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The target of this master’s thesis was to examine how manufacturing capacity in ring gear
workshop will change if heat treatment of ring gears is changed from case carburizing to
gas nitriding. Furthermore, the target was to observe how manufacturing costs differ
between case carburized and gas nitrated ring gear. During this thesis the prototypes of
gas nitrated ring gears were manufactured to wind gear. Thus far the target company has
used only case carburized ring gears to its products.
Manufacturing process of gas nitrated ring gears is different compared to case carburized
ring gears. Manufacturing process of prototype parts was planned so that most of drillings
were made in first turning phase and only features with high accuracy were made in final
turning. Manufacturing of proto parts were followed up and machining times were
recorded. Based on these records manufacturing capacity was simulated and
manufacturing costs were calculated.
The outcome of this thesis was that manufacturing capacity will grow up when ring gears
are gas nitrated. Manufacturing capacity is depending on the mix of manufactured
products. Manufacturing costs of gas nitrated ring gears will be 15-32 percent smaller than
case carburized rings in serial production and it depends on ring gear size and the base
material used.
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Jäyste

Koneistettavassa kappaleessa kiinni oleva metallilastu

Moduuli

Hammaspyörässä perussuure, joka määrittää hampaan kokoa

Naselli

Konehuone tuulivoimalassa

Pökä

Työstökoneen pöydän ja työkappaleen välissä oleva asetin

Typetys
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1

JOHDANTO

Diplomityön kohdeyrityksenä on Moventas Gears Oy (jäljempänä Moventas), jonka
palveluksessa

työskentelen

tuotannonkehityksen

tehtävissä.

Moventas

valmistaa

tuulivoimavaihteita tuulivoimaloihin ja yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Jyväskylässä.
Tuulivoimavaihde on hammasvaihde, joka asennetaan tuulivoimalassa roottorin ja
generaattorin väliin. Tuulivoimavaihde sisältää hammaspyöriä ja hammasakseleita, joista on
muodostettu planeetta- ja lieriöportaita. Niiden välityksellä tuulen liike-energian pyörittämän
roottorin

kierrosnopeutta

kasvatetaan

generaattorille

sopivaksi

kierrosnopeudeksi

sähköntuotantoa varten.

Kuvasta 1 voidaan havaita, kuinka tuulivoimaloiden rakennuskustannukset ovat puolittuneet
viimeisen kymmenen vuoden aikana (IRENA 2019, 32). Tuulivoimalla tuotetun energian hinta
on myös laskenut LCOE-menetelmällä (Levelized Cost Of Energy) mitattuna niin, että vuonna
2018 tuulienergian hinta oli 13% alhaisempi kuin vuonna 2017 ja 35% alhaisempi kuin vuonna
2010 (IRENA 2019, 18).

Kuva 1. Tuulivoimaloiden hintakehitys 1997-2018. (IRENA 2019, 32)
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Tuulienergian hintakehitykseen on vaikuttanut tuulivoimaloiden suunnittelussa ja niiden
valmistuksessa tehdyt jatkuvat kehitystoimenpiteet. Myös tuulivoimaloiden koko on kasvanut
merkittävästi vuosien 2010 ja 2018 välillä. Tuulivoimalat kohoavat korkeammalle kuin ennen
ja siten tavoittavat suurempia tuulen nopeuksia. Tuulivoimaloiden siivet ovat pidentyneet
kasvattaen roottorin halkaisijaa. Roottorin halkaisijan kasvu on lisännyt roottorin
pyyhkäisypinta-alaa ja siten mahdollistanut voimalan tuotannon tehostumisen. (IRENA 2019,
20)

Tuulivoimaloiden roottoreiden kasvun seurauksena myös tuulivoimavaihteiden täytyy kehittyä.
Suurempi roottori kohdistaa vaihteeseen suuremman vääntömomentin. Tuulivoimaloiden ja
tuulienergian halpeneminen on tuonut mukanaan tarpeen kehittää vaihteita myös
kustannustehokkaiksi. Moventas tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä etsien tuotekehitysprojektein
teknologioita, joilla vaihteen momentinsiirtokykyä saadaan nostettua Nm/kg laskentatavalla
mitattuna.

Tuulivoimakomponenttien,

myös

tuulivoimavaihteen,

tuotekehitys

on

mahdollistanut tuulivoimaloiden ja tuulienergian halvemman hinnan.

1.1

Kohdeyrityksen esittely

Moventas Gears Oy valmistaa tuulivoimavaihteita globaaleille markkinoille. Yrityksen
liiketoiminta jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen, jotka ovat kapitaali- ja service-liiketoiminta.
Kapitaali-liiketoiminnassa valmistetaan uusia vaihteita, joiden kokoonpano tapahtuu yrityksen
päätoimipaikalla Jyväskylässä. Service-liiketoiminnassa huolletaan sekä Moventaksen
valmistamia, että muiden vaihdevalmistajien tuulivoimavaihteita. Service-liiketoimintaa yritys
harjoittaa Jyväskylän lisäksi useissa toimipaikoissa ympäri maailmaa lähempänä suuria
tuulivoimatuotantoalueita. Kuvassa 2 Moventaksen toimipaikat ovat sijoitettuna kartalle.
Näiden toimipaikkojen lisäksi Moventaksella on toimintakumppaneita eri puolilla maailmaa.
Service-liiketoimintaan kuuluu myös varaosien toimitus tuulivoimavaihteisiin.
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Kuva 2. Moventas toimipaikat. (Moventas yritysesittelymateriaali, 2019, muokattuna)

Suomessa Moventaksella on kolme tehdasta, kaksi Jyväskylässä ja yksi Karkkilassa.
Jyväskylän yksiköt sijaitsevat Etelä-Keljossa ja Rautpohjassa. Etelä-Keljon tehtaalla
suunnitellaan,

kokoonpannaan

ja

koeajetaan

tuulivoimavaihteita

sekä

valmistetaan

planeettapyöriä. Rautpohjan yksikkö valmistaa muita tuulivoimavaihteiden hampaallisia
komponentteja kuten kehäpyöriä, aurinkoakseleita, hammaspyöriä ja hammasakseleita. Lisäksi
Rautpohjassa

valmistetaan

hampaallisia

komponentteja

service-liiketoiminnalle

sekä

sopimuskumppaneille. Karkkilan tehdas tekee kotelonkoneistusta sekä tuulivoimavaihteiden
koteloille että sopimuskumppaneille. Kauppalehden (2019) tietojen mukaan Moventaksen
liikevaihto vuonna 2017 oli noin 124 miljoonaa euroa ja työntekijöitä yrityksessä oli tuolloin
435. (Kauppalehti, 2019)

Moventaksen historia vaihdevalmistajana ulottuu vuoteen 1938, jolloin hammaspyörien
valmistus aloitettiin Valtion metallitehtailla Jyväskylän Rautpohjassa. Moventas-nimi on ollut
käytössä vuodesta 2005, jolloin Metso Drives-yhtiö oli yrityskauppojen kohteena ja nimi
muutettiin Moventakseksi. Moventas Gears nimellä liiketoimintaa on tehty vuodesta 2012.
Kuvassa 3 on esitetty Moventasta edeltäneet yhtiöt.
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Kuva 3. Moventas ja edeltävät yhtiöt. (Moventas koulutusmateriaali, 2013, muokattuna)

1.2

Työn tavoitteet

Yksi tuulivoimavaihteen avainkomponenteista on kehäpyörä, jota tarvitaan planeettavaihteessa
ja jossa on sisäpuolinen hammastus. Työn tavoitteena on selvittää nykyisen hiiletyskarkaistun
kehäpyörän valmistuksesta kaasunitrattavan kehäpyörän valmistukseen siirtymisen vaikutusta
Moventaksen kehäpyöräverstaan kapasiteettiin. Kapasiteettiselvityksen ohella tehdään vertailu
hiiletyskarkaistun

ja

kaasunitratun

kehäpyörän

valmistuskustannuksista

ja

niiden

muodostumisesta työvaiheittain. Tavoitteena on myös seurata kehäpyörävalmistuksen
työvaiheissa tuotettua laatua, tehdä havaintoja valmistettavuuden eroista hiiletyskarkaistun ja
nitratun kehäpyörän välillä sekä löytää mahdollisia kehitysideoita tulevaa nitrattujen
kehäpyörien sarjatuotantoa ajatellen. Nitratun kehäpyörän valmistuskustannuksia verrataan
myös etukäteen asetettuun tavoitehintaan ja analysoidaan mahdollisia eroja tavoitehintaan
nähden.
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1.3

Työn rajaus

Työ rajattiin käsittelemään Moventaksen omaa kehäpyörävalmistusta. Vaihealihankintana
teetetty nitrattavan kehäpyörän kaasunitraustyövaihe jätettiin työssä tehdyn kappaleseurannan
ulkopuolelle. Nitraustyövaiheen kustannukset perustuivat saatuihin tarjouksiin. Moventaksen
hiiletyskarkaisuprosessia käydään läpi vain yleisellä tasolla johtuen salassapidosta. Työssä ei
tuoda esille suoria euromääräisiä kustannuksia vaan työvaiheisiin käytettyä aikaa mitattiin
tunteina.

Kustannusvertailut

tehtiin

prosentteina

ja

niiden

taustalla

oli todelliset

konetuntihinnat.

1.4

Työn toteutus

Työn aikana suunniteltiin ja seurattiin kaasunitrattavien kehäpyörien protokappaleiden
valmistusta syksyllä 2019. Kehäpyörien aihiot saapuivat terästoimittajalta syyskuussa 2019.
Ennen valmistuksen aloittamista protokappaleet kuormitettiin tuotannonohjausjärjestelmään,
niille luotiin työvaiheistus ja laadittiin mittaussuunnitelmat. Tämän jälkeen protokappaleiden
valmistus päästiin aloittamaan. Valmistuksen aikana työvaiheisiin käytettyä aikaa seurattiin.
Protokappaleita vastaavien hiiletyskarkaistujen kehäpyörien valmistuksesta kertynyttä tietoa
verrattiin nitrattavan kehäpyörän valmistuksesta saatuihin tietoihin. Tuloksia verrattiin
aiemmin tuotekehitysprojektissa asetettuun tavoitehintaan ja tulosten pohjalta laskettiin valitun
lämpökäsittelyteknologian vaikutuksia kehäpyörien valmistuskapasiteettiin.

Työn

toteutuksessa

hyödynsin

omaa

osaamistani,

jota

minulle

on

kertynyt

hammaspyörävalmistukseen liittyen Moventaksella työskennellessäni. Työssä hyödynsin myös
tuotekehityksen ja tuotannonkehityksen palavereissa saamaani tietoa sekä tietoa, jota sain
keskusteluissa työtovereideni kanssa.

Työn alkuvaiheeseen liittyi teoriatiedon hakua artikkeleista ja kirjallisuudesta. Diplomityön
kirjoittamisen aloitin heti työn alusta lähtien muokaten ja parannellen sisältöä projektin aikana.
Protokappaleiden valmistuksen seurantaa tein päivittäin haastatellen koneistajia ja
tarkkailemalla työmenetelmiä. Seurantaan liittyi päivittäinen käynti kehäpyörätuotannossa
valmistuksen aloituksesta kaasunitraukseen lähetykseen asti.
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1.5

Työn rakenne

Teoriaosuudessa
tarkkuusluokitus.

esitellään
Sen

aluksi

jälkeen

lyhyesti

käydään

lieriöhammaspyörä
läpi

hammaspyörien

ja

hammastuksen

kaasunitraus-

ja

hiiletyskarkaisuprosessit. Näin luodaan ymmärrystä lämpökäsittelyn mukanaan tuomista
haasteista työkappaleiden muodonmuutoksille. Lisäksi käsitellään toiminnanohjausta,
tavoitekustannuslaskentaa ja toimintolaskentaa.

Teoriaosuuden päätyttyä esitellään kehäpyörävalmistuksen nykytilaa. Tämän jälkeen käydään
läpi perustelut, miksi nitrausta lähdetään testaamaan kehäpyörän lämpökäsittelyteknologiana.
Työn loppuosa sisältää protokappaleiden valmistuksen seurantaa, saatujen tulosten analysointia
ja tuotantokapasiteetin tarkastelua. Lopussa esitetään kehitysehdotukset ja yhteenveto.
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2

TEORIA

Tässä diplomityössä tutkittiin kehäpyörävalmistusta. Kehäpyörät ovat hammaspyöriä ja niiden
valmistusprosessiin kuuluu lämpökäsittelytyövaihe, jolla hampaan pinnan ominaisuuksia
parannetaan. Tässä luvussa käydään läpi yleisellä tasolla hammaspyörien perusteita,
hammaspyörien tarkkuusluokkia ja kaksi työn kannalta merkityksellistä hammaspyörien
lämpökäsittelymenetelmää,

kaasunitraus

ja

hiiletyskarkaisu.

Kehäpyörien

valmistuskustannusten muodostumista myös tutkittiin ja teoriaosuudessa käydään läpi
tuotekohtaista kustannuslaskentaa, tavoitekustannuslaskentaa sekä toiminnanohjausta.

2.1

Lieriöhammaspyörät ja niiden tarkkuusluokat

2.1.1 Hammaspyörät
Hammaspyörällä tarkoitetaan pyörähdyskappaletta, jossa on hammastus kappaleen reunaalueella. Lieriöhammaspyörässä hammastus sijaitsee lieriöpinnalla ja hammastus voi olla ulkotai sisäpuolinen. Ulkopuolisessa hammastuksessa hampaan harja osoittaa ulospäin ja
sisäpuolisessa hammastuksessa sisäänpäin. Hammaspyörän hammas on geometrinen elementti,
joka mahdollistaa voiman ja liikkeen siirtämisen hammaspyöräparissa. Hampaan muoto ja
mitoitus määräytyvät hammasparametrien mukaan. Lieriöhammaspyörien hampaat ovat usein
evolventti-muotoisia hampaita. (ISO 21771. 2012. s.10)

Evolventti syntyy, kun suora vierii liukumatta ympyrän kehällä, jolloin suoran jokainen piste
piirtää evolventin muotoista käyrää. Evolventti saadaan piirrettyä esimerkiksi lankarullan
avulla kelaamalla lankaa auki rullasta siten, että lanka pysyy kireänä. Tällöin langan pää piirtää
evolventin. Evolventtihammastus on helppo valmistaa ja siinä pieni akselivälivirhe ei muuta
välityssuhdetta. Myös valmistetun evolventtihammastuksen laadunvarmistus on helppoa.
Nämä seikat tekevät evolventtihammastuksesta parhaan hammasmuodon. (Airila & al. 2003.
s.494)

Hammaspyöräparissa välityssuhde määräytyy hammaslukujen suhteessa. Pyöräparissa
hammaskosketus on pakkoliikkeinen ja välityssuhde pysyy muuttumattomana hampaiden
kosketusasemasta riippumatta. Hammasvaihteessa pyörimisnopeuden muutostarpeen ollessa
suuri toteutetaan haluttu välityssuhde usealla hammaspyöräparilla eli portaalla. (Airila & al.
2003. s.491) Kuvassa 4 on esitetty eri tyyppisiä hammaspyöräpareja.
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Kuva 4. Hammaspyöräpareja. (Airila & al. 2003. s.490)

Kuvassa 4 hammaspyöräparit ovat:
a) Suorahampainen lieriöpyöräpari
b) Vinohampainen lieriöpyöräpari
c) Sisähampainen ja ulkohampainen lieriöpyöräpari
d) Hammaspyörän ja hammastangon muodostama pari
e) Kartiohammaspyöräpari
f) Ruuvipyöräpari
g) Kierukan ja kierukkapyörän muodostama pari

Hammasmuotoon ja hammaspyörän ulkomittoihin vaikuttavat jakohalkaisija, hampaan
perusprofiili sekä perusprofiilin sijainti jakohalkaisijaan nähden. Hammaspyörän nimellinen
mitoitus määräytyy seuraavien perusparametrien mukaan (ISO 21771. 2012. s.10):
-

Hammasluku (z)

-

Hampaan perusprofiili

-

Hammasmoduuli (m)

-

Hammastuksen vinouskulma (β) ja hampaiden kätisyys

-

Profiilinsiirtokerroin (x)

-

Hampaan pääympyrän halkaisija eli harjan halkaisija

-

Hammastuksen leveys (b)
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Jakohalkaisija on lieriöhammastuksen referenssimitta. Jakohalkaisija lasketaan kaavan 1
mukaan.
=

∗

(1)

Hammasmoduuli määrittää hampaan suuruuden. Etäisyys hampaan kyljeltä seuraavan hampaan
samalle kyljelle eli hampaan jako lasketaan kertomalla moduuli piin lukuarvolla. Kuvassa 5 on
havainnollistettu hampaan mitoitusta. Hampaan perusprofiililla määritellään hampaan
ryntökulma α ja hampaan korkeus tyveltä harjalle.

Kuva 5. Hampaan jako ja perusprofiili.

Profiilinsiirtokertoimella hampaan perusprofiilia voidaan siirtää suhteessa jakohalkaisijaan.
Profiilinsiirtoa käytetään, jotta hammaspyöräparin akselivälissä päästäisiin valmistettavuuden
kannalta

järkevään

mittaan.

Profiilinsiirto

vaikuttaa

myös

hampaan

paksuuteen.

Profiilinsiirrolla hampaan lujuutta voidaan kasvattaa paksuntamalla sitä tyveltä. (Airila & al.
2003.

s.498)

Profiilinsiirron

määrä

saadaan

kertomalla

profiilinsiirtokerroin

hammasmoduulilla. Positiivinen profiilinsiirtokerroin siirtää hammasta ulospäin jakoympyrältä
ja negatiivinen sisäänpäin. (ISO 21771. 2012. s.16) Profiilinsiirron vaikutus hammasmuotoon
on esitetty kuvassa 6. Positiivinen profiilinsiirto ohentaa hampaan harjan paksuutta ja
negatiivinen profiilinsiirto taas kasvattaa harjan paksuutta. Valmistettaessa hammastusta
profiilinsiirto tehdään siirtämällä leikkaavaa terää joko poispäin hammaspyörän keskiöstä tai
keskiötä kohden. (Airila & al. 2003. s.498)
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Kuva 6. Profiilinsiirron vaikutus hampaan paksuuteen. (Airila & al. 2003. s.499)

2.1.2 Lieriöhammaspyörien tarkkuusluokat
Evolventtihampaisten lieriöhammaspyörien valmistustarkkuus määritellään tarkkuusluokilla.
Tarkkuusluokat määritellään kansainvälisillä standardeilla. Yleisesti käytettyjä standardeja
hampaiden tarkkuuden määritykseen ovat ISO 1328 ja DIN 3962. Standardeissa hampaan
jakovirheille, profiilin suuntaisille virheille, kyljen suuntaisille virheille ja säteisheitolle on
määritelty suurimmat sallitut arvot kutakin tarkkuusluokkaa kohti. Standardien arvot
poikkeavat hieman toisistaan. Moventas käyttää hampaiden tarkkuuden määrittelyyn ISO 1328
standardia.

Jakovirheet

voivat

Yksittäisjakopoikkeama

olla
fpt

yksittäisjakopoikkeamia
on

ero

todellisen

jaon

tai
ja

summajakopoikkeamaa.
teoreettisen

jaon

välillä.

Summajakopoikkeama fpk on yksittäisjakopoikkeamien summa hammaskyljellä jollain
sektorilla hammastusta. Kokonaissummajakopoikkeama fP on suurin jakopoikkeamien summa
kaikki hampaat huomioiden. (ISO 1328. 1995. s.2) Kuvassa 7 on havainnollistettu
jakopoikkeamia hammaspyörässä.
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Kuva 7. Yksittäis- ja summajakopoikkeama. (Zeiss, 2018)

Hammasprofiilivirheet jaetaan kokonaisprofiilivirheeseen, profiilin muotovirheeseen ja
profiilin kulmavirheeseen. Profiilin muotovirhe on mitatun profiilin muodon suurin poikkeama
keskiarvoprofiilista. Profiilin kulmavirhe on keskimääräisen profiilin kulman poikkeama
teoreettisesta profiilista. Kokonaisprofiilivirheessä profiilin muoto- ja kulmapoikkeamat
yhdistetään. (SFS-ISO 1328-1. 2016. s.16) Profiilissa esiintyvät virhemuodot on esitetty
kuvassa 8.

Kuva 8. Mitatun hammasprofiilin kokonais-, muoto- ja kulmapoikkeamat. (Zeiss, 2018)

Hampaan kyljen nousukulman suuntaiset virheet jaetaan myös kokonais-, muoto- ja
kulmavirheeseen. Muotovirheen suuruus arvostellaan keskiarvoiseen kylkilinjaan nähden.
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Kulmapoikkeaman suuruus saadaan toteutuneen ja teoreettisen nousukulman erosta. Kyljen
kokonaisvirhe on muoto- ja kulmapoikkeamien yhteisvirhe. (SFS-ISO 1328-1. 2016. s.19)

Hammastuksen säteisheitto Fr tarkoittaa hammasaukkojen suurimman ja pienimmän
radiaalisuuntaisen etäisyyden eroa hammastuksen keskilinjalta. Säteisheiton mittauksessa
huomioidaan molemmat hammaskyljet asettamalla mittakuula vuorotellen jokaiseen
hammasaukkoon. (SFS-ISO 1328-2. 1997. s.8) Kuvassa 9 on esitetty säteisheitto ja esimerkki
mitatusta säteisheitosta.

Kuva 9. Säteisheitto. (Zeiss, 2018)

Hammastuksen tarkkuusluokka määrittää suurimmat sallitut poikkeamat teoreettisesta
hammasmuodosta. Tarkkuusluokka ilmaistaan lukuarvolla nollasta ylöspäin. Pieni lukuarvo
tarkoittaa tarkkaa hammastusta ja lukuarvon kasvaessa sallittujen virheiden määrä kasvaa.
Vuoden 1995 ISO 1328 standardissa sallitut virheet on taulukoitu tarkkuusluokkaan 12 asti.
Standardin laskukaavoilla tätäkin huonommille tarkkuusluokille on mahdollista laskea arvoja.
Standardin taulukoissa tarkkuusluokittain sallitut virheet on ilmoitettu mikrometreinä eli
millimetrin tuhannesosina. Tarkkuusluokan sallimiin virheisiin vaikuttaa hammastuksen
jakohalkaisija, hammasmoduuli ja hampaan leveys.

Valmistetun

hammaspyörän

laatu

vaikuttaa

hammastuksen

tehonsiirtokykyyn.

Maatalouskoneissa riittää tarkkuusluokat 8-12. Teollisuusvaihteet suunnitellaan usein
tarkkuusluokan kuusi mukaisesti. Tarkkuusluokka kuusi voidaan vielä saavuttaa jyrsinnällä,
mutta yleensä näissä tarkkuuksissa viimeisenä työvaiheena on hammashionta. Hionnalla
tarkkuusluokka

kuusi

on

helppo

saavuttaa,

mikäli

hammaspyörän

lämpökäsittely

muodonmuutoksineen hallitaan. Hammastuksen tarkkuusluokan valinta on sidoksissa
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kehänopeuteen. Pienillä nopeuksilla riittää huonompi tarkkuusluokka kuin isommilla.
Tarkkuusluokka vaikuttaa myös äänitasoon, joka alenee 3 dB (A) jokaista ISO-tarkkuusluokan
parannusta kohti. (Airila & al. 2003. s.512)

2.2

Lämpökäsittelymenetelmät kehäpyörälle

Hammaspyörät voidaan lämpökäsitellä useilla eri menetelmillä tai jättää kokonaan
lämpökäsittelemättä.

Yleisimmät

lämpökäsittelyprosessit

hampaallisille

osille

ovat

läpikarkaisu, hiiletyskarkaisu, nitraus, hiilitypetys sekä induktiokarkaisu. (Rakhit A. 2000.
s.18)

Hammasvaihteen

suunniteluun

kuuluvassa

hammaslaskennassa

määritellään

hampaallisissa komponenteissa käytettävä materiaali ja sille tehtävä lämpökäsittely.
Suunnittelun määrittämä materiaali ja sen lämpökäsittelymenetelmä ilmoitetaan komponentin
valmistuspiirustuksessa.

Tuulivoimavaihteiden huoltoliiketoiminnasta saatujen havaintojen perusteella voi nähdä, että
tuulivoimavaihteiden kehäpyörät ovat lämpökäsitelty yleensä joko kaasunitrauksella tai
hiiletyskarkaisulla. Myös nuorrutusteräksestä valmistettuja kehäpyöriä, joille ei ole tehty
karkaisua tai typetystä, käytetään tuulivoimavaihteissa.

2.2.1 Kaasunitraus
Nitraus tai toiselta nimeltään typetys on pintakarkaisumenetelmä, jossa tavoitellaan
työkappaleen pinnan kulutuskestävyyttä. Kaasunitraus on hammaspyörien valmistuksessa
yleisesti

käytetty

nitrausmenetelmä.

Toinen

tunnettu

nitrausmenetelmä

hammaspyörävalmistuksessa on ioni- eli plasmanitraus. Kaasunitrauksessa työkappaletta
pidetään ilmatiiviissä uunissa typpipitoisen kaasun ympäröimänä 480-565 celsiusasteen
lämpötilassa. Uuniin typpi saadaan ammoniakista, joka uunin lämpötilassa hajaantuu typeksi ja
vedyksi (2NH3

à

2N + 3H2). Typpiatomit tunkeutuvat teräksen pintaan ja muodostavat

perusaineen ja seosaineiden, kuten alumiinin, kromin, vanadiinin ja molybdeenin kanssa kovia
nitridejä. (Rakhit A. 2000. s.133)

Nitratun kappaleen pinta muodostuu kahdesta erilaisesta kerroksesta. Aivan pintaan muodostuu
ohut rautanitridien muodostama kerros ja sen alapuolella on diffuusiokerros, johon on
muodostunut nitridi-erkaumia. (Rakhit A. 2000. s.137) Nitrausprosessista ja teräksen
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seostuksesta riippuen saavutettava pintakovuus vaihtelee välillä 500-1200 HV0,1. (Kivivuori
& Härkönen 2009. s.166) Kovuus alenee nopeasti pinnasta sisustaa kohti. Kova pinta kestää
hyvin kulutusta, mutta kuormituksen täytyy olla kohtuullinen. (Rakhit A. 2000. s.134) Nitraus
parantaa myös kappaleen väsymislujuutta. Nitrauksen etuina muihin pintakarkaisumenetelmiin
verrattuna ovat pinnan paremmat liukuominaisuudet, pienet mittamuutokset ja parantunut
korroosionkestävyys. (Kivivuori & Härkönen 2009. s.162)

Alhaisen

prosessilämpötilan

ansiosta

muodonmuutokset

nitrauksessa

ovat

pieniä.

Nitrauslämpötilassa teräksen molekyyli- ja raerakenne säilyy muuttumattomana. Nitraus on
hidas prosessi ja nitrausaika on useista tunneista kymmeniin tunteihin riippuen tavoitellusta
nitraussyvyydestä. (Rakhit A. 2000. s.134-135)

Taulukko 1. Tärkeimpien pintakarkaisumenetelmien tyypilliset piirteet. (Kivivuori & Härkönen
2009. s.113)

Induktiokarkaisu
Tyypillinen pintakerroksen paksuus, mm 1,5...5
Pinnan kovuus, HRC
55...60
Pintapaineen kestokyky
hyvä
Taivutusväsymislujuus
hyvä
Pinnan liukuominaisuudet
huono
Repeilyvaara käsittelyssä
suuri

Hiiletyskarkaisu
0,5...2,5
59...63
erinomainen
hyvä
hyvä
pieni

Typetys
0,2...0,5
68..72
kohtalainen
hyvä
erinomainen
erittäin pieni

2.2.2 Hiiletyskarkaisu
Hiiletyskarkaisu on pintakarkaisumenetelmä, jossa tavoitellaan kovaa pintakerrosta ja sen alla
pehmeää ja sitkeää sisustaa. Hiiletyskarkaisu suoritetaan hehkuttamalla niukkahiilistä terästä
rauta- hiili tasapainopiirroksen austeniitti-alueella hiiltä luovuttavassa väliaineessa. Väliaineen
hiilipotentiaalin seurauksena hiili absorptoituu metallin pintaan ja siirtyy diffuusion
vaikutuksesta pinnan alle kohti sisustaa. Väliaineen olomuoto on yleisimmin kaasu. Väliaine
voi olla myös kiinteää tai nestemäistä. (Rakhit A. 2000. s.33-34) Kappaleeseen siirtyvään
hiilimäärään vaikuttaa väliaineen hiilipitoisuus, uunin lämpötila ja aika, jonka kappale on
uunissa kaasun vaikutuksen alaisena. (Kivivuori & Härkönen 2009. s.141-143)
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Hiiletyskarkaisussa uunin lämpötila on tyypillisesti 850-950 celsiusastetta. Myös tätä
matalampaa ja korkeampaa lämpötila-aluetta voidaan käyttää, mutta lämpötilan laskiessa
hiiletysaika kasvaa lähes toiseen potenssiin ja lämpötilan noustessa uunilaitteiston kestoikä
lyhenee nopeasti. Hiiletysajan ja uunin kestoiän optimoimiseksi käytetään usein 925-955°C
lämpötila-aluetta. (Dossett & Boyer, 2006 s.142-146) Lämpötilan noustessa yli 950
celsiusasteen alkaa teräksessä tapahtua rakeenkasvua. Tämä myös rajoittaa käytettävää
lämpötilaa. (Kivivuori & Härkönen 2009. s.143)

Hiiletyshehkutuksen jälkeen kappale sammutetaan eli karkaistaan tavallisesti öljyyn. Myös
veden sekä muiden nesteiden tai kaasujen käyttö sammutukseen on mahdollista. Karkaistu
kappale päästetään sammutuksen jälkeen. Päästölämpötila on normaalisti 115-175°C. (Rakhit
A.

2000.

s.38-41) Päästö vähentää taipumusta

pinnan alaisten

mikrohalkeamien

muodostumiselle. Päästöllä myös poistetaan sammutuksessa kappaleeseen tulleita jännityksiä
(Rakhit A. 2000. s.41) ja siten parannetaan mittapysyvyyttä. (Rakhit A. 2000. s.76)
Hiiletyskarkaistun kappaleen pintakerros on rakenteeltaan suurimmaksi osaksi martensiittiä.
Pintakerroksessa voi olla myös jäännösausteniittia tai karbideja. (Kivivuori & Härkönen 2009.
s.144-145)

Hiiletyskarkaisussa tavoitellaan 59-63 HRC eli yli 700 HV pintakovuutta. Saavutettavaan
pintakovuuteen vaikuttavat väliaineen hiiletyspotentiaali ja sitä kautta kappaleeseen tuleva
pintahiilipitoisuus, työkappaleen teräksen seostus sekä teräksen karkenevuus. Hiiletyskarkaisu
synnyttää kovaan pintakerrokseen väsymiskestävyyttä parantavia puristusjännityksiä, jotka
ovat suurimmillaan sisustan kovuuden ollessa välillä 35-40 HRC. Puristusjännitystasoon
vaikuttaa kovan hiiletyskerroksen ja kappaleen paksuuden suhde. (Kivivuori & Härkönen 2009.
s.147)

Tyypillinen

hiiletyskarkaistava

kappale

on

hammaspyörä.

Momenttia

siirtäessään

hammaspyörän hampaaseen kohdistuu pistemäinen pintapaine ja hampaan tyveä kohti
suureneva taivutusjännitys. Hiiletyskarkaisu parantaa hammaskyljen kestävyyttä pintapainetta
vastaan ja tyven kestävyyttä taivutusjännitykselle. (Kivivuori & Härkönen 2009. s.147-148)
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Kivivuori ja Härkönen (2009. s.149) kirjoittavat tyypillisen hiiletyskarkaisukerroksen
paksuuden olevan 0,5-1,5mm. Tuulivoimavaihteiden hammaspyörissä hiiletyssyvyys on usein
tätä suurempi. Suositeltu hiiletyssyvyys kuormaa kantaville hammaspyörille määritellään
hammasmoduulin mukaan standardissa ISO-6336-5. Standardin mukaan esimerkiksi
hammasmoduulin ollessa 16 alaraja hiiletyskerroksen syvyydelle on noin 2,0mm.
Hiiletyskarkaisua tehtäessä standardin syvyyteen on lisättävä mahdollinen työvara hampaiden
pinnan viimeistelyssä.

Kuva 10. Esimerkki hiiletyskarkaistun ja nitratun hampaan pintakovuudesta. (Rakhit A. 2000.
s.139)

Hiiletyskarkaisussa

työkappaleeseen

tulevat

muodonmuutokset

ovat

suuria

muihin

lämpökäsittelymenetelmiin verrattuna. Hammaspyörissä muodonmuutokset ilmenevät koko
työkappaleeseen

liittyvinä

muodonmuutoksina

muodonmuutoksina.

Työkappaleen

tasomaisuusvirheinä.

Hampaiden

sekä

hampaiden

muodonmuutokset
virheet

liittyvät

muotoon

ilmenevät

hammasgeometrian

liittyvinä

pyöreys-

ja

muutoksiin.
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Työkappaleen muodonmuutoksien ja hammasgeometriavirheiden yhteismäärä on hampaille
karkaisussa muodostuva kokonaisvirhe. Muodonmuutosten seurauksena hampaat täytyy
viimeistelykoneistaa hiiletyskarkaisun jälkeen. (Rakhit A. 2000. s.76)

2.3

Tuotekohtainen kustannuslaskenta

Tuotekohtainen kustannuslaskenta antaa tietoa tuotteen hinnoitteluun ja tuotekohtaisen
kannattavuuden

seurantaan.

Tuotekohtaisen

laskennan

edellytyksenä

on

yrityksen

kustannusrakenteen tunteminen. Tuotteelle kohdistetaan välilliset ja välittömät kustannukset.
Välittömien

kustannusten

kohdentaminen

tuotekohtaisesti

on

helpompaa

välillisiin

kustannuksiin verrattuna. Välillisillä kustannuksilla ei ole suoraa yhteyttä valmistettuihin
tuotteisiin ja niiden tuotekohtaiseen laskemiseen liittyy kohdistamis- ja jaksotusongelmia.
Välilliset kustannukset saadaan jaettua tuotteille aiheuttamisperiaatteen pohjalta, kun yritys
jaetaan kustannuspaikkoihin. Kustannuspaikka on rajattu yksikkö yrityksessä ja sen
kustannuksia seurataan erikseen. Kustannuspaikoille lasketaan välillisten kustannusten
aiheuttamat yleiskustannuslisät tai -kertoimet ja näiden avulla kustannukset voidaan kohdistaa
valmistettaville tuotteille. Mikäli tuote ei käytä jonkin kustannuspaikan resursseja, niin tälle
tuotteelle ei kyseisen kustannuspaikan kustannuksia voi kohdistaa. (Haverila & al. 2009. s.178179)

Tuotetasolla tehtävä laskenta voi olla ennakkolaskentaa tai jälkilaskentaa. Ennakkolaskennassa
kustannuksia lasketaan ennen tuotteen valmistusta, jolloin laskelmat perustuvat ennakointiin tai
arvauksiin. Ennakkolaskennassa kustannukset eivät ole vielä syntyneet, joten niitä ei voida
mitata. (Uusi-Rauva. 1990. s.27) Jälkilaskennassa voidaan hyödyntää tarkempaa tietoa
toteutuneista kustannuksista välittömien kustannusten osalta. (Haverila & al. 2009. s.178)

Tuotekohtaisia kustannuksia laskettaessa on päätettävä mitä kustannuksia tuotteelle
kohdistetaan. Laskentatavat eli kalkyylit voidaan jakaa kolmeen ryhmään minimikeskimääräis- ja normaalikalkyyliin. Minimikalkyylissä vain muuttuvat kustannukset lasketaan
tuotteelle. Laskentatavassa ajatellaan, että kiinteät kustannukset aiheutuvat kapasiteetista ja ne
syntyvät vaikka tiettyä tuotetta ei valmistettaisi. Mikäli minimikalkyylilaskentaa käytetään, on
tuotteen hinnoittelussa tuotekustannukseen lisättävä niin suuri kate, että se kattaa kiinteät
kustannukset ja tavoitellun voiton. Keskimääräiskalkyyli kohdistaa tuotteelle kaikki
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laskentakauden kustannukset. Perusajatuksena on muuttuvien ja kiinteiden kustannusten
syntyminen tuotteiden valmistamisesta. Keskimääräiskalkyylissä valmistusmäärällä on
vaikutus tuotekohtaiseen kustannukseen ja se on huomioitava kannattavuustarkkailussa.
Normaalikalkyylissä kuormitusasteen vaihtelu pyritään eliminoimaan kohdistamalla tuotteelle
normaalitoiminta-astetta vastaava määrä kiinteitä kustannuksia. (Haverila & al. 2009. s.179180)

Tuotekohtaisia kustannuksia voidaan laskea toimintolaskennalla, jossa välilliset kustannukset
saadaan paremmin jaettua tuotteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintolaskennassa
ajatellaan, että tuotteiden valmistamiseen tarvitaan suoritteita. Suoritteita tuottavat erilaiset
toiminnot, jotka tarvitsevat tietyt resurssit. Nämä resurssit aiheuttavat kustannuksia. Tuotteen
kustannukset saadaan selville, kun tunnetaan tarvittavat suoritteet, suoritteiden kustannukset ja
tiedetään paljonko tuotteen valmistaminen kuluttaa suoritteita. Suoritteiden hinnoittelussa
huomioidaan välilliset kustannukset. Toimintolaskennalla tuotteille saadaan kerrytettyä
oikeuden mukainen osuus yrityksen kustannuksista. (Koons. 1994. s.2)

2.4

Tavoitekustannuslaskenta

Tavoitekustannuksella tarkoitetaan sitä kustannusten määrää, joka tuotteen valmistamisesta saa
kertyä.

Tavoitekustannukset

voidaan

määritellä

joko

suorina

tai

strategisina

tavoitekustannuksina. Suorassa määrittelytavassa tavoitekustannus saadaan vähentämällä
tuotteen markkinahinnasta tavoiteltu kate. Strategisessa laskentatavassa huomioidaan kaikki
tuotteen suunnitteluun, markkinointiin ja valmistukseen liittyvät kustannukset. (Koons. 1994.
s.1)

Tavoitekustannuslaskenta eroaa perinteisestä kustannusten hallinnasta. Perinteisellä tavalla
tuotteen myyntihinta lasketaan lisäten valmistuskustannuksiin haluttu kate. Mikäli tuotteet eivät
käy

markkinoilla

kaupaksi

aletaan

etsiä

keinoja

kustannusten

vähentämiseksi.

Tavoitekustannuslaskennassa määritellään markkinahinta ja haluttu kate. Näin saadaan selville
tuotteen sallitut kustannukset. Tuote- ja tuotantoprosessien suunnittelu ovat avainasemassa, kun
etsitään keinoja sallitun kustannustason saavuttamiseksi. (Ansari & al. s.16)
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Tavoitekustannus

voidaan

määrittää

markkinalähtöisesti,

tuotekohtaisesti,

komponenttikohtaisesti tai tavoitekustannus voi olla ketjutettu. Markkinalähtöisessä tavassa
määritellään aluksi tuotteelle tavoiteltava myyntihinta. Myyntihintaa määriteltäessä täytyy
arvioida tuotteen arvoa asiakkaille ja ymmärtää mitä asiakkaat ovat tuotteesta valmiita
maksamaan. Myyntihintaa voidaan arvioida markkina-analyysein tai tekemällä vertailua
kilpailijoiden tuotteisiin. Jos tuotteen laatu tai ominaisuudet ovat heikommat kuin kilpailijan
täytyy tavoitellun myyntihinnankin olla kilpailijoiden tuotteiden hintaa alhaisempi. Mikäli
tuotteen

laatu

tai

ominaisuudet

ovat

kilpailevia

tuotteita

parempia

voidaan

tavoitemyyntihinnaksi asettaa sama tai korkeampi hinta kuin kilpailijoilla. Tällöin
korkeammalla hinnalla voidaan tavoitella parempaa katetta tai samaa hintaa käyttämällä
kasvattaa markkinaosuutta. Myyntihinnan asettamisen jälkeen määritellään tavoiteltava kate.
Tuotteen sallitut

kustannukset

saadaan vähentämällä tavoiteltavasta myyntihinnasta

tavoiteltava kate. (Kaplan & Cooper. 1998. s.224-225)

Tuotekohtaisen tavoitekustannuksen määritys aloitetaan laskemalla ehdotetun tuotteen
valmistuskustannukset

nykytilanteessa

ilman

suunnittelumuutoksia

ja

nykyisillä

valmistusmenetelmillä. Tuotteen sallittujen kustannusten ja nykytilanteella laskettujen
kustannusten erotuksesta ilmenee kustannussäästöt, joita tuotteen kohdalla täytyy tavoitella.
Kaplan ja Cooper (1998. s.225) mainitsevat kolme tekniikkaa, joilla tuotekustannuksia voidaan
alentaa tavoitekustannuksen saavuttamiseksi: arvoanalyysi, asiakaslähtöinen tuotekehitys
(QFD)

sekä

tuotteen

valmistettavuuden

ja

kokoonpantavuuden

huomioiminen

tuotesuunnittelussa (DFM ja DFA). Tavoiteltavat kustannussäästöt voidaan asettaa niin
suuriksi, että niitä ei pystytä saavuttamaan. Saavutettavissa olevan ja tavoitellun
kustannussäästön erotusta kutsutaan strategiseksi haasteeksi kustannussäästöjen saamisessa.
Tämä erotus kertoo kuinka kilpailukykyinen yritys voi tuotteen osalta olla markkinoilla.
Tuotekohtaisen tavoitekustannuksen asettaminen vaatii taitoa. Tavoitekustannus täytyy asettaa
sellaiseksi, että se on mahdollista saavuttaa. Liian korkeaksi asetettu tavoitekustannus
huonontaa yrityksen kilpailukykyä. (Kaplan & Cooper. 1998. s.225-226)

Tavoitekustannusta määriteltäessä komponenttikohtaisella tasolla voidaan tuote pilkkoa ensin
osakokoonpanoihin, joille määritellään tavoitekustannus. Nämä osakokoonpanot voidaan
edelleen

pilkkoa

yksittäisten

komponenttien

tasolle.

Komponenttitasolle

vietynä

22

tavoitekustannus asettaa valmistukseen tai toimittajiin liittyvää kustannuspainetta. Tällöin
muodostuu

ketjutettu

tavoitekustannus.

Komponenttikohtaista

tavoitekustannusta

määritettäessä on oltava selvillä millaisia ominaisuuksia ja laatua tuotteelle halutaan.
Ketjuttamalla tavoitekustannusta pyritään ensisijaisesti tehostamaan toimitusketjua. Tämä
auttaa saavuttamaan sekä tuotekohtaisen että komponenttikohtaisen tavoitekustannuksen.
(Kaplan & Cooper. 1998. s.226-227)

Tavoitekustannuslaskenta ei kerro kuinka asetettuun tavoitekustannukseen päästään. Kun
tavoitekustannuslaskenta ja toimintolaskenta yhdistetään, saadaan aikaan apuväline yrityksen
operatiivisten suunnitelmien kehittämiseen. (Koons. 1994. s.2)

2.5

Tuotantostrategia

Yrityksen valitsemaa strategiaa, tuotantojärjestelmien kehittämistä sekä tuotannon päivittäistä
ohjaamista pyritään toteuttamaan toiminnan johtamisella. Strategia linjaa yrityksen toimintaa
pitkälle eteenpäin. Strategiaan liittyy esimerkiksi toiminnan tavoitteiden määrittelyä,
tuotantolaitoksiin ja kapasiteettiin liittyviä päätöksiä sekä teknologiavalintoja. Strategia
määrittelee myös yrityksen omat ja yhteistyökumppanien tehtävät. Tuotantojärjestelmien
kehittäminen tehdään strategian puitteissa. Tuotantojärjestelmien kehittämiseen liittyy
päätöksiä

muun

muassa

kone-

ja

laiteinvestoinneista,

layoutin

muuttamisesta,

toimittajayhteistyöstä sekä työtapojen- ja menetelmien muuttamisesta. Yrityksen kilpailukyvyn
säilyttäminen edellyttää tuotantojärjestelmien ja osaamisen kehittämistä. Päivittäiseen
ohjaamiseen liittyy päätöksiä koskien erilaisten tehtävien välitöntä toteuttamista. Ohjauksella
pyritään suoriutumaan tehtävistä mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevin resurssein.
(Haverila & al. 2009. s.349-350)

Toiminnan johtamisen tulee olla linjassa määritellyn strategian kanssa ja sillä pyritään
saavuttamaan strategiassa määritellyt tavoitteet. Johtamisella ylläpidetään ja kehitetään
valittuja kilpailutekijöitä. Haverila & al. (2009 s.350) käyttävät tästä esimerkkinä
kustannusjohtajuusstrategiaa. Mikäli yritys kilpailee alhaisilla hinnoilla, niin tuotannon täytyy
pystyä tuottamaan tuotteet kustannustehokkaasti ja johtamisella on luotava edellytykset
kustannustehokkaalle tuotannolle. Tuotannon johtamisen tavoitteena on myös kehittää
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yrityksen strategista kyvykkyyttä luomalla uutta osaamista sekä kyvykkyyttä. (Haverila & al.
2009. s.350)

Toiminnan johtamisessa merkittävimmät päätökset liittyvät usein tuotannon hallintaan ja
kehittämiseen. Tuotannossa tavoitellaan korkeaa tuottavuutta. Tuottavuutta voidaan parantaa
tehokkailla valmistusmenetelmillä, erikoistumisella ja hyvin suunnitellulla tehtävänjaolla. Jotta
tuotantotoimintaa voidaan harjoittaa, tarvitaan tuotannontekijöitä. Tuotannontekijät voidaan
jakaa työhön, materiaaliin ja pääomaan. Työ on työntekijöiden antama työpanos. Materiaali
sisältää käytetyn raaka-aineen, energian, veden sekä muut käytetyt fyysiset resurssit. Pääomalla
tarkoitetaan tuotantoprosesseihin, kuten toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin investointien
kautta sitoutunutta pääomaa. Pääomaa tarvitaan lisäksi käyttöpääomaan, jota tuotantotekijöihin
sitoutuu ennen kuin tuotetuista tuotteista saadaan markkinoilta maksu. (Haverila & al. 2009.
s.350-352)

2.6

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus tarkoittaa yrityksen toimintojen ja tehtävien hallintaa ja suunnittelua tilaustoimitusketjun eri vaiheissa. Toiminnanohjaus on tuotannonohjausta laajempi käsite ja se
sisältää myös myynnin, toimitusten, suunnittelun ja hankintojen ohjauksen. Yrityksessä
tapahtuu paljon erilaisia tehtäviä eri toiminnoissa. Toiminnanohjauksella pyritään ohjaamaan
ja organisoimaan yrityksen toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella
tavalla. Yrityksen kokonaisohjauksella pyritään sovittamaan yhteen eri toimintoja, kuten
markkinointia,

valmistusta,

hankintoja,

varastoja

ja

tuotesuunnittelua.

Yrityksen

kokonaisohjausta tehdään budjettien ja tavoitteenasettelujen kautta. Budjeteilla eri toiminnoille
asetetaan tavoitteita. Budjetti painottuu taloudellisen tuloksen suunnitteluun ja sen pohjalta
euromääräiset suunnitelmat saadaan muutettua kappalemääräisiksi. Budjetit laaditaan
toiminnoittain ja esimerkiksi valmistusbudjetilla voidaan määrittää kapasiteetti- ja
materiaalitarpeet. Budjettisuunnittelu on usein epätarkkaa, mutta sillä määritellään karkealla
tasolla toimintaa ja siihen varattavia resursseja. Budjetilla määritellään muun muassa
kapasiteettia,

henkilöstöresursseja,

alihankintaa

ja

toimittajasopimuksia.

Toiminnanohjauksessa johtamista ja seurantaa tehdään käyttäen erilaisia tunnuslukuja.
Tunnuslukuja käytetään myös tavoitteiden asettamista varten. Tunnusluvuilla seurataan
esimerkiksi myyntikatetta, tuottavuutta tai toimitusvarmuutta. (Haverila & al. 2009. s.397-398)
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Kapasiteetilla tarkoitetaan tuotantoyksikön enimmäissuorituskykyä tietyssä aikayksikössä.
Kapasiteetin yksikkönä käytetään kulloiseenkin tarkoitukseen sopivaa esittämistapaa.
Esimerkiksi prosessiteollisuudessa yksikkö voi olla tonnia/tunti tai elementtiteollisuudessa
neliömetriä/päivä. Kapasiteettia ja kuormitusta voidaan tarkastella kuormitusryhmittäin.
Kuormitusryhmät määritellään ohjaustarpeiden perusteella. Tehdastasolla voidaan seurata
kokonaiskapasiteettia, kuten esimerkiksi kokonaistuotantomäärää. Tarkemmalla tasolla
kapasiteettia voidaan tarkastella kone- tai solukohtaisesti. (Haverila & al. 2009. s.399)

Kapasiteetin hallinta perustuu käytettävissä olevaan kapasiteettiin ja suunniteltujen töiden
kuormitukseen. Kuormituksella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon suunnitellut työt varaavat
kapasiteettia. Kuormitussuhteella ilmoitetaan suunniteltujen töiden prosentuaalinen osuus
maksimikapasiteetista. Nettokapasiteetilla tarkoitetaan todellisuudessa käytettävissä olevaa
kapasiteettia. Nettokapasiteetti voi olla paljon teoreettista maksimikapasiteettia pienempi.
Kapasiteettia alentaa esimerkiksi häiriöt, huoltotyöt, konerikot ja työntekijän sairastuminen.
(Haverila & al. 2009. s.400)

Läpäisyajalla tarkoitetaan kokonaisaikaa, joka toimintaketjulta kuluu tehtävän läpivientiin.
Usein tarkoitetaan kokonaisläpäisyaikaa, joka kuluu tuotteen tilauksesta sen toimitukseen.
Läpäisyaika voi olla myös valmistuksen läpäisyaika. Sillä tarkoitetaan aikaa tuotteen
valmistuksen aloittamisesta siihen ajankohtaan, kun tuote valmistuu. Suurin osa läpäisyajasta
on usein odotusaikaa ja työvaiheiden tuotetta jalostava aika on vain pieni osa läpäisyajasta.
(Haverila & al. 2009. s.401)

Haverila & al. (2009 s.402-403) mukaan toiminnanohjauksella tavoitellaan kapasiteetin
korkeaa tuottavuutta, toimintaan sitoutuneen vaihto-omaisuuden minimointia, hyvää
toimitusvarmuutta sekä lyhyttä läpäisyaikaa. Kapasiteetin tuottavuus on verrannollinen
tuotantolaitokseen sidotun pääoman tuottavuudelle. Tuotanto täytyy suunnitella niin, että
resursseja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Tuote-erän vaihdot ja mahdolliset pienet
sarjakoot hukkaavat kapasiteettia asetusaikoihin. Keskeneräistä tuotantoa ja varastotasoja
minimoimalla saadaan laskettua vaihto-omaisuuteen sidottua pääomaa. Toimitusvarmuuden
osalta on tärkeää huolehtia asiakkaille luvatuista toimitusajoista. Läpäisyaika vaikuttaa
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keskeneräiseen tuotantoon sitoutuneeseen pääomaan. Lyhyt läpäisyaika myös parantaa
toimitusvarmuutta, laatua ja helpottaa tuotannonsuunnittelua.

Läpäisyaika ei vaikuta suoraan työkustannuksiin sillä läpäisyaikaan kuuluva odotusaika ei
kuluta kapasiteettia. Lyhyt läpäisyaika on herkkä aines- ja aihiovarastojen häiriöille.
Materiaalipuutteiden aiheuttamia häiriöitä tuotannolle on vaikea paikata lyhyen läpäisyajan
tuotannossa. Pitkän läpäisyajan tuotanto mahdollistaa poikkeusjärjestelyjä lyhyen läpäisyajan
tuotantoa paremmin. (Lapinleimu & al. s.55)

Toiminnanohjauksen tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Korkea kapasiteetin käyttöaste
edellyttää suuria sarjakokoja ja se puolestaan edellyttää korkeita varastotasoja. Vaihtoomaisuuden minimointi taas edellyttäisi varastojen pientä kokoa. Lyhyt läpäisyaika on tehokas
keino toiminnanohjauksen tavoitteiden toteuttamiseen. Lyhyt läpäisyaika pienentää toiminnan
sitomaa pääoman määrää ja parantaa toimituskykyä. (Haverila & al. 2009. s.403) Kuvassa 11
on havainnollistettu tuotannonohjauksen tavoitteiden ristiriitaisuutta.

Kuva 11. Tuotannonohjauksen tavoitteet. (Haverila & al. 2009. s.404)
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3

HIILETYSKARKAISTUN KEHÄPYÖRÄN VALMISTUS

Kehäpyörän pintakarkaisumenetelmän vaihtaminen hiiletyskarkaisusta nitraukseen vaikuttaa
lämpökäsittelytyövaiheen lisäksi myös muihin työvaiheisiin muuttaen työjärjestystä. Nitraus
pintakarkaisumenetelmänä antaa myös mahdollisuuksia muuttaa työvaiheiden sisältöä. Jotta
työnsuunnittelua nitratun kehän valmistamiseksi voidaan tehdä, on syytä käydä läpi
hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistus työvaiheittain ja myös tuntea kehäpyörien
valmistusympäristö. Lisäksi vertailun tekeminen hiiletyskarkaistun ja nitratun kehäpyörän
valmistuksen välillä edellyttää molempien kehäpyörien valmistusvaiheiden ymmärrystä.

Tässä luvussa esitellään nykyaikaisen tuulivoimavaihteen rakennetta ja käyttöympäristöä,
esitellään Moventaksen kehäpyöräverstas ja käydään hiiletyskarkaistun kehäpyörän
valmistusvaiheet läpi.

3.1

Tuulivoimavaihde ja sen rakenne

Moventas valmistaa tuulivoimavaihteita useassa eri kokoluokassa. Kokoluokat voidaan jakaa
kilowattiluokkaan, megawattiluokkaan sekä multimegawattiluokkaan. Nykyään valtaosa
valmistettavista

vaihteista

edustaa

multimegawattiluokkaa

ja

vaihteet

asennetaan

tuulivoimaloihin, joiden teho on 3-5 MW.

Tuulivoimavaihde asennetaan tuulivoimalassa korkealla tolpan yläpäässä sijaitsevaan naselliin
roottorin ja generaattorin väliin. Roottori eli tuulivoimalan siivet on liitetty navan kautta
pääakselille, jonka toiseen päähän vaihde liitetään. Tuulivoimalassa vaihde kasvattaa roottorin
pyörimisnopeutta generaattoria varten toisin kuin teollisuudessa yleensä, jossa sähkömoottorin
pyörimisnopeutta lasketaan vaihteen avulla momentin nostamiseksi.

Tuulivoimavaihteet ovat asiakasvaatimusten mukaan juuri tiettyyn tuuliturbiinityyppiin
räätälöityjä tuotteita. Tuulivoimavaihteiden suunnittelua ohjaa asiakkaan antamat tuulikuormat,
joiden mukaan vaihteen momentinsiirtokykyä täytyy suunnitella. Asiakas määrittää myös
välityssuhteen, liitäntämitat sekä tilan, joka vaihteella on käytettävissä nasellissa.
Tuulivoimavaihteiden suunnittelussa on pitkään käytetty 20 vuoden laskennallista elinkaarta.
Viime vuosina elinkaarilaskelmissa on alettu siirtyä 25 tai 30 vuoden kestoikään.
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Tuulivoimavaihteiden sijainti korkealla nasellissa ja mahdollisesti lähellä asutusta aiheuttaa
haasteita vaihteen suunnittelulle ja rakenteelle. Vaihteen täytyy olla mahdollisimman kevyt,
hiljainen ja kestävä. Naselliin asennettujen komponenttien massa vaikuttaa tuulivoimalan
tolpan ja perustusten rakenteeseen. Vaihteen asennuksen ja korjausten tai huoltojen yhteydessä
joudutaan käyttämään suuria nostureita. Tällöin vaihteen massa vaikuttaa käytettävän nosturin
mitoitukseen. Vaihteen rikkoontuminen aiheuttaa voimalaan tuotantokatkoksen ja mahdollinen
vaihteen nostaminen alas nasellista aiheuttaa suuret nosturikustannukset. Tuulivoimaloiden
ympäristövaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota voimalan tuottamiin ääniin. Tämä
asettaa tiukat raja-arvot vaihteen pyöriessään tuottamille äänitasoille sekä tärinöille. Vaihteen
käyttöympäristö

ja

pitkä

laskennallinen

elinkaari

asettavat

tiukat

vaatimukset

tuulivoimavaihteille. Jokainen kokoonpantu vaihde testataan koeajamalla sitä kuormitettuna.
Koeajon yhteydessä mitataan vaihteen ääni- ja tärinätasoja. Vain hyväksytysti koeajon läpäissyt
vaihde voidaan lähettää asiakkaalle.

Kuva 12. Multimegawattiluokan Exceed vaihde. (Moventas, 2019)
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Moventaksen valmistamat tuulivoimavaihteet rakentuvat planeettaportaasta tai -portaista sekä
lieriöportaasta. Planeettaporras rakentuu kehäpyörästä, planeettapyöristä sekä aurinkoakselista.
Lieriöportaassa on hammaspyörä- ja hammasakselipari. Kuvassa 13 kehäpyörä on ulkorengas,
jossa on sisäpuolinen lieriöhammastus. Kehäpyörän sisällä on useita planeettapyöriä.
Planeettapyörät pyörittävät keskellä olevaa aurinkoakselia, josta momentti välittyy eteenpäin
seuraavaan portaaseen.

Moventaksen vaihteissa kehäpyörä ei pyöri vaan se on kiinnitettynä momenttitukeen.
Planeettapyörät ovat laakeroituina planeetankantajaan. Planeetankantajaa pyöritettäessä
paikoillaan oleva kehäpyörä pakottaa planeettapyörät pyörintäliikkeeseen, joka välittyy
hammaskosketuksessa

aurinkoakseliin

kasvattaen

välityssuhteen verran.

Kuva 13. Planeettaportaan rakenne. (Moventas, 2019)

aurinkoakselin

pyörimisnopeutta
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Kehäpyörä on yksi tuulivoimavaihteen pääkomponenteista. Moventas on käyttänyt
hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä tuulivoimavaihteissaan vuodesta 1997 lähtien. Moventaksen
nykytuotannossa suurimpien kehäpyörien ulkohalkaisijat ovat yli 2,1 metriä ja massaa
kehäpyörällä voi olla yli 3000 kilogrammaa. Suuresta koosta huolimatta kehäpyörien
valmistustarkkuudelta vaaditaan paljon. Kehäpyörän sorvaukseen liittyvät mitoitukset on
toleroitu sadasosamillimetrien ja hammastukseen liittyvä geometria tuhannesosamillimetrien
tarkkuudella. Moventas valmistaa kehäpyörät pääsääntöisesti itse.

3.2

Kehäverstas

Kehäpyöriä valmistetaan Moventaksen Rautpohjan tehtaan kehäverstaalla. Kehäverstas
sijaitsee vuonna 2008 valmistuneessa tehtaan laajennusosassa. Suurin osa kehäverstaalla
olevista työstökoneista on hankittu tuolloin uuteen tehtaaseen. Kehäverstaalle on myös siirretty
karusellisorveja Karkkilassa aiemmin toimineesta tehtaasta vuonna 2012.

Kehäverstaan pinta-ala on noin 3000 neliömetriä. Verstaalla on hampaanjyrsintä- eli
hammastuskoneita, pystykaraisia karusellisorveja ja hammashiomakoneita. Lisäksi verstaan
konekantaan

kuuluu

viisteytysrobotteja,

koordinaattimittauskone

sekä

Barkhausen-

tarkastusrobotti. Verstas on varustettu siltanosturein painavien työkappaleiden nostamista
varten.

Verstaalla työskennellään työtehtävistä riippuen kaksi- tai nelivuoroissa. Myös kaksivuorotyö,
johon on liitetty viikonlopputyöskentely, on vuoromalleista käytössä. Kyseisessä vuoromallissa
tehdään ensin aamuvuoroviikko ja sitten iltavuoroviikko, jonka viikonloppuna myös
työskennellään. Viikonlopputyön jälkeinen viikko on vapaata. Nelivuoron viikkokiertoon
kuuluu yövuoro, iltavuoro, aamuvuoro viikonlopun kanssa sekä vapaaviikko. Sorveilla
työskennellään pääsääntöisesti nelivuorossa ja muilla koneilla kaksivuorossa. Työntekijöitä
kehäverstaalla on noin 30.

Kehäverstaan layout on funktionaalinen. Työstökoneet ovat sijoitettuina työtehtävän mukaan
lähelle toisiaan lukuun ottamatta yhtä karusellisorvia ja yhtä hammashiomakonetta, jotka
sijaitsevat viereisessä hallissa. Nämä kaksi konetta sijaitsevat eri tilassa, koska ne on hankittu
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ja asennettu paikoilleen ennen kehäverstashallin rakentamista. Kehäverstaan hammastus- ja
hammashiomakoneet ovat sisäpuolisen hammastuksen valmistukseen tarkoitettuja malleja.

3.3

Työvaiheet hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistuksessa

Kehäpyörätuotantoa,

kuten

Moventaksen

toiminnanohjausjärjestelmällä.
kokoonpanotöitä.

Myyntitilausten

Kokoonpanotyön

komponenttivalmistukseen

kaikkea

kyseisen

perusteella

tuotantoa,

perusteella
järjestelmä

tuulivoimavaihteen

ohjataan

järjestelmään
luo

LEANluodaan

valmistusehdotuksia

tuoterakenteen

mukaisesti.

Tuotannonsuunnittelija muuttaa valmistusehdotukset osatöiksi ja määrittää yhdessä tuotannon
kanssa työvaiheet ja valmistusaikataulun. Työvaiheiden ja kehäpyörän koon perusteella
tuotannonsuunnittelija valitsee käytettävät työstökoneet ja kuormittaa osatyöt koneille.
Työstökoneilla seurataan oman kuormitusryhmän työlistaa tuotannonohjausjärjestelmästä ja
aloitettavat työt valitaan työjonosta päivämäärän perusteella.

Kehäpyöriä valmistetaan yleensä erätuotantona. Tuotannonsuunnittelussa eräkooksi pyritään
valitsemaan karkaisupanokseen mahtuva eräkoko tai sen monikerta, mikäli kehäpyörille on
olemassa kokoonpanossa tarve. Valmistus tapahtuu vain asiakastilausten tai ennusteiden
perusteella ja myös yksittäiskappaleita liikkuu tuotannossa. Eräkoko vaihtelee yleensä kolmen
ja kahdenkymmenen kappaleen välillä. Joitain sarjatuotteiden kehäpyöriä pystytään
valmistamaan lähes jatkuvana sarjana, jolloin tietyt työstökoneet työstävät pitkiä sarjoja samaa
nimikettä.

Hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistus on jaettu seuraaviin työvaiheisiin: alkusorvaus,
hampaanjyrsintä, hiiletyskarkaisu, viimeistelysorvaus eli kovasorvaus, hammashionta ja
lopputarkastus. Yksittäinen työvaihe voi sisältää useita tehtäviä.

Ennen kehäpyörän valmistuksen aloittamista täytyy työkappaleille tilata aihiot. Aihiot tilataan
suuren kokonsa ja muotonsa vuoksi yksittäistakeina yleensä eurooppalaisilta tai aasialaisilta
takojilta. Aihioiden toimitusaika vaihtelee 10 ja 16 viikon välillä kappaleen koosta, muodosta
ja toimittajasta riippuen. Aihiotilaukset tehdään Moventaksen ostajien toimesta, joille
ostoehdotus tulee LEAN-toiminnanohjausjärjestelmästä kokoonpanokuormituksen perusteella.
Tilattavan materiaalin laatu selviään ostajalle kappaleen nimiketiedoista. Hiiletyskarkaistujen
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kehäpyörien materiaalina käytetään 18CrNiMo7-6 hiiletysterästä. Tilattavan teräksen
kemiallinen

koostumus

ja

mekaaniset

ominaisuudet

määritellään

Moventaksen

materiaalispesifikaatioissa.

3.3.1 Alkusorvaus
Hiiletetyn kehäpyörän valmistus alkaa, kun aihiot saapuvat tehtaalle. Usein ensimmäisenä
työvaiheena oleva alkusorvaus teetetään kuitenkin vaihealihankintana muissa konepajoissa.
Näin toimitaan, koska alkusorvaus on valmiin kehäpyörän piirustuksen toleransseihin nähden
epätarkempaa sorvausta ja Moventaksen oma sorvauskapasiteetti halutaan varata tarkempaan
viimeistelysorvaukseen. Alkusorvaukselle on valmiin kappaleen piirustuksesta poikkeava
työvaihepiirustus, jossa on huomioitu hiiletyskarkaisun jälkeisten työvaiheiden vaatimat
työvarat.

Alkusorvauksessa kehäpyörän aihiosta sorvataan jokaista pintaa. Kappaleen ei-toiminnallinen
ulkohalkaisija sorvataan valmiin piirustuksen mittaan. Muille pinnoille jätetään työvaraa
karkaisun jälkeistä kovasorvaustyövaihetta varten. Kehäpyörän sisäreiän halkaisijamitassa
ennakoidaan hiiletyskarkaisussa tapahtuvaa halkaisijamuutosta. Sisäreikää voidaan joutua
koneistamaan

myöhemmin

kovasorvaustyövaiheessa,

mikäli

karkaisussa

tulevat

muodonmuutokset ovat suuria tai sisäreiän halkaisija on karkaisun jälkeen toleranssialueen
alapuolella.

Alkusorvauksessa kappaleen otsapintoihin jätetään kovasorvaukseen työvaraa useita
millimetrejä. Yleensä otsapinnan työvarana käytetään viittä millimetriä pinnassa eli 10
millimetriä kehäpyörän leveydessä. Tällöin työvaraa on enemmän kuin hiiletyskarkaisussa
tuleva muodonmuutos ja hiiletyssyvyys. Myöhemmin kovasorvaustyövaiheessa kova
karkaisupinta koneistetaan pois,

jotta porausten teko

otsapintaan on helpompaa.

Alkusorvauksessa kehäpyörän otsapintaan tehdään kierrereiät kappaleen nostamista
helpottamaan. Yleensä kierrereikiä on kaksi kappaletta (2x180˚) kierrekoon ollessa M24.
Johtuen hiiletyskarkaisussa tulevista suurista muodonmuutoksista ei kehäpyörän otsapinnan
porauksia voi tehdä vielä tässä työvaiheessa. Porauksia halutaan minimoida alkusorvauksessa
myös siksi, koska niiden pinnat karkenevat hiiletyskarkaisussa ja kovat pinnat hankaloittavat
karkaisun jälkeistä sorvausta tai porausta.
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3.3.2 Hampaanjyrsintä
Alkusorvauksen jälkeen kehäpyörään jyrsitään sisäpuolinen hammastus kiekkojyrsimellä.
Hammastuksessa kiekkojyrsin on nimikekohtaisesti räätälöity, sillä evolventtihammastuksen
ollessa kyseessä hammasprofiili muuttuu moduulin ja hammasluvun mukaan. Jyrsinkoneeseen
tehdään asetus työstettävän kappaleen mittojen mukaan ja valitaan koneeseen oikea jyrsinterä.
Työkappale nostetaan koneen pöydällä olevien pökien päälle ja kappaleen päälle asetetaan
kiinnitysrengas. Kappale keskitetään jyrsinkoneen pöydälle sisäreiästä, jotta hammastus ja
sisäreikä tulevat samankeskisiksi. Tämän jälkeen kiinnitysrenkaan kiinnitysruuvit kiristetään
kappaleen liikkumisen estämiseksi. Seuraavaksi käynnistetään hammastusohjelma. NC-ohjattu
kone jyrsii hampaat hammasmoduulista riippuen kahdella tai kolmella lastulla per hammas.
Jyrsintään kuluva aika riippuu työstöarvoista, hammasmoduulista, kappaleen leveydestä ja
hammasluvusta. Käytettävien työstöarvojen valinnassa on huomioitava jyrsintyökalun
ominaisuudet sekä kappaleen kiinnityksen tukevuus. Hampaanjyrsinnässä hammastusta ei
tehdä

valmiiseen

mittaan

vaan

hampaiden

kyljille

jätetään

hiomatyövaraa

hampaanhiontatyövaihetta varten. Sisäpuolisen hammastuksen jyrsinkoneita kehäverstaalla on
kolme kappaletta.

Osana hampaanjyrsintätyövaihetta on hammastuksen jälkeinen hampaan reunaviisteiden
viilaus. Viilauksessa hampaan otsapintoihin tehdään viisteet, joiden koko on oltava suurempi
kuin hammashionnan kylkityövara. Tällöin valmiiseen kappaleeseen jää myös hampaan
reunaviiste, jolla halutaan välttää teräviä nurkkia. Kehäpyörien viilausta varten jyrsinkoneiden
vieressä on kaksi viilausrobottia, joiden avulla viilausta on saatu automatisoitua ja viilausjäljen
laatua parannettua käsityökaluilla tehtävään viilaukseen verrattuna.

3.3.3 Hiiletyskarkaisu
Kehäpyörien hiiletyskarkaisu tehdään Moventaksen omassa karkaisimossa kuoppauuneissa.
Kehäpyörät käyvät läpi kaksivaiheisen karkaisuprosessin, johon kuuluu hiiletyskarkaisu ja
puristus eli muottikarkaisu. Ennen karkaisua kehäpyörät pestään pesukoneessa. Pesun jälkeen
kehäpyörien otsapinnat suojamaalataan hiiletyksenestosuojamaalilla. Suojamaalaus tehdään
helpottamaan

karkaisun

jälkeistä

sorvausta.

Suojamaali

estää

hiilen

siirtymisen

prosessikaasuista työkappaleeseen. Hiiletyskarkaisuvaiheessa kehäpyörää pidetään uunissa
tavoitellun hiiletyssyvyyden vaatiman ajan ja tämän jälkeen kappale sammutetaan öljyyn.
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Puristuskarkaisuvaiheessa

kehäpyörä

kuumennetaan

uudelleen

karkaisulämpötilaan

kammiouunissa ja sammutetaan öljyyn muotin puristuksessa. Puristuskarkaisulla pyritään
minimoimaan kehäpyörän epäpyöreyttä. Puristuksen jälkeen kappaleelle tehdään päästö.
Karkaisutyövaiheen lopuksi tehdään teräskuulapuhallus kappaleen puhdistamiseksi noesta.

3.3.4 Viimeistelysorvaus
Karkaisun jälkeen kehäpyörä sorvataan valmiisiin mittoihin ja otsapintoihin tehdään tarvittavat
poraukset. Tätä työvaihetta kutsutaan kovasorvaukseksi. Kovasorvaus on koneistustyövaiheista
eniten aikaa vievä ja se on kehäpyörävalmistuksen pullonkaula. Kovasorvausta myös
vaihealihankitaan, sillä Moventaksen sorvauskapasiteetti ei riitä kaikkien kehäpyörien
sorvaamiseen nelivuorossa työskentelystä huolimatta.

Hiiletyskarkaisun jälkeen kehäpyörän pintakovuus on korkea. Myös suojamaalatut otsapinnat
karkenevat karkaisuprosessissa vaikkakin jäävät pehmeämmiksi kuin suojamaalaamattomat
kohdat. Korkea kovuus aiheuttaa haasteita sorvaukseen. Käytettävät teräpalat ja työstöarvot on
valittu tarkkaan, jotta teräpalat saadaan kestämään suurta pintakovuutta ja kovan pintakerroksen
alla olevaa kovuusvaihtelua.

Kovasorvauksessa kehäpyörän otsapinnat sorvataan suoriksi, otsapintoihin tehdään kierrereikiä
ja porauksia sekä liitäntäpintoihin tehdään tarkat ohjaushalkaisijat. Myös kehäpyörän
sisähalkaisijaa, hammastuksen päähalkaisijaa, voidaan joutua sorvaamaan, mikäli se on
karkaisun jälkeen halkaisijaltaan liian pieni. Kuvassa 14 on esitetty karkaistu kehäpyörä ja
kovasorvattu kehäpyörä kuljetustelineissä.
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Kuva 14. Kehäpyörä ennen kovasorvausta vasemmalla ja kovasorvauksen jälkeen oikealla.

Otsapintojen poraukset ovat joko reikäpiiriltään ja paikoitukseltaan tarkkoja sokkareikiä tai
epätarkempia reikiä vaarnaruuvien läpivientiä varten. Usein kehäpyörässä on sekä tarkkoja
sokkareikiä että epätarkempia läpireikiä. Kehäpyörän kovasorvaus tehdään yleensä kolmella eri
kiinnityksellä. Kiinnitysten välissä kappale irrotetaan sorvista ja käännetään ympäri. Jokaisen
kiinnityksen yhteydessä kehäpyörä on keskitettävä tarkasti koneen pöydälle, jotta kappaleen
otsapinnoista tulee yhdensuuntaisia ja porausten reikäpiiristä sekä sorvattavista halkaisijoista
samankeskisiä. Ohjaushalkaisijoita viimeisteltäessä on myös huomioitava kappaleen
kiinnityksen

vaikutus

kehäpyörän

muotoon.

Kiinnitysleuoilla

ohutseinämäinen

ja

suurihalkaisijainen kappale saadaan herkästi epäpyöreäksi.

Ensimmäisessä kiinnityksessä kehäpyörän otsapinnasta koneistetaan kova karkaisukerros pois
ja samalla otsapinta tulee oikaistua karkaisuvääntymistä. Otsapinnan muodot ja halkaisijamitat
sorvataan lähelle piirustuksen mittoja, mutta niihin jätetään pieni työvara.

Otsapinnan

koneistuksen jälkeen siihen porataan piirustuksen mukainen reikäpiiri. Poraussyvyys
läpirei´illä on noin puoleen väliin kehäpyörän leveyttä. Tämän jälkeen kehäpyörä irrotetaan
sorvista ja käännetään ympäri toiseen kiinnitykseen.

Toisessa kiinnityksessä oikaistaan toinenkin otsapinta ja samalla koneistaan kova
karkaisukerros pois. Otsapinta koneistetaan valmiiksi piirustuksen mittoihin ja halkaisijamitat
sorvataan kappaleesta riippuen joko valmiiseen mittaan tai niihin voidaan jättää pieni työvara
kolmatta kiinnitystä varten. Otsapinnan poraukset tehdään kohdistaen ne ensimmäisessä
kiinnityksessä tehtyihin porauksiin. Mahdolliset sokkareiät viimeistellään kalvaimella.
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Kolmanteen kiinnitykseen kehäpyörä käännetään taas ympäri. Kolmannessa kiinnityksessä
otsapinta viimeistelysorvataan ja ohjaushalkaisijat sorvataan piirustuksen mittaan. Tässä
kiinnityksessä myös mahdolliset tarkat sokkareiät porataan ja viimeistellään kalvaimella.

Kovasorvaamisen onnistuminen vaatii yleensä sorvauksen kolmella kiinnityksellä, jotta
piirustuksen

tarkat

paikka-,

halkaisija-

ja

geometriset

toleranssit

saavutetaan.

Hiiletyskarkaisussa kehäpyöriin on tullut sisäisiä jännityksiä, jotka kovasorvauksen aikana
osittain laukeavat. Mikäli ensimmäisen kiinnityksen aikana mitat koneistetaan valmiiksi, niin
kappale ei välttämättä täytä piirustuksen toleranssivaatimuksia.

Sokkareikien tarkka paikoitus vaatii myös käytettävältä työstökoneelta tarkkuutta, jotta
piirustuksen toleranssivaatimukset saadaan toteutumaan. Kovasorvauksessa käytettävät sorvit
ovat Moventaksella pystykaraisia karusellisorveja, joihin on hankintavaiheessa valittu tarkka
pöydän paikoitus. Kehäverstaan käytössä on viisi karusellisorvia.

3.3.5 Hammashionta
Kovasorvauksen jälkeen kehäpyörät siirretään hammashiontatyövaiheeseen. Moventaksella on
kuusi sisäpuolisen hampaan hiontaan tarkoitettua hiomakonetta. Hammashionnassa hampaiden
kyljet hiotaan profiloidulla hiomalaikalla piirustuksen vaatimusten mukaisiksi. Karkaistua
pintaa hiottaessa on varottava hiomapalamista eli pintapäästymistä. Hiomapalamisen
välttämiseksi käytettävät hiomalaikkatyypit sekä hionta- ja teroitusarvot on oltava tarkoin
valitut. Myös oikeanlainen hiomatapahtuman jäähdytys leikkuuöljyllä on tärkeää, jotta
hiomapalamista ei ilmene. Pintapäästyminen alentaa karkaisussa saavutettua pintakovuutta
sekä altistaa hiiletyskerroksen säröilylle. Pintapäästyminen lyhentää hammastuksen kestoikää
pinnan nopeutuneen kulumisen kautta ja säröt hampaan pinnalla voivat aiheuttaa hampaan
murtumisen tai hiiletyskerroksen kuoriutumisen.

Kehäpyörä asetetaan hiomakoneen pöydälle joko kappalekohtaisen asetuslaitteen päälle tai jos
tällaista ei ole, käytetään asetukseen yleismallisia pökiä. Kappale keskitetään tarkasti pöydän
keskiöön ulkopinnassa olevasta ohjaushalkaisijasta ja varmistetaan otsapinnan asettuminen
suoraan. Sallitut keskitysvirheet ovat enintään 0,03mm, jotta hampaalle vaadittu tarkkuus
saavutetaan. Käytännössä hyvän hiomatarkkuuden saavuttaminen edellyttää vieläkin
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pienempää keskitysvirhettä. Keskityksen jälkeen kappale kiinnitetään hiontalaitteeseen tai
pökiin kovasorvauksessa tehtyjä porauksia tai kierrereikiä hyödyntäen. Kiinnityksen jälkeen
keskitys vielä tarkastetaan, jotta varmistutaan ettei kappale ole liikkunut kiinnitysruuveja
kiristettäessä.

Hammashionnassa

hiomakivi

profiloidaan

hiomakoneen

timantointikaralla

olevan

timanttirullan avulla piirustuksen hammastustietojen mukaiseen muotoon. Hampaiden kyljet
hiotaan profiloidulla kivellä hammasaukko kerrallaan ja kiveä teroitetaan timanttirullan avulla
säännöllisesti. Kiven teroituksella varmistetaan halutun hammasprofiilin säilyminen
hiomakiven kuluessa ja teroituksella myös pidetään kiven pintarakenne auki, jotta kivi leikkaisi
hiottavaa pintaa mahdollisimman hyvin. Teroitusarvoilla säädetään hiomakiven tuottamaa
pinnankarheutta.

Hammashiomakoneet on varustettu koskettavalla mittausanturilla, jolla hionnan jälkeen
mitataan toteutuneet hammasprofiilivirheet ja hammaskyljen suuntaisen suoruuden virheet sekä
jakovirheet. Mittauksen jälkeen kehäpyörä siirtyy lopputarkastustyövaiheeseen.

3.3.6 Lopputarkastus
Kehäpyörävalmistuksen viimeisenä työvaiheena on lopputarkastus, jossa valvotaan sorvien ja
hiomakoneiden tuottamaa laatua. Kehäpyörien tarkastussolussa on koordinaattimittauskone ja
Barkhausen-mittausrobotti.

Koordinaattimittauskoneella

mitataan

kehäpyörän

valmistuspiirustuksessa

olevien

halkaisijamittojen, reikäpiirin paikkatoleranssien ja geometristen toleranssien toteutumista.
Mittakoneella mitataan myös hammasgeometriaa. Hampaiden arvostelu tehdään hampaan
tarkkuusluokan

mukaan,

joka

on

ilmoitettu

valmistuspiirustuksessa.

Hampaan

mittaustuloksissa poikkeama lasketusta muodosta ilmoitetaan millimetrin tuhannesosina eli
0,001mm tarkkuudella.

Kehäverstaan koordinaattimittauskoneen liikealueet ovat

3000x2000x1600mm.

Barkhausen-robotilla

tehdään

hiottujen

hampaiden

pintapäästymistarkastuksia.

Pintapäästymistarkastus perustuu Barkhausenin kohinaan. Mittaus tehdään liikuttamalla
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Barkhausen-mittausanturia hiotulla pinnalla. Tarkasteltavan pinnan puristusjännitys ja korkea
kovuus laskevat mitattua kohina-arvoa, kun taas vetojännitys ja matala kovuus kasvattavat
arvoa. Kontrolliraja pintapäästymiselle Barkhausenin kohinan arvona on määritelty
kokeellisesti hakemalla yhteys nital-etsauksen ja Barkhausenin kohina-arvon välillä.

Mikäli lopputarkastuksessa havaitaan laatupoikkeamia kovasorvauksen tai hammashionnan
osalta

palautetaan

kehäpyörä

takaisin

kyseiseen

työvaiheeseen

korjausta

varten.

Lopputarkastuksen läpäissyt kehäpyörä siirretään sisäisen logistiikan haltuun. Logistiikka
ruostesuojaa ja pakkaa kehäpyörän. Tämän jälkeen kehäpyörä on valmiina lähetettäväksi
kokoonpanon käyttöön. Vaihteiden kokoonpano tehdään Etelä-Keljon tehtaalla.

3.4

Valmistuskustannusten muodostuminen

Kehäpyöräverstaalla

seurataan

kappalekustannusten

muodostumista

nimikkeittäin.

Työkappaleille kertyvät kustannukset muodostuvat materiaalin osuudesta ja työn osuudesta.
Työn osuus jaetaan koneistus- ja henkilöstökustannuksiin. Materiaalikustannukset nimikkeille
saadaan toiminnanohjausjärjestelmän ostotilauksilta. Valmistustyölle kertyvät kustannukset
määräytyvät toimintolaskentaan perustuen työvaiheisiin kuormitetun tuntimäärän mukaan.
Jokaiselle työstökoneryhmälle on laskettu konetuntihinta. Kuormitusaika kerrotaan sekä
konetuntihinnalla että henkilötuntihinnalla.

Työvaiheen kuormitusaika sisältää asetusaikaa ja NC-aikaa eli työstöön kuluvaan aikaa.
Asetusaikana käytetään joko arviota asetukseen kuluvasta ajasta tai se on todellisuudessa
asetukseen kuluva kellotettu aika. Asetusaikaan on huomioitu asetuksen tekoon kuluva aika
nimikevaihdoksen yhteydessä jaettuna keskimääräisellä sarjakoolla ja kappaleen vaihtoon
kuluva aika. NC-aika on joko työstökoneen ohjauksesta luettu koneen kappaleelle laskemana
todellinen työstöaika tai erilaisten työstöaikalaskurien avulla laskettu arvioitu työstöaika.
Sarjatuotantokappaleille NC-aikana käytetään työstökoneen ilmoittamaa aikaa ja uusille
nimikkeille, joille ei vielä ole työstöohjelmaa, käytetään laskurien antamia arvioita. Asetusaika
lasketaan täysimääräisenä mukaan työvaiheen kuormitusaikaan, mikäli asetusaikana
työstökone ei voi työstää.
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Moventaksella

konetuntihinta

on

omakustannehinta.

Konetuntihinnan

laskennassa

huomioidaan koneen poistot, koneelle kertyvät yleiskustannukset, muuttuvat kustannukset sekä
tietty jaettu osuus kiinteistä kustannuksista. Muuttuvat kustannukset ja yleiskustannukset
sisältävät työkaluja ja -laitteita, leikkuunesteet, kunnossapidon sekä energian. Konetuntihinta
lasketaan kustannuspaikoittain valitulle seurantajaksolle ja budjetoidulle tuotantomäärälle.
Laskentakaava

konetuntihinnalle

on

budjetoidut

kustannukset

jaettuna

koneen

vuosituntimäärällä. Konetuntihintojen päivitys tehdään vuosittain. (V. Kiianmaa 6.9.2019)

Moventaksen kehäpyörätuotannossa, niin kuin muussakin tuotannossa, seurataan tehdyn työn
tuottavuutta

viikoittain

pidettävissä

tuotantopalavereissa.

Tuottavuuden

laskennassa

huomioidaan tehtyjen töiden kuormitusajat suhteutettuna työntekijöiden tekemiin työtunteihin.
Työvaiheen kuormitusajan täytyy vastata mahdollisimman hyvin todellista työvaiheiseen
kuluvaa aikaa, jotta tuottavuuslaskentaa voidaan tehdä järkevällä tavalla.

3.5

Materiaalivirta

Kehäpyörien alkusorvaus tehdään yleensä vaihealihankintana, jolloin ensimmäinen työvaihe
Moventaksella on hampaiden jyrsintä. Hampaanjyrsintäkoneet sijaitsevat kehäverstaan
alkupäässä ja sorvauksesta saapuvat kappaleet saadaan ulko-ovesta sisään hammastuskoneiden
läheisyyteen. Hammastuksen jälkeinen jäysteiden poisto ja reunaviisteiden viilaus tehdään
viilausroboteilla, jotka sijaitsevat hammastuskoneiden välittömässä läheisyydessä.

Viilauksen jälkeen kehäpyörät viedään lavansiirtovaunulla karkaisimon pesukoneen luokse,
joka sijaitsee viereisessä tehdashallissa. Karkaisimo sijaitsee omassa tilassaan laitteisto- ja
turvallisuussyistä. Pesun jälkeen kehäpyörät läpäisevät ensin karkaisuprosessin ja sen jälkeen
puristuskarkaisun, josta ne palautetaan kehäverstaalle kovasorvaukseen. Kovasorvatut
kehäpyörät siirretään hammashiomakoneiden luokse lavansiirtovaunulla telineisiin pinottuina
tai kuormalavoilla.

Hammashionnan

jälkeen

kehäpyörät

siirretään

tarkastussoluun.

Lopputarkastuksen jälkeen sisäinen logistiikka ruostesuojaa ja pakkaa valmiit kehäpyörät
kokoonpanoon lähetettäväksi.

Kuvassa 15 on esitetty hiiletyskarkaistavan kehäpyörätuotannon materiaalivirtaa. Kuvassa
keltaiset nuolet tarkoittavat ennen hiiletyskarkaisua tapahtuvia vaiheita. Punaiset nuolet
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osoittavat karkaistun kehäpyörän etenemisen tuotannossa. Siniset nuolet osoittavat valmiin
kappaleen reitin.

Kuva 15. Kehätuotannon layout ja materiaalivirta.

Työstökoneiden vieressä kunkin koneen luona on lattiatilaa varattuna kehäpyörätelineille tai
kuormalavoille. Keskeneräiset työkappaleet vievät paljon lattiapinta-alaa. Kehäpyöristä
isoimmat halkaisijaltaan noin kaksimetriset kappaleet ovat painavia ja niitä täytyy kuljettaa yksi
kerrallaan. Pienempiä kehäpyöriä voidaan pinota kuljetustelineeseen useampia päällekkäin ja
tällöinkin

lavansiirtovaunut

jaksavat

niitä

kuljettaa.

Hampaanjyrsintäkoneen

luona

alkusorvauksesta saapuvia kappaleita välivarastoidaan pinoamalla ne nosturilla päällekkäin
lattiapinta-alan säästämiseksi.
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Kun tuotannossa on paljon kuormitusta, niin kehäpyörille varatut lavapaikat täyttyvät ja
kehäpyöriä joudutaan välivarastoimaan käytäville odottamaan seuraavaa työvaihetta. Osasyynä
lattiatilan loppumiselle on se, että kehäverstaan rakentamisen aikaan reilu kymmenen vuotta
sitten kehäpyörien koko oli pienempi kuin nykyään. Pienempiä kehäpyöriä mahtuu telineelle
useampia, jolloin ne veivät myös vähemmän lavapaikkoja.

Kehäpyöriä

työstetään

työvaiheissa

yksitellen

lukuun

ottamatta

hiiletyskarkaisua.

Hiiletyskarkaisutyövaiheessa kehäpyörät laitetaan hiiletysuuniin panoksittain. Yhdelle
panostelineelle mahtuu kolmesta kahdeksaan kehäpyörää. Panoksen kokoa rajoittaa joko
päällekkäin pinottavista kehäpyöristä muodostuvan tornin korkeus tai kehäpyörien massa.
Yhdelle panostelineelle voi lastata enimmillään noin 12000kg. Panoksen korkeus voi olla
enintään 2,5 metriä. Tällöin esimerkiksi 360mm leveitä kehäpyöriä yhteen panokseen saadaan
kuusi kappaletta. Hiiletyskarkaisussa uuniaika panokselle kehäpyörien hiiletyssyvyyksillä on
useita vuorokausia. Hiiletyskarkaisu on hinnoiteltu kilohinnalla muista työvaiheista poiketen.
Kilohinta päivitetään kerran vuodessa budjetoinnin yhteydessä. Kilohinnan laskennassa
huomioidaan karkaistavat kilot ja karkaisimon aiheuttamat kokonaiskustannukset.

Hiiletyskarkaisussa

pyritään

panostamaan

mahdollisimman

täysiä

panoksia

hiiletyskarkaisukapasiteetin riittämiseksi ja karkaisukustannusten minimoimiseksi. Tämä
vaikuttaa kehäverstaan materiaalivirtaan. Sarjatuotannossa hiiletyskarkaisuun kerätään täyden
panoksen verran kehäpyöriä. Hiiletyskarkaisua seuraavan puristuskarkaisun kehäpyörät
läpäisevät yksitellen. Puristuskarkaisun jälkeisestä päästöstä ja kuulapuhalluksesta kehäpyörät
siirtyvät viimeistelysorvaustyövaiheeseen huomattavasti nopeammalla syklillä kuin mitä
viimeistelysorvauksen vaiheaika on. Karkaisutyövaihe siis luo puskurivaraston myös
viimeistelysorvauksen eteen.

41

4

NITRATUN KEHÄPYÖRÄN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU

Ennen

nitrattavien

valmistusprosessia

kehäpyörien
suunniteltiin

protokappaleiden
työvaiheittain.

valmistuksen

Ennen

aloittamista

valmistusta

tehtiin

niiden
joitain

ennakkotoimenpiteitä, kuten luotiin valmistuspiirustukset ja tilattiin työkappaleille aihiot.
Tässä luvussa käydään läpi ennen protokappaleiden valmistusta tehdyt toimenpiteet ja
esitellään perusteet kaasunitrattavien kehäpyörien tarpeelle vaihdetuotantoa ajatellen.

4.1

Perusteet nitratun kehäpyörän tarpeelle

Moventas käyttää tuulivoimavaihteissaan hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä. Kehäpyörän
valmistaminen hiiletyskarkaistuna on haasteellista ja onnistunut valmistaminen vaatii paljon
osaamista

karkaisuprosessiin

ja

sen

jälkeisiin

työvaiheisiin

liittyen.

Haasteellista

hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistamisessa on karkaisussa tulevien muodonmuutosten
hallinta, kovan karkaisupinnan työstäminen sekä tarkat toleranssit kappaleen muotoon ja
halkaisijaan nähden. Kehäpyörä on tuulivoimavaihteen kallein yksittäinen komponentti.

Moventaksen sisäisessä NTI-projektiksi (New Technology Introduction) luokitellussa ARGTprojektissa (Alternative Ring Gear Technology) vuosina 2017-2019 Moventas etsi
vaihtoehtoista kehäpyöräteknologiaa hiiletyskarkaistun kehäpyörän tilalle. Perusteina ARGTprojektille oli hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistuskapasiteetin täyttyminen vaihteiden
myyntimäärän kasvaessa ja siten sen muodostuminen vaihdevalmistuksen pullonkaulaksi.
Hiiletyskarkaistujen kehäpyörien ostaminen alihankintana muista konepajoista on osoittautunut
lähes mahdottomaksi vaadittuihin tarkkuuksiin nähden. Potentiaalisia valmistajia, joilla olisi
vaadittavat laitteistot hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistamiseksi, on maailmassa vain
muutamia. Näillä toimijoilla ei ole vastaavaa kokemusta hiiletyskarkaistujen kehäpyörien
valmistamisesta kuin Moventaksella eikä myöskään samanlaista puristuskarkaisulaitteistoa,
jolla karkaisumuodonmuutoksia saadaan kehäpyörissä pienennettyä. Yksittäisten työvaiheiden
vaihealihankintaan on löytynyt tekijöitä, mutta alusta loppuun valmistettuja kehäpyöriä on ollut
hankalaa ostaa. Myös hiiletyskarkaistun kehäpyörän korkeat valmistuskustannukset ovat olleet
motiivina vaihtoehtoiseen teknologiaan siirtymiselle.

ARGT-projektissa päädyttiin kaasunitrattuun kehäpyörään. Perusteina valinnassa käytettiin
alihankittavuutta, valmistuskustannuksia, omavalmistuksen kapasiteettia ja teknologian
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tunnettavuutta. Erityisesti alihankittavuus nousi valinnassa esille, koska hiiletyskarkaistu
kehäpyörä on vaihdevalmistuksen tämänhetkinen pullonkaulakomponentti. Nitrattu kehäpyörä
on myös etukäteislaskelmien mukaan valmistuskustannuksiltaan hiiletyskarkaistua kehäpyörää
edullisempi.

Nitrattuun kehäpyörään päädyttiin myös, koska haluttiin valita tuulivoimavaihteissa jo tunnettu
teknologia

vähentämään

asiakkaiden

ennakkoluuloja

ja

helpottamaan

vaihteen

luokitusprosessia. Tuulivoimavaihteille vaaditaan luokituslaitoksen myöntämä luokitus ennen
kuin

niitä

voidaan

asentaa

tuuliturbiiniin.

Moventaksen

kilpailijat

käyttävät

tuulivoimavaihteissaan nitrattuja tai nitraamattomia nuorrutusteräksisiä kehäpyöriä. Tämä on
havaittu Moventaksen service-liiketoiminnassa vaihdehuoltojen yhteydessä. Teknologian
tunnettavuus helpottaa tuulivoimavaihteen luokitusmateriaalin tekoa ja luokituslaitoksen
hyväksynnän saamista uudelle vaihdetyypille. Moventaksen tiedossa ei ole muita
tuulivoimavaihdevalmistajia, jotka käyttäisivät tuotteissaan hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä.

Siirtyminen hiiletyskarkaistusta kehäpyörästä nitrattuun kehäpyörään on huomioitava vaihteen
suunnittelussa ja hammaslaskennassa. Nitrattua kehäpyörää ei voi suoraan vaihtaa
hiiletyskarkaistun kehäpyörän tilalle sillä sen mekaaniset ominaisuudet, kuten pintapaineen
kesto, ovat hiiletyskarkaistua kehäpyörää matalampia. Nitrattuun kehäpyörään siirtyminen
tarkoittaa siis mahdollisia muutoksia myös muihin vaihteen komponentteihin. Kaasunitratuille
hammaspyörille on olemassa standardisoidut laskentaparametrit, joilla lujuuslaskentaa voidaan
tehdä. Tämä helpottaa vaihteen suunnittelua nitratun kehäpyörän osalta.

4.2

Ennakko-odotukset nitratulle kehälle

Kaasunitratuille kehäpyörille kohdistuu suuria odotuksia tulevien vuosien vaihde- ja
kehäpyörätuotantoa ajatellen. Nitrattujen kehäpyörien ostaminen valmiina komponentteina
kokoonpanoa varten on oletettavasti helpompaa kuin hiiletyskarkaistujen kehäpyörien ja niiden
mahdollisia toimittajia on jo tiedossa. Nitrattuja kehäpyöriä on mahdollista hankkia ainakin
Saksasta ja Kiinasta.

Nitrattujen kehäpyörien omavalmistus Moventaksella onnistuu nykyisellä konekannalla
kaasunitraustyövaihetta lukuun ottamatta. Nitraus on teetettävä vaihealihankintana Saksassa
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sillä Suomessa ei ole riittävän suuria kaasunitrausuuneja kehäpyörien nitraukseen. Nitrattua
kehäpyörää valmistettaessa voidaan käyttää pienempiä sorvaus- ja hammashiontatyövaroja,
kuin hiiletyskarkaistussa kehäpyörässä. Pienemmät työvarat tarkoittavat lyhyempiä vaiheaikoja
ja sitä kautta edullisempaa koneistusta ja kasvavaa volyymiä nykyisellä konekannalla.
Nitratuissa kehäpyörissä aihion materiaalina käytettävä teräs on edullisempaa kuin
hiiletysteräs. Myös aihion ulkomitat voivat olla lähempänä valmiin kappaleen mittoja. Tämä
alentaa entisestään materiaalikustannuksia ja pienentää sorvauksella poistettavaa ainemäärää.

Moventaksen

omavalmisteisille

kaasunitratuille

kehäpyörille

on

asetettu

valmistuskustannusten osalta tavoitekustannus. Tavoitekustannuksella tähdätään kannattavaan
liiketoimintaan markkinaympäristössä, jossa vaihteiden myyntihinnat ovat laskeneet vuosittain
€/kNm laskentakaavalla mitattuna. Tavoitekustannus on asetettu, jotta hiiletyskarkaisusta
nitraukseen siirtymisestä saataisiin irti kaikki kustannushyöty vaiheaikojen lyhentymisen kautta
ja valmistuksen tehokkuutta saataisiin kasvatettua.

Valmistuskustannusten osalta nitratun kehäpyörän tavoitteeksi on asetettu 20% alhaisemmat
kustannukset

hiiletyskarkaistuun

sarjatuotantovaiheessa,

kun

kehäpyörään

materiaalina

käytetään

verrattuna

tulevien

42CrMo4-terästä.

vuosien

Materiaalista

34CrNiMo6 valmistetuille kehäpyörille ei tarkkaa tavoitetta ole asetettu, mutta senkin osalta
valmistuskustannusten odotetaan laskevan hiiletyskarkaistuun kehäpyörään verrattuna.
Materiaalina 42CrMo4 on kilohinnaltaan huomattavasti 34CrNiMo6-terästä ja hiiletysterästä
edullisempaa ja myös saatavuudeltaan parempaa. Tavoitekustannusta asetettaessa on säästöä
oletettu tulevan edullisemmasta materiaalista, pienemmistä työvaroista eri työvaiheissa ja
helpommasta koneistettavuudesta viimeistelykoneistuksessa, koska kovaa karkaistua pintaa ei
tarvitse työstää.

Kehäpyörien valmistuskapasiteetin osalta nitraukseen siirtymiselle ei tarkkoja tavoitteita ole
asetettu. Yrityksen liiketoiminnan kannalta ratkaisevaa on, että kokoonpanoon saadaan
tarvittava määrä kehäpyöriä. Nitrattuja kehäpyöriä voidaan hankkia toimittajilta vähintään se
määrä, jota kehäverstas ei pysty tuottamaan ja näin yksi vaihdevalmistuksen pullonkaula
saadaan poistettua. Moventaksen omavalmistuksessa nitrattujen kehäpyörien valmistukseen
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siirtymisen odotetaan kasvattavan kehäpyörien vuosittaista valmistuskapasiteettia ainakin
hieman.

4.3

Valmistuksen suunnittelu

Nitrattujen kehäpyörien protokappaleet tehdään PPLH-2900 tyyppiseen vaihteeseen.
Kyseisessä vaihdekonstruktiossa on kaksi planeettaporrasta (PP) ja lieriöporras (LH). Lukuarvo
2900 tarkoittaa vaihteen sisääntulomomenttia kilonewtonmetreinä. Tuulivoimalan teho, johon
vaihde on suunniteltu, on noin kolme megawattia.

Vaihteen 1. planeettaporras ja 2.

planeettaporras ovat hammastuksiltaan ja fyysiseltä kooltaan erilaisia. Valmistettavia
protovaihteita on kaksi kappaletta. Lisäksi 1. portaan kehäpyöriä valmistetaan kahdesta eri
teräslaadusta, toisesta materiaalista 2 kappaletta ja toisesta yksi kappale. Tämä tarkoittaa, että
protokehäpyöriä valmistetaan yhteensä viisi kappaletta.

Ensimmäisen portaan kehäpyörät valmistetaan materiaaleista 42CrMo4 ja 34CrNiMo6. Toisen
portaan kehäpyörään käytetään materiaalia 34CrNiMo6. Materiaalivalinnat perustuvat
Moventaksen hammaslaskijoiden tekemiin laskelmiin, joissa huomioidaan terästen kovuus,
lujuus ja sitkeysarvoja. Materiaalilla 34CrNiMo6 on korkeammat lujuusarvot 42CrMo4:n
verrattuna. Materiaalista 34CrNiMo6 valmistetut protokehäpyörät on tarkoitus asentaa kahteen
protovaihteeseen ja 42CrMo4 materiaalista valmistetulle kehäpyörälle tehdään koeajo ja
koeajon jälkeen kehäpyörälle tehdään ainetta rikkovaa materiaalitestausta.

Taulukko 2. Protokehäpyörät ja niiden materiaali.
Materiaali
kehäpyörä 1

kehäpyörä 2

kehäpyörä 3

1.planeettaporras 42CrMo4

34CrNiMo6

34CrNiMo6

2.planeettaporras 34CrNiMo6

34CrNiMo6

4.3.1 Suunniteltu aikataulu valmistukselle
Nitrattujen kehäpyörien valmistuksen aikataulu on suunniteltu aihiotilauksista eteenpäin.
Protokappaleiden aihiot on tilattu kevään 2019 aikana ja ne saapuvat Moventakselle syyskuun
puolivälissä 2019.

Kokoonpanon käytettävissä kehäpyörien tulee olla tammikuun

ensimmäisellä viikolla vuonna 2020. Protokappaleiden valmistukselle on siis varattu aikaa 3,5
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kuukautta, joka on enemmän kuin sarjatuotannossa olevien hiiletyskarkaistujen kehäpyörien
läpimenoajat. Hiiletyskarkaistut kehäpyörät läpäisevät tuotannon tyypillisesti keskimäärin 6-8
viikossa.

Tämän diplomityön etenemisen nopeuttamiseksi tuotannossa sovittiin, että protokappaleet
pyritään viemään tuotannon läpi mahdollisimman nopeasti. Tavoitteeksi asetettiin kehäpyörien
kaasunitrausta edeltävien työvaiheiden valmistuminen marraskuun loppuun mennessä.

4.3.2 Aihiotilaukset
Ennen aihiotilausten tekemistä kehäpyörien aihioille määriteltiin koko. Aihiokoko saadaan
lisäämällä valmiin kappaleen mittoihin suunnitellut työvarat. Kehäpyöräaihiot tilataan siten,
että joka puolella aihiota on ylimääräistä materiaalia. Aihiot ovat siis ulkohalkaisijaltaan ja
leveydeltään suurempia sekä sisähalkaisijaltaan pienempiä kuin mitä valmistuspiirustuksen
mitat ovat.

Ensimmäisen portaan kehäpyöriä tehdään kahdesta materiaalista. Molempien materiaalien
kehäpyörille on omat valmistuspiirustukset. Protokappaleissa ensimmäisen portaan kehäpyörät
ovat fyysiseltä mitoitukseltaan saman kokoisia, vaikka perusaineen materiaali onkin erilainen.
Valmistuspiirustusten ulkomitat 1. portaan kehäpyörille ovat Ø1815/Ø1528 x 360
(ulkohalkaisija / sisähalkaisija x leveys). Aihiot tilattiin mitoin Ø1825/Ø1518 x 370.

Piirustuksen mitat toisen portaan kehäpyörälle kyseisessä vaihdetyypissä ovat Ø1400/Ø1206 x
250. Aihiot tilattiin mitoin Ø1410/Ø1198 x 269. Aihion leveyttä kasvatettiin tarkoituksella
tilausvaiheessa,

sillä

aihiotilausta

tehtäessä

ei

vielä

ollut

varmuutta

tulevasta

hammasleveydestä. Leveyden 269mm tiedettiin kuitenkin olevan varmasti aihiolle riittävä.

Aihioiden on oltava suurempia kuin valmistuspiirustuksen mitoitus, koska taetoimittajien
mittatoleranssit esisorvattuna toimitettavan aihion halkaisijoille ja leveyksille ovat usein
±2mm. Aihioissa on oltava joka pinnassa työvaraa, jotta alkusorvauksessa kappale saadaan
sorvattua heitottomaksi ja otsapinnat saadaan yhdensuuntaisiksi. Myös alkusorvauksessa täytyy
tiettyihin pintoihin jättää työvaraa viimeistelysorvausta varten.
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4.3.3 Valmistuspiirustukset
Tuotesuunnittelun lähtökohtana tässä työssä seurattavien kehäpyörien kohdevaihteen
suunnittelulle oli, että nitratut kehäpyörät saataisiin korvaamaan hiiletyskarkaistut kehäpyörät
mahdollisimman pienillä tuotemuutoksilla. PPLH-2900 vaihdemallia on valmistettu jo vuosia
sarjatuotannossa vuosivolyymin vaihdellessa noin 200-400 vaihteen välillä.

Valmistettavat protokehäpyörät vastaavat ulkomitoiltaan kyseiseen vaihteeseen suunniteltuja
hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä. Liitäntämitat vastaosiin säilyvät samoina, kuten otsapintojen
porauksetkin. Eroja hiiletyskarkaistuun kehäpyörään verrattuna ovat perusmateriaali,
lämpökäsittely, hammaslaskennassa laskettu hammastyven muoto sekä hammashionnassa
hampaalle tehtävät mikrogeometriamuodot eli hammashelpotukset. Hammastyven muuttuva
muoto aiheuttaa tarpeen hammasjyrsintätyökalujen uusimiselle.

Valmistuspiirustuksessa määritellään hammastuksen tarkkuusluokitus. Tarkkuusluokalla
määritellään kuinka paljon virhettä hammasgeometriassa saa olla. Hiiletyskarkaistut
kehäpyörät suunnitellaan Moventaksella yleensä ISO1328:1997 mukaan tarkkuusluokalla viisi.
Nitratuissa kehäpyörissä tarkkuusluokaksi hammaslaskentaan valittiin kuusi, koska viimeisenä
valmistuksen työvaiheena tehtävä nitraus aiheuttaa kehäpyörään muodonmuutoksia ja tulee
huonontamaan

hammashionnassa

aikaan

saatua

hampaantarkkuutta.

Nitrauksen

muodonmuutokset ovat pieniä alhaisesta prosessilämpötilasta johtuen. Aiemmin nitratuista
komponenteista tehtyjen havaintojen perusteella yhden tarkkuusluokan huonontaminen on
oletettavasti riittävää.

Kuva 16. Kehäpyörän leikkauskuvanto ja selitteet.
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4.3.4 Hammastustyökalut
Hiiletyskarkaistuissa

kehäpyörissä

karkaisumuodonmuutokset

ovat

suuria.

Suurten

muodonmuutosten seurauksena hammashionnassa hampaan kylkityövara vaihtelee ympäri
työkappaletta. Tämä tarkoittaa, että joiltain hammaskyljiltä hioutuu pois enemmän materiaalia
kuin

toisilta.

Hammashionnan

kylkityövaran

vaihteluun

varaudutaan

tekemällä

hampaanjyrsintätyövaiheessa hammastyvelle protuberanssimuoto tyvirapun muodostumisen
estämiseksi. Protuberanssi saadaan aikaiseksi muotoilemalla hammastustyökalu terän päästä
pattimuotoon. Nitrattua kehäpyörää valmistettaessa protuberanssia ei tarvita ja tämä
mahdollistaa suuremman tyvipyöristyssäteen käyttämisen, joka vahvistaa hammastyven
väsymiskestävyyttä. Kuvassa 17 vasemmalla on esitetty protuberanssillisen hammastusterän
tuottama muoto, jota käytetään hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä valmistettaessa. Nitratuissa
kehäpyörissä voidaan käyttää kuvan oikeanpuoleista hammasaukon muotoa.

Kehäpyörien hammastustyökaluina käytetään kiekkojyrsimiä. Kiekkojyrsimissä käytetään
kovametallivaihtopaloja.
evolventtihammastuksen

Kiekkojyrsimet
ollessa

suunnitellaan

kyseessä

työkappalekohtaisesti,

hammasmoduuli,

hammasluku

sillä
ja

profiilinsiirtokerroin vaikuttavat hammasaukon muotoon ja siten myös hammastusterän
geometriaan.

Hammastusterän

geometria

määritellään

yhteistyössä

suunnittelun

ja

valmistuksen kanssa. Valmistus määrittää halutun hammashiontatyövaran ja suunnittelu
määrittelee hammaslaskennan perusteella halkaisijamitoitukset ja tyvipyöristyksen suuruuden.
Kiekkojyrsinterät tilataan työkaluvalmistajilta halutulla mitoituksella.

Kuva 17. Hammasaukko protuberanssilla ja ilman.
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4.3.5 Työvaiheistus
Hiiletyskarkaistua kehäpyörää valmistettaessa hiiletyskarkaisutyövaihe on tehtävä ennen
viimeistelysorvausta karkaisussa tulevien muodonmuutosten vuoksi. Mikäli esimerkiksi
kehäpyörän otsapinnat sorvattaisiin valmiiksi ennen karkaisua, niin karkaisun jälkeen
otsapintojen tasomaisuusvirheet olisivat noin 1-2 millimetriä. Kehäpyörien piirustuksissa
tasomaisuustoleranssi on tyypillisesti 0,03mm. Nitratun kehäpyörän valmistuksessa nitraus
tehdään viimeistelysorvauksen ja hammashionnan jälkeen. Nitrauksella aikaan saatu kova
pintakerros hampaiden pinnalla on ohut. Mikäli hammashionta tehtäisiin nitrauksen jälkeen,
hioutuisi kovin pintakerros hampaalta pois. Nitrauksessa tapahtuvat muodonmuutokset
työkappaleen geometriaan ovat hyvin pieniä hiiletyskarkaisuun verrattuna ja tämä mahdollistaa
kappaleen tekemisen käytännössä valmiisiin mittoihin ennen nitrausta.

Nitrattujen protokehäpyörien työvaiheistusta pohdittiin ryhmässä, johon osallistui kehäverstaan
työnjohto, kokenut sorvaaja ja valmistuksen kehitysosasto. Työvaiheiden järjestyksessä
päädyttiin vaiheistukseen, jossa työvaiheiden järjestys on alkusorvaus, hammastus,
viimeistelysorvaus, hammashionta ja kaasunitraus. Työvaiheiden välissä kehäpyörät käytetään
mittauksessa koordinaattimittakoneella, jotta työvaiheissa tuotettua laatua voidaan seurata ja
havaitaan

mahdolliset

työvaiheiden aikana

kehäpyörään tulevat

muodonmuutokset.

Muodonmuutoksia voi syntyä, kun taotusta aihiosta koneistetaan materiaalia pois ja aihion
sisäiset jännitykset muuttuvat.

Taulukko 3. Hiiletyskarkaistun ja nitratun kehäpyörän työvaiheet.
Hiiletyskarkaistun kehäpyörän työvaiheet Nitratun kehäpyörän työvaiheet
Alkusorvaus

Alkusorvaus

Hammastus + viisteytys

Hammastus + viisteytys

Hiiletyskarkaisu

Viimeistelysorvaus

Puristuskarkaisu

Hammashionta

Viimeistelysorvaus

Tarkastus

Hammashionta

Kaasunitraus

Lopputarkastus

Lopputarkastus
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Kehäpyörän sorvaustyövaihe nitrattua kehäpyörää valmistettaessa päätettiin jakaa edelleen
alku- ja viimeistelysorvaukseen. Nitratun kehäpyörän sorvaus olisi periaatteessa mahdollista
tehdä vain yhdellä sorvaustyövaiheella. Työvaiheistusta pohtineella ryhmällä oli kuitenkin
oletuksena, että hammastustyövaiheessa kehäpyörään tulisi piirustuksen toleransseja suurempia
muodonmuutosvirheitä kappaleen otsapintojen tasomaisuuteen ja ohjaushalkaisijoiden
pyöreyteen. Sorvaus haluttiin jakaa alku- ja viimeistelysorvaukseen myös, koska tällöin
alkusorvaustyövaihe voidaan sarjatuotantovaiheessa teettää vaihealihankintana muissa
konepajoissa ja Moventaksen sorvauskapasiteettia voidaan käyttää valmistustoleransseiltaan
tarkempaan viimeistelysorvaukseen.

Hammashionnan jälkeen nitrattavan kehäpyörän työvaiheistuksessa on tarkastus. Tässä
tarkastustyövaiheessa

mitataan

hammashionnassa

toteutunut

hammasgeometria

sekä

viimeistelysorvauksessa sorvatut ohjaushalkaisijat ja porattu reikäpiiri. Kehäpyörää, joka ei
täytä piirustuksen toleransseja, ei kannata lähettää nitraukseen. Mikäli hammasta joudutaan
korjaushiomaan nitrauksen jälkeen, on kehäpyörä nitrattava uudelleen.

Moventaksella ei ole omaa kaasunitrauskapasiteettia. Karkaisimon kaikki uunit ovat
hiiletyskarkaisu-uuneja ja niillä kaasunitrausta ei voida tehdä. Moventaksen kehäpyörien
halkaisijat ja massat ovat niin suuria, ettei Suomesta tällä hetkellä löydy riittävän isoja,
vaaditulla

teknologialla

varustettuja,

kaasunitrausuuneja

kehäpyörien

nitraukseen.

Nitraustyövaihe on siis teetettävä vaihealihankintana Suomen ulkopuolella.

Kaasunitrausvaiheen tekijäksi protokappaleille löytyi lämpökäsittelyyn erikoistunut yritys
Saksasta läheltä Wuppertalia. Yrityksellä on pitkä kokemus nitrauksesta ja se tekee
kaasunitrausta myös muille tuulivoimavaihdevalmistajille. Moventaksen hankintatiimin ja
tuotekehityksen henkilöitä on käynyt auditointivierailulla yrityksessä. Yrityksessä on teetetty
aiemmin muutaman yksittäisen service-liiketoiminnassa huollettavan vaihteen kehäpyörien
nitrausta korjaushionnan jälkeen ja pienissä määrin muiden hampaallisten komponenttien
kaasunitrausta onnistuneesti.

Nitraustyövaiheen kesto kappaleen lähetyksestä takaisin saapumiseen kestää noin kolmesta
neljään viikkoa. Rahdin osuus ajasta on noin kaksi viikkoa ja nitraustyövaiheen osuus
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tavoitellusta

nitraussyvyydestä

riippuen

on

viikosta

kahteen

viikkoon.

Uuniaikaa

nitraustyövaiheesta on tavoiteltavasta nitraussyvyydestä riippuen neljästä vuorokaudesta
viikkoon. Lisäksi nitrausvaiheen aika sisältää kehäpyörän huolellisen pesun ennen nitrausta,
mahdollisen suojapastan levityksen ei-nitrattaville pinnoille, nitrauspanoksen muodostamisen,
kappaleen jäähtymisen uunivaiheen jälkeen, mahdollisen suojapastan puhdistuksen, nitrauksen
koepalan tutkimisen ja kappaleen pakkaamisen.

Nitrauksesta

saapuville

kehäpyörille

on

tehtävä

lopputarkastus,

jossa

kappaleen

hammasgeometria ja sorvausmitat mitataan uudelleen. Vaikka kaasunitrauksessa tapahtuvat
kappaleen muodonmuutokset ovat varsin pieniä, niin muodonmuutoksia kuitenkin tapahtuu.
Aiemmin nitratuissa komponenteissa on havaittu joidenkin sadasosamillimetrien suuruista
halkaisijan kasvua sekä myös ympyrämäisyys- ja tasomaisuusvirheen lisääntymistä.
Ympyrämäisyys- ja tasomaisuusvirheiden syntyyn vaikuttaa työkappaleen geometria.
Kehäpyörän ohut seinämärakenne altistaa sen helposti muodonmuutoksille.
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5

NITRATUN KEHÄPYÖRÄN VALMISTUKSEN SEURANTA

Nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden valmistusta päätettiin seurata normaalituotantoa
tarkemmin. Seurantaa tehdään jokaisessa työvaiheessa kaasunitrausta lukuun ottamatta.
Työvaiheista kirjataan ylös vaiheajat ja niiden jakaantuminen asetus- ja apuaikaan sekä NCaikaan. Työvaiheista havainnoidaan mahdolliset erot liittyen materiaalin työstettävyyteen,
kappaleen asetukseen ja kiinnitykseen työstökoneeseen. Tarkastustyövaiheet tehdään jokaisen
työvaiheen välissä. Tarkastuksessa mitataan kehäpyörien halkaisijoita, hammasgeometriaa ja
geometrisia suureita, kuten tasomaisuuksia ja pyöreyksiä. Mittaustulosten pohjalta
havainnoidaan tuotettua laatua ja mahdollisesti työkappaleessa tapahtuvia mitta- ja
muodonmuutoksia.

Seurannasta

saatuja

vaiheaikatietoja

käytetään

myöhemmin

kustannusvertailussa ja kapasiteettilaskennassa.

Protokehäpyörille luotiin valmistustyöt Lean-toiminnanohjausjärjestelmään, kuten kaikille
muillekin työkappaleille. Leanin valmistustöille työvaiheistus tehtiin aiemmin määritellyn
työjärjestyksen

mukaisesti.

Toiminnanohjausjärjestelmään

on

mahdollista

luoda

mittaussuunnitelmia. Mittaussuunnitelmiin voidaan määritellä erilaisia suureita, jotka
koneistajan on jokaisessa työvaiheessa syötettävä ennen kuin työvaihe voidaan päättää.

Mittaussuunnitelmassa protokehäpyöristä raportoitaviksi mitoiksi valitut suureet on esitetty
taulukossa 4. Taulukossa esitetyt mitattavat ja raportoitavat suureet on jaettu tarkemmin
työvaiheille kunkin työvaiheen sisällön mukaisesti. Lisäksi työvaiheiden välissä suoritettavissa
tarkastustyövaiheissa mitataan koordinaattimittauskoneella ohjaushalkaisijat, kehäpyörän
sisähalkaisija kolmelta eri tasolta eli reunojen vierestä ja keskeltä, poratun reikäpiirin halkaisija,
reikien paikoitus sekä otsapintojen tasomaisuudet ja niiden yhdensuuntaisuus.
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Taulukko 4. Toiminnanohjausjärjestelmään raportoitavat mitat.

5.1

Toteutuneet vaiheajat

Nitrattujen kehäpyörien valmistuskustannuksia arvioitiin ennen protokappaleiden valmistusta
vertaamalla niitä kokonsa ja piirteidensä osalta vastaaviin hiiletyskarkaistuihin kehäpyöriin,
joita on valmistettu sarjatuotannossa jo vuosien ajan. Valmistuskustannuksia arvioitaessa
huomioitiin pienentyvät työvarat sorvaustyövaiheissa ja hammashionnassa. Erityisesti
kovasorvaustyövaiheen

muuttuminen

karkaisematonta

materiaalia

viimeistelysorvaukseksi antoi odotuksia sorvausvaiheajan tuntuvasta laskusta.

työstäväksi
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Nitrattujen protokehäpyörien työvaiheisiin kuluvaa aikaa päätettiin seurata, jotta saadaan
selville todelliset vaiheajat. Vaiheajat vaikuttavat suoraan toteutuviin valmistuskustannuksiin
ja valmistuskapasiteettiin. Vaiheaikoja tarkasteltaessa on huomioitava se, että valmistettavat
kappaleet ovat ensimmäisiä laatuaan ja siten asetusajat sekä työstöajat voivat olla pidempiä
mitä ne olisivat myöhemmin sarjatuotannossa. Työstökoneilla käytettävät työstöarvot eivät
välttämättä ole kaikkein optimaalisimmat muuttuvan materiaalin työstämisen. Työvaiheen NCaika muuttuu käytettävien työstöarvojen mukaan. Työvaiheseurannan aikana on tarkoitus tehdä
mahdollisiin asetuksiin ja työstettävyyteen liittyviä havaintoja. Taulukossa 5 joitain
terässeoksia on jaoteltu helposti ja vaikeasti koneistettaviin. Taulukosta nähdään, että
murtolujuuden kasvaessa koneistettavuus vaikeutuu. Materiaalit 42CrMo4 ja 34CrNiMo6 ovat
keskivaikeasti tai vaikeasti koneistettavia.

Taulukko 5. Materiaalin koneistettavuus. (LMT-Fette. 2019, 143. Osa taulukosta)

5.1.1 Alkusorvaus
Kehäpyörävalmistuksen ensimmäinen työvaihe on alkusorvaus. Hiiletyskarkaistua kehäpyörää
valmistettaessa alkusorvauksella käytännössä valmistellaan kehäpyörä hampaanjyrsintää ja
hiiletyskarkaisua varten. Karkaisun jälkeisessä kovasorvauksessa kehäpyörä sorvataan ja
porataan valmiisiin mittoihin. Nitrattavien kehäpyörien protokappaleita valmistettaessa
päätettiin kehäpyörät tehdä alkusorvauksessa mahdollisimman lähelle valmista kappaletta
sorvauksen ja porausten suhteen.

Alkusorvausta varten tehtiin työvaihepiirustukset ensimmäisen ja toisen portaan kehäpyörille.
Työvaihepiirustuksissa

kehäpyörien

leveyteen

jätettiin

työvaraa

yksi

millimetri

viimeistelysorvausta varten eli puoli milliä otsapintaa kohden. Ulkohalkaisijalla oleviin
ohjauskaistoihin jätettiin kolme millimetriä työvaraa halkaisijamitassa. Kehäpyörien
sisähalkaisijat

mitoitettiin

valmiin

kappaleen

mittaan

jo

alkusorvausvaiheessa.

Työvaihepiirustukseen merkittiin tehtäväksi kaikki epätarkemmat poraukset ja kierteytykset,
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joiden paikkatoleranssi on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,3 millimetriä valmiin kappaleen
piirustuksessa.

Viimeistelysorvauksen vaiheaikaa haluttiin lyhentää siirtämällä porauksia mahdollisimman
paljon alkusorvaustyövaiheeseen. Myös viimeistelysorvaukseen jääviä työvaroja haluttiin
pienentää otsapinnassa ja halkaisijamitoissa hiiletyskarkaistuun kehäpyörään verrattuna.
Perusteena alkusorvauspainotteiselle tekemiselle oli myöhemmissä koneistusvaiheissa
tapahtuvien

muodonmuutosten

alkusorvauksen

teettämisen

sorvauskapasiteettia

minimointi

mahdollisuus

jää

enemmän

ja

sorvaustyövaiheista

vaihealihankintana,

jolloin

epätarkemman
Moventaksen

valmistustoleransseiltaan

tarkempaan

viimeistelysorvaukseen. Koneistettaessa kehäpyöräaihioita niissä tapahtuu muodonmuutoksia
aihioon taonnassa tulleiden aihion sisäisten jännitystilojen muuttuessa. Mitä enemmän
materiaalin poistoa saadaan tehtyä heti valmistuksen alkuvaiheeseen painottuen sitä vähemmän
myöhemmissä koneistusvaiheissa työkappale muuttaa muotoaan. Muodonmuutoksia on
havaittu tapahtuvan hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä valmistettaessa etenkin otsapintaan
tehtävien läpiporausten yhteydessä.

Nitratun kehäpyörän

valmistuskustannuksia

alkusorvauksen vaiheaikoina PPLH-2900

arvioitaessa

ARGT-projektin

yhteydessä

vaihteen kehäpyörille arvioitiin 1.portaan

kehäpyörälle kymmenen tuntia ja 2.portaan kehäpyörälle seitsemän tuntia. Aika-arviot olivat
kokemusperäisesti

arvioituja

aikoja

suhteutettuna

hiiletyskarkaistun

kehäpyörän

alkusorvauksen aikaan ja lisäämällä siihen arvioidut porauksiin kuluvat ajat.

Ensimmäisen portaan nitrattaville protokehäpyörille tehtiin

sorvausohjelmat

CAM-

ohjelmistolla (Computer-aided Manufacturing). CAM-ohjelman avulla työkappaleen 3Dmallin perusteella luodaan työstöohjelma. CAM-ohjelmisto mahdollistaa NC-ohjelmassa
sorvattavien lastujen lukumäärän optimoinnin käytettävien lastunpaksuuksien perusteella.
CAM-ohjelmasta nähdään käytettyjen työstöarvojen perusteella työkappaleen koneistamiseen
kuluva lastuaika. CAM-ohjelmalla saatu lastuaika 1.portaan kehäpyörille oli 3,95 tuntia.
Lastuaika ei sisällä asetusaikoja, työkalun vaihtoja eikä sorvin pikaliikkeitä. Toisen portaan
kehäpyörille sorvausohjelma tehtiin suoraan sorvin ohjaukseen. Näin toimittiin, koska
sorvaukseen käytettiin eri sorvia, jonka ohjaus ei ole tällä hetkellä yhteensopiva Moventaksella
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käytössä olevan CAM-ohjelman kanssa. Toisen portaan kehäpyörille ei saatu simuloitua NCaikaa.

Kuva 18. Työstön simulointia CAM-ohjelmistolla.

Ensimmäisen portaan nitrattavan kehäpyörän sorvaus tehtiin kehäverstaalla Schiessmerkkisellä

karusellisorvilla.

Kehäpyöräaihio

kiinnitettiin

sorvin

pöydälle

nelileukakiinnityksellä. Sorvauksessa ja porauksessa käytettiin samoja teräpaloja ja poria, kuin
hiiletysterästä työstettäessä. Sorvauksen alussa myös työstöarvot olivat samat, joita
hiiletyskarkaistavalle kehäpyörälle käytetään. Sorvaus tehtiin kahdella kiinnityksellä.
Ensimmäisessä kiinnityksessä sorvattiin kehäpyörän ylöspäin oleva otsapinta, ulkohalkaisija
muotoineen koko kehäpyörän leveydeltä ja sisähalkaisija leveyden puoliväliin saakka.
Kehäpyörän sisäreikää ei voitu sorvata koko kehän leveydeltä, koska kehäpyörä oli kiinnitetty
sorvin pöydälle sisäpuolisilla leuoilla. Otsapinnasta läpi porattavat reiät porattiin kehäpyörän
puoliväliin saakka ja otsapintaan tehtiin kehäpyörän nostamista varten neljä kappaletta M24
kierrereikiä työvaihepiirustuksen mukaisesti. Otsapinnasta kehäpyörän läpi menevien reikien
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halkaisija on 45mm ja läpireikiä on 19 kappaletta. Lisäksi otsapintaan porattiin neljä kappaletta
halkaisijaltaan 18mm reikiä.

Kuva 19. 1.portaan kehäpyörän ensimmäisen kiinnityksen sorvaus ja poraus.

Toista kiinnitystä varten kehäpyörä käännettiin ympäri ja kiinnitettiin sorviin samoin kuin
ensimmäisessä kiinnityksessä. Toisessa vaiheessa kehäpyörä keskitettiin tarkasti sorvin
pöydälle, jotta ensimmäisessä ja toisessa kiinnityksessä sorvattavista halkaisijoista tulisi
samankeskiset. Toisessa kiinnityksessä sorvattiin kehäpyörän otsapinta niin, että kehäpyörän
leveys toteutui työvaihepiirustuksen mukaisesti. Kehäpyörän sisäreikä sorvattiin myös tältä
puolelta puoleen väliin saakka ja ensimmäisessä kiinnityksessä puoliväliin asti porattujen
läpireikien kohdalta porattiin reiät vastaan niin, että läpireiät syntyivät. Otsapintaan tehtiin neljä
kappaletta M24 kierrereikiä. Lisäksi otsapintaan porattiin 24 kappaletta halkaisijaltaan 45mm
reikiä syvyyteen 295mm. Näihin reikiin tehdään viimeistelysorvauksessa tarkat sokkareiät.
Reiät lävistetään vasta viimeistelysorvauksessa.

Ensimmäisen 1.portaan kehäpyörän sorvaukseen kului aikaa reilusti suunniteltua enemmän ja
tämä oli tiedostettu jo aiemmin, koska uusi sorvausohjelma on ajettava vaiheittain läpi ohjelman
toimivuuden tarkastamiseksi. Sorvausohjelmassa lastunpaksuuksia ja työstöarvoja jouduttiin
pienentämään, sillä teräpalat kuluivat ja rikkoontuivat alussa käytetyillä työstöarvoilla. Toisen
sorvattavan kappaleen kohdalla sorvausohjelmaa päästiin ajamaan läpi yhtenäisemmin ja
sorvaukseen kuluva aika saatiin mitattua. Aikaa kului kokonaisuudessaan 9,1 tuntia. Tämä aika
jakaantui asetus ja NC-aikaan niin, että asetuksiin kului aikaa yhteensä 2,4 tuntia ja
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koneistukseen 6,7 tuntia. Etukäteislaskelmissa alkusorvausvaiheen kestoksi oli arvioitu 10
tuntia.

Toisen portaan kehäpyörien sorvaus tehtiin eri sorvilla kuin ensimmäisen portaan kehäpyörien
sorvaus. Sorviksi valittiin Toshulin-merkkinen karusellisorvi. Sorvausohjelman rakenne tehtiin
samaa tapaan kuin ensimmäisen portaan kehäpyörään eli sorvaus kahdella kiinnityksellä.
Toisen portaan kehäpyörä on kooltaan pienempi kuin ensimmäisen portaan kehäpyörä. Eroa
kehäpyörien välillä on myös porausten lukumäärässä ja poraushalkaisijoissa. Toisen portaan
kehäpyörään porattiin 20 kappaletta halkaisijaltaan 33mm läpireikiä, 8 kappaletta
halkaisijaltaan 33mm reikiä syvyyteen 190mm ja 4 kappaletta halkaisijaltaan 22mm läpireikiä.
Toisen portaan kehäpyörän sorvaukseen kului aikaa kokonaisuudessaan 10,2 tuntia, josta
asetus- ja apuaikaa oli noin 1,7 tuntia. Sorvaukseen käytettiin siis 3,2 tuntia enemmän aikaa
mitä oli ennakoitu. Ero aiheutui ainakin materiaalin lastuttavuudesta. Lastunpaksuus
puolitettiin 18CrNiMo7-6-materiaalille käytettävistä arvoista teräpalojen rikkoontumisen
vuoksi. Tämä kasvatti sorvattavien työkiertojen määrää ja siten työstöaikaa.

Sorvauksen jälkeen kehäpyörät mitattiin mittakoneella. Ensimmäisen portaan kehäpyörän
mittaustuloksissa ohjausten halkaisijamitat olivat 0,1-0,2mm työvaihekuvan toleranssin
yläpuolella. Halkaisijaylityksillä ei kuitenkaan protokappaleiden yhteydessä ole merkitystä,
sillä ohjauksissa on 3mm työvaraa viimeistelysorvaukseen. Käytännössä toleranssiylitys voi
hieman vaikuttaa hammastuksen jälkeiseen viisteiden viilaukseen, jossa ohjaushalkaisijat
toimivat paikoituspintana viilausrobotissa. Mittaustuloksissa otsapintojen tasomaisuusvirheet
olivat

0,01-0,02mm,

otsapintojen

yhdensuuntaisuusvirhettä

oli

0,014-0,027mm

ja

ohjaushalkaisijoiden samankeskisyysvirheet olivat 0,034-0,052mm välillä kappaleesta
riippuen. Porattujen reikien paikkatoleranssivirheet olivat 0,15-0,24mm. Kuvassa 20 on
reikäpiirin mittaustulos 1.portaan kehäpyörän porauksista koordinaattimittauskoneella
mitattuna ensimmäisestä sorvatusta kappaleesta. Kuvassa vihreät ympyrät ovat reikien
paikkatoleranssien rajat ja punaiset ja siniset pisteet ilmaisevat mitatun reiän keskipistettä.
Tuloksesta nähdään, että reikien paikoitus on hyvin toleranssialueen sisällä.
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Kuva 20. Reikäpiiri koordinaattimittakoneella mitattuna.

Toisen portaan kehäpyörissä otsapinnan tasomaisuusvirheet olivat 0,01-0,02mm. Otsapintojen
yhdensuuntaisuusvirhettä oli 0,01-0,03mm ja ohjauksien samankeskisyysvirhettä oli 0,04mm
molemmissa kehäpyörissä. Porausten paikkatoleranssivirhe oli ensin sorvatussa kappaleessa
0,144mm ja toisessa 0,286mm. Ohjausten halkaisijat olivat lähes työvaihekuvan toleranssissa.
Yksi mitatuista halkaisijoista poikkesi 0,04mm toleranssista. Alkusorvausvaiheessa tällä
poikkeamalla ei ole merkitystä, koska ohjausta vielä sorvataan viimeistelysorvauksessa.

Kuva 21. Kehäpyörän mittausta alkusorvauksen jälkeen.
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5.1.2 Hampaanjyrsintä
Nitrattujen kehäpyörien hampaanjyrsintä tehtiin Gleason-Pfauter hammastuskoneilla.
Ensimmäisen portaan kehäpyörän hammastusta varten oli tilattu teräpalat yleismalliseen
jyrsinkiekkoon.

Tämä

yleiskiekko

ei ole

hammastustyökaluna

kovinkaan

tehokas

työkappalekohtaisesti optimoituihin hampaanjyrsintäkiekkoteriin verrattuna. Yleiskiekkoterää
käytetään Moventaksella usein uusien hammasgeometrioiden tekemiseen protokappaleiden
yhteydessä. Yleiskiekkojyrsintä käytetään, sillä sen runkoon voidaan ostaa teräpaloja, joilla
hammasaukon geometria saadaan oikeaan muotoon. Sarjatuotantoa varten terät hankitaan
tilaamalla työkappalekohtaisesti räätälöity kiekkojyrsimen runko ja siihen teräpalat.
Yleiskiekkoa käytettäessä työkalukustannukset ovat pienemmät, mutta samalla hammastuksen
vaiheaika kasvaa. Yleiskiekon käyttö soveltuu vähäisten kappalemäärien hammastukseen.
Toisen portaan kehäpyörää varten ei hammastustyökalua hankittu lainkaan. Työkalua ei
hankittu, koska kehäpyörän hammasaukon geometria saatiin suunnittelusta liian myöhään
protokappaleiden valmistusaikatauluun ja teräpalojen toimitusaikaan nähden. Toisen portaan
kehäpyörien hammastus tehtiin jyrsimällä hammasaukot olemassa olevalla terällä, jonka
geometria on lähimpänä tämän kehäpyörän hammasaukon muotoa. Terän virheellisen
geometrian vuoksi hammasaukkoja ei voida jyrsiä optimaaliseen syvyyteen. Tällöin
hammashionnan työvarat lisääntyvät ja siten hionnan vaiheaika kasvaa.

Hampaanjyrsinnässä asetus kehäpyörille tehtiin kuten hiiletyskarkaistuja kehäpyöriä
valmistettaessa. Kappaleen kiinnitykseen hammastuskoneen pöydälle voitiin käyttää samoja
kiinnityskansia

kuin

vastaaviin

hiiletyskarkaistuihin

kehäpyöriin.

Hammastuksessa

hiontatyövaraa päätettiin jättää 1.portaan kehäpyörien hampaiden kyljille ja hammastyvelle
0,3mm. Hammastuksen NC-aika 1.portaan kehäpyörälle oli koneen ohjauksesta luettuna 5,1
tuntia. Asetuksen tekemiseen kului ensimmäiselle kappaleelle noin 6 tuntia. Kappaleen
vaihtoaika seuraavaan kehäpyörään oli noin puoli tuntia. Kappalevaihdon yhteydessä
kiekkojyrsimen teräpalat jouduttiin vaihtamaan, jolloin asetusajaksi muodostui yhteensä 1,5
tuntia ja hammastusvaiheen kokonaisajaksi 6,6 tuntia. Hammastusaika yleiskiekkojyrsimellä
oli huomattavasti enemmän kuin mitä se olisi ollut tehokkaalla työkappalekohtaisesti
suunnitellulla jyrsinterällä. Hammastusaika tulee siis jatkossa laskemaan, kun sarjatuotannossa
päästään käyttämään optimoitua terää. Ennakkolaskelmissa hammastusvaiheen kestoksi oli
arvioitu 7 tuntia.
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Kuva 22. Kehäpyörä hampaanjyrsinnässä.

Toisen portaan kehäpyörän hammastusaika oli 6,8 tuntia. Tästä ajasta kappalevaihtoon kului
0,5 tuntia ja NC-aikaa oli 6,3 tuntia. Hammastuksessa jouduttiin jättämään työvaraa
suunniteltua

enemmän,

sillä

terän

geometria

poikkesi

huomattavasti

tavoitellusta

hammasaukon muodosta. Kylkityövaran määrää mallinnettiin CAD-ohjelmistolla ja sen
perusteella työvaraa oli jätettävä 1,16mm hammaskylkeä kohden, jotta hampaanhionnassa
saadaan

luotua

tavoitellun

muotoinen

hammasprofiili

piirustuksessa

määritellyllä

hammasvälimitalla. Kuvassa 23 hammasaukon sisempi muoto kuvaa hammastuksessa
käytettävän terän geometriaa. Terän protuberanssin vuoksi hammaskyljelle jää suuri työvara
hammashiontaan. Kylkityövaran lisääntyminen kasvattaa hammashionnan vaiheaikaa, mutta ei
juuri vaikuta hampaanjyrsinnän vaiheaikaan.

Etukäteislaskelmissa hammastusajan oli arvioitu olevan 2.portaan kehäpyörän osalta 5 tuntia.
Hammastuksen vaiheajan oli arvioitu olevan molemmissa kehäpyörämalleissa tunnin enemmän
kuin vastaavassa hiiletyskarkaistuissa kehäpyörissä johtuen kovemmasta ja sitkeämmästä
perusmateriaalista. Arviota tehtäessä ajateltiin, ettei hammastuksessa voida käyttää yhtä suuria
lastunpaksuuksia ja syöttöarvoja kuin hiiletysterästä työstettäessä. Syöttönopeutta pienennettiin
ensimmäiselle jyrsittävälle kehäpyörälle. Pienemmistä työstöarvoista huolimatta kiekkoterän
kärkipalat eivät kestäneet ehjinä ensimmäisen kehäpyörän hammastuksessa. Työstöarvoja
jouduttiin pienentämään vielä lisää, jotta teräpalat kestäisivät nitrattavien kehäpyörien
materiaalia.
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Kuva 23. Toisen portaan kehäpyörän hammastusterän geometria sovitettuna nitrattavan
kehäpyörän hammasaukkoon.

Hampaanjyrsinnän

jälkeen

1.portaan

kehäpyörien

hampaisiin

tehtiin

reunaviisteet

viisteytysrobotilla. Nitratuissa kehäpyörissä hampaanhiontatyövarat ovat pienemmät kuin
hiiletyskarkaistuissa kehäpyörissä eikä karkaisun aiheuttamia muodonmuutoksia tarvitse
huomioida viisteen koossa. Tästä johtuen nitrattuihin kehäpyöriin tehtiin pienemmät
reunaviisteet kuin hiiletyskarkaistuihin kehäpyöriin. Viisteen tavoitekooksi määriteltiin 1,52,0mm. Tällöin valmiiseen kehäpyörään jää hammashionnan jälkeen vähintään yhden
millimetrin suuruinen reunaviiste. Toisen portaan kehäpyöriin hampaiden reunaviisteet tehtiin
käsityökaluin, sillä viilausrobottiin ei haluttu tehdä viilausohjelmaa vain kahden kehäpyörän
viilaamiseksi. Sarjatuotantovaiheessa hammastusterän muoto tulee muuttumaan, jolloin sama
viilausohjelma ei olisi enää toiminut muuttuneessa hammasaukossa.

Hampaanjyrsinnän jälkeen kehäpyörät mitattiin suunnitellusti mittakoneella. Mittakoneella
mitattiin samat suureet kuin alkusorvauksenkin jälkeen ja lisäksi mitattiin hammasgeometriaa.
Hampaanmittauksessa kehäpyöristä mitattiin profiilivirhe, hampaan nousukulman suuntainen
vinouskulmavirhe,

jakovirheet

sekä

hammasvälimitta

ja

hampaan

tyvihalkaisija.

Mittaustulosten perusteella 1.portaan kehäpyörässä hammasgeometria toteutui suunnitellusti
lukuun ottamatta hampaan tyvihalkaisijaa, joka jäi 1,1mm tavoiteltua pienemmäksi.
Hampaanhiontatyövaiheessa tyvellä oleva suurempi hiontatyövara tulee kasvattamaan
hammashionnan vaiheaikaa. Toisen portaan kehäpyörän hammasprofiilissa oli huomattava
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virhe johtuen vääränlaisesta hammastusterästä. Tämä oli kuitenkin ennakoitavissa, sillä
muodoltaan optimoitu hammastusterä jätettiin tietoisesti hankkimatta protokappaleiden
valmistusta varten.

Sorvausmittoihin liittyen havaittiin, että hammastustyövaihe ei aiheuttanut kehäpyöriin suuria
muodonmuutoksia. Otsapintojen tasomaisuusvirheet ja kehäpyörien ohjauksien pyöreydet
säilyivät

lähes

tasomaisuusvirheet

muuttumattomina.
poikkesivat

Hampaanjyrsinnän

kehäpyörissä

vain

jälkeen

joitain

mitatut

otsapintojen

millimetrin

tuhannesosia

alkusorvauksen jälkeen mitatuista määristä. Näin pienet erot mittatulosten välillä menevät
mittauskoneen mittausepävarmuuden sisään. Halkaisijamittojen osalta kehäpyörien ohjausten
halkaisijat kasvoivat 34CrNiMo6 kehäpyörissä noin 0,01-0,02mm sekä 1. että 2.portaan
kappaleissa. Materiaalin 42CrMo4-kehäpyörä erosi muista protokappaleista ja sen
halkaisijamitat pienenivät noin 0,04mm.

Taulukko 6. Ohjaushalkaisijoiden ja otsapintojen tasomaisuuden muutos hampaanjyrsinnässä.

5.1.3 Viimeistelysorvaus
Viimeistelysorvaukset

tehtiin

samoilla

sorveilla

kuin

alkusorvauksetkin.

Viimeistelysorvauksen ensimmäisessä vaiheessa kehäpyörät asetettiin sorvin pöydälle sama
otsapinta ylöspäin kuin alkusorvauksen toisessa vaiheessa. Viimeistelysorvauksessa
kehäpyörän keskitys sorvin pöydälle on tehtävä tarkasti ja kiinnitysleukoja on kiristettävä vain
vähän. Kiinnitysleuoilla ohutseinämäinen kehäpyörä venytetään helposti epäpyöreäksi.
Viimeistelysorvauksen

ensimmäisen

kiinnityksen

keskitysvirhe

vaikuttaa

suoraan

hammashionnan kylkityövaroihin. Mikäli ohjauskaistat sorvataan hammastuksen kanssa
epäkeskeiseksi myös hammashionnan työvarat vaihtelevat.

Viimeistelysorvauksen ensimmäisessä kiinnityksessä kehäpyörän otsapintaan porattiin
piirustuksessa olevat halkaisijaltaan 20mm ohjaussokkareiät, joita on kaksi kappaletta. Näiden
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ohjaussokkareikien avulla kehäpyörä asemoidaan vaihteen kokoonpanossa oikealle paikalleen.
Ohjaussokkien paikkatoleranssi on 0,2mm. Porausten jälkeen kehäpyörän otsapinnasta
sorvattiin alkusorvauksessa jätetty 0,5mm työvara pois. Otsapinnan sorvaus poistaa otsapinnan
tasomaisuusvirheen. Ensimmäisen portaan kehäpyörille ei muuta ensimmäisessä kiinnityksessä
tehty. Toisen portaan kehäpyöriin sorvattiin tässä vaiheessa yläpuolella oleva ohjaushalkaisija
valmistuspiirustuksen mittaan.

Viimeistelysorvauksen toiseen vaiheeseen kehäpyörät käännettiin ympäri. Sorvin pöydälle
asetettiin kyseiselle kehäpyörämallille tehty sorvauslaite. Sorvauslaite on työkappaleen
kiinnitykseen tarkoitettu asetuslaite, joka mahdollistaa kehäpyörän kiinnityksen sorvin
pöydälle ilman kiinnitysleukoja. Kehäpyörä kiinnitetään laitteeseen alhaalta päin ruuveilla
käyttäen hyväksi aiemmin kehäpyörään tehtyjä nostokierrereikiä. Sorvauslaitteen tarkoituksena
on minimoida kehäpyörään tulevat säteen suuntaiset muotovirheet, jotka tulisivat mikäli
kappaleen kiinnitykseen käytettäisiin kiinnitysleukoja.

Viimeistelysorvauksen toisessa vaiheessa kehäpyörän keskittäminen sorvin pöydälle on
työkappaleen laadun kannalta erittäin kriittistä. Keskityksessä on pyrittävä alle 0,03mm
virheeseen, jotta piirustuksen toleransseihin voidaan päästä. Käytännössä keskitysvirheiden on
oltava vieläkin pienempiä. Kehäpyörää keskitettäessä on tarkastettava myös otsapintaan jäävä
heitto, jotta otsapinnoista saadaan yhdensuuntaiset. Lisäksi on huomioitava aiemmissa
vaiheissa tehtyjen porausten kohdistus kiertosuunnassa. Porausten kohdistus tehdään
asettamalla ensimmäisessä kiinnityksessä poratut ohjaussokkareiät sorvauslaitteessa oleviin
ohjaaviin tappeihin.

Viimeistelysorvauksen toisessa kiinnityksessä protokehäpyöriin porattiin ja kalvattiin
sokkareiät. Sokkareiät tehtiin alkusorvauksessa kehän toiselta puolelta porattujen, mutta ei vielä
kehän läpi asti ylettyvien reikien kohdalle. Sokkareikien poraus tehtiin siten, että sokkareiät
puhkesivat

alkusorvauksessa

porattuihin

reikiin.

Sokkareikien

halkaisijat

ovat

alkusorvauksessa tehtyjä reikien halkaisijoita pienemmät. Ensimmäisen portaan kehäpyörässä
sokkareikien halkaisijat ovat 35mm ja toisen portaan kehäpyörässä 30mm. Kokoonpanon
kannalta ajatuksena sokkareikien rakenteessa on se, että sokat voidaan asentaa kehäpyörän läpi.
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Vaihteen rakenteessa sokkareikiä tarvitaan, jotta kehäpyörän ja sen vastaosan liitos kestää
hammasvoimien kautta liitokseen kohdistuvan vääntömomentin.

Sokkareikien osalta kehäpyörän muuttunut materiaali aiheutti haasteita reikien kalvaamiseen.
Ensimmäisen sorvattavan kehäpyörän kohdalla havaittiin, että kalvain alkoi tehdä
halkaisijaltaan liian suuria reikiä. Kalvaukseen käytettiin samoja työstöarvoja kuin
hiiletyskarkaistuja

kehäpyöriä

valmistettaessa.

Kehäpyörän

valmistus

jouduttiin

keskeyttämään, kunnes työkalutoimittajan kautta saatiin materiaalille ja käytettävälle
kalvaimelle soveltuvat uudet suositusarvot. Uusilla työstöarvoilla kehäpyörän valmistamista
päästiin onnistuneesti jatkamaan.

Sokkareikien teon jälkeen kehäpyörän otsapinta oikaistiin siten, että kehäpyörän leveys
toteutuu piirustuksen mukaisena. Otsapinnan sorvauksen jälkeen kehäpyörän ulkopinnan
ohjaushalkaisijat sorvattiin piirustuksen mittaan. Toisen portaan kehäpyörän osalta sorvattiin
vain

yläpuolella

oleva

halkaisija.

Ohjaushalkaisijoista

toinen

oli

sorvattu

jo

viimeistelysorvauksen ensimmäisessä kiinnityksessä.

Nitrattavien kehäpyörien viimeistelysorvauksen vaiheajaksi arvioitiin etukäteen 1.portaan
kehäpyörän osalta 12 tuntia ja 2.portaan kehäpyörän osalta 10 tuntia. CAM-ohjelmalla
simuloitu lastuamisaika 1.portaan kehäpyörälle oli 2,4 tuntia ilman sorvin pikaliikkeitä ja
työkalunvaihtoja. Sorvauksen toteutunut vaiheaika 1.portaan kehäpyörän osalta oli 8,3 tuntia,
josta NC-aikaa oli 5,3 tuntia ja asetus- sekä apuaikoja 3 tuntia. Simuloidun työstöajan ja
toteutuneen NC-ajan erosta voidaan huomata, että protokappaleiden sorvauksessa käytettiin
suosituksia pienempiä työstöarvoja. Toisen portaan kehäpyörän osalta viimeistelysorvauksen
vaiheaika oli 7 tuntia jakaantuen 2,6 tunnin NC-aikaan ja 4,4 tunnin asetus- sekä apuaikoihin.

Viimeistelysorvauksen jälkeen kehäpyörät käytettiin taas mittauksessa. Kehäpyöristä mitattiin
ohjaushalkaisijat, otsapintojen tasomaisuudet ja yhdensuuntaisuudet, sisäreiän halkaisija,
hammasgeometria sekä reikäpiirien paikoitus. Mitatuista suureista kehäpyörän sisäreiän
halkaisija oli ainoa pinta, jota viimeistelysorvauksessa ei koneistettu. Kehäpyörän sisäreiän
halkaisijaa verrattiin hampaanjyrsinnän jälkeen mitattuun halkaisijamittaan. Mittaustuloksista
havaittiin, ettei viimeistelysorvauksen aikana tapahtunut halkaisijamuutosta lainkaan. Mitatut
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suureet olivat valmistuspiirustuksen vaatimuksissa lukuun ottamatta osaa 42CrMo4kehäpyörän sokkarei´istä, jotka menivät halkaisijan osalta 0,02mm isoiksi materiaalille
sopimattomista työstöarvoista johtuen reikiä kalvattaessa.

5.1.4 Hammashionta
Hammashionnassa nitrattavat protokehäpyörät saatiin kiinnitettyä hiomakoneen pöydälle
samoilla työlaitteilla kuin vastaavat hiiletyskarkaistut kehäpyörät. Kehäpyörät keskitettiin
hiomakoneen pöydälle ohjaushalkaisijoista. Keskitettäessä kehäpyöriin jäi säteen suuntaista
heittoa alle 0,02mm. Otsapinnasta mitattu heitto oli noin 0,01mm.

Kuva 24. Kehäpyörän keskitys hammashionnassa.

Keskityksen jälkeen hampailla olevat hiontatyövarat mitattiin hiomakoneen mitta-anturilla.
Ensimmäisen portaan kehäpyörissä hiontavaraa hammaskyljillä oli tavoitemittaan nähden
suurimmillaan 0,5mm. Tavoitemittana käytettiin piirustuksen hammasvälimittatoleranssin
keskikohtaa. Suurin työvara määrittää kuinka suurta sisäänsyöttöä hionnassa on käytettävä eli
kuinka kaukaa hionta on aloitettava. Sisäänsyötön määrä vaikuttaa suoraan hionta-aikaan.
Hammashiontaan

valittiin

aineenpoisto-ominaisuuksiltaan

mahdollisimman

hyvä

hiomalaikkatyyppi. Hiottaessa karkaisematonta terästä ei hionnassa ole samanlaista
pintapäästymisriskiä, kuin karkaistua pintaa hiottaessa. Tämä antaa mahdollisuuksia hiontaarvojen muuttamiselle nitrattavia kehäpyöriä hiottaessa. Toisaalta nitrattavista kehäpyöristä
hiotaan koko hammasaukon muoto hammastyveä myöten hiiletyskarkaistuista kappaleista
poiketen, joissa vain hammaskylkiä hiotaan. Hammastyven hionta asettaa rajoituksia hiontaarvoille, koska hiomalaikan sisäänsyötössä lastunpaksuus on suurin hammastyvellä.
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Valitulla laikkatyypillä ja hionta-arvoilla hammashionnan NC-aika 1.portaan kehäpyörällä oli
4,7 tuntia. Aikaa kehäpyörän nostoihin, keskitykseen, hionnan jälkeiseen mittaukseen,
irrotukseen sekä puhdistukseen kului yhteensä noin 1,5 tuntia eli hionnan vaiheaika oli yhteensä
6,2 tuntia. Toisen portaan kehäpyörän hionta-aika 1,2mm kylkityövaralla oli 7,2 tuntia. Vaiheaika 2.portaan kehäpyörällä oli asetusaikoineen yhteensä 8,7 tuntia.

Etukäteislaskelmissa hammashionnan vaiheajoiksi arvioitiin 1.portaan kehäpyörälle viisi tuntia
ja 2.portaan kehäpyörälle neljä tuntia. Aika-arviota tehtäessä hionnan kylki- ja tyvityövaran
arvioitiin olevan 0,3mm. Sarjatuotantoon siirryttäessä hionnan työvaraa voidaan vähentää 0,3
millimetriin jyrsimällä hampaat tavoitemittaan.

Hammashionnan jälkeen kehäpyörille tehtiin tarkastustyövaiheessa koordinaattimittakoneella
samat mittaukset kuin viimeistelysorvauksen jälkeen. Hampaanmittaus suoritettiin hiotulle
hammastukselle. Ensimmäisessä hiotussa 1.portaan kehäpyörässä oli hampaan nousukulman
vinouskulmavirhettä, joka ylitti piirustuksen toleranssin. Nousukulmassa oli virhettä 0,019mm
ja toteutunut tarkkuusluokka oli seitsemän. Mittauksen jälkeen kehäpyörä päätettiin
korjaushioa hampaan tarkkuuden parantamiseksi. Uudelleenhionnan jälkeen kehäpyörä
mitattiin mittauskoneella. Mittaustuloksen perusteella hampaan tarkkuus parani siten, että
profiilivirheet menivät tarkkuusluokkaan 1, kylkisuoruuden virheet tarkkuusluokkaan 5 ja
jakovirheet tarkkuusluokkaan 3. Kahdessa muussa 1.portaan kehäpyörässä hampaan
tarkkuusluokat toteutuivat samoin kuin korjaushiotussa kehäpyörässä. Toisen portaan
kehäpyörien osalta toteutuneet hampaiden tarkkuusluokat olivat profiilin osalta 2 sekä
kylkisuoruudessa 4 ja jakomittauksessa 5. Hammashionnan jälkeen mitattiin uudelleen myös
sorvattavat piirteet, jotka oli mitattu jo ennen hammashiontaa. Mittaustuloksissa ei havaittu
muutoksia.

5.1.5 Kaasunitraus
Tarkastusvaiheen jälkeen kehäpyörät pakattiin ja lähetettiin Saksaan kaasunitraukseen.
Pakkauksina käytettiin suurien kuormalavojen päälle rakennettuja vanerilaatikkoja. Yhteen
laatikkoon saatiin mahtumaan yksi 1.portaan kehäpyörä ja yksi 2.portaan kehäpyörä.
Kehäpyörien halkaisijat olivat erilaiset, jolloin pienempi kehäpyörä mahtui isomman

67

kehäpyörän sisälle. Pakkauksista aiheutuneet pakkausmateriaalikustannukset sisällytettiin
rahdin hintaan valmistuskustannuksia laskettaessa.

Tämän diplomityön aikataulun puitteissa kehäpyörät eivät ehtineet palata nitrauksesta takaisin
lopputarkastukseen. Nitrauksen hinnoista saatiin kuitenkin tarjoukset perustuen kilohintaan ja
sarjakokoon. Nitrauksen osuus protokappaleiden valmistuskustannuksista on esitetty
prosentuaalisesti seuraavassa luvussa.

5.1.6 Yhteenveto vaiheajoista
Nitrattavien kehäpyörien protokappaleita valmistettaessa työvaiheiden vaiheajat mitattiin
jälkimmäisistä työstettävistä kappaleista. Ensimmäisen portaan kehäpyöriä valmistettiin kolme
ja toisen portaan kehäpyöriä kaksi kappaletta. Pienestä sarjakoosta ja työvaiheiden
muuttuneesta sisällöstä johtuen protokappaleisiin käytettiin varmastikin enemmän aikaa mitä
tulevassa sarjatuotantovaiheessa. Muuttunut kehäpyörän teräsmateriaali aiheutti lastuavissa
työvaiheissa hankaluuksia, kun työstöarvot ja teräpalalaadut eivät olleet kaikin puolin sopivia
muuttuneelle materiaalille. Näistä huolimatta useassa työvaiheessa 1.portaan kehäpyörän
kohdalla päästiin ennakoitua lyhyempiin vaiheaikoihin jo protokappaleita valmistettaessa.

Toisen portaan kehäpyörän osalta protokappaleisiin käytettiin ennakoitua enemmän aikaa
viimeistelysorvausta lukuun ottamatta. Toisen portaan kehäpyörän osalta alkusorvausaikaa
kasvatti

teräpalojen

rikkoontumisen

seurauksena

puolitetut

lastunpaksuudet.

Myös

hammastuksessa leikkuunopeutta ja syöttönopeutta jouduttiin pienentämään teräpalojen
rikkoontumisesta johtuen. Hammashionnan vaiheaika oli yli kaksinkertainen ennakoituun
aikaan nähden johtuen oikean muotoisen hammastusterän puutteesta.

Protokehäpyörät mitattiin jokaisen työvaiheen välissä mittauskoneella ja mittauksiin käytettiin
aikaa yhteensä kymmeniä tunteja. Mittauksista muut paitsi hammashionnan jälkeinen
mittausvaihe olivat ylimääräistä tutkimustyötä ja niitä ei ole huomioitu protokehäpyörien
vaiheajoissa. Hammashionnan jälkeiseen tarkastusvaiheeseen kului aikaa kaksinkertaisesti
ennakoituun aikaan verrattuna. Tähän liittyi mittausohjelmien muokkaamista ja mittaukseen
käytettävä aika tulee sarjatuotantovaiheessa laskemaan.
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Nitrattavien kehäpyörien työvaiheisiin käytetyt ajat ja ennen valmistuksen aloitusta ennakoidut
vaiheajat on koottu taulukkoon 7. Taulukossa on esitetty myös protokappaleiden
kaasunitrauksesta sekä nitraukseen liittyvästä rahdista tarjouksilla saadut kustannukset.
Nitrauksen ja rahdin kustannukset on esitetty niin, että protokappaleiden kustannukset ovat
prosentteja ennakoiduista kustannuksista. Rahtikuluja nostaa pieni rahdattava määrä.

Taulukko 7. Nitrattavien protokehäpyörien vaiheajat.

5.2

Materiaalikustannukset

Kehäpyörälle kertyviin kokonaiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi materiaalin hinta.
Materiaalilaaduilla 34CrNiMo6, 42CrMo4 ja 18CrNiMo7-6 on jokaisella eri suuruinen
kilohinta.

Materiaaleista

42CrMo4

on

edullisinta

ja

18CrNiMo7-6

kalleinta.

Hiiletyskarkaistujen kehäpyörien aihiot joudutaan tilaamaan suuremmilla työvaroilla, kuin
nitrattavien kehäpyörien aihiot. Nitrattavan kehäpyörän pienemmät työvarat pienentävät aihion
kokoa ja näin alentavat aihion massaa. Kevyempi aihio tarkoittaa kilohinnalla ostettaessa
matalampaa materiaalikustannusta.

Hiiletyskarkaistujen kehäpyörien aihiot tilataan yleensä niin, että työvaraa valmiin kappaleen
mittoihin nähden on halkaisijamitoissa 10mm ja leveydessä 20mm. Nitratuissa kehäpyörissä
aihion työvarat voivat olla pienempiä sekä halkaisijamittojen että leveyden osalta. Tässä työssä
seurattavien kehäpyörien aihiot tilattiin ennen valmistuspiirustusten valmistumista ja
varmuuden vuoksi aihioiden työvaroina käytettiin lähes samanlaisia mittoja, kuin hiiletetyissä
kehäpyörissä. Reiluilla työvaroilla haluttiin varmistaa työvarojen riittävyys, mikäli
valmistuspiirustusten ulkomittoihin tulisi hammaslaskennassa muutoksia.
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PPLH-2900 vaihteen ensimmäisen portaan kehäpyörän osalta hiiletyskarkaistun kehäpyörän
aihiot tilataan mitoin D1825/d1518 x 380mm. Nitrattavien kehäpyörien aihiot tilattiin samoilla
halkaisijoilla, mutta leveydellä 370mm. Aihion kaventuminen kymmenellä millimetrillä
tarkoittaa aihion massan pienentymistä 63 kilogrammalla 2407 kilosta 2344 kiloon. Aihion
massa pienenee siis näiden protokehäpyörien osalta noin 2,6 prosenttia.

Aihion massan pienentymiseen verrattuna suurempi vaikutus materiaalikustannuksiin on
materiaalin kilohinnalla. Materiaali 34CrNiMo6 on saatujen tarjousten perusteella
kilohinnaltaan 7% edullisempaa ja 42CrMo4 35% edullisempaa kuin hiiletyskarkaistuissa
kehäpyörissä käytettävä 18CrNiMo7-6.

5.3

Materiaalivirta

Nitrattavien kehäpyörien valmistuksessa lämpökäsittely tehdään viimeisenä työvaiheena,
jolloin kehäverstaan materiaalivirtaa saadaan suoraviivaistettua. Nitrattavia kehäpyöriä ei
tarvitse kierrättää hiiletyskarkaisimon kautta ja näin tuotantokappaleet pysyvät kehäverstaalla
koko koneistuksen ajan. Hiiletyskarkaisun poistuminen työvaiheiden välistä tarkoittaa, ettei
karkaisun panostuksen vaatimaa täyttä panoserää tarvitse kerryttää keskelle tuotantovaiheita.
Nitrattavien kehäpyörien vaiheaikojen kestot ovat lähellä toisiaan. Tämän ansiosta
kehäpyörävalmistuksen työvaiheiden välissä olevia puskurivarastaja saadaan pienennettyä ja
verstaalla olevien keskeneräisten kehäpyörien määrää saadaan laskettua. Verstaan tiloissa
olevien keskeneräisten kehäpyörien määrän väheneminen auttaa nykyisessä tuotannossa
ilmenevään tilanpuutteeseen.

Nitraukseen kehäpyöriä kannattaa lähettää rahti- ja nitrauskustannusten minimoimiseksi
useampi kerrallaan. Tämä aiheuttaa välivarastointitarpeen tarkastustyövaiheen ja nitraukseen
lähettämisen väliin. Tarkastusvaiheesta nitraukseen lähtevät kehäpyörät viedään sisäisen
logistiikan pakkauspaikalle. Nykyisellä pakkauspaikalla ei ole tilaa useamman kehäpyörän
välivarastointia varten. Nitrattavien kehäpyörien sarjatuotantoon siirryttäessä nitraukseen
lähetystä odottaville kehäpyörille on järjestettävä oma varastoalue.
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Kuva 25. Nitrattavan kehäpyörän materiaalivirta.

5.4

Valmistuskapasiteetti

Nitratun kehäpyörän ja hiiletyskarkaistun kehäpyörän vaiheaikojen perusteella voidaan laskea
kehäverstaan kapasiteettia. Kapasiteettilaskennassa on huomioitava valmistettavat tuotteet,
nitrattavien kehäpyörien osuus tuotannosta sekä käytettävät työvuorojärjestelmät. Lisäksi
erilaiset häiriöt on huomioitava kapasiteettitarkastelussa. Moventaksella häiriöt huomioidaan
tehokkuuskertoimen kautta. Tehokkuus voi joko vähentää tai lisätä kapasiteettia. Käytännössä
kuormitusajan oikeellisuus vaikuttaa suoraan tehokkuuteen tilanteissa, jolloin konerikkoja tai
materiaalipuutteita ei ole. Tehokkuuskerroin voi olla yli yksi tilanteissa, jolloin miehittämätöntä
ajoa voidaan hyödyntää. Tehokkuus voi nousta yli yhden myös, jos tuotantoa kehittäviä
toimenpiteitä on tehty, mutta kuormitusaikoja ei ole vielä päivitetty. Alkusorvauksen
teettäminen

vaihealihankintana

tai omavalmistuksena

vaikuttaa

myös

kehäverstaan

kapasiteettiin, sillä alkusorvaus kuormittaa samoja työstökoneita kuin viimeistelysorvaus.

71

Kehäverstaan tehokkuus kaikki työstökoneet huomioiden on vaihdellut vuoden 2019 aikana 70110 prosentin välillä. Tehokkuus viikkojen 15 ja 46 välillä on esitetty kuvassa 26 vihreällä
viivalla. Tehokkuuden tavoite on vähintään 80%, joka kuvassa on esitetty katkoviivalla. Siniset
palkit

kuvaavat

kehäverstaalla

tehokkuuskertoimet

tuotettua

kehäverstaalla

tuotantoa

poikkeavat

tunteina.

kehäverstaan

Koneryhmäkohtaiset

kokonaistehokkuudesta.

Myöhemmässä kapasiteettilaskennassa hampaanjyrsinnän, sorvauksen sekä hammashionnan
kohdalla käytetään vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana toteutuneita
tehokkuuskertoimia.

Kuva 26. Kehäverstaan tehokkuus ja tuotettu tuotanto tunteina.

Työvuoroista kaksivuorotyössä työstökoneelle kertyy viikkotyötunteja 80. Kaksivuorotyössä
viikonlopun kanssa viikkotunteja kertyy 103. Nelivuorossa viikkotunteja on 132. Joillain
työstökoneilla

voidaan

hyödyntää

miehittämätöntä

ajoa.

Hampaanjyrsintä-

ja

hammashiontakoneet voidaan jättää työstämään iltavuoron poistuessa tehtaalta. Tämän työn
kapasiteettitarkastelussa miehittämätön ajo jätetään huomioimatta työtunneissa. Miehittämätön
ajo huomioidaan kuitenkin välillisesti korkeamman tehokkuuskertoimen kautta, jota se
nykytuotannossakin nostaa. Taulukossa 8 on esitetty nykyisellä vuorojärjestelmällä saatava
tuotantotuntimäärä työvaiheittain tehokkuusluvun ollessa 1 ja tuotantotuntien lisääntyminen
prosentteina, joka saataisiin muuttamalla koko kehäverstaan tuotanto nelivuorojärjestelmään.
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Taulukko 8. Kehäverstaan tuotantotunnit työvaiheittain ja työvuoromuutoksilla saatava lisäys.
Nykyinen vuorojärjestelmä
koneet
Tuotantotunnit
(kpl)
Tehokkuus
yhteensä
3
1
240
5
1
660
6
1
618
1
1
80
-

Työvaihe
Hammastus
Sorvaus
Hammashionta
Tarkastus
Nitraus

Työvuoromallin
viikkotunnit
80
132
103
80
-

Työvaihe
Hammastus
Sorvaus
Hammashionta
Tarkastus
Nitraus

Siirtyminen nelivuorojärjestelmään
Työvuoromallin koneet
Tuotantotunnit
viikkotunnit
(kpl)
Tehokkuus
yhteensä
132
3
1
396
132
5
1
660
132
6
1
792
132
1
1
132
-

Tuotantotuntien
lisäys
65 %
0%
28 %
65 %

Kehäverstaan työvaiheiden valmistuskapasiteettia voidaan tarkastella koneryhmittäin.
Tarkasteltaessa kapasiteettia nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden vaiheajoilla nähdään
valmistuksen pullonkaulan sijainti ja sitä kautta verstaan maksimikapasiteetti ilman
vaihealihankintaa.

Koneryhmittäin

tehty

kapasiteettitarkastelu

PPLH-2900

vaihteen

nitrattavilla kehäpyörillä on esitetty kuvassa 27, jossa oranssi viiva kuvaa työvaiheen
käytettävissä olevia tuotantotunteja ja siniset palkit kehäpyörien työkuormaa. Kuvasta voidaan
nähdä, että kehävalmistuksen pullonkaula säilyy edelleen sorvauksessa, jos alkusorvaus
tehdään omassa tuotannossa. Tällöin kehäverstaan sorveista kolme tekisi alkusorvausta ja kaksi
viimeistelysorvausta. Tällä järjestelyllä valmistuksen kapasiteetti nousisi 12 vaihteen eli 24
hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistuksesta 13 vaihteen nitrattaviin kehäpyöriin. Kasvavan
kapasiteetin lisäksi alkusorvaus saataisiin kotiutettua Moventaksen omaan tuotantoon.

Kuva 27. Kapasiteettitarkastelussa 13 kappaletta 1.portaan ja 13 kappaletta 2.portaan PPLH2900 nitrattavaa kehäpyörää nykyisillä työvuorojärjestelmillä ja tehokkuuksilla.
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Nykyisessä hiiletyskarkaistujen kehäpyörien tuotannossa alkusorvaustyövaihe pääsääntöisesti
vaihealihankitaan, jotta sorvauskapasiteetti saadaan kovasorvauksessa riittämään. Nitrattavien
kehäpyörien alkusorvauksen teettäminen vaihealihankintana nostaa kehäverstaan kapasiteettia
huomattavasti. Mikäli kaikki alkusorvaus vaihealihankitaan, niin kehävalmistuksen kapasiteetti
nousee 25 vaihteeseen. Kapasiteettitarkastelu 25 PPLH-2900 vaihteen kehäpyörämäärällä on
esitetty kuvassa 28. Kuvasta nähdään, että kehävalmistuksen pullonkaulaksi tulee
hampaanjyrsintä.

Kuva 28. Kapasiteetti 25 vaihteen nitrattavilla kehäpyörillä.

Hampaanjyrsinnän kapasiteettia voidaan nostaa lisäämällä henkilömäärää ja sitä kautta
muuttamalla työvuoromallia joko viikonlopun sisältävään kaksivuoromalliin tai nelivuoroon.
Viimeistelysorvauksen ollessa nelivuorojärjestelmässä se voi läpäistä 31 vaihteen nitratut
kehäpyörät protokappaleiden vaiheaikoja käytettäessä. Hampaanjyrsintä läpäisee saman
määrän kehäpyöriä, kun käytössä on viikonlopun sisältävä kaksivuorojärjestelmä.

Nykyinen kehäpyörätuotanto pystyy läpäisemään kahdentoista PPLH-2900 vaihteen
kehäpyörät viikossa. Vertaamalla hiiletyskarkaistujen kehäpyörien tuotantokapasiteettia
nitrattavien

kehäpyörien

tuotantokapasiteettiin

voidaan

laskea,

että

kehäverstaan

vuosikapasiteetti nousisi 2,6 kertaiseksi, mikäli siirryttäisiin pelkästään nitrattavien
kehäpyörien valmistukseen ja tuotannossa ei olisi muita tuotteita. Kapasiteetin lisäys
edellyttäisi hampaanjyrsinnän vuorojärjestelmän muuttamisen eli yhden työntekijän lisäyksen.
Todellisuudessa kaikki kehäpyörämallit eivät muutu nitrattaviksi ainakaan lähivuosina ja
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vuosikapasiteetin lisääntyminen riippuu täysin siitä, kuinka suuri osuus tuotannosta on
nitrattuja kehäpyöriä ja mitä kehäpyörämalleja tuotannossa valmistetaan.

Kehäverstaan valmistuskapasiteetin muutosta voidaan mallintaa huomioimalla myös tuotteet,
joiden

kehäpyörät

säilyvät

hiiletyskarkaistuina.

Kuvissa

29

ja

30

on

kaksi

kapasiteettitarkastelua, jossa valmistuskapasiteetti on jaettu PPLH-2900 vaihteen ja toisen
sarjatuotannossa olevan PPH-5700 vaihteen kanssa. Kuvassa 29 on PPLH-2900 vaihteen osalta
käytetty nitrattujen kehäpyörien vaiheaikoja ja toisen tuotteen osalta hiiletyskarkaistujen
kehäpyörien vaiheaikoja. Kuvassa 30 on esitetty kapasiteettitarkastelu, kun molempien
vaihdemallien kehäpyörät ovat hiiletyskarkaistuja eli nykytuotannon mukaisia. PPLH-2900
kehäpyörien ollessa nitrattuja nousee kehäverstaan läpäisemä viikkotuotantomäärä viidestä
seitsemään koskien molempien vaihteiden kehäpyöriä. Tässä esimerkissä kehäverstaan
kapasiteetti

kasvaa

siis

40

prosenttia

valmistuksen

pullonkaulan

sijaitessa

viimeistelysorvauksessa.

Kuva 29. Kapasiteetti PPLH-2900 nitratuilla ja PPH-5700 hiiletyskarkaistuilla kehäpyörillä.

Kuva 30. Kapasiteetti PPLH-2900 ja PPH-5700 kehäpyörien ollessa hiiletyskarkaistuja.
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Kuvista 27 ja 28 voidaan havaita, että kehäverstaalla oleva kehäpyörien tarkastus ei läpäise
kasvavaa tuotantomäärää, jos nitrattavat kehäpyörät mitataan ennen nitrausta ja nitrauksen
jälkeen koordinaattimittauskoneella. Mittauskapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä
työvuoroja tai siirtämällä mittausta osittain muille Moventaksen mittauskoneille. Mittausta
voidaan

ostaa

myös

vaihealihankintana

yrityksen

ulkopuolelta.

Vaihtoehtoisesti

tarkastustaajuutta laskemalla voidaan kasvavasta tuotantomäärästä selvitä. Nitrauksen jälkeistä
tarkastustaajuutta ei kuitenkaan voida laskea ennen kuin on todettu riittävällä mittausmäärällä,
että kehäpyörät toteuttavat vaaditut tarkkuudet. Kappalemäärällisesti 31 vaihteen eli yhteensä
62 PPLH-2900 nitrattua kehäpyörää saadaan mitattua kehäverstaan mittauskoneella, jos
nitrausta edeltävä mittaus jätetään tekemättä ja mittauksessa siirrytään nelivuoroon.

Kapasiteettitarkastelujen yhteydessä on oletettu, että alkusorvausta saadaan vaihealihankittua
eikä se aiheuta valmistukselle pullonkaulaa. Valmistettavien kehäpyörien määrän lisääntyessä
nykyiset

vaihealihankkijat

eivät

välttämättä

pysty

enää

tarjoamaan

riittävää

sorvauskapasiteettia ja tällöin on löydettävä lisää yhteistyöyrityksiä. Myös nitrauksen osalta on
oletettu, että saksassa toimiva yritys pystyy kaikki nitraukseen toimitettavat kehäpyörät
kaasunitraamaan.
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6

TULOSTEN ARVIOINTI

Tässä

luvussa

käydään

protokappaleiden

läpi

seurannasta

työn aikana
saatuja

valmistettujen

tuloksia.

nitrattavien

Toteutuneita

kehäpyörien

vaiheaikoja

verrataan

ennakoituihin vaiheaikoihin ja toteutuneiden vaiheaikojen pohjalta arvioidaan mitä vaiheajat
voisivat

olla

tulevassa

sarjatuotannossa.

Vaiheaikojen

perusteella

muodostuvia

valmistuskustannuksia verrataan tavoitekustannukseen. Luvussa tuodaan myös esiin
diplomityön aikana esille nousseet kehityskohteet tulevaa sarjatuotantoa ajatellen.

6.1

Valmistuskapasiteetti sarjatuotannossa

Nitrattujen kehäpyörien protokappaleiden vaiheaikoja seurattiin työn aikana ja työvaiheisiin
käytetyt

ajat poikkesivat

joissain työvaiheissa suuresti ennakoiduista vaiheajoista.

Protokappaleiden valmistuksen yhteydessä tehtiin havaintoja ja löydettiin kehityskohteita,
joiden

avulla

tulevaisuudessa

vaiheaikoja

saadaan

lyhennettyä.

Protokappaleiden

valmistukseen käytetyillä vaiheajoilla kehäverstaan valmistuskapasiteetti kasvaa, kuten luvussa
5.4 havaittiin. Kehitystoimenpiteiden avulla valmistuskapasiteettia saadaan lisättyä vielä
huomattavasti.

Taulukossa 9 on esitetty PPLH-2900 nitrattavien kehäpyörien sarjatyövaiheessa odotetut
vaiheajat. Niihin arvioidaan päästävän, kun protokappaleiden tekemiseen nähden tehdään
joitain muutoksia ja saadaan käyttöön uusia työkaluja sekä nitrattavan kehäpyörän materiaalille
paremmin soveltuvia teräpaloja lastuavaan työstöön. Alkusorvauksen vaiheaika lyhenee, kun
aihiot tilataan pienemmillä pintatyövaroilla, jonka hiiletyskarkaisun poistuminen mahdollistaa.
Alkusorvauksen vaiheaika lyhenee myös, kun käyttöön saadaan paremmin sitkeämpää
materiaalia leikkaavat ja kulutusta kestävät teräpalat. Toisen portaan kehäpyörien
protokappaleisiin käytettiin alkusorvauksessa enemmän sorvausaikaa kuin 1.portaan
kehäpyöriin, vaikka sorvattavaa ja porattavaa oli vähemmän. Tämä vahvistaa jo aiemmin esille
tulleet liian pienet lastunpaksuudet ja leikkuunopeudet.

Hampaanjyrsinnän

vaiheaikaa

saadaan

lyhennettyä

hankkimalla

kehäpyöräkohtaiset

jyrsinterät, joissa on mahdollisimman paljon leikkaavia särmiä eli tehollisia teräpaloja. Terien
tilauksen yhteydessä työkalutoimittajat huomioivat muuttuvan materiaalin ominaisuudet
teräsuunnittelussa. Viimeistelysorvauksen vaiheaikaa saadaan lyhennettyä teräpalalaatua
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muuttamalla

sekä

pienentämällä

viimeistelysorvaukseen

jätettävää

työvaraa.

Hampaanjyrsinnässä syntyneet muodonmuutokset olivat hyvin pieniä ja tämä mahdollistaa
viimeistelysorvauksen työvarojen pienentämisen otsapinnan osalta esimerkiksi 0,2 millimetriin
ja halkaisijan osalta 1 millimetriin.

Taulukko 9. PPLH-2900 nitrattavien kehäpyörien vaiheajat sarjatuotannossa.

Hammashionnassa vaiheaika tulee lyhenemään 2.portaalla, kun hampaanjyrsintään saadaan
oikean muotoinen jyrsinterä. Tällöin sisäänsyötön määrä pienenee ja hionnan vaiheaika lyhenee
useita tunteja. Ensimmäisen portaan osalta hionnan vaiheaikaa saadaan lyhennettyä, kun
hampaanjyrsinnässä jätetään hammashiontaan kylkityövaraa protokappaleissakin tavoitteena
ollut 0,3mm.

Kuva 31. PPLH-2900 nitrattavien kehäpyörien kapasiteetti sarjatuotannon vaiheajoilla.

Kuvasta 31 nähdään, että sarjatuotannon arvioiduilla vaiheajoilla PPLH-2900 kehäpyörien
valmistuskapasiteetti vastaa 38 vaihteen kehäpyörien määrää. Tämä edellyttää alkusorvauksen
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vaihealihankintaa. Tällä tuotantomäärällä vain noin joka toinen kehäpyöristä voidaan tarkastaa
kehäverstaan

koordinaattimittauskoneella.

Hiiletyskarkaistun

PPLH-2900

kehäpyörän

valmistuskapasiteettiin verrattuna kehäverstaalta saataisiin läpi kolminkertainen määrä
nitrattuja kehäpyöriä. Vaihtoehtoisesti tuotantomäärän ollessa pienempi voitaisiin alkusorvaus
tehdä kehäverstaalla vaihealihankinnan sijaan. Mikäli kehäpyörien alkusorvaus tehtäisiin
Moventaksella, rajoittuisi kehäverstaan kapasiteetti 16 PPLH-2900 vaihteen kehäpyörään.

6.2

Valmistuskustannukset ja tavoitekustannuksen saavuttaminen

Nitratuille

kehäpyörille

oli

asetettu

tavoitteeksi

20

prosenttia

alhaisemmat

valmistuskustannukset kuin vastaaville hiiletyskarkaistuille kehäpyörille, kun materiaalina
käytetään 42CrMo4-terästä. Materiaalin 34CrNiMo6 kehäpyörille tarkkaa tavoitehintaa ei ollut
asetettu. Ennen protokappaleiden valmistuksen aloitusta kehäpyörien valmistuskustannuksia
laskettiin ennakoitujen vaiheaikojen sekä kaasunitraus ja rahtihintojen mukaisesti. Ennakoidut
valmistuskustannukset suhteessa hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistuskustannuksiin on
esitetty kuvassa 32. Kustannukset sisältävät materiaalin, vaiheaikaan perustuvan työn osuuden,
rahdin ja lämpökäsittelyn. Kuvassa hiiletyskarkaistun kehäpyörän kustannus on 100%.

Kuva 32. Ennakoidut nitrattujen kehäpyörien valmistuskustannukset.

Valmistuskustannuksia arvioitaessa nitrattavien kehäpyörien työvaiheisiin käytettävän ajan
arvioitiin olevan alkusorvauksessa ja hammastuksessa hieman pidempi kuin hiiletyskarkaistua
kehäpyörää valmistettaessa. Viimeistelysorvauksen vaiheajan arvioitiin puolittuvan ja samoin
hammashionnan vaiheajan lyhenevän merkittävästi. Kaasunitrauksen ja rahdin yhteenlasketun
kustannuksen arvioitiin olevan enemmän kuin hiiletyskarkaisun kustannus. Arvion mukaan
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1.portaan 34CrNiMo6-materiaalista valmistetun nitratun kehäpyörän valmistuskustannus olisi
97% hiiletyskarkaistun kehäpyörän kustannuksesta ja 42CrMo4-materiaalilla 84%. Toisen
portaan kehäpyörän osalta arvioitiin valmistuskustannuksen nousevan nitraukseen siirryttäessä
3%.

Protokappaleisiin käytetyillä vaiheajoilla PPLH-2900 nitratun 1.portaan kehäpyörän
valmistuskustannus

on

42CrMo4-materiaalista

valmistettuna

80%

hiiletyskarkaistun

kehäpyörän kustannuksesta. Materiaalin ollessa 34CrNiMo6 valmistuskustannus on 90%
hiiletyskarkaistun kehäpyörän kustannuksesta.

Toisen portaan kehäpyörän kohdalla

protokappaleet olivat 12% hiiletyskarkaistua kehäpyörää kalliimpia. Protokappaleiden
kustannukset on esitetty kuvassa 33.

Kuva 33. Nitrattujen kehäpyörien protokappaleiden valmistuskustannukset.

Taulukossa 9 esitetyillä sarjatuotannon vaiheajoilla, joiden saavuttamiseksi on tehtävä
kehitystoimenpiteitä,

nitrattujen

kehäpyörien

valmistuskustannukset

alenevat.

Sarjatuotannossa PPLH-2900 nitrattujen kehäpyörien kustannusten arvioidaan olevan
34CrNiMo6-materiaalilla 79% ja 42CrMo4-materiaalilla 68% hiiletyskarkaistun kehäpyörän
valmistuskustannuksista. Toisen portaan osalta 34CrNiMo6 kehäpyörän kustannuksen
arvioidaan olevan 85% hiiletyskarkaistun kehäpyörän kustannuksesta. Sarjatuotannon
valmistuskustannukset on esitetty kuvassa 34. Materiaalikustannusten osalta sarjatuotannossa
on huomioitu aihioiden pienemmät työvarat protokehäpyöriin verrattuna.
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Kuva 34. Nitrattujen kehäpyörien arvioidut valmistuskustannukset sarjatuotannossa.

Nitrattujen kehäpyörien protokappaleita valmistettaessa 1.portaan kehäpyörän osalta
valmistuskustannuksille asetettu 20% kustannussäästö saavutettiin. Sarjatuotannossa myös
34CrNiMo6-materiaalilla tavoitekustannukseen voidaan päästä, mikäli kehitystoimenpiteet
saadaan tehtyä suunnitellusti. Toisen portaan kehäpyörän kohdalla protokappaleiden
valmistuskustannukset olivat hiiletyskarkaistua kehäpyörää huomattavasti korkeammat. Myös
toisen portaan nitratun kehäpyörän osalta sarjatuotannossa on mahdollista saavuttaa
alhaisemmat valmistuskustannukset kuin mitkä hiiletyskarkaistulla kehäpyörällä on.

Sarjatuotannon

valmistuskustannuksissa

rahdin

kustannukset

on

laskettu

täyden

puoliperävaunun suurimman kantavuuden mukaan, joka saksassa on 24,5 tonnia. Rahtiin on
laskettu myös pakkauskustannuksia, joissa on huomioitu yhteen laatikkoon mahtuvan yksi
1.portaan ja yksi 2.portaan kehäpyörä. Nitrauksen hinnoittelussa on myös huomioitu sarjakoon
vaikutus kilohintaan, joka saavutetaan täysiä autokuormia nitraukseen lähetettäessä.

6.3

Läpäisyajan ja keskeneräisen tuotannon muutokset

Nitraukseen siirtymisen ansiosta kehäverstaalla tehtävän valmistuksen läpäisyaikaa saadaan
pienennettyä usealla viikolla. Hiiletyskarkaistun kehäpyörän läpimenoaika tuotannossa on noin
6-8 viikkoa kehäpyörämallista riippuen. Nitrattavan kehäpyörän läpimenoaika kehäverstaalla
lyhenee noin 3-4 viikkoon nykyistä tuotannonohjaustapaa käyttäen. Kehäpyörävalmistuksen
kokonaisläpäisyaika säilyy joko muuttumattomana tai voi hieman kasvaa nitrausvaiheen
kestosta riippuen. Nitrausvaiheen arvioitu kesto 3-4 viikkoa tulee varmastikin vaihtelemaan
sarjatuotannossa riippuen siitä, kuinka nopeasti vaihealihankkija saa saapuvat kehäpyörät
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nitraus uuniin ja lähetettyä takaisin nitrauksen jälkeen. Nitrattaviin kehäpyöriin siirtyminen
mahdollistaa

sarjatuotantovaiheessa

kehäverstaalla

tapahtuvan

tuotannon

läpäisyajan

lyhentämisen jopa kahteen viikkoon. Tämä edellyttää tiettyjen työstökoneiden valjastamista
yhden tuotteen ajoon. Mikäli yksi sorveista tekisi esimerkiksi PPLH-2900 kehäpyörän
alkusorvausta, yksi hampaanjyrsintäkoneista hammastaisi kyseistä kehäpyörämallia, yksi sorvi
viimeistelysorvaisi ja yksi hampaanhiomakone hioisi hampaat, niin saataisiin aikaiseksi
tuotantolinjamainen ratkaisu. Nitrattavan kehäpyörän valmistuksessa työvaiheiden vaiheajat
alkusorvauksesta hammashiontaan ovat lähellä toisiaan toisin kuin hiiletyskarkaistua
kehäpyörää valmistettaessa. Lähes samanlaiset vaiheajat eri työvaiheissa pienentävät
työvaiheiden välillä olevia puskurivarastoja. Tällöin keskeneräisen tuotannon määrä vähenee.
Koneistusvaiheiden kahden viikon läpäisyajalla kehäpyörävalmistuksen kokonaisläpäisyaika
lyhenisi 5-6 viikkoon. Lyhentynyt läpäisyaika vähentäisi keskeneräisen tuotannon määrää 1520 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna, joka sitoutuneena pääomana tarkoittaisi noin 100
000-200 000 euron vapautumista.

6.4

Työvaiheiden järjestys ja laatu

Nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden valmistuksessa kokeiltiin sorvauksen osalta
työjärjestystä, jossa alkusorvauksessa tehdään toleransseiltaan epätarkemmat poraukset.
Halkaisijamittojen osalta alkusorvauksessa jätettiin 3mm työvaraa viimeistelysorvaukseen ja
kehäpyörän leveyden osalta otsapinnoissa käytettiin 0,5mm työvaraa. Hampaanjyrsintä tehtiin
alku- ja viimeistelysorvauksen välissä.

Protokehäpyörät mitattiin jokaisen työvaiheen välissä koordinaattimittauskoneella työvaiheissa
tuotetun laadun varmistamiseksi ja mahdollisten kehäpyöriin työstön aikana tulevien
muodonmuutosten havaitsemiseksi. Mittaustulosten perusteella voidaan sanoa kehäpyörien
valmistukseen käytetyn työvaiheistuksen olleen onnistunut. Nitraukseen lähetettäessä
kehäpyörät olivat kaikilta osin valmistuspiirustuksen vaatimusten mukaisia. Käytetyt työvarat
olivat riittäviä eli sorvattavissa pinnoissa sekä hiottavalla hampaalla riitti työvaraa
viimeistelysorvauksessa ja hammashionnassa. Työvaiheiden aikana tulleet muodonmuutokset
olivat 34CrNiMo6 kehäpyörissä lähes olemattomia käytettyihin työvaroihin verrattuna.
Materiaalin 42CrMo4 kehäpyörässä tapahtui hieman muita kappaleita suurempi halkaisijan
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muutos hampaanjyrsintätyövaiheessa, mutta muutoksen suuruus oli kuitenkin pieni käytettyyn
halkaisijatyövaraan nähden.

6.5

Kehitysehdotukset sarjatuotantovaiheeseen

Nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden valmistuksen yhteydessä havaittiin useita
potentiaalisia kehityskohteita tulevaa sarjatuotantoa ajatellen. Kehityskohteiden lisäksi
muuttuvat vaiheajat ja protokehäpyörillä testattu työjärjestys antavat mahdollisuuksia
jatkotutkimuksiin optimaalisimman vaiheistuksen löytämiseksi. Hiiletys- ja puristuskarkaisun
poisjäänti kehäpyörien valmistusprosessista vaikuttaa tulevaisuudessa suuresti Moventaksen
Rautpohjan tehtaan karkaisimon toimintaan.

6.5.1 Teräpalalaadut sorvaukseen
Protokehäpyörien alkusorvauksessa lujempi ja sitkeämpi materiaali rikkoi sorvissa teräpaloja
ja tämä pakotti pienentämään lastunpaksuutta jopa puoleen siitä mitä hiiletysteräkselle tällä
hetkellä sorvauksessa käytetään. Materiaaleista etenkin 34CrNiMo6 oli hankalaa työstää
samoilla teräpalalaaduilla kuin mitä hiiletysteräs. Sorvaus onnistui nykyisillä teräpalalaaduilla
pienempiä

työstöarvoja

käyttäen.

Markkinoilla

on

runsaasti

teräpalalaatuja,

jotka

työkalukuvastojen ja työkalumyyjien mukaan soveltuvat paremmin nuorrutetun teräksen
lastuamiseen. Jatkoa ajatellen erilaatuisia ja mallisia teräpaloja kannattaa hankkia
työkalutoimittajilta testattavaksi, kun seuraavan kerran kyseistä materiaalia sorvataan. Oikean
teräpalan

löytämisellä

voidaan

työstöarvoja

nostaa

ja

teräpalojen

rikkoontuminen

todennäköisesti vähenee. Näin sorvausaikaa saadaan lyhennettyä. Mikäli teräpalalaadun
muutoksella päästäisiin samoihin työstöarvoihin kuin hiiletyskarkaistavaa terästä sorvattaessa,
niin sorvausaika lyhenisi 1.portaan kehäpyörällä jopa kaksi tuntia. Aika-arvio perustuu CAMohjelmistolla simuloituun lastuaikaan, johon on lisätty arvio työkalun vaihtoihin ja
pikaliikkeisiin kuluvasta ajasta.

6.5.2 Hampaanjyrsintätyökalu ja sen teräpalat
Kehäpyörien hammastustyövaiheessa nitrattavien kehäpyörien protuberanssiton hammasaukon
muoto mahdollistaa muutoksia hammastusterän teräpalojen sijoitteluun. Hiiletyskarkaistujen
kehäpyörien hammastusterissä on yleensä erikseen kylkipalat ja kärkipalat. Protuberanssiton
hammastusterä mahdollistaa aktiivisten teräpalojen lukumäärän kasvattamisen. Jyrsinnässä
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lastunpaksuus lasketaan leikkaavaa särmää eli tehokasta teräpalaa kohden. Kun palojen määrää
saadaan kasvatettua, niin samalla hammastuskoneen syöttönopeus kasvaa. Tämä lyhentää
hammastusaikaa. Nykyisissä protuberanssillisissa hammastusterissä aktiivisten palojen
lukumäärä on tavallisesti ollut 10 tai 12. Protuberanssittomia hammasaukkoja varten on
saatavilla kiekkoteriä, joissa aktiivisten teräpalojen lukumäärä on 16. Teräpalojen lukumäärää
kasvattamalla hammastusaikaa saadaan lyhennettyä 25-38 prosenttia.

Hampaanjyrsintäterän teräpalojen optimointi nitrattavien kehäpyörien materiaalille vaatii myös
jatkossa palalaatujen testausta. Nykyisillä teräpaloilla hammastus onnistuu, mutta teräpalat
kuluvat nopeammin lujempaa materiaalia työstettäessä. Palojen kulumisen havaittiin olevan
nopeampaa jo protokappaleita jyrsittäessä, vaikka kappalemääräisesti kehäpyöriä oli vain
kolme 1.portaan kehäpyörää ja kaksi 2.portaan kehäpyörää. Sarjatuotantovaiheessa ensi vuonna
nähdään, kuinka teräpalojen kuluminen nopeutuu. Erilaisia työstöarvoja ja teräpalalaatuja on
kokeiltava, jotta löydetään oikeat työstöarvot vaiheajan ja teräpalakulutuksen optimoimiseksi.

6.5.3 Kehäpyörän kiinnitys hampaanjyrsinnässä
Nitrattavan kehäpyörän otsapintaan porataan alkusorvauksessa läpireikiä toisin kuin
hiiletyskarkaistua kehäpyörää valmistettaessa. Läpireiät mahdollistavat jatkossa kehäpyörän
kiinnitystavan muuttamisen hampaanjyrsintätyövaiheessa. Nykyisin käytössä olevista
kiinnityskansista voidaan siirtyä kiinnitystapaan, jossa kehäpyörä pultataan porattujen reikien
kautta kiinnitysalustaan tai pökiin. Kiinnitystavan muutos vaatii kehäpyörän porauksia
vastaavalla jaolla olevat kierrereiät pökiin tai kiinnityslaitteeseen. Kiinnityskannen poisjäänti
nopeuttaa kappaleenvaihdon asetusaikaa arviolta noin kymmenen minuuttia. Kiinnityskansi
joudutaan nykyisin nostamaan erikseen paikalleen kehäpyörän hammastuskoneeseen noston
jälkeen ja nostamaan pois, kun hampaanjyrsintä on tehty.

6.5.4 Aihioiden työvarojen pienentäminen
Hiiletyskarkaisun

poisjäänti

nitraukseen

siirtymisen

ansiosta

mahdollistaa

jatkossa

kehäpyöräaihioiden tilaamisen pienemmillä työvaroilla suhteessa valmiin kappaleen
mitoitukseen. Hiiletyskarkaistavien kehäpyörien aihioissa täytyy kehäpyörän leveydessä olla
20mm ylimääräistä leveyttä alkusorvaus ja kovasorvaustyövaiheita varten. Nitrattavissa
kehäpyörissä esisorvatun aihion leveyteen riittää työvaraksi kuusi millimetriä.
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Myös halkaisijan suuntaisia työvaramittoja voidaan pienentää nitrattavien kehäpyörien
aihioissa. Aihioin ulkohalkaisijaa voidaan pienentää siten, että valmiin kappaleen mitoitukseen
verrattuna aihio tilataan kuusi milliä suuremmalla halkaisijalla. Sisähalkaisijassa työvara
voidaan vähentää viiteen millimetriin.

Aihion kokoa pienentämällä PPLH-2900 1.portaan kohdalla nitrattavan kehäpyörän aihion
massa pienenee hiiletyskarkaistavan kehäpyörän aihioon verrattuna 2407 kilosta 2252 kiloon
eli 6,5 prosenttia. Aihion hinta laskee myös samassa suhteessa kilohinnoitteluun perustuen.
Pienentyvä aihiokoko lyhentää alkusorvauksen vaiheaikaa, koska lastuttavan materiaalin määrä
pienenee.

6.5.5 Työjärjestys
Nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden valmistuksessa kehäpyöriin tulevia porauksia
tehtiin jo alkusorvausvaiheessa. Porausten teko alkusorvauksessa tasoittaa alku- ja
viimeistelysorvauksen työmäärää ja yhtenäistää niiden vaiheaikaa. Protokappaleiden osalta
työjärjestys havaittiin toimivaksi ainakin silloin, kun alkusorvaus tehdään Moventaksen omassa
tuotannossa. Oletettavasti työjärjestys toimii myös, kun alkusorvaus vaihealihankitaan
työvaihepiirustuksen mukaisena. Kaikilla nykyisillä alkusorvauksen alihankkijoilla ei
kuitenkaan ole sellaisia sorveja, joilla otsapintaan tulevia läpiporauksia voi tehdä. Mikäli näitä
alihankkijoita käytetään jatkossakin, on nitrattavien kehäpyörien kohdalla kokeiltava myös
valmistustapaa,

jossa

poraukset

tehdään

vasta

viimeistelysorvauksessa.

Tällöin

viimeistelysorvauksen vaiheaika kasvaa, mutta on kuitenkin lyhyempi kuin hiiletyskarkaistun
kehäpyörän kovasorvausaika.

6.5.6 Nitrauslaitteiston hankinta
Nitrattavien kehäpyörien kaasunitraus joudutaan teettämään Saksassa, sillä kehäpyörien
kokoisille kappaleille ei soveltuvaa kaasunitrauslaitteistoa Suomesta löydy. Edestakaiseen
rahtiin kuluu nitrauspaikan sijainnin vuoksi aikaa noin kaksi viikkoa. Rahti pidentää
kehävalmistuksen läpimenoaikaa ja lisää keskeneräisen tuotannon määrää. Nitraus teetetään
vaihealihankintana toisessa yrityksessä ja nitrauksen hintaan sisältyy toimittajan kate.
Läpimenoaikaa voitaisiin lyhentää ja nitrauskustannuksia pitkällä aikavälillä pienentää
investoimalla omiin nitrausuuneihin. Uunivalmistajia, jotka voivat tarjota nitrausuuneja ja
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niiden käyttökoulutusta, on maailmalla useita. Alustavan arvion mukaan investointi
nitrauslaitteistoon olisi arvoltaan noin 1-2 miljoonan euron välillä. Lisäksi tarvittaisiin sopiva
tila laitteiston sijoittamista varten. Nykyisistä tuotantotiloista nitrauslaitteistolle soveltuvaa
tilaa ei ole ainakaan vielä löytynyt. Nitrauslaitteiston hankinta vaatisi todennäköisesti
laajennusrakentamista, joka nostaisi investointikustannusta huomattavasti.

Kehäpyörille soveltuvan nitrauslaitteiston hankinnan voisi tehdä myös joku Suomessa
toimivista lämpökäsittelypalveluja tarjoavista yrityksistä. Mikäli nitraukseen löytyisi
sopimuskumppani Suomesta, niin kehäpyörien läpimenoaikaa saataisiin lyhennettyä.
Läpimenoaika lyhenisi rahdin osalta kahdesta viikosta kahteen päivään. Sopimuskumppanille
ulkoistettu nitraus mahdollistaisi uunien korkeamman käyttöasteen, mikäli uuneissa
nitrattaisiin muitakin kappaleita.

6.5.7 Varastoalue nitraukseen lähteville kehäpyörille
Sarjatuotannossa kehäpyöriä kannattaa lähettää nitraukseen mahdollisimman suurissa erissä.
Rahtikustannus on pienimmillään, kun nitraukseen voidaan lähettää täysi autokuorma
kerrallaan. Nitrauksen kilohinta on myös riippuvainen eräkoosta, joten sekin puoltaa suurien
erien lähettämistä. Puoliperävaunun kantavuus täyttyy noin 10-20 kehäpyörällä, niiden koosta
riippuen. Kehäverstaalle tai sen läheisyydessä oleviin tiloihin täytyy varata varastotilaa
nitraukseen lähtöä odottaville kehäpyörille. Nitrauksesta saapuville kehäpyörille on oltava
myös varastoalue kehäverstaalla, jos nitrauksen muodonmuutoksista johtuen kaikki
nitrauksesta

saapuvat

kehäpyörät

täytyy

sarjatuotantovaiheessa

mitata

koordinaattimittauskoneella. Mittaustaajuus päätetään myöhemmin, kun ensimmäisistä
nitratuista kehäpyöristä saadaan mittaustuloksia. Mikäli kaikki nitrauksessa käyneet kehäpyörät
tullaan mittaamaan, niin niille tarvitaan myös varastotilaa mittauskoneen läheisyydestä.

6.5.8 Puristuskarkaisu syklittäin
Hiiletyskarkaistuista kehäpyöristä nitrattavien kehäpyörien valmistukseen siirtyminen
vapauttaa hiiletyskarkaisukapasiteettia muiden hammasosien tuotantoon. Tämä mahdollistaa
tuulivoimavaihteen muiden hampaallisten komponenttien valmistusmäärien kasvattamisen,
sillä

hiiletyskarkaisukapasiteetti

on

aiemmin

ollut

yksi

pullonkaula

rajoittamassa

tuulivoimavaihteiden tuotantomääriä. Samoja hiiletyskarkaisu-uuneja voidaan käyttää joko
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kehäpyörien tai muiden hiiletyskarkaistavien kappaleiden valmistuksessa. Sen sijaan
puristuskarkaisulaitteisto on hankittu vain kehäpyörävalmistusta varten. Mikäli kaikki
kehäpyörät muutettaisiin nitratuiksi kehäpyöriksi, niin puristuskarkaisulaitteisto jäisi
käyttämättömäksi. Kaikki kehäpyörämallit eivät kuitenkaan tule muuttumaan nitratuiksi
johtuen joko lujuuslaskennallisista syistä tai pienestä vuosittaisesta valmistusmäärästä.
Hiiletyskarkaistun

kehäpyörän

muuttaminen

nitratuksi

vaatii

vaihteelle

uuden

luokitusprosessin. Puristuskarkaistavien kappaleiden määrän laskiessa puristuskarkaisun
kilohinta tulee jatkossa nousemaan, ellei puristuslaitteistolle keksitä muuta käyttöä.
Puristuskarkaistavien kappalemäärien laskiessa kannattaa harkita puristuskarkaisun tekemistä
sykleissä, jolloin uuneja ei tarvitse pitää jatkuvasti lämpiminä.
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7

YHTEENVETO

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kehäpyörien pintakarkaisumenetelmän muutoksen
vaikutusta

kehäpyöräverstaan

kapasiteettiin

ja

kehäpyörien

valmistuskustannuksiin

kohdeyrityksen komponenttituotannossa. Ennen työn aloitusta kohdeyrityksessä oli tehty
strateginen päätös siirtyä hiiletyskarkaistusta kehäpyörästä kaasunitrattuun kehäpyörään
valituissa

tuulivoimavaihdetuotteissa.

Työn

tarkoituksena

oli

tutkia

kuinka

pintakarkaisumenetelmän muutos muuttaa nykyisellä konekannalla saatavaa kehäpyörien
tuotantomäärää. Valmistuskustannusten osalta tavoitteena oli verrata nitrattua kehäpyörää
vastaavan kokoiseen hiiletyskarkaistuun kehäpyörään ja selvittää kuinka nitratun kehäpyörän
valmistuskustannukset toteutuvat suhteessa etukäteen asetettuun tavoitehintaan.

Tutkimus

aloitettiin

selvittämällä

nykyisten

hiiletyskarkaistujen

kehäpyörien

valmistusprosessin kulku sekä siihen kuuluvien työvaiheiden sisältö, työjärjestys ja
työvaiheisiin

käytetty

aika.

Hiiletyskarkaistujen

kehäpyörien

vaiheajat

saatiin

tuotannonohjausjärjestelmästä sekä aiemmin tehdyistä vaiheaikamittauksista. Tämän jälkeen
suunniteltiin nitrattaville kehäpyörille työvaiheistus huomioiden viimeiseksi työvaiheeksi
siirtyvä

lämpökäsittely

eli

kaasunitraus.

Työvaihesuunnittelussa

valmistusprosessin

ensimmäiseen vaiheeseen eli alkusorvaukseen siirrettiin mahdollisimman paljon koneistusta
verrattuna hiiletyskarkaistun kehäpyörän valmistukseen, jossa hiiletyskarkaisussa tulevien
muodonmuutosten vuoksi tällainen ei ole mahdollista.

Työvaihesuunnitelman valmistuttua aloitettiin nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden
valmistus. Työn aikana valmistettiin viisi kaasunitrattavaa kehäpyörää koneistusvaiheiden
osalta valmiiksi. Protokappaleiden valmistusta seurattiin työvaiheittain. Seurannan tavoitteena
oli saada tietoa liittyen työjärjestyksen onnistumiseen, koneistettavuuteen ja kappaleen
kiinnityksiin työstökoneisiin. Seurannan aikana kirjattiin ylös työvaiheisiin käytetty aika.

Nitrattavien kehäpyörien protokappaleisiin käytettyjen vaiheaikojen perusteella laskettiin
kehäverstaan kapasiteettia. Kapasiteettilaskelmat tehtiin vertaamalla nitrattavien kehäpyörien
vaiheaikoja

vaihekohtaiseen

tuotantotuntimäärään

nykyisellä

tehokkuuskertoimella.

Vaiheaikojen perusteella tehdyt laskemat osoittavat kehäverstaan kapasiteetin kasvavan noin
160 prosenttia, mikäli työn aikana valmistetut kehäpyörämallit muutettaisiin kaasunitratuiksi
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kehäpyöriksi ja tuotannossa ei olisi muita kehäpyörämalleja. Lisäksi 160% kapasiteetin kasvu
edellyttäisi hampaanjyrsintätyövaiheen työntekijämäärän lisäämisen yhdellä henkilöllä.
Muutoin nitrattaviin kehäpyöriin siirtyminen muuttaisi kehäpyörävalmistuksen pullonkaulan
nykyisestä

kovasorvauksesta

hampaanjyrsintätyövaiheeseen.

Tuotantomäärän

ollessa

maksimikapasiteettia pienempi nitraukseen siirtyminen mahdollistaa alkusorvaustyövaiheen
kotiuttamista Moventaksen tuotantoon.

Nitrattavien

kehäpyörien

vaiheajat

ovat

useassa

työvaiheessa

lyhyemmät

kuin

hiiletyskarkaistua kehäpyörää valmistettaessa. Lyhyemmät vaiheajat perustuvat pienempiin
työvaroihin eli pienempään koneistamalla poistettavaan materiaalimäärään ja siihen ettei
hiiletyskarkaistua kovaa pintaa tarvitse koneistaa valmistuksen aikana. Vaiheaikojen
lyheneminen kasvattaa kapasiteettia ja alentaa valmistuskustannuksia.

Työn aikana valmistettujen nitrattavien kehäpyörien protokappaleiden valmistuskustannukset
olivat pienemmällä kehäpyörämallilla korkeammat, kuin vastaavan hiiletyskarkaistun
kehäpyörän

kustannukset.

Suuremmalla

kehäpyörämallilla

nitratun

kehäpyörän

valmistuskustannus oli 80-90 prosenttia hiiletyskarkaistun kehäpyörän kustannuksesta.
Hiiletyskarkaistun ja nitratun kehäpyörän valmistuskustannusten eroon vaikuttaa lyhyempien
vaiheaikojen lisäksi nitratussa kehäpyörässä käytettävä teräsmateriaalin laatu.

Kehäpyörien valmistuskustannuksia tarkasteltaessa kehäpyörän koko ja massa vaikuttavat
siihen, onko kaasunitrattu kehäpyörä edullisempi valmistaa kuin hiiletyskarkaistu kehäpyörä.
Mitä painavampi kehäpyörän aihio on, sitä enemmän kustannushyötyä saadaan pienemmistä
käytettävistä

työvaroista

ja

edullisemmasta

nitrattavaan

kehäpyörään

käytettävästä

materiaalista. Kehäpyörän koko vaikuttaa valmistuksen työvaiheista etenkin hammashionnan
vaiheaikaan siten, että suuressa nitrattavassa kehäpyörässä hionnan vaiheaika voi jopa puolittua
hiiletyskarkaistuun kehäpyörään verrattuna karkaisun muodonmuutosten jäädessä pois.

Nitratuille kehäpyörille asetettu 20 prosenttia alhaisempi tavoitekustannus hiiletyskarkaistuun
kehäpyörään verrattuna näyttäisi olevan hankalaa saavuttaa pienillä kehäpyörämalleilla
etenkin, jos materiaalina käytetään 34CrNiMo6-materiaalia. Kehäpyörän koon kasvaessa
valmistuskustannuksille annettu tavoite on mahdollista saavuttaa sarjatuotannossa, kun sorvaus
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ja hammastustyökalut sekä työstöarvot saadaan optimoitua työstettävälle materiaalille
sopiviksi.

Nitrattuun kehäpyörään siirtymisen myötä työvaiheiden lyhentyvät vaiheajat mahdollistavat
tällä hetkellä vaihealihankittavan alkusorvauksen kotiuttamisen ainakin osittain, nykyisellä
vaihdetuotantomäärällä.

Nitrattujen

kehäpyörien

valmistus

lyhentää

kehäpyörien

koneistusvaiheiden läpimenoaikaa useilla viikoilla. Lyhenevä läpimenoaika ja työvaiheiden
välissä olevan hiiletyskarkaisutyövaiheen poistuminen vähentävät myös verstaalla olevan
keskeneräisen tuotannon määrää. Toisaalta Saksassa tapahtuvan kaasunitrauksen vuoksi
keskeneräisen tuotannon kokonaismäärään ei suuria muutoksia tule.

Työn

aikana

protokehäpyöriin

kokeiltiin

työjärjestystä,

jossa

kehäpyörät

tehdään

alkusorvaustyövaiheessa mahdollisimman lähelle valmiin kappaleen mittoja ja otsapinnan
porauksista epätarkemmat poraukset tehdään myös alkusorvauksessa. Kokeiltu työjärjestys oli
kappaleista mitattujen mittaustulosten perusteella toimiva. Hampaanjyrsintä ei aiheuttanut
alkusorvattuun kehäpyörään suuria muodonmuutoksia. Tulevassa sarjatuotantovaiheessa
voidaan käyttää samaa työjärjestystä kuin protokappaleissa. Vaihtoehtoisesti sarjatuotannossa
voi kokeilla myös työjärjestystä, jossa kaikki poraukset tehdään vasta viimeistelysorvauksessa,
jotta yhteenlaskettujen vaiheaikojen osalta selviää optimaalisin valmistustapa.

Nitrattavien kehäpyörien erilainen materiaali aiheutti hankaluuksia lastuamiseen sorvauksessa
ja hampaanjyrsinnässä. Protokehäpyörien valmistuksen yhteydessä teräpalarikkoja tuli
huomattavasti enemmän kuin nykyisessä tuotannossa. Ennen sarjatuotantovaiheeseen
siirtymistä tai viimeistään ensimmäisiä sarjatuotantokappaleita koneistettaessa on hyvä testata
erilaisia,

paremmin

teräpalalaatujen

muuttuvalle

optimoinnilla

materiaalille
työvaiheiden

soveltuvia

teräpalalaatuja.

vaiheaikoja

saadaan

Terien

ja

lyhennettyä,

teräpalakustannuksia pienennettyä sekä lastuamalla tuotettua pinnanlaatua parannettua.

Työn aikana valmistetut nitrattavat kehäpyörät eivät ehtineet palata työn aikataulun puitteissa
kaasunitrauksesta, joten valmiiden kehäpyörien laatu halkaisijamittojen, geometristen
toleranssien ja hammastarkkuuksien osalta jäi työn tuloksista pois. Koneistusvaiheissa tuotettu
laatu täytti valmistuspiirustusten vaatimukset ja nitraukseen lähetettäessä kehäpyörät olivat
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tarkkuudeltaan hyvin toleranssin vaatimuksissa. Mikäli nitrauksessa tulevat muodonmuutokset
ovat ennakoidun suuruisia, niin nitrauksesta saapuvien kehäpyörien tulisi edelleen täyttää
piirustuksen vaatimukset.

Tämän diplomityön aikana saavutettiin työlle alussa asetetut tavoitteet. Työn aikana
valmistetuista nitratuista kehäpyöristä saatiin koneistusvaiheiden todelliset vaiheajat kirjattua
ylös. Työn kapasiteettilaskelmat antavat tärkeää tietoa tulevien vuosien kapasiteettisuunnittelua
varten. Valmistuskustannusten vertailu antaa tietoa tuulivoimavaihteiden hinnoittelua varten ja
auttaa ymmärtämään milloin vaihteeseen kannattaa suunnitella hiiletyskarkaistu ja milloin
kaasunitrattu kehäpyörä, mikäli molemmat ovat teknisesti mahdollisia. Tässä yhteydessä on
huomioitava, että nitratun kehäpyörän kuormankantokyky hammaskosketuksessa on
hiiletyskarkaistua kehäpyörää matalampi ja hampaiden tarkkuusluokka huonompi. Alentuneet
kehäpyörän valmistuskustannukset eivät siis välttämättä suoraan alenna tuulivoimavaihteen
valmistuskustannusta. Työn aikana kerätty valmistuskustannustieto auttaa myös hahmottamaan
tavoitehintaa, johon tulevaisuudessa voidaan tähdätä mahdollisia vaihealihankkijoita tai
komponenttitoimittajia etsittäessä.
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