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1 Johdanto
Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää olemassa
olevaa tuotetta tai kehittää uusi tuote. Tuotekehityksessä asetetut tavoitteet pyritään toteuttamaan niin hyvin kuin on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
Tuotekehitysprojekti voidaan karkeasti jakaa neljään vaiheeseen: käynnistäminen,
luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. (Tuotekehitys 2001.)

Mielestäni tuotekehitys on yksi tärkeimmistä yrityksen toiminnoista, jolla pyritään
säilyttämään asiakastyytyväisyys sekä kilpailukyky. Tuotekehityksen lähtökohtana voi
olla erilaisia tarpeita kuten esimerkiksi tuotantokustannuksien alentaminen,
toiminnallisuuden parantaminen tai turvallisuuden parantaminen.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käyttää tuotekehitystä työkaluna
konkreettisten ratkaisuehdotuksien aikaansaamiseksi työn toimeksiantajalle mutta
myös kehittää omaa osaamistani. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Valmet
Oyj:n Jyväskylän toimipiste Rautpohjassa. Työ toteutettiin yhteistyönä Elomatic Oy:n
kanssa.

Työssä tehdään tuotekehitystä paperi- ja kartonkikoneiden voimansiirron
nivelakselien suojien kunnossapidettävyyden parantamiseksi rasvaamisen suhteen
sekä perehdytään standardien toteutumiseen ISO- ja NR-12-standardien osalta. Työ
toteutetaan käyttämällä kehitystutkimusmenetelmää ja tuotekehitysen tuloksista
mallinnetaan 3D-mallit toimeksiantajan käyttöön.

1.1 Yritys
Valmet on yksi maailman johtavista teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä
sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 3,3
miljardia euroa (Valmet lyhyesti 2019). Valmetin avainluvut on esitetty Kuvio 1:ssä.
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Kuvio 1 Valmet lukuina (Valmet vuosikatsaus 2018)

Valmetilla on toimipisteitä yli 30 maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Suomessa Valmetin henkilöstöä työskentelee noin 5090 henkilöä. Suurimmat yksiköt
suomessa sijaitsevat Tampereella (1916 hlö) ja Jyväskylässä (1430 hlö). (Valmet lyhyesti 2019.)

Valmetin historia alkaa 1750-luvulta Helsingin edustalla toimivasta allastelakasta.
Vuonna 1946 joukko Suomen valtion omistamia metalli tehtaita yhdistyi Valtion metallitehtaiksi, joka myöhemmin (1951) muuttui Valmet Oy:ksi. Vuosien varrella Valmet on fuusioitunut eri yritysten kanssa ja nykyisessä muodossaan Valmet irtautui
erilliseksi pörssiyhtiöksi Metso yhtiöstä vuonna 2013.(Valmet lyhyesti 2019.)
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1.2 Opinnäytetyön aihe
Tärkeä osa paperi- ja kartonkikoneiden toimintaa on telojen pyörittämiseen tarvittavat voimanlähteet. Voimanlähteinä käytetään sähkömoottoreja, jotka ovat kytketty
teloihin voimansiirron välityksellä (vaihteet, kytkimet, akselit, yms.). Konedirektiivi
vaatii, että voimansiirron komponentit ovat aina suojattu. Valtioneuvoston koneturvallisuus päätöksen mukaan suojaaminen on toteutettava, joko kiinteällä suojalla tai
koneen toimintaan kytketyllä avattavalla suojuksella (Siirilä 2008, 48).

Työn aiheena on nivelakselien suojien kehitystyö. Suojien tärkein tehtävä on toimia
suojana, mutta myös laitteiston huolettavuus on otettava suojien suunnitellussa huomioon. Huonosti suunniteltu suoja voi johtaa huoltotoimenpiteiden laiminlyömiseen
tai ääritapauksessa suojien pois kytkemiseen työtehtävien helpottamiseksi (SFS-EN
ISO 12100).

Nivelakselien suojia löytyy toimeksiantajalta standardi rakenteina kuutta eri kokoluokkaa sekä kiinteinä ja liikkuvina suojina. Työssä rajataan tarkastelu yhteen koko
luokaan. Tarkastelut toteutetaan kuitenkin siten, että ratkaisut olisivat mahdollisimman helposti toteutettavissa kaikissa koko luokissa.

Turvallisuus tarkastelussa pääasiallinen tarkastelu suoritetaan ISO-standardin mukaisesti. Työn toimeksiantaja haluaa, että tarkastellaan myös brasilialaista konedirektiiviä NR-12 mutta tosin paljon pintapuolisemmin.
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1.3 Nykytilanne ja tavoitteet
Nivelakselien säännöllinen rasvaaminen on niiden toiminnan ja käyttöiän kannalta
hyvin tärkeää. Alla on listattuna valmistajan GWB antamat ohje aikavälit ristinivelien
sekä boorin rasvaamiselle (Kuvio 2).

Kuvio 2. Rasvaus aikaväli (GWB 2019)

Riittämätön tai virheellinen rasvaus voi johtaa ristinivelen kiinni palamiseen ja tämä
voi aiheuttaa nivelen irtoamisen käytettävästä\käyttävästä laitteesta (GWB 2019,
14). Tämän vuoksi työssä on lähdetty parantamaan pääsyä rasvauspisteiden luokse.

Paperikoneiden ja kartonkikoneiden tuotantokapasiteettiä on kasvatettu viime vuosien aikana. Tämä kasvu on saatu aikaiseksi osittain leveämmillä koneilla ja suuremmilla ratanopeuksilla. Tämä on kasvattanut koneen käyttöön tarvittavan tehon määrää, joka vaikuttaa suoraan tarvittavien akseleiden kokoon.
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Alla olevassa kuvassa (Kuvio 3) on nähtävissä nivelakselin sijoittuminen suojan sisällä.
Suojassa on molemmissa päädyissä huoltokannet, jotka voidaan avata huoltotoimenpiteitä varten. Nykyisellään huoltoluukkujen käytettävyys on huono, sillä nivelakselien ristikot jäävät osittain piiloon suojan kiinteän osan alle.

Kuvio 3 Suoja ilman pääty kantta (Valmet)

Valmet käyttää pääsääntöisesti kahta eri nivelakselien toimittajaa GWB ja WXDS.
GWB valmistajan nivelakselien ristikoiden rasvaus nipat sijaitsevat ristikon edessä ja
boorin rasvausnipat ristikon takana kuten Kuvio 4:ssa.
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Kuvio 4 GWB rasvausnippojen sijainti

WXDS nivelakselien rasvausnippojen sijainnit eroavat GWB:stä boorin rasvausnipan
osalta, kuten Kuvio 5:ssä on esitetty.

Kuvio 5 WXDS rasvausnippojen sijainti

1.4

•
•

Kehityskohteet
Nivelristikoiden rasvauksen helpottaminen
Vaihteen\suojan välisen raon pienentäminen
o Kannen keyhole reiän kääntö mahdollisuus?

•
•

6 suoja koon rakenteen jäykkyys
o Tarvitseeko jäykisteitä?
Boorien rasvaus
o Erillinen luukku vai jokin muu ratkaisu

•
•
•

Omat mallit luukullisille suojille
o Lisätään rakenteeseen valikko, josta luukulliset päädyt saadaan malliin
Konedirektiivin tarkastelu
o ISO
o NR-12
Uusien mallien tarkastelu eri näkökulmista
o Hinta
o Käytettävyys
o Toiminnallisuus
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•

o Valmistettavuus
Kuinka käytössä olevien mallien revisioiden käyttöönotto tulisi toteuttaa

2 Teoria
Paperin ja kartongin valmistuksessa paperi massa kulkee paperi\kartonki koneen läpi
erilaisten pyörivien telojen avustuksella. Telat kuljettavat, puristavat ja muovaavat
massan haluttuun olomuotoon. Näiden telojen pyörittäminen tapahtuu niin kutsuttujen käyttöjen avulla. Käytöt muodostuvat Kuvio 6:en mukaisista komponenteista sekä
niiden suojaamiseen liittyvistä suojista.

2.1 Voimansiirto
Voimanlähteen ja käytettävän laitteen välissä on lähes aina jonkinlainen mekaaninen
laitteisto, jonka avulla tuotettu voima siirretään käyttävälle laitteelle. Paperi- ja kartonkikoneissa telojen käytöt muodostuvat pääosin seuraavista (Kuvio 6) komponenteista.

Kuvio 6 Voimansiirto
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2.2 Nivelakselit
Nivelakseli eli kardaaniakseli (Kuvio 7) on voimansiirron osa, jolla välitetään momentti käyttävältä laitteelta käytettävälle laitteelle. Nivelakseli sallii pyörimisakselin
suunnan muutoksen sekä joissakin tapauksissa kytkinvälin pituuden muutoksen.

Kuvio 7 Nivelakseli (GWB 2019)

Yksinkertaistettuna nivelakseli koostuu kahdesta ristinivelestä sekä yhdysputkesta.
Ristinivel (Kuvio 8) mahdollistaa kulman muutoksen pyörimissuunnassa.
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Kuvio 8 Ristinivel (GWB 2019)

2.3 Suojaustekniikka
Lähes poikkeuksetta tuotteiden suunnittelua koskevat turvallisuusvaatimukset on
säädetty EU:n direktiiveissä ja ne toimeenpanevissa kansallisissa säädöksissä. Lähtökohtaisesti tuotteet on pyrittävä suunnittelemaan siten, että rakenne on luontaisesti
turvallinen. Jos rakennetta ei pystytä suunnittelemaan täysin turvalliseksi on käytettävä suojaustekniikkaa, kuten turvalaitteet, suojukset yms.

Voimansiirron tapauksessa akselit on suojattava suojuksilla, jotka estävät pääsyn
pyörivän akselin läheisyyteen sekä suojaavat mahdollisissa rikkoutumis- tilanteissa.
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2.4 Suojien toiminta
Toimeksiantajan suojat muodostuvat standardimalleista, jotka kopioidaan projektille.
Standardimalleja on kuutta eri kokoluokkaa, josta koko valitaan akselin tai kytkimen
suurimman halkaisijan mukaan. Muutoksia standardiosiin tehdään vain yksittäistapauksissa.

Suojien pituus on jaettu pituusmoduuleihin, joiden säätöpituus on 300mm. Kiinteissä
suojissa pituus pysyy vakiona mutta liikkuvissa suojissa säätöpituus sallii suojan pituuden muutoksen liikkuessaan akselin mukana.

2.5 Mallirakenteen toiminta
Kun mallirakenne on kopioitu projektille mallia voidaan muokata akselin mukaiseksi
parametrien avulla. Tuotemallin rakennetta ohjaavia parametrejä on kahdenlaisia,
vapaasti valittavia numeerisia arvoja, kuten suojan kokonaispituus, sekä diskreettejä
valikosta valittavia arvoja kuten päätyreiän halkaisijan valinta Kuvio 9:ssa.

Kuvio 9 Mallirakenteen toiminta
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2.6 Nivelten rasvaaminen
Laakerit ja muut liukupinnat tarvitsevat voitelua toimiakseen optimaalisesti koko
käyttöiän. Puutteellinen voitelu on syynä noin 36% kaikista laakereissa esiintyvistä vioista (SKF 2020). Jotta laakereita ei tarvitsisi irrottaa ja purkaa aina huoltorasvauksen
yhteydessä, varustetaan rasvausta vaativat pisteet yleensä rasvausnipalla (Kuvio 10).

Kuvio 10 Nivelristikon rasvanippa (Fortwayneclutch 2019)

2.7 Standardit
Standardit ovat yhteisesti sovittuja käytäntöjä, joiden tarkoitus on parantaa yhteensopivuutta, turvallisuutta sekä helpottaa kansainvälistä toimintaa. Laajin kansainvälisellä tasolla toimiva standardisoimisjärjestö on International Organization for Standardization (ISO). Voimassa olevia ISO-standardeja on yli 18 000, joista monet ovat
myös vahvistettu Euroopassa CEN:n (European Commitee for Standardization) EN-
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standardeina. Suomessa standardeja hallinnoi ja organisoi Suomen standardisoimisliitto SFS. (SFS 2019.)

Koska standardeja on hyvin paljon ja laaja-alaisesti ei kaikkia niitä voida hyödyntää
suojien kehitystyössä. Työhön valitut standardit on valittu käyttämällä SFS:n tekemää
voimassa olevien koneturvallisuuteen liittyvien standardien oppaasta direktiivien sisällön sopivuuden perusteella (Koneturvallisuuden standardit 2019).
•
•
•
•

SFS-EN ISO 12100
o Koneturvallisuus: Yleiset suunnittelu periaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen.
SFS-EN ISO 13857
o Koneturvallisuus: Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi.
SFS-EN ISO 14120
o Koneturvallisuus: Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet.
Brasilian requlatory standards
o NR-12: Machinery and Work Equipment Safety
o NBR NM-272: 2002

3 Tutkimusmenetelmä
Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmä soveltuu työn ongelmien ratkaisun teoriapohjaksi hyvin, sillä suojien suunnitellussa on otettava huomioon niin laadullisia
näkökulmia kuin määrällisiä. Laadullisia näkökulmia on esimerkiksi käytettävyys ja
laatu. Konedirektiivin mukaiset standartit antavat lähtökohdan määrällisiin ominaisuuksiin, kuten turvaetäisyydet, kestävyys.

Kehittämistutkimus ei ole yksittäinen tutkimusmenetelmä, vaan se on kokoelma
erilaisia tutkimusmenetelmiä, joita sovelletaan eri tutkimuskohteiden ja tilanteiden
mukaan. Kehittämistutkimus on siis niin kutsuttu monimetelmätutkimusote.
Menetelmässä tutkimusotteina yhdistyvät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset
tutkimusotteet.(Kananen 2013,19.)
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Työn aineisto kerätään eri lähteistä; vanhempien suunnittelijoiden haastattelut, 3Dgeometria, kirjallisuus lähteet(lähdeluettelo) sekä yrityksen sisäisestä ohjeistuksesta.

3.1 Yhdistelmätutkimus
Koska työn tutkimusotteena on kehitystutkimus, on se luonteeltaan yhdistelmätutkimus. Yhdistelmätutkimuksessa yhdistyvät kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote.

3.1.1 Kvalitatiivinen tutkimusote
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote on luonteeltaan mikä tahansa tutkimus,
jonka avulla pyritään löytämään tuloksia ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja (Strauss & Corbin 1990). Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvailla ja ymmärtää tutkittavan ilmiön rakennetta, muuttujia ja niiden välisiä kausaalisuhteita (Kananen 2013,29).

3.1.2 Kvantitatiivinen tutkimusote
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote edellyttää jo olemassa olevia teorioita
tai malleja tutkittavasta ilmiöstä. Toisin sanoen, laadullisessa tutkimuksessa tutkittavasta ilmiöstä on jo olemassa ymmärrys. On tunnettava ilmiöön vaikuttavat sisäiset
ja ulkoiset muuttujat, jotta voidaan tehdä määrällisen tutkimuksen laskuja, on tiedettävä mitä lasketaan. (Kananen 2013,31.)

4 Tuotekehitys
4.1 Ideointi
Ennen ideoinnin aloittamista tehtiin vaatimuslista toimeksiantajan kanssa pidettyjen
keskustelujen pohjalta. Vaatimuslistaan (Kuvio 11) on listattu tuotekehityksen aikana
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huomioon otettavat vaatimukset. Huomioitavat vaatimukset on jaoteltu kolmeen
tyyppiin; kiinteä vaatimus, minimivaatimus ja toive.

Kuvio 11 Vaatimuslista

Ideointi prosessi toteutettiin aivoriihenä toimeksiantajan suunnittelijoiden kanssa tapaamisien ja Skype yhteyden välityksellä. Myös toimeksiantajan suojia valmistavaan
alihankkijaan oltiin suunnittelu vaiheessa yhteydessä sähköpostin välityksellä. Alihankkija tarjosi ideointivaiheessa näkemyksensä ideoiden valmistettavuuteen sekä
kustannuksiin. Vaikka toteutettu ideointi ei noudattanut tarkasti aivoriihimenetelmän vaiheita ja toimintatapoja tuotti se hyvin erilaisia kehitysideoita.
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4.1.1 Boorin rasvaus
Boorin rasvauksen parantamiseksi kehitettiin erilaisia vaihtoehtoja, joista seuraavat
vaihtoehdot otettiin jatkoarviontiin. Alkuperäisistä ideoista hylättiin suoraan ideat,
jotka eivät olleet toteutettavissa, täyttänyt standardeja tai toimeksiantajan mielestä
eivät olleet sopivia. Jatkoidea vaihtoehdoista mallinnettiin prototyypit testaamista
varten Catia 3D-ympäristössä.

Ratkaisu vaihtoehto 1# (Kuvio 12) pääsy boorin rasvausnippaan on toteutettu erillisellä luukulla. Suojan kiinteään osaan on tehty leikkaus, joka peitetään kannella.
Tämä ratkaisu tarvitsee myös kiinnitysmutterien hitsaamisen suojan kiinteään osaan.

Kuvio 12 Boori luukulla #1

Vaihtoehto #2 (Kuvio 13) yläpelti on jaettu kahteen osaa, joista toinen on kiinteään ja
irrotettavaan osaan. Irrotettavaan osaan on tehty pokkaus, joka mahdollistaa kannen
liu’uttamisen kiinteän osan päälle avainreiän tarvitseman 15mm, jotta kansi voidaan
irrottaa.
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Kuvio 13 Boori kannella #2

Ratkaisussa #3 (Kuvio 14) taivutettu pokkaus on jätetty pois, jolloin kannen avaus tapahtuu joko aukaisemalla myös pääty tai liu’uttamalla kansi päädyn alle avainreikien
vaatima 15mm.

Kuvio 14 Boori kannella ilman pokkausta #3

4.1.2 Ristinivelen rasvaus

20
Liikkuvan suojan ristinivelen rasvaamiseen parhaaksi ratkaisuksi löydettiin idea #4,
sillä se ratkaisee ongelman, jossa nivel jää suojan alle piiloon kannen aukaisun jälkeen. Muut ratkaisut olisi vaatinut koko päädyn uudelleen suunnittelua ja se ei ole
toimeksiantajan edun mukaista.

Kuvio 15 Päädyn pidennys #4

Kiinteän suojan nivelristikon rasvaamiseksi voidaan soveltaa idea #2 pokkaus ratkaisua tai idea #5 (Kuvio 16), jossa kansi on halkaisijaltaan 2mm suurempi kuin kiinteä
osa sekä kiinnitys taivutuksesta on lovettu 20mm. Tämä mahdollistaa kannen liukumisen kiinteän osan päälle. Kansi on myös pidempi kuin sen peittämä aukko, joten se
limittyy kiinteän osan kanssa suojaten lian pääsyn akseliin.
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Kuvio 16 Pääty 2mm isompi #5

4.1.3 Muut muutokset
Toimeksiantaja haluaa suojien rakenteeseen myös mahdollisuuden valita päätykannet, joissa on tarkastusluukut. Tarkastusluukullisiin (Kuvio 17) malleihin tehdään samat muutokset kuin luukuttomiin ja nämä lisätään mallirakenteeseen valittavaksi parametriksi.
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Kuvio 17 Pääty tarkistusluukulla

Päätyjen reikien parametreihin lisätään kolme päätyaukon kokoa per kokoluokka
(pieni, keskikokoinen ja suuri), jotta suunnittelijan on helpompi valita reiän koko,
jolla suojien ja akselien\kytkimen välinen rako saadaan mahdollisimman pieneksi.

4.2 Valintaperusteet
Ratkaisu vaihtoehtojen valinnassa valintaperusteina oli käytettävyys, kustannus, valmistettavuus, toiminallisuus. Koska päivitettyjä suojia ei pystytä opinnäytetyön teon
aikana testaamaan käytännössä, perustuu käytettävyys ja toiminnallisuuden arviointi
asiantuntija mielipiteisiin. Kustannusta ja valmistettavuutta arvioitiin yhdessä toimeksiantajan alihankkijan kanssa, joka valmistaa kyseisiä suojia. Ideoista tehtiin taulukko (Taulukko 1), johon ideat ovat pisteytetty 1-5p eri valintaperusteiden mukaan.
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Taulukko 1 Ideoiden pisteytys

4.3 Valitut ratkaisut
Liikkuvien suojien nivelristien rasvaamiseen valittiin avainreiän kääntö, jolloin kansi
voidaan aukaista, vaikka suojan pääty olisi kiinni vaihteessa\telassa. Tämä pienentää
suojan ja vaihteen\telan välistä rakoa ja siten parantaa turvallisuutta. Sekä päätyjen
pidennys. Akselien koon pienentyessä myös suojien koko pienenee. Pienemmillä kokoluokilla tarvittava muutos on pienempi, kuten on taulukoitu [Liite 1]:ssä. Kokoluokkien 4-6 päätyjä pidennettiin 220 millimetriä ja kokoluokkien 1-3 muutos oli 100 millimetriä. Kokoluokan 5 päädyn pidennys esitetty Kuvio 15:ssa.

Boorin rasvaukseen valittiin sekä kiinteälle että liikkuvalle suojalle ratkaisuvaihtoehto #3. Tämä ratkaisu on valmistukseltaan ja kustannuksiltaan paras vaihtoehto,
vaikkakin käytettävyys kärsii, sillä jotta kannen saa aukaistua täytyy myös päätykansi
aukaista. Tämä todettiin kuitenkin riittävän pieneksi haitaksi, sillä nivelten ja boorin
rasvaus suoritetaan yleensä samalla kerralla, jolloin päädyn irrottaminen on joka tapauksessa suoritettava.

5 Konedirektiivien toteutumisen tarkastelu
5.1 SFS EN-ISO
SFS-EN ISO 12100 standardi määrittelee, että suojuksilla ja turvalaitteilla tulee olla
seuraavat ominaisuudet;
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

”Ne ovat rakenteeltaan tukevia”
”Ne eivät saa aiheuttaa mitään lisävaaraa”
”Ne eivät ole helposti ohitettavissa tai tehtävissä toimimattomaksi”
”Ne sijaitsevat riittävällä etäisyydellä vaaravyöhykkeestä”
”Ne estävät mahdollisimman vähän tuotantoprosessin tarkkailua”
”Ne sallivat asetuksessa ja/tai vaihdossa sekä kunnossapidossa tarvittavat olennaiset
toimenpiteet sallimalla pääsyn vain sille alueelle, jossa nämä toimenpiteet on tehtävä, mahdollisuuksien mukaan siten, että suojuksia ja turvalaitteita ei tarvitse poistaa.”

Suojuksien aukkojen osalta vaatimukset on määritelty ISO-standardissa seuraavasti
Kuvio 18:ssa (SFS-EN ISO 13857).

Kuvio 18 Aukkojen turvaetäisyydet (SFS-EN ISO 13857)
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Jotta suojat toimisivat estääkseen pääsyn vaara-alueelle siinä olevien reikien täytettävä Kuvio 18 esitettyjen aukkojen kokojen vaatimukset. Kiinteissä suojissa isoin rako
on alle 8mm [Liite 3]. Suojien suunnitellussa on ohjeistettu, että akselin ja suojan välinen rako olisi oltava vähintään 20mm. Kiinteiden suojien osalta turvaetäisyydet siis
täyttyvät. Liikkuvien suojien suurin rako on 20mm, jolloin turvaetäisyyden täytyisi
olla <120mm. Pääsy liikkuvien suojien luokse koneen käydessä on kuitenkin estetty
suojan liikkumisesta aiheutuvan puristumisvaaran vuoksi.

5.2 NR-12
Brasilialainen standardi määrittelee, että suojuksilla ja turvalaitteilla tulee olla seuraavat ominaisuudet (NR-12 2016).

a) “Fulfill their duties appropriately during the lifetime of the machine or allow the replacement of damaged or deteriorated parts;”
b) “Be made of resistant and suitable materials to restrain the projection of parts, materials and particles;”
c) “Firm fixation and ensuring stability and mechanical strength compatible with required effort;”
d) “Not create gripping or pinch points with machine parts or other protections;”
e) “Cannot have extremities and sharp edges or other dangerous projections;”
f) “Withstand the environmental conditions of the location where they are installed;”
g) “Prevent from being circumvented;”
h) “Provide conditions of hygiene and cleaning;”
i) “Prevent access to the danger zone;”
j) “Have their interlocking devices properly protected from dirt, dust and corrosion, if
required;”
k) “Have positive action, i.e. acting in a positive mode; and
Not create additional risks.”

5.3 Toteutuminen ja puutteet
Standardien vaatimukset täyttyvät suojien osilta hyvin. Suojat ovat asennustavaltaan
kiinteitä ja irrottaminen vaatii työkaluja. Irrotettavien osien kiinnittiminä käytetään
hitsattavia lukkomuttereita kiinni pysyvässä osassa sekä avainreikää irrotettavassa
osassa, jolloin kiinnitin ruuvit jäävät paikoilleen, mikä vähentää niiden katoamisen
riskiä ja väärien standardien mukaisten kiinnittimien käyttämistä. Suojat ottavat
huomioon kunnossapidettävyyden ja koska rasvauksen taajuus on hyvin harva ei suojien tarvitse olla käyttöön kytkettyjä. Reikien koon ja turvaetäisyyden osalta suojat
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täyttävät vaatimukset ottaen huomioon kappaleessa 5.1 mainitut huomautukset liikkuvien suojien sijoittelusta.

Puutteina voidaan todeta suojien geometria, joka sisältää tasopintoja mikä saattaa
mahdollistaa suojien päälle kiipeämisen. SFS-EN ISO 14120 standardi vaatii seuraavasti ”Suunnitelulla on estettävä suojuksille kiipeäminen niin hyvin kuin on mahdollista”.

5.4 ISO vs. NR-12
Koneturvallisuuden ISO standardi ja NR-12 ovat mielestäni sisällöltään hyvin yhtenevät enkä löytänyt niiden suojien turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista merkittäviä
eroja. Vaatimuslistassa esitetyt vaatimukset standardien osalta löytyvät myös NR-12
ja NBR NM-272:sta saman muotoisina.

6 Tulokset
6.1 Lopullinen ratkaisu
Lopulliset ratkaisut testataan aluksi toimeksiantajan toteuttamassa turvallistamisprojektissa, jossa työn toimeksiantaja toimittaa asiakkaalle kaksi suojaa, yhden kiinteän
ja yhden liikkuvan suojan. Tämän projektin toteutumista ei tiedetty vielä opinnäytetyön alkaessa, mutta projekti tarjosi hyvän tilaisuuden uusien suojien testaamiseen,
joten se sisällytettiin työhön.

Ratkaisut ovat hyvin skaalautuvia muihin kokoluokkiin, muuten paitsi alle 1800mm
pituuksilla, joissa boorin rasvaukseen lisättyä lisäluukkua ei voida toteuttaa, sillä suojan pituuden säätö vie koko suojan keskiosan tilan. Alle 1800mm pituiset suojat jätettiin ilman boorin rasvaus luukkua ja niiden kehitystyö jätettiin jatkokehitettäväksi.
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6.1.1 Kiinteät suojat
Kiinteiden suojien lopullinen ratkaisu (ylempi) ja vanha ratkaisu (alempi) on esitetty
Kuvio 19:ssa.

Kuvio 19 Kiinteän suojan vertailu vanhaan
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6.1.2 Liikkuvat suojat
Liikkuvien suojien uusi ratkaisu (alempi) ja vanha ratkaisu (ylempi) on esitetty Kuvio
20:ssa.

Kuvio 20 Liikuva suoja vertailu vanhaan

6.1.3 Muut
Liikkuvan suojan ja akselin kääntöpiste sijaitsee uudessa mallissa eri akselilla. Tämä
johtaa siihen, että suoja kääntyy nopeammin kuin akseli. Ero liikkeessä saattaa johtaa
siihen, että akseli osuu suojaan, jos kulma on suuri. 3D-ympäristössä suoritetussa testauksessa suoja akseli ei törmää alle 15 asteen poikkeamassa. On kuitenkin otettava
huomioon, että nivelakseleiden ulkomitat muuttuvat eri akselimallien välillä ja tämän
vuoksi on hyvä tarkistaa ääriasentojen toimivuus suojien detail suunnittelun aikana.

Suurimman kunnossapitotoimenpiteissä irrotettavan osan, kokoluokan 6 liikkuvan
suojan pääty, painaa alle 12kg. Nostot voidaan suorittaa käsin eikä erillisiä nostopisteitä nosturille tarvita.
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Kokoluokka 6 päädyn jäykkyyttä tutkittiin käyttämällä pintamallia ja ANSYS ohjelmiston FEM analyysiä. Kappale kohdistettiin oman painon aiheuttamalle kuormalle ja
kappale tuotettiin suojan yläreunoista. Analyysin antamat muodonmuutokset osalle
oli erittäin pienet alle 0.1mm [Liite 5]. Tämän perusteella voidaan arvioida päädyn
olevan tarpeeksi jäykkä irrottaessa.

6.2 Jatkokehitys toimenpiteet
Suojien tuotekehitykseen liittyy monia osa-alueita, jotka jouduttiin työn laajuuden rajaamiseksi jättämään työn ulkopuolelle.

Suojien päätyjen pituuden muutos vaikuttaa suojan kannakkeiden kiinnityspisteisiin
varsinkin liikkuvien suojien tapauksessa. Kannakkeiden toiminnan tarkastelu on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa kannakkeiden toimivuus suunnittelu vaiheessa.

Lyhyiden suojien osalta on tutkittava, että tarvitseeko suojat erillistä ratkaisua boorin
rasvaamiseksi vai voidaanko rasvaus toteuttaa esimerkiksi päädyn kautta.

7 Pohdinta
Opinnäytetyö onnistui hyvin ja sillä saatiin aikaiseksi konkreettisia ratkaisuja toimeksiantajan esiintuomiin ongelmiin. Vaikka kehitetyistä ratkaisuista ei vielä työn aikana
ehditty valmistamaan fyysisiä kappaleita, pystytään ratkaisujen toiminta todentamaan kohtalaisen hyvällä varmuudella käyttämällä 3D-ympäristöä. Tämä antaa mielestäni varmuutta siihen, että opinnäytetyön aikaan saadut ratkaisut ovat toimivia ja
tuovat siten konkreettista hyötyä toimeksiantajalle. Työssä tarkasteltiin myös suojien
vaatimuksia ISO- ja NR-12-standardien näkökulmasta. Vaikka standardit pyrkivät antamaan yksiselitteisen käsityksen sen sisällöstä on kuitenkin olemassa riski, että standardien lukija muodostaa väärän käsityksen sen sisällöstä. Varmuutta siihen, että
työssä standardeista on saatu oikea käsitys vahvistaa se, että standardien sisällöstä
keskusteltiin useiden konetekniikkaan perehtyneiden suunnittelijoiden kanssa.
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Työn aikana aloitetun turvallistamisprojektin tulokset saadaan valitettavasti vasta
projektin toteutumisen jälkeen ja niitä ei tässä työssä keretä analysoimaan. Tuloksia
käytetään kuitenkin suojien jatkokehityksessä, joka jatkuu tämän työn jälkeen.

Työn kannalta olisi ollut hyödyllistä päästä tutustumaan suojiin paikan päälle asiakasprojekteissa suojien elinkaaren erivaiheissa kuten asennus, käyttö ja huoltotoimenpiteet. Valitettavasti tähän ei ollut resursseja eikä mahdollisuutta, sillä toimeksiantaja
toimittaa teknologia ratkaisuja kansainvälisesti ja paperi, - kartonkikoneiden asennus
ja kokoonpano suoritetaan kohdemaissa.

Tuotekehitysprosessi on hyvin laaja-alainen ja voi muodostua hyvin työlääksi projektiksi. Työn rajaus onnistui kuitenkin mielestäni hyvin ja pystyin pitämään prosessin
haluamallani laajuudella.
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