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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

DFA

Design For Assembly – Kokoonpanoystävällinen suunnittelu

DSM

Design Structure Matrix – Rakenteen analysointiin kehitetty menetelmä

MFD

Modular Fuction Deployment – Systemaattinen tuotekehitysmenetelmä
modulaaristen tuoteperheiden suunnittelemiseksi

MIM

Module Indication Matrix – Moduulin osoitusmatriisi

QFD

Quality Function Deployment – Tuotekehitysmentelmä, jolla tuotteeseen
kohdistuvat asiakastarpeet muutetaan suunnitteluvaatimuksiksi

THT

Tetrahydrotiofeeni – maakaasun hajustamiseen käytetty kemikaali
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1. JOHDANTO

Suomeen tuotava maakaasu on peräisin Siperiasta. Kyseinen maakaasu on erittäin
puhdasta, hyvin tasalaatuista, 98 prosenttisesti metaania ja loput 2 prosenttia etaania ja
typpeä.

Suomessa

maakaasua käytetään pääasiassa

sähkön

ja kaukolämmön

tuotantoon. Maakaasun liekkiä ja puhtaita savukaasuja voidaan käyttää myös monissa
prosessisovelluksissa, kuten kuumennuksessa, kuivauksessa ja kypsennyksessä, sekä
kotitalous- ja ravintolakäytössä kaasuliesissä. Kasvava käyttökohde maakaasulle on
liikennekäyttö. Kaasua käyttäviä autoja valmistavat mm. VW, MB, Fiat ja Iveco ja malleja
on saatavilla niin henkilön, kuin tavaran kuljetukseenkin. Tällä hetkellä kaasua
polttoaineenaan käyttävät mm. Helsingin paikallisliikenteen bussit, Itellan jakeluautot sekä
joitain ammattiautoilijoita. Liikennekäytössä ollaan siirtymässä uusiutuvan biokaasun
käyttöön. Gasum-biokaasu on ympäristöystävällinen ja täysin kotimainen tuote. Gasumbiokaasu –liikennepolttoaineelle on myönnetty Joutsenmerkki ja avainlippu tunnus.

Koska maakaasu on väritön ja hajuton polttoaine, on se vuotojen havaitsemiseksi
hajustettava.

Hajusteena

käytetään

THT:tä

(tetrahydrotiofeeni),

jonka

haju

on

havaittavissa jo hyvin pienenä pitoisuutena hengitysilmassa. Osa Gasum Oy:n asiakkaista
tarvitsee kaasun ilman tätä hajustetta, koska poltettaessa THT:stä vapautuu esimerkiksi
rikkivetyä, rikin oksideja ja hiilen oksideja, jotka voivat olla haitallisia esimerkiksi
prosessiteollisuudessa.

Tästä

syystä

kaasu

hajustetaan

yleensä

vasta

paineenvähennysasemalla asiakkaalle jaettaessa. Suomessa maakaasun hajustuksesta
vastaa Gasum Oy, joka myös toimii maakaasun maahantuojana.

Gasum Oy:n käytössä olevat hajustusyksiköt ovat linjakohtaisia ja liitettäessä uusi linja
paineenvähennysasemaan on tälle täytynyt liittää yleensä uusi hajustusyksikkö. Yhtä
hajustusyksikköä voisi käyttää useampikin linja ja Gasum Oy haluaa yhdistää ja vähentää
nykyisin käytössä olevien asemien määrää. Joillain asemilla hajustusyksiköitä on useita ja
jokaisen hajuste kuluu eri tahtia riippuen asiakkaan kulutuksesta. Yksiköitä ei ole alun
perin suunniteltu yhdistettäviksi toisiinsa, joskin tankkien välisiä yhdysputkia on testattu.
Kuvasta 1 käy ilmi hajustusyksikön rakenne.
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Kuva 1. Nykyisin käytössä olevia hajustusyksikköjä.

Tässä työssä tutkitaan nykyisin käytössä olevaa hajustusyksikköä. Tämän työn
tavoitteena on suunnitella hajustusyksikkö uudelleen konseptitasolla uusien vaatimusten
mukaiseksi. Rakenteesta halutaan modulaarinen, jotta tulevaisuudessa yksikköjä voidaan
helposti

yhdistää

Modulaarisuutta
teoriaosuudessa.

toisiinsa

ja

sen

tarvittaessa

soveltamista

Rakenteen

uusia
tähän

hajustusyhteitä
työhön

uudelleensuunnittelussa

samalle

tutkitaan
käytetään

työn

asemalle.
alkupuolella

hyväksi

MFD-

menetelmää soveltuvin osin. Modulaarisuuden myötä rakenteen valmistusta, varastointia,
huoltoa ja käyttöä on mahdollista tehostaa. Lisäksi valmistuksen optimointi Gasum Oy:n
tarpeisiin on aiempaa helpommin toteutettavissa. Työn pääpaino on modulaarisen
runkorakenteen suunnittelussa.
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2. MODULAARISUUS JA MODULAARINEN TUOTESUUNNITTELU

2.1 Modulaarisuuden määritelmä

Modulaarisuudelle

ei

ole

kirjallisuudessa

yksiselitteistä

tieteellistä

määritelmää.

Modulaarisuutta voisi kuitenkin kuvata järjestelmänä, joka koostuu osittain tai kokonaan
yleensä irrotettavista moduuleista, jotka liittyvät toisiinsa tarkoin määritellyin rajapinnoin.
Modulaarisuutta onkin siis syytä tutkia eri näkökulmista. (Aarnio 2003, 33, 37.)

Monet tutkijat määrittelevät modulaarisuuden omalla tavallaan. Määrittelyperusteina he
käyttävät

esimerkiksi

osakokoonpanon

toiminnallisuutta,

osakokoonpanon

valmistettavuutta ja moduulin elinkaarta. Toiminnallisuutta korostavassa ajattelutavassa
moduuli on tärkeä osa yksikköä, joka itsessään on toiminnallinen osa tuotetta.
Modulaarinen

rakenne

liittymäpinnat.

Modulaarisuus

toiminnallisuuteen.

koostuu
on

toimivista

moduuleista,

ominaisuus,

Osakokoonpanoon

joka

joilla

liittyy

pohjautuvassa

on

standardoidut

rakenteeseen

määritelmässä

ja

sen

tuotteen

valmistuksesta johtuen päädytään tilanteeseen, jossa moduuli on hyvin suunniteltu
osakokoonpano,

joka

on

edullinen

valmistaa

ja

kasata

erillään

lopullisesta

kokoonpanosta. Elinkaarimallissa tuote jaetaan osakokoonpanoihin elinkaaren aikaisten
prosessien mukaan. Elinkaaren aikaisia prosesseja voivat olla esimerkiksi suunnittelu,
valmistus, kokoonpano, testaus, kuljetus, jakelu, käyttö, kunnossapito, uudelleen käyttö,
kierrätys ja hävittäminen. (Koukkunen 2010, 14-15)

Modulaarisessa tuotesuunnittelussa pyritään suunnittelemaan lopputuote niin, että
toimintomuunnelmat voidaan kasata yhdistellen valmiiksi suunniteltuja komponentteja tai
osakokonaisuuksia. Usein moduulijärjestelmä suunnitellaan vasta, kun jo olemassa
olevalla

tuoteohjelmalla

on

riittävästi

erilaisia

muunnelmia

moduulijärjestelmän

valmistamisen kannalta. (Pahl & Beitz 1990, 436-437.)

2.2 Modulaarisuuden edut ja haitat

Modulaarisuudella on monia etuja niin yrityksille, kuin heidän asiakkaillensakin. Saavutetut
edut voivat jakautua aina yrityksen strategiasta tuotteen elinkaareen. Suunnittelun ja
valmistuksen kannalta tärkeimpiä etuja on koottu oheiseen listaan. (Aarnio 2003, 41- 42.);
(Pahl & Beitz 1990, 448.):
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Moduuleista voidaan tehdä standardoituja osakokonaisuuksia, joita voidaan
hyödyntää muissa tuotteissa.



Suunnitteluaika voi lyhentyä merkittävästi, sillä moduuleille voidaan perustaa omat
suunnitteluryhmät. Tarkoin määritetty rajapinta moduulien välillä johtaa hyvään
kommunikointiin ryhmien välillä.



Monesti voidaan käyttää jo aiemmin tehtyjä suunnitelmia ja asiakirjoja.



Osakokonaisuudet voidaan valmistaa toisistaan erillään, mikä mahdollistaa
kullekin

osakokoonpanolle

parhaiten

sopivan

ja

edullisimman

valmistusmenetelmän käytön.


Moduuleja voidaan valmistaa valmistuksen ja varastoinnin kannalta edullisissa
erissä, mikä johtaa kustannusten alenemiseen.



Osakokoonpanot on mahdollista testata etukäteen erillään muusta rakenteesta.



Asennus

nopeutuu

ja

helpottuu

tarkoin

määritettyjen

rajapintojen

ja

osakokonaisuuksien lukumäärän pysyessä rajallisena.


Etenkin

suurikokoiset

rakenteet

hyötyvät

modulaarisuudesta,

sillä

niiden

valmistaminen, kuljetus ja kokoonpano helpottuvat.


Tuotteen huollon ja varaosapalvelun järjestäminen helpottuu ja paranee
modulaarisuuden myötä.



Jatkossa tuotteen päivittäminen helpottuu, sillä vanhentuneen moduulin voi
helposti vaihtaa uuteen.

Modulaarisuudesta voi toki olla myös haittaa niin yritykselle, kuin asiakkaillekin (Aarnio
2003, 42- 43.); (Pahl & Beitz 1990, 448-451.):


Modulaaristen rakenteiden hyötysuhde on yleensä heikompi kuin yksittäin
valmistettujen.



Muutosten teko tuotteeseen ei ole kannattavaa lyhyellä aikavälillä.



Asiakkaan

erikoistoiveiden

toteuttaminen

ei

ole

yhtä

helppoa

kuin

yksittäistuotteessa.


Modulaarisen tuotteen kehityskustannukset voivat joissain tapauksissa tulla
kalliimmaksi yksittäistuotantoon verrattuna.



Innovatiivisuus voi laskea modulaarisessa tuotannossa, sillä toimintoja ja
rakenteita on helppo kopioida.

Kehitettäessä moduulijärjestelmää on otettava huomioon se, että moduulijärjestelmässä
joudutaan

tekemään

kompromisseja

verrattuna

optimoituun

yksittäistuotteeseen.

5

Moduulijärjestelmällä ei voida saada jokaisesta yksittäisestä toimintomuunnelmasta
tehokkaampaa ja edullisempaa kuin vastaavasta yksittäistuotteesta. (Pahl & Beitz 1990,
451.)

2.3 Rakenteen modulaarisuus

Rakenteen modulaarisuus voidaan määritellä monella tapaa. Eräs tapa on esitetty alla.
Komponenttien jakomodulaarisuus, jossa yhtä moduulia voidaan käyttää yhdessä
rakenteessa useammassa kohdassa tai yhtä moduulia useammassa eri rakenteessa.
Komponenttien vaihtomodulaarisuudessa rakenteessa oleva tietty tai tietyt moduulit
voidaan vaihtaa. Parametrisessä modulaarisuudessa rakenteen moduuleja voidaan
yhdistää parametrisesti skaalattavaan osaan. Väylämodulaarisuudessa perusosaan
(väylä) voidaan yhdistää moduuleja halutulla tavalla. Lohkomodulaarisuudessa moduuleja
voidaan yhdistää mielivaltaisesti standardi rajapintojen avulla. (Österholm & Tuokko 2001,
10-11.)

Kuva 2. Modulaarisuuden tyyppejä. (Österholm & Tuokko 2001, 11.)

2.4 Moduulit

Moduulijärjestelmät jakautuvat

pienempiin osakokonaisuuksiin, moduuleihin.

moduuleja yhdistelemällä voidaan koota erilasia muunnelmia.

Näitä

Moduulit voidaan jakaa

niiden toimintojen mukaan perusmoduuleihin, apumoduuleihin, erikoismoduuleihin ja
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sovitusmoduuleihin. Kuvassa 3 on esitetty moduulijärjestelmän ja sekajärjestelmän
periaate. (Pahl & Beitz 1990, 437.)

Kuva 3. Toiminnot ja moduulit. (Pahl & Beitz 1990, 438.)

Perusmoduuleissa toistuvat toiminnot ovat järjestelmän kannalta välttämättömiä ja ne
eivät

yleensä

muutu.

Perusmoduuliin

liitetään

muita

moduuleja

täydentämään

perustoimintoja. Perusmoduuleja voidaan valmistaa joko yhdessä tai useammassa
koossa. Apumoduulien avulla toteutetaan järjestelmän liittävät toiminnot, kuten moduulien
liittäminen ja kiinnitys keskenään. Apumoduulit on mitoitettava käytetyn kokoporrastuksen
mukaisesti.

Sovitusmoduulit

toimivat

sovitteina

yhdistettäessä

moduulijärjestelmä

ulkopuoliseen konstruktioon. Epämoduulit ovat moduuleita, joita ei ole alun perin
suunniteltu moduulijärjestelmään, mutta ovat tietyissä tapauksissa välttämättömiä.
Epämoduulit ovat suunniteltu erikseen yksittäiskonstruktioina vaadittua toimintoa varten.
Sekajärjestelmällä

tarkoitetaan

järjestelmää,

epämoduuleja. (Pahl & Beitz 1990, 438.)

jossa

yhdistetään

moduuleja

ja
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2.5 Modulaarinen suunnittelu

Tuotteiden järjestelmälliseen suunnitteluun on kehitetty monia erilaisia menetelmiä.
Läheskään kaikissa ei oteta kantaa modulaariseen suunnitteluun millään lailla. Toisaalta
modulaarisen tuotteen suunnitteluun on kehitetty varta vasten omia menetelmiä, näistä
todennäköisesti tunnetuimmat ovat MFD (Modular Function Deployment) ja DSM (Design
Structure Matrix). DSM-menetelmä ei niinkään ota kantaa siihen millainen rakenne olisi
paras kokonaisuus

asiakkaan

vaatimusten kannalta,

vaan

se toimii

työkaluna

määritettäessä keskenään vuorovaikutuksessa olevia moduuleja. (Aarnio 2003, 44.)

MFD-menetelmä on tullut tunnetuksi teollisuuden alalla etenkin Pohjoismaissa monien
onnistuneiden tuotekehitysprojektien johdosta. Menetelmän avulla pyritään löytämään
tuotteelle parhaiten tarpeet täyttävä modulaarinen tuoterakenne. Menetelmä pohjautuu
QFD (Quality Function Deployment) -menetelmään, jolla on perinteisesti pyritty
selvittämään asiakkaan tarpeet tuotekehitys prosessissa. MFD-menetelmän sydän on
MIM (Module Indication Matrix), joka luodaan menetelmän kolmannessa vaiheessa.
Matriisiin kootaan kehitellyt tekniset ratkaisut ja modulaarisuutta ohjaavat tekijät. Ratkaisut
arvostellaan ohjaavien tekijöiden perusteella ja näin saadaan selville varteenotettavat
moduuliehdokkaat. (Aarnio 2003, 44-45.)

MFD-menetelmän viisi päävaihetta ovat seuraavat (Österholm & Tuokko 2001, 12):
1) Asiakastarpeiden selvittäminen
2) Teknisten ratkaisujen valinta
3) Modulaaristen konseptien muodostaminen
4) Modulaaristen konseptien arviointi
5) Moduulikohtainen suunnittelu

Käytännössä suunnittelutyö ei aina ala ensimmäisestä vaiheesta ja pääty viimeiseen.
Vaiheiden järjestys voi vaihdella projektikohtaisesti ja etenkin kahdessa ensimmäisessä
vaiheessa on myös paljon päällekkäisyyttä. (Österholm & Tuokko 2001, 19.)

Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät työvaiheet ovat markkina-alueiden ja asiakastarpeiden
selvittäminen

sekä

QFD-analyysi.

QFD-analyysissä

asiakastarpeet

muutetaan

suunnitteluvaatimuksiksi tai tuoteominaisuuksiksi ja niiden vaikutusta arvioidaan QFDmatriisin avulla. Matriisi arvioi asiakastarpeen ja tuoteominaisuuden suhdetta painotetusti.
QFD- matriisi on esitetty kuvassa 4. (Österholm & Tuokko 2001, 19-20.)
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Kuva 4. QFD-matriisi (Österholm & Tuokko 2001, 21.)

Toisessa vaiheessa keskitytään valitsemaan parhaat tekniset ratkaisut. Vaiheen
tärkeimmät työvaiheet ovat toimintorakenteen luominen, teknisten ratkaisujen analysointi
ja valinta. Tuotteen tekninen tarkastelu voidaan suorittaa esimerkiksi toimintoanalyysillä
tai toimintopuulla. Menetelmien tarkoituksena on saada aikaan riippumattomuus
toimintojen välille, jolloin moduulien välinen vuorovaikutus olisi mahdollisimman vähäistä,
tällöin myös modulaarinen rakenne on toimiva. (Österholm & Tuokko 2001, 22-24.)

Kolmannessa vaiheessa muodostetaan MIM- matriisi, jossa teknisiä ratkaisuja verrataan
yrityksen strategiaan perustuviin modulointia ohjaaviin tekijöihin, drivereihin. Menetelmä
lähtee oletuksesta, että jokainen tekninen ratkaisu olisi erillinen asennusmoduuli ja
tavoitteena sillä on löytää ja yhdistää ne tekniset ratkaisut, jotka yhdessä voisivat
muodostaa moduulin. Matriisin täytön jälkeen arvioitaessa sitä on syytä huomioida
modulointia ohjaavien tekijöiden suhde teknistä ratkaisua kohden sekä painotuksen laatu.
Tekninen ratkaisu voi yksin muodostaa moduulin tai toimia perustana moduulille, jos sillä
on monia ja/tai ainutlaatuisia vahvasti painotettuja ohjaavia tekijöitä. Vastaavasti jos
teknisellä ratkaisulla on vain harvoja ja/tai heikosti painotettuja ohjaavia tekijöitä voi se olla
helposti

yhdistettävissä

toisiin

teknisiin

ratkaisuihin,

joilla

on

samantyyppinen

driverirakenne. Teknisten ratkaisujen yhdistämistä pohtiessa on hyvä ottaa huomioon, että
moduulien lukumäärälle on laskettavissa optimaalinen määrä, jolloin moduulien
kasaamisaika ja moduulien yhdistämisaika ovat tasapainossa. Moduulien ideaalinen
lukumäärä voidaan laskea kaavasta 1.
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Moduulien ideaalinen lukumäärä =

Asennusoperaatioiden lukumäärä

[1]

(Österholm & Tuokko 2001, 24-30.) Kuvassa 5 ja taulukossa 1 on esitetty MIM-matriisi ja
tuotteen modulaarisuutta ohjaavat tekijät.

Kuva 5. Module Indication Matrix (Österholm & Tuokko 2001, 21.)

Taulukko 1. Tuotteen modulaarisuutta ohjaavat tekijät. (Österholm & Tuokko 2001, 14.)
Yrityksen toiminto

Modulaarisuutta ohjaava tekijä

Suunnittelu ja tuotekehitys

Tuoteominaisuuksien siirto seuraavaan tuotesukupolveen
Tekninen kehitys
Tuotteeseen suunnitellut muutokset

Varioituvuus

Tekninen variointi
Ulkonäöllinen variointi

Valmistus

Yhteinen yksikkö
Tuotantoprosessi/organisaatio

Laatu

Erillinen testaus

Alihankinta

Soveltuva toimittaja saatavilla

Myynnin jälkeinen palvelu

Huolto/kunnossapito
Parannus/päivitys
Kierrätys

Neljännessä vaiheessa arvioidaan edellä muodostettuja modulaarisia konsepteja. Uusien
konseptien

myötä

herää

kysymyksiä

konseptien

keskinäisestä

paremmuudesta,

vaikutuksesta tuotekehitykseen ja jo olemassa oleviin ratkaisuihin. Tästä syystä uusia
konsepteja täytyy tutkia monelta kannalta, ottaen huomioon tuotteen koko elinkaari. Myös
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moduulien väliset rajapinnat vaikuttavat paljon lopputuotteeseen ja tuotevalikoiman
joustavuuteen. Rajapintamatriisilla voidaan arvioida moduulien välisiä rajapintoja ja
mooduulien

välistä

vuorovaikutusta.

Moduulit

asetetaan

matriisiin

oletetussa

asennusjärjestyksessä ja moduulien välisiä vuorovaikutuksia merkitään kirjaintunnuksilla,
kuten kuvassa 6 on esitetty. Kuvasta voidaan havaita kaksi rajapintaperiaatetta, Base unit
assembly ja Hamburger assembly. Perusyksikkökokoonpanossa (Base unit assembly)
perusmoduulin

ympärille

kasataan

muut

moduulit

ja

hampurilaiskokoonpanossa

(Hamburger assembly) taas moduulit kasataan edellisen päälle. Liitynnät, jotka ovat
nuolien ulkopuolella ovat ei-toivottuja. (Österholm & Tuokko 2001, 30-32.)

Kuva 6. Rajapintamatriisi (Österholm & Tuokko 2001, 32.)

Taulukko 2. Esimerkkejä modulien välisistä rajapinnoista (Österholm & Tuokko 2001, 31.)
Rajapinta
Kiinteä
Liikkuva
Väliainetta siirtävä

Esimerkki
Liittää tuotteen moduulit
yhteen ja siirtää voimia
Siirtää energiaa pyörivän tai
edestakaisin liikkuvan
voiman muodossa
Väliaineella tarkoitetaan
nestettä, sähköä, jne.

Kuvassa 6
G
E
E
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Viidennessä eli viimeisessä vaiheessa on vuorossa moduulikohtainen suunnittelu, jossa
moduulikonsepteihin keskitytään moduulitasolla. MIM matriisia voidaan käyttää tässä
vaiheessa

uudelleen

osoittamaan

moduulikohtaiset

tärkeimmät

suunnittelusyyt.

Esimerkiksi moduuli, joka on valmistettu huoltoa ja/tai kunnossapitoa varten on oltava
helposti

irrotettava

ja

purettava,

jotta

huolto

olisi

mahdollisimman

helppoa.

Tuoterakennetta voidaan joutua parantamaan useammalla tasolla, tuotevalikoima-, tuoteja osatasolla. Kehitystyössä näille yhteistä on osien lukumäärän vähentäminen
valmistuksessa. Osien lukumäärää vähentäessä on otettava kuitenkin huomioon se, että
yksittäisen variantin osien vähentäminen voi lisätä tuotevalikoiman osien lukumäärää, jos
osat optimoidaan vain tietylle variantille. Modulointi voi lisätä verrattuna DFA:han (Design
For Assembly) osien lukumäärää yksittäisessä moduulissa 10% ja samalla vähentää koko
tuotevalikoimasta 30%. Moduloinnin tulokset on syytä dokumentoida huolellisesti työn
lopuksi, jotta myöhemmin on mahdollista selvittää, miksi kyseisiin ratkaisuihin on päädytty.
(Österholm & Tuokko 2001, 37-39.)

MFD

menetelmää

on

sovellettu

tässä

työssä

uudelleensuunnitteluun ja modularisointiin mahdollisin osin.

maakaasun

hajustuskaapin
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3. UUDELLEENSUUNNITTELU JA MODULARISOINTI

Gasum Oy:n käytössä on tällä hetkellä muutamaa eri variaatiota hajustusyksiköstä.
Ongelmaksi ovat muodostuneet hajustusyksiköiden erilaisuus ja hajustusyksiköiden
säiliöiden yhdistämisen vaikeus tarvittaessa uusia hajusteyhteitä. Työn pääpaino on
rakenteen uudelleensuunnittelulla ja modulaaristen konseptien luonnilla. Työssä ei
keskitytä juurikaan laitteiston komponenttien toiminnan tarkasteluun, sillä ne ovat pääosin
käytössä toimiviksi havaittuja.

3.1 Nykyinen rakenne ja toiminta

Nykyinen rakenne ja pääkomponentit ovat esitetty kuvassa 7. Rakenne koostuu
seuraavista pääkomponenteista:

1. Runko
2. Säiliö
3. Annosmittari
4. Valuma-allas (osittain piilossa kuvassa)
5. Pumppu
6. Aktiivihiilisuodatin
7. Putkisto
8. Varoventtiili, takaiskuventtiili ja painemittari
9. Lämpöpatteri ja termostaatti (termostaatti ei kuvassa)
10. Venttiilit säilön ja altaan tyhjennystä varten. (Altaan venttiili ei kuvassa)
11. Täyttöyhde
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1
11

6

7

3
9
2

8

10

5

4
Kuva 7. Nykyisen rakenteen pääkomponentit.

Kaapin runkoa on valmistettu sekä teräksestä että ruostumattomasta teräksestä. Säiliön
materiaali on ruostumaton teräs. Pumppu vaihtelee kohteittain riippuen linjastoon
pumpattavan paineen suuruudesta. Pumput ovat ProMinent:n valmistamaa EXtronic
sarjaa.

Laitteiston työkierto on seuraava: magneettitoiminen kalvoannospumppu imee hajustetta
suodattimen läpi pumppuun, joka annostelee ja paineistaa hajusteen. Pumpulta hajuste
johdetaan putkea pitkin hajustettavan maakaasun joukkoon.

Hajustusyksikkö ja sen komponentit ovat EX-luokiteltuja, koska THT on palavaa ja
muodostaa

ilman

kanssa

räjähdysherkän

seoksen,

tämä

uudelleensuunnittelussa mm. komponentti- ja materiaalivalinnoissa.

on

huomioitava
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3.2 Nykyisen rakenteen ongelmat

Nykyisen rakenteen suurin ongelma on yksiköiden yhdistämisen vaikeus. Yhdellä
jakeluasemalla

voi

olla

useampi

asiakas

ja

asiakkaiden

erilaiset

maakaasun

kulutusmäärät johtavat siihen, että hajustetta kuluu eri määrä eri yksiköissä. Yksiköiden
yhdistämistä on yritetty toteuttaa mm. erilaisin yhdysputkin, mutta käytännössä se on
hankalaa, sillä putkisto vaatii valuma-altaan johtuen THT:n haittavaikutuksista.
Myös kahteen eri linjaan annostelevia venttiileitä on käytössä, eikä niiden käytössä ole
havaittu suuria ongelmia. Suurin rajoite kyseisessä mallissa on annostelulinjojen
rajoittuminen kahteen, johtuen käytetystä magneettiventtiilistä.

Teräksestä valmistetuissa rungoissa on esiintynyt runsaasti korroosiota sillä THT
syövyttää voimakkaasti terästä. Talvella jäätä kertyy rakenteisiin ja ovien avaaminen on
hankalaa ilman jään poistoa. Jäätä poistettaessa runkoa suojaava maalipinta usein
vaurioituu ja näin korroosio pahenee entisestään.

3.3 Uudelleensuunnittelu ja modularisointi

Rakenteen

uudelleensuunnittelua

ja

modulointia

lähdettiin

kehittelemään

MFD-

menetelmän pohjalta. Koko MFD-prosessia ei ole järkevää käydä läpi, sillä kyseessä on jo
olemassa oleva tuote, joka kaipaa parantelua. Asiakastarpeet selvitettiin keskustelemalla
Gasum Oy:n yhteyshenkilö Matti Heikan kanssa. Keskustelun pohjalta laadittiin
vaatimusluettelo hajustusyksikön uudelleensuunnitteluun. Vaatimuslista on esitetty
taulukossa 3. Rakenteen tekniset ratkaisut ovat pitkälti valikoituneet käyttökokemusten
perusteella vuosien varrella. Käytännössä työ painottuu MFD-prosessin vaiheisiin kolme
ja neljä (modulaaristen konseptien luonti ja niiden arviointi) työn pääpainon ollessa
konseptien luonti.
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Taulukko 3. Hajustusyksikön vaatimuslista
Päätunnus


Geometria




















Turvallisuus
Valmistus

Asennus
Käyttö

Huolto
Kustannukset

Vaatimuslista:
Vaatimus (V)
Hajustusyksikkö
Toivomus (T)
V
Perusyksikkö toimiva sellaisenaan, täydennetään
lisäyksiköllä
V
Riittävät tilat komponenteille sisällä, kompakti
kokonaisuus
V
Säilön koko: kymmenistä – satoihin litroihin
V
Modulaarinen
V
Lämmitys
T
”Murron” kestävä
V
EX - luokiteltu tila
T
Mahdollisuus valmistaa itse
T
Standardiosat
T
Sarjatuotanto
T
Moduulien asennus emomoduuliin helppoa
T
Emomoduulin asennus jakeluasemalla helppoa
V
Helppo laajentaa
T
Moduulien yhdisteleminen helppoa
T
Varapumppu
V
Luukut eivät saa jäätyä talvella kiinni
T
Helppo käyttää
V
Helppo huoltaa, myös talvella
T
Pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina

3.4 Modulaaristen konseptien luominen

Vaatimusten, toiveiden ja neuvottelun pohjalta alkoi konseptien muodostaminen. Tässä
tapauksessa

MFD-menetelmän

mukaan

modulaarisuutta

ohjaavia

tekijöitä

ovat:

varioitavuus, valmistus ja myynnin jälkeinen palvelu. Gasum Oy:n esittämä vaatimus
perusyksiköstä, joka toimisi emomoduulina kaikilla jakeluasemilla, asetti paljon rajoitteita
konseptien luonnille, sekä rajoitti MFD-menetelmän käyttöä. Vaatimukset emomoduulista,
joka

on

toimiva

itsessään

kaikilla

jakeluasemilla,

sekä

perusyksikön

helppo

laajennettavuus rajaavat moduloinnin käytännössä kahteen moduuliin, perusmoduuliin ja
lisämoduuliin. Tämä teki MIM-matriisin käytön turhaksi työssä, joten sen käytöstä
luovuttiin kokonaan.

Konsepteja luodessa haluttiin kehitellä kaksi erilaista konseptia asetettujen rajoitteiden
puitteissa. Nämä konseptit jakautuvat vielä kahteen alivariaatioon hajusteen annostelun
mukaan.

Konseptissa

1

pääpaino

on

rungolla,

jota

voidaan

käyttää

sekä
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perusmoduulissa,
yhtenäisyyden

että

asemien

lisämoduulissa.
kesken.

Asemien

Tällainen

runkoratkaisu

perusmoduulit

ovat

mahdollistaa

kaikilla

asemilla

samanlaiset, joten myös standardiosien käyttö on mahdollista. Asemien samanlaisuus ja
standardiosien käytön mahdollisuus helpottaa valmistusta, käyttöä, huoltoa sekä
varaosapalvelua, jotka kuuluvat myös tässä työssä käytettävän MFD-menetelmän
mukaisiin modulaarisuutta ohjaaviin tekijöihin ja ovat Gasum Oy:n vaatimuksia ja toiveita.
Konsepteja luodessa pyrittiin löytämään sellainen ratkaisu, että moduulien komponentteja
voidaan hankkia ja varastoida Gasum Oy:lle edullisimmalla tavalla ja kalliiden
yksittäiskappaleiden valmistus vähenee. Lisäksi konseptien runkoratkaisussa pyritään
löytämään ratkaisu joka mahdollistaa rungon sarjavalmistuksen, sekä haluttaessa
valmistuksen ulkoistamisen. Tällöin valmistuserät ja varastointi on optimoitavissa Gasum
Oy:n tarpeiden mukaisiksi.

Runkoratkaisuja pohdittaessa vanhan ratkaisun edut haluttiin säilyttää ja heikkoudet
haluttiin korjata. Korroosio on yksi kaappeja vaivanneista ongelmista, esimerkki korroosioongelmista kuvassa 8. Korroosiosta päästään eroon käyttämällä materiaalia, joka ei
reagoi hajusteena käytettävän kemikaalin kanssa. Materiaali ei saa myöskään olla arka
Suomen luonnon aiheuttamille rasituksille. Varteenotettavimmaksi vaihtoehdoksi alkoi
nousta

ruostumaton

teräs.

Runkoratkaisussa

huomioitiin

myös

vaatimus

modulaarisuudesta, joka oli myös yksi vanhan ratkaisun ongelmista. Runkoratkaisua
pohdittaesa pyrittiin mahdollisimman monikäyttöiseen runkoon, joka kuitenkin olisi hyvin
yksinkertainen. Yhteisen rungon käyttö moduulien kesken nousi työn aikana yhdeksi
toimivimmista vaihtoehdoista. Yhteisen rungon käyttö ei kuitenkaan saa sulkea pois
erityistarpeiden huomiointia, joka haluttiin säilyttää erityisasiakkaat huomioonottaen.
Standardirungon on siis oltava myös helposti muokattavissa erityisasiakkaiden tarpeiden
mukaisiksi moduulien kasausvaiheessa.
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Kuva 8. Rungoissa esiintyvää korroosiota.

Ennen kaappien yhdistämisessä yksi suurimmista ongelmista oli valuma-altaan
toteuttaminen. Kaapit ovat monesti erillään toisistaan, eikä niitä ole suunniteltu
yhdistettäviksi. Uudessa konseptissa ongelma on ratkaistu niin, että lisämoduuli liitetään
perusmoduuliin, jolloin muodostuu yhtenäinen runko, johon on helppo asentaa yhtenäinen
valuma-allas. Konseptissa valuma-allas on irrotettavaa mallia ja se lepää rungossa
olevien kiskojen päällä. Esimerkiksi huollon yhteydessä valuma-allas on helppo poistaa
rakenteesta ja näin saadaan lisää työskentelytilaa. Valuma-altaat ovat standardikokoa,
joten niitä voidaan vaihdella ja käyttää uudelleen asemien kesken.

Hajusteen annostelulaitteistoon haluttiin myös kiinnittää huomiota työssä. Mikäli nykyisin
käytössä olevalla asemalla on useampi hajusteyhde, tarvitaan jokaiselle yhteelle oma
annostelupumppu. Järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja tilansäästösyistä haluttaisiin
siirtyä käyttämään korvaavaa järjestelmää. Konseptivaiheessa kehittyi idea järjestelmästä,
jossa yksi pumppu hoitaisi hajusteen paineistuksen pienempään painesäiliöön, josta se
johdettaisiin annosteluventtiilien välityksellä itse hajustettavaan linjastoon. Luoduissa
konsepteissa painesäiliön perään kytketään jakoblokki, johon voidaan helposti liittää X
kappaletta asiakkaita.

Hajustesäiliöiden täytön halutaan tapahtuvan yhdestä liitännästä hajustusyksikköä
kohden. Moduulien välinen yhdysputkisto tulisi toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti
ja niin että moduulien irrottaminen ja yhdistäminen olisi helppoa. Käytännössä moduulien
välille tarvitaan yhdysputki, josta hajuste virtaa säiliöiden välillä ja siitä on voidaan
tarvittaessa katkaista hajusteen eteneminen säiliöiden välillä esimerkiksi vuodon
sattuessa.
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Hajusteen annostelun uudelleen kehittelyn

lisäksi toiminnan kannalta tärkeiden

peruskomponenttien toimintaan ei työssä juurikaan puututtu. Ne on havaittu toimiviksi ja
niistä ei tällä hetkellä haluta luopua, lisäksi niitä on kentällä runsaasti käytössä, joten on
perusteltua käyttää mahdollisimman paljon näitä komponentteja.

Kuvissa 9 ja 10 on esitetty hahmotelmat luoduista konsepteista. Luodut konseptit on
esitelty luettelomuodossa kuvien alla.
Konsepti 1:

2
5

2

1

6

4
3

Kuva 9. Hahmotelma konseptista 1

1. Runko
2. Säiliö
3. Valuma-allas
4. Pumput
5. Aktiivihiilisuodatin
6. Lämpöpatteri
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Yhdenkokoinen profiilista valmistettu runko, joka jakautuu perusmoduuliin ja
lisämoduuliin,

joita

yhdistelemällä

saadaan

aikaan

kulloinkin

tarvittava

kokonaisuus.
o

Perusmoduulissa

valmiit

vakioidut

paikat

tarvittaville

varusteille.

Rakenteeltaan kestävä, materiaalina esimerkiksi ruostumaton teräs.
Voidaan valmistaa varastoinnin ja/tai valmistuksen kannalta optimierä ja
varastoida odottamaan käyttöä.
o

Lisämoduulin pohjana sama profiilista valmistettu runko, joita voidaan myös
valmistaa

varastoinnin

ja/tai

valmistuksen

kannalta

optimierä.

Lisämoduulista voidaan valmistaa tarvittaessa yksittäiskappaleita ja/tai
vakioituja kokonaisuuksia.
o

Jokaisella asemalla on vähintään perusmoduuli. Asiakkaiden määrästä
riippuen asennetaan yksi tai useampi lisämoduuli

o

Moduulien välillä yhteinen valuma-allas, joita voidaan myös valmistaa
halutuissa erissä.

o

Kaikki verhoilulevyt irrotettavia. Helpotta mm huoltoa, asennusta ja
moduulien yhdistämistä toisiinsa. Ovien lukumäärä valittavissa halutuksi.

o

Mahdollisuus etälukulaitteistoon

o

Yhteinen lämmitys moduulien kesken

o

EX-luokituksen mukainen rakenne sekä komponentit

Variaatio 1


Perusmoduuli
o

Runko: esimerkiksi ruostumaton neliöprofiili + irrotettavat verhoilulevyt
(pikalukot/ hahlot + pultit)

o

Säiliö 50-100 l

o

Valuma-allas (lepää kiskoilla rungossa)

o

Lämpöpatteri

o

Tarvittavat putket, venttiilit yms.

o

1 pumppu + paikka toiselle
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Lisämoduuli
o

Runko kuten perusmoduulissa. Pultataan kiinni perusmoduuliin, välistä
poistetaan verhouslevy.

o

Säiliö (koko tarpeen mukaan)

o

Yhteinen valuma-allas (kulkee kaappien läpi)

o

Lisäpaikkoja pumpuille

o

Yhdysputki säiliöiden välille

o

Tarvittaessa siirtopumppu säiliöiden välille

o

Tarpeen mukaan muita komponentteja

Variaatio 2


Perusmoduuli
o

Runko: esimerkiksi ruostumaton neliöprofiili + irrotettavat verhoilulevyt
(pikalukot/ hahlot + pultit)

o

Säiliö 50-100 l

o

Valuma-allas (lepää kiskoilla rungossa)

o

Lämpöpatteri

o

Tarvittavat putket, venttiilit yms.

o

1 pumppu + paikka varapumpulle

o

Paineakku ja jakoblokki (pumppu paineistaa, annostelu logiikalla ja
venttiileillä. Esim jokaisella linjalla oma venttiili, jolla annostus säädetään)



Lisämoduuli
o

Runko kuten perusmoduulissa. Pultataan kiinni perusmoduuliin, välistä
poistetaan verhouslevy.

o

Säiliö (koko tarpeen mukaan)

o

Yhteinen valuma-allas (kulkee kaappien läpi)

o

Yhdysputki säiliöiden välille

o

Tarpeen mukaan muita komponentteja
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Konsepti 2:

6

5

2

1

2
4

3

Kuva 10. Hahmotelma konseptista 2

1. Runko
2. Säiliö
3. Valuma-allas
4. Pumppu
5. Aktiivihiilisuodatin
6. Lämpöpatteri



Profiilista valmistettuja runkoja, jotka jakautuvat perusmoduuliin ja lisämoduuleihin.
Yhdistelemällä näitä moduuleja saadaan aikaan kulloinkin tarvittava kokonaisuus.
o

Perusmoduuli on niukkakokoinen ja siinä on valmiit vakioidut paikat
tarvittaville varusteille. Rakenteeltaan kestävä, materiaalina esimerkiksi
ruostumaton teräs. Voidaan valmistaa varastoinnin ja/tai valmistuksen
kannalta optimierä ja varastoida odottamaan käyttöä.

o

Profiilista valmistettu runko, lisämoduulin pystykorkeus ja syvyys sama kuin
perusmoduulin ja leveys vaihtelee tarpeen mukaan. Valmistetaan tarpeen
mukaan.

o

Jokaisella asemalla on vähintään perusmoduuli. Asiakkaiden määrästä
riippuen asennetaan lisäksi yksi tai useampi lisämoduuli
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o

Moduulien

välillä

yhteinen

valuma-allas,

valmistetaan

kulloisenkin

yhdistelmän mittojen mukaan.
o

Kaikki verhoilulevyt irrotettavia. Helpottaa mm huoltoa, asennusta ja
yksiköiden yhdistämistä toisiinsa. Ovien lukumäärä valittavissa halutuksi.

o

Mahdollisuus etälukulaitteistoon

o

Yhteinen lämmitys moduulien kesken

o

EX-luokituksen mukainen rakenne sekä komponentit

Variaatio 1


Perusmoduuli
o

Runko: esimerkiksi ruostumaton neliöprofiili + irrotettavat verhoilulevyt
(pikalukot/ hahlot + pultit)



o

Säiliö 50 l

o

Valuma-allas (lepää kiskoilla rungossa)

o

Lämpöpatteri

o

Tarvittavat putket, venttiilit yms.

o

1 pumppu + paikka toiselle

Lisämoduuli
o

Runko pystykorkeus ja syvyys sama kuin perusmoduulilla, leveys tarpeen
mukaan. Pultataan kiinni perusyksikköön, välistä poistetaan verhouslevy.

o

Säiliö (koko tarpeen mukaan)

o

Yhteinen valuma-allas (kulkee kaappien läpi)

o

Lisäpaikkoja pumpuille

o

Yhdysputki säiliöiden välille

o

Tarvittaessa siirtopumppu säiliöiden välille

o

Tarpeen mukaan muita komponentteja

Variaatio 2


Perusmoduuli
o

Runko: esimerkiksi ruostumaton neliöprofiili + irrotettavat verhoilulevyt
(pikalukot/ hahlot + pultit)

o

Säiliö 50 l

o

Valuma-allas (lepää kiskoilla rungossa)

o

Lämpöpatteri
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o

Tarvittavat putket, venttiilit yms.

o

1 pumppu + paikka varapumpulle

o

Paineakku ja jakoblokki (pumppu paineistaa, annostelu logiikalla ja
venttiileillä. Esim jokaisella linjalla oma venttiili, jolla annostus säädetään)



Lisämoduuli
o

Runko pystykorkeus ja syvyys sama kuin perusmoduulilla, leveys tarpeen
mukaan. Pultataan kiinni perusyksikköön, välistä poistetaan verhouslevy.

o

Säiliö (koko tarpeen mukaan)

o

Yhteinen valuma-allas (kulkee kaappien läpi)

o

Yhdysputki säiliöiden välille

o

Tarpeen mukaan muita komponentteja

Taulukossa 4 on esitetty luotujen konseptien tärkeimmät erot.

Taulukko 4. Konseptien suurimmat erot
Konsepti 1
variaatio 1

Konsepti 1
variaatio 2

Konsepti 2
variaatio 1
Perusmoduulin syvyys
ja korkeus ovat samat
kuin lisämoduulilla.
Leveydeltään
perusmoduuli on
kapeampi kuin
lisämoduuli
Lisämoduulin syvyys ja
korkeus ovat samat
kuin perusmoduulilla.
Lisämoduuli
valmistetaan tarpeen
mukaan

Konsepti 2
variaatio 2
Perusmoduulin syvyys
ja korkeus ovat samat
kuin lisämoduulilla.
Leveydeltään
perusmoduuli on
kapeampi kuin
lisämoduuli
Lisämoduulin syvyys ja
korkeus ovat samat
kuin perusmoduulilla.
Lisämoduuli
valmistetaan tarpeen
mukaan

Perusmoduuli ja
lisämoduuli käyttävät
samankokoista
neliöprofiilista
valmistettua runkoa

Perusmoduuli ja
lisämoduuli käyttävät
samankokoista
neliöprofiilista
valmistettua runkoa

n. 50-100 l

n. 50-100 l

n. 50 l

n. 50 l

Koko tarpeen mukaan

Koko tarpeen mukaan

Koko tarpeen mukaan

Koko tarpeen mukaan

1 pumppu + paikka
varapumpulle.
Hajuste pumpataan
suoraan linjaan, ohjaus
oikeaan linjaan
tapahtuu venttiileillä

1 pumppu + paikka
varapumpulle.
Hajuste paineistetaan
paineakkuun, josta
jakelu tapahtuu
venttiileillä

1 pumppu + paikka
varapumpulle.
Hajuste pumpataan
suoraan linjaan, ohjaus
oikeaan linjaan
tapahtuu venttiileillä

1 pumppu + paikka
varapumpulle.
Hajuste paineistetaan
paineakkuun, josta
jakelu tapahtuu
venttiileillä

Perusmoduuli

Lisämoduuli

Säiliö
perusmoduuli
Säiliö
lisämoduuli

Hajustus
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4. JATKOKEHITELTÄVÄ RAKENNE

Luotuja konsepteja vertailtiin pistevertailulla Gasum Oy:n esittämiin vaatimuksiin ja
toiveisiin. Pistevertailussa vertailtiin konsepteja 1 ja 2, variaatiot 1 ja 2 jätettiin pois
vertailusta, sillä ne koostuvat kaasun annosteluun liittyvistä komponenteista. Kaasun
annosteluun liittyvien komponenttien uudelleensuunnittelu ei ollut työn pääpainona, joten
sitä ei pidetty valintakriteerinä konseptien välillä.

Taulukossa 5 esitetyn pistevertailun perusteella konsepti 1 vastaa paremmin asiakkaan
tarpeita. Konseptin 1 valinnan jatkokehitettäväksi rakenteeksi vahvisti myös yhteyshenkilö
Matti Heikka Gasum Oy:ltä. Erityisen hyvänä kyseisessä konseptissa yhteyshenkilö piti
ajatusta käyttää samaa runkoa perusmoduulissa ja lisämoduulissa. Lisäksi konsepti
mahdollistaa nyt tarvittaessa sarjavalmistuksen ulkoistamisen, jolloin Gasum Oy:lle jää
moduulien kasaus ja mahdollisten asiakaskohtaisten erikoistarpeiden huomioiminen.

Taulukko 5. Konseptien pistevertailu
Vaatimuslista:
Hajustusyksikkö

Päätunnus
Geometria




Turvallisuus
Valmistus

Asennus
Käyttö

Huolto
Kustannukset



















Perusyksikkö toimiva sellaisenaan, täydennetään
lisäyksiköllä
Riittävät tilat komponenteille sisällä, kompakti
kokonaisuus
Säilön koko: kymmenistä – satoihin litroihin
Modulaarinen
Lämmitys
”Murron” kestävä
EX - luokiteltu tila
Mahdollisuus valmistaa itse
Standardiosat
Sarjatuotanto
Moduulien asennus emomoduuliin helppoa
Emomoduulin asennus jakeluasemalla helppoa
Helppo laajentaa
Moduulien yhdisteleminen helppoa
Varapumppu
Luukut eivät saa jäätyä talvella kiinni
Helppo käyttää
Helppo huoltaa, myös talvella
Pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina
Yhteensä (max 57)

Vaatimus
(V)
Toivomus
(T)
V

Konsepti
1

Konsepti
2

3

3

V

3

2

V
V
V

3
3
3

2
2
3

T
V

3
3

3
3

T
T
T

3
3
3

3
3
1

T
T

3
3

3
3

V
T
T
V
T

3
3
3
3
3

2
3
1
3
3

V
T

3
3
57

3
2
48

Arvosanat: 1 toteutuu huonosti, 2 toteutuu kohtalaisesti ja 3 toteutuu hyvin
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4.1 Runko

Rungon kokoa eniten rajoittavia tekijöitä ovat säiliö ja valuma-allas. Korkeudelle asettaa
rajoitteita asentajan tarve ylettää kaikkiin laitteisiin ilman apuvälineitä. Kaapin alle tulisi
myös jäädä noin 50 cm lumivaraa. Rungon kokoa haarukoitiin aluksi karkeasti käyttämällä
hyväksi SolidWorks ohjelmistoa ja vanhan rakenteen mittoja. Komponenttien sijoittelua
mietittiin uudelleen, jotta uudet komponentit mahtuisivat vanhan rungon sisään. Vanhan
rungon mitoista oli kuitenkin luovuttava, jotta vaatimukset saatiin täytettyä. Seuraavassa
vaiheessa rungosta tehtiin jälleen SolidWorks ohjelmistolla karkea malli, jonka mittoja
kasvatettiin niin, että tarvittavat komponentit mahtuivat rakenteen sisään ja vaatimukset
täyttyivät. Tämän jälkeen tehtiin vielä yksi iterointikierros, jonka jälkeen saavutettiin haluttu
rungon koko.

Rungon materiaaliksi on valittu ruostumaton teräs 1.4401 (AISI 316). Käytettävä hajuste
asettaa rungon materiaalille korroosion suhteen vaatimukset, jotka kyseinen teräs täyttää.
Runko on profiilin ulkomitoiltaan (syvyys x korkeus x leveys) 770 x 1200 x 1270 mm.
Rungon kantaviksi profiileiksi on valittu neliöprofiili 35 x 35 x 2. Lisävarusteiden
asennuspaikat voidaan valmistaa esimerkiksi neliöprofiilista 25 x 25 x 1.5 ja hitsata tai
pultata runkoon kiinni. Runko kasataan kantavien profiilien osalta hitsaamalla. Rungon
takaseinään hitsataan kaksi vaakaprofiilia, joihin säiliö kiinnitetään. Hahmotelma rungosta
on esitetty kuvassa 11. Runko kiinnitetään jalustaan ruuvaamalla se läpi alemmista
vaakasuuntaisista profiileista. Ruuveina voidaan käyttää esimerkiksi kupukantaisia
ruuveja jolloin mahdollinen ilkivallantekijä ei voi irrottaa rakennetta ulkopuolelta.

Kuva 11. Rungon profiiliosan hahmotelma
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4.2 Ovi, saranointi ja lukitus

Ovien rakenteessa ei ole havaittu suuria muutostarpeita. Ainoastaan saranointia ja
lukitusjärjestelmän toteutusta on pohdittu uudelleen uuden rakenteen asettamien
muutostarpeiden osalta.

Eräissä vanhan rakenteen yksilöissä on havaittu lievää saranoinnin periksiantoa, joten
saranoinnin toteutuksessa tärkeintä on valita saranarakenne niin, että se kantaa varmasti
ovien painon. Saranoiden on oltava sellaista mallia, että ovet voidaan irrottaa esimerkiksi
huollon ja moduulien yhdistämisen aikana. Saranat on mahdollista piilottaa oven ja rungon
väliin käyttämällä piilotettuja saranoita. Kuvassa 12 on esitetty kaksi hieman erilaista
toteutusta piilotettuja saranoita käyttäen. Piilotettujen saranoiden etuna ovat muun
muassa se että ne ovat ilkivallantekijöiltä piilossa ja ne eivät myöskään jäädy talvella yhtä
helposti. Käytettäessä kuvan 12 kaltaisia saranoita hitsataan ovenpuoleinen osa saranaa
oveen ja rungon puoleinen osa voidaan kiinnittää käyttäen niittejä tai ruuveja. Saranoiden
avauskulma vaihtelee valmistajan ja mallin mukaan 90 – 135 asteen välillä.

Kuva 12. Kaksi erilaista saranaratkaisua (EMKA)

Ovien lukituksen toteutusta suunniteltaessa ohjaavina tekijöinä pidettiin lukituksen
toimintavarmuutta, rakenteen yksinkertaisuutta ja lukkojen sarjoitusmahdollisuutta.
Nykyisissä rakenteissa ovet lukittuvat pystysuuntaiseen profiiliin, joka kulkee kaapin
oviaukon keskellä tai kaapin rungon vaakaprofiilien taakse liikkuvien tankojen avulla.
Kuvassa 13 on esimerkkejä käytössä olevista lukitusratkaisuista.
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Kuva 13. Vanhan rakenteen lukitusmekanismeja

Kuvan 13 vasemman puoleisessa ratkaisussa vasen ovi on kiinni profiilin taakse
työnnettävällä haalla ja oikeanpuoleinen ovi lukitaan avaimella kiertämällä lukon kieli
saman

profiilin

taakse.

Oikeanpuoleisessa

rakenteessa

on

käytetty

tankosuljinjärjestelmää, jossa molemmat ovet lukittuvat kun oikeanpuoleinen ovi
painetaan vasemman oven päälle runkoa vasten ja kierretään kahva kiinni. Tangot
työntyvät vaakaprofiilien taakse ja kahvan mukana kääntyvä kieli lukitsee vasemman
puoleisen oven keskeltä. Jälkimmäisen ratkaisun etuna on se, että pystysuuntaista
profiilia ei tarvita lainkaan. Tällöin putki ei ole tiellä esimerkiksi huollon yhteydessä.
Nykyisessä

rakenteessa

lukitus

toteutetaan

tankosuljinjärjestelmällä.

Kyseistä

järjestelmää käytetään laajasti vastaavanlaisissa laitekaapeissa. Järjestelmällä on monia
valmistajia ja ne voidaan varustaa esimerkiksi varmoiksi todetuilla Abloyn lukoilla.
Kuvassa 14 on esitetty lukitusmekanismin toiminta ja kaksi eri asennusvaihtoehtoa.
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Kuva 14. Tankosuljinjärjestelmän toiminta ja kaksi eri asennustapaa (Texan)

4.3 Verhoilu

Verhoilun toteutusta suunniteltaessa tärkeänä pidettiin rakenteen yksinkertaisuutta,
sivuverhoilulevyjen

irrotusmahdollisuutta

sekä

rakenteen

kestävyyttä.

Verhoilun

irrottamistarve estää verhoilun hitsaamisen kiinni runkoon, joka olisi rakenteen
kestävyyden, tiiveyden ja ilkivallan estämisen vuoksi paras ratkaisu. Verhoilun irrotus ja
kiinnitys tulee olla mahdollista kenttäolosuhteissa esimerkiksi huollon yhteydessä.
Kiinnityksen tulee kuitenkin olla rakenteeltaan sellainen, ettei mahdollinen ilkivallan tekijä
pysty avaamaan verhoilun kiinnitystä ulkopuolelta. Tällöin esimerkiksi tavalliset ruuvit,
jotka voidaan avata avaimella kannasta kiertämällä, eivät sovellu tähän rakenteeseen.
Toisaalta esimerkiksi kupukantaisia täkkipultteja tai sisäpuolelta käytettäviä pikalukkoja
ja/tai salpoja voidaan soveltaa rakenteeseen. Verhoilumateriaalina käytetään rungon
kanssa

samaa

ruostumatonta

terästä

1.4401.

Kyseistä

terästä

on

saatavilla

kylmävalssattuina levyinä paksuuksilla 0.5 – 6 mm. Verhoilutarkoitukseen sopiva paksuus
on esimerkiksi 1.5 mm. Verhoilua ei tarvitse maalata, sillä ruostumaton teräs 1.4401
kestää hyvin Suomen sääolosuhteet ja rakenteen ulkoasu on siisti ilman maalaustakin.
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Yhden kaapin verhoilu

Yhden kaapin verhoilussa takaseinä, katto ja sivuseinät ovat yhtä konstruktiota.
Rakenteeksi valittiin yhtenäinen verhoilurakenne, koska sitä käytettäessä rakenne on
yksinkertainen, kestävä ja verrattuna yksittäisiin verhoilulevyihin osien määrä on
vähäisempi. Tällä rakenteella kiinnitys, tiivistys ja lämmöneristys on yksinkertaista, mutta
rakenne on raskaampi käsitellä verrattuna yksittäisiin verhoilulevyihin. Verhoilun
raskaudesta voi olla haittaa, esimerkiksi huollon yhteydessä, jos huoltomies joutuu
poistamaan verhoilun voidakseen suorittaa huoltotyön. Rakennetta voidaan soveltaa
myös kahden moduulin rakenteeseen, mutta rakenteen koon ja raskauden takia kahden
moduulin yhteisen verhoilun poistamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Pelkkien
levyosien paino ilman sadelippaa on noin 85 kg. Lisäksi kahden moduulin yhteinen
verhoilu vaatii pituussuuntaisia lisäjäykisteitä, joka lisää rakenteen painoa entisestään.
Verhoilurakenne voidaan kiinnittää runkoon sivuverhoiluista pikalukoin tai kupukantaisin
ruuvein, joilla verhoilu kiinnitetään profiilien läpi ja kiristetään muttereilla rakenteen
sisäpuolelta..

Verhoilulevyt voidaan lämpöeristää esimerkiksi polyuretaanilevyllä ja tiivistää liimattavalla
tiivistenauhalla

sadeveden

sisäänpääsyn

estämiseksi

minimoimiseksi talviaikana.

Kuva 14. Hahmotelma verhoilusta yhden kaapin verhoilusta

sekä

lämmön

haihtumisen
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Useampien moduulien verhoilu

Yhtenäinen verhoilurakenne useampien moduulien kesken on raskas irrottaa. Useampien
moduulien verhoilurakenne on suunniteltu niin, että sivuseinien asentamiseen ja
poistamiseen ei tarvita työkaluja. Pohja, katto ja takaseinä ovat pultattu kiinni runkoon.
Sivujen verhoilulevyt kiinnitettään runkoon takaseinän puoleisista reunoista saranoilla,
jotka on esitetty kohdassa 4.2. Etureunasta sivuverhoilulevyt kiinnitetään runkoon kuvan
15 kaltaisilla pikalukoilla tai kupukantaisiin ruuvein kuten edellä.

Verhoilulevyt voidaan lämpöeristää ja tiivistää kuten edellä. Sivuverhoilulevyjen
kiinnitysmekanismi voidaan myös halutessa vaihtaa kupukantaisiin ruuveihin, joilla
verhoilu kiinnitetään profiilien läpi ja kiristetään muttereilla rakenteen sisäpuolelta.

Kuva 15. Pikalukkovaihtoehtoja (EMKA)

Kuva 16. Hahmotelma kahden moduulin verhoilusta
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Sadelippa

Sadelipan tehtävänä on suojata ovien yläreunaa jäätymästä talvella estämällä lumen ja
veden pääsy suoraan oven yläreunan tiivistepinnalle. Sadelippa on kallistettu eteenpäin,
jotta lumi ja vesi valuvat rakenteesta pois päin. Lippa on hitsattu kiinni kattolevyyn.
Kattolevyyn on hitsattu kiinnitysruuvit, joilla kattorakenne kiinnitetään runkoprofiilien läpi ja
kiristetään sisäpuolelta muttereilla.

Kuva 17. Hahmotelma sadelipoista

4.3 Säiliö ja valuma-allas

Säilön kooksi valikoitui 150 l säiliö, joka on ulkomitoiltaan (syvyys x korkeus x leveys) 250
x

600

x

1000

mm.

Säilö

valmistetaan

ruostumattomasta

teräksestä

1.4401.

Materiaalivaatimuksen asettaa käytettävä hajuste. Kyseiseen säiliön kokoon päädyttiin
siitä syystä, että kaappiin haluttiin jättää reilusti tilaa toiminnan vaatimille komponenteille.
Lisäksi perusmoduuliin haluttiin toinen pumppu. Kaapin huolto ja varustelu on haluttu pitää
helppona, joten tästäkin syystä kaappiin haluttiin jättää tilaa työskentelyyn ja mahdollisille
lisäkomponenteille.

Perusmoduulin säiliössä on valmius yhdysputken liitäntään, liitäntä sijaitsee säiliöiden
alareunassa. Liitännän yhteydessä on hana, josta hajusteen virtaus säiliöiden välillä
voidaan katkaista tarvittaessa. Pelkkää perusmoduulia käytettäessä liitäntä on tulpattu
kierrettävällä tulpalla. Moduuleja yhdistettäessä tulppa kierretään auki ja hana avataan.
Pumpattaessa hajustetta järjestelmään virtaukset ovat pieniä, joten erillinen siirtopumppu
säiliöiden välillä ei ole pakollinen.
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Säiliöiden täyttö tapahtuu yhdestä liitännästä, joka on perusmoduulin säiliön yhteydessä.
Liitäntä on samanlainen pikaliitin, kuten vanhassakin yksikössä. Hajuste siirtyy
yhdysputkea pitkin lisämoduulin säiliöön.

Valuma-altaan vähimmäistilavuuden määrittää säilön tilavuus. Ulkomitat määräytyvät
rungon sisämitoista, jotta valuma-allas kattaa mahdollisimman suuren osan kaapin
pohjapinta-alasta. Kaikkien komponenttien on myös oltava ylhäältäpäin katsottuna altaan
reunojen sisäpuolella, jotta mahdollisten vuotojen sattuessa hajustetta ei pääse valumaan
maaperään. Altaan koko on (syvyys x korkeus x leveys) 700 x 400 x 1100 mm. Kahden
moduulin yhteisen altaan mitat ovat 700 x 400 x 2400 mm. Altaan on tarkoitus mahtua
liukumaan kiskojen päällä kaapin leveyssuunnassa, jotta yhdistäminen lisämoduulin
kanssa on mahdollisimman yksinkertaista. Kiskot valmistetaan ruostumattomasta
kulmaprofiilista ja hitsataan kiinni runkoon.

Kuva 18. Hahmotelma säiliöstä ja valuma-altaasta

4.4 Hajusteen annostelu

Vanha hajustusjärjestelmä on suunniteltu vain yhdelle asiakkaalle, eikä sitä ole
suunniteltu laajennettavaksi. Tästä syystä jakeluaseman jokainen asiakas tarvitsee oman
annospumpun, jotta annostus saadaan asiakkaan kulutuksen mukaiseksi. Gasum Oy
haluaa vähentää pumppujen määrää jakeluasemilla ja mahdollistaa useamman asiakkaan
käyttää samaa hajustusyksikköä. Tästä syystä myös hajusteen annostelulaitteistoa on
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uudistettava, jotta se vastaa nykyistä tarvetta. Kuvassa 19 on esitetty havainnollistava
kaavio nykyisen annostelulaitteiston toiminnasta.

Kuva 19. Nykyinen hajustusjärjestelmä

Konseptivaiheessa suunnitellusta hajustusjärjestelmästä luovuttiin sen monimutkaisuuden
takia ja Gasum Oy:llä oli hahmotelma uudesta järjestelmästä. Uudessa rakenteessa
hajusteen annostelu toteutetaan käyttäen yhtä kalvoannospumppua, jolla hajuste
paineistetaan ja annostellaan. Järjestelmässä on varapumppuna toinen samanlainen
kalvoannospumppu, jota voidaan käyttää varsinaisen pumpun rikkoontuessa. Hajuste
virtaa

säiliöstä

linjastoa

pitkin

linjasuodattimen

kautta

pumpulle.

Asiakkaan

kaasunkulutuksen mukaan logiikalla ohjataan syöttöventtiiliä, joka aukaisee tien
painelinjasta syötettävään asiakaslinjaan. Pumppu pumppaa kulutuksen mukaisen
määrän iskuja ja syöttöventtiili sulkeutuu. Pumppu voidaan kalibroida käyttäen
annosmittaria. Kuvassa 20 on esitetty hahmotelma uuden järjestelmän toiminnasta.

Kuva 20. Hahmotelma uudesta hajustusjärjestelmästä
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5. TULOSTEN TARKASTELU

Työn tavoitteena oli kehittää rakenne, joka toimii itsenäisenä yksikkönä, ja on helposti
laajennettavissa ja muunneltavissa tarpeiden mukaan. Työssä rakennetta on suunniteltu
uudelleen pääasiassa konseptitasolla. Lopulliset ainevahvuudet sekä standardiosat
valitaan ja mitoitetaan projektin seuraavassa vaiheessa, joka ei kuulu tähän työhön.

Kehitetyssä konseptissa otettiin myös huomioon tuotanto, varastointi ja huolto. Rakenteen
osat on suunniteltu niin, että niitä voidaan valmistaa varastoon valmistuksen, varastoinnin
ja huollon kannalta sopivissa erissä. Näin ollen huolto ja valmistus voivat yhdistää
varastonsa, sillä komponentit ovat keskenään vaihtokelpoisia. Myös hajustusyksiköitä
laajennettaessa kaikki vaihdetut komponentit ovat käytettävissä uudelleen, esimerkiksi
varaosina

tai

jossain

uudessa

yksikössä.

Huoltoa

helpottaa

myös

jokaisessa

perusmoduulissa valmiina oleva varapumppu.

Hajusteen annostelulaitteistoa on sivuttu tässä työssä hyvin kevyesti, sillä se ei ollut työn
pääpaino.

Työn lopputuloksen arviointi joudutaan tekemään vertaamalla laadittua konseptia
nykyiseen rakenteeseen pistevertailulla.

Käytännön kokemusta uuden rakenteen

toimivuudesta ei ole sillä rakenne ei ole vielä käytössä. Taulukossa 5 on esitetty vertailu
nykyisen rakenteen ja konseptin välillä. Taulukosta käy ilmi, että konseptin mukainen
rakenne on työn tavoitteen mukainen ja se voittaa pistevertailussa vanhan rakenteen.
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Taulukko 5. Tulokset
Vaatimuslista:
Hajustusyksikkö

Päätunnus
Geometria




Turvallisuus
Valmistus

Asennus
Käyttö

Huolto
Kustannukset



















Perusyksikkö toimiva sellaisenaan, täydennetään
lisäyksiköllä
Riittävät tilat komponenteille sisällä, kompakti
kokonaisuus
Säilön koko: kymmenistä – satoihin litroihin
Modulaarinen
Lämmitys
”Murron” kestävä
EX - luokiteltu tila
Mahdollisuus valmistaa itse
Standardiosat
Sarjatuotanto
Moduulien asennus emomoduuliin helppoa
Emomoduulin asennus jakeluasemalla helppoa
Helppo laajentaa
Moduulien yhdisteleminen helppoa
Varapumppu
Luukut eivät saa jäätyä talvella kiinni
Helppo käyttää
Helppo huoltaa, myös talvella
Pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina
Yhteensä (max 57)

Vaatimus
(V)
Toivomus
(T)
V

Vanha
rakenne

Konsepti

1

3

V

2

3

V
V
V

3
1
3

3
3
3

T
V

3
3

3
3

T
T
T

1
1
1

3
3
3

T
T

1
2

3
3

V
T
T
V
T

1
1
1
1
2

3
3
3
3
3

V
T

2
2
32

3
2
56

Arvosanat: 1 toteutuu huonosti, 2 toteutuu kohtalaisesti ja 3 toteutuu hyvin

Kuvissa 21 - 23 on esitetty hahmotelmat konseptin lopullisesta rakenteesta verhoiltuna ja
ilman verhoilua.

Kuva 21. Perusmoduuli ja ovivaihtoehdot
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Kuva 22. Perusmoduuli ja lisämoduuli ilman verhoilua

Kuva 23. Perusmoduuli ja lisämoduuli verhoiltuna. Kuvassa molemmat ovivaihtoehdot.
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Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty suuntaa antava laskelma perusmoduulin ja kahden
yhdistetyn moduulin rungon materiaalitarpeesta. Raaka-aineiden hinta vaihtelee suuresti
eri valmistajien kesken, sekä hankintaerän koon mukaan. Lisäksi valmistuksesta
aiheutuvia kuluja on vaikeata arvioida, sillä ei tiedetä valmistetaanko rungot itse vai
ulkoistetaanko

valmistus.

Tästä

johtuen

moduulille

on

kustannusarviota.

Taulukko 6. Perusmoduulin rungon materiaalitarve
Runko
Neliöprofiili 35 x 35 x 2
Neliöprofiili 25 x 25 x1.5
Verhoilu
Ruostumaton teräslevy 1.5 mm
Saranat
Tankosuljin + lukko
Säiliö ja valuma-allas
Ruostumaton teräslevy 2 mm
Säiliö
Valuma-allas

n. 14.8 m
n. 2.4 m
n. 8.8 m
6-8 kpl
1 kpl

2

2

n. 2 m
2
n. 2.2 m

Materiaalitarpeessa ei ole otettu huomioon työstövaroja eikä mahdollisia taivutuksia

Taulukko 7. Kahden yhdistetyn moduulin rungon materiaalitarve
Runko
Neliöprofiili 35 x 35 x 2
Neliöprofiili 25 x 25 x1.5
Verhoilu
Ruostumaton teräslevy 1.5 mm
Saranat
Tankosuljin + lukko
Säiliö ja valuma-allas
Ruostumaton teräslevy 2 mm
Säiliö
Valuma-allas yhteinen
molemmille moduuleille

n. 29.6 m
n. 4.8 m
2

n. 15.8 m
10-14 kpl
2 kpl

2

n. 2 m + lisäsäiliö
2
n. 4.2 m

Materiaalitarpeessa ei ole otettu huomioon työstövaroja eikä mahdollisia taivutuksia

vaikea

laskea

tarkkaa
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6. YHTEENVETO

Tämä kandidaatintyö on tehty yhteistyössä Gasum Oy:n kanssa kartoittamaan
mahdollisuuksia kehittää hajustusyksikköä modulaarisempaan suuntaan. Työn tavoitteena
oli suunnitella hajustusasema uudelleen uusien vaatimusten mukaiseksi. Työssä on
keskitytty kehittämään hajustusaseman runkorakenne ja siihen liittyvät komponentit
konseptitasolla. Uusi rakenne on suunniteltu modulaariseksi, joka mahdollistaa rakenteen
sarjatuotannon ja yksiköiden muokkauksen asiakkaiden määrän ja tarpeiden mukaisiksi.

Työn

teoriaosuudessa

on

käsitelty

modulaarisuutta

yleisesti

sekä

modulaarista

tuotesuunnittelua. Moduuleja, rakenteen modulaarisuutta ja modulaarisuuden mukanaan
tuomia etuja ja haittoja on käsitelty työssä silmällä pitäen työn käytännön osuutta.
Modulaarista tuotesuunnittelua on käsitelty kahden yleisesti käytössä olevan menetelmän
avulla.

Työn käytännön osuudessa keskityttiin konseptitasolla kehittämään vanhasta rakenteesta
parempi ja uudet vaatimukset täyttävä modulaarinen rakenne. Vanhan rakenteen
ongelmakohdat selvitettiin ja ne suunniteltiin uudelleen uusien vaatimusten mukaisiksi.
Vanhoja, jo hyviksi havaittuja rakenteita ja toimintoja ei ryhdytty jatkokehittämään.
Rakenteesta suunniteltiin yksinkertainen, helposti huollettava ja kestävä.

Modulaarinen hajustusyksikkö tarjoaa muunneltavuutta hajustuslaitteiston käyttöön,
helpottaa kunnossapidon arkea ja yksinkertaistaa varaosahankintaa sekä valmistusta.
Yksiköissä tullaan käyttämään mahdollisimman paljon samanlaisia osia, jotka ovat
vaihtokelpoisia eri yksikköjen kesken. Modulaarisen rakenteen ja materiaalivalintojen
myötä myös hajustusyksiköiden elinkaari pitenee uudelleenkäytettävyyden ja paremman
huollettavuuden myötä.

Konseptissa on annettu ehdotuksia ja tutkittu mahdollisia toteutustapoja rakenteille ja
toiminnoille. Luotu konsepti asettaa suuntaviivat ja tavoitteet seuraavalle vaiheelle, jossa
konseptista tehdään tuote. Tuotteistamisvaihe ei kuulu enää tähän kandidaatin työhön,
joten sitä ei ole myöskään esitetty tässä työssä.
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