilaakerin kulkema liukumatka L2, joka aiheuttaa saman kuluman
kuin nykyinen materiaali. Eli tilanteeseen pätee seuraavasti:
=

,

=

(5)

Kaavojen 4 ja 5 avulla voidaan johtaa siten:

=

(6)
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Yhtälössä 6 L2 on siis uuden laakerimateriaalin liukumatka, jonka kuljettuaan laakeri on
kulunut tilavuuden V2 verran, joka on siis yhtä suuri kuin mitattu tilavuus V1. H1 on nykyisen
laakerin materiaalin kovuus (Pa) ja vastaavasti H2 uuden vaihtoehtoisen materiaalin kovuus.
K2 on kirjallisuudesta löytyvä dimensioton kulumisvakio. Käytännössä kulumisvakio K on
aina 0,001 tai vähemmän mikäli kyseessä ei ole vakava kuluminen (Stachowiak & Batchelor
2014, s. 516). Tässä tutkimuksessa kulumisen voidaan olettaa sen nopeuden takia olevan
vakavaa, jolloin kulumisvakio K olisi luokkaa 0,001 tai 0,01. Käytännön kokeissa on
määritelty seuraavassa taulukossa 12 esitettyjä kulumisvakioita eri materiaaleille:

Taulukko 12. Käytännön kokeissa määriteltyjä kulumisvakioita (Archard 1980, s. 38, 65).
Vastinpinta 1

Vastinpinta 2

Ympäristö Voiteluaine

(kuluva) (suluissa

Kulumisvakio
K

kovuus)
52100 Teräs

52100 Teräs

Argon

Ei voitelua

1,0 x 10-2

52100 Teräs

52100 Teräs

Ilma

Ei voitelua

1,0 x 10-3

60/40 lyijymessinki 52100 Teräs

Ilma

Ei voitelua

2,0 x 10-3

(95 HV)
PTFE (5 HV)

52100 Teräs

Ilma

Ei voitelua

8,3 x 10-6

52100 Teräs

52100 Teräs

Ilma

Moottoriöljy

2,0 x 10-10

Taulukossa 12 esiintyvien arvojen perusteella voidaan huomata, että voitelulla on erittäin iso
merkitys kulumisen suuruuteen erityisesti kun kyseessä on hydrodynaaminen voitelu, jolloin
voiteluaine kantaa suurimman osan kuormasta ja pintojen karheudenhuiput eivät kosketa
toisiaan kuin poikkeustilanteissa. Taulukon 12 kulumisvakioiden avulla voidaan arvioida
myös tässä tutkimuksessa materiaalin sopivuutta ja uudesta materiaalista valmistetun
tukilaakerin odotettavissa olevaa kestoikää sijoittamalla taulukon arvot yhtälöön 6.
Arvioinnin helpottamiseksi taulukossa 13 käsitellään nykyistä vesivoitelua tilanteena, jossa
voitelua ei ole ollenkaan. Yhtälöstä saadaan seuraavat taulukossa 13 esitetyt arvot.
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Taulukko 13. Eri materiaalien kulumisvakiot ja liukumatkat voitelemattomana (Bhushan
1999, s. 541; Archard 1980, s. 38, 65).
K1

H1 (HV)

L1 (km)

K2

H2

(tarkasteluj.)
0,01

~68,5

arvio

(65 HB)

3 352

L2 (km)

t2

~294 801 (km)

~9

(HV)
Polytetra-

5

fluorieteeni

(v)

(PTFE)
8,3 x 10-6
0,001 ~68,5

3 352

PTFE

~68,5

~29 480 (km)

8,3 x 10-6

arvio (65 HB)
0,01

5

3 352

60/40

(65 HB)

11
(kk)

95

~23 245

Lyijymessinki

~9
(kk)

2,0 x 10-3
0,001 ~68,5

3 352

60/40

(65 HB)

95

~2 324

Lyijymessinki

26
(vrk)

2,0 x 10-3
2,0 x 95

3 352

PTFE

127 541

8,3 x 10-6

10-3
2,0 x 95

5

3 352

PTFE

(v)
5

12 754

8,3 x 10-6

10-4

~4

~5
(kk)

Taulukon 13 perusteella arvioitiin mahdollisia nykyisen materiaalin kulumisvakiota
kulumisen perusteella arvoilla 0,01 ja 0,001, jotka ovat vakavan kulumisen tapauksessa
mahdollisia arvoja. Näitä arvoja verrattiin polytetrafluorieteeniin (PTFE) ja lyijymessinkiin
taulukosta 12 saaduilla arvoilla. Lisäksi arvioitiin lopuksi lyijymessinkiä nykyisenä
materiaalina oletuksella, että se olisi lähellä punametallia ominaisuuksiensa osalta uuden
vertailtavan

materiaalin

ollessa

PTFE:tä.

Viimeisellä

rivillä

on

lyijymessingin

kulumisvakiota arvioitu pienemmäksi veden vaikutus huomioiden. Kulumisvakio on
pienentynyt huonon voiteluaineen veden vaikutuksen ansiosta 10-1 (Straffelini 2015, s. 124).
Taulukossa on ilmoitettu uuden materiaalin liukumatka L2, jonka laakeri kulkee kuluakseen
saman verran kuin viimeinen vaihdettu tukilaakeri. Taulukossa 13 esitetään myös t2, joka
kertoo matkaan L2 käytetyn ajan, kun pyörimisnopeus on 150 kierrosta minuutissa.
Tarkastelun perusteella nähdään, että materiaalin vaihto PTFE:iin olisi kulumisvakion
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perusteella kannattavaa. Mikäli oletetaan että kulumisvakio nykyiselle punametallille olisi
0,001 voitaisiin PTFE:llä saavuttaa 10- tai jopa 100-kertainen kestoikä. Luonnollisesti
nykyisen materiaalin kulumisvakion kasvaessa materiaalin vaihto kulumiskestävyyden
osalta parempaan materiaaliin pidentäisi oletettavissa olevaa kestoikää.

Kirjallisuudesta löytyy myös eri materiaaleille spesifisiä kulumisvakioita (k). Vertailuun
otettiin kiinteän voiteluaineen (grafiitin) sisältävä pronssiliukulaakeri (sintrattu pronssi)
OILES SP500, josta oli saatavissa spesifisen kulumisvakion arvo 1,207 x 1017. Lisäksi
arvioitiin kauppanimeltään Nylacast Nylube nylonista valmistettua liukulaakeria, joka
sisältää itsevoitelevan komponentin. Taulukkoon valittiin Nyluben osalta kirjallisuudesta
löytyvän 66 nylonin ja MoS2 voiteluaineen yhdistelmä, jonka k oli 4 x 10-15. Kyseisistä
materiaaleista oli myös saatu tarjoukset alihankkijalta tutkimuksen kohteeseen.
Parhaimmillaan erilaisilla materiaaleilla voidaan saavuttaa erittäin korkea spesifinen
kulumisvakio 1015 – 1017. (Budynas & Nisbett 2011, s. 642.)

Uusia vaihtoehtoisia materiaaleja vertailtiin punametalliin. Punametallin arvojen lähteenä
käytettiin kokeessa määritettyä kulumisnopeutta eli kulunutta tilavuutta kuljettua matkaa
kohti, jonka avulla laskettiin spesifinen kulumisvakio k, kun tiedossa oli kokeessa käytetty
normaalivoima (W) 200 N. Kokeessa kulumisnopeudeksi oli saatu 9 x 10-14 m3/m. (Tekninen
tiedotus 1983, s. 36) Tämän avulla voitiin laskea spesifinen kulumisvakio k kaavasta 3
johdetulla kaavalla 7 seuraavasti:

=
Tutkimuksessa

×

arvioitiin

(7)

OILES

SP500:n

ja

Nylacast

Nylube:n

lisäksi

vielä

erikoismateriaaleja. Nämä materiaalit ovat taulukossa 14. Materiaalien kulumisvakioiden
avulla laskettiin liukumatkat uudestaan. Lasketut liukumatkat saatiin laskettua alla olevalla
kaavalla 8, kun tiedetään L1:

(8)
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Taulukosta 14 nähtävien kulumisvakioiden eksponenttien perusteella voidaan jo päätellä,
että liukumismatka moninkertaistuu verrattuna punametalliin. Tästä syystä taulukkoon ei
lisätty liukumatkoja, sillä niiden perusteella odotettavissa olevaksi kestoiäksi tulisi jopa
satoja vuosia. Taulukon viimeinen materiaali on fenolin ja lasikuidun yhdistelmä, jonka
spesifinen kulumisvakio on mielenkiintoinen tieto, kun tiedetään käytöstä poistuneen
tukilaakerin olleen asbestilla vahvennettua fenolimuovia ja siten ominaisuuksiltaan hyvin
lähellä fenolin ja lasikuidun yhdistelmää. Mikäli punametallin ja fenolimuovin
kulumisvakiot ovat vertailukelpoisia, voidaan olettaa että aikoinaan punametalliin
siirtyminen vähensi oleellisesti odotettavissa olevaa kestoikää.

Taulukko 14. Vertailtavien materiaalien kulumisvakiot (Budynas & Nisbett 2011, s. 642;
Tekninen tiedote 1983, s. 36).
Materiaali

Spesifinen kulumisvakio k (mm3/ Nm)

Punametalli

1, 8 x 10-11

OILES SP500

1, 2 x 10-17

66 Nylon + 2,5 % MoS2

4 x 10-15

66 Nylon + 15 % PTFE

2,6 x 10-16

Fenoli + 25 % lasikuitu

1,6 x 10-16

6.5

Tukilaakerin voitelu

Tukilaakerin voiteluaineena käytetään vettä tai tarkemmin prosessin massaa. Voitelu
toteutetaan siten että kyypissä oleva massa valuu tukilaakerin ja akseliholkin väliin
muodostaen voitelukalvon. Tämän jälkeen mekaaninen tiiviste estää massan valumisen
alemmas akselia pitkin pois prosessista. Sekoittimen tehtävänä on sekoittaa massa 3,5 %
sakeuteen, joten voiteluaineen vesi ei ole puhdasta vettä, vaan sisältää pulpperien ja
viiraosan kautta tullutta kartonkimassaa, joka pitää sisällään erilaisia epäpuhtauksia.
Kohteessa ei käytetä voiteluaineita, sillä voiteluaineet ovat epätoivottavia prosessissa, jossa
uudelleen käytettävästä massasta tehdään elintarvikekartonkia.

Voiteluaineita käytettäessä liukulaakereissa ideaalitapaus on tilanne, jossa voiteluaine
muodostaa kerroksen liikkuvien pintojen välille, eivätkä pinnat ole kosketuksissa toisiinsa.
Tällaisessa tapauksessa voidaan päästä parhaimmillaan kitkakertoimen osalta arvoon 0,0010,003 (Bhushan 1999, s. 586). Pintojen välinen kosketus tapahtuisi harvoissa tilanteissa

63

esimerkiksi

käynnistystilanteissa,

jolloin

pintojen

kuluminen

olisi

minimaalista.

Voitelumuotoa, jossa voitelukalvo pitää pinnat erillään ilman erillistä paineistusta kutsutaan
hydrodynaamiseksi voiteluksi. Vastaavasti hydrostaattisessa voitelussa pumpun avulla
tuotettu paine voiteluaineeseen pitää pinnat erillään. Hydrodynaaminen voitelumuoto
saavutetaan, kun neste joutuu kapenevaan eli kiilamaiseen rakoon tai pintojen lähestyessä
toisiaan ja voiteluaineen pusertuessa ulos. (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 106.) Yhtenä
hydrodynaamisen voitelukalvon muodostumisen edellytyksenä on myös liukunopeus.
Tyypillisesti ehto riittävän paksun kalvon muodostumiselle täyttyy nopeudella 1 m/s, joka
on myös akselin pyörimisnopeus tässä tutkimuksessa. Pyörimisnopeuden pienentyessä
voitelukalvon paksuus pienenee. (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 189.)

Voitelumuotoa jossa liukupinnat ovat säännöllisesti kosketuksissa toisiinsa, mutta
voiteluaine muodostaa osittain pintoja erottavan kerroksen kutsutaan rajavoiteluksi
(Budynas & Nisbett 2011, s. 660–661). Sekavoiteluksi kutsutaan aluetta, jossa
hydrodynaamisesta voitelusta siirrytään rajavoiteluun. Tällöin kaksi eri voitelumuotoa voi
toimia samanaikaisesti. (Bhushan 1999, s. 590.)

Pain ja Hargreavesin (2012, s. 350) mukaan voitelujärjestelmissä, jotka ovat erityisesti
suunniteltu käytettäväksi vedellä, on laakeriin tehty erilliset reiät tai urat. Lisäksi vedelle
tarkoitetut erikoisurat estävät tehokkaasti abrasiivista kulumista, sillä kulumispartikkelit
kulkeutuvat uriin, josta vesi kuljettaa ne pois. Järjestelmä siis estää partikkelien pääsyn
laakeripinnoille ja estää täten vakavan kulumisen. (Pai & Hargreaves 2012, s. 350.) Yleensä
myös öljyvoidelluissa säteislaakereissa (liukulaakereissa) on urat tai reikä voiteluaineen
pääsyn varmistamiseksi liukupinnoille (Stachowiak & Batchelor 2014, s. 165).

Nykyisessä konstruktiossa ei ole minkäänlaisia uria tai reikiä voiteluaineena toimivaa vettä
varten, eikä laakerin ja akselin väliin pumpata erikseen vettä, jotta paine auttaisi
liukupintojen erottamisessa. Siten veden osalta ei tiedetä täysin kuinka hyvin se pääsee
liukupinnoille. Välyksen suuruuden osalta on myös epäselvää, onko se tarvittavan suuruinen
vesivoitelun toiminnan varmistamiseksi. Nykyisen konstruktion osalta onkin mahdollista,
että voitelun tarkoitus lähinnä laakerin jäähdyttäminen varsinkin, kun tiedetään että vanhassa
käytöstä poistuneen liukulaakerin fenolimuovin jäähdyttäminen vedellä on yleistä.
Korkeammat lämpötilat johtavat kitkakertoimen nousuun, joten jäähdyttäminen on
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kannattavaa kitkakertoimen nousun aiheuttaman lisääntyneen kulumisen ja kitkasta johtuvan
tehohävikin takia (Straffelini 2015, s. 40).

Liukulaakereihin voidaan myös upottaa voiteluaineena toimivia materiaaleja. Usein näistä
materiaaleista puhutaan kiinteinä voiteluaineina tai itsevoitelevina aineina. Tässä
tutkimuksessa ehdotettujen liukulaakerien OILES SP500 ja Nylacast Nylube sisältävät
kiinteän

voiteluaineen.

Tyypillisimpiä

kiinteitä

voiteluaineita

ovat

grafiitti,

molybdeenidisulfidi (MoS2) ja PTFE (polytetrafluorieteeni). Kiinteiden voiteluaineiden
kitka-

ja

kulumisominaisuudet

ovat

hyvät

erityisesti

voitelemattomissa

liukulaakerikohteissa. Nämä materiaalit ovat käytössä, kun kuorma, liukunopeus ja
lämpötila ovat suhteellisen pieniä. (Bhushan 1999, s. 873.)

Lisäksi Straffelinin (2015, s. 67) mukaan hiilipohjaiset pinnoitteet kuten grafiitti ja
timantinkaltainen pinnoite ovat kiinteitä voiteluaineita. Lisäksi hänen mukaan erilaisia
pehmeitä metalleja kuten kultaa, hopeaa ja lyijyä voidaan käyttää kiinteänä voiteluaineena
pinnoitteena.

6.6

Yhteenveto vaurioista ja päätelmät

Edellisissä kappaleissa käsiteltiin mahdollisia syitä tukilaakerin vikaantumiseen. Lähteiden
perusteella suurimmaksi syyksi kulumiseen voidaan olettaa akseliholkin huono kunto,
erityisesti kun pronssimateriaalien kestävyys abrasiivista kulumista vastaan on huono ja
voiteluaineena toimivan veden huonot voiteluominaisuudet kyseisessä rakenteessa.
Toisaalta sekoittimen tapaisessa laitteessa, jossa syitä tukilaakerin nopeaan kulumiseen voi
olla monia, ei voi olla pohtimatta näkökulmaa, jossa kaikilla eri syillä ja mekanismeilla on
oma osuutensa tukilaakerin nopeaan kulumiseen. Lisäksi eri kulumismekanismit harvoin
esiintyvät yksittäin vaan usein lopullinen kuluminen johtuu useamman mekanismin
vaikutuksesta. Usein juuri abrasiivinen kuluma voi saada alkunsa adhesiivisesta
kulumisesta, jonka seurauksena kulumispartikkelit irtoavat ja aiheuttavat täten abrasiivista
kulumista.

Yksi mahdollinen tekijä sekoittimen nopeaan kulumiseen on myös siihen vaikuttavat
voimat. Kyyppiin pumpataan jatkuvasti massaa ja kyypin nestepinta vaihtelee yleensä
pinnan vaihdellessa noin 30-40 % kyypin tilavuudesta. Mikäli kuitenkin nestepinta pääsisi
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laskemaan sekoittimen roottorin tasalle olisi vaarana roottorin kavitointi, joka aiheuttaisi
lavoille vaurioita ja mahdollisesti tukilaakerille normaalitilannetta isommat kuormat.

Vaurioanalyysin osalta akseliholkin kuluneisuus olisi myös ollut hyvä tutkia. Valitettavasti
akseliholkkia ei ollut säilytetty, eikä tässä tutkimuksessa sitä päästy siten tutkimaan.
Akseliholkin vauriota tutkimalla olisi voitu esimerkiksi selvittää sen pinnankarheus ja
mahdolliset

kulumismekanismit,

kulumismekanismien

selvittämisessä.

jotka

olisivat

Akseliholkin

auttaneet
osalta

tukilaakerinkin

jouduttiin

tyytymään

toiminnanohjausjärjestelmästä löytyneisiin tietoihin ja haastatteluista saataviin tietoihin.
Saatavien

tietojen

perusteella

akseliholkin

kuluneisuutta

peilattiin

tukilaakerin

korjaushistoriaan ja pääteltiin, että akseliholkki on keskeinen tekijä tukilaakerin nopeassa
kulumisessa. Päätelmää tukee ennen tutkimuksen aloittamista tehty akselin ja akseliholkin
vaihto, jonka jälkeen tukilaakerin vikaantumistaajuus on huomattavasti harventunut.
Toisaalta materiaalien vertailu Archardin kulumisyhtälöllä ja kulumisvakioiden avulla toi
ilmi selvät mahdollisuudet tukilaakerin kehittämiseen ja kestoiän pidentämiseen.

Vaurioanalyysi tribologian osa-alueella on monimutkainen ja haastava tehtävä, koska
kaikkia lähtötietoja ei ole saatavissa. Lisäksi sekoittimen osalta myös muiden komponenttien
vaikutusta tukilaakeriin ja sen kulumiseen on hankala arvioida. Kuten vika- ja
vaikutusanalyysi osoittaa on tukilaakerin kulumisellekin määritetty useita mahdollisia syitä.
Tämän tutkimuksen osalta jatkotoimenpiteeksi jäi laakeriin vaikuttavien voimien
selvittäminen, jotta varmistuttaisiin nykyisen konstruktion haasteista. Mikäli kuorma
tiedettäisiin, voitaisiin luotettavammin arvioida uusien materiaalien odotettavissa olevaa
kestoikää.

Voiteluaineena käytetyn veden hyödyistä ei ole myöskään varmaa tietoa. Käytöstä
poistuneen fenolilaakerin osalta veden käyttö on ollut suunniteltua jäähdytyksen takia, mutta
nykyisen punametallin toimiminen vaatii hyvät voiteluominaisuudet ja sitä vaatimusta
massan ja veden yhdistelmä tuskin täyttää, vaikka vedestä voidaankin saada hyötyä
esimerkiksi kitkakertoimen ja lämpötilojen hallinnassa.
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7

KONSTRUKTION KEHITTÄMINEN JA KUSTANNUSANALYYSI

Nykyistä konstruktiota on esitelty aiemmassa kappaleessa erityisesti sen rakenteen osalta.
Tässä kappaleessa keskitytään nykyisen konstruktion kunnossapitoon ja sen kustannuksiin
valitulta ajanjaksolta. Kustannusanalyysin avulla voidaan vaihtoehtoisia konstruktioita
arvioida ja perustella siten tietyn vaihtoehdon valintaa. Lisäksi nykyisen konstruktion
elinkaarta ja käyttövarmuutta ja varaosien saatavuutta arvioidaan. Lisäksi ehdotetaan uutta
konstruktiota ja nykyisen konstruktion kehittämistä edellisen kappaleen huomioiden
perusteella ja määritellään niiden kustannukset.

Vahvimmaksi vaihtoehdoksi on noussut uuden sivusekoittimen asennus, jolla vanha
pystysekoitin poistuisi ja tilalle saataisiin uudempi modernimpi sekoitin. Lisäksi käytännön
toteutukseltaan helpompaa vaihtoehtoa arvioidaan. Tämä vaihtoehto sisältää nykyisen
konstruktion kehittämisen tukilaakerin ja akseliholkin osalta, eikä vaatisi silloin
perusteellisia muutoksia nykyiseen sekoittimeen. Korjauskustannukset ja käytetyt resurssit
on kerätty Eforan vuonna 2006 käyttöön ottamasta toiminnanohjausjärjestelmästä
ajanjaksolta

2006-2017.

Ennen

nykyistä

järjestelmää

käytössä

olleen

toiminnanohjausjärjestelmän tiedot eivät ole enää saatavissa sen lakkauttamisen johdosta.

Vuodesta 2006 alkaen toiminnanohjausjärjestelmään kirjatuista työtilauksista voidaan
selvittää ja laskea korjauskustannukset, sekä tarkastella käytettyjä resursseja esimerkiksi
varaosia ja käytettyjä työtunteja omien työntekijöiden osalta vuodesta 2009 alkaen.
Alihankintana tehtyjen töiden osalta tuntimäärät eivät ole kirjautuneet järjestelmään,
ainoastaan

niistä

aiheutuneet

kustannukset.

Tilauksia

tarkasteltaessa

voidaan

hakukriteereinä käyttää erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi aikaa, tilausnumeroa tai kohdetta
(toimintopaikkaa). Korjauskustannukset halutessa asetetaan hakukriteeriksi tietyn kohteen
eli tässä tutkimuksessa viiraosan hylkykyypin sekoittimen toimintopaikan sekä
tarkasteltavan ajanjakson eli vuodet 2006–2016.

Lisäksi hakukriteeriksi on valittu

sekoittimen mekaaniset korjaukset (mekaaninen kunnossapito-osasto), koska tutkimus
keskittyy mekaanisin vikoihin varsinaisessa sekoittimessa ja vaihteistossa, eikä esimerkiksi
sähkömoottoriin ja sen sähkökorjauksiin. Järjestelmästä saadut tiedot kuten toteutuneet
kokonaiskustannukset (liite 7) voidaan tämän jälkeen tuoda taulukkolaskentaohjelmaan
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jatkokäsittelyä varten. Kuvassa 16 esitetään sekoittimen tukilaakeriin, mekaaniseen
tiivisteeseen ja vaihteistoon kohdistuneiden korjausten kokonaiskustannukset ja korjausten
lukumäärät vuosina 2006–2016. Taulukosta jätettiin pois säännölliset huollot kustannusten
ja lukumäärien osalta, jotka ovat noin 2000 € verran.

7
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Kustannukset vuosittain €

2012

2013

2014

2015
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Korjausten lukumäärä vuosittain

Kuva 16. Vuosittaiset kustannukset ja korjausten lukumäärät.

Valitun ajanjakson korjaus- ja huoltokustannusten yhteenlaskettu summa on noin 180 000
€. Kustannukset jakaantuvat seuraavan kuvan 17 mukaisesti eri korjauslajeihin.
Tarkasteltavana kohteina ovat seuraavat korjaukset:
•

Sekoittimen tukilaakerin ja akselin vaihto- ja korjaustyöt

•

Sekoittimen liukurengastiivisteen (mekaaninen tiiviste) vaihto- ja korjaustyöt

•

Vaihteiston korjaustyöt
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Toteutuneiden kokonaiskustannusten
jakautuminen
76 767 €
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Tukilaakerin korjaukset

Mekaanisen tiivisteen
korjaukset

Vaihteiston korjaukset

Kuva 17. Korjauskustannusten jakaantuminen eri lajeihin.

7.1

Vaihtoehtoiset konstruktiot

Sekoittimen kestoiän kasvattamiseksi tutkimuksessa lähdettiin vaihtoehtoisia konstruktioita
pohtimaan kahdesta näkökulmasta. Toisena näkökulmana oli kustannustehokas ja helposti
käyttöön otettava tapa kehittää nykyistä konstruktiota ja toisena näkökulmana oli kokonaan
uuden konstruktion asentaminen.

7.1.1 Sivusekoitin
Uuden sekoittimen valintaprosessi oli hyvinkin käytännön sanelemaa, sillä isoja
sekoitintoimittajia ei ole Euroopassa kovinkaan montaa. Toimittajan 1 sekoitin valittiin
arvioitavaksi uutta konstruktiota suunniteltaessa. Valintapäätökseen vaikutti Eforan ja Stora
Enson pitkä yhteistyö kyseisen toimittajan kanssa ja jo muualla Stora Enson tehtailla
käytössä olevat toimittajan sekoittimet. Erityisesti kunnossapidon, mutta myös tuotannon
näkökulmasta varaosien saatavuus on yksi valintaperusteista uutta laitetta valittaessa. Mikäli
laite vikaantuessaan aiheuttaisi tuotantokatkoksen, on äärimmäisen tärkeää, että varaosa on
saatavissa mahdollisimman pian. Lisäksi rakennetta suunniteltaessa on hyvä kiinnittää
huomiota korjauksen vaativuuteen ja sen vaatimiin resursseihin eli esimerkiksi käytettävään
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korjausaikaan, työntekijöiden lukumäärään ja tarvittaviin erikoistyökaluihin.

Koska

toimittajan 1 eri kokoluokan sekoittimia on jo käytössä Stora Enson tehtailla, on eri mallien
varaosista tiedot tietokannassa, sekä tärkeimmät varaosat ovat saatavissa yrityksen
varastopalvelusta. Näin ollen tarvittavat dokumentoinnit vähenisivät ja uutta sekoitintyyppiä
varten ei tarvitsi uusia varaosia ottaa varastoon, vaan voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevaa
varastoa.

Pohjasekoittimen vaihtaminen sivusekoittimeen oli myös perusteltua, sillä viime vuosina
paperi- ja kartonkiteollisuudessa vanhoja pohjasekoittimia on muunnettu uudemman
tyyppisiksi sivusekoittimiksi ja pohjasekoittimien tarjonta on vähentynyt huomattavasti.
Nykyisen konstruktion osalta myös hylkykyypin sekoittimen huoltotoimenpiteet ovat
vaativampia kuin sivusekoittimen, sillä nykyinen sekoitin on asennettu pystyyn siten että
sekoittimen moottori, vaihteisto ja akselit ovat erillisellä hoitotasolla kolmen metrin
korkeudessa, jolloin laitteiden haalaus on huomattavasti haasteellisempaa kuin jos sekoitin
olisi lattiatasolla. Uuden sivusekoittimen asennus tapahtuisi tämän tutkimuksen kohteena
olevan kartonkikoneen kyypin osalta lattiatasolle siten että kohteeseen olisi suora yhteys
lattiatasolta, jolloin haalaus olisi mahdollista esimerkiksi trukkia käyttäen.

Kokonaan uuden konstruktion suurimmaksi eduksi voitaisiin laskea uuden rakenteen myötä
usein vikaantuvan tukilaakerin poistuminen. Uuden sekoittimen isoimpana haasteena taas
ovat sen aiheuttamat kustannukset. Uusi konstruktio vaatisi luonnollisesti kokonaan uuden
sekoittimen oheislaitteineen, kuten vaihteiston, sähkömoottorin ja taajuusmuuttajan. Lisäksi
sivusekoitin vaatisi rakennustyöt kyypin asennuksen osalta ja uuden kulkuaukon tekemistä
kyyppiin. Lisäksi huomattavia kustannuksia tulisi tarvittavista putkitöistä, suunnittelusta,
nostopalkeista ja hoitotasoista.

Alustavassa suunnittelussa sivusekoittimen sijoittamiselle kyyppiin oli kaksi vaihtoehtoa.
Neliömallisen kyypin neljästä seinästä kahdelle on mahdollista sijoittaa uusi sivusekoitin.
Toinen vaihtoehto on sekoittaminen nykyisen kulkuaukon kohdalle koneen suuntaiselle
seinälle ja toinen vaihtoehto on poikittaiselle seinälle erään käytöstä poistetun kyypin tilalle.
Molempien vaihtoehtojen osalta kustannukset vaadittavista töistä arvioitiin alustavalla
tarkkuudella, joka sallii 10 % heiton lopullisiin kustannuksiin. Lisäksi arvioitiin
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vaihtoehtojen muita hyötyjä tai haittoja toisiinsa verrattuna. Kustannusarvio molemmissa
vaihtoehdoissa koostuu pääpiirteissään seuraavista tekijöistä:
•

Sekoitin oheislaitteineen

•

Rakennustyöt

•

Teräsrakennetyöt sisältäen hoitotasot ja nostopalkit

•

Putkistotyöt

•

Sähköistys

•

Asennustelinetyöt

•

Suunnittelu ja dokumentaatio

•

Muut oheiskulut

7.1.2 Vaihtoehto 1: Sivusekoittimen asennus nykyisen kulkuaukon kohdalle
Sivusekoittimen osalta asennus nykyisen kulkuaukon kohdalle on sekoittimen kuljettamisen
ja asentamisen osalta helpompaa, kulkuaukon ollessa leveän käytävän varrella. Kyseisellä
paikalla ollessaan nostopalkkien ja hoitotasojen tarve jäisi pienemmäksi. Rakennustöiden
osalta sekoittimen läpivienti vaatisi kulkuaukon kohdalta laajennusta, sekä uuden kulkureitin
ja kulkuaukon tekemistä toiselle seinustalle. Lisäksi käytöstä poistetun kyypin seinämä
jouduttaisiin osittain poistamaan, jotta sekoittimelle saataisiin lisätilaa. Nykyisen
kulkuaukon molemmilla puolilla on säiliöt, joista toista jouduttaisiin siirtämään, jotta
sekoitin mahtuisi kyseiseen paikkaan. Lisäksi nykyisen kulkuaukon kohdalla katossa on
lyhennetty käytöstä poistettu järeä putki, joka jouduttaisiin lyhentämään. Sähkötöiden osalta
eri vaihtoehtojen kustannukset eivät oleellisesti eroa toisistaan. Varsinaisen sekoittimen
osalta kustannukset eivät muutu eri vaihtoehtojen välillä.

Lopulliset kokonaiskustannusarviot on esitetty taulukossa 15 eri alihankkijoiden tarjousten
perusteella.

Taulukko 15. 1. Vaihtoehdon kustannusarviot.
Alihankkija 1

Alihankkija 2

120 638 €

117 446 €
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7.1.3 Vaihtoehto 2: Sivusekoittimen asennus uuteen aukkoon
Toisen vaihtoehdon osalta mahdollisuudet sekoittimen haalaamiseen osoittautuivat
hankalammiksi ja haalauksen reitin osalta jouduttiin pohtimaan kahta erilaista
reittivaihtoehtoa. Ensimmäinen reittivaihtoehto kulkisi hylättyjen kyyppien yli noin
kymmenen metrin matkan ennen kuin sekoitin voitaisiin pudottaa käytävälle. Toinen
reittivaihtoehto edellyttäisi sekoittimen kuljettamisen ahtaasta väliköstä, joka ei välttämättä
onnistuisi. Sivusekoittimen asennus uuteen aukkoon on sekoittimen kuljettamisen,
tarvittavien hoitotasojen ja nostopalkkien suhteen hankalampaa kuin käytävän puolelle
asennettaessa. Syvään kyyppiin tarvittavat hoitotasot ja kyypin yläpuolelle asennettavat
nostopalkit haalausta varten ovat alihankkijan 1 tarjouksen perusteella kustannuksiltaan noin
puolitoista kertaa korkeammat kuin aikaisemmassa vaihtoehdossa nykyisen kulkuaukon
kohdalle.

Lisäksi

asennustöihin

tarvittavat

telineet

ovat

kustannuksiltaan

noin

kolminkertaiset verrattuna ensimmäiseen vaihtoehtoon käytävän puolella. Taulukossa 16 on
esitetty 2. vaihtoehdon 1. reittivaihtoehdon kokonaiskustannukset. Vastaavasti taulukossa
17 on 2. reittivaihtoehdon kustannukset.

Taulukko 16. 2. Vaihtoehdon kustannusarviot: reittivaihtoehto 1.
Alihankkija 1

Alihankkija 2

121 940 €

134 502 €

Taulukko 17. 2. Vaihtoehdon kustannusarvio: reittivaihtoehto 2.
Alihankkija 1

Alihankkija 2

118 113 €

126 767 €

Vaihtoehdon 2. eri reittivaihtoehtojen osalta alihankkijoiden tarjouksessa esiintyi jo isompia
eroja, sillä alihankkijan 2 tarjous reittivaihtoehdon 1. osalta oli noin 10 % kalliimpi.
Reittivaihtoehdon 2. osalta alihankkijan 2 tarjous oli vastaavasti kustannuksiltaan noin 7 %
korkeampi.
7.1.4 Yhteenveto kustannuksista ja investoinnin kannattavuus
Kuten kustannusarvioista nähdään erityisesti alihankkija 1 osalta, ei sekoittimen asennuksen
eri vaihtoehdoille kustannusten osalta tule huomattavia eroja. 1. Vaihtoehdon sisältämät
putkistotöiden kustannukset kompensoituvat 2. vaihtoehtoon verrattuna pienemmissä
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kustannuksissa telinetöiden, teräsrakennetöiden ja suunnittelun osalta. Alihankkijan 1
tarjousten perusteella halvimmaksi vaihtoehdoksi sivusekoittimen asennukselle olisi
vaihtoehto, jossa hylkykyypin sekoitin asennettaisiin koneensuuntaisesti hylättyjen
kyyppien puolelle. Kyseinen asennus prosessin näkökulmasta on myös paras ratkaisu, sillä
sekoitintoimittaja suosittelee parhaan sekoitustuloksen saamiseksi juuri asennusta kyseiseen
kohtaan.
Seuraavaksi

vertailtiin

nykyisen

sekoittimen

korjauskustannusten

keskimääräisiä

kustannuksia ja korjausten lukumääriä taulukossa 18. Korjauskustannusten osalta
huomioitiin tukilaakerin, mekaanisen tiivisteen ja vaihteiston korjaukset. Mekaanisen
tiivisteen

vikaantuminen

oletettiin

pääsääntöisesti

johtuvan

akselin

kasvaneesta

säteispoikkeamasta. Vaihteiston korjauskustannukset otettiin myös huomioon, sillä uusi
sekoitin sisältää vaihteiston ja uusi vaihteisto todennäköisesti vähentäisi kyseiseen
koneenosaan liittyviä korjaustarpeita. Määräaikaishuollot jätettiin huomioimatta, koska ne
ovat kiinteitä kustannuksia.
Taulukko 18. Nykyisen sekoittimen keskimääräiset korjauskustannukset.
Tekijä

Arvo

Yksikkö

Vuosimäärä vertailujaksolla

11

v

Korjausten lkm. vertailujaksolla

27

kpl.

Keskimääräinen

korjauslkm.

vuosittain 2,45

kpl.

(= 27 / 11)
Vikaantumistaajuus kuukausissa (12/2,45)

~5

kk

Yhteenlaskettu korjaussumma vertailujaksolla

181 833

€

Korjauskustannusten

keskiarvo

korjausta 6735

€

vuosittain 16 530

€

kohden (181 833 € / 27)
Keskimääräinen
(2,45 * 6735 € )

korjauskustannus
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Taulukon 18 arvoilla laskettiin seuraavaksi investoinnin takaisinmaksuaika (taulukko 19)
korottomana ideaalitilanteessa, jossa uuden sekoittimen osalta erinäisiä korjauskuluja ei
olisi. Määräaikaishuolloista johtuvat kustannukset jätettiin vanhan sekoittimen tapaan
huomioimatta.
Taulukko 19. Investoinnin takaisinmaksuajat eri vaihtoehdoilla ideaalitilanteessa.
Asennus-

Ali-

Investointi-

Vuosittainen

Takaisinmaksu-

vaihtoehto

hankkija

kustannus

keskimääräinen

aika n (v)

H (€)

korjaus-

n = H/S

kustannus
vertailujaksolla
S (€)
1.Vaihtoehto

1

120 638

16 530

7,3

1. Vaihtoehto

2

117 446

16 530

7,2

2. VE Reitti 1.

1

121 940

16 530

7,4

2. VE Reitti 1.

2

134 502

16 530

8,1

2. VE Reitti 2.

1

118 113

16 530

7,1

2. VE Reitti 2.

2

126 767

16 530

7,7

Kuten taulukosta nähdään, on uuden sivusekoittimen investointikulujen takaisinmaksuaika
7–8 vuotta kaikilla sekoittimen asennusvaihtoehdoilla, mikäli uudessa sekoittimessa ei
esiintyisi vikaantumisesta johtuvia korjauskuluja.
Sekoitinvalmistajan tietojen mukaan odotettavissa oleva elinkaari sekoittimen mekaaniselle
tiivisteelle normaalissa käytössä on viisi vuotta ja vaihteiston hammaspyörille 10 vuotta.
Näin ollen mekaaninen tiiviste vaihdettaisiin todennäköisesti kerran investoinnin
takaisinmaksuaikana. Lisäksi olemassa olevien asennettujen sekoittimien korjaushistoriasta
toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy vaihteistoon liittyviä korjauksia. Olemassa olevien
tietojen perusteella voidaan arvioida takaisinmaksuaikaa tarkemmin. Verrattaessa
vastaavien sekoittimien korjauksia toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvien tietojen avulla
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ajanjaksolta 2003-2016 laskettiin keskimääräiset kustannukset korjausta kohden sekä
keskiarvo korjausten lukumäärästä sekoitinta kohden vertailujaksolla. Lisäksi laskettiin
keskimääräiset

korjaukset

vuodessa

sekoitinta

kohden

sekä

korjauskustannukset

vuositasolla. Näitä tietoja hyödynnettiin investoinnin takaisinmaksuaikaa laskettaessa
vastaavan mallisen sekoittimen käyttöhistorian perusteella. Vastaavia sekoittimia on
asennettuna Imatran tehtailla kuusi kappaletta. Taulukossa 20 esitetään korjaushistorian
perusteella suoritetut laskut. Laskelmissa huomioitiin korjaukset, jotka liittyivät sekoittimen
mekaanisiin komponentteihin kuten laakereihin, mekaaniseen tiivisteeseen tai vaihteistoon.
Taulukko 20. Uutta sivusekoitinmallia vastaavien jo käytössä olevien sekoitinmallien
keskimääräiset korjauskustannukset ja vikaantumisvälit.
Tekijä

Arvo

Yksikkö

Vuosimäärä vertailujaksolla

14

v

Korjausten lkm. vertailujaksolla

11

kpl.

Korjausten lukumäärän keskiarvo sekoitinta kohden 1,83

kpl.

vertailujaksolla (= 11 / 6)
Keskimääräinen korjauslkm. vuosittain (= 1,83 / 14)

0, 13

kpl.

Vikaantumisväli vuosissa

~8

v

Yhteenlaskettu

korjaussumma

(6

sekoitinta) 177 499

€

vertailujaksolla
Korjauskustannusten

keskiarvo

korjausta

kohden 16 136

€

(177 499 / 11)
Keskimääräinen

vuotuinen

korjauskustannus 2 113

€

(= 0,13 * 16 136 €)
Vuotuinen

säästettävä

korjauskustannus

sekoitin: 16 530 € - 2 113 € )

(vanha 14 417

€
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Kun taulukon 20 tiedoilla lasketaan uusi takaisinmaksuaika, saadaan tulokseksi noin vuoden
lisäys takaisinmaksuaikaan eri investointivaihtoehdoille.
Uuden sivusekoittimen myötä yhtenä uutena komponenttina on taajuusmuuttaja, jolla
sähkömoottorin pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia voidaan säätää portaattomasti.
Normaalissa ajossa kartonkikoneen viiraosan hylkykyyppiin tulee muutamia tonneja
tunnissa viiraosalta reunanauhoja. Hylkykyypin sekoitin ja sen moottori on kuitenkin
mitoitettava katkon varalle, jolloin massaa tulee kyyppiin sekoitettavaksi noin 40- 45 tonnia
tunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että sekoittimen koko sekoituskapasiteettia ei tarvita kuin
murto-osan ajasta. Nykyisessä sekoittimessa ei taajuusmuuttaja ole, jolloin sekoittimen ja
sähkömoottorin pyörimisnopeus on koko ajan vakio ja siten sähkömoottori toimii
käytännössä koko ajan vakioteholla. Uuden sekoittimen taajuusmuuttajalla voitaisiin
pyörintänopeutta säätää sekoitustarpeen mukaan, jolloin energiakustannuksien osalta
saavutettaisiin säästöjä.
Tutkimuksessa mitattiin nykyisen konstruktion osalta sähkömoottorin virta, jonka avulla
laskettiin moottorin käyttämä teho kolmivaihevirran osalta seuraavalla kaavalla (Ahoranta
2015, s. 235):
= √3"#$%&φ

(9)

Kaavassa 9 sähkötehoa kuvaa P, U on jännite, I virta ja cos φ on tehokerroin, joka on
sähkömoottoreille noin 0,8. Tulokseksi saatiin nykyisen konstruktion osalta sähkömoottorin
tehoksi 32 kW. Sekoitinvalmistajan tietojen mukaan normaaliajossa uusi sekoittimen
sähkömoottori taajuusmuuttajalla tarvitsi noin 25 kW tehon. Tällöin energiankulutus olisi
23 % pienempi kuin nykyisessä konstruktiossa. Vuotuisessa sähkönkulutuksessa säästyvä
summa olisi täten noin 2 500 €. Kun kyseinen summa otetaan huomioon takaisinmaksuaikaa
laskettaessa, lyhenee takaisinmaksuaika hieman yli vuodella 7–8 vuoteen vastaamaan
taulukossa 19 laskettujen ideaalitilanteen takaisinmaksuaikoja.

7.1.5 Tukilaakerin ja akseliholkin kehittäminen
Nykyisen konstruktion vaurioitumista tutkittaessa pääteltiin tukilaakerin nopean kulumisen
ja vikaantumisen taustalla olevan mahdollisesti monia tekijöitä, mutta tärkeimmät tekijöiksi
oletettiin akseliholkin kuluneisuus, punametallin huonohko sopivuus akseliholkin
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vastinpariksi ja vesivoitelun vähäinen hyöty. Rajoittavan tekijänä konstruktiota kehittäessä
oli prosessin asettama este voiteluaineiden käytölle. Näillä perusteilla vaihtoehdoksi
esitettiin

materiaalin

vaihtoa

tukilaakerissa

sekä

akseliholkin

pinnoittamista

timantinkaltaisella hiilipinnoitteella (Diamond-likecarbon, DLC).

Timantinkaltainen pinnoite, josta usein myös timanttipinnoitteena puhutaan, on hiilestä
valmistettu ohut pinnoite, jonka sidosrakenne muistuttaa timantin sidosrakennetta.
Sidosrakenne koostuu levymäisestä grafiittisesta ja timantin kuutiomaisesta rakenteesta
(Cha & Erdemir 2015, s. 26). Timantti on tunnettu sen erityisen korkeasta kovuudesta, joka
vaihtelee yleisimmillä DLC-pinnoitteilla noin 1000 – 3000 HB välillä (Donnet & Erdemir
2008, s. 88). Pääsääntöisesti materiaalit, jotka ovat erityisen kovia, ovat myös
kulutuskestävyyden osalta huippuluokkaa. Timantinkaltaisen pinnoitteen kuutiomaisella
sidosrakenteella saavutetaan siten hyvä kulutuskestävyys ja lisäksi pieni kitkakerroin
kuivissa olosuhteissa. (Donnet & Erdemir 2008, s. 6.) Liukupintojen materiaalien ison
kovuuseron on yleisesti myös huomattu vähentävän kulumista (Straffelini 2015, s. 126).
DLC-pinnoitteella myös punametallin vastinpinnan kovuuden vähimmäisvaatimus täyttyisi
moninkertaisesti. Timantinkaltainen pinnoite on myös kovuudeltaan yli kaksinkertainen
nykyiseen pinnoitteeseen.

Tässä tutkimuksessa tukilaakeri ja akseliholkki ovat voideltuja prosessista tulevalla massan
ja veden sekoituksella. Tällöin timantinkaltaisen pinnoitteen kitkakerroin eroaa
voitelemattomasta eli kuivasta tilanteesta. Timantinkaltaisen pinnoitteen kitkakertoimen on
kuitenkin havaittu hieman nousevan ilman kosteuden noustessa tai pinnoitteen ollessa veden
kanssa kosketuksissa (Ronkainen, Varjus & Holmberg 2000, s. 482).

Tukilaakerin materiaalin vaihtoa ehdotettiin myös tässä tutkimuksessa. Yhtenä vaihtoehtona
olisi nykyisen tukilaakerin kanssa samankaltainen tukilaakeri OILES SP500, joka sisältäisi
kiinteänä voiteluaineena toimivan grafiitin ja muita lisäaineita. Varsinainen materiaali
kyseisessä laakerissa on vanhan tukilaakerin kanssa samaa ainetta punametallia. Kyseisestä
laakerista saatavilla olevasta dokumentissa ilmoitetaan akselin vähimmäiskovuudeksi 165
HB tai enemmän. Kyseinen kovuus riittäisi nykyiseen akseliholkkiin myös ilman
timanttipinnoitusta.
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Ehdotettujen vaihtoehtojen vahvana etuna uuteen sivusekoittimeen verrattuna ovat niiden
erinomainen kustannustehokkuus. Pinnoitetun akseliholkin ja tukilaakerin kustannukset
olisivat

alle

kymmenesosan

Toiminnanohjausjärjestelmästä

löytyvän

uuden

sivusekoittimen

korjaushistorian

ja

kustannuksista.

tilausten

perusteella

määritettiin myös arvio punametallilaakerin vaihdon kustannuksista, joita vertailtiin uusien
materiaalien

kustannuksiin.

Punametallisen

tukilaakerin

materiaali-

ja

valmistuskustannukset olivat noin 400 €. Vaihtotyön kustannuksiksi arvioitiin keskimäärin
noin 2 000 €. Saatujen tarjousten perusteella akseliholkin timanttipinnoitus olisi
kustannuksiltaan noin 700–800 €. Akseliholkin kustannukset olisivat noin 1 100 – 1 200 €,
kun nykyisen Castolin akseliholkin kustannukset ovat noin 2 800 €. Täten timanttipinnoitus
olisi myös edullisempi kuin nykyinen pinnoite. Vastaavasti uusi OILES SP500 liukulaakeri
maksaisi asennusvalmiina noin 600–700 €. Nyloninen Nylube liukulaakeri maksaisi
vastaavasti noin 500–700 €. Arvioitujen kustannusten perusteella näyttäisi, että akseliholkin
pinnoittaminen ja tukilaakerin vaihto tarjottuihin materiaaleihin olisi kannattavaa, mikäli
niiden

avulla

säästyttäisiin

edes

yhdeltä

korjauskerralta.

Koska

uusien

tukilaakerimateriaalien kulumisvakioiden avulla lasketut kestoiät ovat moninkertaisia
verrattuna nykyiseen materiaaliin, voidaan olettaa, että kehittämällä akseliholkin materiaalia
ja liukulaakerimateriaalia saavutettavat säästöt ovat hyvinkin mahdollisia, vaikka
korkeimpiin kulumisvakion arvoihin ei edes päästäisi.

Lisäksi nykyisen konstruktion kehittäminen vaadittavien resurssien kuten työajan ja
miesvoiman osalta olisi huomattavasti pienempi verrattuna uuteen sivusekoittimeen. Uusi
tukilaakeri ja akseliholkki voitaisiin asentaa lyhyessä muutaman vuorokauden kestävässä
suunnitellussa huoltokatkossa, kun sivusekoitin vaatii lähes viikon verran työaikaa.
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POHDINTA

Vaurioanalyysi tribologian osa-alueella on monimutkainen ja haastava tehtävä kun kaikkia
lähtötietoja ei ole saatavissa. Tämän tutkimuksen osalta tehtäväksi jääneet jatkotoimenpiteet
koskivat osaltaan nykyisen konstruktion vaurioitumisen syiden varmistamista. Tutkimuksen
vaurioanalyysi tukilaakerin osalta jäi puutteellisten lähtötietojen seurauksena tuloksiltaan
epävarmaksi ja osittain myös tribologian alan monitahoisuudesta johtuen. Toisaalta
yksinkertaisimmillaan tukilaakerin kuluminen näkyvine urineen yhdistettynä kovemman
akseliholkin kuluneisuuteen voidaan olettaa olevan selvä merkki abrasiivisesta kulumisesta,
erityisesti kun tutkimuksen aikana vaihdetun akseliholkin jälkeen vikaantumistiheys on
huomattavasti laskenut. Tutkimuksen aikana tukilaakeria ei ole jouduttu vaihtamaan
kertaakaan,

mutta

ennen

akseliholkin

vaihtoa

vikaantumistiheys

oli

lähemmäs

kuukausittaista. Tähän pohjautuen voidaan kohtalaisen luotettavasti olettaa, että akseliholkin
kuluneisuudella on ollut suuri merkitys huomattavasti pehmeämmän tukilaakerin
kulumiseen.

Akseliholkin kuluneisuus halkeilemalla vastaavasti voisi viitata holkin väsymiskulumiseen.
Väsymiskulumiselle ovat tyypillisiä säröt ja halkeilemat, joiden seurauksena partikkeleita
myös

irtoaa.

Akseliholkin

osalta

kehitysehdotukseksi

esitetään

hyvästä

kulumiskestävyydestä ja pienestä kitkakertoimesta tunnettua timantinkaltaista pinnoitusta
sekä akseliholkin kunnon varmistamista säännöllisin väliajoin erityisesti, mikäli tukilaakerin
kuluminen kiihtyy. Akselin pinnoittaminen ei nosta kustannuksia oleellisesti, joten sitä
voidaan pitää kustannustehokkaana ja kestoikää pidentävänä ratkaisuna.

Tukilaakerin ylä- ja alareunojen tyssääntyminen ja materiaalin siirtyminen voisi
mahdollisesti olla merkki materiaalin puristuslujuuden ylittämisestä.

Tukilaakerin

kulumisen seurauksena akselin aiheuttama voima tukilaakeriin olisi tällöin kohdistunut
tukilaakerin reunoille aiheuttaen materiaalin siirtymisen ylikuormituksen johdosta.

Punametallisen tukilaakerin ja akselin välinen voitelumekanismi ja veden toimivuus
voiteluaineena jäivät myös tuloksiltaan epävarmaksi, mutta kun tiedetään edellisen
tukilaakerimateriaalin fenolin toimivan veden kanssa suhteellisen hyvin ja toisaalta
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punametallin vaatimukset hyvästä voitelusta voidaan olettaa, että nykyisen konstruktion
voitelun kehittäminen olisi edullista pidemmän kestoiän saavuttamiseksi. Valitettavasti
kohteen asettamat elintarvikealan vaatimukset estävät rasvan ja öljyn käytön.

Kohteen asettamat vaatimukset öljyttömästä voitelusta voitaisiin korvata kiinteillä
voiteluaineilla kuten grafiitilla, joka olisi esimerkiksi sintratun pronssilaakerin huokosissa.
Archardin kulumisyhtälön ja kulumisvakioiden avulla arvioituna erityisesti materiaalit, jotka
sisältävät kiinteän voiteluaineen nousivat vahvaksi kehitysehdotukseksi, sillä kulumisvakion
perusteella odotettavissa oleva kestoikä voisi moninkertaistua verrattuna nykyiseen
punametalliseen tukilaakeriin. Kiinteän voiteluaineen sisältävät materiaalit ovat myös
yhteensopivia elintarvikeprosessien kanssa, joten ne täyttävät elintarvikekartongin
valmistusprosessin vaatimukset. Oikeanlaisen laakerin valinta kohteeseen edellyttää hyvin
monien asioiden huomioonottamista tribologian alueelta. Tällöin tarvitaan yksityiskohtaiset
laakerikuormat, laakeri- ja akselimitat, liukunopeudet, voiteluaineen ominaisuudet,
materiaalien kovuudet, materiaalin kulumisvakiot ja kitkakertoimet. Lähtötietojen
puutteellisuuden ja tutkimuksen rajauksen perusteella eri materiaaleja arvioitiin
kirjallisuudesta löytyvien kokeellisten kulumisvakioiden avulla.

Kiinteän voiteluaineen sisältävät tukilaakerit ovat myös uuteen sivusekoittimeen verrattuna
kustannustehokkaita. Uuden tukilaakerin kustannukset ovat vain noin sadasosan uuden
sivusekoittimen

kustannuksista.

Arvioitaessa

tarjousten

perusteella

uusia

tukilaakerimateriaaleja huomattiin, että kiinteän voiteluaineen sisältävä punametallilaakeri
OILES SP500 ja nylonista valmistettu kiinteän voiteluaineen sisältävä Nylube-laakeri eivät
eronneet merkittävästi kustannuksiltaan. Kummankaan materiaalin kustannukset eivät
myöskään oleellisesti eronneet nykyisestä punametallista. Täten voidaan päätellä, että mikäli
kulumisvakioiden perusteella tehty arvio odotettavissa olevasta eliniästä pitää paikkansa,
olisi järkevää vaihtaa liukulaakerimateriaalia jompaankumpaan uusista ehdotetuista
materiaaleista yhdessä uuden timantinkaltaisen pinnoitteen kanssa.

Rahallisesti hankalammin mitattavien asioiden suhteen vanhan sekoittimen korjaaminen on
työläämpää sen asennustavan johdosta. Uuden modernin sivusekoittimen huoltaminen ja
korjaustyöt ovat yksinkertaisempia ja nopeampia suorittaa, joten myös niiden osalta voidaan
saavuttaa kustannussäästöjä. Uuden sekoittimen osalta myös varaosat olisivat vakioituja
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varaosia, joita löytyy vastaavista malleista Imatran tehtailta ja valmiina varaosina omasta
varastosta. Vanhan sekoittimen varaosat on erikseen tilattava ja valmistettava
mittatilaustyönä, joka tarkoittaa pidempiä toimitusaikoja.

Vanhan

sekoittimen

korvaaminen

uudella

sekoittimella

mahdollistaisi

myös

energiankulutuksen vähentämisen pienemmän sekoittimen pyörintänopeuden ansiosta.
Tuotantolaitosten elinkaaren voidaan olettaa olevan vuosikymmenien mittaisia, jolloin
energiankulutuksen
takaisinmaksun

vähentäminenkin

jälkeen

tulisi

kompensoisi

edullisemmaksi

investointikustannuksia

pidemmällä

aikavälillä.

ja

Uuden

sivusekoittimeen pyörintänopeuden ollessa alhainen, olisi myös mahdollista, että
sekoittimen kestoikä olisi pidempi kuin verratuissa vastaavissa laitteissa. Oman näkökulman
tuo myös yrityksen oma politiikka energiansäästön suhteen ja mahdolliset rahoitusasiat.
Asiakkaalla on erikseen olemassa oma budjetti kohteisiin, joissa tehdään investointeja
energian säästämiseksi. Yhtenä tekijänä puoltamassa uutta sivusekoitinta on myös
tulevaisuudessa tapahtuva mahdollinen tuotantokapasiteetin nosto. Uusi sivusekoitin on
mitoitettu siten että se riittäisi noin 20 % tuotannon nostolle. Lisäksi sekoittimen malli on
helposti vaihdettavissa isompaan malliin, joka ei kustannuksiltaan ole merkittävästi
korkeampi. Sivusekoittimen osalta myös mahdolliset vikaantumistilanteet ovat varaosien
saatavuuden näkökulmasta paremmat. Koska vastaavia sekoittimia on jo käytössä Stora
Enson tehtailla, on niille myös jo olemassa kokonaisia vaihtoyksiköitä varastoituna.
Varastoituja osia voidaan siten käyttää useampiin kohteisiin.

8.1

Luotettavuusnäkökohdat

Tutkimuksessa suoritettavan vika- ja vaikutusanalyysin luotettavuutta analysoitaessa
huomattiin haastatteluun perustuva perushaaste, joka liittyy kielen käyttöön ja
ymmärtämiseen. Vika- ja vaikutusanalyysista saatavien tulosten tarkkuus perustuu osittain
lomakkeen kysymysten asetteluun ja kuinka vastaaja ja käsittelijä ne ymmärtävät.
Käsiteltävien aiheiden kysymysten on oltava kielellisesti selviä ja ymmärrettävissä samalla
tavalla henkilöstä riippumatta, jotta menetelmän validiteetti ei kärsi.

Koska VVA:n

tiedonkeruu toteutetaan eräänlaisena ryhmähaastatteluna, on usein myös vaarana, että joku
ryhmän jäsenistä ei osallistu aktiivisesti analyysin suorittamiseen, jolloin vastausten antajien
määrä laskee vähentäen tutkimuksen luotettavuutta. Tähän asiaan kiinnitettiin myös tämän
tutkimuksen aikana huomiota. Tässä tutkimuksessa vika- ja vaikutusanalyysin voidaan
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kuitenkin uskoa olevan luotettava tapa kerätä tietoa tutkittavasta kohteesta. Käytetyt asteikot
myös muokattiin paremmin tutkimukseen sopiviksi, jotta tulokset vastaisivat tutkittavaa
kohdetta. VVA-ryhmään valittiin vain henkilöitä, jotka edustavat kohteen kanssa paljon
tekemisissä olevia henkilöitä, joilla on monien vuosien kokemus kunnossapidosta. Toisaalta
VVA-analyysin luotettavuutta olisi voitu todennäköisesti parantaa, mikäli kaikki ryhmän
jäsenet olisi koulutettu analyysin käyttöön ennen tutkimuksen aloitusta.

FMEA-analyysi on oikein implementoituna ja suoritettuna arvokas työkalu laadun
kehittämiseen prosessissa tai tuotteessa. Toisaalta mikäli FMEA implementoidaan väärin,
on analyysi pahimmillaan vain ajan ja resurssien tuhlausta. FMEA:n isoimmaksi haasteeksi
on usein esitetty inhimillisiä virheitä tai tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat
heikentävästi analyysin laatuun. Inhimillisillä tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi yksilön
subjektiivisia näkemyksiä, ryhmän jäsenten välistä kommunikointia ja kemiaa, sekä jäsenten
erilaista kokemusta tutkittavasta kohteesta tai FMEA-analyysistä. (Banghart, Babski-Reeves
& Bian 2016, s. 1.)

FMEA-analyysiä ei voi yksi ihminen suorittaa. Ongelmaksi muodostuu yhden ihmisen
kapea ja subjektiivinen näkökulma tutkittavaan kohteeseen. Mikäli tutkittava kohde on
monimutkainen, yksi henkilö tuskin tietää kaikkia ongelmia ja lisäksi ongelmaksi
muodostuu myös isoksi kasvava työmäärä ja sitä kautta resurssipula analyysin
suorittamiseksi perusteellisesti (Anleitner 2010, s. 17). FMEA-analyysiin sisältyy myös
oleellisesti ideointi ja brainstormaus, joka vaatii onnistuakseen myös ryhmätyöskentelyä,
jossa jäsenet aktiivisesti täydentävät toistensa ideoita ja tietämystä (Silverman & Johnson
2013, s. 1).

Yksi FMEA-analyysin laatua heikentävistä tekijöistä on analyysiprosessin liiallinen
kiirehtiminen. Kiireellä tehty analyysi keskittyy helposti vain pinnallisiin ongelmiin, jolloin
osa ongelmista jää havaitsematta ja syvällistä tietämystä ongelmista ei pääse kehittymään
ryhmän keskuudessa. Tapaamiset pitäisi jakaa maksimissaan muutaman tunnin mittaisiksi
ja siten välttää kiirehtimistä ja ryhmän jäsenten keskittymiskyvyn herpaantumista. Mikäli
FMEA-analyysi on laaja tulisi se jakaa useammille ryhmille tehtäviksi. (Silverman &
Johnson 2013, s. 1–2.)
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FMEA-analyysin perusteelliselle suorittamiselle ja siitä saataville hyödyille on myös luotava
perusteet esimiesten ja johtajiston toimesta. Johtajiston on tuettava FMEA-projektia ja
toisaalta myös itse ymmärrettävä analyysin olemusta ja sen mahdollisuudet ja rajoitukset.
Mikäli johtajisto ei tue projektia, eikä osoita siihen sitoutumista analyysiä suorittavat tiimin
jäsenet menettävät helposti kiinnostuksensa projektin suorittamiseen. (Silverman & Johnson
2013, s. 1–2.)

Toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen tietojen luotettavuus voidaan olettaa kohtalaisen
hyväksi. Tietojen luotettavuutta voitaisiin jatkossa parantaa pidentämällä tarkasteltavaa
ajanjaksoa. Toisaalta silloin kysymykseksi nousee komponenttien muutosten vaikutus
esimerkiksi kustannuksiin tai luotettavuuteen. Luotettavuuteen toiminnanohjausjärjestelmän
osalta vaikuttaa myös oleellisesti raporttien laatu ja oikeellisuus. Esimerkiksi kustannusten
ja tehtyjen töiden täsmällinen kirjautuminen oikeille töille ja tilauksille ei välttämättä aina
toteudu.

Osa kirjallisuustutkimuksessa käytetyistä lähteistä oli huomattavan vanhoja. Lähteet
arvioitiin kuitenkin luotettaviksi käsiteltävän aiheen perusteella, sillä oletettiin, että teorian
ikä ei vaikuta kyseisten tietojen oikeellisuuteen. Pääsääntöisesti lähteet olivat kuitenkin
vuosilta 2000–2016 ja ne eivät sisältäneet kuin muutaman kaupallisemman lähteen.

8.2

Tutkimuksen uutuusarvo

Tutkimusta voidaan pitää tapauskohtaisena tutkimuksena, jonka yleistäminen on hankalaa.
Käsiteltävä

aihe

liittyi

konstruktioltaan

harvinaiseen

vanhaan

komponenttiin

kartonkikoneella. Tulokset ovat sidoksissa vahvasti tiettyyn konstruktioon ja tiettyihin
olosuhteisiin. Erilaisia vaurio- ja vika-analyyseja on suoritettu hyvinkin useasti
tiedeyhteisössä,

mutta

tutkimuksen

uutuusarvo

kohdeyritykselle

on

merkittävä.

Tutkimuksessa on ehdotettu kustannustehokkaita ratkaisuja kestoiän kasvattamiseen ja
samalla asiakas on saanut tietoa nykyisestä konstruktiosta ja esisuunnitelman uudesta
sivusekoittimesta ja sen hyödyistä. Tutkimuksen perusteella asiakkaan on helppo lähteä
jatkosuunnittelemaan sekoittimen parantamista.
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8.3

Jatkotutkimuskohteet

Tukilaakerin vaurioanalyysiin olisi voitu sisällyttää tarkempi vaurioituneen pinnan
tarkastelu

käyttämällä

nykyaikaisia kuvausmenetelmiä esimerkiksi

elektroni- tai

pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM), joka on usein käytetty menetelmä pintojen
vaurioita tarkasteltaessa.

Lisäksi vaurioanalyysin tulosten ja tulosten luotettavuuden

kannalta olisi myös oleellista suorittaa akseliholkin pinnan ja sen vaurioiden tarkastelu.
Akseliholkista

saadut

perustiedot

perustuivat

toiminnanohjausjärjestelmästä

ja

haastatteluista saataviin tietoihin, mutta akseliholkin kulumisesta on vain muutamasta
haastattelusta saatu hyvin suppea tieto. Mikäli akseliholkista olisi voitu tehdä kunnollinen
vaurioanalyysi, olisi se todennäköisesti selventänyt tukilaakerin vaurioitumisen syitä ja
nostanut tutkimuksen luotettavuutta vaurioanalyysin ja kehitysehdotusten osalta.

Tutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi jatkotoimenpiteeksi jäi tukilaakeriin kohdistuvan
voiman selvittäminen, jonka avulla voitaisiin luotettavammin suunnitella uusi liukulaakeri
kohteeseen. Lisäksi sama voimien ja olosuhteiden vaikutus pätee korjauskustannusten
vertailussa käytettyjen sivusekoittimien tietoihin. Olosuhteet ja rasitus, jonka prosessi
aiheuttaa sekoittimelle voivat toimintopaikasta riippuen vaihdella. Tätä vaihtelun
aiheuttamaa
vertailtavaksi

vääristymää
ja

pyrittiin

muodostamalla

pienentämään
niiden

kaikkien

valitsemalla

useita

yhteenlasketut

sekoittimia

keskimääräiset

korjauskustannukset ja vikaantumisvälit.

Tutkimuksen tulosten perusteella tehdyt päätökset kehittää konstruktiota jäivät myös
jatkotoimenpiteenä arvioitavaksi vika- ja vaikutusanalyysin avulla. Analyysin riskiluvun
avulla voitaisiin todeta muutosten vaikutukset kriittisyyteen. Mikäli tehdyt toimenpiteet ovat
tehokkaita, laskee riskiluku.
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Työn ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia miten Stora Enson kartonkikoneen viiraosan
hylkykyypin sekoittimen kestoikää voitaisiin kustannustehokkaasti pidentää kehittämällä
nykyistä konstruktiota erilaisilla vaihtoehdoilla. Työn muina tavoitteina oli sekoittimen
vikaantumisen vaurioanalyysin suorittaminen ja kokonaan uuden konstruktion esittely ja
kustannusanalyysi, joka toimisi asiakkaalle esisuunnitelmana sekoittimen mahdollisen
modernisoinnin osalta.

Työ koostui sekoittimen vaurioanalyysista, joka suoritettiin vika- ja vaikutusanalyysin
avulla ja jonka tuloksia peilattiin toiminnanohjausjärjestelmästä löytyviin tietoihin ja
erillisiin

haastatteluihin.

Vika-

ja

vaikutusanalyysin

perusteella

kriittisimmäksi

komponentiksi arvioitiin sekoittimen tukilaakeri, jonka osalta kulumismekanismeja
arvioitiin kirjallisuuden perusteella. Tukilaakerin kulumista arvioitiin myös Archardin
yhtälöllä sekä kulumisvakiolla, joiden avulla arvioitiin vaihtoehtoisten materiaalien
odotettavissa olevaa kestoikää. Lisäksi nykyisen sekoittimen osalta määritettiin
vikaantumistiheys

ja

tehtiin

kustannusanalyysi

korjaushistorian

perusteella.

Kustannusanalyysin ja vikaantumistiheyden avulla vertailtiin vaihtoehtoisten materiaalien ja
konstruktion kustannustehokkuutta. Vaurioanalyysin ja kustannusanalyysin perusteella
tutkimuksessa ehdotettiin vaihtoehtoisia materiaaleja käytettäväksi sekoittimen akselin
tukilaakerissa. Lisäksi analyysien perusteella ehdotettiin uutta konstruktiota eli
sivusekoitinta ja arvioitiin sen kustannustehokkuutta ja muita hyötyjä. Tutkimuksen tuloksen
perusteella vaihtoehtoiset materiaalit tukilaakerissa ja akseliholkin pinnoitus ovat
kustannustehokkaita menetelmiä kestoiän kasvattamiseksi, mikäli niillä vältetään edes yksi
korjauskerta. Uusi sivusekoitin ei myöskään ole poissuljettu vaihtoehto, sillä sen
takaisinmaksuaika on suhteellisen lyhyt 7-8 vuotta. Lisäksi uuden konstruktiolla saavutetaan
muita rahallisesti vaikeammin arvioitavia etuja vanhaan sekoittimeen verrattuna.

Tutkimuksessa jatkotoimenpiteeksi jäi sekoittimeen tukilaakeriin vaikuttavien voimien
selvittäminen. Tiedettäessä tukilaakeriin vaikuttavat säteisvoimat voitaisiin uusi tukilaakeri
suunnitella ja arvioida luotettavammin eri materiaalien sopivuutta käyttökohteessa.
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