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TERMISTÖ
CBA

Kustannus-hyötyanalyysin (KHA), avulla määritetään annetun
projektin tai kaavaillun toimenpideohjelman toteuttamisen
yhteiskunnallinen

kannattavuus.

Ylittävätkö

suunnitellusta

projektista saadut hyödyt sen kustannukset.
ELMAS

Event Logic Modelling and Analysis, tapahtumalogiikan
mallinnukseen ja analysointiin suunniteltu ohjelmisto.

KAU770

Tuotantokapasiteetin varmistaminen tasolle 770 t. tonnia
vuodessa.

Kunnossapidettävyys

Kohteen kyky tietyissä käyttöolosuhteissa pysyä tai palautua
tilaan, jossa se voi suorittaa vaaditun toiminnon, kun
kunnossapito on tehty tietyissä olosuhteissa ja käyttäen tiettyjä
menetelmiä ja resursseja. (SFS-EN 60300-1 2004)

Kunnossapitovarmuus

Kunnossapito-organisaation
olosuhteissa

järjestää

kyky
tarvittavat

tarvittaessa

tietyissä

resurssit

kohteen

kunnossapitoon tietyn kunnossapitopolitiikan puitteissa. (SFSEN 60300-1 2004)
Käyttövarmuus

Kohteen kyky olla tilassa suorittamaan vaadittu toiminto
tietyissä

olosuhteissa

tiettynä

ajanhetkenä

tai

tiettynä

ajanjaksona, jos tarvittavat ulkoiset resurssit ovat käytettävissä.
(SFS-EN 60300-1 2004)
Luotettavuus

Yleistermi, jota käytetään kuvaamaan käyttövarmuutta ja siihen
vaikuttavia

tekijöitä,

kuten

toimintavarmuus,

kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus. (SFS-EN 603001 2004)
MTBF

Mean time between failures. Keskimääräinen vikaväli.

MTTF

Mean time to failure. Keskimääräinen vikaantumisaika.

MTTR

Mean time to restoration. Keskimääräinen korjausaika.

OEE

Overall Equipment Effectiveness, laitteen kokonaistehokkuus
(KNL).
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RAM

Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus),
Maintainability (kunnossapidettävyys).

RCM

Realiablity-centered (toimintavarmuuskeskeinen), Maintenance
(kunnossapito).

SAP

Tuotantolaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä. Lyhenne tulee
sanoista Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung Aktiengesellschaft.

Toimintavarmuus

Kohteen kyky suorittaa vaadittu toiminto tietyissä olosuhteissa
tietyn ajanjakson ajan. (SFS-EN 60300-1 2004)
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta ja ongelma
Yritysten

kilpailukyvyn

varmistamisessa

entistä

tärkeämpään

rooliin

on

tullut

käyttövarmuuden hallinta. Tämän vuosituhannen kunnossapito on muuttunut nopeasta
korjaamisesta tuotanto-omaisuuden hoitoon, joka perustuu tietoon ja osaamiseen.
Käyttövarmuuden termi tulee määritelmästä ”kohteen kyky olla tilassa suorittamaan vaadittu
toiminto tietyissä olosuhteissa tiettynä ajanhetkenä tai tiettynä ajanjaksona, jos tarvittavat
ulkoiset resurssit ovat käytettävissä” (SFS-EN 60300-1 2004). Käyttövarmuuden
osatekijöitä ovat toimintavarmuus, kunnossapidettävyys sekä kunnossapitovarmuus.
Kaukaan

sellutehtaan

elinkaaren

toiminnanohjausjärjestelmään.

ja

käyttövarmuuden

Laitetiedot

ovat

hallinta

pohjautuu

SAP-

SAP-järjestelmässä

toimintopaikkahierarkiassa, ja laitteille on tehty kriittisyysluokittelu (PSK6800) ja
riskinarviointi standardin mukaan. Laitteiden rakennepuuhun on tehty laitteiden osaluettelo.
Osaluettelon osista on tehty nimikkeet. Nimikkeet ovat joko tehtaan varaosavarastolla
varastoituna, varastoituna toimittajan varastolla tai ns. haamunimikkeenä, eli ei varastoituna
nimikkeenä.
KAU770-projektissa lisätään Kaukaan sellutehtaan tuotantokykyä poistamalla ns.
tuotannollisia pullonkauloja. Uudistukset kohdistuvat kuitulinjoihin, soodakattilaan,
haihduttamoon, kuivauskone 1:n paalaukseen ja puunkäsittelyyn. Projektin myötä Kaukaan
havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa nykyisestä 740 000 tonnista 30 000 tonnilla
770 000 tonniin. Tämä esittää haasteita käyttövarmuudelle. Havukuitulinjalla tehostetaan
oksankäsittelyä ja otetaan happivaiheen ohitettu O1-reaktori ja alkalivaiheen ohitettu EO1reaktori uudelleen käyttöön. Koivukuitulinjalla tehostetaan ruskean massan pesua ja
happivaihetta modernisoimalla DD-pesureita ja avarretaan pumppumuutoksilla massa- ja
suodospumppauksia. Soodakattilalla lisätään tertiääri-ilman kapasiteettia ja lisätään
apulauhdutin. Haihduttamolla uusitaan ja suurennetaan 4-yksikön lämpöpinnat sekä
uusitaan 6-yksikön vaippa. Lisäksi edellä mainituilla osastoilla uusitaan DCS. 1-
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kuivauskoneelle

tehdään

rakennuslaajennusosaan.

uusi

paalauslinja

Puunkäsittelyssä

nykyisen

modernisoidaan

rinnalle,

uuteen

autopurkupaikkojen

hakesuppiloita sekä nostetaan elevaattoreiden kapasiteettia. Lisäksi koivuhakkeen
seulontaan lisätään uusi karkeaseula ja tikkuhakkuri, ja keittämölle syöttävien hakehihnojen
(havu ja koivu) kapasiteetteja nostetaan.
Tällä

hetkellä

UPM:n

Kaukaan

sellutehtaalla

ei

ole

käytössä

RAM-

luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalua. Sellutehtaan alueellisella kunnossapidolla on
käynnissä RCM-projekti. RCM-projektissa käydään läpi sellutehtaan A- ja B-kriittiset
laitteet.

RCM-kartoitus

käsittää

tällä

hetkellä

vain

mekaaniset

komponentit.

Lähitulevaisuudessa RCM-projekti käynnistyy myös EIA-laitteiden osalta. RCM-projekti
laajenee tulevaisuudessa myös C-kriittisiin laitteisiin. RAM-työkalua on tarkoitus hyödyntää
tehtyjen RCM-kartoitusten päivitysten seuraamiseen.

1.2 Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Luotettavuusanalyysiohjelmistoista ja niiden vertailusta on myös tuoreita tutkimuksia
saatavilla. Yksi näistä tutkimuksista on RelSteps-hanke, joka on toteutettu Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston
ryhmähankkeena. ”RelSteps-hankkeen tavoitteena on kehittää koneenrakennuksen ja
erityisesti liikkuvien työkoneiden suunnitteluun käyttövarmuudenhallinnan työkalupakki,
joka huomioi erilaisten tuotteiden ja tuotekehitysprojektien käyttövarmuuden hallinnan
tarpeet ja joka on integroitavissa osaksi yrityksen toimintajärjestelmää.” Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt aiheesta työraportin. Raportissa käsitellään
käyttövarmuuden analysointi- ja suunnittelutyökaluja sekä käyttövarmuuden pullonkauloja.
(Valkokari, Ahonen, Franssila, Itäsalo, Jännes, Välisalo, Ellman 2011, s. 5).
Investoinnin suunnitteluvaiheella on merkittävä vaikutus kunnossapidettävyyteen ja
optimaaliseen omaisuuden hallintaan elinkaaren eri vaiheissa. Pääasialliset laitehankinnat
on tehty ennen tämän työn alkua. Tästä voi koitua ongelmaksi se, että suunnittelu ei tule
systemaattisesti huomioineeksi kunnossapidettävyyttä ja elinkaaren aikaisia kustannuksia
optimaalisesti. Suunnitteluorganisaatio käyttää laitehankinnoissaan hyväksi havaittuja
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laitetoimittajia. Työn haasteena on tunnistaa käyttövarmuuteen vaikuttavat laiteet ja
laitekokonaisuudet sekä se, minkä suuruisella panostuksella näihin elementteihin pystytään
vaikuttamaan ja voidaanko panostuksella saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Myöskään ei ole
tarpeeksi tietoa luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun soveltuvuudesta juuri kyseiseen
prosessiin.
1.3 Työn rajaus ja tavoite
Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun
soveltuvuutta

projektin

elinkaaren

Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalua

apuna

optimaaliseen
käyttäen

tutkitaan

hallintaan.
ja

optimoidaan

projektissa asennettavien laitteiden elinkaarta. Simulointimallinnuksessa otetaan huomioon
automaatio ja mekaaniset laitteet ja pyritään optimoimaan laitteiden elinkaarenhallinta.
Paremman

elinkaarenhallinnan

Käyttövarmuuden

kautta

optimoinnilla

nähdään,

saavutetaan
kyetäänkö

parempi

käyttövarmuus.

saavuttamaan

säästöjä

kunnossapitokustannuksiin. Työn tavoitteeksi asetetaan käyttövarmuuden, riskien sekä
elinkaaritietojen hallinta projekteissa hyödyntäen RAM:ia, eli luotettavuusanalyysia.
Luodaan systemaattinen toimintamalli ottamalla käyttöön optimointiin kykenevä
luotettavuusanalyysisovellus.
Työn tarkoituksena on selvittää, onko RAM-luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun
antamat analyysitulokset päätöksentekoon varteenotettavia ja tarpeeksi informatiivisia, jotta
niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä, joilla ohjata tuotantoa parempaan
käytettävyyteen. Analyysillä on tarkoitus parantaa riskienhallintaa, kyetä luomaan tapa
järjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja kunnossapidon kustannusten vähentämiseen, sekä
luoda analysoitaville kohteille huolto-ohjelma, jolla optimoidaan käytettävyys. Työ on
rajattu

KAU770-projektissa

asennettaviin

laitekokonaisuuksiin,

laitteisiin

ja

komponentteihin, jotka ovat johdannossa mainittu. Simuloinnilla voidaan myös löytää
prosessista tuotannollisia pullonkauloja sekä löytää ratkaisu niiden poistamiseksi. Hyvän
edellytyksen

RAM-luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun

käyttöön

antaa

UPM:n

luotettavuuskeskeiset kunnossapitomenetelmät sekä SAP-toiminnanohjausjärjestelmän
historiatiedot.
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1.4 Diplomityön tutkimusote
Case-tyyppistä tutkimustyötä lähestytään tässä työssä konstruktiivisella tutkimusotteella.
Metodologiana konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivisia konstruktioita tuottava, jonka
tavoitteena on ratkaista ongelmia reaalimaailmassa ja antaa tuottoa sille tieteenalalle, johon
sitä sovelletaan. Vaikkakin konstruktiivinen tutkimusote on kehitetty liiketaloustieteen
alalle, voidaan sitä kuitenkin soveltaa myös tähän työhön. Tutkimusotteen ydinkäsite,
konstruktio, on abstrakti käsite, jolla on loputon määrä mahdollisia toteumia.
Tutkimusotteen ydinpiirteet, kuva 1, edellyttävät, että mielenkiintoinen ongelma, johon on
nähty tarpeelliseksi etsiä ratkaisua, keskittyy tosielämään. Innovatiivisen konstruktion
tuottaminen, joka on tarkoitettu ratkaisemaan tosielämän ongelma, sisältää kehitetyn
konstruktion toteuttamisyrityksen, jota käytetään testaamaan käytäntöön soveltuvuutta.
Otetaan huomioon vanha teoreettinen tieto ja ymmärretään toiminnot. Empiiristen löydösten
vaikutus takaisin teoriaan otetaan erityishuomioon, samoin ratkaisujen toteen näyttäminen
ja käytännöllisyyden todentaminen.

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteet.
(Kasanen et al., 1991, 1993; Lukka & Tuomela, 1998; Lukka, 2000; vrt. Mattessich, 1995;
Puolamäki, 2000)
Työn kirjallisuusosiossa on selvitetty elinkaaren hallinnan osa-alueita sekä perehdytty
käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnitteluun.
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2 TYÖMENETELMÄT

2.1 Konstruktiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi
Konstruktiivinen tutkimusprosessi jakautuu seitsemään osaan professori Kari Lukan
määritelmien mukaan. Seuraavassa Lukan määrittelemä prosessikuvaus ja esitys siitä,
kuinka tutkimusprosessi muovautuu tämän diplomityön tutkimusprosessiksi.
1. Etsi käytännössä relevantti ongelma, jossa on mahdollisuus myös teoreettiseen
kontribuutioon (Lukka 2014).
Konstruktiivisen tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa Lukka kehottaa harkitsemaan
tutkittavan aiheen valintaa todellisen ongelman näkökulmasta, johon on mahdollisuus löytää
toimiva konstruktio. Tutkijan on tässä kohdin syytä pohtia asiaa käytännön ja teorian kannalta.
Diplomityössäni aiheeksi valikoitui optimaalinen omaisuudenhallinta projekteissa; kuinka
hallita

käyttöomaisuuden

elinjakso

optimaalisesti.

Työn

tarkoituksena

on

selvittää

luotettavuusanalyysiohjelmiston käyttöä ja sen tuomaa lisäarvoa käytettävyyteen ja
elinkaarikustannusten parempaan hallintaan.

2. Selvitä mahdollisuudet pitkän aikavälin tutkimusyhteistyöhön kohdeorganisaation
kanssa (Lukka 2014).

Konstruktiivisen tutkimusprosessin toisessa vaiheessa tutkijan on pidettävä tiiviisti yhteyttä
kohdeorganisaation prosessille olennaisten henkilöiden kanssa. Lukan ajatuksena on, että
tässä pyritään keskinäiseen tasapainoon, kysynnän ja tarjonnan balanssiin, jossa molemmat
osapuolet

ovat

sitoutuneita

tutkittavaan

aiheeseen.

Diplomityössäni

pidettiin

ohjaustapaamisia, joiden aikana pääsimme vaihtamaan mielipiteitä ja ohjaamaan työtä
haluttuun suuntaan. Diplomityö on kokonaisuutena varsin lyhyt prosessi, joten
ohjaustapaamiset ovat varsin toimiva ratkaisu varmistamaan se, että työstä saadaan
oleellinen tulos. Ennen työn aloitusta asetimme tavoitteeksi selvittää, voidaanko
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luotettavuusohjelmistotyökalu

integroida

nykyiseen

toiminnanohjausjärjestelmään

jouhevasti.
3. Hanki syvällinen tutkimusaiheen tuntemus sekä käytännöllisesti että teoreettisesti
(Lukka 2014).

Tutkijan ja kohdeorganisaation syventymistä painotetaan kolmannessa vaiheessa. Tutkijan
tulisi sisäistää ja saada selkeä käsitys kohdeorganisaation lähtötilanteesta. Lukka tuo myös
esille, että tutkijan on hyvä olla perillä jollain tasolla alan aiemmasta teoriasta. Tässä
yhteydessä tutkijan olisi eri etnografisia metodeja käyttämällä tarkoitus pystyä
käsitteellistämään ongelma-alue (Lukka 2014.) Tämä projektin vaihe muistuttaa tavallista
kenttätutkimusta, ja metodeihin kuuluu havainnointi, haastattelut, sekä kirjallisten ja
tuotannonohjausjärjestelmästä saatavan aineiston analysointi. Simulointimallintamisen
pohjana tämä projektin vaihe on oleellinen alkutietojen syöttämisen kannalta. Tehtävänä on
tulla tietoiseksi aiemmista teorioista, jotta tuleva kehitys/konstruktio voidaan perustaa
aiempaan tietämykseen, sekä kyetä tunnistamaan ja analysoimaan tutkimuksen teoreettista
kontribuutiota.
4. Innovoi ratkaisumalli ja kehitä ongelman ratkaiseva konstruktio, jolla voisi olla myös
teoreettista kontribuutiota (Lukka 2014).

Vaihe neljä on vaiheista kriittisin. Jos käy niin, että innovatiivista konstruktiota ei pystytä
kehittämään, ei projektille ole edellytyksiä jatkaa. Tämä vaihe on luova ja kokeellinen, ja
tähän

projektivaiheeseen

on

erittäin

vähän

tarjolla

metodologisia

ohjeita.

Ohjelmistotyökalulla simulointeja suorittamalla nähdään, saadaanko simuloinnin avulla
käytännön hyötyä ja lisäarvoa. Omassa diplomityössäni rakennettua vikapuumallia DD2painesuodatinlaitteistosta simuloidaan kymmenen vuoden käyttöajalla. Simuloinnin tuloksia
analysoidaan ja parametreja muutetaan mm. vuosihuoltoseisokkien osalta. Näin
simuloimalla saadaan arvioita elinjaksokustannusten jakautumisesta, sekä saadaan selville
suurimmat kustannusten tekijät.
5. Toteuta ratkaisu ja testaa sen toimivuus (Lukka 2014).
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Vaiheessa viisi konstruktio testataan. Tämä vaihe on tärkeä testi kahdessakin mielessä:
innovoitua konstruktiota ei tässä testata pelkästään “teknisesti”, vaan tutkimusprosessin
“toimivuus” testataan myös kokonaisuudessaan. Jo pelkkä tämän tutkimusvaiheen
saavuttaminenkin on hyvin vaativa tehtävä, ja sitä voidaan pitää positiivisena signaalina
kyseisen

konstruktiivisen

tutkimusprosessin

onnistumisesta.

(Lukka

2014).

Tutkimustyössäni simuloidaan laitteistokokonaisuuksia kymmenen vuoden ajalle eteenpäin,
ja näin ollen mahdollisten innovoitujen konstruktioiden tuloksia ei tähän diplomityöhön
voida sisällyttää. Tärkeämpänä työn tuloksena voidaan pitää sitä, onko kyseistä
ohjelmistotyökalua mahdollista käyttää pitäen silmällä simulointeihin käytettävää aikaa ja
resursseja kontra simuloinneista saatava hyöty.
Tässä prosessin vaiheessa tutkijan ja hänen tiiminsä on oltava syvästi omistautunut
innovoidulle konstruktiolle ja toimia sen mukaisesti – muuten konstruktion toteutus
luultavasti epäonnistuu, eikä tavoiteltua toimivuustestiä saada suoritettua. Kehitetty
innovaatio täytyy yleensä aktiivisesti “myydä” kohdeorganisaatiolle mm. riittävällä
ohjeistuksella, henkilökunnan koulutuksella ja mahdollisilla pilottitesteillä. Tutkijan
sitoutuminen, jonka merkitys korostuu nimenomaan tässä tutkimusprosessin vaiheessa,
poikkeaa selkeästi perinteisestä akateemisen tutkimuksen puuttumattomuuden ja
neutraaliuden ideaalista. Tätä sitoutumista ei tulisi pitää pelkästään väistämättömänä
prosessin

eteenpäin

viemisen

kustannuksena,

vaan

myös

luonnollisena

osana

konstruktiivista tutkimusta, jossa aina on avoimesti normatiivisia piirteitä (Lukka 2014).
6. Pohdi ratkaisun soveltamisalaa (Lukka 2014).
Prosessin tuloksia ja ennakkoehtoja analysoidaan vaiheessa kuusi. Mikäli konstruktio on
käytännöllinen ja "läpäisee" testausvaiheen, on syytä miettiä, missä laajuudessa ja miten
konstruktiota lähdetään viemään eteenpäin ja miten se sijoittuu mahdollisesti johonkin
toiseen kohdeorganisaatioon. Vaikka konstruktio ei olisikaan "läpäissyt" testausvaihetta,
olisi syytä pohtia, mitä on muutettava ja miten. Tässä vaiheessa tutkijan on osattava ulkoistaa
itsensä tästä työstä ja pyrittävä analysoimaan sitä mahdollisimman realistisesti (Lukka
2014).
7. Tunnista ja analysoi teoreettinen kontribuutio (Lukka 2014).
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Akateemisesta näkökulmasta tämä on väistämätön ja ratkaiseva vaihe projektissa: tutkijan
on pystyttävä eksplikoimaan projektin teoreettinen kontribuutio, esimerkiksi reflektoimalla
havaintonsa (mahdollisesti jo olemassa olevaan) aiempaan teoriaan. Kuten vaiheessa kuusi,
myös tässä vaiheessa on elintärkeää, että tutkija voi todella etäännyttää itsensä erityisesti
implementointivaiheessa olennaisesta konstruktioon sitoutuneesta suhtautumistavasta
(Lukka 2014).
2.2 RAM-mallinnus päätöksenteon tueksi
Termi ”RAM” tulee englanninkielen sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability
(käyttövarmuus) ja Maintainability (kunnossapidettävyys). Myös termiin ”RAMS” voi
törmätä.

Tämä

termi

sisältää

myös

turvallisuusnäkökulman

(Safety).

Yhdessä

kunnossapitovarmuuden kanssa nämä edellä mainitut termit muodostavat käsitteen
luotettavuus. Luotettavuuskäsitteiden suhteet on kuvattu SFS-EN 60300-1 2004 standardissa kuvan 2 mukaisesti. RAM-mallinnuksella arvioidaan laitteiston käytettävyyttä
ja epäluotettavuutta. Mallinnuksella saadaan selvitettyä riskejä, kokonaisriskit koko
laitteistoille sekä erikseen solmujen riskejä. Myös solmujen suhteelliset riskit tuotannon
osalta voidaan saada selville. Syöttämällä mallin solmuille toimenpiteitä voidaan simuloida
ennakkohuoltoja ja huoltoseisokkeja, ja toimenpiteille voidaan arvioida vaikutuskerroin.
Mallia on mahdollista simuloida esimerkiksi kymmenen vuoden tarkastelujakson ajan, jonka
perusteella voidaan tehdä päätöksiä kunnossapitostrategian suhteen.
Laitteen elinkaaren aikana tehtävät toimenpiteet vaikuttavat suurelta osin laitteen
toimivuuteen. Laskemalla ja arvioimalla vikaantumisten todennäköisyyksiä ja eri
elinkaarivaiheiden

vaikutuksia

voidaan

tehdä

oikeita

päätöksiä

valittaessa

kunnossapitostrategiaa. RAM-mallinnus hyödyntää koottua historiatietoa ja tulevaisuuden
ennustamista, kun arvioidaan käyttövarmuuksia. Mallinnuksen menetelminä käytetään
luotettavuuslohkokaaviota, vikapuuanalyysiä ja tapahtumapuuanalyysiä. Kun analyysi
tehdään

aikaisessa

elinkaaren

vaiheessa,

puhutaan induktiivisesta menetelmästä.

Induktiivisessa menetelmässä selvitetään eri skenaarioita ja seurauksia. Myöhemmässä
elinkaaren vaiheessa tehtävät analyysit selvittävät tiedossa olevien seurauksien syitä. Tästä
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menetelmästä

käytetään

deduktiivisen

menetelmän

nimitystä.

Edellä

mainittuja

analyysimenetelmiä voidaan käyttää myös elinkaaren eri vaiheissa, sillä rajat ovat häilyviä.
Ohjelmistotyökalun

vaatimukset

määrittyvät

tarkasteltavan

prosessin

pohjalta.

Elinkaarimallinnusta voidaan tehdä esimerkiksi tuotteen tuotekehitysprosessin elinkaaren
mallinnukseen tai prosessiteollisuuden elinkaaren mallintamiseen ja käytettävyyden
parantamiseen.

Tämän

diplomityön

luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalua

tarkoituksena
hyödyntää

on

selvittää,

voidaanko

prosessiteollisuuden

tarpeisiin.

Tuotanto-omaisuuden hoitaminen ja optimoiminen edellyttää RAM-työkalulta vastauksia
siihen, onko työkalun avulla mahdollista löytää kunnossapidollisia säästöjä ja parantaa
käytettävyyttä.
Luotettavuusohjelmistotyökalulla tehtävän simuloinnin tuloksia analysoimalla voidaan
tehdä päätelmiä käyttövarmuuden ja kustannusten suhteen. Muuttamalla simuloitavan
mallin parametreja saadaan hyvä käsitys siitä, miten eri toimenpiteet vaikuttavat
käytettävyyteen, käyttövarmuuteen ja kustannuksiin. Analyysin tuloksista saadaan
koostettua raportti, josta voidaan lukea tulokset, erityishuomiot ja parannusehdotukset.

Kuva 2. Luotettavuuskäsitteiden suhteet (SFS-EN 60300-1 2004)
Käyttövarmuutta

analysoimalla

pyritään

saavuttamaan

optimaalinen

tasapaino

käytettävyyden ja kunnossapidettävyyden mukaan. Kun käyttövarmuutta optimoidaan,
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kustannukset kannattaa huomioida kokonaisvaltaisesti. Optimoimalla käyttövarmuutta
saavutetaan parempaa tuotantotehokkuutta, pienennetään riskejä tai ainakin tiedostetaan
riskit paremmin. Riskeihin luetaan ympäristö- ja henkilövahingot sekä pienet
tuotannonmenetykset ja korjaavan kunnossapidon kustannukset. Myös pienemmät
kokonaiskustannukset voidaan saavuttaa olettaen, että investointikustannukset tai
ennakoivien kunnossapitotoimien kustannukset eivät ole liian suuret.
Laitteelle/laitteistolle

määritellään

käyttövarmuusvaatimus.

Tavoitteena

on

saada

mahdollisuuksien mukaan sataprosenttinen käytettävyys. Käytännössä sadan prosentin
käytettävyys on kuitenkin mahdoton. Laitteen/laitteiston vikaantumiselle voidaan asettaa
käyttövarmuusvaatimus jollekin ennalta määrätylle aikavälille, esimerkiksi kuvassa 3
nähtävä käyttökausi. Usein on käytetty ns. kylpyammekäyrää, kuva 3, kuvaamaan koneiden
vikaantumista elinjakson aikana, joka on perinteinen käsitys laitteen eliniästä. Kuvassa 3
laitteen elinjakson aikaiset vikaantumiset on jaettu kolmeen osaan: sisäänajo-, käyttö- ja
kulumiskauteen.

Vertikaaliakseli

esittää

vikaantumisen

todennäköisyyttä

ja

horisontaaliakseli laitteen elinikää. Kyseessä on yleisesti käytetty aikaan perustuva
vikaantumismalli.

Kuva 3. Kylpyammekäyrä (Moubray, 1997).
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Nykyisen

käyttövarmuusvaatimuksen

voidaan

ajallisesti

katsoa

olevan

koko

tehtaanhuoltoseisokkiväli, joka on noin puolitoista vuotta. Vuoden tarkastelujakso, 8 730
tuntia, koivulinjan käytettävyydelle aikavälille 1.12.2016–30.11.2017 antaa keskiarvon
95,77 prosenttia. Tämä on suuntaa antava prosenttiluku, jota voidaan simuloinnissa
hyödyntää. Tämän prosentin perusteella voidaan käyttövarmuusvaatimukselle allokoida
korkeampaa prosenttia kuin edellä mainittu 95,77 %. Kaukaan sellutehtaan koivulinjan
tavoite käytettävyyden osalta on asetettu 98 prosenttiin. Tämä luku kuvaa koko koivulinjan
käytettävyyttä, eikä ota kantaa erillisten laitteistojen ja laitteiden käytettävyyteen.
Kun määriteltyä käyttövarmuutta lähdetään simuloinnin pohjalta suunnittelemaan, on hyvä
pitää mielessä toimenpiteen/toimenpiteiden kustannukset ja mahdolliset saavutetut hyödyt.
On siis pohdittava, miten asetettuihin käyttövarmuusvaatimuksiin päästään. Kun puhutaan
kunnossapidettävistä laitekokonaisuuksista, järkevin lähestymistapa ei välttämättä ole
pelkästään toimintavarmuuden kehittäminen, vaan käyttövarmuutta on osattava katsoa
jokaisen osatekijän kohdalta. On tapauksia, joissa vaadittuun käyttövarmuustasoon voidaan
päästä

optimaalisimmin

parantamalla

kunnossapidettävyyttä

helpottamalla

luoksepäästävyyttä ja huollettavuutta. Varsin usein kaikkea ei voida toteuttaa optimaalisesti,
vaan on tyydyttävä tekemään kompromisseja toimintavarmuuden ja kunnossapidettävyyden
välillä. Kun projektissa vanhoihin laitekokonaisuuksiin lisätään uusia osia/osajärjestelmiä,
on syytä ottaa huomioon myös vanhan järjestelmän käyttöjärjestelmän parantaminen.
”Kentällä tehtyjen havaintojen perusteella on ollut havaittavissa sellaista suuntausta, että
uudelle

lisättävälle

osajärjestelmälle

asetetaan

huomattavan

korkeita

käyttövarmuusvaatimuksia ja ne toteutetaan kustannuksista välittämättä, kun samaan
aikaan vanhojen, jo olemassa olevien, osajärjestelmien kohdalla tyydytään matalampiin
vaatimuksiin.” (Jännes 2011, s. 66)
Käyttövarmuutta mittaamalla on oltava saatavilla riittävästi historiatietoa sekä selkeä käsitys
siitä, mitä asioita mitataan ja millä tavoin asioita analysoidaan. Mittareita käytetään
toiminnan johtamiseen, ja niiden avulla voidaan asettaa tavoitteita, nähdä kehityskohteita,
vertailla eri investointivaihtoehtoja sekä seurata toiminnan laatua ja kehitystä.
Tuotantojärjestelmän tehokkuutta, luotettavuutta ja laatua on kuvattu PSK 7501 standardissa. Käyttövarmuuden mittaamiseen voidaan käyttää seuraavia mittareita:
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-

Käytettävyys = Käyntiaika / (Käyntiaika + Seisokkiaika)

-

Kokonaistehokkuus = K x N x L (OEE – Overall Equipment Effectiveness)

-

Keskimääräinen korjausaika = MTTR, kuvaa kunnossapidettävyyttä

-

Keskimääräinen vikaväli = MTBF, kuvaa toimintavarmuutta

Valmisteilla olevan PSK 9101 -standardisoinnin tavoitteena on standardisoida kerättävän
tapahtumahistorian vähimmäistietokentät, joita tarvitaan käyttövarmuuden hallinnassa.
2.2.1 Kustannus-hyötyanalyysi (CBA)

Kustannus-hyötyanalyysin

avulla

on

tarkoitus

perustella,

korreloivatko

luotettavuusohjelmistotyökalun kustannukset ja hyödyt keskenään. Perusajatuksena
tietotekniikka- ja ohjelmistohankintaa suunniteltaessa on lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta.
Tämän

ohjelmiston

kohdalla

kyse

on

päätöksentekoa

tukevasta

luotettavuusohjelmistotyökalusta, jonka tarkoituksena on tuottavuuden ja käyttövarmuuden
parantaminen ja sitä kautta optimaalisempi tuotanto-omaisuuden hallinta. Tietotekninen
investointi on investointi samalla tavoin kuin yrityksen muutkin investoinnit, ja se kilpailee
investointirahasta muiden investointien kanssa. Tämä asettaa vaatimuksen, että
tietotekniikkainvestointia tulee vertailla samoista näkökohdista muiden investointien kanssa.
Haaste tuleekin siinä, että tietotekniikan/ohjelmiston hyödyt ovat mutkikkaita sekä vaikeasti
hahmotettavia ja laskettavia. Olisikin suotavaa, että tietoteknisen investoinnin hyötyjä
pyrittäisiin analysoimaan muilta osin kuin rahallisesti, jos se vain on mahdollista, koska
tietoteknisellä investoinnilla on yleensä vaikutus koko yritykseen.
Tietojärjestelmien kokonaiskustannukset voidaan ryhmitellä viiteen eri kustannuserään
kuvan 4 mukaisesti. Valmistavat tehtävät -kustannuserän voi luokitella kertaluonteiseksi, ja
se pitää sisällään tietojärjestelmän/ohjelmiston vaatimusmäärittelyn sekä resursoinnin.
Projektin osto ja käynnistys määritellään kertaluonteiseksi kustannuseräksi, joka sisältää
tarjouspyynnöt, toimittajan valinnan ja sopimuksien valmistelun. Projektin läpivientiin
sidotut kustannukset ovat myös kertaluonteisia sisältäen projektiin käytettävän sisäisen työn,
laitteistot ja toimittajan työn. Koulutus, käyttöönotto ja lisenssimaksut kuuluvat ohjelmiston
käyttöönoton ja läpiviennin kustannuksiin. Tämä kustannuserä on pääsääntöisesti
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kertaluonteinen, mutta kustannuksia voi lisätä esimerkiksi lisäkoulutus, joka tekee
kustannuserästä jatkuvan ylläpitokustannuksen. Jatkuviin kustannuksiin lasketaan myös
ohjelmiston ylläpito, ylläpitomaksut sekä jatkokehitys. Vuosittaiset ylläpitomaksut, oma
ylläpitotyö ja jatkokehitystyö tuovat tähän kustannuserään ns. jatkuvia kustannuksia.
(Kettunen, 2002).

Kuva 4. Tietojärjestelmien kokonaiskustannukset (Kettunen, 2002).
Luotettavuusanalyysiohjelmiston hyödyt voidaan jakaa kahteen kategoriaan: suoraan
rahassa mitattavat hyödyt, tangible benefits, ja vaikeasti mitattavat hyödyt, intangible
benefits. Yleisellä tasolla rahassa mitattavia hyötyjä ovat tuotot, kustannussäästöt,
henkilöstösäästöt, huoltokustannusten väheneminen, pääoman kiertonopeuden kasvaminen
ja markkinaosuuksien muutos. Vaikeasti mitattavia hyötyjä ovat luotettavan tiedon
saaminen, päätöksenteon nopeutuminen, parempi työmoraali, virheiden väheneminen,
parempi palvelutaso ja joustavuuden lisääntyminen. Investoinnin hyötyjen tarkastelu
luotettavuusanalyysiohjelmistolla osoittautuu hankalaksi, koska analysointityökalu ennustaa
tulevaa, eikä selkeitä säästöjä voida nähdä kovinkaan nopeasti. Esimerkkinä voidaan käyttää
investointia, joka kohdistuu laitteistoon tai järjestelmään, jonka manuaalisia toimintoja
automatisoidaan. Manuaalityön automatisoinnin esimerkkinä voidaan mainita ostolaskun
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vastaanoton

ja

kierrätyksen

hoitaminen

sähköisesti.

Luotettavuusanalysointiohjelmistotyökalu taas on päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jonka
hyödyt ovat mahdollisesti havaittavissa vasta tulevaisuudessa. Onkin syytä pohtia, missä
vaiheessa luotettavuusanalyysiohjelmistosta saadaan hyötyjä esiin. Tähän vaikuttavat muun
muassa se, kuinka syvälle komponenttitasolle laitteiston analysoinnissa halutaan mennä ja
mikä on se taso, jolle se on järkevää viedä. Esimerkiksi saatavilla olevien häiriö- ja
vikatietojen puutteellisuus vaikuttaa merkittävästi. Jos vikaantumisista ei ole tehty
juurisyyanalyysiä
simuloitavaan

yksittäiselle

laitteistomalliin

komponenttitasolle,
vikaantumistaajuutta

on

myös

hankalaa

komponenttitasolle.

määrittää
Analyysin

pysyessä matalalla tasolla laskenta pysyy kohtuullisena ja analyysi on mahdollista suorittaa
ilman luotettavuusanalyysiohjelmistoja, esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Kun analyysiä syvennetään, pureudutaan komponenttitasolle ja pyritään karsimaan
kustannuksia, laskenta monimutkaistuu. Tällöin luotettavuusanalyysiohjelmisto on
hyödyllinen,

ja

sitä

voidaan

hyödyntää

optimaalisesti.

Kokonaiskustannukset

luotettavuusohjelmistotyökalu ELMAS:lle tämän työn osalta ovat:
- ELMAS-lisenssi 3 900 € (lunastushinta 24 000 €).
- Ohjelman vuokra, 8 * 590 € = 4 720 €.
- Henkilöresurssin kustannus, 8 * 2 700 € = 21 600 €.
Yllä olevista ohjelmiston lisenssi-, vuokra- ja resurssikustannuksista voidaan huomata
kokonaiskustannuksen olevan kahdeksalle kuukaudelle 30 220 euroa. Lisenssi on arvokas,
ja lisäkulut, kuten siihen panostettu työ ja ohjelman vuokra, lisäävät kuluja. Näin ollen onkin
syytä harkita tarkoin myös muita olemassa olevia vaihtoehtoja.
2.3 Elinkaarimenetelmä kunnossapidossa ja elinkaaren hallinta
Standardi SFS-EN 13306 määrittelee termin ”elinkaari” seuraavasti: elinkaari tai elinjakso
= ”vaiheet, jotka kohde käy läpi alkaen määrittelystä ja päättyen käytöstä hävittämiseen”.
Elinjaksokustannus

puolestaan

on

”kohteen

elinjakson

aikaisten

kustannusten

kokonaismäärä”. Laitteen elinjakson aikaiset kustannukset -analyysissä pyritään ottamaan
huomioon kaikki järjestelmän koko elinkaaren aikana syntyvät merkittävät kustannukset
riippumatta siitä, missä elinkaaren vaiheessa kustannukset syntyvät. Perinteisesti
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elinjaksokustannukset on nähty investointien työkaluna, kun on laskettu investoinnista
koituvia elinkaarikustannuksia laitteille. Nykyään ajattelua on laajennettu myös
elinkaarimallinnukseen (LCM). Erilaisia elinkaarimallinnuksia kehitellään yhtiöille
tulevaisuuden suunnitteluun ja parempaan toimintojen suunnitteluun pidemmälle aikavälille,
mikä tarkoittaa parempaa avoimuutta kuluista, toiminnasta ja näiden vuorovaikutuksesta.
(Sinkkonen 2015, s. 29.)
Kunnossapidon elinkaaren hallintaan keskittyvään työhön sisältyy termi ”luotettavuus”.
Luotettavuus

nivoutuu

yhteen

termien

käyttövarmuus,

toimintavarmuus,

kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus kanssa, kuva 2 (SFS-EN 60300-1 2004). Kun
suunnitellaan laitoksen elinkaarta, kunnossapidolle on löydettävä toimintamalli sekä
toimintatapa, jonka avulla kustannusten optimointi on mahdollista toteuttaa elinkaaren
aikana. Hyvä suunnittelu on kaiken pohjana tälle. Suunnittelun aikana pyritään investoinnin
kustannukset pitämään matalana. Matalat investointikustannukset ja suunnitteluresurssit
saattavat kuitenkin aiheuttaa kustannusten nousua elinkaaren myöhemmissä vaiheissa,
mikäli kunnossapidettävyys on jätetty liian vähälle huomiolle. Tuotantolaitoksen omistajat
haluavat pitää kunnossapitokustannukset minimissään. Liiallinen kunnossapitokustannusten
minimoiminen voi aiheuttaa kunnossapitovelan syntymisen. Laitteen elinkaarimalliin
mahtuu monia eri tekijöitä, jotka on havainnollistettu kuvassa 5. Elinkaariajatteluun
kunnossapidon näkökulmasta liittyy myös se, kuinka laitevalmistaja toimii asiakkaan kanssa
ja

onko

laitteen

palveluntarjoajalla.

kunnossapito

hoidettu

omalla

kunnossapitohenkilöstöllä

vai
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Kuva

5.

Elinkaariajattelun

liittymäpinta

laitteeseen

ja

sen

kunnossapidon

moniulotteisuuteen (Ali-Marttila, Kärri, Marttonen-Arola, Pekkarinen, Pekkola, Rantala,
Saunila, Sinkkonen, Ukko, Ylä-Kujala 2015, s. 31).
Suunnittelun alkuvaiheessa on otettava kantaa laitteen tai laitteiston elinjakson ja sitä kautta
sen sisältämien osien luotettavuuteen ja käytettävyyteen koko elinjakson aikana. Edellä
mainitut asiat luovat pohjan kunnossapidolle ja kunnossapitostrategialle. Käyttövaatimusten
asettaminen laitteistolle ja laitteiston suunnittelu vastaamaan asetettuja vaatimuksia ovat
suunnittelun kaksi tärkeintä osa-aluetta. Simuloinnissa mallinnetaan käytettävyyttä
vuosihuoltoseisokkirytmin mukaan. Nykyisellään sellutehtaan vuosihuoltoseisokkiväli on
1,5 vuotta. Simuloinnin avulla voidaan tarkastella syntyviä kustannuksia ja laitteiston
käytettävyyttä, kun vuosihuoltoseisokkiväliä pidennetään kahteen, kolmeen ja neljään
vuoteen.
Elinkaarimallin osalta käyttö- ja kunnossapitovaiheessa huomio kiinnittyykin järjestelmän
modernisointiin. Vanhoille järjestelmille ja laitteille voidaan toteuttaa modernisointeja
tiivistämällä

suunnittelun

ja

kunnossapito-organisaation

yhteistyötä.

Esimerkiksi

järjestelmän laskennallinen elinikä on 30 vuotta, mutta järjestelmä sisältää osajärjestelmiä
ja komponentteja, joiden eliniänodote on huomattavasti pienempi. Tällainen seikka on syytä
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ottaa huomioon jo järjestelmää kehiteltäessä. (Ahonen ym. 2012). VTT:n tutkimusraportissa
todetaan laitehierarkkisuuden tärkeys käyttövarmuuden hallinnassa. Kuva 6 antaa viitteen
haasteista, jotka liittyvät olennaisesti laitehierakiaan järjestelmään liittyvien osien
elinkaarien kannalta.

Kuva 6. Elinjaksojen hierarkkisuus (Käyttövarmuuden hallinta – standardista käytäntöön
VTT).
2.4 Tuotanto-omaisuuden hoitaminen
Optimaaliseen

tuotanto-omaisuuden

hoitamiseen

vaaditaan

eri

osa-alueiden

kokonaisvaltaista hallintaa. Tuotanto-omaisuuden hoidossa yhdistyvät laitteiden oikea
operointitapa, vikaantumisten hallinta ja ehkäisy, huolto ja tarpeen mukaan korjaava
kunnossapito. Osa-alueet on koostettu pyramidimuotoon ja jaoteltu viiteen kunnossapidon
tasoon, kuten kuvassa 7 on esitetty. Kirjassaan Järviö toteaa tuotanto-omaisuuden osaalueiden hallinnasta seuraavasti.
”Näitä osa-alueita ovat päivittäisen työskentelyn hallinta, ehkäisevän kunnossapidon
hallinta, saumaton yhteistyö yrityksen eri osastojen kesken (erityisesti käytön ja
kunnossapidon), sekä koneiden luotettava toiminta. Ilman näiden osa-alueiden hallintaa
organisaatio ei pysty toimimaan niin luotettavasti, että tavoite saavutettaisiin” (Järviö
2012).
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Kuva 7. Kunnossapidon tasot (lähde ja © SAMI Corporation, USA).
Kuten Järvio toteaa, osa-alueet on hallittava hyvin, jotta voidaan saavuttaa haluttu taso
kunnossapidon ja tuotanto-omaisuuden hallinnassa. Kunnossapitoa voidaan pitää osana
tuotanto-omaisuuden hallintaa, jolla hallitaan tuotantokyvykkyyden ylläpitoa ja säätöä,
säilyttämistä ja kehittämistä. Kunnossapito luo myös yhden suurimmista kustannuksista
yritykseen. Tämä on kulueristä kontrolloimattomin, mutta hyvällä johtamisella voidaan
kunnossapidon kustannuksia saada parempaan hallintaan. Tulevaisuuden suunnan tähtäin on
kunnossapidossa asetettu tasolle viisi, jossa huippusuorituskyky muovautuu osaksi yrityksen
kulttuuria.

2.5 Vikaantuminen
Luotettavuusanalyysitehtävää aloittaessa on syytä määrittää taso, jolle analyysi tehdään.
Jäätäessä liian korkealle tasolle ei välttämättä saada ennakkoon haluttua analysointitasoa.
Jos analysoinnissa taas edetään liian syvälle tasolle, saadaan runsaasti kunnossapitotietoa,
joka taas lisää analysointiaikaa. Tämä luo haasteen optimaalisen analysointitason valinnalle.
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Tarkemmin analysointitasot ovat esitetty kuvassa 8, josta voidaan havaita myös vikatapojen
määrien nousu, mitä syvemmällä tasolla analysointia suoritetaan. Ottaen huomioon tämän
diplomityön ja siihen varatun ajan ja resurssit, on analyysitaso otettava tasojen 2 ja 4 väliltä.
On kuitenkin suositeltavaa analysoida tarkemmin ne laitteet, joissa on suuremmat riskit
(Mikkonen, 2009).
Vikaantumisten vaikutukset voivat kohdistua tuotantoon ja sen eri toimintoihin, laatuun,
ympäristöön, turvallisuuteen, talouteen, asiakastyytyväisyyteen ja imagoon. Vikaantumisia
on kahta tyyppiä: piileviä sekä näkyviä. Piilevät viat eivät tule esiin tuotannon ollessa
normaalitilassa, kun taas näkyvät huomataan tuotannon ollessa normaalitilassa.
Kustannusten kannalta vikaantumiset voidaan jakaa toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin. Eitoiminnalliset aiheuttavat kunnossapitokustannuksia, mutta eivät aiheuta tuotannon
menetystä. Toiminalliset viat taasen aiheuttavat sekä kunnossapitokustannuksia että
tuotannon menetystä (Mikkonen, 2009).

Kuva 8. Vikatapojen määrä ja analyysitasot (Mikkonen 2009).
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Vikadatan keräämiseen on useita vaihtoehtoja. Voidaan käyttää laitteen kerättyjä
vikahistoriatietoja, jonka avulla voidaan muodostaan arviot kunkin komponentin
vikaantumistaajuudelle sekä korjausajalle. Kyseinen tapa voi osoittautua työlääksi riippuen
siitä, kuinka hyödyttömään muotoon vikahistoria on koottu ja miten hajanainen tietopankki
on. Myös vähäinen tai väärin kirjattu vikadata on usein vaikea kohdistaa oikealle
komponentille. Vikadatan keräys haastattelemalla on tämän tutkimustyön kannalta oleellisin
vikaantumis- ja toipumisaikojen allokoinnissa. Haastattelemalla kerätty data on tehokas ja
luottamusta herättävä metodi, kun kyseessä ovat mekaaniset laitteet. Tiedon luotettavuus on
sitä parempi mitä kokeneempi kunnossapitäjä on haastattelun lähteenä (Lyytikäinen,
Promaint 5/2010).
2.6 Kriittisyysanalyysi, luokittelu ja huoltosuunnitelma
Kriittisyysanalyysissä pyritään tunnistamaan järjestelmään kytköksissä olevat laitteet, joilla
on

suuri

vaikutus

tuotannollisiin,

laadullisiin

sekä

korjauskustannuksiin.

Kriittisyysluokittelussa otetaan myös kantaa laitteen vikaantumisväliin, turvallisuus- ja
ympäristöriskeihin. Kriittisyysluokittelu on suoritettu kappaleessa 3.8 esitetyllä kaavalla
mekaanisille

toimintopaikoille,

jotka

KAU770-projektin

yhteydessä

luodaan

toiminnanohjausjärjestelmä SAP:iin. Kriittisyysluokittelun avulla voidaan todeta, mitkä
laitekokonaisuudet on tuotannon ja turvallisuuden kannalta otettava tarkemmin huomioon.
Tämä tarkoittaa hyvää huollettavuutta, luoksepäästävyyttä ja kunnossapidettävyyttä.
Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun huoltosuunnitelmassa tarkastellaan, mitä työkalu
tarjoaa lisää nykyisiin huoltosuunnitelmiin.
2.7 Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalujen vertailu
Markkinoilla on saatavilla monia luotettavuusanalyysiohjelmistotyökaluja. Diplomityössäni
olen havainnut, että syvällinen perehtyminen yhteen työkaluun vie hyvin paljon aikaa.
Tämän lisäksi koulutus on tarpeen. Näin ollen useamman analyysiohjelmistotyökalun
syvällisempi vertailu on vaikea tehdä diplomityön lyhyen luonteen sekä ohjelmistolisenssien
kustannusten vuoksi. Ohjelmistoista on mahdollista saada rajoitettuja kokeiluversioita,
joiden avulla ohjelmistotyökalua on mahdollista kokeilla. Diplomityössäni on vertailtu
suuntaa antavan taulukoinnin sekä SWOT-menetelmän avulla, millaisia ominaisuuksia on
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saatavilla eri ohjelmistovalmistajilla ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia ohjelmistoilla
on. Sopivan ohjelman valintaan vaikuttaa aina se, minkälaiseen tarpeeseen analysointi on
tarkoitus tehdä.
Isograph Availability Workbench
Availability

Workbench

tarjoaa

ohjelmiston,

joka

yhdistää

RCM:n,

käytettävyyssimulaation, vikaantumistiedon analysoinnin, prosessin luotettavuuden ja
tuotteen elinkaarikustannukset yhdeksi kokonaisuudeksi (Isograph 2018). Availability
Workbench pystyy selvittämään suunnitellun kunnossapidon kustannustehokkuutta ja sitä,
kuinka usein sitä täytyy suorittaa, millaiset suunnitteluparannukset ovat kustannustehokkaita
ja turvallisia, ja millaista on varaosien optimaalinen varastointi tehtaalla ja toimittajan
varastolla. Voidaan selvittää parannuksia laitteiston ja työvoiman käytettävyyteen, selvittää
tapoja pienentää riskejä, sekä arvioida todennäköiset elinkaarikustannukset. Seisokkien
optimaaliset aikavälit voidaan selvittää. Saadaan selville ennakoivan huollon kannattavuus
sekä se, kuinka laitteiden ikääntyminen vaikuttaa elinkaarikustannuksiin. Myös integrointi
osaksi toiminnanohjausjärjestelmää on mahdollista. Availability Workbench ERP -portaali
keskustelee toiminnanohjausjärjestelmien, kuten SAP:in, IBM Maximon ja ABB Ellipsen,
kanssa, joten tietojen siirto on helppoa. ERP-portaali on sertifioitu sekä testattu toimivaksi.
Lisäksi tiedonsiirto on mahdollista seuraavista tietojärjestelmistä:
-

Access-tietokanta

-

SQL Server -tietokanta

-

Oracle-tietokanta

-

Excel-tiedostot

-

XML-tiedostot

-

Tekstitiedostot

-

Windows-leikepöytä

Availability Workbench koostuu monesta eri moduulista. Taulukosta 1 nähdään hintatietoja
eri työkalumoduuleille, joita Availability Workbenchiin on mahdollista koostaa.
Kiinnostavimpia ovat seuraavat tuotemerkit:
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AvSim-työkalu, jolla voidaan rakentaa luotettavuuslohkokaavioita sekä vikapuumalleja
esittämään järjestelmän loogista toimintaa. Ohjelma käyttää Weibull-analyysiä kuvaamaan
ERP-järjestelmästä saatua vika- ja korjaustietoa. Simulointi mallintaa järjestelmän
suorituskykyä sekä optimoi varaosien tarvetta. Voidaan simuloida vaikutuksia, joita saadaan
mallia muuttamalla tai operointimuutoksilla. Simuloinnista saadaan järjestelmän
kapasiteettiin, käytettävyyteen ja kuluihin liittyviä tuloksia.
RCMCost-työkalu luo malleja päätöksentekoon. Työkalu käyttää vikamalleja ja
vikavaikutuksia (FMEA) kriittisten vikamuotojen tunnistamiseen. Se käyttää Weibullanalyysiä hyödyntäen ERP-järjestelmästä saatuja tietoja vioista ja korjauksista. Työkalu
analysoi jokaisen tunnistetun vikamuodon ja antaa sen pohjalta vastauksen, kuinka
huoltostrategiaa tulisi optimoida ja kuinka vakavat vikaantumiset minimoidaan.
Simuloinnilla saadaan vastauksia elinkaarikustannuksiin sekä resurssien käyttöön (Isograph
2018).
ERP-portaali, joka mahdollistaa työkalun ja toiminnanohjausjärjestelmän välisen tietojen
siirron. Tuettuna ovat SAP, Maximo ja Ellipse tuotannonohjausjärjestelmät.
Taulukko 1. Availability Workbench-työkalujen hintoja.
AvSim

€ 8 400

RCMCost

€ 8 400

LCC

€ 4 200

SAP Portal

€ 8 400

Maximo Portal

€ 8 400

Ellipse Portal

€ 8 400

DLL

€ 8 400

Process Reliability

€ 1 750

Hankintakustannuksia
työkalumoduuleja.

on

mahdollista

saada

pudotettua

tilaamalla

useampia
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Isograph Reliability Workbench
Reliability Workbench on integroitu ympäristö, jonka avulla voidaan suorittaa
luotettavuuden ennustamista, allokointia ja kasvua. Huollettavuuden ennustamiseen
käytetään vikavaikutusanalyysiä, luotettavuuslohkokaaviomallinnusta, vikapuuanalyysiä,
tapahtumapuuanalyysiä, Markov-analyysiä ja Weibull-analyysiä. Kuten aiempikin
Isographin työkalu, myös Reliability Workbench koostuu moduuleista. Moduuleita on myös
mahdollista käyttää itsenäisesti. Moduulit toimivat integroidussa ympäristössä, ja tiedon
jakaminen on helppoa. Moduuleista koostetussa taulukossa 2 nähdään eri työkalujen
hankintahintoja. Moduuleiden tuotenimet ovat:
-

Reliability Prediction -työkalu on standardipohjainen, taulukko 3 ja 4, ja se sisältää
kansainvälisesti tunnistettuja metodeja elektronisten ja mekaanisten laitteiden
luotettavuuden laskennassa.

-

Reliability Block Diagrams -työkalu mahdollistaa mutkikkaiden lohkokaavioiden
mallintamisen ja analysoinnin. Tuloksina saadaan järjestelmän ja komponenttien
epäkäytettävyyksiä, epäluotettavuuksia ja odotettavissa olevien vikaantumisten
määriä.

-

FMECA and FMEA -työkalu, jolla voidaan tehdä vikavaikutusanalyysejä laitteille ja
järjestelmille.

-

FaultTree+ Fault Tree Analysis -työkalu, jolla voidaan rakentaa vikapuu
järjestelmille ja laitteistoille.

-

Reliability Allocation and Growth -työkalu luotettavuuden allokointiin ja kasvuun.

-

Event Tree and Markov Analysis -työkalu sisältää tapahtumapuu- ja Markovanalyysin, ja se perustuu stokastisiin, ajassa sattumanvaraisesti eteneviin
todellisuuden prosesseja kuvaaviin matemaattisiin prosesseihin.

-

Weibull

Analysis

-työkalu,

jolla

voidaan

analysoida

vikaantumishistoriadataa ja mallintaa laitteiden vikaantumistyyppejä.
-

Integrated Parts Libraries -työkalu varaosien hallintaan.

-

Extensive Reporting Tools, laaja raportointityökalu.

laitteiden
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Taulukko 2. Reliability Prediction -moduulin hinnat.
MIL-HDBK-217

1. moduulin hankinta € 2 660

Telcordia
NSWC
RDF-2000 – IEC TR 62380

Lisämoduulien hankinta
€ 730

GJB/Z-299B/C
SN29500
FIDES
Full set of these 7 modules

€ 6 780

Taulukko 3. Prediction Libraryn hinnat.
Commercial Electronic Parts
NPRD 2016/FMD 2016

€ 896
€ 1 344

IAEA

€ 560

User Parts

€ 560

Taulukko 4. Reliability Workbench-moduulin hinnat.
217Plus

€ 2 660

Allocation

€ 1 260

FMECA

€ 5 320

RBD

€ 5 320

MTTR

€ 1 260

FaultTree+

€ 8 400

System Safety Assessment

€ 8 400

Reliability Growth

€ 2 660

Dynamic Link Library

€ 8 400

External App

€ 4 200

Enterprise Module *

€ 8 400

Tilaamalla useampia työkalumoduuleja on mahdollista saada hankintakustannuksia
pudotettua. Tarkemmin Isograph-tuotteen vahvuuksia ja puutteita on analysoitu kaaviossa 1.
Isograph tarjoaa runsaasti moduuleita, jolloin käyttäjän on tarkkaan tiedettävä, minkä
tyyppistä analysointia halutaan suorittaa ja millaisia moduuleita on käytettävä
analysoinnissa, moduulien lisenssin hinnakkuuden vuoksi. Suureksi positiiviseksi asiaksi
voidaan katsoa mahdollisuus työkalun integroimiseksi ERP-järjestelmään (Isograph 2018).
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Kaavio 1. Isographin SWOT-analyysi.

Itemsoft
Itemsoft tarjoaa moduulipohjaisia tuotteita. Tuoteniminä ovat Item Toolkit /IQT ja Item
QRAS. Lisensseinä on tarjolla ns. stand alone -lisenssi sekä floating-lisenssi. Kuten
aiemmatkin ohjelmistot, Itemsoft tarjoaa alennuksia, mitä enemmän moduuleita hankkii.
Vapaaehtoinen vuosittainen huolto ohjelmistoille, johon sisältyy ohjelmistopäivitykset sekä
tekninen tukipalvelu, kustantaa 20 prosenttia kokonaishankintahinnasta. Item Toolkit
sisältää yhteensä 16 moduulia, joista yhdeksän on luotettavuuden ennakointityökaluja, jotka
perustuvat standardeihin. Lisäksi on tarjolla:
-

FMECA, vikavaikutus ja kriittisyysanalyysi

-

RBD, luotettavuuslohkokaavio

-

Fault Tree, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen vikapuuanalyysi

-

Event Tree, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tapahtumapuuanalyysi
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-

Markov, tilanmuutosdiagrammianalyysi

-

MainTain, keskimääräinen korjausaika ja MIL-HDBK-472 standardiin perustuva
laskenta

-

Sparecost, varaosien ja varaston optimointianalyysi

Item QRAS -moduuli sisältää kvantitatiivisen riskianalyysijärjestelmän, jossa apuna
käytetään vikapuumallia ja tapahtumaketjukaaviota järjestelmän mallintamisessa (Itemsoft
2018).
Taulukko 5. Itemsoft-moduulien hinnat.
MIL‐217 (MIL‐HDBK‐217)
Telcordia (SR‐332 Issue 1, Issue 2)
NSWC (NSWC‐98/LE1)
IEC 62380 (UTE C 80‐810)
China 299B (Chinese MIlitary)
FIDES (French DGA)
HRD 5 (HRD)
Siemens (Siemens SN 29500 Standard Revision 2013‐07)
Generic (Reliability Prediction with fully customizable standard)
FMECA (MIL‐STD‐1629A)
RBD
Fault Tree
Event Tree
Markov
MainTain (MIL‐HDBK‐472)
Sparecost

2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
2 595 €
3 595 €
3 595 €
5 595 €
2 095 €
2 595 €
2 095 €
2 095 €

Taulukko 6. Itemsoft Item QRAS:n (Qualitative Risk Assesment System) hinta.
Fault Tree & ESD 15,995.00

15 995 €
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Taulukko 7. Itemsoft-komponenttikirjastojen hinnat.
CapLib
ResLib
MicroLib
CrystalLib
DiodLib
MilLib/ComLib
BelLib/ComLib
FMLib
Component Library
PartsCount
NonElec'95

495 € Contains over 27,000 capacitors organised by manufacturer
695 € Contains over 40,000 resistors organised by manufacturer
695 € Contains over 10,000 microprocessors from various manufacturers
695 € Contains over 900 crystals from various manufacturers
695 € Contains over 35,000 diodes organised by manufacturer
395 € Microcircuits Library MIL‐M‐38510 containing over 3,000 components
395 € Microcircuits Library MIL‐M‐38510 containing over 3,000 components
695 € Failure Mode & Apportionment Library for 1,940 components (FMD97)
1 195 € Components Library containing over 100,000 components
Template for all possible categories designed for an approximation of
695 € failure rate based on component count.
695 € Non‐Electronic Parts Library NPRD containing over 11,700 components

Kaavio 3. ItemSoftin SWOT-analyysi.
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Reliasoft
ReliaSoft kuuluu osana Prenscia Accessiin. Prenscia Access on yhtenäinen lisenssimalli,
joka tarjoaa vuosittain vuokratun pääsyn mihin tahansa NCode- ja ReliaSoft Synthesis työkaluohjelmien yhdistelmään. Lisenssejä on saatavilla kolmea tyyppiä:
-

Named User Licenses (NUL), nimetty yksittäinen henkilölisenssi.

-

Floating Licenses (FL), organisaatiolle, joilla on useita säännöllisiä ja
satunnaiskäyttäjiä.

-

Prenscia Access Units (PA), lisenssi on ns. yksikköpohjainen, sallii käyttäjien
käyttää yksittäistä tai kaikkia ReliaSoft Synthesisin tarjoamia sovelluksia. Jokainen
sovellus vaatii tietyn määrän yksiköitä. Käyttäjä voi valita käytettävät sovellukset
käytettävissä olevien yksiköiden sallimissa rajoissa.

Kuten

Isographilla,

myös

Reliasoftilla

on

useita

moduuleja

valittavana

luotettavuustyökaluiksi. Elinkaaren myöhempiin vaiheisiin kenties soveltuvin Reliasoftin
työkaluista on FRACAS (Failure Reporting analysis and Corrective Action System). Tämä
on jo toteutuneiden vikatapausten systemaattiseen tietojen keräämiseen, analysointiin ja
korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen tarkoitettu työkalu. BlockSim-moduulilla on
mahdollista mallintaa lohkokaaviomalleja, vikapuita ja Markov-kuvaajia. RENOmoduulilla voidaan mallintaa skenaarioita tapahtumien todennäköisyyksille ja suorittaa
riskiarvioita. RealiaSoft hinnoittelee Prencsia Access -lisenssin eri tuotemoduulit yksiköiden
mukaan, kuten taulukossa 8 on esitetty. Vuosittaisella 12 685 euron maksulla saa käyttöönsä
1 600 yksikköä. Yksiköiden loppuessa voi niitä hankkia lisää, jolloin 200 yksikön hinnaksi
muodostuu 1 585 euroa. Ohjelmiston voi myös vuokrata, jolloin kuukausihinta on 10 %
edellä mainitusta 12 685 eurosta (ReliaSoft 2018).
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Taulukko 8. ReliaSoft-tuotevalikoima ja -yksiköt.
ReliaSoft-tuotevalikoima
Weibull++
ALTA PRO Edition
BlockSim
Xfmea
RCM++
RGA
DOE++
MPC Plus Edition
RENO
Lambda Predict (kaikki moduulit)
RBI

Yksikköä
150
750
700
300
600
400
100
950
200
600
1 500

Kaavio 3. ReliaSoftin SWOT-analyysi.
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Miriam RAM Studio
Norjalainen ohjelmistovalmistaja Miriamin luotettavuusohjelmistotyökalu on suunniteltu
öljy- ja kaasukenttien prosessien parantamiseen ja tuottojen optimointiin (Miriam 2018).
Miriam-ohjelmistovalmistajan RAM Studion simulointi perustuu Monte Carlo simulaatiometodiin.

Simulaatio

on

numeerisen

mallintamisen

menetelmä,

jossa

hyödynnetään todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä. Mallissa voidaan saada tuloksia
järjestelmän/laitteiston käyttäytymisestä, kun generoidaan erillisiä sattumanvaraisia
tapahtumia laitteen hajoamisista ja korjaamisista. Järjestelmän stokastinen käyttäytyminen
ajan kuluessa esitetään nk. virtausalgoritmilla. Ohjelmiston kyky käsitellä useita virtoja ja
tallentaa tuotannon käytettävyys useisiin rajapisteisiin on mallinnustekniikan etu.
Ohjelmisto on käytössä mm. Fortumilla. Ohjelmisto ei kuitenkaan tarjoa mahdollisuutta
vika- ja vaikutusanalyysin ja kriittisyysanalyysin (FMECA) tekoon. Ohjelmistolla ei
myöskään ole mahdollista rakentaa luotettavuuslohkokaavioita samalla tavalla kuin muilla
tässä työssä vertailussa olevilla ohjelmistoilla. Miriam RAM Studio keskittyy prosesseihin,
joissa aine on virtaavassa muodossa, joten virtauskaavio on lähin ominaisuus, joka jollain
tavalla vastaa luotettavuuslohkokaaviota. Vikapuumallinnusta ei myöskään ohjelmistolla
saada tehtyä. Kunnossapidon suunnittelua ja optimointia voidaan jossain määrin suorittaa,
mutta komponenttitasolle ei päästä. Optimointi antaa tulkinnan järjestelmän analysoinnin
tuloksista, ei siis suoraa toimenpidettä. Samalla tavalla toimii myös muiden
ohjelmistovalmistajien analyysi optimoinnin ja kunnossapitotoimenpiteiden osalta; tehtävät
toimenpiteet jäävät käyttäjän valittaviksi. Elinkaarikustannuksiin RAM Studio tarjoaa
työkalun. Lisenssivaihtoehtojen hinnat löytyvät taulukoista 9 ja 10.
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Taulukko 9. Standardilisenssi Miriam RAM Studio.
Samanaikaiset käyttäjät
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vuosimaksu
15 010 USD
22 260 USD
29 250 USD
35 990 USD
42 500 USD
48 790 USD
54 850 USD
60 700 USD
66 350 USD
71 800 USD
77 050 USD
82 120 USD
87 010 USD
91 740 USD
96 300 USD
100 700 USD
104 950 USD
109 040 USD
112 990 USD

Taulukko 10. Käyttäjärajoitettu lisenssi Miriam RAM Studio.
Käyttäjät Samanaikaiset käyttäjät
1
1
2
1
3
1
4
1

Vuosimaksu
8 890 USD
10 780 USD
12 330 USD
13 530 USD
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Kaavio 4. Miriam RAMstudion SWOT-analyysi.

Ramentor ELMAS
Suomalaisen ohjelmistovalmistaja Ramentorin ELMAS-työkalu mahdollistaa mutkikkaiden
järjestelmien mallinnuksen yhdistämällä luotettavuuslohkokaavion ja vikapuut yhteen
malliin (Ramentor 2018). ELMAS sisältää myös virtaviivaistetun RCM-analyysin, jota
voidaan käyttää perus-ELMAS-analyysin jatkona. Tämän analyysin avulla voidaan luoda
kunnossapitostrategiaa yksittäisistä laitteista lähtien. Simuloinnin tuloksina saadaan lukuja
mm. järjestelmässä olevien laitteiden käytettävyydestä, luotettavuudesta, vikataajuudesta ja
muusta luotettavuudesta. Simuloinnin tuloksena saadaan myös elinkaaren aikana syntyviä
kustannuksia. Simulointi perustuu stokastiseen tapahtumamallinnukseen. Työkalussa
voidaan mallintaa järjestelmiä ja osajärjestelmiä, sekä ennakoida koko elinkaaren aikaisia
kustannuksia ja resursseja. Ohjelmalla voidaan optimoida jo suunnitteluvaiheessa
luotettavuutta, käytettävyyttä, huoltoja sekä kustannuksia. Miriam RAM Studioon verraten
mallinnussyötteet perustuvat vikatapahtumiin ja tuotannon rahallisiin arvoihin, kun taas
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Miriam RAM Studiossa mallinnussyötteet perustuvat materiaalivirtojen määriin. ELMAS
mahdollistaa laitteiston toiminnallisuuksien mallintamisen. Tämä mallinnus vaatii
ohjelmointitaitoa ja ohjelman erityisosaamista, joka ei ole peruskäyttäjälle yksinkertaista.

Kaavio 5. Elmasin SWOT-analyysi.
Taulukkoon 11 on tehty vertailua viiden luotettavuusanalyysiohjelmistotyökaluvalmistajan
ohjelmistoista. Ohjelmistovalmistajilta on pyydetty informaatiota heidän valmistamastaan
ohjelmasta sekä lisenssien hintatietoja. Taulukkoon listatut ominaisuudet ovat yleisimmin
luotettavuusanalysoinnissa käytettäviä ominaisuuksia, joita ohjelmistolta vaaditaan. Toki
vaatimustaso on aina yksilöllinen ja tarpeet riippuvaisia tutkittavasta kohteesta ja siitä, mikä
on tutkimuksen tarkoitus. Vertailtavia ominaisuuksia on taulukkoon listattu 18 kappaletta.
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Taulukko 11. Ohjelmistojen vertailutaulu.
Ramentor ELMAS Miriam RAMstudio
FMECA, vikavaikutus‐ ja kriittisyysanalyysi
FTA, vikapuuanalyysi
RBD, luotettavuuslohkokaavio

x
x
x

x
x

ItemSoft

Prenscia ReliaSoft

Isograph

x
x
x

x

x
x
x

x

NFA, tarve‐ ja toimintoanalyysi
Markov‐analyysi/stokastinen analyysi
SEA, järjestelmän tehokkuusanalyysi
SRA, järjestelmän luotettavuusanalyysi (RAM)

x
x
x

x
x

CRP, komponentin luotettavuusennuste

x
x

x

x
x
x
x

FSA, toiminnan turvallisuusanalyysi

x

FRACAS, häiriöraportointi ja korjaava toimenpide
HAZOP, poikkeamatarkastelu
LDA, elinkaaridata‐analyysi

x

ALT, nopeutettu eliniän testaus
RGA, luotettavuuden kasvuanalyysi
MPO, kunnossapidon suunnittelu ja optimointi
LCC, elinkaarikustannus
ETA, tapahtumapuuanalyysi
RA, riskianalyysi
Ohjelmiston hinnoittelu
Pisteytys ominaisuuksien mukaan

x
x
x
x

x
x

x

24 000 €
11/18

8890 $/a
5/18

44 460 €
8/18

x
x
x
x

x
12685 €/a
8/18

x
x
x

x
x
x
x
55 370 €
14/18
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3 CASE KAU770:N RAM-MALLINNUS
3.1 Tutkimusympäristö Case KAU770
Tämä diplomityö suoritetaan KAU770-projektin yhteydessä. Projektissa asennettavat uudet
laitekokonaisuudet, laitteet ja komponentit otetaan tarkasteltavaksi luotettavuusanalyysiin.
Työn tuloksiin vaikuttavat uudet, jo ostetut laitteet. Optimaalisessa simuloinnissa olisi
päästävä simuloimaan erilaisilla laitevaihtoehdoilla tai vaihtoehtoisesti redundanssi- eli
rinnakkaisilla laitteilla. Näin pystyttäisiin hyödyntämään käytettävissä olevat resurssit
optimaalisesti. Kuvaan 9 on havainnollistettu diplomityön runkoa ja polku, jolla
luotettavuusanalysoinnista saadaan optimaalinen tulos. Työ etenee vaiheittain; aluksi uusille
laitteille tehdään kriittisyysluokittelu, joka nojautuu PSK6800-standardiin. Seuraavaksi
suoritetaan

vikavaikutusanalyysi

VVA.

Analyysi

antaa

tietoa

laitteiden

vikaantumistodennäköisyyksistä, vikaantumistilanteista ja niistä toipumisesta. Lisäksi
kerätään tietoa tarvittavista varaosista ja niiden saatavuudesta.

Kuva 9. RAM-mallintamisen vaiheet.
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3.2 Työn vaiheistus
Käyttövarmuuden mallinnusta voidaan kuvata prosessina eri työvaihein. Ensin määritellään
tarkasteltava kokonaisuus. Harjoiteltavana kokonaisuutena toimi koivulinjan ruskean
massan pesemö ja sieltä tarkemmin DD2-painesuodatinlaitteisto (Drum Displacer).
Ensimmäisenä

vaiheena

on

toiminnanhallintajärjestelmä

informaation
tarjoaa

keruu

hyvin

mallintamista

varten.

vikahistoriatietoa

SAP-

kyseisestä

laitekokonaisuudesta. Koska DD2-painesuodatinlaitteisto on redundanttilaite DD1painesuodatinlaitteistolle,

voidaan

periaatteessa

hyödyntää

myös

tämän

laitteen

vikahistoriatietoja. Koska DD-painesuodatinlaitteisto on kahdennettu, on tämä otettava
huomioon myös mallinnuksen tietojen syötössä. Kyseisessä tapauksessa DD1- ja DD2painesuodattimet ovat rinnankytkettyinä, ja ruskean massan pesun läpäisykapasiteetti on 40
t/h. Kun toinen painesuodattimista vikaantuu aiheuttaen jommankumman painesuodattimen
alasajon, pystyy toinen laitteista pesemään ruskeaa massaa 55 prosentin tehokkuudella
maksimista, joka on 40 t/h. Tästä laskettuna nykyisellään tuotannonmenetys on kyseisessä
tapauksessa noin 5 000 €/h. Tästä saadaan TOP-solmulle kustannus, joka aiheutuu, kun
tarkastellaan epätoivottua tapahtumaa, joka tässä tapauksessa on painesuodattimen
pysähdys.
Vikailmoitukset ajetaan SAP:sta koko laitteen historian ajalta. Tietoja löytyy vuodesta 1995
asti. Käytännössä tiedot ovat hyödynnettävissä vuodesta 2010 lähtien, koska SAPtoiminnanhallintajärjestelmä on startannut kyseisenä ajankohtana. Impowerin aikaiset tiedot
löytyvät, mutta koontilistassa työnumerolta ei voida erottaa kyseisen työn syytä: onko työ
vikailmoitus, työpyyntö, huolto vai varaosan kunnostustyö. Oleelliset tiedot, joita tarvitaan
vikahistorian mallintamiseen, jota kautta komponenttien keskimääräinen vikaantumisaika
MTTF saadaan selville, voidaan kätevästi tuoda Excel-rajapintaa hyödyntäen. Oleellisia
tietoja kustannusrakenteita varten ovat:
-

Laitteen keskimääräinen vikaantumisaika, MTTF.

-

Korjauksen keskimääräinen kesto, MTTR.

-

Korjauskerran hinta (komponentin/varaosan hinta).

-

Korjausajan hinta (resurssit).
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Nämä tiedot tulisi löytyä SAP-järjestelmän laitteen vikahistoriasta, jotta tapahtumahistorian
simulointi antaisi tarkan kuvan kertyvistä vikakustannuksista kyseiselle laitteelle. Kaukaan
SAP-järjestelmähistoria on käytännössä kovin nuori, eivätkä kirjausmenetelmät ole olleet
riittäviä. Vikahistoriasta ei työtilauksen takaa löydy juurikaan tietoa korjauksen kestoista tai
resursseista. Hajanaisia tietoja on joistakin vikailmoituksista, mutta se, onko tieto
luotettavaa,

jää

arvailujen

varaan.

Onkin

syytä

konsultoida

kunnossapito-

ja

käyttöhenkilöstöä tässä asiassa, jotta saadaan tarkempia lähtötietoja tapahtumahistorian
simuloinnin tarpeisiin. Vikailmoitukset tulisi myös kohdentaa laitetasolle asti, sillä nyt
suurin osa vikailmoituksista on kirjattu suoraan toimintopaikan alle. Vikahistoriatiedot voi
syöttää malliin historian tai arvion perusteella. Molempiin edellä mainittuihin on neljä eri
menetelmää. Keskimäärin vikaantumisaika -valinta mahdollistaa MTTF-arvon syöttämisen
suoraan.

Keskimäärin–Vähintään–Enintään-valinnalla,

kuva

10,

keskimääräinen

vikaantumisaika syötetään joko historiatietona tai asiantuntija-arviona hyödyntäen
vähintään- ja enintään-arvoja. Vähintään ja enintään arvot syötetään kvantiileina:
vikaantumisaika vähintään 5 % -kvantiili ja vikaantumisaika enintään 95 % -kvantiili.
Keskimäärin–Minimi–Maksimi–Hajonta-valinnalla

keskimääräinen

vikaantumisaika

syötetään joko historiatietona tai asiantuntija-arviona hajontaa sekä vähintään- ja enintäänarvoja hyödyntäen. Täsmällinen vikaantumisaika -valintasyöte antaa täsmällisen arvon
vikaantumiselle ilman hajontaa. Mikäli historiatietoa vikaantumisille ei ole saatavilla tai se
on epäluotettavaa, on syytä käyttää arviopohjaista lähestymistapaa.

Kuva 10. Vikaantumisajan syöttö.

46

Edellä mainittua ”vikaantumisvälin arvio keskimäärin, vähintään 5 % ja enintään 95 %
kvantiili” -vikaantumismallia voidaan hyödyntää epätasaisesti kuluvien osien kohdalla.
Kuvassa 10 on esimerkinomaisesti otettu painesuodattimen päätytiiviste tarkasteltavaksi.
Kyseinen komponentti on laitteistossa kuluva osa, ja sen vikaantumista on vaikea arvioida
tarkasti. Vaikka tiiviste kuluu ja läpivuotoa tapahtuu, se ei välttämättä tarkoita
painesuodattimen välitöntä alasajoa. Jos vuoto on kohtuullinen eikä laadullisia ongelmia
ilmene, voidaan painesuodattimen pysäytys ajoittaa sopivaan huoltoseisokkiin, jolloin
painesuodattimen päätyä tiukataan tiivistevuodon korjaamiseksi. Pahimmassa mahdollisessa
tapauksessa tiivistevuotoa ei saada ajoissa korjattua päätyä tiukkaamalla tai päädyn
tiukkaamisella ei ole toivottua vaikutusta tiivistevuotoon. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa
painesuodatin on otettava pois tuotannosta ja päätytiiviste vaihdettava. Esimerkissä on
päätytiivisteelle arvioitu keskimääräinen vikaantumisväli kahteen vuoteen. Kuvan 10
vikaantumiskäyrästä voidaan lukea, että kahden vuoden kohdalla tiiviste vikaantuu 37,63
prosentin todennäköisyydellä. Viiden prosentin todennäköisyyskvantiili alkaa tasan yhden
vuoden kuluttua tiivisteen vaihdosta, kuten se on alkuarvoissa määriteltykin. 95 prosentin
kvantiili on määritelty kahden ja puolen vuoden päähän tiivisteen vaihdosta. Tällä tavoin
voidaan

luotettavuusanalyysiohjelmaan

arvioida

epätasaisesti

kuluvien

osien

vikaantumisvälejä. Viat voidaan myös määrittää täsmällisemmin eksponenttijakauman
avulla. Eksponenttijakauma soveltuu varaosille, joiden käyttöikä on hyvin tiedossa ja jotka
eivät ole epätasaisesti kuluvia osia, esimerkiksi sähkökomponentit.
Vikaantumisesta toipuminen syötetään Solmun korjaus -välilehdelle, kuva 11. Aika ja
korjaukseen osallistuvien resurssien määritelmät syötetään tänne. Kuten vikaantumisajan
syötössä, myös toipumisajan syötössä voidaan käyttää historiaan pohjautuvaa tietoa tai
asiantuntija-arvioon tukeutuvaa tietoa. Historiatietoon pohjautuvaa dataa on syytä katsoa
jälleen kriittisesti sen varalta, onko tieto luotettavaa. Historiatiedon syöttöön on kaksi
menetelmää: korjauksen kesto sekä täsmällinen korjauksen kesto. Arviomenetelmä tarjoaa
samat neljä vaihtoehtoa, jotka ovat myös vikaantumisajan tietojen syötössä käytössä. SAPtietojen puutteellisuus tulee jälleen ilmi. Historiatietoja ei ole kirjattu järjestelmään töiden
kestojen osalta kovinkaan moneen kunnossapitotyöhön. Onkin siis syytä käyttää
asiantuntijaa arvioitaessa MTTR-arvoja korjauksien kestoille. Korjauskerran ja korjausajan
hinnat syötetään solmueditorissa kohtaan Riskit. Korjauskerran hinta määrittelee ainoastaan
varaosien hinnan; tähän ei tule syöttää tuotannonmenetyksestä aiheutuvaa tuotantotappiota.
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Korjausajan hinta käsittää työhön käytettävien resurssien kustannuksen. Korjausajan hinta
voidaan määritellä könttäsummana tai määrittää eri resurssiryhmät. Määriteltäessä eri
resurssiryhmät, esimerkiksi mekaaninen asentaja, automaatioasentaja ja ulkopuolinen
asentaja, nähdään simuloinnin tuloksissa kohdassa Riskit korjausajan jakauma eri
resurssiryhmittäin.

Kuva 11. Korjausajan syöttö.
Kriittisyysluokittelun

suorittamisessa

voidaan

hyödyntää

olemassa

olevia

kriittisyysluokitteluja. Ne voidaan tuoda Excel-rajapinnalta kätevästi simuloinnin
lähtötietoihin. UPM:n oman kriittisyysluokittelun vienti malliin tuo hyvän vertailupohjan
sille, saadaanko mallinnuksella lisähyötyä olemassa olevaan kriittisyysluokitteluun.
Keskimääräisten vikataajuuksien jyvityksessä on oltava tarkkana, mikäli vikaantumistaajuus
katsotaan laitteen vikaantumishistoriasta. Otetaan esimerkiksi kymmenen vuoden
tarkastelujakso, jossa tietylle laitteelle löytyy kaksi kappaletta vikoja. Vikataajuudeksi voi
näin ollen laskea 10 / 2 = 5. Jos samankaltaisia laitteita on useita, ei simulointiin oletuksena
voida asettaa tätä vikataajuutta. Esimerkkinä voidaan käyttää DD-painesuodattimen
kiertosuodospumppua. Samankaltaisia pumppuja on painesuodattimen päivityksen jälkeen
neljä kappaletta. Jos nyt tarkastellaan simuloinnilla kymmenen vuoden jaksoa, saadaan
vikahistoriaa yhteensä 4 X 10 = 40 vuotta. Jos ainoastaan yhdestä pumpusta on syntynyt
tarkastelujaksolla yhteensä kaksi vikaa ja muut kiertosuodospumput ovat toimineet
vikaantumatta, saadaan vikataajuudeksi näin ollen 40 / 2 = 20. Tätä lukua tulee käyttää
simuloinnissa vikataajuutena. Tämä toimii myös kaikkiin muihin laitteisiin, joita
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tarkasteltavassa kokonaisuudessa on useita. Näin toimien simulointi antaa oikeita tuloksia.
Jos jyvityksen suorittaa väärällä tavalla, laite-/komponenttiryhmän vikojen määrä
moninkertaistuu verraten historiatietoihin.
Vikapuumallintamisessa tehdään malli SAP-toimintopaikkahierarkian pohjalta. Ensin
luodaan TOP-solmu, jonka alle luodaan vikapuu. Toimintopaikkanumerot toimivat myös
solmujen tunnuksina. Kun toimintopaikka on solmun tunnisteena, siihen on helppo liittää
kriittisyysluokitus, joka on tehty toimintopaikoille. Yhtä oikeanlaista vikapuuanalyysiä ei
ole olemassa, vaan vikapuu on aina tekijänsä näköinen. DD2-painesuodattimen esimerkissä
TOP-solmuna on KAU1-22 4356 0000 PAINESUODATINLTSTO 2 (DD-PESURI2.).
Tarkastelun kohteena on painesuodattimen pysähtyminen. Pysähtymiseen löytyy useita
syitä, ja nämä syyt mallinnetaan vikapuuhun lapsisolmujen ja logiikkaporttien avulla. Vian
syistä käytetään nimeä juuri. Hyvänä apuna mallin rakentamisessa ovat painesuodattimen
toimintakuvaus, koulutusmateriaalit, PI-kaaviot, automaatiopiirit, väyläkaaviot sekä
operaattoreiden ammattitaito. Edellä mainittuja tietoja yhdistämällä saadaan toimiva malli,
jota voidaan käyttää simuloinneissa.
Vikapuumallinnuksen tapahtumahistoriasimuloinnin jälkeen voidaan tarkastella vikojen
kustannuksia. Tärkeimpänä kuitenkin saadaan simuloinnista ulos vikaantumisajat,
korjauksien kestot, vikaantumisvälit sekä korjauksien kustannuksia. Näitä tietoja ei
kuitenkaan ollut saatavilla SAP:n historiakirjauksista kovinkaan laajasti. Nämä tiedot ja
paljon muita tietoja voidaan koostaa raportiksi Exceliin. Tämä helpottaa puuttuvien
tapahtumatietojen ja kustannustietojen syöttämistä malliin. Tiedot tulee antaa juurille sekä
juuriporteille. Kun tiedot on koostettu Excel-pohjaan, voidaan tiedot tuoda jälleen ELMASvikapuumalliin. Nyt juurilta löytyy vikahistoria ja vikakustannukset, joiden perusteella
voidaan simuloida tulevaisuuteen.
3.3 Mallinnuksen tavoitteet
Mallinnuksen tavoitteena on tutkia, onko luotettavuusanalyysiohjelmistolla mahdollisuus
tehdä laitteista ja laitekokonaisuuksista toimivia vikapuu- ja lohkokaaviomalleja, joiden
avulla saadaan kustannuksista parempaa tietoa. Simuloinnin antamia kustannuksia
analysoimalla päästään vertaamaan, olisiko mahdollista löytää uusia ratkaisuja, joilla voisi
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päästä kustannuksissa alaspäin. Toisena tavoitteena on selvittää, voidaanko mallinnuksen
avulla saavuttaa korkeampi käytettävyys laitekokonaisuuksille, optimoida huoltovälit ja
varaosat. Saadaanko mallinnuksen avulla sellaista hyötyä, että mallintaminen olisi
hyödynnettävissä myös projektin ulkopuolella? Nykyinen koko tehtaan huoltoseisokkiväli
on noin puolitoista vuotta. Tulevaisuuden visiona on kasvattaa seisokkiväliä entisestään
kahteen

vuoteen.

Vertailun

kannalta

tehdään

mallinnus

kymmenen

vuoden

tarkastelujaksolta muuttaen huoltosykliväliä niin, että lyhin huoltosykli on puolitoista
vuotta, joka on nykyinen koko tehtaan huoltoseisokkiväli. Muut simuloitavat
huoltovälisyklit

ovat

kaksi,

kolme

ja

neljä

vuotta.

Mallinnuksessa

käytetään

vikapuuanalyysia, joka on luonteeltaan deduktiivinen analysointimenetelmä.
3.4 Mallinnettavat osa-alueet
Simulointimallin luomisessa mietitään sopiva kokonaisuus, jota halutaan tutkia, esimerkiksi
jokin tietty järjestelmä. KAU770-projektissa tällaisia kokonaisuuksia asennetaan useita, ja
ainoa suurempi kokonaisuus asennetaan kuivauskone 1:lle. Seuraava askel on valita kohteen
tapahtuma, jota halutaan tutkia, esimerkiksi järjestelmän pysähtyminen. Tapahtuma tulee
määritellä selkeästi, eli lasketaanko jokin häiriö pysäyttäjäksi vai ei. Seuraavaksi valitaan
tapa, jolla tapahtumaa tutkitaan: vikapuuanalyysi, syyanalyysi, syy-seurausanalyysi,
lohkokaavioanalyysi tai kaksitasoinen prosessikaavioanalyysi. Valitun analyysityypin
perusteella avautuu ohjelmaan uusi välilehti, johon mallinnus tehdään. Vikapuuanalyysissä
ja syyanalyysissä mallin teko tapahtuu ylhäältä alaspäin piirrettävänä puuna. Jos on valittu
syy-seurausanalyysi,

mallinnus

etenee

vasemmalta

oikealle

piirrettävänä

puuna.

Lohkokaavioanalyysi ja prosessikaavioanalyysi tehdään lohkokaaviona.
3.5 Vikojen ja syiden mallinnus
Vikojen ja syiden mallintaminen tehdään vikapuu- tai syyanalyysilla VVA. Mallinnus alkaa
yhdestä määritellystä solmusta, joka kuvaa tarkasteltavaa vikaa tai tapahtumaa. Puu aukeaa
ylhäältä alaspäin, kuten kuvassa 12. Tapahtumasolmuna tässä esimerkissä on ”Järjestelmä
vikaantuu” -portti. Tämän portin alle vikapuuhun sijoitetaan ns. ”lapsiportit”.
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Kuva 12. Vikapuumalli
Puuhun on mietittävä välittömiä syitä, jotka voivat aiheuttaa tarkasteltavan tapahtuman.
Välittömiä syitä voi olla useita, ja jokaisesta syystä tulee selvittää, miten se vaikuttaa
tapahtumaan. Kun kaikki syyt on lisätty puuhun, on syytä tarkistaa syiden ja seurausten
välinen looginen ehto. Saattaa olla, että yksi mahdollisista syistä aiheuttaa tutkittavan
tapahtuman, tai saattaa olla, että vaaditaan useita syitä, jotta tutkittava tapahtuma toteutuu.
ELMAS-ohjelmisto käyttää vikapuumallia RAM-analyysiin ja riskien hallintaan. RAManalyysissa solmulla on tilat: vikatila ja normaalitila. Loogisen portin tila määrittää, kuinka
monta ”lapsiporttia” tulee olla vikatilassa, jotta solmu menee vikatilaan. Esimerkiksi ORportti tarvitsee vähintään yhden ”lapsiportin” vikatilan, ja AND-portti tarvitsee vikatilan
kaikkiin ”lapsiportteihin” toteuttaakseen vikatilan. ELMAS-ohjelmistolla voidaan myös
mallintaa stokastinen portti, jonka toiminta perustuu todennäköisyyksiin. Tässä
mallinnuksessa juurien vika- ja normaalitilojen pituudet määritellään tapahtumajakaumana.
Epäjatkuvaa stokastista tapahtumamallinnusta käytetään, kun simuloidaan juurien
vikaantumisia ja palautumista normaaliin (korjausaikoja). Ohjelma tarkastaa joka
tapahtuman jälkeen porttien väliset suhteet.
3.6 Solmujen tietojen muokkaus
Solmuja muokkaamalla määritetään solmuun liittyvät yksityiskohdat. Kuvassa 13
vasemmalla on solmu, ja oikealla olevan solmun editorin valikoista voidaan määrittää
solmun toiminta. Jokaisesta valikosta avautuu lisää välilehtiä. Välilehtien määrä riippuu
asetuksista.
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Kuva 13. Solmu ja solmun editointi
Solmun editori sisältää Yleinen-valikon, josta voidaan määrittää solmun tunnisteet, ID ja
nimi. Tähän voidaan myös liittää kuvia, tarkempaa kuvausta solmusta sekä omia
muistiinpanoja. Yhteydet-valikosta määritellään looginen porttiehto sekä solmun syötteet ja
kohteet. Vikaantuminen-valikossa asetetaan solmun vikaantumisväli. Korjaus-valikosta
asetetaan solmun korjausaika. Toimenpiteet-valikosta asetetaan solmulle huoltotiedot.
Riskit-valikosta asetetaan solmulle syntyviä kustannuksia. Linja-valikosta asetetaan
tuotantolinjan ominaisuuksia. Simulointi-valikosta nähdään simuloinnilla saatuja tuloksia
kyseiselle solmulle. Edellä mainitut tiedot on mahdollista syöttää myös Excel-rajapintaa
hyödyntäen. Kun simuloitava malli on rakennettu ELMAS:lla valmiiksi, voidaan kaikki
solmut tuoda tietokenttineen Exceliin, jolloin tietojen muokkaaminen on huomattavasti
kätevämpää.
Solmuille määritellään looginen porttiehto. Porttiehtoa ei voida määrittää juurille; ainoastaan
”lapsiporteille” ja ”vanhempiporteille” looginen porttiehtomääritys on mahdollista.
Solmuille voidaan valita seuraavia loogisia porttiehtoja.
-

OR (jokin) tai-portti.

-

AND (kaikki) ja-portti.

-

K/N (äänestys) vähintään k.
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-

XOR (poissulkeva) täsmälleen yksi.

-

Rajat (min/max) vähintään min, mutta enintään max. ”Lapsia” vähintään ja ”Lapsia”
enintään: 0-arvoilla muodostetaan NOT ei-portti.

-

Priority AND järjestyksen vaativa ja-portti.

-

Ehtoportti sisältää todennäköisyysehdon kaikille seurauksille samanaikaisesti.

-

Todennäköisyysportti sisältää todennäköisyysehdon jokaiselle vaihtoehtoiselle
seuraukselle.

-

Juuri käsittelee portin kuin se olisi juuri, eli sen ”lapsista” ei välitetä.

Kuvassa 14 on havainnollistettu porttien toimintaa. Juurina kuvassa 14 on esitetty lohkot 62
ja 783. Lohkot 62 ja 783 ovat määrittelemätön mekaaninen vika. Lohko 62 on jaettu kahteen
vikatyyppiin: pieni vika ja iso vika. Lohkot 61 ja 64 ovat todennäköisyysportteja, jotka
antavat lohkolle 62 vikaantumisia joko siten, että 90 prosenttia kaikista toteutuneista vioista
on pieniä vikoja, joiden korjaamiseen kuluu aikaa 30 minuuttia, tai siten, että 10 prosenttia
kaikista toteutuneista vioista on isoja, joiden korjaamiseen menee tunteja. Portti numero 782
on ehtoportti, joka kuvaa laitteelle tapahtuvaa yllättävää vikaa, jota ei osata ennakoida
olleenkaan. Kyseiselle portille voidaan arvioida pieni todennäköisyysprosentti.

Kuva 14. Porttien toiminta.
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3.7 Luokittelu ja dokumentointi UPM:ssä.
UPM:n liiketoimintasäännöissä on määritelty tiedon keruu seuraavasti: ”Projekteissa samoin
kuin päivittäisessä kunnossapidon hankintatoiminnassa luodaan ja ylläpidetään kaikki
kunnossapidon ja käytön tarvitsemat tekniset tiedot (toimintopaikat, laitteet ja osaluettelot)
ja dokumentit.” Kaikki tekninen tieto tarkastetaan ja hyväksytään UPM:n vastuuhenkilön
toimesta, ennen kuin tekninen tieto viedään järjestelmään. Kaiken kunnossapitotiedon tulisi
olla

saatavilla

laitteiston

tai

järjestelmän

käyttöönoton

aikana.

UPM:n

liiketoimintasäännöissä on määritelty, että kunnossapitotyötilaukset tulee kohdistaa
toimintopaikoille, joiden kriittisyys on luokiteltu varaosavaatimusten, ennakoivan
kunnossapidon suunnittelun ja töiden priorisoinnin tarpeiden mukaan. Tehtaan
kunnossapito-organisaatio ylläpitää toimintopaikkoja ja niiden hierarkiaan liitettyjä laitteita
ja

nimikkeitä.

Laitteille

ja

laitekokonaisuuksille

tehdyt

huollot

ja

korjaukset

kustannuksineen löytyvät SAP-järjestelmästä. Huoltojen ja korjausten kustannukset tulisi
aina kohdistaa toimintopaikkanumerolle ja työtilaukselle. Aikojen saatossa ja useiden eri
käyttäjien toimesta tehdyt huolto- ja kunnossapitotilaukset saattavat olla hyvin erilaisia.
Vanhojen töiden kustannusten etsintä vaatii hieman sisälukutaitoa.
3.8 Toimintopaikkojen kriittisyysluokittelu
Uusista laitteista, jotka KAU770-projektissa asennetaan, tulee tehdä kriittisyysluokittelu.
Ennen kriittisyysluokittelua on kerättävä tietoa olemassa olevasta laitteistosta, koska
joiltakin osin laitteistoa uusitaan vain osin. Vanhoille toimintopaikoille on aiemmassa RCMprojektissa tehty kriittisyysluokittelut sekä ennakkohuolto-ohjelmat. Uusien laitteiden osalta
tietoa

saadaan

laitevalmistajilta

sekä

toimittajien

antamista

materiaaleista

ja

varaosasuosituksista.
Laitteiden kriittisyysluokitteluun Kaukaan sellutehtaalla on olemassa ohje. Kaukaan
sellutehtaan aiemmat RCM-projektit on tehty tämän ohjeen mukaan. Ohjeen sisältö tulee
PSK6800-standardista. Kyseistä standardia on muokattu UPM:lle sopivampaan muotoon.
Tässä työssä tehtävä kriittisyysluokittelu tehdään myöskin tämän ohjeen pohjalta. Ohje
sisältää

kriittisyysluokittelun

sähkönjakelulaitteille.

mekaanisille

Kriittisyysluokittelu

laitteille

suoritetaan

sekä
laitteille,

automaatiojotka

ja

kuuluvat
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viranomaismääräysten piiriin, laitteille, joiden vikaantumisesta voi aiheutua tuotannollisia
epäkäytettävyyskustannuksia, sekä laitteille, jotka voivat aiheuttaa turvallisuus- ja
ympäristöriskin. Kriittisyysluokittelussa käytetään Kaukaan sellutehtaalla luokituksia A-, B, C-, D- ja E-kriittinen laite. Kriittisyysluokka määräytyy pisteytyksen mukaan, kuva 1, jossa
määräävät kategoriat ovat tuotannonmenetys, laatukustannukset, korjauskustannukset,
vikaantumisväli, turvallisuusriski ja ympäristöriski. Kuvassa 15 oleva pisteytys on
mekaanisille laitteille.

Kuva 15. Kriittisyysluokittelun arvostelun perusteet mekaanisille laitteille.
Kuhunkin kategoriaan lisätään sopiva kirjain A:sta E:hen. Kun kaikkiin kategorioihin on
lisätty kirjain, saadaan näiden tuloksena kriittisyysluokka. Luokittelussa on tarkkaan
mietittävä, mikä luokka on kyseisen kategorian kohdalla osuvin kyseiseen toimintopaikaan
tai laitteeseen. Näin toimitaan jokaisen toimintopaikan kohdalla, jotka luodaan SAP:n
toimintopaikkahierarkiaan.
Automaatiolaitteiden kriittisyysluokittelussa käytetään Kaukaan sellutehtaalla luokitusta A, B-, C-, D- ja E-kriittinen laite. Kriittisyysluokka määräytyy pisteytyksen mukaan, kuva 16,
jossa määräävät kategoriat ovat tuotannonmenetys, laatukustannukset, korjauskustannukset,
vikaantumisväli, turvallisuusriski ja ympäristöriski.
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Kuva 16. Kriittisyysluokittelun arvostelun perusteet automaatiolaitteille.
Kun laitteille on tehty kriittisyysluokittelu toimintopaikkanumeroittain ja laitteet on
arvotettu

kriittisyyskategorian

mukaan,

kuva

15,

voidaan

laitekortti

luoda

toiminnanohjausjärjestelmä SAP:iin ja liittää paikkanumerolle. Tämän jälkeen laitteelle
luodaan rakennepuu, johon lisätään varaosanimikkeet. KAU770-projektin sopimuksissa on
mainittu

kohta,

jossa

laitetoimittajat

ovat

sitoutuneet

toimittamaan

tiedot

varaosasuosituksista uusille laitteille ja laitekokonaisuuksille hyvissä ajoin ennen
laitetoimituksia.

Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalulla

on

mahdollista

tehdä

varaosaoptimointia, kun on tiedossa tarkat laitteiden komponentit sekä niiden
varastointipaikkasaatavuus. Simuloinnin tuloksena ohjelmisto voi antaa suosituksia
varastoitavien varaosien määrään, tarpeellisuuteen tai varastointipaikkaan.
Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun avulla tehty mallinnus, simulointi ja järjestelmän
optimointi

tukevat

parempien

huoltosuunnitelmien

tekemistä

laitteistoille.

Huoltosuunnitelmat kytkeytyvät optimaaliseen käyttövarmuuden hallintaan, jolla pyritään
saamaan prosessille maksimaalinen käyttöprosentti (OEE). Työn tarkoituksena on
ennakkohuoltosuunnitelman luonti uusille sekä uusittaville laitteille sekä olemassa olevien
ennakkohuolto-ohjelmien tarkastus ja tarvittaessa päivitys.
Luotettavuusohjelmistotyökalu on tarkoitus integroida osaksi tuotanto-omaisuuden
hallintaa, kuva 17. Diplomityön tarkoituksena on selvittää, voidaanko työkalulla mallintaa
laitekokonaisuudet tarkasti, löytää ongelmakohtia ja suunnitella huolto-ohjelmia, jotta
tuotannon kannalta optimaalinen taso saadaan saavutettua. Näin ollen olisi mahdollista
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varmistaa tuotantoprosessiin investoidun omaisuuden optimaalinen tuotto, jonka jatkumona
olisi mahdollista parantaa yrityksen kilpailukykyä. On myös syytä tarkastella
mallintamiseen ja simulointiin käytettävää työpanosta ja siitä saavutettua hyötyä sekä sitä,
onko lisenssin hankinta kannattavaa ja olisiko tälle laskettavissa takaisinmaksuaikaa.

Kuva 17. RAM:n integrointi tuotannonohjauksen tueksi.
3.9 Simulointiasetukset
Luotettavuusanalysoinnin suorittamiseksi lähtötiedoiksi tarvitaan malli kuvaamaan
solmujen väliset suhteet sekä vähintään mallin juurisolmujen vika- ja korjausaikatiedot.
Mikäli halutaan tarkastella riskejä, analysointi vaatii, että lähtötilanteessa solmuille on
lisäksi asetettu tarvittavat kustannustiedot. Lähtötietojen perusteella simuloidaan tutkittavan
kokonaisuuden käyttäytymistä. Simuloinnista kertyvää tietoa voidaan analysoida eri
menetelmillä, ja siitä saadaan esiin useita konkreettisia tuloksia. Analysoinnissa
simulointityökalu laskee halutun määrän kierroksia, ja laskee niistä keskiarvoja ja jakaumia.
Tällainen simulointi tehdään, kun halutaan ennuste staattisia syötteitä sisältävän mallin
vikakäyttäytymisestä tulevaisuudessa. Simuloinnin alkuarvoina tässä tutkimuksessa on
käytetty kymmenen vuoden tarkastelujaksoa ja tuhatta simuloitavaa kierrosta. Näillä
asetuksilla simuloinnin kokonaisajaksi saadaan 10 000 vuotta. Simuloitavat kierrokset
määrittävät, kuinka monta kertaa simulointijakso simuloidaan. Kierrosten tuloksista
lasketaan keskiarvo, joka on paras ennuste jakson tapahtumille. Mitä suurempi määrä
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kierroksia simuloidaan, sitä vähemmän sattuma vaikuttaa tuloksiin. Kun simulointeja
tehdään usealla eri mallilla ja halutaan kuitenkin toisiinsa verrattavissa olevat mallit, on
simuloitaville malleille asetuksista asetettava sama satunnaissiemen, jotta simulointi alkaa
aina samoista lähtökohdista.
RAMoptim-simuloinnin tuloksena saadaan 14 167 076 tapahtumaa. Simulointityyppinä
käytettiin RAMoptim-simulointia. Tällä simuloinnilla saadaan aikaiseksi mahdollisimman
kattavat tulokset. Analysointityökalun Perustiedot- ja Riskit-välilehtien tuloksista saadaan
muodostettua erilaisia havainnollistavia kuvaajia.
Mallin simulointi on myös mahdollista tehdä perussimulointina, jolloin dynaamisen
simuloinnin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi vuosihuoltoseisokkeja, ei huomioida. Koska
kyseessä oleva simuloitava malli sisältää suuren määrän portteja ja juuria, yhteensä 186
kappaletta, jää tulosten analysointi erittäin hankalaksi. Vuosihuoltoseisokki on myös
mahdollista mallintaa portille/juurelle tehtävänä toimenpiteenä. Toimenpiteelle syötetään
toistoväli, kustannukset ja vaikutuskerroin. Jos toimenpidettä käytetään huoltona, työlle
annetaan nollaava vaikutus, jolloin portin/juuren vikaantumistaajuus nollaantuu ja
vikataajuuden laskuri alkaa alusta.
Toisen järjestelmän analysoinnissa tarkastelun alla on sellun kuivauskoneen paalaamon
kahdennus.

Tämä

kahdennus

toteutetaan

KAU770-investointiprojektissa.

Uuden

paalauslinjan läpäisykyky on suurempi kuin vanhemman linjan. Näin ollen tuotanto kasvaa
ja käyttövarmuutta saadaan lisää, kun paalaus on tehty redundantiksi. Uusi paalauslinja on
laitteiltaan

yhtäläinen

aiemmassa

KAU740-investointiprojektissa

tehdyn

sellun

kuivauskone 4:n uuden paalaamon kanssa. Toki kaikki laitteet eivät ole identtisiä, mutta
päälaitteet ovat samaa tyyppiä. Simulointimalli on rakennettu lohkokaaviotyyppisesti, ja
jokaiselle lohkolle on tehty vikapuurakenne. Vikaantumisväliä on arvioitu sellun
kuivauskone 4:n vikaantumishistorian pohjalta. Vikaantumistyypit on katsottu koneiden
käyttöohjemanuaaleista,

ja

lisäksi

on

simuloitu

yllättäviä

vikoja

pienellä

todennäköisyysprosentilla tapahtuvaksi. Kun uusi paalauslinja toimii optimaalisesti ja
kuivauskoneen tuotanto on optimaalinen, paalauslinjan läpäisykyky on sata prosenttia. Jos
uudelle paalauslinjalle tulee häiriö, tuotanto käännetään vanhalle paalauslinjalle, jonka
läpäisykyky on noin 82 prosenttia kuivauskoneen ajamasta kapasiteetista. Näin ollen
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tuotannonmenetystä ei tule suuria määriä, mikäli uudella paalauslinjalla on vikoja.
Kahdennetun paalauslinjan ansiosta käytöstä pois olevaa paalauslinjaa voidaan huoltaa.
Kuten edeltävässä simuloinnissa, tässäkin simuloinnin alkuarvoina on käytetty kymmenen
vuoden tarkastelujaksoa ja tuhatta simuloitavaa kierrosta. Näillä asetuksilla simuloinnin
kokonaisajaksi saadaan 10 000 vuotta.

4

TULOKSET

Simulaation tuloksina saadaan perustietoa mallinnetun järjestelmän ja sen laitteiden
käytettävyydestä, luotettavauudesta sekä vikalukumääriä ja muita luotettavuusmittareita.
Simuloinnin Perustieto-välilehdeltä saadaan tietoa rakennetun mallin käytettävyydestä,
epäluotettavuudesta, keskimääräisestä toiminta-ajasta ja vikaantuneena oloajasta, kun taas
Simulointijakso-välilehti antaa tuloksia vikaantuneena oloajasta ja vikalukumääristä.
Analysointityökalun eri tuloksia havainnollistetaan taulukossa 12. Tässä analysoinnissa on
simuloitu

DD2-painesuodatinlaitteiston

häiriötilaa,

jolloin

tuotanto

katkeaa

ja

tuotannonmenetystä kertyy 5 000 euroa tunnissa. Simulointiin on otettu huomioon
vuosihuoltoseisokit.

Ensimmäisessä

analysoinnissa

on

käytetty

1,5

vuoden

huoltoseisokkiväliä, joka vastaa nykyistä tilannetta. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolle
osuu kuusi kappaletta vuosihuoltoseisokkeja. Keskimääräinen vuosihuoltoseisokki on
kestoltaan noin seitsemän vuorokautta, ja näin ollen käytettävyydestä vähennetään 42
päivää. Lisäksi tulee vähentää suunnittelemattomiin huoltoihin ja korjauksiin menevä aika,
9 päivää ja 17 tuntia, joka saadaan tehdyn simuloinnin tuloksena. Näin ollen käytettävyys
on 10a x 365d – 42d + 9d + 17h = 9a 314d 7h. Kun simuloinnin kohteena on näin suuri
kokonaisuus, on tarkempaan tarkasteluun otettu tietty komponentti. Kyseinen komponentti
on DD2-pesurin pesurummun päätytiivisteen ulompi tiiviste. Kyseinen tiiviste on
vikapuurakenteessa määritelty juureksi, joka hajotessaan pysäyttää DD2-pesurin aiheuttaen
TOP-solmun ei-toivotun tapahtuman. Ulommalle päätytiivisteelle on allokoitu arvioon
perustuva vikaantumisaika. Kuvassa 18 on havainnollistettu vikaantuminen siten, että arvio
on keskimäärin 2 vuotta, 5 prosentin kvantiili 1 vuosi ja 95 prosentin kvantiili 2,5 vuotta.
Vikaantumisajan hajonnaksi tulee näillä arvoilla 177 päivää. Tiivisteen vaihto on haastava
työ; keskimääräinen korjauksen kesto on 20 tuntia, 5 prosentin kvantiili 16 tuntia ja 95
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prosentin kvantiili 30 tuntia. Korjauksen hajonnaksi tulee näillä korjausajoilla 4 tuntia 20
minuuttia. Suuri hajonta kuvastaa tiivisteen yllättävää hajoamista ja korjausresurssien
saatavuutta.
Ulomman päätytiivisteen hinta erään tarjouksen mukaan on 6 740 euroa. Korjauksen
suorittaa pääsääntöisesti ulkopuolinen toimija. Erään toimittajan tarjous molempien päätyjen
ulommaisten tiivisteiden vaihdosta on 11 300 euroa sisältäen kolme asentajaa ja
asennusvalvojan kahdelle normaalille kahdeksan tunnin työpäivälle. Näin ollen
korjauskustannuksen tuntihinnan voi laskea olevan asentajaa kohden luokkaa 176 €/h.
Kyseessä on könttätarjous, joka sisältää asentajan tuntihinnan, matka-ajan hinnan,
päivärahan

ja majoituksen. Taulukkoon 12 on koottu

vertailun kannalta

eri

vuosihuoltoseisokkivälejä. Vertailussa on viisi eri simulaatiota: puolentoista, kahden,
kolmen ja neljän vuoden huoltoseisokkiväli sekä ei huoltoseisokkia. Oletuksena on, että
pesurummun päädyn ulommainen tiiviste vaihdetaan joka vuosihuoltoseisokissa. Lisäksi on
myös vaihtoehto, että tiivistettä ei vaihdeta ollenkaan, vaan se vaihdetaan aina
vikaantumisen ilmettyä. Tällöin on myös todennäköistä, että tiivisteen vastainen metallipinta
vaatii

koneistuksen

ja

pinnoituksen.

Näin

ollen

korjauskustannukset

nousevat.

Tiivistepinnan korjausta on hyvin vaikea arvioida ennakolta, milloin koneistus ja pinnoitus
ovat tarpeen. Jokainen tiivistepinta on tapauskohtainen ja vauriot paljastuvat, kun tiivisteet
on irrotettu.

Kuva 18. Vikaantumisajan määritys simuloitavaan vikapuumalliin.

60

Simuloimalla rakennettua vikapuumallia ja ottamalla tarkasteluun yksi komponentti,
pesurummun ulommainen päätytiiviste, huomataan, että pidentämällä huoltoseisokkiväliä
kasvatetaan riskiä tiivisteen yllättävälle hajoamiselle, joka johtaa tuotannonmenetyksiin.
Taulukossa 12 on kuvattu Suhteellinen riski -rivillä kustannukset, jotka aiheutuvat, kun
tiiviste rikkoontuu siten, että se joudutaan vaihtamaan, ja DD2-pesuri joudutaan ajamaan
alas. Tästä aiheutuvat suhteelliset kustannukset koostuvat taulukossa 12 olevista
kustannusten summista Korjauskerta-, Asentajat 4 kpl (ulkopuolinen)-, Seisonta (€)- ja Vika
(€) -riveiltä. Simuloinnissa on oletettu, että rummun ulompi tiiviste vaihdetaan joka
huoltoseisokissa, eli näin ollen vikaantumisaika nollaantuu puolentoista vuoden välein.
Taulukossa 12 on myös analyysitulokset eri huoltoseisokkivälitaajuuksista. Mitä pidempi
vaihtoväli tiivisteellä on perustuen huoltoseisokkeihin, sitä useammin tapahtuu yllättäviä
tiivisteen

vikaantumisia,

jotka

johtavat

alasajoon.

Taulukosta

voidaan

havaita

vikalukumäärien, huoltoseisokkien ja seisokkivälien vaikutus niin suhteellisiin riskeihin
kuin elinkaarikustannuksiin. Simuloinnissa huoltoseisokin aiheuttamaa tuotannonmenetystä
ei ole laskettu mukaan kustannuksiin, koska se ei ole yllättävä tuotannonmenetys.
Taulukko 12. Simulaatiotulokset DD2:n ulommalle päätytiivisteelle.
KOMPONENTTI

SIMULOITU SEISOKKIVÄLI

Tiiviste T-profiili ANDRI 202705731

1,5 vuotta

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

Ei huoltoa seisokissa

Korjauskerta
Asentajat 4 kpl (ulkopuolinen)
Solmun riski (LCC)
Seisonta (€)
Vika (€)
Suhteellinen riski

8 846 €
14 364 €
23 210 €
102 030 €
2 648 €
127 888 €

16 931 €
27 282 €
44 213 €
193 761 €
8 062 €
246 036 €

29 050 €
46 901 €
75 951 €
333 104 €
14 900 €
423 955 €

28 805 €
46 100 €
74 905 €
327 414 €
15 645 €
417 964 €

39 498 €
63 794 €
103 292 €
453 081 €
27 693 €
584 066 €

Käytettävyys
Vikaantuneenta oloaika
Vikalukumäärä

98.83 %
20 h 24 min
1.01 kpl

99.19 %
1 d 15 h
1.94 kpl

99.35 %
2 d 19 h
3.32 kpl

99.54 %
2 d 17 h
3.29 kpl

99.89 %
3 d 19 h
4.51 kpl

889 €
2 677 €
3 952 €
1 081 €
2 652 €
3 378 €
1 095 €
2 526 €
3 818 €
1 143 €
23 211 €

995 €
7 733 €
1 026 €
8 103 €
1 234 €
7 989 €
1 234 €
7 260 €
1 223 €
7 416 €
44 213 €

1 225 €
8 321 €
15 607 €
1 124 €
7 565 €
16 026 €
1 099 €
7 157 €
16 691 €
1 136 €
75 951 €

868 €
7 494 €
16 568 €
8 103 €
1 176 €
7 822 €
16 103 €
8 040 €
1 167 €
7 563 €
74 904 €

1 040 €
7 250 €
16 723 €
8 096 €
15 399 €
7 652 €
13 694 €
10 248 €
11 866 €
11 324 €
103 292 €

6 kpl

4 kpl

3 kpl

2 kpl

0 kpl

LCC 1
LCC 2
LCC 3
LCC 4
LCC 5
LCC 6
LCC 7
LCC 8
LCC 9
LCC 10
LCC kokonaissumma

Huoltoseisokki lukumäärät
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Toisen

simulointimallin

elinkaarikustannuksia

analysoinnin

kymmenen

tuloksissa

vuoden

ajalta,

voidaan
kuten

tarkastella
kaaviokuvassa

yleisesti
6

on

pylväsdiagrammissa esitetty. Kuvaajan pisteet on taulukoitu taulukkoon 13. Punaisella
värillä pylväsdiagrammissa on esitetty linjan seisonnasta johtuva tuotannonmenetys.
Sinisellä värillä esitetään korjauskerta, jonka kustannukset tulevat varaosista. Korjausajan
kustannukset on esitetty vihreällä värillä pylväsdiagrammissa. Tähän kustannukseen sisältyy
resurssien kustannukset. Kaikkiaan simuloinnin tuloksena elinkaarikustannukseksi saadaan
438 972 euroa.

Kaavio 6. Paalauslinjan elinkaarikustannukset kymmenen vuoden ajalta.
Taulukko 13. Paalauslinjan elinkaarikustannukset kymmenen vuoden ajalta.
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Elinkaarikustannuksia analysoimalla huomataan, että yhdeksännen vuoden kustannukset
(85 608 €) ovat huomattavasti suuremmat kuin muiden vuosien kustannukset. Tämän
simulointimallin oletuksena on käytetty sadan prosentin käyntiastetta kuivauskoneella, ja
paalaamon osalta, joka tässä on simuloitu, on käytetty redundanttia. Redundanttina toimii
paalaamon vanha linja, joka on suurelta osin samanlainen kuin uusi tässä simuloinnissa
mallinnettu linja. Suurimman eroavaisuuden linjoille tuo niiden tuotannon läpäisykyky.
Läpäisykyvyn suhteena käytetään uuden linjan osalta sataa prosenttia tuotannosta ja vanhan
linjan osalta 82:ta prosenttia tuotannosta. Oletuksena on myös, että kun uudella linjalla
ilmenee korjausta edellyttävä vika, tuotanto ohjataan vanhalle linjalle.
Kolmas simulointimalli on tehty ostohakkeen vastaanottolaitteistoon, johon projektin myötä
on investoitu nostamalla tuotantoa mm. uusimalla kuljetinruuvien käyttölaitteita
hihnakäyttöisistä suorakäyttöisiin vaihdemoottoreihin sekä uusimalla hihnaelevaattorit
yksirivisestä kuljettimesta kaksiriviseksi kuljettimeksi. Materiaalivirta kyseiselle laitteistolle
on jokseenkin epätasaista. Materiaali tulee tehtaalle rekka-autoilla, ja niiden virta on kovin
epätasainen tehtaalle. Simulaatiomallissa on oletettu, että materiaalivirta on tasainen
kyseiselle ostohakelaitteistolle, euromääräisesti 3 000 €/tunti. Tutkittavaksi on otettu
hihnaelevaattorin vikaantuminen niin, että hihna joudutaan vaihtamaan. Skenaarioissa
hihnan vikaantumiselle on oletettu täsmällinen vikaantumishetki, ja sen korjaamiselle on
tehty kolme eri mallia. Ensimmäisessä mallissa valmis hihna kauhoineen löytyy varastoituna
tehtaalla. Toisessa mallissa hihnaa ei ole varastossa, eikä kauhoja ole varastoitu tehtaalle.
Tässä tapauksessa kauhat joudutaan ensin irrottamaan vanhasta hihnasta, ja vaihtotyön
suorittaa asentajapari. Kolmas tapaus on muutoin sama kuin tapaus kaksi, mutta avuksi on
otettu toinen asentajapari. Hihnaelevaattorissa kauhoja on 484 kappaletta, ja kauhan
kappalehinta on 68 euroa. Kauhat on kiinnitetty hihnaan viidellä pultilla, joiden kappalehinta
on kaksi euroa. Mekaanisen asentajan tuntihinnaksi on määritelty 40 €/tunti. Hihnan
katkeamisesta aiheutuvat kustannukset on esitelty taulukossa 14.
Taulukko 14. Elevaattorihihnan korjauskustannuksia.
Valmis hihna
Hihna koottava, 2 asentajaa
Hihna koottava, 4 asentajaa

Seisonta (€) Korjauskerta (€) Korjausaika (€) Riski yhteensä (€)
24 000
38 074
640
62 714
240 000
38 074
6 400
284 474
120 000
38 074
6 400
161 274
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5 TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun avulla suuren laitekokonaisuuden simuloinnista
saadaan euromääräisiä lukuja tuloksina, joita on helppo tulkita.

Muuttamalla mallin

muuttujia nähdään vaikutukset euromääräisinä lukuina. Käytettävyyden kasvattamista
voidaan parantaa tekemällä toimenpiteitä halutuille simulaatiolohkoille. Tällöin saadaan
selville kustannuksia, joita toimenpiteet tuovat, sekä se, kuinka käytettävyyden parannus
vaikuttaa tuotannonmenetyksiin euromääräisenä. Tehdyille toimenpiteille on asetettava
hinta ja toimenpidesykli, jotka nähdään simulointituloksissa euromääräisinä. Näitä edellä
mainittuja euromääräisiä tuloksia vertaamalla voidaan hakea haluttua, optimaalista tulosta
simuloitavalle laitteistolle. Tarkasteltava laitteisto DD2-pesuri on vastavirtausperiaatteella
toimiva

rumpupesuri,

joka

sisältää

runsaasti

eri

komponentteja.

Suuressa

laitekokonaisuudessa tarkastelutasoa ei ollut järkevää viedä liian syvälle komponenttitasolle
asti työn lyhyen luonteen vuoksi. Tässä työssä tarkemman tarkastelun kohteeksi oli otettu
DD2-pesurin päätyjen tiivisteet. Valinnan tein osan kriittisyyden ja vikaantumistaajuuden
perusteella, joka on noin 1,5–2 vuotta. DD2-pesurissa on useita komponentteja, joista toiset
ovat kriittisempiä kuin toiset, mutta näillä mekaanisilla ja sähköisillä komponenteilla on
pitkät vikaantumissyklit. Näille komponenteille ei löytynyt SAP:n vikahistoriasta
vikaantumistietoa viimeisimmän seitsemän vuoden ajalta. Näin ollen simuloitavalla
kymmenen vuoden tarkastelujaksolla ei saada mielenkiintoisia tuloksia. Luotettava vikadata
on olennaisessa osassa tehtäessä luotettavuusanalyysejä.
Toisen simulaation tuloksista voidaan analysoida, kuinka nopeamman pakkauslinjaston
vikaantumiset vaikuttavat tuotantoon. Tuloksista nähdään, että elinkaarikustannuspylväs on
yhdeksännen

vuoden

kohdalla

suurin

aiheuttaen

lähes

20

prosenttia

kaikista

elinkaarikustannuksista kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana. Analysoimalla tuloksia
tarkemmin voidaan löytää yksittäisiä tai useita komponentteja, joista kustannukset
aiheutuvat. Tutkimalla komponentin vikamuotoa tarkemmin, voidaan tehdä muutoksia
huoltosuunnitelmaan ja näin parantaa laitteiden käytettävyyttä.
Kolmannessa simuloinnissa on tutkittu, onko perusteltua varastoida hihnaelevaattorin
varaosaa täydellisenä varaosana tehtaan varastossa. Varaosan kokonaishinta vaikuttaa
korkealta, 38 074 euroa. Kun simuloinnissa on vertailtu korjauksesta aiheutuvia

64

kustannuksia, voidaan nähdä selkeitä euromääräisiä eroja, mikäli varaosa löytyy valmiina
tai se joudutaan tekemään vikaantumisen ilmetessä. Lisäksi on verrattu, miten resurssien
määrä vaikuttaa tuotannonmenetykseen. Tulosten valossa on perusteltua pitää varaosaa
varastoituna tehtaalla.
ELMAS-ohjelmistotyökalun potentiaalia optimaalisesti hyödyntäen voidaan löytää
tuotantoa

rajoittavia

pullonkaulakohtia.

Mikäli

luotettavuusanalyysiohjelmiston

kapasiteetista halutaan ottaa kaikki hyöty irti, olisi hyvä olla saatavilla luotettavampaa
vikahistoriatietoa. Vikahistoriatiedon täytyisi myöskin olla tarkempaa, jotta analyysillä
pääsisi vikaantumisten juurisyihin paremmin kiinni. Täsmälliset aikaleimat, vikakoodit sekä
kustannusten oikeat kirjaukset vikailmoituksille ja työtilauksille ovat olennainen osa RAMmallintamisen suorittamista. Tämä on ehkä suurin haaste tällä hetkellä, kun simuloitavaa
laitteistoa käydään mallintamaan. On myös resurssikysymys, että vikailmoituksilla ja
työtilauksilla olisi riittävästi tietoa RAM-mallintamista silmällä pitäen. On myös tärkeää
huomata ohjelmiston hyödyllisyys ja hyödynnettävyys laitteiston elinkaaren kannalta.
Hankintojen suunnitteluvaiheessa luotettavuusanalyysiohjelmistolla voidaan vertailla eri
toimittajien laite- ja laitteistovaihtoehtoja. Suurin mahdollinen hyöty voidaankin saavuttaa
juuri tässä elinkaaren vaiheessa, kun suunnitellaan uusien laitteistojen hankintaa tai tehdään
parannusinvestointeja vanhoille laitteille. Suunnittelukustannuksista 80 prosenttia on kiinni
elinkaarikustannuksista. Käynninaikainen mahdollisuus vaikuttaa elinkaarikustannuksiin on
vain 20 prosenttia. Laitteiston käytönaikaisessa elinkaaren vaiheessa ei välttämättä saada
yhtä suurta lisäarvoa käytettävyyden parantamisen näkökulmasta. Tässä elinkaaren
vaiheessa ei voida enää vaikuttaa laitteen komponentteihin muuten kuin huollon ja varaosien
muodossa.
Suurimman ajan simulointityöstä vie mallin rakentaminen, mallin toiminnan tarkastelu sekä
vikahistoriatiedon

kerääminen

ja

syöttäminen

malliin

haastattelujen

muodossa.

Suurimmaksi haasteeksi arvioin vikahistoriatiedon määrittämisen laitteelle. Tämä peilaa
vahvasti analyysin antamiin tuloksiin.
Diplomityö tehtiin laitteistojen elinkaaren kannalta toteutusvaiheessa. Laitehankinnat oli
päälaitteiden osalta valittu, joten luotettavuusanalyysiohjelman ominaisuuksia ei
toteutusvaiheessa päästä hyödyntämään ja tekemään muutoksia hankittavaan laitteistoon.
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Suurin hyöty luotettavuusanalyysiohjelmistolla saadaan elinkaaren esisuunnittelu- ja
parannusinvestointisuunnitteluvaiheissa. Tällöin voidaan vaikuttaa ja ottaa kantaa
hankittavaan laitteistoon. Voidaan asettaa käyttövarmuustavoite, tuotantotavoite ja suorittaa
simulointia uuden laitteiston ja erilaisten laitekokoonpanojen osalta. Voidaan ottaa myös
huomioon laitossuunnittelun näkökannalta laitteiston sijoitusta uuteen tai olemassa olevaan
laitokseen ja laitteiden luoksepäästävyyteen ja huollettavuuteen.
Huoltosuunnittelun rakentamiseen ELMAS ei anna suoraan tehtävää toimenpidettä tai
ennakkohuollollisia toimenpiteitä. Esimerkkinä suoraan tehtävästä toimenpiteestä on
säännöllisesti tehtävä huolto, jonka seurauksena vikataajuus pienenee. Toimenpiteet ja
huoltosuunnitelmat voidaan rakentaa itse ja tehtävän toimenpiteen vaikutukset simuloidaan
uudelleen ELMAS:n simuloinnilla. Esimerkkinä voidaan katsoa vaihdelaatikkoa, joka
vikaantuu keskimäärin viiden vuoden välein. Näin ollen vaihdelaatikko voitaisiin vaihtaa
ennakkohuollollisesti neljän vuoden välein ja vertailla simulointitulosten riskivaikutuksia ja
kustannuksia. Vaihdon kannattavuuteen vaikuttaa yllättävän vikaantumisen aiheuttama
tuotannonmenetyksen kustannus, vaihdelaatikon vaihtotyönhinta ja varaosien hinta vs.
suunniteltu ennakkohuollollinen vaihto, vaihdelaatikon vaihtotyönhinta ja varaosien hinta.
Myös varaosan saatavuus voi tuoda lisäkustannuksia, mikäli varaosaa ei ole saatavilla
varastosta yllättävän vikaantumisen sattuessa. Nykyiset huoltosuunnitelmat perustuvat
laitevalmistajan antamiin suosituksiin, jotka on määritelty sopimuksia tehtäessä halutun
laitteiden käyttövarmuuden ja elinkaaren pohjalta. ELMAS ei anna suoria vastauksia
huoltoihin tai huoltosuunnitelmiin liittyen. ELMAS antaa kriittisyysluokittelun pohjalta
määritellyt vikaantumisherkimmät komponentit, jotka on simuloitu käyttäjän määrittelemien
vikaantumismekanismien pohjalta. Simuloinnin tuloksia analysoimalla voidaan löytää
vikaantumisherkimmät komponentit ja tehdä näille vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotka
voidaan ottaa päätöksenteon tueksi tarkasteltaessa vanhoja huoltosuunnitelmia tai
suunniteltaessa uusia.
Työn päätavoite oli selvittää luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalun mahdollisuuksia
laitoksen käyttöomaisuuden arvon ja tuottokyvyn ylläpidon tukena elinkaaren aikana.
Lopputuloksena luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalusta voidaan saada hyötyä. Toinen
asia onkin juuri hyödyn hinta: saavutetaanko hyötyä liian suurella panoksella. Parempaan
käytettävyyteen pyrittäessä on kerättävä oikeaa tietoa, koostaa kerätty tieto analysoitavaan
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muotoon sekä tehdä oikeita ratkaisuja tiedon analysoinnin pohjalta. Lisäksi tietoa on
kerättävä reaaliaikaisesti prosessista, mikäli halutaan seurata reaaliaikaista OEE-lukemaa.
Luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalu on yksi mahdollisista ratkaisuista etsittäessä
parempaa käytettävyyttä, mikäli saatavilla on vikadataa ohjelmiston vaatimissa muodoissa.
RAM-ohjelmiston hyödyllisyyttä laitteen elinkaaren eri vaiheissa on kuvattu kuvassa 19
asteikolla 1–3.

Kuva 19. Ohjelmiston hyöty eri elinkaaren vaiheessa.
Esisuunnitteluvaihe

tarjoaa

otollisimman

mahdollisuuden

RAM-mallintamisen

hyödyntämiseen. Simulointeja voidaan suorittaa vertailemalla eri laitetoimittajien laitteita,
erilaisia laitekokoonpanovertailuja sekä erilaisia layoutvertailuja. Toteutusvaiheessa RAMmallintamisen hyötyjä ei saada enää konkreettiseksi, koska laitehankinnat on jo
esisuunnitteluvaiheessa tehty ja vaikuttamisen mahdollisuus on pieni. Käynninaikaisessa
vaiheessa voidaan RAM-mallintamista käyttää käyttövarmuuden optimoinnissa työkaluna
sekä vertailla eri laitekokoonpanoja havaittujen käyttövarmuuspuutteiden osalta, kuten tässä
työssä on tehty. Voidaan tehdä esimerkiksi vertailua kahdentamalla tuotannon
pullonkaulakohtia. Parannusinvestointivaiheessa RAM-mallintamisessa voidaan saavuttaa
samoja etuja kuin esisuunnitteluvaiheessa.
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Huomioitava asia on toimintamallin puuttuminen käytettävyyden tarkastelussa. Jos
luotettavuusanalyysiohjelmistotyökalu nähdään sopivana työkaluna käyttövarmuuden ja
elinkaaren hallintaan, olisi syytä luoda yhteneväinen toimintamalli tiedon keräämiseen ja
käyttämiseen. Tämä loisi pohjaa myös yli tehdasrajojen, ja kerättyä tietoa voitaisiin
hyödyntää maksimaalisesti. Vaarana on, että luotettavuusanalyysiohjelmisto nähdään
raskaana käyttäjälle syöden liikaa resursseja.
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E Laitteen
toimimattomuudella ei
merkitystä osaprosessille
tai osastolle
Luokitteluun
Tuotannon menetys

Laatukustannukset

Laitteen toimimattomuus ei
aiheuta lopputuotteen
laatukustannuksia
Korjauskustannukset

Ei ole merkitystä suhteessa muihin
menetyksiin

D Pysäyttää osaprosessin tai Laatukustannukset vastaavat Vähäiset, 0 – 5 000e
osaston hetkeksi, alle 3h hetkellistä
tuotannonmenetystä, alle 1h

Vikaantumisväli

Pitkä, yli 5 vuotta

Pitkähkö, 2 – 5 vuotta

Merkittävä, voi aiheuttaa ympäristön
sekä lähialueiden saastumista

Vakava, voi aiheuttaa ympäristön ja
lähialueiden saatumisen,
palautuminen voi kestää vuosia

Turvallisuusriski

Ei turvallisuusriskiä

Ympäristöriski

Ei ympäristöriskiä

Kohtalainen, voi aiheuttaa
ympäristön saastumista
tehdasalueella, esim. suuri
öljyvuoto
Vähäinen, esim. lievä
Vähäinen, voi aiheuttaa ympäristön
loukkaantuminen/sairastuminen likaantumisen tehdasalueella, esim.
pieni öljyvuoto

Kohtalainen, esim. vakava
loukkaantuminen, josta jää
pysyvä vamma

Lyhyehkö, 0,5 – 2
vuotta

B Pysäyttää osaprosessin tai
osaston merkittäväksi
ajaksi, 10 – 24h
C Pysäyttää osaprosessin tai
osaston lyhyeksi ajaksi, 3 –
10h

Laatukustannukset vastaavat Korkeat, 25 000 – 50 000e
merkittävää
tuotannonmenetystä, 3 – 8h
Laatukustannukset vastaavat Keskinkertaiset, 5 000 – 25 000e
lyhytaikaista
tuotannonmenetystä, 1 – 3h

Vakava, voi aiheuttaa
kuolonuhrin/-uhreja ja vakavan
vaaratilanteen tehtaan
ympäristössä
Merkittävä, voi aiheuttaa
kuolonuhrin/-uhreja

Lyhyt, 0 – 0,5 vuotta

Kriittisyysluokittelun arvostelun perusteet mekaanisille toimintopaikoille

A Pysäyttää osaprosessin tai Laatukustannukset vastaavat Erittäin korkeat, Yli 50 000e
osaston pitkäksi ajaksi, yli pitkäaikaista
24h
tuotannonmenetystä, yli 8h

Liite I

E Laitteen
toimimattomuudella ei
merkitystä osaprosessille
tai osastolle
Luokitteluun
Tuotannon menetys

Laatukustannukset

Laitteen toimimattomuus ei
aiheuta lopputuotteen
laatukustannuksia
Korjauskustannukset

Ei ole merkitystä suhteessa muihin
menetyksiin

D Pysäyttää osaprosessin tai Laatukustannukset vastaavat Vähäiset, 0 – 1 000e
osaston hetkeksi, alle 3h
hetkellistä
tuotannonmenetystä, alle 1h

Vikaantumisväli

Pitkä, yli 5 vuotta

Pitkähkö, 2 – 5 vuotta

Lyhyehkö, 0,5 – 2
vuotta

B Pysäyttää osaprosessin tai
osaston merkittäväksi
ajaksi, 10 – 24h
C Pysäyttää osaprosessin tai
osaston lyhyeksi ajaksi, 3 –
10h

Laatukustannukset vastaavat Korkeat, 5 000 – 25 000e
merkittävää
tuotannonmenetystä, 3 – 8h
Laatukustannukset vastaavat Keskinkertaiset, 1 000 – 5 000e
lyhytaikaista
tuotannonmenetystä, 1 – 3h

Lyhyt, 0 – 0,5 vuotta

Vakava, voi aiheuttaa ympäristön
ja lähialueiden saatumisen,
palautuminen voi kestää vuosia

Turvallisuusriski

Ei turvallisuusriskiä

Ympäristöriski

Ei ympäristöriskiä

Merkittävä, voi aiheuttaa
ympäristön sekä lähialueiden
saastumista
Kohtalainen, esim. vakava
Kohtalainen, voi aiheuttaa
loukkaantuminen, josta jää
ympäristön saastumista
pysyvä vamma
tehdasalueella, esim. suuri
öljyvuoto
Vähäinen, esim. lievä
Vähäinen, voi aiheuttaa ympäristön
loukkaantuminen/sairastumine likaantumisen tehdasalueella,
n
esim. pieni öljyvuoto

Vakava, voi aiheuttaa
kuolonuhrin/-uhreja ja vakavan
vaaratilanteen tehtaan
ympäristössä
Merkittävä, voi aiheuttaa
kuolonuhrin/-uhreja

Kriittisyysluokittelun arvostelun perusteet automaatio toimintopaikoille

A Pysäyttää osaprosessin tai Laatukustannukset vastaavat Erittäin korkeat, Yli 25 000e
osaston pitkäksi ajaksi, yli pitkäaikaista
24h
tuotannonmenetystä, yli 8h
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