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1. Johdanto
Metsäteollisuuden rakennemuutos on asettanut toimivien tuotantolaitosten kustannustehokkaalle
toiminnalle yhä kovenevia vaatimuksia. Kunnossapidon näkökulmasta se tarkoittaa käytettävyyden,
laatu- ja nopeustekijöiden säilyttämistä entistä alhaisemmin kustannuksin. UPM-Kymmene Oyj:n
sellutehtaalla tehtiin joulukuun 2008 ja syyskuun 2009 välisenä aikana luotettavuuskeskeisen
kunnossapitostrategiasovelluksen pilottiprojekti, jonka tavoitteena oli optimoida kokonaisvaltaisesti
pilottilaitteen kunnossapitokustannukset. Pilottilaitteeksi valittiin tuotannon kannalta keskeinen
havukuitulinjan hienolajittelun ensimmäisen portaan painelajitin. Kyseisestä projektista poimittiin
kandidaatintyöksi painelajittimen kulutusosien kunnossapitostrategioiden kehitys.

1.1 Työn taustat ja rajaus
Kaukaan sellutehtaalla on käytössä lukuisia painelajittimia, mutta tarkastelun kohteeksi valittiin
havukuitulinjan hienolajittelun ensimmäisen portaan painelajitin. Painelajittimen
kunnossapitostrategian määrittelyyn vaaditaan hyvät pohjatiedot prosessi-ilmiöistä ja näiden
aiheuttamista vikaantumismekanismeista. Siksi työssä on esitelty sellun valmistusprosessi
suurpiirteisesti ja keskitytty tuomaan esille kaikki lajitteluun vaikuttavat tekijät ja teoriat.
Toiminnan lisäksi käydään lävitse painelajittimen rakenne sekä tarkasteltavan yksilön nykyinen
varaosatilanne ja huoltohistoria. Näihin pohjatietoihin nojautuen tuodaan esille kehityskohteita
kuluvien komponenttien kunnossapidon osalta sekä vertaillaan esille nousseita strategiamalleja
kustannuslaskelmien avulla. Kustannuslaskelmat antavat hyvän ja konkreettisen vertailukohdan,
jonka perusteella voidaan jatkossa kehittää kunnossapitostrategioita entistä
kustannustehokkaampaan suuntaan. Työssä tarkastellaan kehityskohteita tuotantolaitoksen
näkökulmasta, joten teknisten ratkaisuiden ja yksityiskohtien toteuttamista ei käydä erityisen
tarkasti lävitse. Kandidaatintyön julkisessa versiossa hintatiedot on muutettu suuntaa antaviksi ja
yrityksien arkaluontoiset asiat ja tuotetiedot on poistettu.
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1.2 UPM-Kymmene Oyj Kaukaan sellutehdas
UPM-Kymmene Oyj on yksi maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä ja johtava painopaperin
valmistaja. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset
materiaalit. Yhtiön palveluksessa työskentelee 24 000 ihmistä ympäri maailmaa, ja pörssiyhtiön
liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. Kaukaan tehtaat on yksi UPM-Kymmenen suurimmista
tehdaskeskittymistä, ja se sijaitsee Saimaan rannalla Lappeenrannassa. Kaukaan tehtaisiin kuuluvat
tutkimuskeskus, vaneritehdas, saha, sellutehdas, paperitehdas sekä vuonna 2010 valmistuva
Kaukaan voiman voimalaitos. Kaukaan sellutehtaalla on sekä koivu- että havukuitulinjat, joiden
yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on vuositasolla noin 720 000 tonnia. /1/

2. Havukuitulinja
Tarkasteltava havukuitulinja on valmistunut vuonna 1996, ja sen nimelliskapasiteetti on 1200adt/d,
josta osa menee oman paperitehtaan käyttöön ja loput kuivauskoneen kautta markkinaselluksi.
Sellutehdas toimii kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden, ja se työllistää 280 henkilöä. /2/

2.1 Havukuitulinjan rakenne
Havukuitulinja voidaan jakaa prosessivaiheiltaan viiteen pääosaan, jotka ovat keitto, lajittelu, pesu,
happivaihe (happidelignifiointi) ja valkaisu /2/. Tuotantolaitoksesta riippuen prosessivaiheiden
järjestyksessä voi olla eroja, mutta Kaukaan sellutehtaalla prosessi kulkee kuvan 1 osoittamassa
järjestyksessä.
Kuitulinjalla prosessin ensimmäinen vaihe on aina variaatiosta riippumatta keitto. Havukuitulinja
käyttää raaka-aineenaan havuhaketta, joka keitetään eräkeittimissä. Sulfaattikeittoprosessissa
tarvitaan hakkeen lisäksi voimakkaasti alkaalista liuosta eli pääsääntöisesti valkolipeää, jonka
avulla puukuituja toisiinsa sitova ligniini saadaan osittain poistettua. Keitosta tuleva tuote sisältää
jatkokäsittelyyn kelpaavaa puukuitua sekä keittymättömiä partikkeleita kuten oksia ja
epäpuhtauksia. Hyväksytty jae ja pesuun kelpaamaton jae erotellaan lajittelun ensimmäisessä
vaiheessa eli karkealajittelussa. Karkealajittelussa erotellut oksat ja huonosti keittyneet partikkelit
keitetään uudestaan, jotta raaka-aine saataisiin mahdollisimman tehokkaasti käsiteltyä.
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Hyväksytty jae sen sijaan pumpataan prosessin seuraavaan vaiheeseen, pesuun. Pesun tarkoituksena
on erottaa kuituvirrasta mahdollisimman tarkoin keiton aikana liuennut puuaines sekä
keittokemikaalit.
Pesun jälkeen massa kuljetetaan happivaiheeseen, jossa ligniinin määrää vähennetään entisestään ja
poistetaan tummaa väriä aiheuttavia yhdisteitä. Happivaiheen jälkeen seuraa lajittelun toinen vaihe
eli hienolajittelu. /2; 3; 4/
Massan lajittelu on kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä osa kuitulinjaa, koska sen avulla saadaan omalta
osaltaan taattua massan tasainen ja hyvä laatu. Keittimiltä tuleva massa sisältää sellun
valmistuksessa ei-haluttuja epäpuhtauksia, kuten oksia, tikkuja, kuoriroskia, uuteroskia, kumia,
hiekkaa, kiviä, nokea, metallia, ruostetta tai muovia. Kahdessa vaiheessa tapahtuvalla lajittelulla
saadaan edellä mainitut epäpuhtauspartikkelit tehokkaasti poistettua massan seasta. Nimensä
mukaisesti hienolajittelussa erotellaan massasta hienoroskat, minkä jälkeen hyväksytty jae
valkaistaan. Valkaistu sellu pumpataan putkea pitkin paperitehtaalle ja/tai kuivatuskoneelle. /3; 4/

Kuva 1. Kuitulinjan rakenne. /5/

2.2 Havukuitulinjan lajittamo
Ruskean massan lajittelu on erittäin tärkeä osa massan valmistusta, ja Kaukaan kytkennässä
hienolajittelu on juuri ennen valkaisulaitteistoja. Kaukaalla massan lajittelu on toteutettu
kolmiportaisella kaskadikytketyllä painelajittimella, hiekanerottimella ja rejektipesurilla.
Lajittelulaitteisto on Andritzin (ent. Alhströmin) valmistama, ja laitteet on otettu käyttöön vuonna
1996. Kokonaisuudessaan lajittamo koostuu seuraavista laitteista: ensimmäisen portaan lajitin
MODUScreen F6, toisen portaan MODUScreen F4, kolmannen portaan MODUScreen F2,
Ahlcleaner RB300 EI -hiekanerotin sekä Stocker KW4R -rejektipesuri. Lajittamon normaali
läpäisykyky on noin 1200 adt/d. /3; 6/
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Lajiteltava massa on happidelignifioitua havumassaa, joka pumpataan happivaiheesta
sakeamassatorniin. Sakeamassatornista massa syötetään kuvan 2 mukaiseen kolmiportaiseen
kaskadikytkettyyn painelajitinjärjestelmään. /3/

Kuva 2. Kaukaan kolmiportainen painelajitinten kaskadikytkentä. /5/

2.2.1

Hienolajittelun kaskadikytkentä

Ensimmäisen portaan painelajittimeen syötetään sakeamassatornista massaa, josta erotellaan
hyväksytty jae eli aksepti ja kelpaamaton jae eli rejekti. Ensimmäisen portaan aksepti (A1)
johdetaan seuraavaan prosessivaiheeseen, joka on Kaukaan tapauksessa valkaisu. Valkaisun
ensimmäinen vaihe on massan suodatus Gasfree-suotimella. Sen sijaan ensimmäisen portaan rejekti
(R1) johdetaan toisen portaan painelajittimeen. Toisen portaan painelajittimesta saatava aksepti (A 2)
syötetään ensimmäisen portaan lajittimen syöttölinjaan ja rejekti (R 2) johdetaan kolmannen portaan
painelajittimeen. Kolmannen portaan lajittimen aksepti (A 3) syötetään niin ikään ylemmän, eli
toisen portaan syöttölinjaan (R1) ja rejekti (R3) syötetään hiekanerotukseen ja rejektipesuun. /3; 7/
Kuvasta 2 havaitaan, että kaikki seuraavaan prosessivaiheeseen eli valkaisuun pääsevä aksepti
kulkee ensimmäisen portaan lajittimen kautta. Ensimmäisen portaan lajittimen toiminta onkin
keskeisessä asemassa koko sellun tuotantoprosessissa.
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2.2.2

Lajittelun periaatteet

Myytävän tai paperikoneelle menevän sellun tulee sisältää mahdollisimman vähän epäpuhtauksia.
Varsinkin valkaistulla markkinasellulla on erittäin tiukat puhtausvaatimukset, mikä korostaa
lajittamon oikean toiminnan merkitystä entisestään. Pääasiallisesti epäpuhtaudet poistetaan
lajittamossa, mutta epäpuhtauksia poistuu myös sellun valmistusprosessin eri vaiheissa. Esimerkiksi
tasainen keittotulos helpottaa huomattavasti tikku- ja oksaepäpuhtauksien poistoa, ja hyvin toimiva
kuorinta pitää kuoriroskien ja uutepilkkujen lukumäärän alhaisena. Valkaisun prosessiparametreillä
voidaan vaikuttaa tikkuroskiin, ja valistuksella ja tarkalla valvonnalla voidaan ehkäistä muovin
pääsy valmistusprosessiin. Näillä tekijöillä ei voida kuitenkaan estää rejektin syntymistä kokonaan.
/4; 7/

2.2.2.1 Epäpuhtauksien erottuminen
Painesihtityyppisessä lajittimessa massa syötetään laitteen yläosasta, jossa massasulpun
tikkupitoisuus kasvaa ja samanaikaisesti kuidut akseptoituvat lajittimessa rejektipäähän mentäessä.
Painelajittimessa epäpuhtauksien erottelu ei tapahdu selektiivisesti, joten priimakuitua joutuu aina
rejektin joukkoon ja epäpuhtauksia akseptin joukkoon (kuva 3). Näin ollen lajittelun yhteydessä
käytetään termiä epäpuhtauksien erottamistodennäköisyys, jolla mitataan laitteen toimintaa.
Epäpuhtauksien erottamistodennäköisyyden määräävät:
1. epäpuhtauspartikkelin fysikaaliset ominaisuudet
2. syöttömassan ominaisuudet
3. olosuhteet lajittimessa, syöttösakeus, syöttövirta, paine-ero ja rejektin määrä
4. lajittimen rakenne ja toimintaperiaate
Toisin sanoen painelajitin pystyy erottamaan kuvan 3. mukaisesti vain tietyn suhteellisen osan
syöttömassan epäpuhtauksista sen todennäköisyysluonteen seurauksena. Käytännössä aksepti on
siis sitä puhtaampaa mitä puhtaampaa on syötettävä massa, vaikkakin lajittimen erotuskyky paranee
syötön tikkupitoisuuden kasvaessa. /4; 7/
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Kuva 3. Painelajittimen suhteellinen erotuskyky. /5/

2.2.2.2 Lajiteltavan massan ominaisuudet
Syöttömassan ominaisuuksista tärkeimmät piirteet ovat massan kappaluku eli ligniinipitoisuus sekä
lajittelulämpötila. Ligniinipitoisuutta alentamalla kuitujen jäykkyys pienenee, jolloin
matalakappaisilla massoilla on taipumusta huopautumiseen. Huopautumisen seurauksena lajitin
tukkeutuu ja lajittelukapasiteetti pienenee. Toinen merkitsevä massan ominaisuus on
syöttölämpötila. Korkea lämpötila pienentää nesteen viskositeettia, millä on edullinen vaikutus
lajitteluprosessin tehokkuuteen. /7/
Syöttösakeus on myös tärkeä suure lajitteluprosessissa. Syöttösakeuden valinta on
todennäköisyyspiirteistä johtuen aina kompromissi. Syöttösakeutta nostettaessa niin sanottu
kuituverkon muodostus sihtilevyn pinnalla voimistuu. Siten myös partikkeleiden vuorovaikutus
kasvaa, mistä aiheutuu rejektisakeuden ja rejektisuhteen kasvu. Jos taas syöttösakeutta lasketaan,
kuituverkosta muodostuu hauraampi ja epäpuhtauksien osuus akseptissa kasvaa. Optimisakeus on
siis kompromissi puhtauden, lajittelutehokkuuden ja -kapasiteetin välillä. Käytännössä
laitevalmistajien suorittamien testien perusteella on määritelty ohjeelliset raja-arvot
prosessimuuttujille. /7/
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Laitevalmistaja Andritz on antanut Kaukaan laitteistolle ohjeelliset raja-arvot syöttösakeudelle ja
kapalle. Lajiteltavan massan sakeus on oltava ensimmäisen portaan osalta 3,0 % ja kappa-arvon 1530. Hienolajiteltava massa ei saa sisältää suuria partikkeleita, kuten esimerkiksi huonosti keittyneitä
oksia, hakepaloja ja kiviä. /8/
Mikäli suurta partikkelikokoa pääsee paljon hienolajitteluun, seurauksena on
hienolajittelujärjestelmän tukkeutuminen. Jotta lajittelu toimisi, on myös laimennusjärjestelmien
toimittava. Sakeamassatornista tuleva massa laimennetaan suodossäiliöstä otettavalla nesteellä
lajitteluun sopivaksi. Lisäksi itse lajittimessa on rejektilaimennus, jolla hoidetaan rejektin sujuva
poistuminen lajittimesta. Rejektilaimennuksessa käytetty neste tulee niin ikään suodossäiliöstä.
/2; 3/

3. Lajittelun teoria ja painelajittimen toiminta
Hienolajittelujärjestelmissä käytetään nykyisin lähes poikkeuksetta painelajittimia. Kuvassa 5 on
esitetty painelajittimen toimintaperiaate virtauksineen, ja kuvassa 4 ovat painelajittimen
pääkomponentit.

Kuva 4. Painelajitin Moduscreen F-6 pääkomponentit. /7/
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Kuva 5. Painelajittimen toimintaperiaate virtauksineen. /7/

Kuten kuvasta 5 nähdään, massa syötetään painelajittimeen sihdin yläosasta. Sihdin yläosassa on
myös romuloukko, johon suuret kappaleet rejektoituvat. Hyväksytty jae eli aksepti virtaa
pakotetusti sihtirummun läpi ja poistuu omaa putkilinjaansa pitkin. Sen sijaan hylätty jae eli rejekti
pysyy sihtirummun sisäpuolella, ja se johdetaan pois lajittimen alaosasta. Roottorin vaipan ja
sihtirummun sisäkehän välinen etäisyys on noin 20 mm ja roottorin pinnalla olevien kynsipalojen
etäisyys sihtirummun sisäkehästä on noin 2-7 mm. /4; 7/

3.1 Lajitteluteoriat
Sihtirummun tarkoituksena on päästää lävitseen hyväksytty jae. Hyväksytyn jakeen eli akseptin
läpäisy on käytännössä usean eri mekanismin summa, ja lajittelun tarkka teoreettinen määrittely on
vaikeaa. Lajittelumekanismiteoriat voidaan kuitenkin jakaa teoriatasolla karkeasti kolmeen osaan:
Barrier-teoria, huopautumisteoria sekä orientoitumisteoria /7/. Kaikilla teorioilla pyritään kuvamaan
erilaisia erottumistodennäköisyyksiä.
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3.1.1

Barrier-teoria

Barrier-teorian mukaan sihtirummun rakojen suuruus määrittelee läpäisevän partikkelin
ominaisuudet. Toisin sanoen sihdin rakokoko määritellään siten, että sihdin lävitse eivät pääse
rakokokoa suuremmat epäpuhtauspartikkelit. /7/
3.1.2

Huopautumisteoria

Huopautumisteoria puolestaan selittää, miten reikää tai rakoa pienempiä partikkeleita on
mahdollista erottaa sulpusta. Sihtirummun rako toimii huopautumisteorian mukaan karkeaseulana,
jonka pinnalle muodostuu kuitumatto, ja kuitumaton läpäisevät ainoastaan neste ja priimakuidut.
Huopautumisteoria perustuu siten reikien tai rakojen ja epäpuhtauksien väliseen kokoeroon. Lisäksi
huopautumiseen vaikuttaa paine-ero syöttö- ja akseptipuolen välillä, mikä pitää huopauman reiän tai
raon pinnalla. Huopautumisteorian mukaan onkin tärkeää, että lajitteluenergia on kohdallaan.
Mikäli lajitteluenergia ei ole kohdallaan, lajitteluun tarvittavaa kuitumattoa ei pääse syntymään ja
toisaalta jos syntynyt kuitumatto on liian paksu, se ei myöskään läpäise priimakuituja. /7/
3.1.3

Orientoitumisteoria

Orientoitumisteoria perustuu sihtirummun läpi kulkevien virtauksien tarkasteluun. Virtausnopeudet
vaihtelevat sihtirummun säteen eri etäisyyksillä, ja keskeiskiihtyvyydestä sekä paine-erosta
aiheutuvat voimat ohjaavat kuituja sihtirummun profiilin suunnassa. Kuitenkin kooltaan isommat
epäpuhtauspartikkelit eivät pääse läpäisemään rakoa, koska säteissuunnassa vaihtuvat
virtausnopeudet aiheuttavat leikkausvoimia, jotka kääntävät partikkelin pois rakoprofiilin
suunnasta. Orientaatioteorian toiminta on esitelty kuvassa 6. /7/
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Kuva 6. Orientoitumisteorian mukaiset leikkausvoimakentät ja
epäpuhtauksien erottuminen. /7/

3.2 Painelajittimen kulutusosat
Painelajittimen kulutusosia ovat komponentit, joiden vaihtosykli on pituudeltaan alle kolme vuotta.
Edellä mainitun määritelmän mukaisia komponentteja ovat palaroottori ja sihtirumpu.

3.2.1

Palaroottori

Palaroottorin, yleisemmin roottorin, tehtävä on puhdistaa sihtirummun sisäkehä sakeutuneista tikkuja kuitukerroksista. Painelajittimissa käytetään erilaisia roottorikonstruktioita ja
sihtilevygeometrioita. Lähtökohtaisesti tietyt sihtirummut ja palaroottorit on tarkoitettu
käytettäväksi pareina, jolloin lajittelussa saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kaukaalla on
käytössä Ahlströmin (nyk. Andritz) suunnittelema kromattu LRi-roottori, jossa lajiteltavaa massaa
syötetään normaalisti roottorin yläosasta ja tämän lisäksi roottorin keskivaiheilta (kuva 7).
Tällaisella ratkaisulla saavutetaan rejektimäärän pienempi osuus roottorin ja sihtirummun välissä
10

myös lajittelun loppuosalla. Kromauksella puolestaan saavutetaan palaroottorin parempi
kulumiskestävyys. Palaroottoreissa käytetään erilaisia palatyyppejä ja -kokoja. Kaukaalla käytetään
pääsääntöisesti noin 150x100x20 mm kokoisia kynsipaloja. Kuvassa 8 on Kaukaalla käytössä oleva
roottorityyppi.
/3; 4; 7/

Kuva 7. LRi-roottorin toimintaperiaate. /7/
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Kuva 8. Palaroottori, AHLST-560534013F-LRI, AFT:n kunnostama. /5/

3.2.2

Sihtirumpu

Sihtirumpujen profiileista on olemassa erilaisia variaatioita käyttökohteesta riippuen. Kuvassa 9
nähdään yleisimmin käytetyt profiilit. Hienolajittelujärjestelmissä käytetään yleisimmin
lankasihtirumpuja.
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Kuva 9. Erilaisia sihtirumpuprofiileja: a) Profile -reikärumpu, b) Profile -rakorumpu epäjatkuvin
raoin, c) Ahlwire TM -lankarumpu jatkuvin raoin. /7/

Kaukaalla on käytössä Ahlwire-lankasihtityyppinen sihtirumpu (kuva 9 ja kuva 12), jolla
saavutetaan perinteisiä sihtejä parempi hydraulinen kapasiteetti. Lankasihdissä läpäisykapasiteetti
voidaan pienestä rakokoosta huolimatta pitää korkeana, mikä takaa puhtaamman massan ja korkean
lajittelukapasiteetin. Lankasihdin etuina voidaan pitää sitä, että muotoiltu lanka ohjaa virtauksen
paremmin kohti rakoa ja että langat aiheuttavat kuitukimppuja hajottavan turbulenttisen virtauksen.
Turbulenssin vaikutus virtauksiin voidaan nähdä kuvasta 10. Sihtirumputoimittajilla on tarjolla
erilaisia lankaprofiileja, joilla voidaan paremmin hallita kulumista ja turbulenssin syntyä. /3; 7/
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Kuva 10. Lankasihdin profiilin aiheuttama turbulenttinen virtaus. /9/

Vaikka sihtirummun osat ovat tarkkuustyöstettyjä, absoluuttiseen tarkkuuteen on mahdotonta
päästä. Siksi sihtirummun valmistukselle on määritelty toleransseja, joilla voidaan taata
komponentin oikeanlainen toiminta. Esimerkiksi erään sihtirumpuvalmistajan toimittamissa
0,27mm rakokoolla varustetuissa sihtirummuissa rakokoon toleranssi on ±0,015mm ja edellä
mainitun tarkkuuden on katettava 80 % koko sihdin kehän pinta-alasta. Pienet heitot sihtirummun
rakokoossa eivät siten aiheuta ongelmia. Toleransseissa heijastuu niin ikään lajitteluprosessin
suhteellisuus, koska lajittelu ei perustu selektiivisyyteen. /10/
Sihtirumpu on materiaaliltaan ruostumatonta terästä, joka on Kaukaan yksilössä kromattu.
Kromauksella saavutetaan kova ja kulumista kestävä pinta, sillä perusaine on itsessään
lajitinolosuhteissa huonosti abraasio- ja eroosiokulutusta kestävä materiaali. Kromauskerroksen
paksuutta voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Sähkökemiallisessa
pinnoitusmenetelmässä kromikerros ei kuitenkaan asetu tasaisesti langan profiilin mukaan, kuten
kuvasta 11 nähdään. Pinnoituksella saadaan kuitenkin kulutukselle alttiimmille alueille suojaava
kerros. Kovat epäpuhtauspartikkelit kuluttavat käytössä kovankin kromauksen ajan myötä pois, ja
pinnoitteen hävitessä abraasio- ja eroosiokulutus kohdistuu perusaineeseen.
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Perusaine kuluu tällöin erittäin nopeasti, ja kuluminen aiheuttaa profiilissa muutoksia, kuten
särmien pyöristymistä, rakokoon kasvua ja pienentymistä. Kromauskerroksen paksuus on kaiken
kaikkiaan eri kulumismekanismien perusteella määritelty kompromissi. Kromaus antaa hyvän
suojan eroosio- eli pyyhkäisykulumista vastaan, ja eroosiokestävyyttä voidaankin kasvattaa
kromauskerrosta paksuntamalla. /11; 12/
Sen sijaan abraasiokulumiseen kromauksen paksuntaminen ei välttämättä olekaan niin hyvä keino,
sillä paksumpi kromaus vähentää langan elastisuutta. Kova partikkeli voi osuessaan lankaan
lohkaista langan kromauksen pois tai repiä pahimmillaan kokonaisia lankoja, kun profiili ei
annakaan periksi. Kulumismekanismit käydään lävitse yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.
Kaukaan sihtirummuissa on kuitenkin päädytty valmistajan suosituksen mukaisesti käyttämään 150
μm:n paksuista kromausta. /3; 10; 12/

Kuva 11. Sihtirummun langan profiili, pinnoite ja kuitujen virtaus
periaatteellisessa kuvassa. /5/
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Kuva 12. Sihtirumpu AHLST F6, rako 0,27mm, AW489. /5/

4. MODUScreen F6 -painelajitin
MODUScreen F6 -painelajittimen pääkomponentit ovat runko ja jalusta, roottori, sihtirumpu,
roottorin kiinnitysholkki, mekaaninen tiiviste, sähkömoottori, kytkinpaketti ja vaihdelaatikko (kuva
4). Kaukaan yksilö eroaa muista MODUScreen-sarjan painelajittimista laakeroinnin toteutukseltaan.
Normaalisti käytetään hihnakäyttöä ja erillistä laakerointia, johon on kytkettynä palaroottori.
Kaukaan lajittimessa laakeroinnin ja hihnakäytön korvaa kartiolieriövaihde, jolle voima välitetään
sähkömoottorilta REX-OMEGA-joustokytkimen avulla. /8/
Konstruktioeroista huolimatta painelajittimen primääritoiminto on edelleen erottaa hyvästä massasta
haitalliset epäpuhtaudet mahdollisimman pienin priimakuituhäviöin. Sekundääriset toiminnot
tukevat primääritoiminnon toteutumista ja liittyvät tässä tapauksessa laitteen pääkomponenttien
toimintaan. Päätoimintoa tukevia toimintoja ovat mm. vaihdelaatikon voitelu, mekaanisen tiivisteen
tiivistevesikierto sekä laitteen toiminnan mittaukset. Laitteen käyntiä ohjataan valvomosta käsin.
Painelajittimessa on kaiken kaikkiaan viisi pysäytys/hälytys-rajaa: korkea paine-ero, vaihdelaatikon
öljyn lämpötila ja paine, moottorin ylisuuri kuormitus sekä tiivistevesivirtauksen alhainen paine.
Esimerkiksi vaihdelaatikon lämpötiloista ja öljynpaineesta saatavaa informaatiota pystytään
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seuraamaan ainoastaan paikallisesti, eli tieto ei välity indikaattoreilta valvomoon asti.
Mittausjärjestelmiin on kuitenkin asennettu mekaaniset rajakytkimet, joilla hälytykset saadaan
välitettyä valvomoon. Käytännössä mekaaniset rajat on asennettu analogisen anturin yhteyteen,
jolloin mekaaninen raja lähettää valvomoon kahdenlaista tietoa: päällä tai pois. /3; 8; 13; 14/
Mikäli lämpötila kohoaa yli määritellyn raja-arvon, lähettää anturi valvomoon hälytyspulssin, joka
näkyy operaattoreille. Käytössä ei siis ole digitaalista mittausjärjestelmää, jolla olisi mahdollista
kerätä antureilta saatavaa tietoa ja havaita kehittyvä vikaantuminen esimerkiksi lämpötilatrendin
perusteella. /14/

4.1 Hälytys- ja pysäytysrajat
Hälytys- ja pysäytysrajat indikoivat vaurioiden esiintymistä ja ehkäisevät mahdollisten
kerrannaisvaikutusten syntyä. Esimerkiksi vaihdelaatikon öljynpaineen laskiessa alle määritellyn
raja-arvon, järjestelmä pysäyttää painelajittimen toiminnan. Tällöin tiedetään, että
painevoitelujärjestelmässä on vikaa, mutta se ei ole välttämättä ehtinyt aiheuttaa
kerrannaisvaikutuksia eli vaihdelaatikon vauriota. Hälytys- ja pysäytysrajoista tärkein indikaattori
kulutusosien suhteen on paine-ero, jonka avulla nähdään kulutusosien toimivan oikein. Taulukossa
1 on esitetty Kaukaan ohjausjärjestelmään syötetyt hälytys- ja pysäytysrajat.

Taulukko 1. Kaukaalla käytetyt hälytys- ja pysäytysrajat /14/
Korkea paine-ero: Hälytysraja 30kPa, Pysäytysraja 50kPa
Vaihdelaatikon öljyn lämpötila: Hälytys 1. anturilta +70C, Pysäytys 2. anturilta +80C
Vaihdelaatikon öljynpaine: Pysäytysraja, 70kPa
Moottorin ylisuuri kuormitus: Pysäytysraja 110 % / 10s
Alhainen tiivisteveden virtaus <2l/min 5min ajanjaksolla
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4.2 Pääkomponenttien tyypit
Kaukaan ensimmäisen portaan painelajitin on ollut käytössä jo 13 vuoden ajan ja tämän ajanjakson
aikana on ollut käytössä erilaisia kulutusosia.
Palaroottorin osalta perusmalli on tänäkin päivänä alkuperäisen version kaltainen, mutta
kynsipalojen muodossa ja asemoinnissa on tapahtunut muutoksia. Sihtirumpujen osalta Kaukaalla
on käytetty kolmea eri rakokokoa: 0,25, 0,27 ja 0,30 mm. Alussa käytettiin 0,25 mm:n rakokokoa,
mutta 2000-luvun vaihteessa siirryttiin käyttämään 0,30 mm:n rakokokoa. 2000-luvun alkuvuosina
rakokokoa kuitenkin pienennettiin 0,27 mm:iin ja kyseinen rako on käytössä vielä tänäkin päivänä.
Taulukossa 2 on esitetty Kaukaalla tällä hetkellä käytetyt pääkomponenttien tyypit. /15/

Taulukko 2. Kaukaalla käytetyt pääkomponentit (22.04.2009) /15/
Roottori: Palaroottori, AHLST-560534013F-LRI
Sihtirumpu: AHLST F6, rako 0,27mm, AW489
Mekaaninen tiiviste: Liukurengastiiviste, 160 SAFEM SAF-160 QREG-303437 SS2343
Sähkömoottori: Oikos. 690V 400kWm, 1500rpm, R/M ABBMO M2BA355MLA IEC 355ML 100B3
Kytkin: Taper lock –kiinnitteiset päätykappaleet ja REX-OMEGA jousto-osa (kytkin ES-80-M+25N)
Vaihdelaatikko: Kartiolieriövaihde, Santasalo, 2PKC280F
Painevoiteluyksikkö MHP18-R4SKT/OS

4.3 Määräaikaistyöt ja kunnonvalvonta
Painelajitin kuului vanhassa kriittisyysluokituksessa luokkaan 2, joka ei ollut tuotannon kannalta
kriittisin luokka. Uuden vuosina 2008 ja 2009 laaditun kriittisyysluokituksen mukaan ensimmäisen
portaan painelajitin kuuluu luokkaan B – Tärkeä (osittainen häiriö). /16/
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Kriittisyysluokan B kuvaus:
”Laitteet, järjestelmät ja komponentit, mitkä voivat aiheuttaa osittaisen tuotantoprosessin seisokin
johtuen niiden toimintahäiriöstä tai konerikosta sekä pidempään kestävästä häiriöstä aiheuttaen
koko tuotantolinjan seisokin tai aiheuttaa ympäristöriskin. Tämä koskee myös varalaitteita sekä
varajärjestelmiä jotka voivat vähentää tuotantomäärää tai huonontaa laatua.” /16/
Käytännössä kriittisyysluokituksen perusteella on muun muassa laadittu kunnonvalvonnalle
seurattavien laitteiden lista sekä tapauskohtaisesti oikea menetelmä ja mittaussykli.
Luokkaan B (myös entinen 2) sijoittuvat laitteet kuuluvat aktiivisen kunnonvalvonnan piiriin.
Painelajittimessa ei ole kiinteätä skannaavaa- tai onlinemittausjärjestelmää, joten vaihdelaatikon ja
sähkömoottorin mekaanista kuntoa seurataan manuaalisen värähtelymittauksen avulla.
Värähtelymittauksilla on mahdollista havaita sähkömoottorista mm. epätasapaino, laakerivaurio,
linjausvirhe jne. Lisäksi värähtelymittausten avulla seurataan vaihdelaatikosta mm. laakeroinnin
kuntoa sekä hammaskosketusta. Värähtelymittaukset painelajittimelle tehdään kuukausittain.
Toinen määräaikaistyö on myös painelajittimessa käytetyn vaihdelaatikon öljynvaihto, joka
suoritetaan laitevalmistajan suositusten mukaan vuosittain. Samalla vaihdetaan painevoiteluyksikön
suodatin. Varsinaiseen varaosapolitiikkaan kriittisyysluokitus ei ota kantaa. /2; 16/
Sihtirummun tilan määrittämiseen ei tällä hetkellä ole kaupallisesti tarjolla aktiivista
kunnonvalvonnan menetelmää, joten sihtirummun tilaa seurataan prosessitietojen ja tehtävien
laboratoriomittausten perusteella. Paine-ero- ja virtausmittaukset antavat omalta osaltaan tietoa
painelajittimen oikeasta toiminnasta, mutta laatutietoa ei näistä mittareista vielä saada. Esimerkiksi
sihtirummussa olevat reiät lisäävät lajittimen kapasiteettia, mutta puhtausaste huononee oleellisesti.
Laadun varmistamiseksi tuotetulle massalle tehdään päivittäin manuaaliset laboratoriokokeet. /2; 3/
Lisäksi sihtirummun kunto tarkastetaan noin yhden vuoden välein yleensä laitevalmistajan toimesta.
Sihtirummun profiilia voidaan tarkastaa mm. kuvaamalla, lasermittauksella, vahamalleilla sekä
fyysisillä mittauksilla. Kuvauksella saadaan nopeasti määriteltyä rakokoko, mutta profiilin
kulumista ei kuvaamalla pystytä todentamaan. Vahamallilla saadaan tallennettua profiilin muoto ja
mittaamalla voidaan todentaa mahdolliset kulumat ja muutokset. Yksinkertaisin tapa tarkastaa
sihtirummun kunto on mitata rakokoon suuruus rakotulkilla. /2; 3; 11; 12; 17/
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4.3.1 Sihtirummun kuntokartoitusraportti vuodelta 2008
Andritz on tehnyt kattavan huolto- ja kuntokartoituksen havukuitulinjan lajittamolle vuonna 2008
syys- ja lokakuun vaihteessa pidetyssä vuosiseisokissa. Ensimmäisen portaan painelajittimen
sihtirummulle suoritettiin rakotulkkimittaukset ja langoista otettiin profiilimallinteet.
Tarkasteltu sihtirumpu oli asennettu vuoden 2007 lokakuussa, joten kyseinen komponentti oli
käytössä tasan vuoden. Andritzin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan vuoden käytössä olleen
sihtirummun profiili oli vuoden 2008 seisokissa yläosastaan paikoin kulunut ja rejektipartikkeleiden
lyttäämä. Rakokoko oli joiltain osin kasvanut huomattavasti ja suurin mitattu rako olikin 0,56mm.
Lisäksi toinen vanhan sihtirummun pyörimisen esto tapeista oli vaurioitunut. Näiden havaintojen
perusteella seisokissa vaihdettiin toinen sihtirumpu. Andritzin raportissa kuitenkin kehotetaan
harkitsemaan sihtirummun kunnostamista varaosaksi. Palaroottorin osalta oli myös havaittavissa
kulumaa vuoden käyttöjakson jälkeen, ja myös palaroottori vaihdettiin uuteen. /17/
Rakomittauksia suoritettiin kaiken kaikkiaan 60kpl, ja mittausten perusteella keskimääräinen
rakokoko oli 0,282mm keskihajonnan ollessa 0,0491mm. Satunnaisten mittausten perusteella
vuoden mittainen käyttöjakso ei ole aiheuttanut lajittimen toimintaa dramaattisesti heikentävää
kulumaa. Vaurioituneen pyörimisenestotapin takia sihtirumpu päätettiin kuitenkin vaihtaa. /17/
Profiilimittausten perusteella profiilikynnykset olivat kuluneet jonkin verran. Nimellinen
profiilikynnys kyseissä sihtirummussa on 0,900mm ja vuoden käytetyssä sihtirummussa mitattu
keskimääräinen profiilikynnys oli puolestaan 0,974mm. /17/
Seisokin tullessa ensimmäisen portaan painelajitin oli kuitenkin prosessiparametrien valossa
hyvässä toimintakunnossa, ja voidaankin todeta, että sihtirummun ja palaroottorin mekaaniset
vauriot ovat edenneet melkoisen pitkälle, ennen kuin ne näkyvät suoraan prosessiparametreissä.
Yleisesti ottaen sihtirumpu ja palaroottori olivat kulumisen puolesta kunnostettavissa.

4.4 Huoltotoimenpiteet ja varaosat
4.4.1

Huoltohistoria

Taulukossa 3 on esitetty Immpower-kunnossapidontietojärjestelmästä kerätyt tiedot tehdyistä töistä
ja vaihdetuista komponenteista. Haastatteluiden perusteella alla olevassa listauksessa ei aiemmin
vallinneen kirjauskulttuurin takia ole kaikkia toimenpiteitä.
20

Taulukko 3. Painelajittimen huoltohistoria /15/
12.11.1998 Sihdin ja roottorin tarkastus ja vaihto tarvittaessa
22.10.1999 Lajittimen puhdistus
21.6.2000 Palaroottorin vaihto
14.8.2000 Sihtirummun vaihto
21.6.2000 Palaroottorin vaihto
30.12.2000 Tukkeutuneen painelajittimen aukaisu
2.9.2002 Sihdin ja roottorin tarkastus ja vaihto tarvittaessa (roottori vaihdettu)
16.10.2003 Kytkinkumin ja -suojan uusinta
30.10.2003 Sihtirummun ja roottorin tarkastus ja vaihto tarvittaessa
6.2.2004 Sihtirummun vaihto
19.5.2004 Hydrauliikkaletkujen uusiminen
4.8.2005 Roottorin vaihto
2.9.2005 Sihtirummun vaihto
11.7.2006 Roottorin ja sihtirummun vaihto
7.9.2007 Öljyn lämpötilatunnistimen vaihto
19.10.2007 Roottorin ja sihtirummun vaihto
3.10.2008 Sihtirummun ja roottorin vaihto syysseisokissa

Kaiken kaikkiaan painelajitin on toiminut vuoteen 2009 asti erittäin hyvin. Sihtirummun vaihtoväli
on muihin tehtaisiin verrattuna varsin lyhyt, mikä kielii massan mukana kulkeutuvien kuluttavien
epäpuhtauksien suuresta määrästä. Keskimääräinen käyttöikä 6-sarjan sihtirummuille on noin kaksi
vuotta. Roottorin keskimääräinen käyttöikä on puolestaan noin 3 vuotta. Sihtirummut ovat
Kaukaalla nykyisin niin sanottua kertakäyttötavaraa, joten ne menevät romuksi. Hyväkuntoiset
yksilöt voidaan myös jättää hätävaraksi tehtaalle.
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Palaroottori voidaan kunnostaa, joten vaihtamisen jälkeen vanhat palaroottorit lähtevät
kunnostukseen. Sen sijaan mekaanista tiivistettä, sähkömoottoria ja vaihdelaatikkoa ei ole tarvinnut
laitteen historian aikana vaihtaa. Kunnossapitojärjestelmään on kuitenkin kirjattu joitakin pieniä
töitä, kuten letkujen uusiminen, kannen vuodon korjaus ja öljynlämpötilatunnistimen vaihto.

4.4.2

Huoltotoimenpiteiden kestot

Luotettavuuskeskeisen kunnossapitostrategiakonseptitarkastelun yhteydessä käytiin lävitse
laitevalmistajan ja komponenttitoimittajien antamia tietoja. Näiden tietojen perusteella huolto- ja
vaihtotoimenpiteet voidaan sijoittaa tuotannon kannalta edulliseen ajanjaksoon. Parhaimmillaan
hyvin suunnitellun vaihtotyön tekemisen ajaksi ei tarvitse pysäyttää pumppausta paperitehtaalle tai
kuivauskoneiden käyntiä. Huoltotoimenpiteisiin kuluvat ajat on arvioitu yhdessä laitevalmistajan
kanssa tehtaan omia kokemuksia hyödyntäen. Taulukossa 4 on esitetty huoltotoimenpiteiden kestot.

Taulukko 4. Huoltotoimenpiteisiin kuluvat ajat /2; 10; 17/

Suorite

Aika [h]

Palaroottorin vaihto

6-10h

Sihtirummun vaihto

5-8h

Mekaanisen tiivisteen vaihto

8-12h

Vaihdelaatikon vaihto

12-16h

Sähkömoottorin vaihto

6-10h

Kytkimen jousto-osan uusinta

2-3h

Kytkimen Taperlock-osien vaihto

4-5h
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4.4.3

Toimitusajat ja varaosatilanne

Uusien komponenttien toimitusaika on tärkeä tekijä arvioitaessa oman varaosavaraston tarpeita.
Taulukossa 5 on esitetty Andritzilta, Moventakselta, Safematicilta ja ABB:ltä kerätyt tiedot
komponenttien toimitusajoista. Taulukossa 6 on puolestaan Kaukaan tämän hetkinen
varaosatilanne.
Varaosataulukon tiedot on poimittu Immpower-järjestelmästä.

Taulukko 5. Toimitusajat /10; 15/
Komponentti

Aika [vko]

Palaroottori

12

Sihtirumpu

14

Mekaaninen tiiviste

5

Vaihdelaatikko

12

Sähkömoottori

10

Roottorin kiinnitysholkki

2
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Taulukko 6. Nykyinen varaosatilanne (22.4.2009) /15/
Komponentti

Tyyppi

Nimike

Varastosaldo [kpl]

Palaroottori

AHLST-

117118

1

107262

1

107262

2

101785

1

415679 (haamu)

0

299637

1

180666

0

676020

2

913496

1

(löytyy

1

560534013F-LRI
Sihtirumpu

AHLST F6, 0,27mm,
AW489

Sihtirumpu

AHLST F6, 0,27mm,

(käytettyjä, 1 ok)

AW489

Sihtirumpu

AHLST AW489
0,30mm SS 2343 F6

Liukurengastiiviste

160 SAFEM SAF160 QREG-303437
SS2343

Sähkömoottori

Oikos. 690V
400kWm, 1500rpm,
R/M ABBMO
M2BA355MLA IEC
355ML 100B3

REX-OMEGA

Jousto-osa

jousto-osa

kytkimelle ES-80M+25N

Kartiolieriövaihde

Santasalo,
2PKC280F

Roottorin
kiinnitysholkki

F6

laitosmiestilasta)
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4.5 Kulumismekanismit kulutusosille
4.5.1

Palaroottorin kulumismekanismit

Roottori on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpu, jossa on massanvirtausaukot sekä
kynsipalat. Roottori altistuu käytössä sihtirummun tapaan abrasiiviselle kulumiselle.
Orientoitumisteorian mukaan lajitteluenergian on oltava kohdallaan, ja myös roottorin kynsipalojen
oikea välys ja profiili ovat tärkeitä tekijöitä. Abrasiivisen ja eroosiokulumisen myötä kynsipalojen
profiili pyöristyy ja siihen voi tulla epäpuhtauspartikkeleiden syömiä koloja. Kuluessaan kynsipalan
kyky puhdistaa sihtirumpu ja tuottaa riittävä intensiteetti heikkenee oleellisesti. Kuvassa 13 on
uuden palaroottorin kynsipalan profiili ja kuvassa 14 tasaisesti kulunut profiili. Kuvassa 15 on
esitetty periaatekuva kulumisen kynsipalan geometrioihin aiheuttamista muutoksista. /12/

Kuva 13. Palaroottorin uusi kynsipala, AFT:n malli. /5/
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Kuva 14. Palaroottorin tasaisesti kulunut kynsipala, AFT:n malli. /5/

Kuva 15. Periaatekuva palaroottorin kynsipalan kulumisesta. /5/
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4.5.2

Sihtirummun kulumismekanismit

Hyväksytty jae ja kaikki alle rakokoon levyiset partikkelit kulkevat sihtirummun läpi. Lajiteltavan
massan lisäksi joukossa voi olla epäpuhtauspartikkeleita, kuten esimerkiksi hiekkaa, metallia,
muovia, meesaa, ja piikarbidia /7/. Edellä mainitut epäpuhtauspartikkelit kuluttavat kromauksen
pois profiilin pinnasta ja perusaineen kuluessa profiiliin tapahtuu muutoksia, kuten rakokoon
suurentuma, pienentymä, profiilin pyöristymä ja painaumat. Sihtirummussa vaikuttavat
kulumismekanismit ovat abraasio- ja eroosiokuluminen. Käytännössä kuluminen voi tapahtua myös
edellä mainittujen mekanismien summana.
Suuret ja kovat epäpuhtauspartikkelit kulkeutuvat raon lävitse kuluttaen rakoa suuremmaksi (kuva
16). Pahimmillaan suuret partikkelit voivat repiä sihtirummun lankoja pois. Rakokoon kasvaessa
sihtirummun läpäisykyky paranee, mutta toisaalta taas epäpuhtauksien määrä akseptin joukossa
kasvaa.

Kuva 16. Epäpuhtauksien kuluttama sihtirummun rakoprofiili, suurentunut rakokoko. /5/
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Toinen sihtirummun kulumismekanismi eli rakokoon pienentymä heikentää niin ikään
painelajittimen toimintaa. Kulkeutuessaan sihtirummun sisäkehällä kovat epäpuhtauspartikkelit
kuluttavat sihtirummun profiilin pinnoituksen, ja lopulta profiili painuu kasaan perusaineen
kuluessa (kuvat 17 ja 18), minkä seurauksena rakokoko pienenee ja sihtirummun läpäisykyky
heikkenee.

Kuva 17. Epäpuhtauksien kuluttama sihtirummun rakoprofiili, pienentynyt rakokoko. /5/

Kuva 18. Epäpuhtauksien kuluttama sihtirummun rakoprofiili, pienentynyt rako. /5/
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Kolmas kulumismekanismi on profiilivaurio. Profiilivauriossa epäpuhtauspartikkelit muodostavat
hyvästä pinnoituksesta huolimatta painaumia (kuva 21) ja profiilin pyöristymää (kuvat 19 ja 20)
sihdin sisäkehälle. Pyöristymät ja painaumat puolestaan heikentävät kuitukimppuja erottelevan
turbulenssin muodostumista, jolloin niin ikään läpäisykyky heikkenee.

Kuva 19. Epäpuhtauksien kuluttama profiili, pyöristymä. /5/

Kuva 20. Epäpuhtauksien kuluttama profiili, pyöristymää ja painaumia. /5/
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Kuva 21. Painaumia sihtirummun sisäkehällä. /5/

Ajoparametreissä läpäisykyvyn heikentyminen näkyy paine-eron nousuna, koska hyväksytty jae ei
läpäise sihtiä vaaditulla kapasiteetilla. Tällöin lajitin myös tukkeutuu hyvin herkästi. Normaali
paine-ero ajon aikana on 9-20kPa:n välillä. Paine-eron noustessa yli 40kPa:n lajittelukapasiteetti
laskee radikaalisti. Tällöin rejektin määrä kasvaa ja saatavan akseptin määrä laskee reilusti.
Pahimmillaan rejektin suuri määrä tukkii lajittelun kokonaan. /2; 3/

4.6 Nykyiset kunnossapitostrategiat
4.6.1

Palaroottorin kunnossapitostrategia

Palaroottorin osalta sovelletaan kuntoon perustuvan jaksotetun kunnostuksen strategiaa eli käytöstä
poistettu palaroottori on lähetetty kunnostukseen. Kunnostus pitää sisällään kynsipalojen uusimisen
ja roottorin tasapainotuksen. Uuden roottorin hinta on pitkälti yli 30 000 €, mutta kunnostamalla
käytössä olleita palaroottoreita varaston keskihinta on tippunut uuden palaroottorin hinnasta yli 30
%. Keskihinnan lasku johtuu siitä, että kunnostus maksaa vähemmän kuin uusi komponentti, jolloin
varastoon tulevasta komponentista aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät, mikä ajan mittaan
näkyy juuri keskihinnan laskuna. /11; 15/
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Käytännössä palaroottorin vaihto tehdään huoltoseisokissa tehtävien kuntokartoitusten perusteella.
Kun palaroottorin särmät ja dimensiot ovat kuluneet tarpeeksi, suoritetaan vaihto. Palaroottorin
kulumista voidaan jossain määrin seurata myös prosessiparametreistä, mutta varsinaista
käynninaikaista kunnonvalvonnan menetelmää palaroottorin kunnon todentamiseen ei ole.
Säännöllisillä tarkastuksilla ja niiden perusteella tehtävien havaintojen perusteella voidaan
kuitenkin taata komponentin kunto ja arvioida jäljellä oleva käyttöikä. Näin ollen palaroottorin
kunnossapitostrategia on olemassa olevat kunnonvalvonnan menetelmät huomioiden kunnossa.

4.6.2

Sihtirummun kunnossapitostrategia

Sihtirummut on tähän päivään asti ajettu kulumisvarannoiltaan loppuun eli run to failure -strategian
mukaisesti. Toisin sanoen laitteesta otettu sihtirumpu on ollut siinä kunnossa, että sen kunnostus
olisi ollut kustannusmielessä kannattamatonta. Pois otetuissa sihtirummuissa kromaus on yleensä
kulunut monilta osin pois, ja perusaineen kuluminen on aiheuttanut profiiliin muutoksia. Tällöin on
edullisempaa tilata uusi sihtirumpu kuin alkaa kunnostaa vanhaa. Kun sihtirummun todetaan
ajoparametrien tai silmämääräisen tarkastuksen perusteella olevan vaihtokunnossa, se vaihdetaan
uuteen. /12/
Kaiken kaikkiaan sihtirumpujen vaihtosykliksi on muodostunut noin yksi vuosi. Käyttövarmuuden
maksimoimiseksi Kaukaalla on pidetty varastossa vähintään yhtä uutta sihtirumpua ja vara sihteinä
on pidetty koneesta pois otettuja yksilöitä.

5. Painelajittimen kunnonvalvonnan ja kunnossapitostrategioiden kehittämisvisioita
5.1 Sihtirummun kunnossapitostrategiamallit
Kuvassa 22 on esitetty kuvaajina kaksi erilaista kunnossapitostrategiaa. Kuvaajassa y-akselilla
oleva K2 -raja kuvaa tilannetta, jossa sihtirumpu on yksinkertaisesti niin kulunut, etteivät laatu- ja
kapasiteettivaatimukset täyty. X-akselilla on puolestaan esitetty ajanjakso T 2 , jolloin sihtirumpu
kuluu vaihtokuntoon run to failure -strategian mukaisesti. Kuvassa 22 on määritelty kulumalle myös
taso K1 , joka indikoi tilannetta, jossa kromaus on juuri kulunut pois, minkä jälkeen kulumisnopeus
alkaa rajusti kasvaa.
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Kuva 22. Sihtirummun kunnossapitostrategiamallit. /5/

5.1.1

Sihtirummun jaksotettu kunnostus

Jaksotettu kunnostus tarkoittaa sitä, että komponentin kunto palautetaan tietyin väliajoin halutulle
tasolle erilaisilla toimenpiteillä. Kuvassa 22 jaksotetun kunnostuksen käyttöaika on T 1, jonka
jälkeen sihtirummulle suoritetaan kunnostus. Sihtirummun tapauksessa se tarkoittaa kulutusta
kestävän kromauksen uusimista tietyin väliajoin. Kromaus kannattaa suorittaa siinä vaiheessa
uudestaan, kun vanhaa kromausta on vielä jäljellä. Tällöin profiili ei ole päässyt kulumaan ja
muuttamaan radikaalisti muotoaan. Kuvasta 23 nähdään kromauksen kulumisen eri vaiheet ja sen
vaikutukset jaksotetun kunnostuksen toteuttamiseen.
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Kuva 23. Sihtirummun lankaprofiilin kromauksen elinkaari. /19/

Käytännössä jaksotettu kunnostus etenee siten, että määräajan jälkeen sihtirumpu otetaan pois
painelajittimesta. Tämän jälkeen sihtirummulle tehdään kuntokartoitus, jonka perusteella voidaan
todeta, ovatko sihtirummun kunnostus ja korjaustöiden laajuus ennalta sovittujen kustannusraamien
sisällä. Mikäli sihtirumpu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, tilataan kokonaan uusi sihtirumpu.
Sen sijaan kunnostuskelpoinen sihtirumpu toimitetaan kunnostavalle yritykselle. Kunnostuksessa
voidaan tehdä pieniä profiilinkorjaustöitä, mutta pääpaino on kuitenkin vanhan kromauksen
poistamisessa ja kromauksen uusimisessa.

5.1.2

Kustannusvertailu

Loppuun ajamisen ja jaksotetun kunnostuksen kustannustarkastelu on tehty kahdeksan vuoden
ajanjaksolle käyttäen nykyarvomenetelmää. Nykyarvomenetelmässä määritellään vuosittainen
korko ja/tai tuottovaatimus, jota käytetään läpi laskennan. Menoeristä saadaan nykyarvot
diskonttaamalla, jolloin saadaan vertailtavat ja konkreettiset lukuarvot eri vaihtoehdoista.
Kyseisessä nykyarvolaskennassa tuotot ja laatutekijät ovat määritelty vakioiksi. Strategiasta
riippumatta tietyt tuotanto- ja laatuvaatimukset on täytyttävä. Sen sijaan tarkoituksena on vertailla
eri strategioista erilaisilla vaihtosykleillä syntyviä kustannuksia. Kustannustarkastelun
yksityiskohtainen taulukko on liitteessä 1. /20/
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Kustannustarkasteluun on otettu laskentakorkokannaksi 9 %. Uuden sihtirummun arvoksi on
kyseiseen laskelmaan otettu varastokeskihinnan mukaan 35 000 €. Sihtirummun kunnostuksen hinta
tarjousten perusteella on noin 20 % uuden sihtirummun hinnasta, eli tässä laskelmassa 7000 €.
Tarkastelujakson pituudeksi on rajattu kahdeksan vuotta.

Taulukko 7. Kustannustarkastelu /5/
Laskentakorko
Uusi sihtirumpu
Sihtirummun kunnostus
Tarkastelujakso

9%
35 000 €
7 000 €
8 vuotta

Nykyarvo:
K=∑[A*1/(1+i)^n]
A = sihtirummun hinta
i = laskentakorko
n = tarkasteluvuosi
Case 1
Sihtirumpu uusitaan vuosittain

263 718,70 €

Case 2
Sihtirumpu uusitaan 1,5 vuoden välein

183 712,80 €

Case 3
Sihtirumpu uusitaan 2 vuoden välein

162 688,40 €

Case 4
Sihtirumpu vaihdetaan puolen vuoden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 3 kertaa ennen uusintaa.
Case 5
Sihtirumpu vaihdetaan 9 kuukauden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 3 kertaa ennen uusintaa.
Case 6
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 3 kertaa ennen uusintaa.

193 151,70 €

145 715,20 €

116 374,00 €
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Case 7
Sihtirumpu vaihdetaan 9 kuukauden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 2 kertaa ennen uusintaa.
Case 8
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 2 kertaa ennen uusintaa.
Case 9
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 1 kerran ennen uusintaa.
Case 10
Sihtirumpu vaihdetaan puolen vuoden välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 1 kerran ennen uusintaa.
Case 11
Sihtirumpu vaihdetaan 9kk välein.
Käytöstä otettu sihtirumpu kunnostetaan.
Vaihtokierto kahdella sihtirummulla.
Sihtirumpu kunnostetaan 1 kerran ennen uusintaa.

154 063,30 €

134 334,20 €

154 408,00 €

270 352,30 €

179 570,00 €

Taulukossa 7 on esitetty erilaisia variaatioita vaihtosykleistä ja strategioista sekä laskettu caseittain
kustannusten nykyarvot. Nykyarvoja vertailemalla voidaan poimia edullisimmat vaihtoehdot ja
lähteä empiirisesti kokeilemaan soveltuvuutta käytäntöön.
Taulukosta voidaan muun muassa havaita, että nykyisen vuoden mittaisen vaihtosyklin ja loppuun
ajamisen (Case 1) aiheuttamat kustannukset kahdeksan vuoden tarkastelujaksolla ovat noin 264 000
€. Laskentamallin perusteella nykyinen strategia on yksi kalleimmista vaihtoehdoista. Loppuun
ajamisen strategialla on kuitenkin mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä, mikäli vaihtosykliä
saadaan pidennettyä. Pidentämällä vaihtoväli vuodesta kahteen saadaan kustannussäästöä
kahdeksan vuoden ajanjaksolla noin 101 000 € eli noin 40 %.
Run to failure -strategian lisäksi laskennassa on käsitelty jaksotetun kunnostuksen strategia.
Jaksotetussa vaihdossa muuttuvat suureet ovat sihtirummun kunnostuskertojen lukumäärä ja
vaihtosyklin pituus.
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Kaikista kalleimmaksi strategiaksi osoittautui puolen vuoden jälkeen tehtävä sihtirummun vaihto
kunnostuskertojen jäädessä yhteen. Tällöin kustannuksia aiheutuu yli 270 000 €. Halvimmillaan
tehtyjen laskemien perusteella päästään vaihtamalla sihtirumpu vuosittain ja kunnostamalla sitä
kolme kertaa. Tässä tapauksessa kustannuksia kertyisi kahdeksassa vuodessa 116 374,00 €, mikä on
reilusti alle puolet verrattuna case 1:een tai case 10:een. Laskennasta havaitaankin, että lisäämällä
kunnostuskertoja ja/tai pidentämällä vaihtosykliä on mahdollista saavuttaa merkittäviä
kustannussäästöjä.
Kunnossapitokustannusten lisäksi jaksotetulla kunnostuksella saavutetaan sihtirummun
varastokeskihinnan lasku. Tällöin sihtirumpuihin sitoutuva pääoma jää pienemmäksi ja tasearvo
laskee. Tasearvon laskulla on puolestaan myönteinen vaikutus sellutehtaan tulokseen. Sihtirumpu,
jonka keskihinta on alhaisempi, on myös konsernin näkökulmasta parempi vaihtoehto.

5.2 Akustisen emission käytettävyys
Tulevaisuudessa lajittelun kapasiteetille, puhtaudelle ja elinkaarikustannuksille asetetaan entistä
tiukempia vaatimuksia, joten myös kunnonvalvonnan rooli korostuu entisestään. Yksi
varteenotettava kunnonvalvonnan menetelmä myös painelajitinsovelluksissa on akustinen emissio.
Akustinen emissio on ainettarikkomaton testausmenetelmä, jonka avulla voidaan havaita
materiaalin tai rakenteiden vaurioituminen mittaamalla vikojen synty- tai kasvuprosessista
vapautuvaa energiaa. Energian vapautumista aiheuttaa esimerkiksi särön kasvuhyppäykset,
sulkeumien ja erkaumien irtoaminen tai rikkoutuminen, dislokaatioiden tai dislokaatioryhmien liike
ja särön seinämien hankautuminen toisiaan vastaan. Parhaiten akustisella emissiolla havaittavat
ilmiöt ovat luonteeltaan sellaisia, joissa energiaa vapautuu suuria määriä lyhyessä ajassa. Energian
vapautuessa hitaasti on vaarana, että signaali hukkuu taustakohinaan. Ultraäänitaajuuksien kuuntelu
on helppo toteuttaa isoissakin teräsrakenteissa, sillä aallot kulkevat rakennetta pitkin pitkiäkin
matkoja. Usealla anturilla varustetulla järjestelmällä voidaan myös paikantaa signaalin aiheuttaja ja
mahdollinen vauriokohta. /21; 22/
Akustisen emission mittauksilla olisi mahdollista saada selville iskumaiset kuormitukset ja
teräsrakenteen kulumisen aiheuttamat muutokset. Näin ollen esimerkiksi isomman partikkelin
lävistäessä sihtirummun tieto vauriosta saataisiin heti ja vältyttäisiin suuremmilta laatutappioilta.
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Toisaalta mittausten perusteella voitaisiin myös määrittää sihtirummun profiilin pinnoitteen tilan ja
geometrian muutoksia, jolloin sihtirummun vaihto voitaisiin kustannustehokkaasti optimoida.
Tämän lisäksi mittauksia voitaisiin hyödyntää mahdollisten vuotojen havaitsemisessa ennen
näkyvän vaurion syntymistä.
Akustisen emission hyödyntäminen luotettavana kunnonvalvonnan menetelmänä vaatii paljon
tutkimusta ja signaalin käsittelyn puolella valtavasti työtä. Kuitenkin tulevaisuudessa tekniikan
kehittymisen myötä on mahdollista, että kyseisen menetelmän soveltaminen voi olla
kustannustehokkaasti mahdollista. Näin ollen olisi mahdollista optimoida sihtirummun vaihtoväli ja
saavuttaa kustannussäästöjä.
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5.3 Kulumiskestävyyden parantaminen
Kulutusosien kulumiskestävyyden parantaminen on keskeinen asia kustannussäästöjä haettaessa.
Sekä jaksotetun kunnostuksen että loppuun ajamisen kohdalla havaitaan, että elinjaksoa
pidentämällä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Varsinkin jaksotetun kunnostuksen
strategiassa pidemmän eliniän lisäksi on ensisijaisen tärkeää, että sihtirumpua voidaan kunnostaa
useamman kerran. Lisäksi tuotannon näkökulmasta laaduntuottokyky on varmistettava koko
kulutusosien elinjaksojen aikana strategiasta riippumatta. Laitevalmistaja ja komponenttitoimittajat
ovat tehneet paljon töitä kehityksen eteen, ja jo nyt on olemassa kokeilemisen arvoisia
innovaatioita.
Yksi kehityskohde kulumiskestävyyden parantamiseksi on ollut pinnoitustekniikan kehittäminen.
Tulevaisuudessa uudet pinnoitusteknologiat, kuten nano-pinnoitusteknologiat, yleistyvät
mahdollisesti myös painelajitinsovelluksissa. Tällä hetkellä kulumiskestävyyttä haetaan kuitenkin
kromipinnoitteen avulla. Kromaus tapahtuu sähkökemiallisesti, jolloin teräksen pinnalle muodostuu
kova kulutusta kestävä pinta. Kromauskerroksen paksuudella voidaan hakea vallitseville
kulutusolosuhteille sopiva kompromissi, jolloin voidaan käyttää nykyistä kromaustekniikkaa
mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Komponenttivalmistajilla pinnoitustekniikan kehityksen
painopiste on kuitenkin paksuuden sijaan metallurgisten ominaisuuksien kehittämisessä. Kehityksen
myötä on mahdollista saada pinnoituksen ominaisuudet vastaamaan asetettuja vaatimuksia entistä
paremmin. Erään komponenttivalmistajan kehitystyön tuloksena on jo kehitetty kromausmenetelmä,
joka on heidän tutkimuksensa mukaan kulutuskestävyydeltään peruskromausta huomattavasti
parempi, ja pinnoitteen paksuutta on voitu laskea ominaisuuksista tinkimättä. Pinnoitteen lisäksi
kulumiseen vaikuttavat myös perusaineen ominaisuudet. Näin ollen pinnoitteen kehittämisen
rinnalla on syytä miettiä perusaineen materiaaliteknisiä kehitysnäkökulmia. /12/
Materiaaliseikkojen lisäksi toinen kehityskohde on kulutuspintojen kulutusta kestävä muotoilu.
Lähtökohtaisesti esimerkiksi palaroottorit ja sihtirummut on suunniteltu täyttämään tietyt
prosessitekniset vaatimukset kulutuskestävyys huomioiden. Tässä tapauksessa suunnittelua
kuitenkin lähestytään toisesta näkökulmasta: mahdollisimman hyvä kulumisen kestävyys
prosessitekniset vaatimukset täyttäen. Esimerkiksi sihtirummussa langan profiililla on erittäin suuri
merkitys kulumisen kestoon. Geometriat vaikuttavat omalta osaltaan myös kromauskerroksen
perusaineeseen kiinnittymiseen sekä syntyvän kromikerroksen paksuuteen. Sihtirummun
toimittajilla on jo tälläkin hetkellä tarjota nykyisin käytössä olevaa lankaprofiilia parempia
vaihtoehtoja, joiden soveltuvuus jaksotettuun kunnostukseen on entistä parempi. /10/
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6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Laskelmien perusteella uuden kunnossapitostrategian kokeilemista sihtirummun osalta on syytä
harkita vakavasti. Lukujen valossa olisi järkevintä kerätä tietoa sihtirummun kulumisesta puolen
vuoden ja yhdeksän kuukauden sykleissä. Tarkastukset voisi ajoittaa kuivauskoneen
kudoksenvaihtoseisokkien yhteyteen, jolloin massan kulutus on normaalitilannetta huomattavasti
pienempi. Tällöin tutkimalla saataisiin tarkkaa tietoa rummun kulumisen kehityksestä ja
pystyttäisiin määrittelemään sopiva kunnostussykli. Sihtirummun kunto on syytä arvioida yhdessä
sihtirumputoimittajien kanssa, jolloin voidaan suorittaa asianmukaiset mittaukset ja määritellä
oikeat toimenpiteet.
Mikäli jaksotettu kunnostus ei osoittaudu käytännössä toimivaksi ratkaisuksi, kustannuksia on
mahdollista karsia myös loppuunajamisstrategiaa kehittämällä. Toisin sanoen myös vaihtosykliä
pidentämällä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Vaihtosyklin pidentämisessä on syytä kokeilla
uusia toimittajien tarjoamia tuotevaihtoehtoja, jolloin voidaan löytää entistä paremmin Kaukaan
käyttöön soveltuvia tuotteita.
Sopivan strategian ja sen parametrien löytymisen jälkeen voidaan ohjelmaan sisällyttää myös
sellutehtaan muut painelajittimet, jolloin kustannussäästöissä on mahdollista saavuttaa suurempi
mittakaavaetu.
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7. Yhteenveto
Talouden taantuma ja metsäteollisuuden rakennemuutos ovat asettaneet omat paineensa Kaukaan
sellutehtaalle. Tällä hetkellä tehtaan yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa tuotantotehokkuutta
kustannuksia leikkaamalla. Tässä työssä kustannustehokkuustarkastelu tehtiin Kaukaan sellutehtaan
havukuitulinjan keskeiselle laitteelle eli painelajittimelle. Objektiivinen
kustannustehokkuustarkastelu tuotantolaitoksen näkökulmasta on laaja tehtävä, sillä siinä on
yhdistettävä prosessitekniset, kunnossapidolliset sekä taloudelliset asiat. Työ onkin rajattu
koskemaan pelkästään painelajittimen kulutusosia, palaroottoria ja sihtirumpua. Työssä käydään
lävitse painelajittimen toimintaan liittyvät prosessitekniset asiat ja tuotannon asettamat vaatimukset
kunnossapidolle. Kehityskohteita käsiteltiin yhdessä laite- ja komponenttivalmistajien kanssa,
jolloin saatiin käyttöön kehittyvän tekniikan tuomat mahdollisuudet tämän päivän tehokkaaseen
kunnossapitoon. Tärkeimpänä kehityskohteena Kaukaan osalta on painelajittimen kulutusosien ja
eritoten sihtirummun kunnossapitostrategian kehittäminen. Nykyisen loppuunajamisstrategian
lisäksi on olemassa muitakin strategisia vaihtoehtoja. Työssä tehdyn kustannustarkastelun
perusteella jaksotettu kunnostus on kustannusten valossa loppuun ajamista huomattavasti
edullisempi vaihtoehto. Jaksotetun kunnostuksen strategia vaatii kuitenkin vielä tutkimustyötä
komponenttien optimaalisen vaihtosyklin määrittämiseksi. Lisäksi työssä tuodaan esille Kaukaan
tarpeita komponenttitoimittajille. Tärkein kustannustehokkuutta edistävä tekijä on sihtirummun
kulumiskestävyyden parantaminen esimerkiksi pinnoitteita, perusaineen materiaaleja ja muotoja
kehittämällä. Toinen havaittu tarve komponenttien kunnon määritykseen on
kunnonvalvontalaitteistojen kehitys. Esimerkiksi akustisen emissio voisi olla varteen otettava
kunnonvalvonnan menetelmä tulevaisuudessa. Kunnonvalvonnan perusteella voitaisiin optimoida
kulutusosien ajoaika. Kaiken kaikkiaan tarkastelun ja laskelmien perusteella kustannussäästöjä on
mahdollista saavuttaa sekä teknologian kehittymisen että uusien strategisten toimintatapojen avulla.
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Liite 1
Laskentakorkokanta 9%
0,09
Laite on sellun valmistusprosessin kannalta kriittinen laite, joten varaosa täytyy olla varastossa.
Näin ollen sihtirumpuja ostetaan lähtötilanteessa kaksi kappaletta.
Case 1
Sihtirumpu uusitaan vuosittain:
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
32110,092
29458,8
27026,422
24794,882
22747,599
20869,356
19146,199
17565,32
263718,67

Case 2
Sihtirumpu uusitaan 1,5 vuoden välein
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
0
35000
0
35000
35000
0
35000
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
0
29458,8
0
24794,882
22747,599
0
19146,199
17565,32
183712,8

Case 3
Sihtirumpu uusitaan joka toinen vuosi
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
0
35000
0
35000
0
35000
0
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
0
29458,8
0
24794,882
0
20869,356
0
17565,32
162688,36

Case 4
Sihtirumpu vaihdetaan puolen vuoden välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla
kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 3 kertaa
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
7000
14000
14000
42000
42000
14000
14000
42000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
6422,0183
11783,52
10810,569
29753,859
27297,118
8347,7426
7658,4794
21078,384
193151,69

Case 5
Sihtirumpu vaihdetaan 9kk välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 3 kertaa
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
7000
7000
7000
14000
7000
35000
35000
7000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
6422,0183
5891,76
5405,2844
9917,953
4549,5197
20869,356
19146,199
3513,064
145715,15

Case 6
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 3 kertaa
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
0
7000
7000
7000
7000
7000
7000
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
0
5891,76
5405,2844
4958,9765
4549,5197
4173,8713
3829,2397
17565,32
116373,97

Case 7
Sihtirumpu vaihdetaan 9kk välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 2 kertaa
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
7000
7000
7000
42000
7000
35000
14000
7000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
6422,0183
5891,76
5405,2844
29753,859
4549,5197
20869,356
7658,4794
3513,064
154063,34

Case 8
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 2 kertaa
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
0
7000
7000
7000
7000
35000
35000
7000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
0
5891,76
5405,2844
4958,9765
4549,5197
20869,356
19146,199
3513,064
134334,16

Case 9
Sihtirumpu vaihdetaan vuoden välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 1 kerran
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
0
7000
7000
35000
35000
7000
7000
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
0
5891,76
5405,2844
24794,882
22747,599
4173,8713
3829,2397
17565,32
154407,96

Case 10
Sihtirumpu vaihdetaan puolen vuoden välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla
kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 1 kerran
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
7000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
6422,0183
35350,56
32431,706
29753,859
27297,118
25043,228
22975,438
21078,384
270352,31

Case 11
Sihtirumpu vaihdetaan 9kk välein ja kunnostetaan, vuorotellaan 2 sihtirummulla kiertoa
Hankintahinta sihtirummulle 35000€ (varaston keskihinta)
Hinta kunnostukselle 7000€
Kunnostetaan rumpu 1 kerran
Aika [v]

Meno *€+
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diskonttaustekijä
70000
7000
7000
35000
35000
7000
7000
35000
35000

1
0,9174312
0,84168
0,7721835
0,7084252
0,6499314
0,5962673
0,5470342
0,5018663
∑

Nykyarvo
70000
6422,0183
5891,76
27026,422
24794,882
4549,5197
4173,8713
19146,199
17565,32
179569,99

