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and vibration measurement, which can be adapt into production at a later stage. The most
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Initially, the first phase of the research began with investigating compressors. These units
were restricted for usage on the Gardner Denver brand VS-series compressors. It was
found that the control units within the compressor units could detect various of faults and
make the necessary alert from the compressor itself. By integrating the controller units
to a maintenance system, would allow efficient maintenance and automated work cards
based on the machines operating hours. Once research had been satisfactorily collected,
air supply units were explored. From this it was established that all air supply units were
connected to the Honeywell building’s automation system, whereby the units could easily
be controlled. The final phase of the research was directed towards measuring vibration
and effectiveness of maintenance.
It was established that modern machinery already has the proclivity to collect information
which could be used in the maintenance system which would develop conditional monitoring. There are different types of system alarms which are system specific which makes
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maintenance system along with existing modern machinery that remote monitoring could
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Measuring operational effectiveness of maintenance was possible from using work cards.
There was an issue with them being incorrectly filled in. This was due to the maintenance
system being operating using a mobile phone. It is understood that a new mobile application is under development which will provide a better user experience when out in the
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Opinnäytetyössä käytetyt lyhenteet:

MTTR = (Mean time to repair) Keskimääräinen kulunut aika vian korjaamiseen
MTBF = (Mean time between failures) Keskimääräinen aika vikaantumisten välillä
DT = (Down time) Vikaantumisen kokonais kesto
NDT = (Non-Destructive testing) Rikkomaton aineen koetus
A = (Availability) Käytettävyys
RCM = (Reliability-Centered Maintenance) Luotettavuuteen perustuva kunnossapito
ATEX = Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden lainsäädäntö
NFC = (Near Field Communication) Lyhyen matkan laitteiden tiedonsiirtotekniikka
RPM = (Revolutions Per Minute) Kierrosta minuutissa
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1 JOHDANTO

Kunnonvalvonta on monella tapaa liitoksissa yrityksen muihin toimintoihin. Kunnonvalvonnalla voidaan tuottaa oleellista tietoa esimerkiksi investointeihin sekä kunnossapidon ja käytön optimointiin. Koneiden kunnonvalvonta ja erityisesti värähtelymittaukset ovat tulleet tärkeäksi osaksi yritysten arkea. Jatkuvasti kehittyvä teknologia on
mahdollistanut tietokoneavusteisen kunnonvalvonnan. Tietokoneet pystyvät käsittelemään suuria määriä mittausdataa lyhyessä ajassa. Automaattisilla järjestelmillä pystytään mittaustietomääriä hallitsemaan ja käsittelemään nopeasti, joten isojakin tuotantolaitoksia pystytään valvomaan reaaliajassa. (Nohynek, Lumme 2007. s 7)

Yritys on ottanut hiljattain käyttöönsä Novi-kunnossapitojärjestelmän. Kunnossapitojärjestelmän käyttö ja kehitys on vielä alkuvaiheessa, joten tutkimustyössä pyritään
löytämään tapoja kunnonvalvonnan kehittämiseen. Opinnäytetyössä perehdytään kunnossapidon terminologiaan, standardeihin ja kirjallisuuteen sekä värähtelymittauksen
teoriaan. Lisäksi suunnitellaan värähtelymittausta kompressorin sähkömoottorille sekä
pohditaan miten DT, MTBF ja MTTR arvoja voidaan mitata laitteista.
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2 SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY

Sandvik on ruotsalainen maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden konserni.
Suomessa Sandvik tunnetaan nimellä Sandvik Mining and Construction Oy. Toimipisteet Suomessa sijaitsevat Tampereella, Lahdessa ja Turussa, näistä suurin on Tampereen Myllypuron teollisuusalueella sijaitseva toimipiste. Tampereen toimipiste työllistää n. 1400 työntekijää. Yritys tunnettiin Suomessa aiemmin nimellä Tamrock.

Tampereen toimipiste on jaettu kolmeen tuotantohalliin MP1, MP2 ja MP3. MP1 ja
MP3 koostuvat kokoonpanosta ja MP2 porakoneverstaasta. Tampereella on pinta- ja
maanalaisten poralaitteiden kokoonpanoa sekä materiaalinkäsittelyn palveluita. Lisäksi Tampereella sijaitsee testikaivos ja koeporausalue.
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3 NOVI-KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ

Novi by Pinja on Pinja Operational Excellence Oy:n kehittämä järjestelmä. Novi on
kehitetty ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Novin järjestelmään voidaan valita erilaisia ominaisuuksia kunkin yrityksen vaatimiin tarpeisiin. (Pinja www-sivut 2020)

Kuva 1. Novi by Pinja päävalikko.

Kuvassa 1 on Novi-kunnossapitojärjestelmän päävalikko. Päävalikossa näkyy kaikki
kunnossapitojärjestelmän ominaisuudet. Järjestelmä on selainpohjainen ja sitä on mahdollista käyttää miltä tahansa laitteelta, jossa on selain. Kunnossapitojärjestelmän
kautta yrityksen henkilöstö voi lähettää työpyyntöjä (kuva 2), jotka näkyvät työaikataulunäkymässä heti. Työaikataulunäkymän kautta työnjohto pystyy jakamaan työtehtävät asentajille, jotka on liitetty järjestelmään. Kun työtehtävä ohjataan asentajalle,
asentaja saa ilmoituksen sähköpostiinsa.
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Kuva 2. Novi by Pinja Uusi työpyyntö näkymä.

Kunnossapitojärjestelmästä löytyy laitehierarkia, joka sisältää listan jokaisesta tehtaan
laitteesta. Jokaisella laitteella on oma tunnistuskoodi, jonka kautta työtehtävät voidaan
merkata tietyille laitteille. Lisäksi osalla laitteista on vuosihuoltoja tai lakisääteisiä tarkastuksia, jotka löytyvät huollot välilehdeltä. Kunnossapitojärjestelmä lisää työaikataulunäkymään automaattisesti kaikki huoltoihin merkityt kohteet. Työaikataulunäkymästä pystytään seuraamaan asentajien työmäärää sekä aikatauluttamaan huoltoja sopiviin ajankohtiin.

Kehitteillä olevana ominaisuutena on varasto, johon luodaan jokaiselle varaosalle oma
kortti. Varaosakortti näyttää montako kappaletta tiettyä varaosaa on ja missä ne sijaitsevat. Varaston kautta nähdään myös varaosien toimittaja. Varaosia pystytään merkitsemään laitekohtaisiksi ja näin ollen tietyn laitteen laitekortissa näkyy heti varaosien
tilanne. Lisäksi laitekorttiin voidaan tallentaa dokumentteja kuten laitteen ohjekirja tai
sähköpiirustukset, joihin asentaja pääsee käsiksi suoraan järjestelmästä.

Kunnossapitojärjestelmään on saatavilla monia muita ominaisuuksia kuten QR-koodit
ja NFC-tekniikka, käyntiaikaan perustuva huoltaminen, mittaukset ja automaattiset
työkortit tulevien tapahtumatietojen perusteella.
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4 KUNNOSSAPITO

PSK:n standardissa 6201 on kunnossapito määritelty hyvin lyhyesti seuraavalla tavalla:
•

Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon
sen koko elinjakson aikana.

4.1 Korjaava kunnossapito
Korjaava kunnossapito tarkoittaa laitteeseen ilmenneen vian korjaamista jo sen ilmettyä. Hyvässä kunnossapidossa pyritään minimoimaan korjaavan kunnossapidon osuus,
joka yleensä vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Tavallisesti tuotannonmenetyskustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin itse korjauksesta aiheutuneet kulut.
Korjaava kunnossapito on tyypillisin kunnossapidon muoto ja välttämätön tuotannon
pyörimisen kannalta. Tuotannossa laitteiden vikaantuminen on yleistä, joten laitteet
hoidetaan käyttökuntoon rutiininomaisesti ja tämä puolestaan nostaa kunnossapidon
kustannuksia. Seuraava kunnossapidon muoto puuttuu tähän ongelmaan. Korjaavaan
kunnossapitoon kuuluu hälytyskorjaukset, käyttäjien huomaamat viat ja mahdollisen
kunnossapitojärjestelmän vikaraportit. Korjaavassa kunnossapidossa pyritään siis laite
saattamaan takaisin käyttökuntoon. Korjaava kunnossapito voidaan kuitenkin jakaa eri
toimintatavoitteisiin, joita ovat: (Ansaharju 2009 s. 307)
•

Väliaikainen korjaus, jonka päätavoite on laitteen toimintakatkoksen minimoiminen. Väliaikainen korjaus on yleinen tuotantolinjoilla, missä ei ole varaa pitkään tuotannon pysähdykseen

•

Toimintakyvyn palauttavakorjaus. Tarkoitus palauttaa laitteen toimintakyky
vaihtamalla vioittunut laite uuteen, korjata paikan päällä tai viedä korjausyksikköön korjattavaksi
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•

Parantava korjaus, jonka tarkoitus on estää vian uusiutuminen laitteessa. Parantavaa kunnossapitoa voidaan suorittaa yhdessä ylempien toimintatavoitteiden kanssa

Korjaava kunnossapito on yleensä normaali menettely, jos korjauskustannukset ovat
mitättömät. Kuvasta 3 voidaan arvioida, kumpi kunnossapitostrategia on kannattavampi korjaava- vai ehkäisevä kunnossapito. (Aalto 1994, s. 28)

Kuva 3. Arviointikaavio laitteen kunnossapitoperiaatteen valitsemiseksi (Aalto 1994,
s. 28)
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4.2 Ennakoiva kunnossapito
Ennakoivan kunnossapidon tarkoitus on ennaltaehkäistä vikojen syntymistä laitteisiin.
Ennakoivaan kunnossapitoon sisältyy kaikki tarkastus-, testaus- ja huoltotoimet, jotka
tehdään ennen vian ilmenemistä. Tyypillistä ehkäisevässä kunnossapidossa on jaksottaa huoltotoimenpiteet etukäteen. Huoltojen jaksottamisella tarkoitetaan suunnitelmallista huoltamista esimerkiksi käyttöajan, käyttökertojen tai laaditun huoltosuunnitelman mukaisesti kerran viikossa. Yleensä huoltojen jaksottaminen perustuu käyttökokemukseen esimerkiksi, miten usein laitteessa on ilmennyt vikaa menneisyydessä. Kokemuksen perusteella on pystytty laatimaan huoltosuunnitelma, joka pienentää laitteen
vikaantumisen riskiä. (Ansaharju 2009 s. 307)

4.3 Parantava kunnossapito
Parantavan kunnossapidon tarkoitus on nimensä mukaisesti parantaa laitteen käyttökokemusta. Yleensä pyritään muuttamaan laitteen käytettävyyttä, luotettavuutta, kunnossapidettävyyttä tai turvallisuutta. Kehitys luo jatkuvasti uusia tiukempia kriteereitä
laitteille, jolloin joudutaan suorittamaan parantavaa kunnossapitoa. Lähtökohtana parantavalle kunnossapidolle on tarve kehittää tai tehostaa tuotantoa. Tuotantoa voidaan
kehittää kilpailuedun saavuttamiseksi, asiakkaiden tarpeita vastaavaksi tai uuden teknologian tuoman tekniikan myötä. (Ansaharju 2009, s. 308)
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5 VIKA JA VIKAANTUMINEN

Vika tarkoittaa laitteen toiminnan päättymistä siten, ettei se voi suorittaa tehtäväänsä.
Vioittuminen tai vikaantuminen on termi, jota käytetään vian ilmetessä. Mikäli laitteessa oleva vikaantuminen korvataan rinnakkaisella yksilöllä, kutsutaan tilannetta
vain häiriöksi. (Aalto 1994, s. 70)

5.1 Vian kehittyminen
Vikaantuminen voi olla äkillinen tapahtuma tai hiljalleen kehittyvä. Tehokkaan kunnossapidon kannalta on olennaista tunnistaa vian tyyppi. Vian kehittyminen jaetaan
kolmeen perusvaiheeseen, jotta voidaan tunnistaa kussakin tilanteessa käytettävät keinot ja menetelmät vian korjaamiseksi. (Aalto 1994, s. 73)

Vian kehittymisen kolme perusvaihetta:

1. VIAN ALKU
2. KEHITTYMINEN
3. VIKAANTUMINEN

Ensimmäisessä vaiheessa vika saa alkunsa, tapahtuma voi olla esimerkiksi lian päätyminen laakeripesään. Toisessa vaiheessa syntynyt vika alkaa kehittymään, laakeri esimerkissä se tarkoittaisi laakeripesän voitelun heikentymistä, josta seuraa laakeripesän
kuluminen. Kolmannessa vaiheessa vika ilmenee, edellä käytetyssä esimerkissä tämä
voisi tarkoittaa laakerin lopullista hajoamista tai suorituskyvyn merkittävää heikentymistä. (Aalto 1994, s 73)

5.2 Vikaantumisen estäminen
Aiemmin todettiin, että vian tyypin tunnistaminen on tärkeää toimenpiteen valinnan
kannalta. Vika kuitenkin yleensä johtuu useammasta kuin yhdestä tekijästä, mutta niin
sanottu pääsyy pystytään tunnistamaan. Kun vikaantumisen syy tunnetaan, voidaan
paremmin torjua itse vikaantuminen. (Aalto 1994, s. 74)
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Mahdollisia vikaantumisen syitä
•

Onnettomuus

•

Korroosio

•

Väsyminen

•

Kuluminen

•

Eroosio

•

Käyttäjä virhe

•

Käyttöikä

Vikaantumisen estämiseen liittyy vahvasti aiemmin käsitelty ennakoiva kunnossapito.
Kriittisille kohteille pyritään suorittamaan suunniteltua kunnossapitoa. Vian ilmenemisen estämisessä voidaan käyttää automatisoitua tai mekaanista järjestelmää, jonka
tarkoitus on kunnonvalvonta. Kunnonvalvontaa voi olla erilaiset mittaukset kuten värähtely-, ääni- tai lämpömittaukset. Tasaisella mittausvälillä voidaan ennustaa laitteen
vikaantuminen ja luoda merkittävät taloudelliset säästöt. Mittaus voidaan myös näyttää reaaliajassa käyttäen hyödyksi kunnossapitojärjestelmää. Seuraavassa luvussa käsitellään mittausmenetelmiä sekä niiden vaikutusta kunnossapitoon. (Aalto 1994, s.
75)
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6 KUNNONVALVONTA JA MITTAUSMENETELMÄT

Kunnonvalvonta terminä sisältää huomattavan paljon erilaisia asioita, tässä luvussa
kuitenkin pureudutaan kunnonvalvontaan puhtaasti kunnossapidon kannalta. Kunnossapidon kunnonvalvonnalla tarkoitetaan laitteen kunnon ja toiminnan seuraamista.
Kunnonvalvonta perustuu tunnussuureiden tunnistamiseen, jotka osoittavat laitteen
kuntoa ja tilaa sekä laitteille määriteltyihin tarkistusmenetelmiin, mittaustapoihin, hälytysrajoihin ja tulkintajärjestelmiin. Laitteen tarkkailussa voidaan myös havaita turvallisuuteen tai ympäristöön vaikuttavia asioita kuten hajonneita turvamenetelmiä tai
öljyvuotoja. (Ansaharju 2009 s. 302)

Kunnonvalvonnassa käytetään useita erilaisia menetelmiä valvontakohteen mukaan.
Yleisin on ihmisen aistihavainnot, jotka tapahtuvat yleensä koneenkäyttäjän tai korjaajan toimesta. Ongelmana aistinvaraisissa havainnoissa ovat useiden eri henkilöiden
eri aikoina havaitut muutokset laitteessa, joiden dokumentointi ja vertailukelpoisuus
ovat heikkoja. Lisäksi ihmisaistilla havaittu vika laitteessa on yleensä edennyt jo pitkälle ja voinut aiheuttaa peruuttamattomia vikoja. (Ansaharju 2009 s. 303)

6.1 Fysikaaliset ja sähköiset perussuureet
Fysikaalisiin perussuureisiin kuuluu lämpötilan, paineen tai dimensioiden eli välyksen, muodon ja sijainnin mittaaminen. Lämpötilan mittaamisella voidaan havaita esimerkiksi laakeripesän kuumeneminen, joka saattaa johtua voitelun heikentymisestä tai
virheellisestä linjauksesta. Lämpötila mittaus on luotettava ratkaisu tasalämpöisessä
ympäristössä. Lämpömittauksella voidaan myös etsiä lämpövuotoja. (Ansaharju 2009
s. 303)

Paineen mittaamista käytetään yleisesti pneumatiikka-, hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä. Mittaamalla paineenmuutosta järjestelmässä voidaan huomata esimerkiksi
vuotoja tai kulumia. (Ansaharju 2009 s. 303)
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mittauksissa käytetään sähköisiä perussuureita kuten
jännitteen, virran, tehon ja resistanssin mittauksia. Mittaamalla edellä mainittuja suureita voidaan arvioida elektroniikkakomponenttien kunto. (Ansaharju 2009 s. 303)

6.2 NDT-rikkomaton aineen koetus
NDT-tutkimuksilla pyritään löytämään halkeamia, väsymismurtumia, korroosiovaurioita ja vuotoja ennen vaurion ilmenemistä. Kunnonvalvonta NDT-menetelmillä on erityisen tärkeää kohteissa, joihin kohdistuu suuria rasitusvoimia. NDT-mittauksiin lukeutuu röntgenkuvaus, ultraääni, tunkeumanestetarkastus ja kaikki muut tarkastelu
menetelmät, jotka eivät aiheuta haittaa tutkittavalle kohteelle. (Ansaharju 2009 s. 303)

6.3 Öljyanalyysit
Öljyanalyysit ovat kemiallisia analyyseja, joissa tutkitaan öljyn sisältämiä hiukkasia.
Ajan myötä putkistoista ja komponenteista saattaa irrota metallihiukkasia tai muuta
likaa. Öljyanalyysillä tai paremmin sanottuna hiukkasanalyysilla pystytään tarkastelemaan hydrauliikka- ja voiteluöljyjen hiukkaspitoisuutta sekä öljyn viskositeettia tai
notkeutta. Hiukkasanalyysilla pystytään määrittämään öljyn vaihdon tarve ja laitteiston kuluneisuus. (Ansaharju 2009 s. 303)

6.4 Kunnonvalvontamittausten tulosten tulkitseminen
Kun mittausmenetelmä on valittu ja järjestetty oikein, täytyy osata tulkita mittalaitteiden tuottamaa dataa. Mittaustulosten tulkitsemisessa puhutaan olevan kaksi selkeätä
osuutta: (Aalto 1994 s. 33)

1. Pysyykö saatu mittaustulos määritettyjen mittausarvojen sisäpuolella
2. Millainen mittaustulos on suhteessa aikaisempiin mittaustuloksiin
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Kunnonvalvontamittaamisen tehokkuutta ja soveltuvuutta voidaan arvioida ehkäistävän vikaantumisen muodostumisnopeudesta. Kuvassa 4 nähdään laitteen kunnon muutos ajan suhteen sekä miten käyttökelpoinen kunnonvalvonta kohteessa on. (Aalto
1994 s. 34)

Kuva 4. Vauritoitumisen nopeuden vaikutus mittaavan kunnonvalvonnan käyttökelpoisuuteen. (Aalto 1994 s. 34)
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7 LUOTETTAVUUSTEKNIIKKA

Kunnossapidon luotettavuus tarkoittaa laitteen toimintavarmuutta. Toimintavarmuus
voidaan rinnastaa seuraaviin ominaisuuksiin: korjattavuus, taloudellisuus, kunnossapidettävyys, kulutuskestävyys ja turvallisuus. Luotettavuustekniikka sisältää kaikki ne
laitteistojen tai järjestelmien toimenpiteet, joilla luotettavuutta pyritään parantamaan.
Laitteiden ja järjestelmien monimutkistuminen on tuonut mukanaan yhä useampia
käyttövarmuusongelmia ja luonut ehdot luotettavuuden tarkastelulle. Nykypäivänä
käyttövarmuusvaatimukset ovat elinehto laitteiden valmistajille ja näin ollen myös tärkeässä roolissa tuotannossa. (Aalto 1994 s. 75)

Luotettavuuden parantamisella on erilaisia kustannus- ja turvallisuusvaikutuksia. Kuten usein mainittu kunnossapidon kehittämisellä voidaan luoda merkittävät taloudelliset säästöt. Luotettavuustekniikassa se tarkoittaa niin sanotun optimiarvon tavoittelemista. Optimiarvo koostuu järjestelmän sisäisistä ominaisuuksista ja siitä kokonaisuudesta, johon tarkasteltava kohde kuuluu. Järjestelmän rakenne on olennainen osa kokonaisuuden luotettavuutta. Järjestelmän varmentamiseen liittyy seuraavia käsitteitä:
(Aalto 1994 s. 75-77)
•

Varmentaminen, toiminnon toteuttamiselle on useampi kuin yksi vaihtoehtoinen toteutus

•

Sarjavarmentaminen, toiminnolle on fyysinen sarjassa oleva varmennus

•

Rinnakkaisvarmentaminen, toiminnolle on fyysinen rinnakkain oleva varmennus

•

Käyttövarmentaminen, toiminnon suorittamiseen on samanaikaisesti käytön
aikana useampi kuin yksi toteuttamismahdollisuus

•

Vaihtovarmentaminen, toiminnan varmentaminen vaihtoehtoisella menetelmällä, joka toimii vain ohella ennen niiden kytkentää järjestelmään

Varmentamisten lisäksi käytetään erilaisia järjestelmän rakennemuotoja kuten rinnakkais-, sarja-, ryhmärinnakkaisrakenne ja erillisyys. Edellä mainitut termit voidaan esittää seuraavalla tavalla: (Aalto 1994 s. 78)
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•

Rinnakkaisrakenne tarkoittaa järjestelmän rakennemuotoa, jossa yhden komponentin vikaantuminen ei johda järjestelmän pysähtymiseen. Rakennemuodossa riittää siis yhden komponentin toiminta

•

Sarjarakenne on järjestelmän rakennemuoto, jossa yhden komponentin vikaantuminen johtaa järjestelmän pysähtymiseen

•

Ryhmärinnakkaisrakenne on järjestelmän rakennemuoto, jossa määrätty määrä
komponentteja pitää olla toiminnassa, jotta järjestelmä toimii.

•

Erillisyys tarkoittaa järjestelmän toteuttamista tavalla, jossa komponentit eivät
ole riippuvaisia toisistaan

7.1 Laitteiden kriittisyysluokittelu
Laitteiden kriittisyydellä kuvataan kohteeseen liittyvän riskin suuruutta. Laitteen kriittisyyttä tarkastellaan turvallisuuden, tuottavuuden, ympäristön tai muiden ei hyväksyttävien riskien kautta. Laite luokitellaan kriittiseksi, jos siihen liittyvä riski on henkilöiden loukkaantumiseen, merkittäviin tuotannon menetyksiin tai muihin hyväksymättömiin seurauksiin johtava riski. (PSK 6800, 2008)

Kriittisyysluokittelua voidaan käyttää kunnossapitosuunnitelman lähtötiedon tuottamiseen tai laitteen hankintavaiheessa. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kunnonvalvontaa kiinteistöhuollon kannalta eikä pääpainoisesti tuotannon kannalta. Yrityksessä
kuitenkin voidaan ottaa käyttöön Novi-kunnossapitojärjestelmä myös tuotannon laitteille.

PSK 6800 Standardissa keskitytään kriittisyyden luokitteluun taloudellisen menetyksen perusteella ja voidaan siksi soveltaa tuotannon kriittisyysluokitteluun. Kiinteistöhuollon riskit kohdistuvat suurimmalta osin turvallisuuteen tai ympäristöön, joten täytyy riskin suuruuden selvittämiseksi käyttää yleisesti hyväksyttyjä riskianalyysimenetelmiä.
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7.2 RCM-Luotettavuuteen perustuva kunnossapito
RCM eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito tulee englannin kielestä, reliability centred maintenance. RCM on tietynlainen muotti sellaisen ehkäisevän kunnossapito-ohjelman luomiseksi, joka saavuttaa tehokkaasti laitteilta vaaditut turvallisuus- ja käytettävyystasot. Kunnossapito-ohjelman tarkoitus on parantaa turvallisuutta, käytettävyyttä ja taloutta. (Järviö 2000 s. 16)

Luotettavuuskeskeisiä kunnossapito-ohjelmia tehdään, että saadaan selville tehokkaat
ja soveltuvat ehkäisevän kunnossapidon vaatimukset laitteille. RCM-analyysissa voidaan seurata tietynlaisia perusaskeleita, jotka ovat seuraavat: (Järviö 2000 s. 20)
•

Määritellään järjestelmän rajat

•

Määritellään kunkin järjestelmän toiminnot

•

Tunnistetaan toiminnallisesti merkittävät kohteet

•

Tunnistetaan kunkin kohteen osalta toiminnallisen vikaantumisen syyt

•

Ennustetaan vikaantumisen vaikutukset ja niiden todennäköisyys

•

Luokitellaan toiminnallisesti merkittävien kohteiden vikaantumisen vaikutukset

•

Tunnistetaan soveltuvat ja tehokkaat kunnossapitotehtävät, jotka muodostavat
alkuperäisen kunnossapito-ohjelman

•

Suunnitellaan uudelleen laitteet tai prosessi, jos soveltuvaa menetelmää ei tunnisteta

•

Muodostetaan dynaaminen kunnossapito-ohjelma, joka on seurausta kunnossapito-ohjelman rutiininomaisesta ja systemaattisesta päivittämisestä ja revisioista ja jota avustetaan valvomalla, keräämällä ja analysoimalla kunnossapitotietoja

7.3 RCM-soveltaminen
RCM-analyysin kohteita valittaessa on kerättävä tietoa laitoksella olevista laitteista,
jotta voidaan valita mitkä laitteista sopivat analyysin kohteeksi. RCM:n soveltaminen
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täytyy aloittaa huolellisella suunnittelulla. Käytännössä ensimmäisessä vaiheessa valitaan tarkasteltavat kohteet, hankitaan riittävät henkilöresurssit ja mikäli RCManalyysin läpivienti vaatii investointeja, täytyy jatkotoimille nimetä vastuuhenkilö. Lisäksi täytyy varmistua siitä, että jokainen osallinen on omaksunut riittävän hyvin analysoinnin tarkoituksen. (Järviö 2000 s. 21)

Alkuvaiheessa analyyseihin tarvittavaan ryhmään tulisi valita henkilöitä sekä laitoksen
kunnossapito että käyttöhenkilökunnan puolelta. Tällöin saadaan monta näkökulmaa
analysoitavista kohteista, eri vikamuodoista ja niiden seuraamuksista. Tärkeintä on,
että ryhmä tuntee analysoitavat kohteet ja jokainen on koulutettu RCM:n käyttöön.
(Järviö 2000 s. 21)

RCM-analyysissa toimii koulutettu vetäjä, joka valvoo, että analyysi tulee kunnolla
läpikäytyä ja tulokset huolellisesti kirjattua. Lisäksi vetäjän tehtäviin kuuluu valvoa,
että analyysi etenee jouhevasti ja päätökset tehdään yksimielisesti. Analyyseista saadaan kunnossapito-osastolle määräaikaishuoltolista ja päivitetyt laitteiden käyttöohjeet käyttäjille. Lisäksi saadaan lista muutoksista, joita laitteille pitäisi tehdä. (Järviö
2000 s. 21-22)

7.4 RCM-analyysin hyödyt
Yleensä kaikki RCM:n hyödyt ovat osana kunnossapidon kehittämistavoitteita. RCMmenettely saavuttaa vaihe vaiheelta kaikki sille asetetut tavoitteet sitouttaen mukaansa
kaikki henkilöt, jotka ovat mukana jollain tavalla RCM:n läpiviennissä. RCM antaa
tuloksia nopeasti ja sillä pystytään saavuttamaan seuraavia asioita: (Järviö 2000 s. 22)
•

Otetaan paremmin huomioon ympäristö ja turvallisuusnäkökohdat

•

Suorituskyvyn parantuminen

•

Kustannustehokkaampi kunnossapito

•

Pidempi käyttökelpoinen elinkaari kalliille laitteille

•

Yhtenäinen tietokanta

•

Parempi motivaatio

•

Parempi yhteistyö

23

Kuva 5. RCM:n käyttöönotolla saavutettavat asiat. (Järviö 2000 s. 149)
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8 VÄRÄHTELYMITTAUKSEN PERUSTEET

Mekaaninen värähtely eli toisin sanoen tärinä määritellään olevan jonkin kappaleen
liikettä tietyn tasapainoaseman ympärillä. Yllä pysyäkseen värähtely vaatii jatkuvasti
suuntaansa tai suuruuttaan vaihtavan voiman, kuten sähkömoottorissa olevan akselin
pyörimisliikkeen. (Nohynek, Lumme 2007 s. 40)

Kunnonvalvonnassa värähtelymittauksia tehdään yleensä kahdesta eri syystä. Voidaan
luotettavasti arvioida eri koneenosien kuntoa ja koska erilaiset värähtelyjen vaikutukset koneisiin, rakenteisiin ja tuotantoprosesseihin ovat pääsääntöisesti haitallisia. (Nohynek, Lumme 2007 s. 40)

Koneiden värähtely esiintyy kolmena eri suureena, jotka ovat siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys. Suureita voidaan integroida ja derivoida, jolloin voi ilmetä täysin uusia suureita, kuten kiihtyvyyden derivaatat. Derivoinnilla ja integroinnilla pystytään muuttamaan mittaussuure joksikin toiseksi suureeksi, esimerkiksi kiihtyvyyssignaali nopeussignaaliksi. (Nohynek, Lumme 2007 s. 45)

Värähtelyn mittaaminen siirtymänä ilmaisee kohteen sijainnin suhteessa vertailupisteeseen. Värähtelyn mittaaminen nopeutena ilmaisee kappaleen siirtymän tietyn ajan
kuluessa ja värähtelyn mittaaminen kiihtyvyytenä ilmaisee kappaleen nopeuden muutoksen tietyn ajanhetken kuluessa. Jokaisen suureen mittaamiseen on kehitetty omat
anturit, jotka poikkeavat rakenteeltaan ja toimintaperiaatteeltaan toisistaan selvästi.
(Nohynek, Lumme 2007 s. 45)

8.1 Mittauspaikan valinta
PSK-standardissa 5702 käsitellään mittauspisteen valitseminen ja tunnistaminen. Mittauspaikan valinta vaikuttaa siihen, onko värähtelymittauksella mahdollista saada riittävästi tietoa koneen kunnosta vai ei. (Nohynek, Lumme 2007 s. 53)
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Mittauspaikkoja on koneesta valittava yksi kunkin laakerin kohdalta. Kunnonvalvonnassa pyritään tekemään mittaukset kolmeen keskenään kohtisuoraan suuntaan (vaakaan, pystyyn ja akselin suuntaisesti). Näin mikään ennalta arvioitava vika eri koneelimissä ei jää havaitsematta liian vähäisten mittauspisteiden takia. Mittauspisteitä joudutaan usein karsimaan, koska läheskään aina anturia ei päästä kiinnittämään jokaiseen
haluttuun suuntaan. Lisäksi ajansaatossa laitteita mitattaessa on huomattu mitkä mittauspisteet ovat turhia kunnonvalvonnan kannalta. Näin ollen nämä voidaan karsia
pois. (Nohynek, Lumme 2007, s 53)

Kolmen suunnan mittaaminen aiheuttaa huomattavia kuluja, riippuen kunnonvalvontajärjestelmän laajuudesta. Yleensä kiinteissä järjestelmissä joudutaan tyytymään yhteen mittauspisteeseen laakeria kohti. Näissä tapauksissa mittauspaikka täytyy miettiä
erittäin tarkasti. (Nohynek, Lumme 2007, s 53)

Kuva 6. Anturin paikan valinta värähtelymittauksessa (PSK-5702)

Kuvassa 6 havainnollistetaan, miten mittauspaikka tulee valita. Kuvasta nähdään, että
mittauspaikka tulee valita mekaanisesti mahdollisimman läheltä värähtelyn lähdettä.
Tämä johtuu siitä, että värähtelylähteen ja anturin väliin jääviin rajapintoihin purkautuu osa värähtelyn energiasta. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista valita mittauspiste myös muualta kuin laakerointikohdista. Esimerkiksi työstökoneen terä voi ai-

26

heuttaa voimakasta värähtelyä, jos koneen työstöarvot eivät ole optimaaliset. Ylimääräisen mittauspisteen avulla voidaan ottaa huomioon työstöstä aiheutuvat värähtelyt.
(Nohynek, Lumme 2007, s 54)

Mittaus täytyy suorittaa joka kerta samasta paikasta samalla tavalla. Kiinteästi asennettu anturi on tarkin vaihtoehto. Mikäli mittaus suoritetaan käsin, on suositeltavaa
käyttää mittausnippoja, joihin anturi kiinnitetään erillisellä mittauspäällä. Mittausnippojen valmistus ja asennus lisäävät värähtelymittauksen kustannuksia ja halvempi
vaihtoehto on hitsata neliskanttiset metallinpalat mittauskohtaan. Metallikappaleista
pystytään mittaus tekemään kolmeen eri suuntaan. Metallikappaleen lisääminen tuo
mitattavan kohteen ja anturin väliin rajapinnan. Lisäksi yleisesti käytössä oleva kiinnitys on magneettinen kiinnitys. Aiemmin todettiin, että mittaussuureita on kolme. Jokaiselle mittaussuureelle on oma anturinsa, jotka poikkeavat toisistaan rakenteeltaan
ja toimintaperiaatteeltaan. Seuraavissa luvuissa käsitellään kiihtyvyys-, nopeus- ja siirtymäanturit. (Nohynek, Lumme 2007, s 54)

8.1.1 Kiihtyvyysanturi
Kiihtyvyysanturi on yleensä pienikokoinen, eikä sisällä liikkuvia osia. Kiihtyvyysanturin toimintaperiaate perustuu anturin liikkeeseen. Kun anturi on kiinnitetty, se liikkuu yhtenevästi mittauskohteen kanssa. Pietsokiteeseen on kiinnitetty massa, joka näkyy kuvassa 7. Hitausvoimien vaikutuksesta massa hetkellisesti joko venyttää tai puristaa pietsokidettä, joka synnyttää anturin kiihtyvyyteen verrannollisen, jatkuvasti
suuruuttaan ja etumerkkiään (+, -) muuttavan varauksen. Varaus pystytään muuttamaan jatkuvasti muuttuvaksi jännitteeksi, josta muodostuu mittaussignaali. (Nohynek,
Lumme 2007 s. 46)
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Kuva 7. Kiihtyvyysanturi. (Nohynek, Lumme 2007 s. 46)

Kiihtyvyysanturin hyviä puolia on pieni koko, kevyt rakenne ja laaja taajuusalue. Kiihtyvyysanturilla pystytään mittaamaan yleensä 2 Hz – 14 00 Hz taajuuksia. Huonoina
puolina kiihtyvyysanturissa on sen rakenteen hauraus, elektrostaattiset häiriöt voivat
vaikuttaa sen antamaan tulokseen ja korkeataajuinen signaali voi peittää osan matalataajuisen signaalista. Kiihtyvyysanturi on kuitenkin nykyään ylivoimaisesti suosituin
anturi värähtelymittauksiin. (Nohynek, Lumme 2007, s 47)

8.1.2 Nopeusanturi
Nopeusanturin toimintaperiaate perustuu anturin sisällä olevaan käämiin, jonka sisällä
on jousi. Jouseen on kiinnitetty magneettinen massa. Kuvassa 8 voidaan havaita anturin rakenne. Kun anturi on kiinnitetty mitattavaan laitteeseen, liikkuu se laitteen mukana. Käämin sisällä oleva magneettinen massa seuraa anturin liikettä viiveellä ja aiheuttaa käämiin anturin nopeuteen verrannollisen jännitteen. (Nohynek, Lumme 2007,
s 47)
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Kuva 8. Nopeusanturi. (Nohynek, Lumme 2007 s. 47)

8.1.3 Siirtymäanturi
Yleisin siirtymäanturi on pyörrevirta-anturi. Pyörrevirta-anturilla mitataan yleensä todella läheltä mitattavaa kohdetta, tyypillisesti noin 2 mm päästä. Siirtymäantureilla
tyypillisesti valvotaan liukulaakeroituja laitteita, jolloin anturi on kiinnitetty koneen
laakerikuoreen. (Nohynek, Lumme 2007 s. 49)

Anturin toimintaperiaate perustuu anturin päässä olevan kelan muodostamaan magneettikenttään, joka indusoi pyörrevirtoja kohdatessaan ferromagneettisia pintoja.
Pyörrevirrat aiheuttavat jännite muutoksia anturin päässä olevaan kelaan. Kun anturin
ja pinnan välimatka muuttuu, syntyy muutoksia pinnan pyörrevirtoihin ja tätä kautta
kelan jännitteeseen. Näin ollen anturilla pystytään mittaamaan akselin värähtelyä, pinnanmuodon muutoksia, asemaa, akselin ratakäyriä sekä voidaan myös soveltaa linjaustilan ja liukulaakerin kunnonvalvonnassa. (Nohynek, Lumme 2007 s. 49)
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Kuva 9. Siirtymäanturi. (Nohynek, Lumme 2007 s. 49)

Siirtymäanturista on hyvä muistaa, että suhteellinen mittaus voi antaa huomattavan
poikkeavia tuloksia saman akselin eri laakereissa. Mikäli mittauspinta ja kiinnityskohta värähtelevät lähes samassa vaiheessa, ei niiden etäisyys toisistaan juuri muutu.
Näin ollen anturin osoittaa erittäin pientä värähtelyä. Vastaavasti jos mittauspinta ja
kiinnityskohta värähtelevät eri vaiheissa, osoittaa anturi erittäin voimakasta värähtelyä. Tämän takia samansuuruinen akselin värähtely voi saada kaksi täysin erilaista mittaustulosta. (Nohynek, Lumme 2007 s. 49)

8.2 Vierintälaakerin värähtelymittaus
Korkeataajuisen värähtelymittausten on todettu soveltuvan vierintälaakereille alkavan
vian havaitsemiseen. Vierintälaakerin mittauksessa voidaan käyttää kiihtyvyysanturia,
jonka signaalia käsitellään mittalaitteilla monilla eri tavoilla. Tyypillisesti signaalista
poistetaan matalataajuinen osa. Jäljellejääneestä osasta voidaan laskea laakerin kuntoa
kuvaava tunnusluku. Mittauksessa on mahdollista käyttää anturin resonanssia, jonka
vahvistava vaikutus auttaa laakerista tulevien iskujen havaitsemisessa. (Nohynek,
Lumme 2006 s. 82)
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Kuva 10. Iskuenergia trendi, kolme laakerivikaantumista. (Nohynek, Lumme 2007 s.
82)

8.3 Aikatasovalvonta
Aikatasovalvonnalla voidaan havaita koneessa tapahtuvia iskumaisia ilmiöitä, joita ei
spektri- tai kokonaistasovalvonnalla pystytä yhtä selvästi havaitsemaan. Aikataso on
yleensä järkevintä mitata käyttämällä mittaussuureena kiihtyvyyttä tai kiihtyvyyden
akseliderivaattoja, kun käytössä on kiihtyvyysanturi. Kiihtyvyysanturin mittaussuureet korostavat iskumaisia ilmiöitä, jolloin on helppo havaita esimerkiksi laakeri- ja
vaihteistoviat jo varhaisessa vaiheessa. Kunnonvalvonnassa aikatasovalvonta on todella työlästä koska aikatasojen vertailu on suoritettava silmämääräisesti. (Nohynek,
Lumme 2007 s. 83)
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Kuva 11. Aikataso ja siitä laskettavat tunnusluvut. (Nohynek, Lumme 2007 s. 84)

Aikatasosignaalin muodosta pystytään näkemään usein selvästi, mikä vika koneessa
on. Aikatasossa yleensä tarkastellaan, onko signaali normaalin vai epänormaalin muotoinen. Kuvassa 11 näkyy aikatason signaali, josta on havaittavissa signaalinpiikkejä,
jotka tarkoittavat iskumaista vikaa koneessa. Tässä tapauksessa iskut toistuvat ja eivät
välttämättä ole epänormaalia käytöstä signaalilta. Kuvassa 12 on kuva iskusta aikatasossa. (Nohynek, Lumme 2007, s 84)

Kuva 12. Isku aikatasossa. (Nohynek, Lumme 2007 s. 85)
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Aikatasosta tärkeimmät laskettavat tunnusluvut ovat värähtelyn huippuarvo, huipusta
huippuun -arvo, tehollisarvo sekä huippukerroin. Liukulaakeroiduissa mittauskohteissa voi lisäksi olla standardin VDI 2059 mukainen suurin poikkeama. (Nohynek,
Lumme 2007 s. 83)

Normaalikunnossa olevalla koneella huippukerroin on yleensä lähellä kolmea. Koneen
vikaantuessa huippukerroin lähtee kasvamaan. Viankehittymisen loppuvaiheessa
huippukerroin yleensä lähtee laskemaan takaisin normaalikuntoa kuvaavaksi, koska
värähtelysignaalin tehollisarvo yleensä kasvaa voimakkaasti. (Nohynek, Lumme 2007
s. 83)
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9 KUNNONVALVONTA LÄMPÖTILAMITTAUKSILLA

Materiaalilla on kyky lähettää infrapunalämpösäteilyä, joka pystytään havaitsemaan ja
näyttämään lämpökameralla. Mittaus on nopea ja turvallinen suorittaa, sillä mittaus on
koskematon. Lämpökameralla pystytään kuvaamaan isompi kokonaisuus kerralla, kun
taas infrapunalämpömittarilla piste kerrallaan. Lämpötilan mittauksella pyritään tarkastelemaan, onko mitattavan kohteen lämpötila kohonnut viime mittauskerrasta.
Yleensä kohteessa oleva vika on jo edennyt pitkälle, kun se huomataan lämpötilamuutoksena. Lämpökameroiden ja infrapunalämpömittareiden hinnat ovat laskeneet viimevuosina ja niiden käyttö on levinnyt kaikkialle teollisuuteen. (Heinonkoski 2013 s.
195)

Kuvassa 13 on kuvattu sähkömoottori lämpökameralla. Kuvassa huomataan kohonnut
lämpötila moottorin käytönpuoleisessa laakerissa. Kuvassa on ympyrä, joka osoittaa
mittauspistettä. Pisteessä näkyy kohdan maksimi-, keski- ja minimilämpötila. Kun
mittaus suoritetaan samasta paikasta, eikä vallitsevat olosuhteet muutu ovat mittaukset
vertailukelpoisia. Kun mittauksia on tehty useita pitkältä aikaväliltä, voidaan arvioida,
milloin koneen lämpötila on alkanut kohoamaan. Kohonneelle lämpötilalle voi olla
useita syitä kuten esimerkiksi väärälinjaus, löystynyt kiinnitys tai heikentynyt voitelu.

Kuva 13. Sähkömoottorin lämpötila ja todettu kohonnut lämpötila. (Heinonkoski 2013,
s 196)
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10 KUNNONVALVONTA MOOTTORIKÄYTÖN TESTAAMISELLA

Teollisuudessa moottorikäyttöjä eli taajuusmuuttajia on kaikkialla. Taajuusmuuttajalla
sähkömoottorin vääntömomenttia ja pyörimisnopeutta pystytään säätämään. Taajuusmuuttajan tehtävä on muuttaa sähköverkon tasaista vaihtovirtaa vaihtelevaksi jännitteeksi. Sähkömoottorijärjestelmiä löytyy joka paikasta ja ne kattavat suurimman osan
teollisuuden sähkönkäytöstä. Näiden järjestelmien pysyminen käyttökunnossa voidaan varmistaa ylläpito- ja vianhakutoimin. (Fluke www-sivut 2020)

Moottorikäyttöjen testaamiseen käytetään erilaisia mittauslaitteita kuten oskilloskooppeja ja digitaalisia yleismittareita. Nykypäivänä moottorikäytön testaamiseen löytyy
erilaisia analysaattoreita, joilla aloittelevatkin asentajat pystyvät suorittamaan moottorikäyttöjen analysointeja. (Fluke www-sivut 2020)

Moottorikäyttöjärjestelmän ennakoivan kunnossapidon suorittaminen onnistuu parhaiten analysaattoreiden vakiotesteillä ja vakiomittauksilla järjestelmän keskeisistä
kohteista. Keskeisimmät testit tehdään virransyötöstä alkaen läpi koko järjestelmän.
(Fluke www-sivut 2020)
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11 KANNETTAVAT MITTAUSJÄRJESTELMÄT

Kannettavat mittausjärjestelmät ovat laitteita, joilla mittauksia voidaan suorittaa manuaalisesti paikasta riippumatta. Kannettavat mittausjärjestelmät ovat usein nopein ja
halvin tapa suorittaa kunnonvalvontaa laitteille. Kannettavat mittalaitteet vaativat koulutuksen käyttäjälle. Lisäksi mittalaitteesta saatavat mittaustulokset pitää merkitä huolellisesti, jotta niitä voidaan analysoida luotettavasti.

11.1 Infrapunamittalaitteet
Aiemmin todettiin, että materiaaleilla on kyky lähettää infrapunalämpösäteilyä, jota
voidaan mitata kosketuksellisilla käsimittareilla, pistoolityyppisillä infrapunamittalaitteilla tai lämpökameralla. Nykyään teollisuudessa yleisin lämpötilanmittauslaite on
infrapunasäteilyyn perustuva, jolla mittaus voidaan suorittaa jopa 100 metrin päästä.
Tämä helpottaa tiettyjen kohteiden kunnonvalvontaa, kuten sähköisten komponenttien. Infrapunamittalaitteilla mittauksen sovellusalueet ovat huomattavasti laajemmat
kuin kosketuksellisilla mittalaitteilla. Kuvassa 14 on niin kutsuttu infrapunapistooli,
jolla pystytään lämpötila mittaamaan yhdestä pisteestä. (Nohynek, Lumme 2007 s. 20)

Kuva 14. Fluke 64 MAX -infrapunalämpömittari. (Fluke www-sivut 2020)

Lämpötilan mittaamiseen käytetään myös kosketuksellisia mittalaitteita. Kosketuksellisella mittalaitteella täytyy olla kontakti mitattavan kohteen kanssa, jotta lämpöenergia pääsee siirtymään anturille.
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Infrapunanlämpösäteilyn mittaamiseen perustuu myös lämpökamera. Aiemmin kuvassa 13 nähdään lämpökameran tuottama kuva. Nykypäivänä lämpökamerat ovat
kompakteja ja niitä on saatavilla jopa puhelimen lisälaitteiksi. Yleensä lämpökamerassa on näyttö, josta voidaan lämpökuvaa tarkastella reaaliajassa. Kuvia pystytään
myös tallentamaan laitteilla. Kuvassa 15 on esimerkki lämpökamerasta.

Kuva 15. Fluke Ti480 PRO -lämpökamera. (Fluke www-sivut 2020)

11.2 Värähtelymittauslaitteet
Värähtelymittausmenetelmiä ja mittauslaitteita on tarjolla lähes rajattomasti. Värähtelymittauksen yleistyessä myös erilaiset mittalaitteet ovat yleistyneet. Uudemmissa värähtelymittauslaitteissa on myös lämpötilanmittaus. Näin ollen värähtelymittauslaitteet tarjoavat nykypäivänä laajat diagnosointimahdollisuudet. Värähtelymittari vaatii
kontaktin mitattavan pisteen kanssa. Aiemmin käsiteltiin mittapaikan valintaa värähtelymittauksille, tämän mukaan mittapaikka pitää valita. Kannettavassa värähtelymittalaitteessa on mittapää, joka kohdistetaan mittauspisteeseen. Mittapäässä oleva anturi
havaitsee värähtelyn. Kuvassa 16 on Fluken valmistama värähtelymittari.
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Kuva 16. Fluke 805 -Värähtelymittari. (Fluke www-sivut 2020)

Värähtelymittauksia voidaan joutua tekemään hankalissa olosuhteissa ja näin ollen värähtelymittalaitteella mittaamiseen saatetaan tarvita lisälaitteeksi erillistä anturia.
Yleensä anturi kiinnittyy voimakkaan magneetin avulla. Aiemmin käsiteltiin värähtelymittaukseen suunniteltujen nippojen käyttö.

11.3 Moottorikäytön analysaattori
Nykyaikaiset moottorikäytön analysaattorit sisältävät ammattilaisten laatimat ohjatut
testit, joilla aloittelevakin asentaja pääsee alkuun mittauksissa. Yleensä moottorikäytön analysaattori sisältää mittarin ja kädessä pidettävän oskilloskoopin. Mittareiden
vakiotesteillä pystytään moottorijärjestelmät käymään vaihe vaiheelta läpi ja havaitsemaan erilaisia vikoja järjestelmässä. (Fluke www-sivut 2020)
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Kuva 17. Fluke MDA-550 Moottorikäytön analysaattori. (Fluke www-sivut 2020)

Moottorikäytön analysaattorilla pystytään esimerkiksi vertaamaan moottorikäytön nimellisjännitettä todelliseen syöttöjännitteeseen, varmistamaan oikea jännite ja riittävä
tasaus sekä onko jännite ja virta sallittujen raja-arvojen sisällä.

Mittarilla voidaan erilaisia vikoja havaita moottorijärjestelmästä kuten moottorin
syöttöpiirin vääristymät, häiriöt ja kohinat sekä virran epäsymmetriat. Lisäksi voidaan mitata moottorin akselijännitteet, joiden avulla voidaan havaita ylilyöntijännitteet moottorijärjestelmästä. (Fluke www-sivut 2020)
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12 TOTEUTUS

Yrityksellä on jo käytössä Novi-kunnossapitojärjestelmä, johon on luotu laitehierarkia. Laitteista ei tällä hetkellä kerätä minkäänlaista dataa kunnossapitojärjestelmään.
Järjestelmän halutaan toimivan paremmin yhteen kunnossapidon henkilöstön kanssa.
Henkilöstöä haastateltaessa ilmeni ongelmaksi ohjelman hankala käyttäminen puhelimella sekä sähköposti-ilmoitukset, joita järjestelmä lähettää joka kerta kun työkorttiin
tehdään muutos.

Opinnäytetyön toimeksianto on kiinteistöhuollon kunnonvalvonnan kehittäminen, joten tarkasteltavat laitteet valittiin kiinteistöhuollon piiristä. Kiinteistöhuollon piiristä
tärkeimmiksi nousivat kompressorit, ratamaalaamo ja ilmanvaihtokoneet. Kunnossapitojärjestelmään halutaan myös lisätä kunnonvalvontaa värähtelymittauksella, jota
voidaan myöhemmin soveltaa esimerkiksi tuotannon laitteille. Värähtelymittaus suunnitellaan kompressorille.

12.1 Kompressorit
Kompressori on paineilman kehittämiseen tarkoitettu laite. Kompressorilla luodaan
paineistettua ilmaa tehtaan paineilmaverkostoon, jota tuotannossa tarvitaan erinäisiin
tarkoituksiin kuten paineilmatyökaluihin, ilmatyynykuljettimiin, maalaamoihin ja pesureihin. Kompressorien toiminta on siis tuotannon kannalta tärkeässä roolissa.

Kompressoreita tehtaalta löytyy useita, tehdasalueelta 14 kappaletta ja testikaivoksesta
omansa. Valvonta päätettiin aloittaa uudemmista GARDNER DENVER merkkisistä
kompressoreista. Tehtaalta löytyy useita GARDNER DENVER VS-sarjan kompressoria. Kyseisen VS-sarjan kompressoreissa on ohjausyksikkö, joka mittaa kompressorin tuotto- ja verkostopainetta, sähkömoottorin pyörimisnopeutta, tuotto- ja kokonaiskäyttötunteja sekä keskimääräistä tuottoa viikoittain. Lisäksi ohjausyksikkö ilmoittaa
vikakoodeilla erilaisista häiriöistä, kuten öljynpaineen laskeminen, öljy-, ja ilmansuodattimien vaihto sekä järjestelmän ylä- ja alarajat lämpötilalle.
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Kuva 18. Air smart controller. (Gardner Denver www-sivut 2020)

Kuvassa 18 on VS-sarjan kompressorien ohjausyksikön perusnäkymä. Kuvaan on
merkitty rivi 1, 2, 3 ja 4. Jokainen rivi näyttää erilaista tietoa kompressorista ja sen
toiminnasta. Kunnonvalvonnan kannalta näistä tärkeimmät tiedot ovat rivillä 2 ja 4.
Rivi 2. näyttää laitteen käyttötunteja, joiden mukaan perushuollot on aikataulutettu.
Samalle riville ilmestyy myös vikakoodi, jos koneeseen tulee käyntiä haittaava häiriö.
Vikakoodit ovat muotoa # 101 - 202. Kuvassa 19 näkyy esimerkki vikakoodista. Toisella rivillä on vikakoodi # 128 ja kolmannella rivillä tekstimuotoinen selvennys.
Kompressorin ohjekirjasta näkee tarvittavat toimenpiteet kunkin vikakoodin kohdalla.
Vikakoodien selitykset löytyvät tämän opinnäytetyön liitteistä.

Kuva 19. Ohjausyksikön vikatiedot. (Gardner Denver www-sivut 2020)
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Rivi 4. näyttää huoltoilmoituksia. Huoltoilmoitukset ovat samaa muotoa kuin vikailmoitukset # 301 – 333. Kuvassa 20 näkyy huoltoilmoitus, neljännellä rivillä on huoltoilmoituksen koodi, tekstimuotoinen selvennys, varaosan numerokoodi, valmistaja
sekä valmistajan yhteystiedot.

Kuva 20. Ohjausyksikön huoltoilmoitukset. (Gardner Denver www-sivut 2020)

Huolto- ja vikakoodien tuominen järjestelmään tarkoittaisi tiedonkulun viiveen pienenemistä ja tehokkaampaa kunnossapitoa laitteille. Kompressorille on määritelty tietyt
huoltotoimenpiteet perustuen käyttötunteihin. Perinteisistä huoltotoimenpiteistä voitaisiin generoida työkortti kunnossapitojärjestelmään, kun käyttötuntien raja-arvo ylittyy. Näin asentaja voi tarkistaa onko huoltotoimenpide aiheellinen. Kuvassa 21 on joulukuun 2020 vuosihuollot, jotka näkyvät järjestelmän työaikataulussa. Kompressorien
huolto- ja vikailmoitukset ilmestyisivät samaan tapaan aikataulunäkymään, jota työnjohto seuraa päivittäin. Aikataulunäkymästä nähdään myös miltä laitteelta huolto- tai
vikailmoitus on tullut. Näkymästä työtehtävä voidaan ohjata suoraan asentajalle.
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Kuva 21. Arrow-kunnossapitojärjestelmän aikataulunäkymä.

VS-sarjan kompressoreista on mahdollista monitoroida käyttäen ethernet liityntää.
Kompressorihuoneessa sijaitsee yleensä useita kompressoreita, joten ehdottomasti paras tapa olisi käyttää kenttäväylää. Käyttämällä kenttäväylää vältytään ristikytkennöiltä ja tieto jokaiselta laitteelta pystytään tuomaan yhden kaapelin kytkennällä. Kuvassa 22 huomataan kenttäväylän yksinkertainen rakenne verrattuna perinteiseen ristikytkentään.

Kuva 22. Kenttäväylä versus perinteinen ristikytkentä. (Heinonkoski 2013, s 119
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Tuomalla vikailmoitukset kunnossapitojärjestelmään, voidaan kohteen vikaantuminen
havaita heti. Saadaan tieto mikä laite on hajonnut ja mikä vika kohteessa on jo ennen
kuin paikan päällä on edes käyty. Huoltoilmoituksilla varmistetaan laitteelle vaaditut
huollot ajallaan ja pienennetään laitteen riskiä vioittua, sekä voidaan pidentää laitteen
elinkaarta.

Ennakoivalla kunnossapidolla kuitenkin pyritään laitteen vikaantuminen estämään.
Edellä käydyt ilmoitukset vain parantavat korjaavaa kunnossapitoa laitteelle, eikä varsinaisesti auta vikojen ehkäisemisessä. Uudemmissa Gardner Denverin kompressoreissa valmistaja on ottanut nämä asiat huomioon ja integroinut laitteeseen antureita,
jotka mittaavat lämpötilaa, painetta ja värähtelyä.

VS-sarjan kompressoreissa lämmönmittausta suoritetaan sähkömoottorille. Järjestelmään on ohjelmoitu raja-arvot, joiden ylittymisestä ohjausyksikkö ilmoittaa huoltoilmoituksella. Samaan tapaan toimii järjestelmän anturit värähtelylle ja jäähdytysjärjestelmän veden paineelle. Näin ollen kompressorin vikaantumista on mahdollista ehkäistä pelkästään huoltoilmoituksilla, joihin pystytään reagoimaan. Aiemmin on todettu, että lämpötilan mittaus ei ole paras mahdollinen tapa ennustaa laitteen hajoaminen. Näin ollen sähkömoottorin kunnonvalvontaa voitaisiin parantaa värähtelymittauksin. Kompressorissa olevat värähtelyanturi tunnistavat ilmanpuristimesta tulevan
värinän ja toimivat samalla tavalla kuin lämpöanturit. Liian suuri värähtely laukaisee
järjestelmässä hälytyksen ja ilmoittaa siitä huoltoilmoituksella.

12.2 Värähtelymittauksen suunnittelu
PSK standardi ryhmä 57 käsittelee kunnonvalvonnan värähtelymittausta. Standardia
voi seurata vaiheittain ja sitä käsiteltiin kohdassa 8. Kunnonvalvonta värähtelymittauksin.

12.2.1 Mittauspaikan valinta ja tunnistaminen
Sähkömoottorin värähtelymittauksella pystytään sen vierintälaakereiden vikaantuminen havaitsemaan varhaisessa vaiheessa. Yleensä moottorissa on käyttöpään sekä
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jäähdytyspään laakeri. Aiemmin todettiin, että mittauspisteitä pitäisi olla aksiaalinen,
pysty ja vaaka. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin käyttää vain pysty ja vaaka mittauspisteitä, koska sillä saadaan laakerista tarvittavat värähtelyt mitattua. Laajemmissa
mittauskokonaisuuksissa voidaan mittapisteet rajoittaa yhteen pisteeseen laakeria
kohti.

Kuva 23. Kompressorin sähkömoottori. Kuva muokattu alkuperäisestä (Gardner Denver www-sivut 2020)

Kuvassa 23 on kompressoreissa tyypillisesti käytetty moottorimalli. Kuvaan on lisätty
käyttöpään pysty (Y) ja vaaka (X) mittauspisteiden paikat. Mittauspaikka täytyy kuitenkin valita niin, että käytettävissä oleva tila sallii anturin asennuksen ja vaihdon.
Mittauspiste on mittausanturin kiinnityspiste, joka määrittelee myös mittaussuunnan.

12.2.2 Anturi ja asennus
Kun mittauspaikka on määritelty, täytyy miettiä millaisella anturilla ja kiinnityksellä
mittaus voitaisiin suorittaa. Vierintälaakereiden kunnonvalvontaan käytetään tyypillisesti kiihtyvyysanturia, jonka on todettu olevan hyvä tapa havaita laakereista tulevia
iskuja. Kiihtyvyysanturia käsiteltiin kohdassa 8.1.1. Anturin valinnassa on otettava
huomioon olosuhteet, jossa anturi suorittaa tehtäväänsä. Näitä ovat esimerkiksi käytettävissä oleva tila, lämpötila, kosteus, sähkömagneettiset häiriöt ja tilaluokka kuten
aiemmin käyty ATEX-määritelmä.
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Yleensä kiinteässä asennuksessa käytetään suoraa asennusta, jotta ei rajoiteta mitattavia taajuusalueita. Käytännössä se tarkoittaa reiän poraamista kohteeseen, johon voidaan liitos tehdä. Yksi ongelma on mitattavan kohteen pinnan tasaisuus. Jos kohteesta
ei löydy sopivaa pintaa mittapaikan asennukselle, voi sitä joutua koneistamaan tai
muilla tavoin tasoittamaan. Kuvassa 24 on PSK 5703 standardin määritelmä suorasta
kiinnityksestä. Tässä tapauksessa sähkömoottorista löytyy jo mittaukselle soveltuvat
paikat.

Kuva 24. Kiihtyvyysanturin suorakiinnitys. (PSK 5703, 2018)

12.2.3 Mittauksen suunnittelu
Mikäli kompressorissa tai muussa valvottavassa kohteessa on logiikka, voidaan asennus suorittaa kiinteillä antureilla ja ajaa mittaustulokset logiikkaan käsiteltäväksi ja
sitä kautta näytettäväksi kunnossapitojärjestelmään. Mittaaminen voidaan myös suorittaa kannettavilla laitteilla ja viedä tulokset manuaalisesti järjestelmään. Kompressoreissa yleensä kaikki komponentit ovat niin kutsutun kotelon sisällä, joten niiden mittaaminen vaatii aina sivupaneelien avaamisen. Näissä kohteissa voidaan käyttää puolikiinteää mittausjärjestelmää. Puolikiinteässä mittausjärjestelmässä anturit on asennettu kiinteiksi mittauskohteisiin ja anturin johdot viety sellaiseen paikkaan, josta ne
on helppo yhdistää kannettavaan mittauslaitteeseen.

Mittauksen suunnittelussa on myös hyvä pohtia kohteelle mittausvälejä. Mittausvälit
määritellään käytettävästä valvontamenetelmästä sekä valvottavan kohteen kriittisyyden, häiriöherkkyyden, vikojen kehittymisnopeuden ja kunnossapitohistorian mukaan.
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PSK 5705 standardissa on määritelty suositeltuja mittausvälejä erilaisille kohteille.
Taulukkoa voidaan käyttää apuna kohteiden mittausvälien arvioinnissa.

Kuva 25. Ruuvikompressori suositellut mittavälit. (PSK 5705, 2006)

Kuvan 25 mukaan ruuvikompressorin mittausväleille on määritelty 4 eri kriittisyystasoa. Mikäli kompressori on kriittinen ja kovalla käytöllä on suositeltavaa käyttää kiinteää valvontamenetelmää ja suorittaa mittaus 2 – 4 viikon välein. Jos kohde on kriittinen mutta kevyellä käytöllä, suositellaan kiinteää mittausmenetelmää ja mittausta 4 –
8 viikon välein. Ei kriittiselle kohteelle kunnonvalvontaa ei välttämättä kannata edes
suorittaa. Kuvasta 25 nähdään myös suositukset pumpuille, puhaltimille, turbogeneraattoreille, vaihteistolle ja teloille.

12.2.4 Mittaustulokset
Värähtelymittauksen tullessa siihen pisteeseen, että dataa aletaan keräämään, täytyy
myös osata tulkita saatuja tuloksia. PSK 5705 standardissa määritellään hälytysraja-
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arvoja erilaisille laitteille. Vierintälaakerin kunnonvalvonnassa kuntoa arvioiva tunnusluku on aina riippuvainen laakerin kunnosta, laakerin koosta, laitteen pyörimisnopeudesta ja mittauspisteen etäisyydestä suhteessa laakeriin.

Vierintälaakeria mitattaessa täytyy tietää akselin pyörimisnopeus mittaushetkellä.
Gardner Denver VS-sarjan kompressoreissa pyörimisnopeus saadaan selville ohjausyksiköstä. Kohdassa 11.1 käsiteltiin kompressorin ohjausyksikön näkymiä, joista löytyy myös tietoa laitteiston toiminnasta. Laitteiston moottorille on järjestelmässä oma
alavalikko. Valikosta saadaan tietoa pyörimisnopeudesta. Kuvassa 26 on järjestelmän
näyttämä pyörimisnopeus sähkömoottorille (5151 RPM).

Kuva 26. Air smar controller moottorin tiedot valikko. (Gardner Denver www-sivut
2020)

Suositeltava keino saada selvyys laakerin kunnosta on verrata kahden samanlaisen
mittauspaikan antamia tuloksia. Kuitenkin normaalissa kunnonvalvonnassa laakerin
kunnonseurantaan voidaan soveltaa PSK 5705 standardin määrittelemiä hälytys- ja
vauriorajoja.

Nykyään mittalaitevalmistajat tarjoavat erilaisia tapoja tulkita mittausdataa. Esimerkiksi aiemmin esitellystä Fluke 805 -värähtelymittarista voidaan kaikki mittaustulokset siirtää USB-liitännän avulla suoraan Excel-taulukkoon, jonka laitteen valmistaja
tarjoaa laitteen mukana. Taulukko lukee saadut mittaustulokset ja muodostaa niistä
kuvaajan, josta nähdään värähtelyn voimakkuuden muutokset suhteessa aikaan.
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Kuva 27. Fluke trendipiirto Excelissä. (Fluke www-sivut 2020)

Kuvassa 27 on Fluken tarjoama valmis Excel pohja tuloksille. Kuvaajassa vasemmalla
on kiihtyvyyden ja oikealla nopeuden muutos ajan suhteen. Tarkastelemalla mittaustuloksia pitkältä aikaväliltä pystytään kohonnut värähtely havaitsemaan ja mahdollinen vikaantuminen estämään. Käyttämällä valmista pohjaa voidaan mittaustietoa visualisoida helposti sekä siirtää kunnossapitojärjestelmään sellaisenaan. Excel pohjaa
voidaan päivittää uusia mittauksia tehtäessä. Mikäli mittaus halutaan suorittaa kiinteästi ja automaattisesti se vaatii logiikan ohjelmointia sekä uusia ominaisuuksia Novikunnossapitojärjestelmään.
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13 RATAMAALAAMO

Ratamaalaamo on NIPEMA OY:n valmistama ja suunnittelema maalauslinjasto. Ratamaalaamo sisältää kappaleiden pesun, kuivauksen ja maalauksen. Maalaamo ei ole
automaattinen. Suomen standardisoimisliiton standardissa määritellään maalaamon
kaikki kriteerit. SFS 3358 standardi määrittelee ilmanvaihdon valvonnan seuraavalla
tavalla: (SFS 3358, 2016)
•

Ruiskutuslaitteisto voi toimia vain, jos ilmanvaihto on käynnistetty ja toimii
tehokkaasti

•

Ilmanvaihdon häiriintyessä ruiskutustoiminta ja lämmityslaitteistot pysähtyvät
välittömästi ja ne saa käynnistää vasta, kun ilmanvaihto on käynnistetty ja toimii tehokkaasti

•

Lämmityslaitteisto voi olla toiminnassa vain, jos ilmanvaihto on käynnistetty
ja toimii tehokkaasti. Poikkeuksena laitteet, joissa lämmitys tapahtuu kuumavesipatterein, nestelämmönsiirtovaihtimiin tai katalyyttisellä lämmitysjärjestelmällä ja niiden pintalämpötila ei nouse nestemaalien ja liuottimien syttymispisteen yläpuolelle

Ratamaalaamon ilmanvaihtokoneet luokiteltiin kriittisimmiksi tuotannon pysähtymisen ja räjähdysvaaran vuoksi. Ratamaalaamon tuloilmapuhaltimen pysähtyminen ei
vaikuta ratamaalaamon toimintaan, mutta poistoilmapuhaltimen hajoaminen johtaa
maalaamon toiminnan pysähtymiseen. Maalaamossa on kuitenkin erillinen poistoilmapuhallin, joka jatkaa puhaltamista, vaikka muu laitteisto sammuisi, estäen vaarallisten kaasujen kerääntymisen tilaan. Poistoilmakoneen sähkömoottorin äkillistä vikaantumista pyritään välttämään, joten valvominen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi värähtely- tai virranmittauksilla.

Ratamaalaamossa on Siemensin-logiikka, joka hälyttää erilaisista häiriöistä. Siemensin valvonnan integroiminen kunnossapitojärjestelmään mahdollistaisi automaattiset
työkortit asentajille samaan tapaan kuin kompressorienkin kohdalla. Ilmanvaihtokoneissa on suodatinvahdit, jotka ilmoittavat suodattimien tukkeutumisesta. Suodattimen
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tukkeutuessa se on vaihdettava välittömästi. Hälytyksen lauetessa kunnossapitojärjestelmä generoisi työkortin ilmastointiasentajalle automaattisesti, lisäksi asentaja saa ilmoituksen uudesta työkortista ja näin ollen eliminoitaisiin mahdolliset viivästykset ja
tiedonkulun ongelmat. Kuvassa 28 on Siemens-logiikan häiriönäkymä.

Kuva 28. Siemens logiikan häiriöhälytykset.

Lisäksi järjestelmäintegraation kautta voidaan lisätä kunnonvalvontaa. Mittauksien
tuottama data täytyy saada vietyä jotakin kautta järjestelmään. Aiemmin todettiin, että
logiikoihin voidaan tuoda mittausdataa ja sitä pystytään myös käsittelemään logiikassa.
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14 DT, MTBF JA MTTR

DT, MTBF ja MTTR ovat kunnossapidossa käytettyjä suureita, jotka kuvaavat laitteen
seisonta-aikaa vian alkamisesta sen saattamiseen takaisin käyttökuntoon (DT), vian
korjaamisesta uuden vian ilmenemiseen kulunutta aikaa (MTBF) ja vian korjaamiseen
kulunutta aikaa (MTTR).

Kunnossapitotoiminnan mittaamiseen ja tarkasteluun on kaksi näkökulmaa, jotka ovat
kunnossapidon toiminnallinen tehokkuus ja kunnossapidon kustannustehokkuus. DT,
MTBF ja MTTR ovat kunnossapidon toiminnallisen tehokkuuden tunnuslukuja. (Järviö 2000, s 144)

Kuva 29. Kunnossapidon kaksi mittaamisnäkökulmaa ja niiden mittaamisessa käytettäviä tunnuslukuja. (Järviö 2000, s 144)

Kaikista tehtaan laitteista halutaan kerätä DT, MTBF ja MTTR dataa, joka tällä hetkellä onnistuisi laitetyökorttien avulla. Kun järjestelmään tulee työpyyntö tai vikailmoitus laitteelle, järjestelmä kirjaa kellonajan vian alkamisesta. Työtehtävä otetaan
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tarkasteluun järjestelmästä ja ohjataan korjattavaksi, kun asentaja ottaa tehtävän vastaan järjestelmä kirjaa työn alkaneeksi. Työn päätyttyä järjestelmä kirjaa vian korjatuksi.

Kun järjestelmään on kirjattu vian ilmeneminen, työn alkaminen ja työn päättyminen
voidaan DT ja MTTR arvot laskea. Työkortteja tutkittaessa kuitenkin ilmeni, että ongelmana on virheellinen työkorttien täyttäminen, joka johtaa epätarkkoihin arvoihin.
Kunnossapitojärjestelmän on tarkoitus automaattisesti laskea vian ilmenemisestä sen
korjaamisen alkamiseen kuluva aika. Tällä hetkellä työkortit on merkattu työn tekemisen jälkeen, jolloin työn alkaminen ja päättyminen tapahtuu samana kellon aikana ja
työnkesto merkitään erikseen.

Kuva 30. Novi-kunnossapitojärjestelmän työkortti näkymä (Yhteystiedot poistettu)
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Asentajilla on tullut tavaksi tarkistaa Novin ympäristöstä mitä työmääräyksiä kullekin
asentajalle on määritetty ja työskennellä sen mukaisesti. Lisäksi akuutit työtehtävät
hoidetaan puhelimen välityksellä.

Tarkempien arvojen saavuttamiseksi tarvitaan muutos työkorttien täyttämiseen. Asentajia haastatellessa kävi ilmi, että työt merkataan tehdyksi tietokoneella, koska kunnossapitojärjestelmä on selainpohjainen ja vaikea käyttöinen esimerkiksi puhelimella.
Noviin on kehitteillä puhelin applikaatio, jonka avulla töiden merkkaaminen pitäisi
olla sujuvampaa kentällä. Puhelin applikaation lisäksi tehtaan laitteet voitaisiin merkitä QR-koodeilla, jotka voitaisiin lukea puhelimella. Kun asentaja tulee vioittuneelle
laitteelle, hänen ei tarvitse etsiä oikeaa kohdetta laitehierarkiasta. QR-koodi ohjaa suoraan oikealla laitekortille ja näin ollen asentaja voi heti merkitä työn alkaneeksi. Mikäli
vioittunut laite tarvitsee varaosia, nähdään laitekortista, onko varastossa kyseistä varaosaa. Vastaavasti kun huoltotyö on saatu päätökseen, se voidaan merkitä heti puhelimella tehdyksi. Puhelin applikaatiolla voidaan vaikuttaa töiden merkitsemiseen. Applikaation käyttöönotto kuitenkin edellyttää henkilöstön koulutuksen.

Asentajat ovat kertoneet järjestelmän yhdeksi ongelmaksi sähköposti-ilmoitukset,
joita järjestelmä lähettää aina kun työkorttiin tehdään muutoksia. Järjestelmän hallintapaneelista on mahdollista muokata sähköpostiin lähetettäviä hälytyksiä. Työkorttiin
on mahdollista valita hälytyksen lähtevän vain, jos on luotu uusi työkortti tai vain jos
työkorttia on muokattu. Tällä hetkellä kaikilla hälytyslistalla olevilla henkilöillä on
molemmat valinnat aktiivisena. Tästä syystä jokainen saa sähköpostin aina kun luodaan uusi työkortti tai olemassa olevaa työkorttia muokataan. Hälytyksiä on mahdollista muokata hallinta paneelista, hälytykset välilehdeltä.
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15 HONEYWELL KIINTEISTÖAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

Yrityksellä on käytössä koko toimipisteen laajuinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä.
Tällä hetkellä järjestelmään pääsee käsiksi yhdeltä päätelaitteelta valvomosta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä pitää sisällään toimipisteen ilmastointikoneet, nestesäiliöt
ja sprinklerijärjestelmän. Kiinteistöautomaatiojärjestelmästä nähdään jokainen ilmastointikone ja niitä pystytään ohjaamaan sekä tarkastelemaan järjestelmästä käsin. Lisäksi järjestelmässä on öljy- ja hiekkakaivot, joiden täyttyessä hälytykset tulee tekstiviestillä työnjohdon puhelimeen.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä on kiinteistön tehokkaamman kunnossapidon kannalta paljon hyödyllistä tietoa. Järjestelmän integroiminen Novi-kunnossapitojärjestelmään mahdollistaisi järjestelmän monitoroinnin kaikilta laitteilta ja hälytyksiin voitaisiin reagoida heti niiden ilmettyä.

55

16 POHDINTA

Opinnäytetyötä tehdessä huomasin varsinkin uudempien laitteiden sisältävän jo valmiiksi erilaisia kunnonvalvonnan ja ehkäisevän kunnossapidon menetelmiä. Lisäksi
markkinoille tuodaan koko ajan kehittyneempiä laitteita, joita pystytään esimerkiksi
valvomaan tai ohjaamaan puhelimella. Kunnonvalvonta on selvästi koko ajan nousussa, ja laitteiden valmistajat panostavat laitteidensa kunnonvalvontaan enemmän ja
enemmän.

Kunnossapitojärjestelmä on vielä alkutekijöissä, joten tutkimustyössä annoin pääpainon jo olemassa olevalle tiedolle. Totesin datan olevan hajautettuna erilaisiin logiikoihin ja järjestelmiin. Usealla valmistajalla on omat ohjelmat laitteelle, jonka kautta laitetta voidaan monitoroida. Ongelmana isoissa tuotantolaitoksissa on laitekannan moninaisuus. Erilaisten järjestelmien tuottama data pitäisi olla tarkasteltavissa yhdessä
paikassa, jotta siitä saataisiin suurin hyöty irti. Mielestäni kunnossapitojärjestelmään
pitäisi liittää kaikki ne järjestelmät, jotka tuovat lisäarvoa tai helpottavat kunnossapitotoimia. Tämän jälkeen voidaan pohtia kunnossapitojärjestelmään saatavilla olevia
ominaisuuksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi värähtelymittauksia toteuttaa järkevästi. Kunnonvalvonta mittaamalla erilaisia prosessisuureita voitaisiin aloittaa manuaalisesti ja todeta mitkä laitteet kannattaa ottaa reaaliaikaisen valvonnan kohteiksi.
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