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The purpose of this Master of Science Thesis is to look the possibilities to optimize the life

cycle management of the target company's frequency converters. The target company has a

lot of equipment and in recent years, the interest of various organizations in life cycle

thinking has increased. By optimizing lifecycle management, efforts are made to achieve

cost savings without sacrificing usability.

In the target company, the life cycle of the frequency drive covers its entire life cycle from

installation, to scrapping the device. The Life cycle thinking is one part of the company's

way of operating in the long run, in which case the aim is to see a bigger picture and make

wise investment decisions. Device lifecycle management covers scheduled maintenance and

monitoring the entire life of the device.

In this thesis variable-frequency drives lifecycle management explores the possibilities of

developing lifecycle management. As a result of the work, potential optimization targets,

such as review of equipment maintenance intervals possible prolongation of the life cycle of

equipment, before scrapping.
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Määritelmät

Elinkaaren hallinta

Elinkaaren hallinta (Life cycle management) käsitteellä tarkoitetaan laitteiden ja
laiteperheen suunnitelmallista ylläpitoa koko laitteen olemassaolon ajan. Lisäksi elinkaaren
hallinnan avulla kehitetään tietoisuuttaa ja taitoa.

Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset (Life cycle cost) analyysi kokoaa komponentin tai laitteen kaikki
elinkaari kustannukset yhteen.

Elinkaari inventaario

Elinkaari inventaario (Life Cycle inventory) on elinkaariarvioinnin vaihe, jossa kuvataan ja
eritellään laitteen tai tuotteen materiaali raaka-aineiden käyttönä ja ympäristövaikutuksina.

Tuotteen elinkaaren hallinta

Tuotteen elinkaaren hallinnalla (Product life cycle management) tarkoitetaan
ohjelmistokokonaisuuksien avulla tarkistelemaan ja hallitsemaan kaikkia tuotteeseen
liittyviä tietoja.

Elinkaariarviointi

Elinkaariarvoinnilla (Life Cycle Assesment) tarkoitetaan laitteen koko elinkaaren
ympäristövaikutuksien tutkimista, raaka-aineiden hankinnasta aina poistoon asti.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

I Current, virta

R Resistance, resistanssi

U Voltage, jännite

A Usability, käytettävyys

VSI Voltage Source Inverter, jänniteohjattu

DC Direct current, tasavirta / tasajännite

PLM Product Lifecycle Management, tuotteen elinkaarenhallinta

BOL Beginning Of Life, käytön alku

MOL Middle Of Life, käytön keskivaihe

EOL End Of Life, käytön loppu

LCA Life Cycle Assessment, elinkaariarviointa

LCI Life Cycle Inventory, inventaarioanalyysi

LCC Life Cycle Cost, elinkaarikustannukset

LCM Life Cycle Management, elinkaaren hallinta

REPA Resource and Energy Profile Analysis, resurssi- ja energiaprofiilianalyysi

NVP Net Present Value, nettonykyarvo

ISO the international organization for standardization, Kansainvälinen

standardisointijärjestö

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor, bipolaaritransistori

RCM Reliability Centered Maintenance, luotettavuuskeskeinen kunnossapito

DOL Direct On Line, suorakäyttö

RTF Run To Failure, huoltostrategia

PM Preventive Maintenance, ennakkohuolto

MTBF Mean Time Between Failures, keskimääräinen vikaväli

MTTR Mean Time To Repair, keskimääräinen korjausaika
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1 JOHDANTO

Elinkaariajattelu on nykypäivää, jonka tarkoitus on kokonaisvaltaisesti ajatella laitteen

hallintaa koko sen elinkaaren ajan. Elinkaariajattelu tarjoaa näkökulman laitteiden hallintaan

ja toteutuakseen tarvitsee yrityksen johdon ja toimintatapojen mukautumisen uuteen

ajattelumalliin. Elinkaariajattelua mietitään monesti investointien suunnittelussa, kun

tahdotaan laadukkaita ja kestäviä laitteita, mutta elinkaariajattelu monesti unohtuu

investointien jälkeen ja pitkällä tähtäimellä laitteiden elinkaari voi kärsiä.

Tavoitteet

Tämän diplomityön tavoite on löytää ratkaisuita parantaa taajuusmuuttajien elinkaarta

erilaisissa tilanteissa, joita ovat elinkaaren optimointi investoinneissa, elinkaaren optimointi

käytössä ja kunnossapidossa sekä korvausinvestoinneissa. Elinkaareen huomioidaan

kustannukset, alkuinvestoinnista laitteen vaihtamiseen ja optimoidaan laitteiden huoltoja,

käyttöaikoja ja kokonaiskustannuksia. Näillä optimoinnilla tavoitellaan kustannussäästöjä,

elinkaaren pitkittämistä ja laitteiden sekä prosessien käytettävyyttä.

1.1 Tutkimusongelma

Tämän kappaleen tarkoituksena on selventää diplomityön tutkimusongelma, johon haetaan

ratkaisuita ja suunnitelmaa. Laitteiden elinkaaren hallinta on keskeinen ongelma ja

mielenkiinnon kohde kaikissa teollista tuotantoa harjoittavissa yrityksissä. Normaalin

liiketoiminnan puitteissa on ymmärrettävää, että jokainen liiketoimintaa harjoittava yritys

haluaa minimoida laitteiden investoinneista ja käytöstä koituvat kustannukset. Nämä

kustannukset kuuluvat laitteiden elinkaaren hallintaan. Elinkaaren hallinta on tunnettu

konsepti, josta löytyy myös valmiita standardeja sovellettavaksi eri tarpeisiin.

Olemassa olevat standardit eivät kuitenkaan suoraan vastaa kaikkiin relevantteihin

kysymyksiin, mitä elinkaaren hallinnassa syntyy normaalissa liiketoimintaympäristössä.

Esimerkkinä tällaisesta ongelmasta, joka on myös tämän tutkimuksen aihe, on tarvittavat

tekniset ja metodologiset ratkaisut laitteiden elinkaaren hallinnassa. Tämä tutkimusaihe on

siis motivoitu siten, että yleisiä kirjallisuudessa tarjolla olevia malleja ja standardeja

sovelletaan esimerkkikohteeseen, ja siten luodaan näkymä elinkaaren hallinnan

sovellukselle käytännön prosessiteollisuudessa.  Tätä tarkoitusta varten, on

tutkimuskohteeksi valittu taajuusmuuttajien elinkaaren tarkastelu, tarkoituksena selvittää,
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millä keinoin taajuusmuuttajien elinkaarta voitaisiin jatkaa yli normaalin valmistajan

takaaman elinkaaren. Lopullisena tavoitteena on laitteen luotettava käyttö sekä kustannusten

alentaminen tarvittavien korvausinvestointien eteenpäin siirtämisellä.

Tällä hetkellä esimerkki kohteessa on toteutettu elinkaarimalli laitevalmistajan yleisellä

elinkaarimallilla. Kyseinen elinkaarimalli on yleispätevä, jota ei ole kohdennettu käytön

mukaan vaan ajan. Tämä malli ei ota millään tavalla huomioon minkälaisessa käytössä

laitteet ovat. Elinkaareen vaikuttavia tekijöitä on paljon muitakin, kuin pelkästään aika.

Näitä ovat esimerkiksi lika, käytönsyklisyys, käyttölämpötila, ympäristöolosuhteet,

mekaaniset rasitteet ja kokokäytön mitoitus. Ottamalla kaikki nämä huomioon ja lisäksi

laitevalmistajan antaman laitteen valmistuselinkaaren, saataisiin parempi kohdistettu

kokonaiselinkaari laitteille. [1]

Yrityksen asiantuntijat ja kehityspäällikkö näkevät taajuusmuuttajien elinkaarenhallinnan

olevan kokonaisuutena suhteellisen hyvin hallinnassa, mutta ongelmia on havaittu

kunnossapitojärjestelmän laiteyksilöiden päivittämisessä ja liiallisen huollon

toteuttamisessa. Huollot toteutetaan päätoimisesti laitetoimittajan ennakkohuolto-ohjelman

mukaisesti, jotka laitetoimittaja tekee. Lisäksi yrityksen oma kunnossapito-osasto tekevät

satunnaisia tarkastuskierroksia, muiden töiden ohessa. Tällä hetkellä satunnaiset

laitetarkastukset ja ennakkohuollot menevät päällekkäin, ilman systemaattista kirjausta. On

mahdollista, että laitteen hajonnut puhallin vaihdetaan vuoden aikana kahteen kertaan, kun

laitetiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. [2]

Ennakoiva kunnossapito ei tällä hetkellä toteudu toivotulla tavalla kaikilla

matalanprioriteetin laitteilla, joissa on käytössä isot taajuusmuuttajat. Laitekanta vanhentuu,

jolloin huoltojen tärkeys korostuu. Laitteiden vanhentuminen tarkoittaa myös varaosien

saatavuuden heikentymistä, jolloin edessä on koko laitteen vaihtaminen uudemman

sukupolven laitteeseen. Tehokkaan kaappimallisen taajuusmuuttajan vaihto maksaa

yritykselle huomattavan summan, jonka takia matalanprioriteetin laitteita ei pienin perustein

vaihdeta. Tämä tarkoittaa käytännössä laitteen vaihtoa sen rikkouduttua

korjauskelvottomaksi. Toinen ongelma isojen laitteiden vaihdolle ovat isot

suunnittelukustannukset yrityksen käytössä olevan investointimallin myötä. Kyseinen malli

on raskas ja nostattaa pienten projektien kustannuksia merkittävästi. [2]
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Nykyisten laitteiden huollot, korjaukset ja vaihdot hoitavat pääsääntöisesti laitetoimittaja tai

sopimusurakoitsijat. Omalle henkilökunnalle jää vikojen selvitykset, kirjaukset

kunnossapitojärjestelmään, tarkistuskäynnit ja laitteiden hälytyksien kuittaukset. Yrityksen

asiantuntijoiden mielestä omalla kunnossapidontyöntekijöillä pitäisi olla taito tutkia

taajuusmuuttajien vikoja ja pystyä selvittämään onko vika itse taajuusmuuttajassa vai jossain

muualla. Mahdollisia vikapaikkoja voi olla kaapelointi, moottori ja pääjännite- ja apujännite

syötöt sekä taajuusmuuttajien sisäiset viat. Vikapaikan löydön jälkeen oman henkilökunnan

pitäisi pystyä arvioimaan tilanne ja tekemään tarvittavat toimenpiteet, joita voivat olla

laitetoimittajan paikalle hälyttäminen tai ulkoisen vian esimerkiksi moottorivian korjaus, eli

normaalisti moottorin vaihtaminen uuteen. Tällä hetkellä monella

kunnossapidontyöntekijällä on taito tutkia vikoja ja selvittää mistä vika on peräisin, mutta

tilanne voisi olla parempi. Isommissa ongelmatilanteissa yrityksen asiantuntija antaa tukea

vian selvitykseen. Jotta työntekijöiden taidot pysyvät hyvällä tasolla, tarvitaan jatkuvaa

koulutusta.[2]

Vikaantuneita laitteita tilastoidaan tällä hetkellä yrityksen kunnossapitojärjestelmään, mutta

tilastoa ei mitenkään tarkistella. Laitteen hajottua, laite korjataan tai vaihdetaan uuteen,

mutta elinkaarta ei muokata tässä vaiheessa, joten korjattuun laitteeseen voi vuoden päästä

tulla huolto vaikka sitä ei vielä tässä vaiheessa tarvittaisi. Elinkaaren päivityksellä /

optimoimisella olisi iso vaikutus kustannuksiin. Kohdeyrityksellä on tavoitteena optimoida

kaikkien järjestelmien elinkaarihallinta, jolla saadaan pienennettyä laitteiden riskiä hajota

ennenaikaisesti. [2] Halu optimoida elinkaarta tulee yrityksen käyttökeskeytyksien

tappiosta. Yhden yrityksen tuotantolinjan yksikön pysähtyminen voi maksaa paljon

enemmän, kuin laitteistojen huoltaminen ja niiden pitäminen tuotantokäytössä.

Kriittisen laitteen hajoaminen tarkoittaa kohdeyrityksen tuotantolinjoilla kunnossapidolle

kiireellistä laitteen vaihtamista / korjaamista takaisin tuotantokäyttöön, jolla pienennetään

tuotantotappiota. Tämä on kulttuuri, joka kohdeyrityksellä suurin piirtein on käytössä, osalla

laitteista. Tästä puuttuu elinkaariajattelu, jatkoa ajatellen, miksi laite hajosi? Pystytäänkö

kyseinen laite korvaamaan kestävämmällä laitteella? Voidaanko tehdä muutoksia, jotka

parantavat käytettävyyttä?
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1.2 Yrityksen nykyinen elinkaarihallinta

Kappale selvittää kohdeyrityksen nykyisen elinkaarihallinnan tason, jota optimoimme.

Kohdeyritys käyttää suurimmalle osalle sähkötoimilaitteistaan laitetoimittajan ohjeistamaa

elinkaarimallia. Elinkaarimallit on laitettu kohdeyrityksen kunnossapitojärjestelmään, josta

generoituu kunnossapidolle vuosien mukaan laitteiden kunnossapitotarve ja suunnitelma.

Elinkaarihallintaa ylläpidetään laitevastuisten ja aluekunnossapidon toimesta. Järjestelmään

syötetään laitetiedot jokaiselta asennetulta laitteelta, jonka jälkeen laitteelle syötetään

ennakkohuoltotoimenpiteet, jotka laitevalmistaja antaa. Toimenpiteet toteutetaan vuoden

sisällä siitä, kun ne ovat kunnossapitojärjestelmästä generoituneet aluekunnossapidolle.

Elinkaarihallinnan ylläpito tuottaa haasteita yleisen toimintatavan puuttuessa, jonka

seurauksena kaikkia muutoksia ei kunnossapitojärjestelmään syötetä. [2]

Nykyinen elinkaarihallinta ei ota kantaa laitteiden käyttö- ja ympäristöoloihin tai milloin

laite olisi hyvä vaihtaa tai päivittää nykytasolle. Elinkaarihallinnasta puuttuu analyysi

ajattelu, miten uudistus tulisi tehdä ja kenen toimesta. Ainoana parametrina käytetään aikaa,

jonka laite on ollut asennettuna laitepaikalle. Vaikka laite ei olisi tuotantokäytössä, niin sille

tehdään samat huollot, kuin sellaiselle laitteelle jonka kuormitus on ollut todella raskasta tai

syklistä. [2]

Laitteita huolletaan myös sen mukaan, miten niitä pystyy huoltamaan. Osa laitteista on niin

kriittisiä, että niitä voidaan huoltaa vain, kun koko laitekokonaisuus tai järjestelmä on

keskeytetty. Tällaisia ajanjaksoja ovat kohdeyrityksen määritellyt huoltopysäytykset tai

kokonaisen yksikön pysäytys, esimerkiksi laiterikon vuoksi. Näinä aikoina huolletaan

laitteita vaikka niiden elinkaarihallinnassa ei olisi vielä huoltoa määritelty. [2]

Viime vuosien aikana on ulkopuolisia resursseja, eli laitetoimittajan huoltoteknikoita tullut

mukaan toteuttamaan elinkaarenhallinnan toimenpiteitä. Käytännössä kaikki hieman

suuremmat työt on tilattu ulkopuolelta laitetoimittajan tai heidän suosittelemansa yrityksen

kautta työntekijä huoltamaan laite. Tämä näkyy myös alueen eri yksiköiden

kunnossapitobudjetissa. Tämä myös aiheuttaa oman kunnossapidon henkilöstön taitojen

häviämistä. Laitteiden huoltotoimenpiteet ovat usein vaativia ja vaativat erilaisia

koulutuksia, jotta toimenpiteen pystyy suorittamaan. Nämä koulutukset ja ammattitaito ajan

mittaan häviävät, jonka jälkeen oma henkilökunta ei pysty huoltotoimenpiteitä suorittamaan.
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Tulevaisuuden tavoitetila taajuusmuuttajien elinkaarihallinnan osalta

Yrityksen asiantuntijoilla, kehityspäälliköllä ja laitevastuisilla on ajatuksia miten

elinkaarihallintaa voisi kehittää ja mitä toimenpiteitä voisi ajatella. Ajatukset ovat hieman

erilaisia, riippuen missä organisaatiossa haastateltava henkilö työskentelee. Yhtenäisenä

kommenttina elinkaarihallintaa tulisi parantaa ja kehittää, jolla saadaan laitteiden

käytettävyyttä parannettua, joka vaikuttaa turvallisuuteen ja yksiköiden käytettävyysasteen

paranemiseen. Yrityksellä on käytössään hyvä kunnossapitojärjestelmä, joka sisältää paljon

historiatietoa laitteiden elinkaaresta ja johon on tehty ennakkohuolto-ohjelma, joka käyttää

parametrinaan aikaa. Nykyinen järjestelmä ei kuitenkaan pysty käsittelemään tai

analysoimaan taajuusmuuttajista saatavaa tietoa ja siten muuttamaan ennakkohuolto-

ohjelman toimenpiteitä. Kunnossapitojärjestelmän rinnalle voisi tuoda kunnonvalvonta-

ohjelmiston, joka analysoi taajuusmuuttajien kuntoa, perustuen mitattuun tietoon ja täten

kunnossapidonhenkilöstö pystyisi tarvittaessa muuttamaan toimenpiteitä oikeaan suuntaan

käytettävyyden parantamiseksi, sekä kustannuksien pienentämiseksi. Tehostetun

ennakkohuolto-ohjelman ja kunnonvalvonnan lisäksi asenteiden muuttaminen

elinkaariajattelun suuntaan olisi tärkeää, jotta toimenpiteet tulisi suoritettua. [3, 2]

Elinkaarihallintaa voisi alkaa tulevaisuudessa toteuttaa viiden vuoden sykleissä [2]. Aika,

jota tällä hetkellä yritys seuraa ovat taajuusmuuttajien puhaltimien käyntitunnit. Asiantuntija

ei pidä järkevänä seurata pelkästään puhaltimien käyntitunteja, koska silloin huollot menevät

eri rytmiin ja huoltoja ei voida suorittaa samanaikaisesti. Asiantuntijan mielestä on

kustannustehokkaampaa huoltaa suuremmissa erissä laitteita. Ehdotus viiden vuoden

huoltoväleihin tulee laitetoimittajan 6 vuoden puhallin vaihtosyklistä ja 9 vuoden välein

tehtävästä isommasta huollosta, joka sisältää taajuusmuuttajan sisäisten komponenttien

vaihtoja. Viiden vuoden ehdotus on puhallin vaihdolle vuoden ennen kuin laitetoimittaja

suosittelee ja vuoden myöhemmin isommalle huollolle. Tällä menetelmällä huoltoja

tehtäisiin erisyklillä mitä laitetoimittaja arvioi, mutta suurinta osaa laitteista käytetään

pienellä ja normaalilla kuormalla, jolloin taajuusmuuttaja vanhentuu hitaammin mitä

laitetoimittaja on arvioinut. Suurinta osaa laitteista käytetään myös vakiotaajuuksilla, jolloin

syklisyyttä ei juurikaan ole. Näiden perusteella voisi olla järkevää miettiä tulevaisuudessa

yhtenäistä rytmiä huolloille.[2]
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1.3 Tutkimusmenetelmä

Työssä käytetään tutkimusmenetelminä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, haastatteluita ja

kunnossapitojärjestelmästä löytyvää historiatietoa sekä kokemusperäistä tietoa, jota ei

välttämättä löydy järjestelmistä. Näitä tietoja hyödyntäen, haetaan ratkaisuita

tutkimusongelmaan.

Kirjallisuusosiossa on tarkasteltu elinkaarihallintaan liittyviä tutkimuksia ja teoksia, liittyen

kokonaisvaltaiseen elinkaarihallintaan, laitteiden elinkaarihallintaan, elinkaarimäärityksiin

ja elinkaariajatteluun. Yleisesti elinkaarihallinnasta löytyy runsaasti materiaalia. Laitteiden

ja ympäristön elinkaaria on tutkittu runsaasti, mutta ei niinkään kunnossapidon ja

investointien näkökulmasta. Kirjallisuudesta löytyy yksittäisiä tutkimuksia jonkin verran,

mutta se on jakautunut osiin ja tässä työssä se koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Haastattelututkimusta käytettiin selvittäessä asiantuntijoiden, päälliköiden ja

suunnittelijoiden elinkaarihallinnan tietämystä ja sen käyttämistä suunnittelu- ja

käyttövaiheessa. Haastateltavat vastasivat valmiiksi mietittyihin kysymyksiin.

Kunnossapitojärjestelmästä löytyvää historiatietoa käytettiin hyödyksi selvitettäessä,

minkälaiseen elinkaarihallinnan kulttuuriin kohdeyrityksessä on totuttu. Tiedosta myös

arvioitiin niiden vaikutuksia taajuusmuuttajien elinkaarenhallintaan ja miten päivittäisessä

kunnossapidossa on otettu huomioon elinkaarihallinta.

1.4 Aiheen rajaus

Diplomityö rajataan taajuusmuuttajien elinkaarenhallintaan muutamissa eri näkökulmissa,

joita ovat käyttö ja kunnossapito, investoinnit, ja korjausinvestoinnit. Miten näissä tilanteissa

elinkaariajattelu toteutetaan, miten saataisiin kustannussäästöjä pitäen hyvä käytettävyys

sekä mahdollisesti pidennettyä laitetoimittajan antamaa elinkaarta.

Tärkeimmät optimoinnit suoritetaan elinkaarikustannuksien hallinnalla, sekä optimoidaan

laitteistojen poistot investointien ja korjausinvestointien näkökulmasta.

Elinkaarikustannuksien optimoinnilla, tarkoitetaan laitteiden järkevää huoltojen

toteuttamista, tekemättä tarpeettomia huoltoja. Laitteiden liiallinen huolto pitää ne

toimintakunnossa käyttäen enemmän resursseja kun olisi tarvetta.
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Laitteiden poistojen optimoinnilla tarkoitetaan, kun vanhentunut laite poistetaan

laitepaikalta ja korvataan uudemman sukupolven laitteella. Sähköiset laitteet eivät ole

ikuisia, niin komponenttien osalta kuin myös tekniikan osalta. Laitteita kehitetään kokoajan

entistä suorituskykyisimmiksi, moderneimmiksi ja käyttäjäystävällisimmiksi. Siksi

vanhemmat laitteet syrjäytetään määritetyn ajan kuluessa, jolloin laitteeseen ei valmisteta

enää varaosia. Tämän ajan päätyttyä tarvitsee laite uusia. Optimoidaan tämä aika tuotannon

huoltopysäytyksien ja investointien näkökulmasta, antaen tukea päättäjille valitessaan

sopivan ajankohdan uusinnoille.
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2 ELINKAAREN HALLINNAN PERIAATTEET

Laitteen elinkaarella tarkoitetaan kestoa, jonka ajan laitteen toiminnollisuus pysyy

hyväksytyllä tasolla. Laitteen kestoikää voidaan jatkaa korjaamalla ja vaihtamalla laitteen

osia uusiin. Toinen näkökulma käyttöikään on toiminnallinen ikä. Toiminnallinen ikä on

aika, joka on määritelty laitteelle ja jonka aikaa laitteelle on tarvetta prosessissa.

Teknologinen ikä taas liittyy laitteen teknologiaan, joka jossain vaiheessa vanhentuu ja

korvataan uudella ja paremmalla teknologialla. Laitteiden teknologiat kehittyvät koko ajan

ja laitteiden rakentajat etsivät parempia ratkaisuja laitteidensa käyttöön, tehokkuuteen ja

kehittävät myös vallitsevan tarpeen mukaan. Uusien teknologien käyttöönottoa kuitenkin

rajoittavat tarvittavat kustannukset, joita syntyy uudistuksen aikana. Uuden teknologian

käyttöönotto ei ole järkevää, jos siitä ei ole taloudellisesta näkökulmasta hyötyä. Tässä

tilanteessa puhutaan taloudellisesta iästä, joka usein kestää todella pitkään. Teknologia voi

olla kehittynyt jo paljon eteenpäin ja taloudellisesta näkökulmasta uuden teknologian

käyttöönotto ei tuo haluttuja parannuksia.[4]

Taulukko 1. Yleisen määritelmän PLM, ISO-14040 LCA ja SFS-EN 12100 vertailu.
Yleinen määritelmä PLM ISO-14040 LCA SFS-EN 12100

Suunnittelu Tavoitteiden ja

soveltamisalan määrittely

Kuljetus

Laitehankinta / asennus Inventaarioanalyysi LCI Asennus

Huolto Vaikutusarviointi LCIA Kunnossapito / puhdistus

Käytöstä poisto Tulostentulkinta Purku

Taulukossa 1 huomataan miten eri standardeissa ja määritelmissä elinkaaren vaiheet eroavat

toisistaan. Laitteiden valmistajat ja käyttäjät voivat hyödyntää toimintaansa parhaiten

sopivaa mallia ja muokata sitä heidän tarpeisiinsa.

2.1 Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelu on yksi elinkaariarvioinnin metodeista toteuttaa tuotteen- tai palvelun

elinkaari. Elinkaari sanalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kaikki vaiheet aina ideasta

lopetukseen asti. Elinkaarella on monta eri vaihetta, jotka on esitetty kuvassa 1. Nämä

vaiheet ovat yleisiä, joita voidaan muokata. Erivaiheita voidaan käyttää eritoiminnoissa.

Tuotteiden valmistajat, jotka tekevät tuotteille elinkaariarvioinnin, ottavat huomioon kaikki
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vaiheet, kun taas tuotteiden ostajat, jotka tekevät oman elinkaarimallin ottavat enemmän

huomioon käyttöönoton jälkeen olevat vaiheet. [5]

Kuva 1. Tuotteiden elinkaarivaiheet yleisesti, suoralainaus lähteestä [6].

2.2 Käsite

Elinkaaren hallinta käsitteellä tarkoitetaan laitteiden ja laiteperheen suunnitelmallista

ylläpitoa koko laitteen olemassaolon ajan. Elinkaaren hallinta on paljon muutakin, kuin

laitteelle tehtävä ennuste tulevaisuudesta suunnitteluvaiheessa. Elinkaaren hallinta tarkoittaa

laitteen seurantaa koko sen käyttöajan ja tätä ennustetta muutetaan tarvittaessa. Elinkaaren

hallinnan on tarkoitus antaa tarvittava informaatio laitteesta, esimerkiksi ylläpitotiedon ja

valmistusdokumentaation ja näiden ylläpitäminen laitteen käyttöajan. [7, 8]

”Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) on integroitunut, informaatiovetoinen

lähestymistapa, joka koostuu ihmisistä, prosesseista ja käytännöistä ja

teknologiasta, joka vaikuttaa tuotteen eliniän ja ympäristön näkökulmaan,

aina suunnittelusta valmistukseen, käyttöönottoon ja huoltoon, kulminoituen

tuotteen käytöstä poistoon ja hävittämiseen.” [9, 10, s.7]

PLM on strateginen tapa hallita tehokkaasti tuotekohtaista tietoa koko tuotteen elinkaaren

ajan. Tuote usein määritellään elinkaaren näkökulmasta kolmeen eri jaksoon, alkuvaihe

BOL (Beginning Of Life), lukien suunnittelu ja tuotanto, keskivaiheeseen MOL (Middle Of

Life), lukien käyttö, huolto ja kunnossapito sekä käyttöiän loppu EOL (End Of Life), jossa

tuotteet puretaan, valmistetaan uudestaan, kierrätetään tai otetaan talteen. BOL vaihe on

mukana laitteiden valmistajilla, jotka suunnittelevat ja rakentavat tuotteen, kun taas MOL ja

EOL vaiheet ovat sellaisia, jotka ovat mukana, kun laite on käytössä. MOL ja EOL ovat
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vaiheita, jotka voivat tulevaisuudessa elää, esimerkiksi, laitteen käytön, vikataajuuksien ja

kriittisyyden mukaan. [11]

2.3 Historia

Elinkaaren hallintaa LCA (Life Cycle Assessment) on aloitettu kehittämään ensimmäisenä

Pohjois-Amerikassa, vuosina 1970–1990. Myöhemmin 1991 Eurooppa aloitti

syklityyppisen menetelmän kehityksen. Aluksi elinkaaren hallinnalla oli tarkoitus vertailla

järjestelmien elinkaarta valmistuksesta, poistoon ja tarkistella tänä aikana valittuja

parametreja. Painoarvo oli energiansäästössä, sekä materiaalien säilyvyydellä. Materiaalien

saastuttamista ei juurikaan otettu vielä aluksi huomioon. Ensimmäisen ”proto-LCA” kehitti

Franklin ja Hunt, jotka kehittivät menetelmän resurssi ja energiaprofiili analyysia REPA

(Resource and Energy Profile Analysis). Ensimmäinen elinkaaren hallinta, jossa käytettiin

REPA-menetelmää, oli Coca-Colan tilaama. Myöhemmin elinkaaren hallintaan lisättiin LCI

(Life Cycle Inventory) ja LCC (Life Cycle Costing), jotka ottavat huomioon inventaarion ja

kustannukset. [12]

2.4 Elinkaarikustannukset Life Cycle Cost (oil and gas)

Elinkaaren kustannukset tai elinkaarikustannuslaskenta LCC on kehitetty Yhdysvalloissa jo

1960-luvulla armeijan hankinnan tueksi ja pääsääntöisesti sitä käytettiin armeijan tarpeisiin

aina 1980-luvulle asti. 1980-luvun alussa elinkaarikustannuslaskentaa aloitettiin

hyödyntämään myös muilla aloilla, kuten lentoliikenne, sähkövoimalaitokset, öljy- ja

kaasulaitokset ja rautatiejärjestelmissä. Merkittävän työkalun LCC:sta teki eri yrityksille

tuotteiden jatkuva teknologian nopea kehitys ja laitteiden elinkaaren lyhentyminen. [13].

LCC on työkalu investointien kustannusten laskemiseksi koko investoinnin kohteena olevan

laitteen tai palvelun elinkaaren ajalta. Laskentaa voidaan myös hyödyntää investoinnin

halutun osan ajalta. Elinkaaren kokonaiskustannukset eivät ole pelkästään hankinta- ja

asennuskustannukset vaan elinkaaren kokonaiskustannukset koostuvat monesta eri

ryhmästä, kuten käyttökustannukset ylläpitokustannukset, huoltokustannukset,

logistiikkakustannukset ja poistokustannukset. [13,s.2] mukaan uskotaan

omistuskustannuksien nousevan 60 – 80 % kokonaiskustannuksista (Kuva 2).
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Kuva 2. LCC kokonaiskustannuksia kuvaava jäävuorikuva, muokattu lähteestä. [13, s.2].

Standardin IEC 60300-3-3 mukaan LCC on taloudellinen analyysi, jossa määritellään

tuotteen tai palvelun hankinnan, omistuksen ja hävittämisen kokonaiskustannukset. LCC:n

tarkoituksena on saada elinkaaren jokaisen vaiheen kulut eriteltyä ja saada ymmärrys mistä

kokonaiskustannukset tulevat, sekä pystyä hallitsemaan näitä kuluja mahdollisten

kustannussäästöjen saamiseksi.

Elinkaarilaskennan analyysia suositellaan suoritettavaksi elinkaaren jokaisessa osa-alueessa,

jolloin päätöksentekijät saavat maksimaalisen hyödyn päätöksen tekemiseen. Kuitenkin

varhainen tunnistaminen hankinnan- ja omistuskustannuksien selvityksessä tarjoavat

päätöksentekijöille enemmän mahdollisuuksia tasapainottaa suorituskykyä, luotettavuutta,

huoltokustannuksia ja muita tavoitteita suhteessa elinkaaren kustannuksiin. [13, s.8]

Kuvassa 3 on esitetty kussakin kustannusvaiheessa suoritettujen toimien sitoumusten ja

menojen tyypilliset kustannusprofiilit, sekä kustannusennusteiden epävarmuusalue. Tämä

kuvaa sitä, että LCC-analyysilla on varhaisessa vaiheessa merkittäviä mahdollisuuksia

vähentää elinkaarikustannuksia, koska sitoutumisen kustannusprofiili kasvaa nopeasti

varhaisessa vaiheessa. Yleisesti uskotaan, että 80 % elinkaarikustannuksista jaetaan

päätöksille, jotka tehdään ensimmäisen 20 % sisällä projektin aloituksesta. On otettava

kuitenkin huomioon analyysin epävarmuuskerroin. Epävarmuuskerroin riippuu

huomattavasti siitä, koska analyysin vaiheiden ennustaminen tehdään. Analyysin

alkuvaiheessa epävarmuuskerroin on suurempi kuin myöhemmissä vaiheissa ennustaessa.
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Tämän takia on tärkeä päättää jokaisen elinkaarikustannuksen vaiheen analyysin paras

ajoitus. [13, s.8]

Kuva 3. Esimerkki ohjelman päätösvaiheen vaikutuksesta LCC:hen, muokattu lähteestä [13, s.9].

LCC-analyysin vaiheita on monia ja ne valitaan kyseiseen investointiin sopiviksi. Mutta

kuitenkin ne voidaan karkeasti jakaa 6 toimintoon (Kuva 4).
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Kuva 4. LCC-prosessin kuusi vaihetta, joilla analyysia viedään eteenpäin, muokattu lähteestä [13,
s.10].

Kuusi vaihetta sisältää erilaisia määrityksiä, joiden avulla analyysia viedään eteenpäin, kohti

lopullista raportointia. Kuva 5 esittää elinkaarikustannusanalyysin konseptikartan, joka

sisältää päävaiheet ja vaiheiden alatoiminnot. Elinkaarikustannusanalyysin kohteen mukaan,

tutkitaan ja selvitetään päävaiheet joita kyseinen kohde vaatii. Välttämättä jokaista

päävaihetta tai alatoimintoa ei analyysi tarvitse.
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Kuva 5. LCC-konseptikartta, joka sisältää kuusi perusprosessia ja niiden alatoiminnot, muokattu
lähteestä [13, s.11].

Ongelmanmäärittely

Tähdätään laajuuden hahmottamiseen. Työstä riippumatta, tämän vaiheen tulokset tulisi olla

selkeästi määritelty, jotta kustannukset voidaan jakaa oikein ryhmittäin

hankintakustannukset, omistuskustannukset, huoltokustannukset jne. [13, s.12]

kustannusluokkien määrittely

Määrittelyn tavoitteena on tunnistaa kaikki kustannukset, jotka vaikuttavat

kokonaiskustannusarvioon. Standardin IEC 60300-3-3 mukaan suositellaan kehittämään

kustannusten erittelyrakenne CBS (Cost Breakdown Structure), jossa pystyy määritellä

kolmen eri elementin mukaisesti kustannuksia. Nämä elementit ovat elinkaarivaihe, tuotteen

/ työn erittely ja kustannusluokka (kuva 6). Rakenteen avulla pystytään määrittelemään
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järjestelmällisesti kustannukset, jolla vältetään merkittävän kustannuksen huomioon

jättäminen. [13, s.13]

Kuva 6. Kustannuselementtien konsepti (IEC-60300-3-3), muokattu lähteestä [13].

Järjestelmän mallinnus

Elinkaarikustannusanalyysi luodaan kohteen ja tarpeen mukaan, joten tässä vaiheessa

luodaan mallit kustannuselementeistä. Analyysin elementeille otetaan valmis malli, jos

sellainen on saatavilla tai suunnitellaan kokonaan uusi, jossa arvioidaan jokaisen

kustannuselementin kustannukset. Jokainen kustannuselementti on hyvä mallintaa tarkasti,

koska erivaiheissa tutkitaan eri elementtejä, esimerkiksi joissain analyyseissä suunnittelijat

valvovat suunnitteluvaiheessa saatavuutta ja ylläpidettävyyttä, joten jokainen

kustannuselementti on syytä mallintaa tarkasti, vaikka alkuvaiheessa laajuuden

määrittelyssä tätä asiaa ei tarkasteltaisi. [13, s.16]

Yleensä analyysi mallinnetaan monesta eri näkökulmasta ja tyypillisimmät öljy ja

kaasuteollisuudessa ovat käytettävyys, ylläpidettävyys, logistiikka, riski, inhimilliset virheet

järjestelmässä, jne. Käytettävyys ja ylläpidettävyys ovat yleisimmät mallit, joiden

kustannukset ovat suurimmat, muihin nähden. [13]
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Tiedonkeruu

Syötetietojen tarkkuus on ratkaisevan tärkeää LCC-ennustuksen parantamiseksi, samoin

syötetietojen vaatimuksien tunnistaminen on hyvin tärkeää. Vaatimuksien ulkopuolisella

tiedolla ei juurikaan ole tarvetta analyysissa. Myös luotettavien tietolähteiden arviointi on

tärkeää, koska väärät syötetiedot antavat väärän ennustuksen analyysille ja myös

kustannusmallit eivät pidä paikkansa. Analyysissa voidaan myös käyttää asiantuntija-

arvioita, jos tarvittavaa tietoa ei ole muuten saatavilla. Asiantuntija-arviota voidaan

hyödyntää joidenkin kustannuselementtien osalta ja joidenkin syötetietojen arvioimiseksi.

[13, s.30]

LCC-analyysissa vaadittavia tietoja on yleensä todella paljon, esimerkiksi

luotettavuustiedot, huoltotiedot, käyttötiedot, kustannustiedot jne. Joitain tietoja voi olla

helppo löytää ja näitä voivat olla käyttötiedot ja laitteiden kustannukset, mutta esimerkiksi

huoltotiedot, luotettavuustiedot ja vikaantumiset eivät välttämättä ole yleistä tietoa, jolloin

tarvitaan asiantuntija-arvioita. [13]

Kustannusprofiilin kehittäminen

Yksi LCC-analyysin päätavoitteista on ennustaa pitkän aikavälin taloudellinen suunnitelma

ja tässä apuna käytetään edullisuusanalyysin kustannusprofiilia, joka tehdään

mallintamisvaiheessa. Kuva 7 esittää koko elinkaaren kustannukset, jotka on laskettu

kustannuselementeistä. Kustannukset voidaan myös esittää analyysissa elementeittäin.

[13, s.32]
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Kuva 7. Pitkän aikavälin taloudellinen suunnitelma, laitteen peruskäyrä ja vaihtoehtoinen käyrä,
muokattu lähteestä [13, s.32].

Koko elinkaarenkustannukset lasketaan aina johonkin pisteeseen, joka voi olla esimerkiksi

laitteen romutus, jolloin LCC-analyysiin tehdään myös diskonttaus prosessi, koska romutus

tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Prosessin apuna käytetään nettonykyarvo yhtälö NVP

(Net Present Value) (yhtälö 2.1).

𝑁𝑉𝑃 = ∑ 𝐶𝑛 ∗ (1 + 𝑋)−𝑛𝑇
𝑛=0 (2.1)

missä,

𝐶𝑛 = on n:nnen vuoden nimellinen kassavirta

𝑋  = on diskonttokorko

𝑛  = on tietty vuosi elinkaarikustannusjaksossa

𝑇  = on tarkasteltavan ajanjakson pituus vuosina

Arviointi

Arviointi vaiheessa tarkistellaan täyttääkö analyysi annetut kriteerit ja onko analyysissa

tarvittavat osiot. Lisäksi prosessin aikana nousseet uudet asiat otetaan huomioon ja lisätään

analyysiin. Jos kuitenkaan LCC-analyysi ei täytä annettuja kriteerejä tulisi analyysi muuttaa

kriteerien saavuttamiseksi tai mahdollisesti ottaa vaihtoehtoinen järjestelmä ja tehdä LCC-

analyysi uudelleen. Arviointi-vaiheessa tehdään myös herkkyysanalyysi jonka tarkoituksena

on tunnistaa korkeat kustannukset. [13, s.34]
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Tuloksien raportoiminen

Kansainvälisen standardin IEC-60300-3-3 mukaan tulosten dokumentointi on pakollinen

LCC-analyysissä. Siinä todetaan, että seuraavat kuusi elementtiä tulee sisällyttää raporttiin,

jotka ovat:

1. tiivistelmä

2. tarkoitus ja laajuus

3. LCC-mallin kuvaus

4. LCC-mallianalyysi

5. keskustelua

6. johtopäätökset ja suositukset [13, s.37].

2.5 Standardit

Erilaisia standardeja löytyy todella paljon, eri sovelluskohteisiin, niin isoista työkoneista,

aina pieniin kädessä pidettäviin tuotteisiin. Kirjallisuudesta löytyy monia eri

elinkaarimalleja ja elinkaarihallintaan liittyvää materiaalia. Esimerkiksi standardi EN-

50126:1999 esittää omanlaisensa elinkaarimallin rautatiesovellusten hallintaan, kun taas

EN-14040 esittää elinkaarenperiaatteita yleisesti. Ulrich ja Eppinger (2004) käsittelevät

kuluttajatuotteiden suunnittelun ja kehittämisen kannalta. Tuotteiden hankkijan

näkökulmasta tärkeä standardi on SFS-EN 12100, koska se käsittelee tuotteen elinkaarta

käyttäjän näkökulmasta. [6]

2.5.1 ISO 14040 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja

pääpiirteet

Kansainvälinen standardi ISO 14040 on yksi elinkaariarviointiin tehty standardi.

Standardissa on elinkaariarvioinninselvitykseen neljä eri vaihetta, joita ovat tavoitteiden ja

soveltamisalan määrittelyvaihe, inventaarioanalyysivaihe, vaikutusarviointivaihe ja

tulkintavaihe. [14]

Elinkaariarvioinnin soveltamisalalla tarkoitetaan arvioitavan järjestelmän rajoja ja

yksityiskohtaisuuden tasoa, jotka riippuvat aiheesta ja mihin tarkoitukseen selvitys tehdään.

Selvityksen tavoitteitten mukaan laajuus ja tarkkuus voi vaihdella suuresti. [14]
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Elinkaariarvioinnin seuraava vaihe on inventaarianalyysivaihe. Tässä vaiheessa kerätään

kaikki mahdollinen syöte- ja tuotostiedot. Nämä tiedot tallennetaan tässä vaiheessa

selvityksen inventaarioon. [14]

Vaikutusarviointivaihe tehdään kolmannessa vaiheessa elinkaariarviointia. Tämän vaiheen

on tarkoitus antaa lisätietoa, jota pystytään hyödyntämään arvioitaessa inventaarioanalyysin

tuloksia, jotta pystytään ymmärtämään paremmin ympäristön kannalta tuotejärjestelmän

inventaarioanalyysin tuloksien merkitys. [14]

Viimeinen vaihe on tulkintavaihe, jossa inventaarioanalyysin, vaikutusarvioinnin tai näiden

molempien tulokset yhdistetään. Tuloksia käsitellään suositusten, johtopäätösten ja

päätöksenteon pohjaksi, jotka tavoitteissa ja soveltamisalassa oli määritelty. [14]

Elinkaariarvioinnin tekemiseen kansainvälisen standardin mukaan ei ole yhtä tietynlaista

menetelmää, vaan jokainen organisaatio voi vapaasti toteuttaa omanlaisensa menetelmän

oman organisaation vaatimusten mukaisesti, mutta kuitenkin niin kuin kansainvälisessä

standardissa on määritelty. [14]

Elinkaariarviointi on toiminnalliseen yksikköön perustuva suhteellinen lähestymistapa ja

tämän takia eroaa monista muista tekniikoista, (kuten riskinarviointi ja

ympäristövaikutusarviointi). Elinkaariarviointi ei ole ennuste todellisista tai tarkoista

ympäristövaikutuksista, koska ympäristötietoja haetaan eri paikoista ja ajankohdista ja jotkin

vaikutukset kuten ympäristövaikutukset voivat olla selkeästi tulevaisuuden vaikutuksia. [14]

2.5.2 ISO 14044:2006 Ympäristöasioiden hallinta, elinkaariarviointi, vaatimukset ja

suuntaviivoja

Yleisesti elinkaariarvioinnilla tulee määrittää selvästi tavoitteet ja soveltamisala. Näiden

tulee olla yhteensopivat soveltamiskohteen kanssa, johon elinkaariarviointi ollaan

tekemässä. Standardissa annetaan määritelmät, jotka tulisi ottaa huomioon tavoitteiden- ja

soveltamisalan määritelmässä (Taulukko 2).
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Taulukko 2. ISO 14044 4.2.2 ja 4.2.3.1 tavoitteiden- ja soveltamisalan määritelmät. Suora
suomennos [15, s.35]

Elinkaariarvioinnin tavoitteita määriteltäessä

aiottu käyttötarkoitus

selvityksen tekemisen syyt

aiottu kohdeyleisö, eli kenelle selvityksen tulokset on tarkoitus viestiä

onko tarkoitus käyttää tuloksia julkisesti esitettävissä vertailuväitteissä

Elinkaariarvioinnin soveltamisalaa määriteltäessä

tutkittava tuotejärjestelmä

tuotejärjestelmän toiminnot tai vertailuselvityksissä tuotejärjestelmien toiminnot

toiminnallinen yksikkö

järjestelmän rajat

allokointimenettelyt

vaikutusarviointimenetelmät ja vaikutustyypit

käytettävä tulkintatapa

tiedoille asetetut vaatimukset

olettamukset

arvovalinnat ja vapaaehtoiset osat

rajoitukset

lähtötietojen laatuvaatimukset

kriittisen arvioinnin tyyppi, mikäli käytössä

selvityksestä vaadittavan raportin tyyppi ja muoto.

Määritelmien jälkeen tavoitteita voidaan joutua muokkaamaan tulevaisuudessa esimerkiksi

saatujen lisätietojen tai muuttuvien olosuhteiden perusteella.

2.5.3 IEC-60300-3-3, Sovellusopas - Elinkaarikustannukset

The International Electrotechnical Commission (IEC) on maailmanlaajuinen organisaatio,

joka kokoaa kaikki maailmanlaajuiset sähkötekniset komiteat yhteen. Tätä varten ja muun

toiminnan lisäksi IEC julkaisee kansanvälisiä standardeja, teknillisiä ohjeita ja tietoja,

julkisesti saatavia teknillisiä tietoja, teknillisiä raportteja ja sovellusohjeita.

[16, s.5]
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Standardi IEC 60300-3-3 on kansainvälinen standardi, josta ilmestyi vuonna 2017 uudistettu

kolmas versio. Tämä standardi on yleisesti tarkoitettu käytettäväksi teollisuuden laitteiden

elinkaarikustannusten laskentatehtävissä. [16]

60300-3-3 sovellusoppaassa vertaillaan vaihtoehtoisia järjestelmäratkaisuja toisiinsa, joissa

koko elinkaaren kustannukset ovat merkittäviä sisältäen järjestelmähankinnan, operoinnin,

lisäykset, kunnossapidon, uudistukset sekä poistotoimenpiteet. Sovellusoppaan päätarkoitus

on auttaa päätöksentekijöitä löytämään parhaimman kokonaisratkaisun sisältäen kaikki

kustannukset. Oppaassa on hyviä esimerkkejä miten järjestelmän koko elinkaaren

kustannuksia pystytään pienentämään, vaikka alkuinvestointi voi olla kallein verrattuna

toisiin vastaavanlaisiin järjestelmiin. [16, s.7]

Elinkaarikustannuslaskelman prosessiin kuuluu viisi pykälää, joita ovat

 luoda organisaatioteksti

 suunnitella analyysi

 määritellä analyysimenetelmä

 suorittaa analyysi

 viimeistellä analyysi. [16, s.14]

Näitä vaiheita sovelletaan analyysikohtaisesti, huomioiden analyysin tavoitteet ja

työskentelymenetelmät. Jokainen analyysi soveltaa näitä kohtia ja käyttää niitä tarpeen

mukaan, löytääkseen tehokkaimman suoritustavan kyseiselle analyysille. [16, s.14]

Organisaation on ehkä löydettävä vaihtoehtoja järjestelmän toteuttamiseen ja tuotava nämä

ratkaisut arvioitavaksi osaksi analyysia. Uusien vaihtoehtoisten tapojen toteutuksien etsintä

ja löytäminen on osa analyysin tavoitteita. Analyysin edetessä vaihtoehtoisia toteutustapoja

voidaan lisätä. Näitä vaihtoehtoja voi olla esimerkiksi,

 hankinta- ja käyttökustannukset ovat erisuuruiset

 luotettavuus ja ylläpitokustannukset ovat erilaiset

 vaihtoehtona redundanttinen järjestelmä

 elinikä on poikkeuksellinen. [16, s.16]

Tehdessä elinkaarianalyysiä, on ensimmäisenä päätettävä analyysin laajuus, joko laaja tai

rajoitetumpi analyysi, kun elinkaarikustannusanalyyseja käytetään taloudellisella puolella,
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tulee huomioon ottaa kaikki mahdolliset elinkaarikustannukset. Tämä mahdollistaa

lopputuloksen, jossa on mahdollisimman vähän epävarmuustekijöitä sekä enemmän

tarkkuutta järjestelmän valinnassa. Tämän lopputuloksen saamiseksi tarvittavan tiedon tulee

olla tarkkaa ja laajasti hankittua. [16, s.17]

Elinkaarianalyyseistä on hyötyä, koska sillä voidaan avustaa päätöksenteossa ja suurimman

hyödyn siitä saadaan laitteen tai järjestelmän elinkaaren alkuvaiheessa, koska tässä vaiheessa

on mahdollisimman suuri taloudellinen vaikutus elinkaareen ja tulevaisuuden kustannuksiin.

2.6 RCM – Luottavuuskeskeinen kunnossapito

RCM (Reliability Centered Maintenance) luotettavuuskeskeinen kunnossapito on

menetelmä, jonka avulla pystytään toteuttamaan yrityksille kunnossapito-ohjelma, jonka

tavoite on ehkäistä vikojen syntyä. Tämän ohjelman perusteella saadaan laitteiston ja

rakenteiden parempi käytettävyys ja taloudellisuus sekä käyttötoiminnan turvallisuus

parantuu. [17] Työssä otetaan huomioon RCM periaatteet ja tämän avulla tutkitaan onko

mahdollisuutta pidentää elinkaarta pidemmälle kuin laitevalmistaja on arvioinut, ottamalla

huomioon laitteiden toimintaympäristöt, vikaantumishistoriat ja miettimällä laitteiden

tuenpäätyttyä varaosien hankintaa varastoihin ja käyttöhenkilökunnan koulutuksia

laitehuolloille.

2.6.1 Määritelmä

Luottavuuskeskeinen kunnossapito määritellään prosessiksi, jonka avulla pystytään

toimimaan oikein ja tekemään oikeita päätöksiä, jotta laitteiden ja rakenteiden kunto,

toiminta ja suorituskyky ovat halutulla tasolla [17]. Prosessi perustuu seitsemään

ydinkysymykseen, joihin haetaan vastauksia ja joiden tarkoitus on varmistaa prosessin

oikeanlainen suorittaminen. Nämä seitsemän kysymystä ovat:

 Mitkä ovat laitteen toiminnot ja suorituskykyvaatimukset nykyisessä

toimintaympäristössään?

 Millä tavoin laite ei pysty täyttämään toimintojansa?

 Mikä voi aiheuttaa toimintahäiriön?

 Mitä tapahtuu vikaantumisen tapahduttua?

 Mihin asioihin vikaantuminen vaikuttaa?

 Mitä voidaan tehdä ennustamaan tai estämään jokainen vika?
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 Mitä pitäisi tehdä, jos sopivaa ennakoivaa toimenpidettä ei löydy? [17, S.7]

Edellä mainittujen kysymysten avulla prosessi etenee ja tietoa kerätään talteen lopullisten

päätösten tekemiseen. Laitteille valittavien toimenpidelajien valinnassa, kuten

kunnonvalvonta, aikataulutetut huoltotoimenpiteet, vaihtotoimenpiteet jne, käytetään apuna

RCM-päätöskaaviota (Kuva 8).

Kuva 8. RCM-päätöskaavio päätösten teon helpottamiseksi, muokattu lähteestä [17, S.201].

2.6.2 Hyödyt

Luotettavuuskeskeisen kunnossapitoprosessin suorittamisen seurauksena voidaan saavuttaa

muun muassa seuraavia asiat:

 turvallisuuden parantaminen ja ympäristöpäästöjen huomioonottaminen

korkeammalla tasolla

 tuotannon korkeampi käytettävyys sekä parempi luotettavuus

 tuotteen laadun parannus

 kunnossapidon tehokkuuden optimointi
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 kalliiden laitteiden pidempi käytettävyys

 työmotivaation nostatus

 parantunut työyhteisö sekä tiimien välinen yhteistyö

 tietokannanluonti tai tietokannan parantunut käyttö. [17, S. 307-317]

Turvallisuuden parantaminen ja ympäristöpäästöjen huomioonottaminen

korkeammalla tasolla

RCM-prosessi myötävaikuttaa parempaan turvallisuustasoon ja ympäristön suojelemiseen

seuraavilla tavoilla:

 Jokaisen vian systemaattisella tarkastelulla ja niiden turvallisuus- ja

ympäristövaikutuksien huomioon ottaminen tarkoittaa, että turvallisuudesta ja

ympäristön eheydestä tulee huoltoprioriteetteja.

 Tekniseltä kannalta päätöksentekoprosessit määrää, että ne viat jotka vaikuttavat

turvallisuuteen tai ympäristöön on käsiteltävä jollain tavalla ja toimenpiteet on

suunniteltava siten, että poistetaan joko kokonaan turvallisuusriskit ja

ympäristöpäästöt tai saatetaan ne hyväksytylle tasolle.

 Rutiinitehtävien määrän ja tiheyden yleinen vähentäminen, erityisesti laitteen

herkkien osien huoltamista, jotka häiritsevät koko laitteen toimintaa. Sisäisten

komponenttien huolto voi aiheuttaa käynnistettäessä virheilmoituksen. [17, s.308]

Tuotannon korkeampi käytettävyys ja luotettavuus

RCM-prosessi auttaa saavuttamaan korkeampaa käytettävyyttä ja luotettavuutta seuraavilla

tavoilla:

 Jokaisen vian toiminnallisten seurausten järjestelmällinen tarkastelu, jota ei jo ole

käsitelty turvallisuusriskinä ja tarkastelun perusteella valitaan tehokkaimmat tehtävät

käytettäväksi kussakin vikatilassa.

 Painotus ehdollisten tai pakollisten tehtävien tekoon varmistaa, että mahdolliset viat

havaitaan ennen kuin niistä muodostuu toimintahäiriöitä. Tämä auttaa vähentämään

toiminnallisia seurauksia kolmella tavalla.

o Ongelmat huomataan ja korjataan ennen kuin laite pysähtyy kokonaan ja

aiheuttaa toimintahäiriön.
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o Resurssien ja mahdollisten varaosien saatavuus ennen kuin ongelmat

esiintyvät, jolloin myös mahdollinen korjausaika pienentyy ja mahdollinen

toimintahäiriön kesto lyhentyy.

o Korjaukset suoritetaan vain silloin kun laitteet tarvitsevat huoltoa. Tämä

pidentää korjaavien toimenpiteiden välistä aikaa, joka taas puolestaan

tarkoittaa laitteiden harvempaa poissaoloa käytöstä ja tuotantomenetykset

vähentyvät.

 Tekemällä jokaisesta viasta muistiinpanot ja ohjeistuksen minkälaisia toiminnallisia

häiriötä viasta on ilmentynyt, voidaan korjausaika lyhentää, kun voidaan nopeasti

suorittaa diagnoosi.

 Käyttämällä sellaisia työntekijöitä jotka tuntevat laitteen käytön ja miten laite

kuuluisi toimia. Tämä parantaa viallisten laitteiden tai sellaisten laitteiden

löytämistä, jotka eivät enää toimi niille asetetulla tavalla. [17, s.311]

Tuotteen laadun parannus

RCM-prosessin avulla pystytään optimoimaan laitteiden käytettävyyttä ja pitämään

automatisoitujen laitteiden toiminta halutulla tasolla, esimerkiksi tallentamalla tiedot

kaikista häiriöistä kunnossapitojärjestelmään ja hyödyntämällä niitä tulevaisuudessa. Näiden

asioiden ansioista voidaan vähentää tuotantohäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteen

laatuun. [17, s.313]

Kunnossapidon suurempi huolto- ja kustannustehokkuus

RCM-prosessi auttaa vähentämään tai ainakin hallitsemaan ylläpitokustannusten

kasvuvauhtia seuraavilla tavoilla:

 vähemmän ruutinihuoltoja

 keskittymällä ostamaan parempia huoltopalveluita

 vähemmän tarvetta käyttää kalliita asiantuntijoita

 selkeämmät ohjeet uuden huoltotekniikan hankkimiseen. [17, s.313]

Kalliiden laitteiden käyttökelpoisuuden nostaminen ja eliniän parannus

Laitteiden eliniän pidentäminen perustuu täysin kunnossapitotöiden suorittamiseen sillä

tasolla, että saavutetaan ainakin minimi suorituskyvyn taso, jonka sen käyttäjät haluavat sen

olevan ja jolla laitetta pystytään normaalisti käyttämään. Käytettäessä apuna RCM-prosessia
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pystytään takaamaan suunnilleen minkä tahansa laitteen pitkä elinikä ainakin niin pitkään

kuin varaosia riittää ja laitteen komponentit ja ympäristö pysyvät vahingoittumattomina.

RCM:n päätöskaaviossa kehotetaan ensisijaisesti käyttämään kunnonvalvontaa,

mahdollisuuksista riippuen. Kunnonvalvonnan avulla pystytään varmistamaan jokaisen

yksittäisen osan maksimaalinen elinikä, ennen vaihdon ajankohtaa. [17, s.315]

Työmotivaation nostatus ja parantunut työyhteisö

RCM-Prosessin avulla pystytään vaikuttamaan ihmisten työmotivaatioon, jotka kuuluvat

prosessissa asioiden tarkastelijoihin. Henkilöstön parempi ymmärtäminen miten laitteet

toimivat ja mitä heiltä vaaditaan, jotta laitteiden toimivuus paranisi ja sitä kautta myös

luotettavuus. Kun henkilöstöllä on tiedossa nämä asiat se tuo luotettavuutta tekemiseen ja

työmotivaatio nousee. Henkilöstön tietoisuus siitä mitä kunkin kuuluu tehdä työyhteisössä

työtehtävänsä eteen vaikuttaa suuresti siihen tehdäänkö työt oikealla vai väärällä tavalla ja

onko henkilöt vastuullisia. Tällä tavalla myös estetään se, että kaikki epäonnistumiset eivät

johdu työnjohtajasta, kun on tiedossa kenen vastuulla mikäkin toimenpide on. Tällä on myös

positiivinen vaikutus työntekijöiden suhteisiin, kun epäselvyyksiä ei pääse tulemaan, eikä

negatiivisia väittelyitä synny. Lisäksi työyhteisöä ja työmotivaatiota parantavat se tieto, että

kaikki ryhmän jäsenet ovat päässeet vaikuttamaan tavoitteiden asettamisessa ja täten

miettivät kuka heistä pystyy suoriutumaan parhaiten kyseisistä töistä. Tulevaisuudessa

kaikki luultavasti haluavat tehdä työnsä hyvin ensimmäisellä kerralla. [17, s.315]

Tietokannanluonti tai tietokannan parantunut käyttö

RCM – prosessin aikana kerättyjen tietojen pohjalta voidaan muodostaa hyvä ja kattava

tietokanta tai tiedot voidaan ajaa nykyiseen tietokantaan, osaksi vallitsevia

kunnossapitokäytäntöjä. Tietokantaa hyödyntämällä pystytään seuraamaan laitteiden

kunnossapitotoimenpiteitä ja mitkä näiden toimintojen suorittamisen ajankohdat ovat.

Tietokannan avulla ei pitäisi tulla ongelmia toimenpiteiden suorittamiseen, vaikka

henkilöstö vaihtuisi uusiin työntekijöihin tai työvoimaa kierrätetään organisaation sisällä.

[17, s. 316]
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2.7 Optimointiperusteet, tavoitteet

Elinkaaren optimointia voidaan tehdä monelle eri osa-alueelle. Voidaan optimoida

esimerkiksi laitteen kustannuksia, käyttöä, uudelleensijoitusta, huoltoaikoja ja aikaa jolloin

laite kannattaa vaihtaa uuteen. Optimointi ja sen perusteet tulevat laitteen sijoituspaikasta ja

käyttötarkoituksesta. Laite voi olla osa kriittistä kokonaisuutta, jolloin laitteen huoltoon

ottaminen voi olla hankalaa ja huolto pitää suunnitella koko prosessi huomioiden. Näin ollen

laitteiden huoltosuunnitelmassa otetaan huomioon mahdolliset ajat, jolloin laitetta voi

huoltaa.

Laitteen elinkaari käyttöönoton jälkeen voidaan hoitaa yleisellä elinkaarimallilla, jonka

usein saa laitetoimittajalta. Taajuusmuuttajilla on 4 elinkaarenvaihetta (Kuva 9), sekä

vuositasolla arviot koska kukin elinkaarenvaihe toteutuu (Kuva 10). Laitteen poistuessa

markkinoilta varaosasaatavuus huononee ja jonkun ajan kuluessa loppuu. Laitteen suositeltu

yleinen elinkaarimalli pohjautuu laitteen yksittäisten komponenttien vanhentumiseen, joilla

voi olla eri elinkaaret. Komponenttien elinkaaret ovat usein aikaan sidonnaisia, eikä siinä

huomioida laitteen käyttöä, rasitusta ja ympäristöoloja, jotka vaikuttavat suuresti

elinkaareen. Puhaltimille on annettu aikaan pohjautuva elinkaari, joka ei ota huomioon ilman

epäpuhtauksia tai ympäristön lämpötilaa. [19]

Kuva 9. ABB taajuusmuuttajien elinkaarimalli [25].

Kuva 10. ACS800-sarjan taajuusmuuttajien elinkaarivaiheet [18, 26].

Optimoinnilla tarkoitetaan valitun kohdefunktion minimointia tai maksimointia samalla

täyttäen halutut vaatimukset ja rajoitukset [19, s.1]. Laitteiden muuttuvat tilanteet ja
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käyttötavat sanelevat sen, että aina yleinen elinkaarimalli ei ole se paras ratkaisu. Muutokset

koko prosessissa voi johtaa säästöihin, jotka tulevat joko suoraan tai pitkällä aikavälillä. [19]

Muuttuvia tilanteita voivat olla laitekokonaisuuden yhden laitteen hajoaminen, jolloin myös

muita laitekokonaisuuden laitteita voi huoltaa. Häiriöt, jotka keskeyttävät laitteiden käytön.

Muuttuva taloustilanne, jolloin esimerkiksi ajetaan teollisuuden laitoksia pienemmälle

teholle ja mahdollisesti osa laitteista otetaan pois käytöstä tilapäisesti.

Tavoitteet työllä on ennen kaikkea optimoida laitteiden elinkaarta pidemmälle, jotta

investoinneilta vältyttäisiin, joka puolestaan pienentää kustannuksia. Lisäksi tavoitellaan

käynninaikaisten vikojen pienentämistä oikeaoppisella huolto-ohjelmalla, mutta ottaen silti

huomioon ettei laitteita huolleta ennenaikaisesti tai syyttä. Oikeanlaisen huolto-ohjelman

optimointi tarkoittaa käytettävyyden parantumista ja kustannusten pienentämistä, jolloin

voidaan perustellusti pidentää laitteen elinkaarta obsolete (Kuva 9) vaiheen yli.

Tässä työssä RCM menetelmän käyttö perustuu vikaantumisen ja huoltotoimenpiteiden

optimointiin. RCM menetelmä on todella laaja ja täydellistä RCM tutkimusta ei laitteille

tehdä, niiden monimutkaisuuden ja komponenttien määrän vuoksi.

2.8 Elinkaaren määritelmä

Elinkaaren määritelmä, todetaan lyhyesti laitteen olemassaolo kokonaisuutena alusta

loppuun. Elinkaaren määritelmiä on muutamia erilaisia riippuen onko kyseessä tuote tai

palvelu [6] ja puhutaanko arvioinnista tai hallinnasta. Näitä kahta seuraavaa käsitettä

elinkaarenarviointi LCA ja elinkaaren hallinta LCM (Life Cycle Management), pystytään

hyödyntämään investoinneissa ja käytönaikaisessa kunnossapidossa.

Määritelmät vaihtelevat hieman eri aineistojen kesken ja seuraavat määritelmät on yhden

lähteen määritelmiä. Elinkaariarvioinnista LCA on tieteeseen perustuva tekniikka, jossa

arvioidaan resurssien kulutusta ja tuotteen tai palvelun mahdollisia ympäristövaikutuksia

koko sen elinkaaren ajan valmistuksesta, käytön kautta elinkaaren päättymiseen laatimalla

luettelo kulutetusta energiasta, materiaaleista vedestä ja maasta suhteessa ympäristöön.

Elinkaaren hallinta LCM on johtamiskonsepti, jota käytetään teollisuudessa ja palvelualalla

tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi samalla kun parannetaan liiketoiminnan ja sen
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arvoketjujen yleistä kestävyyttä. Lisäksi elinkaarenhallinnalla pystytään ennakoimaan

tulevia kustannuksia, ennaltaehkäisemään mahdollisia teollisuuslaitoksien häiriöitä ja

pitkällä aikavälillä maksimoimaan investointien taloudellinen arvo. Toisen määritelmän

mukaan elinkaari hallinta koostuu kolmesta näkemyksestä, jotka ovat johdon näkemys,

tekninen näkemys ja johtamisen näkemys. [20, s.5-9]
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3 TAAJUUSMUUTTAJA

Ensimmäinen massatuotanto taajuusmuuttaja julkistettiin 1968, yritykseltä Danfoss ja sillä

pystyttiin ohjaamaan vaihtosähkömoottoreita. Ensimmäisestä taajuusmuuttajasta

moderneihin 2000-luvun taajuusmuuttajiin toimintaperiaate on säilynyt samana.

Lisäsovelluksia ja erilaisia toimintaperiaatteita on tullut vuosikymmenien aikana lisää mutta

perusperiaate on samankaltainen. Nykyaikaiset taajuusmuuttajat ovat helppoja ohjelmoida

ja erilaisten säätöjen toteuttaminen onnistuu adaptiivisten lohkojen avulla. [21]

Ensimmäiset taajuusmuuttajat kehitettiin ohjaamaan sähkömoottoreita erilaisille

sovelluksille. Nykypäivänä taajuusmuuttajilta tahdotaan enemmän, esimerkiksi

energiansäästöä, pienempiä paineiskuja putkistoon pumppukäytöillä, pienempää

käynnistysvirtaa ja älykästä moottorinohjausta. [21]

3.1 Taajuusmuuttajan toimintaperiaate

Taajuusmuuttajan toiminta perustuu sähköverkosta otetun vaihtosähkön muuttamiseen,

jonka ansioista sähkömoottoria voidaan ohjata. Pääsääntöisesti ohjataan nopeutta tai

momenttia. Nopeus on riippuvainen sähköntaajuudesta, jota taajuusmuuttajalla voidaan

muuttaa. Taajuudenohjauksesta taajuusmuuttaja on saanut nimensä. Nykyaikaiset

taajuusmuuttajat ovat yleensä aina välipiirillisiä jänniteohjattuja VSI taajuusmuuttajia,

esimerkiksi ABB ACS-sarjan tuotteet ja Vacon NXS ja NXP. [21]

3.2 Suunnittelun perusteet

Suunnittelu alkaa tarpeen määrityksestä, minkälainen sovellus tarvitaan, tehonmäärä ja mitä

sähkömoottorilla on tarkoitus pyörittää. Suorakäytön ja taajuusmuuttajan välillä tehdään

tarvearviointi, joka sisältää moottorin säätötarpeen arvioinnin, sekä pehmokäynnistyksen

tarpeen, jos arvioinnin perusteella tarvitaan molempia tai toista kyseisessä käytössä, valitaan

taajuusmuuttaja.

Alkutietojen perusteella aloitetaan suunnittelemaan laitetilaan laitepaikkaa, sekä

sähkölähtöä. Laitetilasta varataan taajuusmuuttajalle tilaa lattialta, seinältä tai keskuksen

sisältä, riippuen tehonmäärästä ja taajuusmuuttajan koosta sekä varataan sopivan kokoinen

sähkölähtö. Suunnittelu voi ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet, jolloin normaalisti
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valitaan yhtä kokoa isompi taajuusmuuttaja, kun kyseessä on pienemmän runkokoon

taajuusmuuttajat.

3.3 Sovellukset

Nykyaikaisella taajuusmuuttajalla pystytään toteuttamaan erilaisia sovellutuksia, näitä ovat

pumppu- ja puhallinkäytöt, hissit, kuljettimet, sekä kaikki vaihtosähköpohjaiseen

voimansiirtoon perustuvat laitteistot esimerkiksi, laivojen potkurikäytöt, sähköveturit,

sähköautot ja hybridiautot sekä tuulivoimalat. Taajuusmuuttaja soveltuu kaikkiin

sovelluksiin, joissa on tarvetta pystyä säätämään moottorin kierrosnopeutta tai saamaan

pehmeä sähkömoottorin käynnistys. Pehmeällä käynnistyksellä saadaan pienempi

käynnistysvirta, jonka ansioista pystytään pienentämään mahdollisia sulakekokoja.
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4 TYYPILLISIÄ HUOMIOITA ELINKAAREN VAIHEISSA

Kaikki laitteet käyvät elinkaaren eri vaiheet läpi eliniän aikana. Näiden eri vaiheiden

kohdalla tarvitsee pohtia kyseisten vaiheiden kannalta kriittisiä päätöksiä, joilla varmistetaan

laitteiden suunniteltu elinkaari. Jos jokin elinkaarenvaihe hoidetaan huonosti, tarkoittaa se

esimerkiksi mahdollisia vikaantumisia tai käyttövarmuuden heikentymistä. [17]

Kohdeyrityksen tarvitsee miettiä milloin mikäkin vaihe olisi hyvä suorittaa, jotta

käytettävyys pysyy kokoajan hyvällä tasolla ja elinkaaren loputtua on esimerkiksi

suunnitelma korvaavan laitteen asennuksesta tai laitepaikan siirrosta. Hyvällä suunnittelulla

taataan jatkuvuus käytettävyydellä laitteen elinkaaren loputtua ja uuden laitteen paikalleen

asennuksen jälkeen.

Tavoitteita joita johtamispäätöksillä pyritään saamaan ja optimoimaan ovat kustannukset,

tuotantotehokkuus, sekä turvallisuus koko laitteen elinkaaren ajan. Näitä tavoitteita

seurataan kohdeyrityksen eri mittareissa ja eri organisaatioiden toimesta. Käytön ja

kunnossapidon edustajat seuraavat kustannuksia ja turvallisuutta laitteen asennuksesta aina

romutukseen saakka ja projektiorganisaatio, joka hoitaa investointien näkökulmasta halutut

tavoitteet.

Yrityksen johdolla on suuri vaikutus elinkaaren eri vaiheissa. Johtajat miettivät mitä

mittareita käytetään, minkälaisia tavoitteita asetetaan sekä linjaavat haluttujen

investointipäätösten toteuttamisaikatauluja ja ovat mukana päätöksien teossa pyritäänkö

jatkamaan laitteiden elinkaaria.

4.1 Sijoitusten perusteet

Laitteiden sijoituksissa otetaan huomioon laitetilojen kapasiteetit, ohjattavan moottorin

etäisyys laitetilasta ja kaapelireitit. Kustannustehokasta on saada taajuusmuuttaja asennettua

mahdollisimman lähelle ohjattavaa sähkömoottoria, jotta kaapelin pituus jäisi

mahdollisimman lyhyeksi.

4.2 Käyttövarmuus

Käyttövarmuus tavoittelee laitteiden ja järjestelmien niille ennalta määrättyjen tehtävien

suorittamista ongelmitta. Käyttövarmuus koostuu monesta eri asiasta, joita ovat esimerkiksi
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tuotteiden ja laitteiden kohdalla toimintaominaisuudet, helppokäyttöisyys, käyttövarmuus

jne. IEC 60300-3-2 standardissa [22] esitetään yleisiä käyttövarmuustietojen

hyödyntämiskohteita, joita ovat mm:

 kunnossapidon suunnittelu

 modifikaatiopäätösten teko

 varaosa- ja resurssitarpeiden arviointi

 sopimusehtojen täyttymisen arviointi

 asetettujen tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksien arviointi

 valmistuksen ja suunnittelun palautetieto

 takuuajan kustannuksien arviointi

 käyttövarmuusvaatimuksien määrittäminen

 vastuukysymysten käsittely

 laitteiden testausmäärityksien teko. Suoralainaus [23, s.11]

Näistä monia voidaan hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.

Käyttövarmuuteen sisältyy kolme eri osa-aluetta (Kuva 11), jotka ovat toimintavarmuus,

kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus. Kyseiset osa-alueet näkyvät myös

käyttövarmuuden laskenta yhtälössä:

𝐴 = 𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅

, (4.1)

missä,

MTBF = Keskimääräinen vikaväli

MTTR = Keskimääräinen korjausaika

Toimintavarmuus vaikuttaa vikavälin pituuteen ja kunnossapidettävyys sekä

kunnossapitovarmuus vaikuttavat korjausaikaan. [23]
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Kuva 11. Käyttövarmuuden tekijät. Suoralainaus [23, s.14]

Oikean laatutason löytäminen on haastava tehtävä. Laadukkaan laitteen hankinta maksaa

yleensä enemmän kuin laaduttomamman, joten laitteiden investointeja tai

korvausinvestointeja mietittäessä, tulisi tarkistella kohteen kriittisyyttä ja täten pohtia

laitteen käytettävyyttä, jotta turhan laadukkaita laitteita ei asennettaisi. [23]

4.3 Käyttö

Teollisuusympäristössä on paljon erilaisia käyttökohteita, joita ovat mm. puhallin- ja

pumppukäytöt, kuljettimet ja sekoittimet. Eri käyttöpaikoilla ja kohteilla voi olla erilaiset

kuormitukset, syklisyys ja riskiluokitukset. Nämä vaikuttavat laitteiden elinkaareen,

huoltotarpeisiin ja ajankohtaan, jolloin laitteita pystytään huoltamaan.

Johtamispäätöksien teossa hyödynnetään käyttöpaikkatietoja, jotta kyseisen paikan laitetta

huolletaan siihen varattuna aikana ja kovan kuormituksen alla olevia laitteita seurataan

enemmän ja mahdollisesti huolletaan useammin. Lisäksi kohdeyrityksen

kunnossapitojärjestelmästä saatava historiatieto on vahvasti mukana päätöksien teossa.

4.4 Huolto

Laitteiden asennuksen yhteydessä määritellään suositellut laitteen huoltovälit, joiden

määrityksestä kerrotaan kappaleessa 5.2. Laitteiden käyttövarmuuden pitämiseksi hyvällä

tasolla edellyttää sopivin väliajoin tapahtuvaa huoltoa.

4.5 Korvaava sijoitus

Laitteita joudutaan välillä sijoittamaan uudelleen laitetilassa tai laitetilojen uudistuksien ja

siirtojen myötä. Laitetilat voivat ajansaatossa jäädä liian pieniksi ja kustannustehokkaampaa
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voi olla rakentaa kokonaan uusi laitetila, laajennuksen sijasta. Korvaavaa sijoitusta mietitään

niissä tilanteissa, kun laitteen elinkaarta on vielä vuosia jäljellä ja jos muut järjestelmät

pysyvät myös ennallaan. Tilanteissa joissa laitteen ohjaustapa ja ohjausjärjestelmä muuttuu

tai uusitaan, uusitaan yleensä myös laite ja vanha laite siirretään mahdollisesti varapaikalle

tai otetaan käyttöön muualla.

4.6 Käytöstä poisto

Prosessit muuttuvat vuosien varrella tarpeen vaatiessa. Muutokset voivat johtaa prosessin

laitekannan muutoksiin, jolloin laitteita tarvitsee säätää, vaihtaa tai poistaa. Käytöstä poisto

ei välttämättä tarkoita koko laitteen purkamista laitetilasta, vaan laite voidaan myös jättää

varalle laitepaikalle tulevia tarpeita ajatellen tai kyseinen laite voidaan uudelleen sijoittaa

kokonaan uudelle laitepaikalle, josta poistetaan elinkaaren päässä oleva laite.

Laitteen jättäminen varalle laitepaikalleen, tulee aina huomioida laitteen elinkaari,

tarvittavat huoltotoimenpiteet ja oikeanlainen säilytys. Elinkaaren toimenpiteet on hyvä

päivittää siten, että turhia huoltoja ei tehdä ja kustannuksia saadaan säästettyä. Tarvittavat

huoltotoimenpiteet on hyvä tehdä, jolla varmistetaan laitteen eheys ja toimintavarmuus, kun

laite otetaan taas uudelleen käyttöön. Varalla olevat laitteet tarvitsevat usein sähköä,

pysyäkseen kunnossa. Taajuusmuuttajien sisäiset komponentit voivat vioittua varastoinnin

aikana, jos ylläpitosähkö puuttuu.
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5 ELINKAARIMALLIN SUUNNITTELU TAAJUUSMUUTTAJISSA

PROSESSITEOLLISUUDESSA

Prosessiteollisuudessa laitteita löytyy paljon ja monet ovat riippuvaisia toisistaan. Yhden

laitteen hajoaminen voi pysäyttää koko prosessin, jolloin kaikkien linkkien on oltava

vahvoja. Entistä enemmän laitokset tukeutuvat elinkaarimalleihin ja eri laitteiden elinkaaret

ovat mietitty muiden linkitettyjen laitteiden kanssa ristiin. Tässä kappaleessa suunnitellaan

elinkaarimallit kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat käytön aikana, korvausinvestoinneissa

ja investoinneissa. Elinkaarimallit optimoidaan kustannuksien ja riskien näkökulmasta.

Elinkaarimallin suunnittelu alkaa laitteiden hankinnan yhteydessä, jolloin mietitään

elinkaarenkesto, tarvittavat varakomponentit ja huoltojen ajoitus. Elinkaarenkesto on tärkeä

tieto teollisuusympäristössä, jotta voidaan arvioida milloin kyseisten laitteiden huoltotuki ja

komponenttien saatavuus loppuu ja milloin elinkaari alkaa olemaan lopussa, jolloin voidaan

alkaa suunnittelemaan korvausinvestointeja. Laitteita voi olla kymmenistä aina moniin

satoihin ja näin ollen vaikutukset korvausinvestointeihin suuret. Teollisuusympäristössä

korvausinvestointi pitää yleensä tapahtua laitoksien ollessa pois tuotantokäytöstä.

5.1 Kaupallinen tarjoaminen

Valmistajat tarjoavat valmiita malleja taajuusmuuttajien elinkaaren optimointiin. Mallit ovat

usein tehty valmistajan kriteereiden mukaan, eikä erilaisia sovelluksia ole huomioitu.

Valmistajien valmiit mallit soveltuvat hyvin ei niin kriittisiin kohteisiin tai jos laitteiden

kahdennus on hyvin toteutettu. Erilaiset käytöt rasittavat taajuusmuuttajia eri tavalla, jolloin

elinkaarimalli pitää optimoida kyseiselle käytölle. Erilaisia käyttöjä ovat esimerkiksi,

syklinen suuritehoinen, syklinen matalatehoinen, käynnistys rampilla nimelliseen

pyörimisnopeuteen ja suurnopeuskäyttö jarrutuksella. [1]

Taajuusmuuttajan komponenteilla on erilaiset elinkaaret, esimerkiksi puhaltimien elinkaari

on erilainen kuin puolijohteiden. Laitevalmistajilla on elinkaarimallissaan merkattu

vuositasolla milloin mikäkin komponentti pitää vaihtaa, esimerkiksi ABB taajuusmuuttajilla

huollot jaotellaan 3-vuoden välisiksi ja ne ovat PM3, PM6, PM9 ja PM12. Nämä huollot

koostuvat eriosien vaihdoista ja tarkastuksista. Ensimmäinen sisältää puhaltimen vaihdon ja

PM9 sisäisiä komponentteja, joita ovat mm. kondensaattorit ja IGBT (Insulated-Gate

Bipolar Transistor) kortit. [1]
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5.2 Elinkaaren optimointi käytössä ja kunnossapidossa

Teollisuusympäristössä laitteiden kunnossapitotyöt, huollot ja uudistukset ovat yleensä

haasteelliset. Laitteet ovat suunniteltu kyseiseen prosessiin ja ovat osa kokonaisuutta, jolloin

häiriö laitteessa saattaisi pysäyttää koko prosessin. Kunnossapito- ja huoltotyöt tulisi silti

suorittaa niille tarkoitettuna aikana, jolloin varmistetaan laitteiden toimintavarmuus koko

elinkaareen aikana.

Kappaleessa 1.2 kerrotaan yrityksen nykyinen elinkaarihallinta ja miten sitä toteutetaan.

Tämän kappaleen tarkoitus on optimoida elinkaari käytön aikana, johon ei huomioida

laitevaihtoja. Optimoinnin kohteena on käytettävyys ja kustannukset. Optimoinnin apuna

käytetään luotettavuuskeskeistä kunnossapitoprosessia (RCM), yrityksen

kunnossapitojärjestelmää, laitteiden riskiluokitusta sekä laitekahdennuksia.

Optimointi tehdään erikseen vähemmän kriittisille laitteille, kriittisille laitteille, joilla ei ole

kahdennusta ja kriittisille laitteille, joilla on kahdennus. Tarkastelu aloitetaan RCM-

prosessin 7 ydinkysymyksellä [17, sivu 7]. Kysymyksillä haetaan vastaus laitteiden

normaaleille toiminnoille, millä tavoin laite ei pysty täyttämään toimintojaan, mitkä voivat

aiheuttaa viat, mitä seurauksia vioista ilmentyy, voidaanko vikoja ennustaa ja mitä täytyy

tehdä, jos sopivaa ennakoivaa toimenpidettä ei löydy. Seuraavassa vaiheessa otetaan

johtopäätökset yrityksen kunnossapitojärjestelmästä saaduista tiedoista ja analysoidaan

onko laitteita vikaantunut huoltojen välissä. Viimeisessä vaiheessa otetaan huomioon

yrityksen tekemä laitteiden kriittisyysluokittelu ja jaotellaan laitteet kolmeen kategoriaan,

jotka on lueteltu kappaleen alussa.

Ensimmäinen vaihe, RCM-prosessin 7 ydinkysymystä

1. Laitteen suunniteltuihin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi,

moottorinkierrosnopeuden muutokset, sisäänrakennetun logiikan

(adaptiivinen ohjelma) toimintojen suorittaminen käytön, sekä

mahdollisten vikojen aikana ja haluttujen tietojen lähetys käyttäjälle.

2. Laite ei pysty toteuttamaan haluttua toimintaa, esimerkiksi

kierrosnopeuden pitämistä halutulla tasolla.
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3. Vian voivat aiheuttaa ainakin seuraavat asiat: lämpötila, likaisuus,

kosteus, laitteen komponentin hajoaminen, inhimillinen virhe laitteen

parametreissa ja löysät kaapeliliitokset.

4. Vioista voi ilmentyä laitteen pysähtyminen, hajoaminen, haluttujen

toimintojen väärin tulkinta ja laitteen kommunikoinnin menetys.

5. Vikaantuminen vaikuttaa laitteen toimintaan ja mahdollisesti koko

prosessin pysähtymiseen.

6. Vikoja voi osittain ennustaa laitteesta tulevan äänen, laitteen

käyttötuntien ja liitosten lämpenemisen perusteella.

7. Jos ennakoivaa prosessia ei löydy tai ennakoivaa prosessia ei voida

toteuttaa, käytetään laitetta hajoamiseen asti.

Toinen vaihe, johtopäätökset yrityksen kunnossapitojärjestelmästä

Kohdeyrityksen kunnossapitojärjestelmässä on mm. laitteiden tietokortit, vikailmoitukset,

laitteiden ennakkohuoltotoimenpiteet, sekä tehdyt huollot. Järjestelmä on todella kattava ja

tietoja on kerätty monen vuoden takaa. Tutkitaan kunnossapitojärjestelmästä laitteiden

vikailmoituksia ja tehtyjä huoltotoimenpiteitä, jotka on tehty ennakko huoltotoimenpiteiden

välissä. Vikailmoituksen ja huoltotoimenpiteen tyypin perusteella arvioidaan onko tarvetta

muuttaa ennakko huoltotoimenpiteen ajankohtaa. Huoltotoimenpide voi sisältää

silmämääräisen arvioinnin, jonka perusteella voidaan esimerkiksi todeta laitteen olevan

todella likainen, jolloin seuraavan ennakkohuollon aikaistamista kannattaa harkita. Kyseessä

voi olla myös huoltotoimenpide, jossa vaihdetaan seuraavan ennakko huoltoimenpiteen

alaisia komponentteja, jolloin voi arvioida onko tarvetta muuttaa ennakkohuolto-ohjelman

toimenpidettä pidemmälle tulevaisuuteen alkuperäisestä.

Ennakko huoltotoimenpiteiden välissä on tehty silmämääräisiä tarkastuksia laitetiloissa ja

mahdollisia havaintoja ovat olleet äänitasojen muutokset, lämpenemiset, likaisuus ja tärinät.

Näistä huomioista on tehty kunnossapitojärjestelmään vikailmoitukset ja tarvittaviin

toimenpiteisiin ryhdytään. Vikailmoituksien raportoinneista pystytään todentamaan mitä

toimenpiteitä on tehty, jolla havainto on pystytty korjaamaan. Havainto voi olla sen tyylinen,

jonka pystyy poistamaan ilman komponenttimuutoksia, kuten likaisuus tai tärinä, mutta

jotkut toimenpiteet vaativat yhden tai useamman komponentin vaihtoa ja laitteen

pysäytyksen.
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Ennakkohuoltotoimenpiteiden välissä tehtäviä huoltotoimenpiteitä, ovat olleet

sovelluspäivitykset, ohjainkorttien vaihdot, muiden sisäisten komponenttien vaihdot tai

taajuusmuuttajan näytön jäätyminen, jolloin näytön arvot jumiutuvat näyttämään mennyttä

arvoa. Osa huoltotoimenpiteiden indikoinneista on tullut silmämääräisen tarkastuksen

yhteydessä ja osa huomataan laitteiston pysähtymisen seurauksena, jolloin moottorit,

pumput ja puhaltimet ovat pysähtyneet vikaan. Vikailmoituksista voi myös havaita, ettei

vikaantuminen tule vain vanhoihin laitteisiin vaan myös uudet laitteet vikaantuvat.

Kolmasvaihe, yrityksen kriittisyysluokittelu ja laitekategoriat

Kohdeyrityksellä on todella laajat laitteiden kriittisyysluokittelu taulukot ja suurimmalle

osalle laitteista on tehty kriittisyysarviointi. Kriittisyysarviointia hyödynnetään,

laitekokonaisuuksien suunnittelussa, tarvitaanko laitteiden kahdennuksia tai varalaitteita

varastoon, josta saadaan mahdollisen vikaantuneen laitteen tilalle nopeasti uusi toimiva laite.

Diplomityössä ei käydä läpi kaikkia kriittisyysluokitteluja ja niiden perusteluja ja

vaikutuksia, vaan yleisesti mitkä asiat vaikuttavat kriittisyysluokitteluihin ja mitkä luokat

taajuusmuuttajille on annettu. [Liite 1]

Kriittisyysluokittelut ottavat huomioon seuraavat asiat

 vikaantumisväli

 turvallisuus

 ympäristö

 tuotannonmenetykset

 laatukustannukset

 korjauskustannukset.

Näistä seikoista koostuu laitekortille pisteytys, joka määrittelee kuinka kriittinen laite on

kyseessä. Laitekortilla voi olla esimerkiksi syöttöpumpun laitepaikka, jonka

kriittisyysluokka on kriittinen, jolloin kriittinen luokitus annetaan kaikille laitteille, jotka

vaikuttavat kyseisen laitepaikan toimintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi moottori ja

taajuusmuuttaja.

Taajuusmuuttajille on annettu kolme kriittisyysluokitusta, low, medium ja high. Low-

kriittisyysluokittelu on kriittisyydeltään kaikista pienin. Näille laitepaikoille ei tarvita
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kahdennuksia ja laitteen vikaantumisella ei ole isoja vaikutuksia tuotantoon. Medium on

seuraava taso ja vikaantumiset vaikuttavat suuresti tuotantoon, jolloin laitteilla on

mahdollisesti kahdennukset ja varastossa varalaite. High taso on suurin kriittisyydeltään ja

laitteen vikaantumisella on todella suuret vaikutukset tuotantoon, ympäristöön, laatuun ja

turvallisuuteen. Näille laitteille on mahdollisuuksien mukaan kahdennus ja varalaite

varastossa. Kyseisten laitteiden huoltoa ei välttämättä päästä toteuttamaan käynnin aikana

vaan huoltojen pitää tapahtua yksiköiden pysäytyksien aikana.

Huolto-ohjelman määrittelyyn vaikuttaa laitteiden kriittisyys ja kahdennukset. Ne laitteet

joiden huolto onnistuu vain tuotannon ollessa pysäytettynä, huolletaan silloin ja suositellut

huoltovälit voivat olla lyhempiä tai pidempiä suositeltuun huoltoväliin. Näissä tapauksissa

hyödynnetään kunnossapitojärjestelmän kirjauksia ja kokemusperäistä tietoa miten laitteet

ovat yrityksessä kestäneet.

Liitteessä 1 on kohdeyrityksen kaikki taajuusmuuttajat ja niiden kriittisyysluokittelut. Listaa

hyödynnetään massahuoltojen mietinnässä. Kaikki laitteet joiden kriittisyysluokittelu on

low, pystytään normaalitilanteessa huoltamaan käynnin aikana, jolloin massahuoltoa ei

tarvitse toteuttaa pysäytyksen aikana. Muiden laitteiden kanssa on syytä tehdä tarkastelu

huoltoajankohdan toteuttamisesta, jotta pystytään huoltamaan kerralla mahdollisimman

monta laitetta.

Taulukossa 3, on vertailtu kustannuksia yksittäisen laitteen huollosta ja monen laitteen

huollosta päivässä. Kustannustehokkainta on huoltaa enemmän, kuin 1 laite päivässä.

Laitteiden erilaisten huoltojen laajuudesta johtuen, aina ei pystytä huoltamaan 4 laitetta

päivässä, vaan laitemäärä voi jäädä kahteen.
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Taulukko 3 Taajuusmuuttajien huoltokustannukset, jossa vertailu yhden tai useamman laitteen
huolto päivässä.

Yksittäisen laitteen huolto /
päivä

Useamman laitteen huolto /
päivä

kpl 1 4
huoltohinta 600 2 400
Kiinteä etäkulu /
päivä 379 379
2 laitteen huolto 1 958 1 579
3 laitteen huolto 2 937 2 179
4 laitteen huolto 3 916 2 779

500:n laitteen huollot, 1-4 laitetta / päivä

1 laite / päivä 489 500
2 laitetta / päivä 394 750
3 laitetta / päivä 363 100
4 laitetta / päivä 347 300

Kuvissa 12 ja 13 esitetään jännitekiskoihin syntyneitä whiskereitä, joiden seurauksena on

tapahtunut läpilyönti kahden kiskon väliin (Kuva 14). Läpilyönti on syntynyt pienentyneen

ilmavälin takia ja läpilyönnin seurauksena taajuusmuuttaja hajosi. Tina whiskereitä syntyy,

kun laitteen tina-kupari kiskot ovat optimaalisissa olosuhteissa, jossa ilmanpaine, kosteus ja

lämpötila ovat sopivat [24]. Vastaavanlaisia tilanteita on kohdeyrityksessä ollut muutamia

tapauksia ja sen takia on todella tärkeää kiertää laitteita läpi huoltojen välissä ja lisätä huolto-

ohjelmaan kiskojen puhdistukset.
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Kuva 12 UDC+ Jännitekiskossa olevia "whiskereitä", jotka pienentävät kiskojen välistä ilmaväliä.

Kuva 13 UDC- Jännitekiskossa olevia "whiskereitä", jotka pienentävät kiskojen välistä ilmaväliä.
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Kuva 14 Jännitekiskojen UDC+ ja UDC- välillä tapahtunut jännite läpilyönti.

5.3 Elinkaaren optimointi korvausinvestoinneissa

Asennetuille laitteille tehdään elinkaarimallit kokemusperäisesti tai hyödynnetään

laitetoimittajien elinkaarimalleja. Laitteiden elinkaaret kuitenkin aina loppuvat ja laitteita

täytyy korvata uusilla. On myös tilanteita, jolloin laite ei enää sovellu käyttöpaikalle tai

laitekokonaisuuteen, jolloin laite pitää korvata toisella. Tässä kappaleessa käsitellään

korvausinvestointeja laitteille, joilla elinkaari on loppumassa tai jo loppunut ja laitepaikka

säilyy entisellään.

Aiemmassa kappaleessa 2.7 Optimointiperusteet, tavoitteet käsiteltiin laitetoimittajan

elinkaarimallia, joissa kaikki laitteet siirtyvät lopulta obsolete tilaan jolloin laitteen tuki

loppuu ja varaosasaatavuus heikkenee. Ennen tähän tilaan siirtymistä on hyvä olla tehty

päätökset, kuinka pitkään laitetta käytetään ja tehdäänkö korvausinvestointi toimivalle

laitteelle prosessin ollessa käynnissä tai huoltopysäytyksen aikana, tai käytetäänkö laitetta

niin pitkään ennen kuin se hajoaa ja vaihto tehdään siinä vaiheessa.
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Laitteen elinkaarta pystytään pidentämään laitetoimittajan elinkaaresta vieläkin pidemmälle.

Tämä vaatii ainakin seuraavat asiat,

1. varaosien saatavuus, hankinta esimerkiksi omaan varastoon

2. laitteen huoltotoimien saamisen varmistaminen tai koulutus

omalle henkilökunnalle.

Nämä kaksi asiaa kun on hoidossa, pystytään elinkaarta pidentämään obsolete tilasta

pidemmälle. Tämä voi olla kustannustehokkaampaa, esimerkiksi siinä tilanteessa, jos

laitevaihdon aikana joudutaan ajamaan prosesseja kiinni tai laitevaihdon yhteydessä

joudutaan tekemään muutakin asennustyötä ja vaihtamaan esimerkiksi kaapeleita tai

automaationjärjestelmiä. Korvausinvestointi olisi hyvä sijoittaa sellaiseen ajanhetkeen, kun

prosessit joudutaan ajamaan alas muidenkin korjaustöiden tai laitevaihtojen takia.

5.4 Elinkaaren optimointi investoinneissa

Kohdeyritykseen rakennetaan uusia yksiköitä ja muokataan vanhoja, jolloin tarvitaan uusia

taajuusmuuttajia. Nykyiset investoinnit tehdään ABB ACS880-sarjan taajuusmuuttajilla,

joista kohde yrityksellä on jo monen vuoden kokemus ja ABB tuotteista monien kymmenien

vuosien kokemus. Toimittaja antaa yleisen elinkaarimallin ja suositellut huoltovälit

taajuusmuuttajilleen (Liite 2). Kohdeyrityksessä on kyseistä mallia noudatettu ja tällä

diplomityöllä optimoidaan elinkaarimalli kohdeyritykselle sopivammaksi. Tämän kappaleen

tarkoitus on optimoida investointeja, jotta laitteiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä.

Jotta taajuusmuuttajan elinkaari olisi toimittajan mallien mukainen, on asennuspaikkojen

ympäristön oltava sopivat. Taajuusmuuttajat suositellaan asennettavaksi kuiviin,

pölyttömiin ja lämpötilaltaan sopiviin kohteisiin, jotta taajuusmuuttajan elektroniikka

komponentit pitävät elinkaarensa ja laitteet toimivat suunnitellusti. Kuvassa 15 on

kohdeyrityksen taajuusmuuttajateline, jossa on mietitty taajuusmuuttajille tarvittavat

etäisyydet muihin laitteisiin, mahdollisuus lisätä taajuusmuuttajia telineeseen helposti, ilman

muiden laitteiden pysäytyksiä, sekä huollettavuutta ja pääsyä ilman telineitä

taajuusmuuttajien näytöille ja kytkentäkoteloille. Taajuusmuuttajat lämpenevät

kuormituksen alla paljon, jolloin tuuletuksen on toimittava ja korvausilma tulee olla sopivaa

ja poistoilmaa ei pidä johtaa toisen taajuusmuuttajan korvausilmaksi. [1]
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Kuva 15. Kohdeyrityksen taajuusmuuttajien teline muuntamotilassa.

Taajuusmuuttajan mitoitus tulisi tehdä normaalin tai raskaan mitoituksen mukaan, jotta

liiallista kuormitusta ei synny. Liika kuormitus synnyttää lämpöä, joka taas puolestaan

lyhentää komponenttien elinkaarta ja näin ollen laitteen elinkaari lyhentyy ja huoltojen

välisten vikojen mahdollisuus kasvaa. Tärkeässä roolissa on myös taajuusmuuttajan

oikeaoppinen ohjelmointi, jolloin koko laiteketjun elinkaari pysyy hyvänä. Ohjelmoinnilla

pystytään muun muassa vaikuttamaan perässä olevan laitteen lämpötilarajoihin, virran ja

momentin suuruuteen ja miten taajuusmuuttajan kuuluu reagoida vikatilanteissa. Ilman

sopivia suojauksia perässä olevien laitteiden elinkaaret voivat lyhentyä huomattavasti.

5.5 Elinkaarimallin muodostaminen

Tämän työn yksi isoimpia tavoitteita on luoda hyvä ja toimiva elinkaarimalli asennetuille

taajuusmuuttajille. Tämän kappaleen tarkoitus on esitellä miten elinkaarimalli muodostetaan

ja mitä asioita on otettava huomioon. Elinkaarimallin tarkoitus on tukea päätöksentekoa ja

mahdollistaa huoltotoimenpiteiden ja laiteinvestointien teon optimaaliseen aikaan.

Jokaiselle asennetulle laitteelle muodostetaan kunnossapitojärjestelmään laitepaikka ja

kyseiselle laitepaikalle suunnitellaan huoltotoimenpiteet. Huoltotoimenpiteiden ajankohdat

riippuvat huoltopysäytyksistä, kuinka kriittinen laite on ja onko laite kahdennettu ja lisäksi
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otetaan huomioon samoihin aikoihin asennetut muut laitteet mahdollisten massahuoltojen

toteuttamiseksi. Huomioon otettava asia on myös RTF-run to failure ajattelu.

Ensimmäinen vaihe, laiteen luominen kunnossapitojärjestelmään

Taajuusmuuttajalle luodaan laite kunnossapitojärjestelmään, joka on yksilöity. Jokaiselle

laitteelle luodaan sama pohja, josta löytyy laitteen tärkeimmät tekniset tiedot, laitteen

asennuspaikka, valmistus- ja asennusaika ja minkälaiseen sovellukseen laite on asennettu.

Tämä vaihe on tärkeä, sillä virheellisten tietojen seurauksena voidaan tehdä huoltoja väärään

aikaan, voidaan tilata vääriä komponentteja, jotka eivät sovi kyseiselle laitteelle ja

pahimmassa tapauksessa ennen huoltotoimenpidettä tai vääränlaisen komponentin takia laite

hajoaa ja tapahtuu ei toivottu prosessihäiriö, jonka seuraukset voivat olla todella suuret.

Toinen vaihe, elinkaarimallin toimenpiteiden muodostaminen

Kunnossapitojärjestelmään luodaan laitteille omat elinkaarimallit ja jokainen toimenpide on

nimeltään ”ennakoiva toimenpide”. Ennakoivat toimenpiteet voivat olla automaattisesti tai

manuaalisesti generoitavia ennakkohuoltoja, joista muodostetaan kunnossapitojärjestelmään

työtilauksia, jotka alueiden työnjohtajat ottavat työlistoilleen. Tehokasta on molempien

tapojen yhdistäminen. Automaattisesti generoituvat työtilaukset helpottavat työntekijöiden

töitä, kun ennakoivat toimenpiteet luodaan järjestelmään ja niille annetaan

generoitumispiste, jolloin järjestelmä hoitaa kaiken työn ja muistamisen. Manuaalista

toimenpiteiden generoitumista käytetään muutostilanteissa. Näitä voivat olla mahdollisten

huoltopysäytyksien muuttuminen tai mahdollisten laiterikkojen seurauksena tapahtuvat

yksiköiden alasajot, jolloin huoltotoimenpide voidaan suorittaa esimerkiksi kriittisille

laitteille.

Kolmas vaihe, elinkaarimallin toimenpiteiden ajoittaminen

Tässä vaiheessa hyödynnetään laitetoimittajan elinkaarimallia, kokemusperäistä tietoa

vuosien varrelta, sekä hyödynnetään RCM-periaatteita mahdollisuuksien mukaan. Osa

elinkaaritoimenpiteistä tulee olemaan ennen suositeltavaa ajankohtaa ja osa voi olla

suositellun ajankohdan jälkeen. Tähän vaikuttaa huoltopysäytyksien ajankohdat, laitteiden

kahdennukset, kriittiset laitteet, kustannuksien ja luotettavuuden optimointi massahuoltoja

hyödyntäen ja mahdolliset yksiköiden ennenaikaiset pysäytykset mahdollisten laiterikkojen

seurauksena.
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Kolmen vaiheen läpikäynnin jälkeen toteutetaan laitteille annettuja elinkaarimalleja, joita

voidaan tulevaisuudessa muuttaa tarpeen vaatiessa. Muutoksia voidaan joutua tekemään

esimerkiksi, laitteiden ennenaikaisten hajoamisen seurauksena, mahdollisten

huoltopysäytyksien siirtymisen tai uusien investointien johdosta.
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6 YHTEENVETO

Kohdeyrityksessä elinkaariajattelu on vahvasti lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Tähän

ovat vaikuttaneet osaltaan halutut kustannussäästöt, ympäristövaikutukset, investointien

tarkempi suunnittelu ja käytettävyyden pitäminen hyvällä tasolla. Laitteiden elinkaaren

hallinnalla ja sen optimoimisella kohdeyritykselle sopivalla tavalla, parantavat edellä

mainittuja seikkoja.

Työn päätavoite on optimoida kohdeyrityksen nykyistä taajuusmuuttajien

elinkaarenhallintaa perehtymällä kunnossapitojärjestelmästä saatavaan historia- ja

kokemusperäiseentietoon, standardeihin, jotka kuvaavat elinkaariajattelua ja

elinkaarikustannuksia, sekä hyödyntää RCM-periaatteita. Optimoinnilla pyritään saamaan

kustannustehokkaampaa huoltamista, sekä pidentämään laitteiden elinkaarta, jolloin

investointeja pystyttäisiin lykkäämään. Olemassa olevat elinkaarimallit ja standardit, eivät

suoraan vastaa kaikkiin relevantteihin kysymyksiin, joten diplomityöllä tutkittiin olemassa

olevaa tietoa ja hyödynnetään niitä kohdeyrityksen tarpeisiin.

Optimointi kohteiksi valittiin kustannukset ja käytettävyys, kolmesta eri näkökulmasta

käyttö ja kunnossapito, korvausinvestointi ja investointi.

Optimointi käytössä ja kunnossapidossa

Käytössä ja kunnossapidossa optimointi voidaan toteuttaa muutamalla eri tavalla.

Parannetaan ennakkohuoltomallien luontia ja päivitystä, eli otetaan riskiluokitukset ja

laitteiden sijoitukset ja käytöt huomioon sekä huolletaan laitteita massana, jolloin päivässä

huolletaan yhden laitteen sijasta 2-4 laitetta yhden huoltajan toimesta, sekä pienten- ja ei

kriittistenlaitteiden huoltojen mahdollisella pitkittämisellä ja laitteiden vikaantumiseen asti

ajolla, jonka jälkeen laitteet korvataan uusilla. Oman henkilökunnan kenttäkierrokset

lisätään elinkaarimalliin, joilla pyritään havaitsemaan laitteiden alkavat viat, ennen laitteen

vikaantumista.

Optimointi korvausinvestoinneissa

Korvausinvestoinneissa pyrittiin pidentämään laitteiden elinkaarta yli laitetoimittajan

obsolete-tilan, jolloin mahdolliset korvaavat laitteet asennetaan kohdeyritykselle suotuisassa
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ajankohdassa. Elinkaarta pystytään pidentämään, kun varmistetaan varaosien saatavuus ja

huoltotoimenpiteiden tekijät.

Optimointi investoinneissa

Investoinneissa tärkeää on mitoittaa laitteet käytön mukaan, jotta ylikuormitusta ei pääsisi

tapahtumaan, mutta toisaalta laitteita ei tulisi ylimitoitettu kustannuksien säästämiseksi ja

jotta laitteita pystytään tarkemmin ohjaamaan. Lisäksi asennusympäristön tulisi olla

toimittajan suosituksien mukainen, jolloin elinkaari ei pienenny ympäristövaikutuksista.

Taajuusmuuttajan asennuksessa tulisi huomioida muista laitteista johtuvat lämpötilat ja

tärinät sekä huomioida tarvittavat asennusetäisyydet.

Lopputuloksena pystytään toteamaan, että optimointien hyödyntäminen vaatii

elinkaarimallin- ja kunnossapidon ohjeistuksien päivittämistä, sekä investointien tarkempaa

suunnittelua, jotta saadaan maksimaalinen taajuusmuuttajien elinkaari toteutettua. Pienetkin

muutokset elinkaarimalliin, tuovat kustannustehokkuutta ja pidentävät elinkaarta.

Seuraavat askeleet kohdeyrityksen taajuusmuuttajien elinkaaren hallinnassa voivat olla

toiset optimointi- tai kehityskohteet, mm. tarkempi mitoitus, josta voi olla hyötyä elinkaaren

pitävyydellä laitteen pienemmän kuormituksen ansioista, sekä mahdollisena

kehityskohteena taajuusmuuttajien etämonitorointi, jolla pystyttäisiin ennakoimaan vikojen

syntymistä ja reagoimaan nopeammin vikatilanteisiin, sekä välittömiin hälytyksiin.

Tämä diplomityö opetti tekijäänsä työn suunnitelmallisuuden, määrittelyn ja aikataulutuksen

tärkeyden sekä projektinaikana aikataulutukseen voi vaikuttaa vahvasti ulkoiset tekijät, joita

alkuvaiheessa ei välttämättä osaa ennustaa.
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LIITTEET

Liite 1. Kriittisyysluokittelu lista

LAITETIEDOT

Tuotantolinja Kriittisyys Laitepaikka Taajuusmuuttajan tyyppi
144 Tuotantolinja A HIGH GAMG-2020 ACS800-01-0050-7
169 Tuotantolinja A HIGH ECM-9201B ACS800-01-0050-7
137 Tuotantolinja A HIGH ECM-9203B ACS800-01-0011-7
188 Tuotantolinja A MED ECMG-1451A ACS880-01-061A-3
189 Tuotantolinja A MED ECMG-1451B ACS880-01-061A-3
161 Tuotantolinja A MED ECMG-303A/II ACS800-04-0070-7
157 Tuotantolinja A MED ECMG-303B/II ACS800-04-0070-7
162 Tuotantolinja A MED ECMG-303C/II ACS800-04-0070-7
158 Tuotantolinja A MED ECMG-303D/II ACS800-04-0070-7
163 Tuotantolinja A MED ECMG-303E/II ACS800-04-0070-7
159 Tuotantolinja A MED ECMG-303F/II ACS800-04-0070-7
164 Tuotantolinja A MED ECMG-303G/II ACS800-04-0070-7
160 Tuotantolinja A MED ECMG-303H/II ACS800-04-0070-7
165 Tuotantolinja A MED ECMG-306A/II ACS800-01-0025-3
166 Tuotantolinja A HIGH ECMG-317A ACS800-01-0016-3
167 Tuotantolinja A HIGH ECMG-318A ACS800-01-0016-3
148 Tuotantolinja A HIGH ECMG-36001/IIA ACS800-01-0040-3
128 Tuotantolinja A MED ECMG-36002A ACS800-04-0020-3
145 Tuotantolinja A HIGH ECMG-36003A ACS800-01-0016-3
129 Tuotantolinja A MED ECMG-36004A ACS800-01-0009-3
155 Tuotantolinja A MED ECMG-411A/II NXP00385A2
133 Tuotantolinja A HIGH ECMG-507B ACS800-01-0040-3
131 Tuotantolinja A HIGH ECMG-507D ACS800-01-0040-3
130 Tuotantolinja A HIGH ECMG-507F ACS800-01-0040-3
132 Tuotantolinja A HIGH ECMG-507H ACS800-01-0040-3
135 Tuotantolinja A HIGH ECMG-9202B ACS800-01-0040-7
180 Tuotantolinja A MED FM-3139 ACS501-016-3-00P2
138 Tuotantolinja A HIGH GAM-9209S ACS800-01-0011-7
175 Tuotantolinja A MED GAMG-3102 NXCO2615A5L
185 Tuotantolinja A HIGH GAMG-3125 ACS800-01-0020-3
178 Tuotantolinja A HIGH GAMG-3129 ACS607-0260-3
179 Tuotantolinja A HIGH GAMG-3131 ACS800-01-0030-3
181 Tuotantolinja A HIGH GAMG-3158 ACS800-01-0030-3
184 Tuotantolinja A HIGH GAMG-3158S ACS800-01-0030-3
149 Tuotantolinja A LOW GAMG-38006 ACS800-01-0005-3
150 Tuotantolinja A LOW GAMG-38006S ACS800-01-0005-3
151 Tuotantolinja A MED GAMG-542 ACS800-01-0005-3
134 Tuotantolinja A LOW GAMG-6809 ACS800-04-0100-7
168 Tuotantolinja A LOW GAMG-6809S ACS800-04-0100-7
176 Tuotantolinja A MED GAMG-6810/II NXCO2615A5L
177 Tuotantolinja A MED GAMG-6811/II NXCO2615A5L
140 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6815 ACS800-01-0060-3
142 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6816A ACS800-01-0060-3
153 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6835A/II ACS800-01-0003-3
154 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6835B/II ACS800-01-0003-3



141 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6857 ACS800-01-0060-3
143 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6857S ACS800-01-0060-3
127 Tuotantolinja A MED GAMG-6871 ACS800-04-0165-3
126 Tuotantolinja A HIGH GAMG-6874 ACS800-04-0075-3
152 Tuotantolinja A MED GAMG-6876 ACS800-04-0260-3
173 Tuotantolinja A LOW GAMG-7261 ACS800-01-0025-3
171 Tuotantolinja A LOW GAMG-7261S ACS800-01-0025-3
174 Tuotantolinja A LOW GAMG-7262 ACS800-01-0060-3
172 Tuotantolinja A LOW GAMG-7262S ACS800-01-0060-3
170 Tuotantolinja A LOW GAMG-9202 ACS800-04-0011-7
136 Tuotantolinja A LOW GAMG-9202S ACS800-01-0011-7
139 Tuotantolinja A HIGH GAMG-9209 ACS800-01-0011-7
146 Tuotantolinja A HIGH GBMG-36002/II ACS880-175-7
147 Tuotantolinja A HIGH GBMG-36003/II ACS880-200-7
156 Tuotantolinja A MED GBMG-403S/II ACS880-175-7
187 Tuotantolinja A MED GEMG-3104 ACS355-01E-02A4
182 Tuotantolinja A HIGH GEMG-3111 ACS311-1P1-1
183 Tuotantolinja A HIGH GEMG-3112 ACS311-1P1-1
186 Tuotantolinja A MED GEMG-3113 ACS350-01E-02A4
199 Tuotantolinja B HIGH ECMG-34001C ACS800-04-0100-3
198 Tuotantolinja B HIGH ECMG-34002A ACS800-04-0100-3
197 Tuotantolinja B HIGH ECMG-34003A ACS800-04-0020-3
196 Tuotantolinja B MED ECMG-34004A ACS800-01-0040-3
202 Tuotantolinja B HIGH ECMG-34005A ACS800-04-0020-3
195 Tuotantolinja B LOW GAMG-2302A ACS800-01-0120-3
194 Tuotantolinja B LOW GAMG-2302AS ACS800-01-0120-3
190 Tuotantolinja B HIGH GAMG-2328A/II ACS800-04-0205
191 Tuotantolinja B HIGH GAMG-2328AS/II ACS800-04-0205
217 Tuotantolinja B MED GAMG-33008 ACS880-01-119A-7
223 Tuotantolinja B MED GAMG-33008S ACS880-01-119A-7
203 Tuotantolinja B LOW GAMG-9652 ACS800-01-0040-7
204 Tuotantolinja B LOW GAMG-9652S ACS800-01-0040-7
215 Tuotantolinja B LOW GAMG-9805 ACS880-07-0370A-7
222 Tuotantolinja B LOW GAMG-9805S ACS880-07-0370A-7
212 Tuotantolinja B LOW GAMG-9806 NXP00526A2L
213 Tuotantolinja B LOW GAMG-9806S NXP00526A2L
210 Tuotantolinja B LOW GAMG-9815 NXP00626A5L
211 Tuotantolinja B LOW GAMG-9815S NXP00626A5L
218 Tuotantolinja B LOW GAMG-9818 ACS880-01-07A4-7
224 Tuotantolinja B LOW GAMG-9818S ACS880-01-07A4-7
219 Tuotantolinja B LOW GAMG-9819 ACS880-01-07A4-7
225 Tuotantolinja B LOW GAMG-9819S ACS880-01-07A4-7
220 Tuotantolinja B LOW GAMG-9820 ACS880-01-07A4-7
226 Tuotantolinja B LOW GAMG-9820S ACS880-01-07A4-7
216 Tuotantolinja B MED GAMG-9826 ACS880-01-07A3-7
221 Tuotantolinja B MED GAMG-9827 ACS880-01-07A3-7
214 Tuotantolinja B MED GAMGK-9805 ACS880-07-0370A-7
192 Tuotantolinja B MED GBMG-2201/II ACS800-04-0205-7
201 Tuotantolinja B MED GBMG-2202 ACS800-04-0175-7
193 Tuotantolinja B MED GBMG-33001 ACS800-04-0075-3
206 Tuotantolinja B MED GBMG-33302C ACS800-04-0075-3



205 Tuotantolinja B HIGH GBMG-34003 ACS800-04-0135-3
200 Tuotantolinja B HIGH GBMG-34004 ACS800-04-0100-3
207 Tuotantolinja B MED GBMG-9801 ACS880-200-7
208 Tuotantolinja B LOW GBMG-9802 ACS880-200-7
209 Tuotantolinja B LOW GBMG-9802S ACS880-200-7
240 Tuotantolinja C MED ECMG-10201A/II NXP00526A2
244 Tuotantolinja C MED ECMG-10201B/II NXP00526A2
241 Tuotantolinja C MED ECMG-10201C/II NXP00526A2
245 Tuotantolinja C MED ECMG-10201D/II NXP00526A2
242 Tuotantolinja C MED ECMG-10201E/II NXP00526A2
246 Tuotantolinja C MED ECMG-10201F/II NXP00526A2
243 Tuotantolinja C MED ECMG-10201G/II NXP00526A2
247 Tuotantolinja C MED ECMG-10201H/II NXP00526A2
258 Tuotantolinja C MED ECMG-10301A ACS800-01-0060
259 Tuotantolinja C HIGH ECMG-10301C ACS800-01-0050
260 Tuotantolinja C HIGH ECMG-10301E ACS800-01-0050
261 Tuotantolinja C HIGH ECMG-10301G ACS800-01-0050
262 Tuotantolinja C MED ECMG-10301K ACS800-01-0050
267 Tuotantolinja C MED ECMG-10401/IIAB1 ACS800-01-0025-3
268 Tuotantolinja C MED ECMG-10401/IICD1 ACS800-01-0025-3
263 Tuotantolinja C MED ECMG-10402AA/II NXP00056A2
283 Tuotantolinja C MED ECMG-10402AA/II ACS880-01-07A3-7
265 Tuotantolinja C MED ECMG-10402AB/II NXP00056A2
285 Tuotantolinja C MED ECMG-10402AB/II ACS880-01-07A3-7
264 Tuotantolinja C MED ECMG-10402BA/II NXP00276A2
284 Tuotantolinja C MED ECMG-10402BA/II ACS880-01-035A-7
266 Tuotantolinja C MED ECMG-10402BB/II NXP00276A2
286 Tuotantolinja C MED ECMG-10402BB/II ACS-880-01-035A-7
227 Tuotantolinja C MED ECMG-10403A ACS800-01-0050
269 Tuotantolinja C MED ECMG-17381 NXS00226A2
231 Tuotantolinja C MED ECMG-62101B NXS00106A2
235 Tuotantolinja C MED ECMG-62102B NXS00226A2
234 Tuotantolinja C MED ECMG-62102D NXS00226A2
232 Tuotantolinja C MED ECMG-62201B NXS00186A2
230 Tuotantolinja C MED ECMG-62303B NXS00106A2
276 Tuotantolinja C HIGH ECMG-85101B ACS800-04-0016-7
277 Tuotantolinja C HIGH ECMG-85102B ACS800-04-0025-7
273 Tuotantolinja C HIGH ECMG-85102D ACS800-04-0025-7
278 Tuotantolinja C HIGH ECMG-85201B ACS800-04-0011-7
275 Tuotantolinja C HIGH ECMG-85303B/II ACS800-04-0011-7
248 Tuotantolinja C LOW GAMG-10151/II NXP00136A2
249 Tuotantolinja C LOW GAMG-10151S/II NXP00136A2
237 Tuotantolinja C LOW GAMG-62201 NXP00416A5
238 Tuotantolinja C LOW GAMG-62201S NXP00416A5
228 Tuotantolinja C MED GAMG-62209 NXS00055A2
233 Tuotantolinja C MED GAMG-62209S NXS00055A2
229 Tuotantolinja C MED GAMG-62306 NXS00226A2
236 Tuotantolinja C MED GAMG-62306S NXS00226A2
281 Tuotantolinja C LOW GAMG-85201/III ACS800-04-0100-7
282 Tuotantolinja C LOW GAMG-85201S/III ACS800-04-0100-7
274 Tuotantolinja C LOW GAMG-85209 ACS800-04-0011-7



280 Tuotantolinja C LOW GAMG-85209S ACS800-04-0011-7
272 Tuotantolinja C LOW GAMG-85306 ACS800-04-0025-7
279 Tuotantolinja C LOW GAMG-85306S ACS800-04-0025-7
250 Tuotantolinja C MED GBMG-10163 ACS800-04-0175-7
251 Tuotantolinja C MED GBMG-10164 ACS800-04-0175-7
252 Tuotantolinja C MED GBMG-10165 ACS800-04-0175-7
253 Tuotantolinja C MED GBMG-10166 ACS800-04-0175-7
254 Tuotantolinja C MED GBMG-10167 ACS800-04-0175-7
255 Tuotantolinja C MED GBMG-10168 ACS800-04-0175-7
256 Tuotantolinja C MED GBMG-10169 ACS800-04-0175-7
257 Tuotantolinja C MED GBMG-10170 ACS800-04-0175-7
270 Tuotantolinja C MED PPMG-80601 ACS800-01-0009-3
271 Tuotantolinja C HIGH PPMG-80601S ACS800-01-0009-3
239 Tuotantolinja C LOW Varalaite ACS800-04-0011
60 Tuotantolinja D LOW ECM-71001A ACS800-01-0060

379 Tuotantolinja D HIGH ECMG-65001A ACS800-04-0016-7
377 Tuotantolinja D HIGH ECMG-67001A ACS800-04-0070-7
380 Tuotantolinja D HIGH ECMG-67001B ACS800-04-0070-7
378 Tuotantolinja D HIGH ECMG-67001C ACS800-04-0070-7
381 Tuotantolinja D HIGH ECMG-67001D ACS800-04-0070-7
348 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71001C ACS800-01-0060-7
349 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71001E ACS800-01-0060-7
289 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71001G ACS800-01-0060-7
350 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71002AA ACS800-04-0025-7
359 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71002BA ACS800-04-0025-7
353 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71002SA ACS800-04-0025-7
287 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71003A ACS800-04-0025-7
352 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71003C ACS800-01-0025-7
354 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71004A ACS800-04-0020-7
356 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71005A ACS800-04-0020-7
347 Tuotantolinja D HIGH ECMG-71007A ACS800-04-0011-7
355 Tuotantolinja D HIGH ECMG-72001A ACS800-04-0020-7
374 Tuotantolinja D HIGH ECMG-72002A ACS800-04-0025-7
375 Tuotantolinja D HIGH ECMG-72002C ACS800-04-0025-7
367 Tuotantolinja D HIGH ECMG-74001A ACS800-04-0025-7
376 Tuotantolinja D HIGH ECMG-74001B ACS800-04-0025-7
306 Tuotantolinja D HIGH ECMG-75001A ACS800-04-0040-7
396 Tuotantolinja D HIGH ECMG-75001C ACS800-01-0040-7
362 Tuotantolinja D HIGH ECMG-75001E ACS800-01-0040-7
363 Tuotantolinja D HIGH ECMG-75001G ACS800-01-0040-7
308 Tuotantolinja D MED ECMG-77004A ACS880-01-14A2-7
309 Tuotantolinja D MED ECMG-77004B ACS880-01-14A2-7
423 Tuotantolinja D MED ECMG-77004SA ACS880-01-14A2-7
424 Tuotantolinja D MED ECMG-77004SB ACS880-01-14A2-7
310 Tuotantolinja D MED ECMG-77009A ACS880-01-049A-7
311 Tuotantolinja D MED ECMG-77009B ACS880-01-049A-7
312 Tuotantolinja D MED ECMG-77009C ACS880-01-049A-7
313 Tuotantolinja D MED ECMG-77009D ACS880-01-049A-7
307 Tuotantolinja D MED ECMG-77009E ACS880-01-049A-7
314 Tuotantolinja D MED ECMG-77009F ACS880-01-049A-7
315 Tuotantolinja D MED ECMG-77009G ACS880-01-049A-7



316 Tuotantolinja D MED ECMG-77009H ACS880-01-049A-7
405 Tuotantolinja D MED GAMG-10001A ACS880-07-0363A-3
418 Tuotantolinja D MED GAMG-10001B ACS880-07-0363A-3
406 Tuotantolinja D MED GAMG-10001S ACS880-07-0363A-3
400 Tuotantolinja D MED GAMG-10004A ACS880-07-0430A-3
421 Tuotantolinja D MED GAMG-10004B ACS880-07-0430A-3
401 Tuotantolinja D MED GAMG-10004S ACS880-07-0430A-3
408 Tuotantolinja D MED GAMG-10017 ACS880-01-087A-3
415 Tuotantolinja D MED GAMG-10017S ACS880-01-087A-3
410 Tuotantolinja D MED GAMG-10018 ACS880-01-087A-3
357 Tuotantolinja D LOW GAMG-71029 ACS800-04-0120-7
288 Tuotantolinja D LOW GAMG-71029S ACS800-04-0120-7
351 Tuotantolinja D LOW GAMG-71030 ACS800-04-0070-7
361 Tuotantolinja D LOW GAMG-71030S ACS800-04-0070-7
358 Tuotantolinja D HIGH GAMG-71051 ACS800-04M-0260-7
366 Tuotantolinja D LOW GAMG-73001 ACS800-04-0016-7
373 Tuotantolinja D LOW GAMG-73001S ACS800-04-0016-7
360 Tuotantolinja D HIGH GAMG-75016 ACS800-04-0011-7
365 Tuotantolinja D LOW GAMG-75017 ACS800-04-0011-7
317 Tuotantolinja D LOW GAMG-77004 ACS880-01-084A-7
318 Tuotantolinja D LOW GAMG-77004S ACS880-01-084A-7
319 Tuotantolinja D LOW GAMG-77004SA ACS880-01-14A2-7
320 Tuotantolinja D LOW GAMG-77004SB ACS880-01-14A2-7
321 Tuotantolinja D LOW GAMG-77012 ACS880-01-07A3-7
322 Tuotantolinja D LOW GAMG-77012S ACS880-01-07A3-7
323 Tuotantolinja D LOW GAMG-77014 ACS880-01-049A-7
324 Tuotantolinja D LOW GAMG-77014S ACS880-01-049A-7
382 Tuotantolinja D HIGH GBMG-71003X ACS800-04-0120-7
370 Tuotantolinja D HIGH GBMG-71004X ACS800-04-0025-7
369 Tuotantolinja D HIGH GBMG-71005X ACS800-01-0011-7
383 Tuotantolinja D HIGH GBMG-71006X ACS800-04M-0140-7
368 Tuotantolinja D HIGH GBMG-71007X ACS800-04-0100-7
290 Tuotantolinja D HIGH GBMG-73001X/II ACS800-04-0120-7
372 Tuotantolinja D HIGH GBMG-73002X ACS800-04-0060-7
364 Tuotantolinja D HIGH GBMG-75001X ACS800-04M-0210-7
325 Tuotantolinja D MED GBMG-77002X ACS880-01-119A-7
326 Tuotantolinja D MED GBMG-77003X ACS880-01-084A-7
425 Tuotantolinja D MED GBMG-77007A ACS880-01-035A-7
426 Tuotantolinja D MED GBMG-77007B ACS880-01-035A-7
427 Tuotantolinja D MED GBMG-77007C ACS880-01-035A-7
428 Tuotantolinja D MED GBMG-77007D ACS880-01-035A-7
402 Tuotantolinja D MED GDMG-10001 ACS880-01-12A6
407 Tuotantolinja D MED GDMG-10002A ACS880-01-04A0
409 Tuotantolinja D MED GDMG-10002B ACS880-01-04A0
411 Tuotantolinja D MED GDMG-10003 ACS880-01-12A6
403 Tuotantolinja D MED GDMG-10004A ACS880-01-04A0
404 Tuotantolinja D MED GDMG-10004B ACS880-01-04A0
412 Tuotantolinja D MED GDMG-10005 ACS880-01-12A6
413 Tuotantolinja D MED GDMG-10006A ACS880-01-04A0
414 Tuotantolinja D MED GDMG-10006B ACS880-01-04A0
416 Tuotantolinja D MED GDMG-10007 ACS880-01-12A6



417 Tuotantolinja D MED GDMG-10008A ACS880-01-04A0
419 Tuotantolinja D MED GDMG-10008B ACS880-01-04A0
327 Tuotantolinja D MED JDMG-77001AX ACS880-01-07A3
328 Tuotantolinja D MED JDMG-77001BX ACS880-01-07A3
329 Tuotantolinja D MED JDMG-77001CX ACS880-01-07A3
330 Tuotantolinja D MED JDMG-77001DX ACS880-01-07A3
331 Tuotantolinja D MED JDMG-77001EX ACS880-01-07A3
332 Tuotantolinja D MED JDMG-77001FX ACS880-01-07A3
333 Tuotantolinja D MED JDMG-77001GX ACS880-01-07A3
334 Tuotantolinja D MED JDMG-77001HX ACS880-01-07A3
335 Tuotantolinja D MED JDMG-77007AA ACS880-01-119A
336 Tuotantolinja D MED JDMG-77007AC ACS880-01-07A3
337 Tuotantolinja D MED JDMG-77007BA ACS880-01-119A
338 Tuotantolinja D MED JDMG-77007BC ACS880-01-07A3
339 Tuotantolinja D MED JDMG-77008A ACS880-01-14A2
340 Tuotantolinja D MED JDMG-77008B ACS880-01-14A2
398 Tuotantolinja D MED PAMG-10002 ACS880-01-04A0-3
399 Tuotantolinja D MED PAMG-10004 ACS880-01-04A0-3
420 Tuotantolinja D MED PAMG-10006 ACS880-01-04A0-3
422 Tuotantolinja D MED PAMG-10008 ACS880-01-04A0-3
341 Tuotantolinja D MED PAMG-77034A ACS880-01-07A3
342 Tuotantolinja D MED PAMG-77034B ACS880-01-07A3
343 Tuotantolinja D MED PLMG-77001A ACS880-01-07A3
344 Tuotantolinja D MED PLMG-77001B ACS880-01-07A3
345 Tuotantolinja D MED PLMG-77001C ACS880-01-07A3
346 Tuotantolinja D MED PLMG-77001D ACS880-01-07A3
371 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-04-0060
384 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0120
386 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0050
387 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0050
389 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0040
390 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0025
391 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0025
392 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-04-0120
393 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0060
394 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0003
395 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0003
291 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00226A2L
292 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXP02055A2
293 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS01055A2
294 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS01055A2
295 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00035A2
296 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00125A2
297 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00035A2
298 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00035A2
299 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00125A2
300 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00615A2
301 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXS00315A2
302 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXP00526A2
303 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXP00526A2
304 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXP00526A2



305 Tuotantolinja D LOW Varalaite NXP00526A2
385 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0050
388 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0050
397 Tuotantolinja D LOW Varalaite ACS800-01-0050
463 Tuotantolinja E HIGH ECMG-7501A ACS800-01-0025-3
447 Tuotantolinja E HIGH FC-7504-15U1 ACS601-0070-3
448 Tuotantolinja E MED FC-7504-17U1 ACS611-0025-5
465 Tuotantolinja E HIGH FCMG-7501M1 ACS800-01-0050-3
531 Tuotantolinja E MED FCMG-7501M1 ACS800-01-0050-3
532 Tuotantolinja E MED FCMG-7501M2 ACS800-01-0025-3
440 Tuotantolinja E HIGH FCMG-7502/II-41G1 ACS800-01-0050-3
441 Tuotantolinja E HIGH FCMG-7502/II-42G1 ACS800-01-0020-3
432 Tuotantolinja E LOW GAMG-7507S ACS800-01-0003-3
464 Tuotantolinja E MED GAMG-7526/II NXS00095A2H1
461 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7569 ACS800-01-0016-3
438 Tuotantolinja E MED GAMG-7571 ACS800-01-0016-3
462 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7577 ACS800-01-0016-3
444 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7590 ACS800-01-0011-3
445 Tuotantolinja E LOW GAMG-7590S ACS800-01-0011-3
434 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79001 ACS800-01-0004-3
446 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79002/II ACS800-01-0020-3
442 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79003 ACS800-01-0020-3
443 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79003S ACS800-01-0016-3
459 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79004 ACS800-01-0003-3
439 Tuotantolinja E LOW GAMG-79008 ACS880-01-038A-3
467 Tuotantolinja E LOW GAMG-79008S ACS880-01-038A-3
430 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79009 ACS800-01-0003-3
453 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7901/II ACS800-04-0170-7
433 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79010 ACS800-01-0003-3
460 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79012 ACS800-01-0003-3
431 Tuotantolinja E MED GAMG-79018 ACS800-01-0003-3
452 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7902/II ACS800-04-0320-7
466 Tuotantolinja E MED GAMG-79026 NXS00125A2H1
533 Tuotantolinja E MED GAMG-79027A ACS880-01-087A-3
551 Tuotantolinja E MED GAMG-79027B ACS880-01-087A-3
561 Tuotantolinja E MED GAMG-79027C ACS880-01-087A-3
473 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7903/II ACS800-04-0320-7
560 Tuotantolinja E MED GAMG-7906A/III ACS880-01-145A-3
556 Tuotantolinja E MED GAMG-7906B ACS880-01-145A-3
581 Tuotantolinja E MED GAMG-7907A/III ACS880-01-145A-3
547 Tuotantolinja E MED GAMG-7907B/III ACS880-01-145A-3
577 Tuotantolinja E MED GAMG-7908A/III ACS880-01-145A-3
576 Tuotantolinja E MED GAMG-7908B/III ACS880-01-145A-3
468 Tuotantolinja E MED GAMG-7914 ACS880-01-038A-3
472 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7915 ACS880-01-038A-3
475 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7928 ACS800-01-0005-3
534 Tuotantolinja E MED GAMG-79507 ACS880-01-12A6-3
567 Tuotantolinja E MED GAMG-79507S ACS880-01-12A6-3
469 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79510X ACS800-01-0003-3
535 Tuotantolinja E MED GAMG-79510X ACS880-01-04A0-3
470 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79511X ACS800-01-0003-3



568 Tuotantolinja E MED GAMG-79511X ACS880-01-04A0-3
471 Tuotantolinja E HIGH GAMG-79512X ACS800-01-0003-3
569 Tuotantolinja E MED GAMG-79512X ACS880-01-04A0-3
474 Tuotantolinja E HIGH GAMG-7997 ACS800-04-0170-7
501 Tuotantolinja E MED GAMG-83010 II NXS01405A5
486 Tuotantolinja E MED GAMG-83011 NXS00315A2
487 Tuotantolinja E MED GAMG-83012 NXS00315A2
490 Tuotantolinja E MED GAMG-83013 NXS01055A2
497 Tuotantolinja E MED GAMG-83014 NXS00035A2
498 Tuotantolinja E MED GAMG-83015 NXS00035A2
499 Tuotantolinja E MED GAMG-83016 II NXS00055A5
492 Tuotantolinja E MED GAMG-83017 II NXS00165A5
493 Tuotantolinja E MED GAMG-83028X NXS00075A2
511 Tuotantolinja E MED GAMG-83201 NXS00615A2
508 Tuotantolinja E MED GAMG-83202 NXS00035A2
509 Tuotantolinja E MED GAMG-83203 NXS00225A2
510 Tuotantolinja E MED GAMG-83204 NXS00225A2
513 Tuotantolinja E MED GAMG-83205A NXS00225A2
514 Tuotantolinja E MED GAMG-83205B NXS00225A2
515 Tuotantolinja E MED GAMG-83205C NXS00225A2
516 Tuotantolinja E MED GAMG-83205D NXS00225A2
517 Tuotantolinja E MED GAMG-83206 NXS00875A2
518 Tuotantolinja E MED GAMG-83218A NXS00455A2
519 Tuotantolinja E MED GAMG-83218B NXS00455A2
520 Tuotantolinja E MED GAMG-83222 NXS00725A2
507 Tuotantolinja E MED GAMG-83501 NXS00875A2
503 Tuotantolinja E MED GAMG-83501S NXS01685A5
491 Tuotantolinja E MED GAMG-83502 NXS00385A2
485 Tuotantolinja E MED GAMG-83502S NXS00385A2
489 Tuotantolinja E MED GAMG-83503 NXS00125A2
500 Tuotantolinja E MED GAMG-83507 NXS00875A5
506 Tuotantolinja E MED GAMG-83508 NXS00725A5
502 Tuotantolinja E MED GAMG-83508S NXS01685A5
454 Tuotantolinja E LOW GAMG-9301 ACS800-02-0210-3
482 Tuotantolinja E LOW GAMG-9301S ACS800-02-0260-3
456 Tuotantolinja E LOW GAMG-9302 ACS800-02-0210-3
455 Tuotantolinja E LOW GAMG-9302S ACS800-02-0210-3
481 Tuotantolinja E LOW GAMG-9307 ACS800-02-0210-3
480 Tuotantolinja E LOW GAMG-9307S ACS800-02-0260-3
546 Tuotantolinja E MED GAMG-99001 ACS880-01-145A-3
579 Tuotantolinja E MED GAMG-99002 ACS880-01-145A-3
578 Tuotantolinja E MED GAMG-99003 ACS880-01-145A-3
555 Tuotantolinja E MED GAMG-99004 ACS880-01-038A-3
572 Tuotantolinja E MED GAMG-99005 ACS880-01-038A-3
557 Tuotantolinja E MED GAMG-99006 ACS880-01-038A-3
537 Tuotantolinja E MED GAMG-99007 ACS880-01-038A-3
574 Tuotantolinja E MED GAMG-99008 ACS880-01-038A-3
538 Tuotantolinja E MED GAMG-99020 ACS880-01-04A0-3
575 Tuotantolinja E MED GAMG-99021 ACS880-01-04A0-3
539 Tuotantolinja E MED GAMG-99022 ACS880-01-04A0-3
570 Tuotantolinja E MED GAMG-99023 ACS880-01-04A0-3



540 Tuotantolinja E MED GAMG-99024 ACS880-01-04A0-3
571 Tuotantolinja E MED GAMG-99025 ACS880-01-04A0-3
548 Tuotantolinja E MED GAMG-99040 ACS880-01-12A6-3
580 Tuotantolinja E MED GAMG-99041 ACS880-01-12A6-3
549 Tuotantolinja E MED GBMG-99003 ACS880-01-206A
550 Tuotantolinja E MED GBMG-99004 ACS880-01-206A
559 Tuotantolinja E MED GBMG-99005 ACS880-01-206A
565 Tuotantolinja E MED GBMG-99006 ACS880-01-206A
566 Tuotantolinja E MED GBMG-99007 ACS880-01-206A
429 Tuotantolinja E HIGH GDMG-7547 ACS800-01-0050
477 Tuotantolinja E MED GDMG-7551 NXP00165A2H
476 Tuotantolinja E HIGH GDMG-7908 ACS800-01-0005-3
504 Tuotantolinja E MED GDMG-83001 NXS00455A2
494 Tuotantolinja E MED GDMG-83012 NXS00385A2
496 Tuotantolinja E MED GDMG-83013 NXS00455A2
495 Tuotantolinja E MED GDMG-83014 NXS00385A2
505 Tuotantolinja E MED GDMG-83016X NXS00615A2
488 Tuotantolinja E MED GDMG-83019 NXS00385A5
512 Tuotantolinja E MED GDMG-83201 NXS00225A2
543 Tuotantolinja E MED GDMG-99002 ACS880-01-04A0
564 Tuotantolinja E MED GDMG-99003 ACS880-01-04A0
544 Tuotantolinja E MED GDMG-99004 ACS880-01-04A0
554 Tuotantolinja E MED GDMG-99004 ACS880-01-12A6
552 Tuotantolinja E MED GDMG-99005 ACS880-01-12A6
545 Tuotantolinja E MED GDMG-99006 ACS880-01-04A0
553 Tuotantolinja E MED GDMG-99007 ACS880-01-12A6
558 Tuotantolinja E MED GDMG-99008 ACS880-01-04A0
582 Tuotantolinja E MED GDMG-99009 ACS880-01-12A6
573 Tuotantolinja E MED GDMG-99010 ACS880-01-04A0
536 Tuotantolinja E MED GDMG-99012 ACS880-01-04A0
435 Tuotantolinja E MED GEMG-7501 ACS800-01-0003
483 Tuotantolinja E MED GFMG-83010 NXS01055A5
484 Tuotantolinja E MED GFMG-83011 NXS01055A2
450 Tuotantolinja E MED JGMG-7503 ACS880-01-14A2
449 Tuotantolinja E MED JGMG-7506/9 ACS880-01-14A2
478 Tuotantolinja E MED JGMG-7510A ACS880-01-038A
451 Tuotantolinja E HIGH JGMG-7510B ACS880-01-04A0
479 Tuotantolinja E MED JGMG-7511/II ACS880-01-038A
521 Tuotantolinja E MED JGMG-83201B NXS00035A2
522 Tuotantolinja E MED JGMG-83202B NXS00035A2
457 Tuotantolinja E HIGH PAMG-9305 ACS800-01-0003-3
458 Tuotantolinja E HIGH PAMG-9307 ACS800-01-0003-3
541 Tuotantolinja E MED PAMG-99003X ACS880-01-04A0-3
542 Tuotantolinja E MED PAMG-99004X ACS880-01-04A0-3
562 Tuotantolinja E MED PAMG-99007X ACS880-01-04A0-3
563 Tuotantolinja E MED PAMG-99008X ACS880-01-04A0-3
437 Tuotantolinja E MED SC-7901 ACS800-01-0009-3
436 Tuotantolinja E MED TK-1 ACH550-01-05A4-4
119 Tuotantolinja F MED ECMG-7501A ACS800-01-0025-3
97 Tuotantolinja F HIGH GAM-3522 ACS800-01-0003-3
96 Tuotantolinja F HIGH GAM-3523 ACS800-01-0003-3



84 Tuotantolinja F MED GAM-3525 NXP00045A5H1SSS
82 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3501 ACS800-01-0060-3
93 Tuotantolinja F MED GAMG-3521 ACS800-01-0003-3
73 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3701 ACS800-07-0440-3
66 Tuotantolinja F MED GAMG-3827 ACS800
99 Tuotantolinja F MED GAMG-3827 ACS880-07-0430A
64 Tuotantolinja F MED GAMG-3834 ACS800

100 Tuotantolinja F MED GAMG-3834 ACS880-07-0430A-3
65 Tuotantolinja F MED GAMG-3836 ACS880-07-0430A-3

103 Tuotantolinja F MED GAMG-3836 ACS880-07-0430A-3
81 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3843 ACS800-01-0040-3
83 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3844 ACS800-01-0165-3
67 Tuotantolinja F LOW GAMG-3845 ACS800-01-0025-3

101 Tuotantolinja F LOW GAMG-3845 ACS880-07-0522A-7
68 Tuotantolinja F LOW GAMG-3845S ACS800-01-0025-3

102 Tuotantolinja F LOW GAMG-3845S ACS880-01-038A-3
94 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3849 ACS800-01-0030-3
92 Tuotantolinja F HIGH GAMG-3849S ACS800-01-0030-3
86 Tuotantolinja F MED GAMG-3852 ACS800-04-0400-3
69 Tuotantolinja F MED GAMG-3854 ACS800-04-0205-3

104 Tuotantolinja F MED GAMG-3854 ACS880-07-0174A-7
71 Tuotantolinja F MED GAMG-4001 ACS800-04-0440-7
61 Tuotantolinja F MED GAMG-4003 ACS800-04-0165-3
62 Tuotantolinja F MED GAMG-4010 ACS800-04-0440-7
63 Tuotantolinja F MED GAMG-4013 ACS800-04-0260-3
72 Tuotantolinja F MED GAMG-4023 ACS880-07-0174A-7
70 Tuotantolinja F HIGH GAMG-4025 ACS800-04-0440-7
89 Tuotantolinja F MED GAMG-4030 ACS800-04-0320-7
90 Tuotantolinja F MED GAMG-4032 ACS800-04-0320-7
98 Tuotantolinja F MED GAMG-4040 ACS880-01-087A-3
88 Tuotantolinja F LOW GAMG-4051 ACS800-04-0320-7
91 Tuotantolinja F LOW GAMG-4051S ACS800-04-0320-7
85 Tuotantolinja F LOW GAMG-4063 ACS800-04-0320-7
87 Tuotantolinja F LOW GAMG-4063S ACS800-04-0320-7
76 Tuotantolinja F MED GAMG-4065 ACS800-04-0320-7
78 Tuotantolinja F LOW GAMG-4315 ACS800-01-0100-3
77 Tuotantolinja F LOW GAMG-4315S ACS800-01-0100-3
79 Tuotantolinja F HIGH GAMG-5590 ACS800-04-0135-3
80 Tuotantolinja F HIGH GAMG-5591 ACS800-04-0135-3

118 Tuotantolinja F MED GAMG-7569 ACS800-01-0016-3
123 Tuotantolinja F MED GAMG-7577 ACS800-01-0016-3
107 Tuotantolinja F LOW GAMG-7590 ACS800-01-0011-3
122 Tuotantolinja F MED GAMG-7590S ACS800-01-0011-3
110 Tuotantolinja F MED GAMG-79001 ACS880-01-049A-7
121 Tuotantolinja F MED GAMG-7916 ACS880-01-038A-3
111 Tuotantolinja F MED GAMG-7925 ACS880-01-038A-3
74 Tuotantolinja F MED GAMG-83601 ACS800
75 Tuotantolinja F MED GAMG-83601S ACS800

112 Tuotantolinja F MED GDMG-7551 ACS880-200-7
114 Tuotantolinja F MED Varalaite ACS800-01-0009-3
116 Tuotantolinja F MED Varalaite ACS800-01-0009-3



117 Tuotantolinja F MED Varalaite ACS800-01-0009-3
95 Tuotantolinja F HIGH Varalaite ACS800-02-0210-3
29 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15703 ACS800-04-0040-3
30 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15704 ACS800-04-0040-3
31 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15705 ACS800-04-0040-3
32 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15706 ACS800-04-0040-3
33 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15707 ACS800-04-0040-3
34 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15708 ACS800-04-0040-3
35 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15709 ACS800-04-0040-3
36 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15710 ACS800-04-0040-3
37 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15711 ACS800-04-0040-3
38 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15712 ACS800-04-0040-3
39 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15713 ACS800-04-0040-3
40 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15714 ACS800-04-0040-3
43 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15969 ACS800-02-0260-3
44 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15970 ACS800-02-0260-3
28 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15990 ACS800-04-0205-3
41 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15991 ACS800-01-0100-3
42 Tuotantolinja G HIGH GAMG-15991S ACS800-01-0100-3
45 Tuotantolinja H MED GAMG-20802 ACS800-04-0320-3
59 Tuotantolinja H HIGH GAMG-20803 ACS880
49 Tuotantolinja H MED GAMG-20803 ACS800-04-0075-3
46 Tuotantolinja H MED GAMG-20805 ACS800-04-0100
53 Tuotantolinja H HIGH GAMG-20805S ACS800-01-0100-3
55 Tuotantolinja H MED GAMG-20806 ACS800-04-0050-3
52 Tuotantolinja H MED GAMG-20852 ACS800-04-0050-3
57 Tuotantolinja H HIGH GAMG-2102/II ACS800-01-0120-3
58 Tuotantolinja H HIGH GBMG-20802 ACS800-04-0075-3
56 Tuotantolinja H MED GBMG-20803 ACS800-04-0075-3
51 Tuotantolinja H MED GBMG-20851 ACS800-04-0100-3
48 Tuotantolinja H MED GBMG-20852A ACS800-04-0100-3
47 Tuotantolinja H MED GBMG-20852B ACS800-04-0100-3
54 Tuotantolinja H MED GBMG-20852C ACS800-04-0100-3
50 Tuotantolinja H LOW Varalaite ACS800-04-0009
2 Tuotantolinja I MED GAMG-52001 NXP00615A5H1
1 Tuotantolinja I MED GAMG-52001X NXP00385A5H1
20 Tuotantolinja I HIGH GAMG-52002X ACS800-01-0025-3
5 Tuotantolinja I MED GAMG-52002X ACS880-01-061A-3
3 Tuotantolinja I MED GAMG-5369 NXP00385A5H1
12 Tuotantolinja I MED GAMG-5370 NXP01055A5
14 Tuotantolinja I MED GAMG-5371 NXP01055A5
17 Tuotantolinja I MED GAMG-5372A NSP00725A5H
15 Tuotantolinja I MED GAMG-5372B NXP00725A5H
18 Tuotantolinja I MED GAMG-5420 ACS800-01-0003-3
19 Tuotantolinja I HIGH GAMG-5421 ACS800-01-0003-3
16 Tuotantolinja I MED GAMG-5612/II NXP00875A5H
13 Tuotantolinja I MED GAMG-5635 NXS00875A2
22 Tuotantolinja I MED GAMG-5636 ACS800-04-0120-3
23 Tuotantolinja I MED GAMG-5637 ACS800-04-0120-3
21 Tuotantolinja I MED GAMG-5638 ACS800-04-0120-3
24 Tuotantolinja I MED GAMG-5639 ACS800-04-0120-3



25 Tuotantolinja I MED GAMG-5640 ACS800-04-0120-3
4 Tuotantolinja I MED GAMG-5815 NXP00455A5H1
27 Tuotantolinja I HIGH GBM-52001X ACS800-01-0020-3
10 Tuotantolinja I MED KSK 1-T01 ACH550-01-012A
11 Tuotantolinja I MED KSK 2-T01 ACH550-01-012A
6 Tuotantolinja I MED KsK3-T01 ACH550-01-012A
7 Tuotantolinja I MED KsK4-T01 ACH550-01-012A
9 Tuotantolinja I MED KsK5-T01 ACH550-01-012A
8 Tuotantolinja I MED TK1-T01 ACH550-01-015A-4
26 Tuotantolinja I LOW Varalaite ACS880-01-145A



Liite 2. ACS800 laitetoimittajan huoltoaikataulu



Liite 3. Haastattelukysymykset

Kysely kohdeyrityksen taajuusmuuttajien elinkaaren nykytilan ja

tulevaisuuden tavoitetilan kartoittaminen

Ohje vastaamiseen. Jos et tunne taajuusmuuttajien tilannetta tai niihin liittyvää

kunnossapitoa, ota vertailuun jokin tuntemasi järjestelmä.

1. Millaisena näet taajuusmuuttajien koko elinkaaren nykytilan?

2. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat ennakoivaan
kunnossapitoon liittyen ja mistä ne voivat johtua?

3. Onko töiden suunnittelussa onnistuttu viime vuosina ja miten
suunnittelua voisi parantaa?

4. Kuinka hyvin ennakoiva kunnossapito ja niiden raportointi mielestäsi
toimii tällä hetkellä?

5. Millä tasolla oman kunnossapidon henkilöstön taidot ovat tällä hetkellä,
liittyen taajuusmuuttajien huoltoihin?

6. Minkälainen on tämän hetkisen kunnossapitojärjestelmän toimivuus?

7. Miten taajuusmuuttajien kunnossapitokustannukset ovat mielestäsi
muuttuneet viimeisen 1-5 vuoden aikana?

8. Elinkaarihallinta voisi toimia vieläkin paremmin, mitä muutoksia
tekisit tulevaisuudessa, jotta tämä tapahtuisi?


