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TIIVISTELMÄ

Tämä työ on Metso Minerals (Tampere) Oy:lle tehty karamurskainlinjan
tutkimustyö. Työssä selvitetään, minkälaisia osakokoonpanoja olisi
mahdollista valmistaa puskuriin odottamaan tilausta. Lisäksi on tutkittu
tulevan linjan layout-vaihtoehtoja.

Työn tavoitteena on lyhentää karamurskaimien loppukokoonpanon
läpimenoaikaa kolmeen päivään sisältäen koekäytön. Lisäksi
kuukausivolyymin tulisi olla 16 murskainta.

Tutkielma on tehty neljälle eri karamurskaintyypille: GP200, GP200S,
GP300 ja GP300S. Nämä neljä karamurskainta soveltuvat keskenään
parhaiten linjakokoonpanovalmistukseen.

Työ on toteutettu yhdessä murskaintehtaan henkilöstön  kanssa. Kaikki
kerätty tieto koostuu työntekijöiden kokemuksista. Näitä tietoja soveltamalla
ja vertailemalla niitä asetettujen tavoitteiden kanssa on pyritty löytämään
mahdollisimman tehokas ja toimiva ratkaisu.

Työn edetessä sain selville hyvät osakokoonpanovaihtoehdot, joista olisi
mahdollisimman paljon hyötyä loppukokoonpanoa ajatellen. Lopussa sain
tehtyä myös kolme toimivaa layout-vaihtoehtoa, jotka sopisivat tälle
valmistuslinjalle.

Työni tulee olemaan pohjatietona suunniteltaessa karalinjan perustamista.
Lopullinen ratkaisu tämä työ ei välttämättä ole, vaan tutkielma siitä,
minkälaisia mahdollisuuksia linjalle olisi.

Työssä ei perehdytä yksittäisten osien ohjattavuuteen. Myöskään
tarvittaviin työvälineisiin ei puututa. Näitä asioita mietitään siinä vaiheessa,
kun linja päätetään toteuttaa.
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ABSTRACT

The purpose of this Engineering thesis is to make a gyratory crushers

assembly line research for Metso Minerals (Tampere) Oy. The research

includes an investigation about which subassemblies can be made to stock

before final assembly order. It also includes research about upcoming

assembly line layout.

The lead-time for final assembly is three days including the test drive.

Volume for the assembly line is 16 crushers per month.

This research is made for four gyratory crusher models: GP200, GP200S,

GP300 and GP300S. These crushers are suitable for assembly line

manufacturing.

This thesis is carried into effect with people who work in crusher

department. Most of the information which I needed in this thesis I got from

the employees.

This thesis is not a final solution. This is suggestive research for a

assembly line.
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LYHENTEITÄ JA AVAINKÄSITTEITÄ

MM Metso Minerals (Tampere) Oy

Layout Rakennuksen tai alueen pohjapiirros

GP200 Karamurskainmalli, hienomurskain

GP200S Karamurskainmalli, välimurskain

GP300 Karamurskainmalli, hienomurskain

GP300S Karamurskainmalli, välimurskain
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1. JOHDANTO

Ensimmäisen kerran tutkintotyöstäni keskusteltiin, kun hain töihin Metso

Mineralsille marraskuussa 2006. Tällöin ei vielä ollut varmaa tietoa

tutkintotyöni aiheesta. Vuoden 2007 alussa eteen tuli kaksi eri vaihtoehtoa

tutkintotyön aiheeksi, selvitys karamurskainlinjasta sekä valmiin

leukamurskainlinjan kehittäminen pienille leukamurskaimille. Muutamien

palaverien jälkeen päädyttiin siihen, että karamurskainten lisääntyvä

kysyntä asetti karamurskainlinjan tutkimustyön etusijalle.

Jatkuvan kasvun myötä oli ilmennyt tarve tutkia karamurskainten

valmistusta linjakokoonpanon muodossa. Työ on rajattu linjan tutkimiseen

karkeasti, joten linjan toteutus ei kuulu tähän työhön. Tärkeimpiä tutkimus-

kohteita ovat siis osakokoonpano mahdollisuudet ja näin ollen

loppukokoonpanon ajan lyhentäminen. Linjavalmistus koskee

murskainmalleja GP200, GP200S, GP300 ja GP300S.

Työ tehdään sillä periaatteella, että linja olisi mahdollista pystyttää lähes

mihin tahansa Metso Mineralsin halleista. Mukana oleva layout-suunnitelma

on siis tehty halliin X, joka voisi olla mikä tahansa MM:n halleista. Tämä

johtuu siitä, että linjan pystytyksestä ei vielä ole varmuutta.

Tutkimus aloitettiin selvittämällä minkälaisia osakokoonpanoja olisi

mahdollista ja kannattavaa valmistaa puskuriin odottamaan lopullista

tilausta. Osakokoonpanojen selvittyä, tarkoitus oli selvittää hieman osien ja

osakokoonpanojen varastoinnista. Näiden mietittäessä oli samalla

suunniteltava erilaisia layout-vaihtoehtoja.
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2. METSO MINERALS (TAMPERE) Oy

Metso Mineralsin  päätuotteita ovat leuka- ja karamurskaimet, tela- ja

pyöräalustaiset murskainyksiköt, kiinteät ja siirrettävät murskauslaitokset

sekä syöttimet, seulat ja kuljettimet, vara- ja kulutusosat. MM:n tehtaat

sijaitsevat Tampereen Hatanpäällä.

2.1 Historia

Varsinaisen Metso-konsernin historia alkaa 1750-luvulla: Helsingin

edustalla sijaitsevassa Viaporin linnoituksessa toimi pieni allastelakka, joka

päätyi 1900-luvulla Suomen valtion omistukseen ja osaksi Valmetia.

1800-luvulla toimintansa aloitti ainakin neljä Metso-konserniin tänä päivänä

kuuluvaa yritystä. Karlstadin valimo Ruotsissa käynnistyi vuonna 1865,

Sunds Defibrator Industries Ab:n edeltäjä Sunds Bruk perustettiin Ruotsissa

vuonna 1868 ja Nordberg Manufacturing Company

Yhdysvalloissa vuonna 1886. Nordbergin perustaja oli suomalaissyntyinen

emigrantti Bruno V. Nordberg. Ranskassa toimintansa aloitti vuonna 1895

Ateliers Bergeaud, joka päätyi Rauma-Repolan omistukseen vuonna 1987.

1915 Oy Lokomo Ab perustettiin Jalmar Castrenin, Juho Karvosen ja

Werner Ryselin toimesta. Johtokuntaan valittiin myös Emil Aaltonen, joka

toimi tehtaan pääasiallisena omistajana kuolemaansa saakka. Hän

menehtyi vuonna 1949. 1916 perustettiin teräsvalimo, joka on edelleen

toiminnassa.

Nykyisen menestystuotteen, kivenmurskaimen, valmistus alkoi 1921 (kuva

1).  Aluksi laitteet olivat yksinkertaisia ja pienikokoisia. Huomattavaa oli,

että jo silloin laitteita tehtiin liikuteltaviksi.  Välillä tämä myöhemmin hyväksi

huomattu myyntivaltti oli poissa käytöstä.
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Kuva 1. Ensimmäinen kivenmurskain vuodelta 1921 /1/

Emil Aaltosen suku luopui Lokomon omistuksesta vuonna 1970, ja yritys

siirtyi Rauma-Repolan omistukseen. Yhä edelleenkin Lokomon tehtailla on

nähtävissä Rauma-Repolan yritysmerkki.

1989 Nordberg-ryhmä perustettiin yhdistämällä Lokomo Oy, Bergeaud S.A.

(Ranska), Nordberg Inc. (USA) ja Nordberg UK (Englanti). Tällöin myös

nimen käyttö yhdenmukaistettiin, ja kaikkien konsernin osien tuli alkaa

nimellä Nordberg. Näin myös Lokomosta tuli Nordberg-Lokomo Oy.

Samalla myös yhtymän pääkonttori siirrettiin Helsingistä Tampereelle.

1999 Nordberg-Lokomo Oy liitettiin osaksi Metso-konsernia. Metso syntyi

Valmetin ja Rauman fuusiossa. Vuonna 2001 Nordberg-Lokomosta tuli

Metso Minerals (Tampere) Oy (kuva 2)./1/
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1 © Metso Corporation Date/Title/Author

Metso Growth Story

Valmet

Rauma

1750 Shipyard
in Viapori
Fortress

1942 Rauma-Raahe
1951 Repola-Viipuri

1895 Ateliers Bergeaud
1886 Nordberg Manufacturing

1865 Karlstad foundry
1868 Sunds Bruk

1951 Valtion Metallitehtaat > Valmet
1946 Valtion Metallitehtaat

1987 Bergeaud
1982 Neles

1970 Lokomo

1989 Timberjack

1995 Rauma Oy
listed on the
Helsinki and  New
York Stock
Exchanges

1991 Repola

1988 Jamesbury,
Sunds Defibrator

1988 Valmet listed on the Helsinki Stock
Exchange
1987 Valmet Paper Machinery Inc.

1968 Uusikaupunki car manufacturing

1.7.1999
The Merger
of Rauma
and
Valmet

1996 Valmet
listed on the New
York Stock
Exchanges

1992 Tampella
Papertech

1999 W.S.Tyler, Helser
Division,
Santasalo - JOT Gears,
Kvarner panel systems
GmbH

1999 Timberjack,
Scan-Auto, Sako

2000 Beloit’s roll cover division,
Stonel Corporation, Max Control Systems,
Santasalo Powdermet

2000 Saab-Auto
Valmet-Fisher-Rosemount

2001 Svedala, Valvcon Corporation,
Pulpexpert Oy, Valmet-Raisio

2001 Svedala Crushing and
Screening Operations, Svedala
Grinding Mill Operations, Svedala
Hodge Foundry

2002 Interconsult Ab,
Metso Works

2002 Scandinavian Mill Services

2003 CPS Elektroniikka,
Metso Hydraulics,
Network Mgm Systems

2004 Reedrill,
Converting Equipment
Group Dynapac

2005 Metso Drives

Kuva 2. Metson historia /2/

Yrityksen värikkääseen historiaan kuuluu runsaasti erilaisia tuotteita

sukellusveneistä kirkonkelloihin ja autonostureihin. Erityistä mainetta ovat

niittäneet veturit ja tiekarhut. Uponnutta Titanic-laivaa on kuvattu Lokomolla

valmistetulla sukellusveneellä (kuva 3)/1/.

Kuva 3 Sukellusvene MIR /3/
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2.2 Murskaimet

Metso Mineralsilla on tuotannossa 11 leukamurskain- ja 10

karamurskainmallia. Vuodesta 1921 lähtien on valmistunut yli 10 000

leukamurskainta ja yli 2000 karamurskainta (kuva 4).

Suurin valmistettava murskain, C200, painaa yli 130 tonnia. Murskaimia

valmistetaan kiinnitettäviksi suoraan mobilelaitteisiin tai kiinteisiin

murskauslaitoksiin.

Kuva 4 Leukamurskain ja karamurskain /1/

2.2.1 Karamurskain

Metso Minerals (Tampere) Oy Hatanpäällä valmistaa kuutta eri

karamurskainmallia. Lisäksi tontilla tehdään muutostöitä Kiinassa

valmistettaviin neljään karamurskainmalliin: GP100, GP100S, GP11F ja

GP11M.

Tekniset tiedot on esitetty GP300- ja GP300S-murskaimien kuvilla, mutta

ne pätevät myös GP 200 -sarjan murskaimiin.

Kuvassa 5 näkyy GP300- ja GP300S-karamurskainten ulkoinen

eroavaisuus. Ulkomuodoissa ero johtuu siitä, että GP300S-mallissa on

välirunko, joka kasvattaa murskaimen korkeutta. Käyttökohteet eroavat

siten, että GP200- ja GP300-murskaimilla saadaan hienompaa mursketta

kuin vastaavilla S-sarjan murskaimilla.
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             Kuva 5 GP300S (vas.)  ja GP300 karamurskaimet /1/

Murskaimien rakenne koostuu joko kolmesta tai kahdesta runko-osasta,

riippuen murskaimen mallista, sekä niiden sisälle tulevista komponenteista.

Tärkeimpiä kokonaisuuksia murskaimissa ovat käyttöakseli, kara-akseli

sekä runko-osat.

Karamurskaimien rakenne selviää parhaiten leikkauskuvasta, josta

nähdään valmiin karamurskaimen sisään kuva 6 ja 7.

              Kuva 6 GP-välimurskaimen rakenne (esim.GP300S) /1/
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          Kuva 7 GP-hienomurskainten rakenne /1/

Karamurskaimien toiminta perustuu lyhyesti siihen, että kivi laitetaan

murskaimen päällä olevasta syöttöaukosta koneen sisään, jossa on kaksi

leukaa vastakkain. Kiviaines menee leukojen väliin, joista toinen on

kiinteänä rungossa ja toinen on kiinni kara-akselissa, jonka alaosa kiertää

elliptistä liikettä. Leuat hiertävät kiven rikki, jolloin saadaan halutun kokoista

kivimursketta. Kuvassa 7 on tapahtuma, jossa kiviaines on menossa

leukojen väliin.

Kuva 7 GP500S:n murskaustapahtuma; sama periaate myös pienemmissä
murskaimissa /1/
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3. KARAMURSKAIMIEN VALMISTUS NYKYÄÄN

Tällä hetkellä karamurskaimia valmistetaan paikkakokoonpano-

menetelmällä. Murskaimet valmistetaan tilausohjautuvasti, eli murskaimia ei

valmisteta varastoon odottamaan tilauksia.

Samassa hallissa, jossa tehdään karamurskaimia, valmistetaan myös

suuret leukamurskaimet. Tämän vuoksi hallin kapasiteetti alkaa käydä

vähiin. Lisäksi karamurskaimien kysyntä on kasvamassa koko ajan;

samaan aikaan myös leukamurskaimien kysyntä kasvaa. Nykyisessä

hallissa on kahdeksan kokoonpanopaikkaa, joista seitsemää pystytään

käyttämään kerralla sujuvasti.

Hallin yhdellä sivulla sijaitsee koekäyttöpaikka, jossa murskaimet

koekäytetään ennen kuin ne toimitetaan maalattavaksi. Koekäyttö tapahtuu

tyhjänä, eli murskaimeen ei laiteta kiveä. Koekäytössä tarkkaillaan koneen

käymistä sekä voiteluöljyn lämpötilaa. Koekäyttöaika on kuusi tuntia konetta

kohti.

Karamurskaimien hyllyt, joista osat löytyvät, ovat kokoonpanohallin

seinustalla, kokoonpanopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Periaate on,

että koneistus toimittaa valmiit osat hyllyihin oikeille paikoille, joilta

asentajien on helppo löytää oikeat osat. Suuri osa tarvittavista osista on

juuri koneistettuja osia. Lisäksi on hyllyjä osille, jotka tulevat alihankkijoilta;

näitä taas varasto hoitaa.

Pultti- ja mutteritavara toimii 2-laatikkojärjestelmällä, samoin muut pienosat,

joilla on suuri menekki.

Kuvassa 9 on tämänhetkinen layout-kokoonpano ympäristöstä. Kuvassa

keskellä ovat kokoonpanopaikat F1-F8, joista jokaisessa paikassa on oma

kääntöpuominosturi; lisäksi hallissa on kaksi siltanosturia. Karamurskaimien

materiaalihyllyt ovat kuvassa alareunassa olevat trukkilava-hyllyt.
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Kokoonpanopaikkoja ei ole jaoteltu mitenkään erikseen murskaimen

rakenteen tai mallin perusteella. Huomioon on kuitenkin otettava, että C140

ja sitä suuremmat leukamurskaimet on valmistettava F1- , F3- , F5- tai F7-

kokoonpanopaikassa, koska näissä paikoissa on monttu. Tämä vaatimus

johtuu siitä, että suurien leukamurskaimien heiluri ottaa lattiaan kiinni, mikäli

monttua ei ole.

Lisäksi koekäyttökopin vieressä sijaitsee  pesula, jossa osat voidaan pestä.

Kaikki karamurskaimien runko-osat pestään ennen niiden liittämistä

murskaimeen. Tällä tavalla saadaan kaikki mahdolliset irtolastut pois

asennettavista osista, ja ne eivät pääse vahingoittamaan laakereita tai

muita osia.

Tutkimus tehtiin, koska karamurskaimien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tästä

syystä karamurskaimien kokoonpanoaikaa on saatava laskettua, jotta

saadaan mahdollisimman monta tilausta hyväksyttyä.  Linjakokoonpano

menetelmällä saavutetaan huomattavasti lyhyempi loppukokoonpanoaika,

kuin tällä hetkellä käytössä olevalla paikkakokoonpanomenetelmällä.

Linjatyöskentelyyn on myös helpompi kouluttaa uusia työntekijöitä, koska

samantyyppiset työt toistuvat useasti lyhyen ajan sisällä.

   Kuva 9 Layout tämänhetkisestä kokoonpanohallista /4/
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4. VALMISTUSLINJA

Tuotantolinja on erikoistunut tietyn tyyppisen tuotteen valmistamiseen,

minkä johdosta kappaleen käsittely on tehokasta. Suuri volyymi ja korkea

kuormitusaste ovat keskeisiä asioita tuotantolinjan perustamiselle.

Tuotantolinja sietää huonosti häiriöitä, sillä pienikin häiriö saattaa aiheuttaa

suuriakin ongelmia koko linjan toiminnalle.

Tuotantolinjan etuja ovat esimerkiksi:

• tuotteiden lyhyt läpimenoaika

• suuri volyymi

• tilan tarpeeseen verrattuna suuri tuotantomäärä

Haittoja ovat esimerkiksi:

• Perustamiskustannukset ovat yleensä suuret.

• Vaatii alihankkijoilta  varmaa toimitusvarmuutta.

• Saattaa muodostua työntekijälle yksitoikkoiseksi.

• Pienet ongelmat vaikuttavat koko tuotantoon.

5. LÄPÄISYAIKA

Läpäisyaika on tuotannon tehokkuuden käsite. Läpäisyaika kattaa ajan

toimintakokonaisuuden alkamisesta sen valmiiksi tulemiseen. Läpäisyaika

voidaan määritellä useille erilaisille kokonaisuuksille, kuten kokoonpanolle

tai koko tilaukselle. Läpäisyaikaan vaikuttavat materiaalihankintoihin

tarvittava aika ja valmistuksen läpäisy. Lyhyt läpäisyaika on mittari hyvin

toimivasta, joustavasta ja tehokkaasta tuotannosta. Lyhyt läpäisyaika antaa

mahdollisuuden lyhyisiin toimitusaikoihin.

Asiakasohjautuva tuotanto eli valmistus asiakastilauksen perusteella

edellyttää, että valmistuksen läpäisyaika on toimitusaikaa pienempi.
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Toimitusajan ja läpäisyajan ollessa yhtä suuret kuormitus tehtaalla

vaihtelee myynnin tahdissa.

Kokoonpanon läpäisyaikaan pystytään vaikuttamaan jakamalla

kokoonpanotyö osakokoonpanoihin. Tällöin voidaan läpäisyaika määrätä

esimerkiksi pelkälle loppukokoonpanolle.

Tälle linjalle vaatimuksena oli kolmen päivän läpimenoaika

loppukokoonpanolle sisältäen koekäytön. Lisäksi kuukausivolyymin tulisi

olla 16 murskainta.

6. KOKOONPANO

Kokoonpano on omassa tehtaassa eri vaiheessa valmistettavien ja muualta

hankittujen osien sekä komponenttien liittämistä toisiinsa toimivaksi

tuotteeksi tai sen osaksi. Kokoonpano on edelleen pääasiassa käsityötä,

vaikka muu valmistus on automatisoitunut runsaasti.

Kokoonpanon tärkein vaihe on osien yhteen liittäminen, sillä se on ainut

vaihe, joka jalostaa varsinaista tuotetta. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu

erilaisia kappaleiden siirtoja, sovittamisia, tarkastuksia ja varastointia.

Tämän vuoksi kokoonpanoa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että

jäljelle jäisi pelkkää liittämistyötä. Kokoonpanoajasta usein vain kolmasosa

kuluu tuotteen jalostavaan työhön. Tähän pystytään kuitenkin vaikuttamaan

pienillä muutoksilla, kuten osien järjestelylle lähelle oikeita

kokoonpanopaikkoja.

Kokoonpanon osuus tuotteen kokonaisajasta on usein vain 20 – 40 %.

Kokoonpanon tärkeimmät dokumentit ovat osaluettelot ja

kokoonpanopiirustukset. Piirustukset selvittävät kokoonpanon

lopputuloksen, ja osaluettelosta selviävät tuotteeseen tarvittavat osat.
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7.  OSAKOKOONPANOT

Osakokoonpano on sellainen osakokonaisuus, joka voidaan kasata

valmiiksi ennen loppukokoonpanoa. Osakokoonpano ei saa sisältää

varioivia osia. Osakokoonpanojen tarkoituksena on lyhentää

loppukokoonpanon aikaa.

Aluksi täytyy miettiä, minkälaisia osakokoonpanoja MM:n tilanteessa olisi

mahdollista valmistaa puskuriin. Kuitenkaan osakokoonpanoihin ei voisi

kiinnittää varioivia osia, jotta osakokoonpanot sopisivat kaikkiin koneisiin.

Tällä päästään siihen, että varastotilaa osakokoonpanoille ei tarvita niin

paljoa.

Osakokoonpanoja mietittäessä täytyy ottaa myös huomioon se, että

saataisiin mahdollisimman paljon lämmitystä vaativia työvaiheita tehtyä

ennen loppukokoonpanoa. Näin vältytään loppukokoonpanovaiheessa

lämmityksen ja jäähtymisen odottelulta.

8. OSAKOKOONPANOVAIHTOEHDOT

8.1 Käyttöakseli

Käyttöakseli voidaan valmistaa osakokoonpanona lähes kokonaan. Ainoa

poisjätettävä osa on hihnapyörä, koska se on asiakasvalintainen osa.

GP200- ja GP200S-murskaimissa on sama käyttöakseli, joten nämä

murskainmallit selviävät yhdentyyppisellä osakokoonpanolla. GP300- ja

GP300S-murskaimissa on tällä hetkellä kolmentyyppistä käyttöakselia,

mutta suunnittelun mukaan ollaan siirtymässä yhteen versioon. Tämän

jälkeen myös nämä murskaimet voidaan hoitaa yhdellä osakokoonpanolla.

Pinioni kannattaa asentaa käyttöakseliin jo osakokoonpanossa, kunhan

pitää huolen siitä, että vetopyöräparin toinen osa eli lautaspyörä kulkee

tämän käyttöakselin mukana. Näin vetopyöräpari ei pääse sekoittumaan
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muiden kanssa. Vetopyörä ja lautaspyörä on hiottu keskenään

yhdenmukaisiksi.

Asennusvaiheessa huomioitava, että akselin on jäähdyttävä ennen kuin

laakerit voidaan säätää. Akselia on jouduttu lämmittämään, koska laakerit

asennetaan akselille lämpöliitoksella. Laakerien lämpötila

asennusvaiheessa on oltava 120 astetta. Kyseessä on siis puristesovite.

Kuva 10 Valmis osakokoonpano käyttöakselista

Kuvassa näkyvä pukki on kokoonpanossa apuna käytettävä pukki, mutta

samantyyppisellä pukilla valmiit käyttöakselit voitaisiin varastoida. Tällä

tavalla saataisiin käyttöakselit pysymään hyvässä kunnossa ja helposti

saatavissa.

Käyttöakselista jää vielä tässä vaiheessa puuttumaan hihnapyörä, koska se

on asiakasvalintainen osa. Hihnapyörä voidaan asentaa helposti vielä

loppukokoonpanovaiheessa.
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8.2 Kara-akseli

Kaikki neljä murskaintyyppiä tarvitsevat kukin omanlaisen kara-akselin.

Kuitenkin kara-akselit kannattaa valmistaa osakokoonpanona. Kara-akseliin

voidaan osakokoonpanovaiheessa kiinnittää tukikartio sekä holkki. Näiden

osien kiinnityksellä jo osakokoonpanovaiheessa säästetään huomattava

aika loppukokoonpanossa, sillä tukikartio ja holkki tarvitsee asentaa

lämmittämällä. Näiden osien lämmitykseen kuluu yksi työpäivä eli noin

kahdeksan tuntia, ja asennuksen jälkeen näiden tarvitsee jäähtyä toinen

työpäivä, ennen kuin  niitä voidaan käyttää.

                 Kuva 11 Kara-akselin osakokoonpano

Tällä hetkellä uuniin, jossa osat lämmitetään, mahtuu kerralla yhden

koneen tukikartio sekä holkki. Tätä asiaa tarvitsee muuttaa, kun

murskaimet muutetaan linjakokoonpanoon. Silloin uuniin on mahduttava

vähintään kahden kara-akselin osat, jotta sarjavalmistuksesta on hyötyä.

Tätä asiaa voidaan muuttaa hankkimalla isompi uuni tai toinen samanlainen

kuin tällä hetkellä käytössä oleva.
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8.3 Mäntä

GP200-sarjan murskaimissa on aina keskenään samanlainen mäntä, ja

GP300-sarjan murskaimissa taas keskenään samanlainen mäntä. Näin

ollen osakokoonpanona täytyy valmistaa kahden tyyppistä mäntää.

   Kuva 12 Valmis osakokoonpano männästä

8.4 Napa

Tämä osakokoonpano on pieni osio, mutta myös tärkeä lyhennettäessä

loppukokoonpanon aikaa. Napa voidaan lämmittää epäkeskoakselille jo

tässä vaiheessa, jolloin vältytään loppukokoonpanossa lämmitykseltä.

Epäkeskoakseli vaihtelee jokaisessa mallissa, joten napoja tarvitsee

valmistaa neljänä eri osakokoonpanona.

        Kuva 13 Valmis osakokoonpano navasta
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8.5 Alarunko

Alarunkoon voitaisiin kiinnittää valmiiksi putkitukset sekä anturointi, jotka

ovat GP200-sarjan murskaimissa keskenään samanlaiset ja GP300-sarjan

murskaimissa keskenään samanlaiset. Tutkimukset kuitenkin osoittavat,

että tästä ei olisi tarpeeksi suurta hyötyä ottaen huomioon näiden

osakokoonpanojen viemä varastotila.

Mikäli tulevaisuudessa runkoholkit saadaan muutettua identtisiksi

keskenään, siinä vaiheessa alarungon valmistus osakokoonpanoksi

kannattaa. Tätä täytyy tutkia uudestaan siinä vaiheessa. Holkin muutos

aiheuttaisi sen, että alarunkoon voitaisiin asentaa jo

osakokoonpanovaiheessa paikoilleen mäntä sekä pohjalevy, minkä jälkeen

ei alarunkoa tarvitsisi enää käännellä loppukokoonpanossa.

Runkoholkin muutos vaikutti epätodennäköiseltä, koska holkkeihin tehtävät

muutokset vaikuttaisivat murskaimien leukojen kulumiseen. Asiaa voidaan

tulevaisuudessa selvittää suunnittelun kanssa.

 Kuva 14 Alarunko
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9. LOPPUKOKOONPANO

Loppukokoonpanossa ennalta tehdyt osakokoonpanot liitetään toisiinsa.

Lisäksi loppukokoonpanossa asennetaan sellaisia osia, joita ei ole voitu

tehdä osakokoonpanona. Loppukokoonpanolla tarkoitetaan lopullisen

tuotteen kokoonpanoa. Loppukokoonpanossa murskain kasataan

toimitusohjeen mukaiseksi eli asiakkaan tilauksen mukaiseksi.

Loppukokoonpanossa olevat työvaiheet on lueteltu seuraavassa:

Alarunko pidetään aluksi ylösalaisin, ja siihen asennetaan putkitukset ja

anturointi. Putkitukset kootaan itse kokoonpanon yhteydessä. Putkitukset

asennetaan oikeille kohdille, ja sen jälkeen ne tiivistetään sikaflex- aineella.

Lisäksi tässä vaiheessa asennetaan holkki sekä mäntä paikoilleen. Tämän

jälkeen päästään laittamaan pohjalevy paikoilleen ja kääntämään alarunko

oikein päin.

Alarungon ollessa oikeinpäin sen sisälle voidaan asentaa alarungon

kokoonpanokuvissa olevat osat. Osien tarkat tiedot ja nimikenumerot

löytyvät osaluetteloista.

Napa tehdään valmiiksi ennen sen asentamista alarunkoon. Napaan

tarvitsee kiinnittää vetopyöräparin toinen puoli eli lautaspyörä. Iskuholkki

voidaan laittaa napaan sitten, kun isku on säädetty kiilalla toimitusohjeen

mukaiseksi. Tämän jälkeen napa voidaan asentaa paikoilleen alarunkoon.

Navan asennuksen jälkeen voidaan käyttöakselikokoonpano työntää sisään

alarunkoon. Käyttöakseliin on voitu ennen tätäkin jo asentaa hihnapyörä,

joka nähdään toimitusohjeesta. Tässä vaiheessa katsotaan värillä, että

vetopyöräparin keskinäinen kosketuskuvio on kokoonpano-ohjeen

mukainen. Mikäli kosketuskuvio ei ole ensimmäisellä kerralla hyvä,

joudutaan käyttöakseli ottamaan alarungosta pois ja tekemään säätöjä.

Kosketuskohtaa voidaan säätää sovituslevyillä. Sovituslevyt asennetaan

käyttöakselin ja rungon väliin, jolloin saadaan kosketuskohta muuttumaan.
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Kara-akselille tukikartion päälle on asennettava kulutuskartio eli leuka.

Lisäksi rungon puoleiset leuat tarvitsee asentaa joko ylärunkoon tai

välirunkoon riippuen siitä, onko kyseessä tavallinen malli vai S-malli. S-

mallissa leuat tulevat välirunkoon ja tavallisessa vastaavasti ylärunkoon.

Lisäksi ylärunkoon on asennettava huippulaakeri paikoilleen. Se

asennetaan lämmittämällä ylärungossa olevaa huippulaakerin pesää. Kun

pesä on riittävän kuuma se laajenee hieman ja laakeri mahtuu paikoilleen,

jonka jälkeen ylärunko jäähtyy ja syntyy puristesovite. Lisäksi huippulaakeri

kiinnitetään neljällä kuusiokoloruuvilla ylärunkoon. Kulutuskartiota

asennettaessa sitä tarvitsee vähän lämmittää, jotta se laajenee hieman ja

menee näin paremmin tukikartion päälle.

Lopuksi murskaimen rungot liitetään yhteen pulttiliitoksilla,

momenttivääntimellä kiristäen kokoonpano-ohjeessa ilmoitettuun

kiristysmomenttiin.

Lopuksi huippulaakeriin lisätään rasva ja laitetaan kansi päälle. Tämän

jälkeen murskain on valmis koekäyttöön.
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10. KOEKÄYTTÖ

Kun murskain saadaan valmiiksi, se nostetaan koekäyttöön. Kaikki

murskaimet koekäytetään ennen niiden toimitusta eteenpäin. Murskaimet

koekäytetään tyhjänä, ja niiden lämpötiloja tarkkaillaan. Karamurskaimen

koekäyttöaika on kuusi tuntia konetta kohti. Mikäli koneessa ilmenee

ongelmia, joudutaan vika etsimään ja koekäyttö tekemään uudelleen. Tällä

hetkellä koekäyttöpaikkoja on karamurskaimille yksi.

Karamurskaimille on suunniteltu oma koekäyttöpukki, jossa murskaimet

käytetään. Koekäyttöpukissa on kiinteä moottori, jonka avulla murskain

voidaan koekäyttää.

Koekäyttöpaikka on kytketty tietokoneeseen, jossa on mittausohjelma, joka

kirjaa muistiin koekäytön aikana tapahtuvia asioita. Lopuksi

koekäyttöraportti tallennetaan ja tulostetaan paperille, jotta murskain

voidaan todeta täysin valmiiksi kokoonpanosta.

 Kuva 15 Nykyinen koekäyttöpaikka

Mikäli linjalta vaadittavat ominaisuudet kasvavat tuntuvasti, täytyy tarvitsee

ruveta pohtimaan toista koekäyttöpaikkaa. Yhdellä koekäyttöpaikalla

pystytään koekäyttämään kaksi murskainta vuorokaudessa, mikäli linja

toimii kahdessa vuorossa.
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11. VARASTOINTI

Työnkulkuvarastot toimivat valmistuksen osana, usein asiakastilauksen

perusteella. Työnkulkuvarastojen tavoitteena on tehdä virtauksesta

joustava, poistamalla liian tiukka työtahtisuus. Tällöin solut, koneet ja

työasemat voivat työskennellä omassa tahdissaan. Selkeimmin

työnkulkuvarastot esiintyvät linjoissa tai linjatyyppisessä valmistuksessa

työpisteiden välisinä puskureina. /5/

11.1 2-laatikkojärjestelmä

2- laatikkojärjestelmä perustuu tilauspisteohjaukseen. Periaate on

seuraava: hyllyssä on kaksi laatikkoa samaa nimikettä peräkkäin. Kun

ensimmäinen laatikko tyhjenee, otetaan siitä nimikelappu ja laitetaan hyllyn

päässä olevaan laatikkoon. Samalla tyhjän laatikon takana oleva täysi

laatikko vedetään eteen käytettäväksi.

             Kuva 16  2-laatikkohylly
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Lapun vieminen hyllyn päähän on niin sanottu tilausimpulssi. Yrityksen

kanssa sopimuksen tehnyt kumppani taikka oman talon ostaja kiertää

päivittäin hakemassa laput hyllyjen päistä.

Nimikelapusta selviävät tilattavan nimikkeen nimiketiedot, eräkoko ja

hankinta-aika. Näillä nimiketiedoilla saadaan tilattua uusi laatikollinen

nimikkeitä, ennen kuin seuraava laatikko loppuu. Näin vältytään

nimikkeiden loppumiselta.

Kuva 17 Sovituslevyn nimikelappu

Hyllypaikka

Nimikenumero

Tilauserän suuruus
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11.2 Osakokoonpanojen osienvarastointi

Tällä hetkellä karamurskainten osat ovat kaikki samoissa hyllyissä

kokoonpanopaikkojen vieressä. Tutkimukset osoittivat, että tutkittavien

neljän murskainmallin osat vievät tällä hetkellä yhteensä noin 120

lavapaikkaa. Ainakin tällaisen varastotilan täytyy löytyä mahdollisen linjan

läheisyydestä. Tavoitteena olisi saada hyllyt linjan yhteyteen, jolloin

materiaalivirta työpisteeseen olisi mahdollisimman nopea ja suora.

Osien varastoinnin yhteydessä tulisi ottaa huomioon seuraava asia:

Tiettyyn osakokoonpanoon menevien osien täytyy olla lähellä sitä

kokoonpanopaikkaa, jossa kyseinen osakokoonpano tehdään. Esimerkiksi

käyttöakselin ja pinionin tarvitsee olla lähellä sitä kokoonpanopaikkaa, jossa

käyttöakseli kokoonpanoja tehdään.

Lisäksi linjalla tarvitsee olla hylly, jossa on tarvittavat pienosat. Hyllyssä

olisivat esimerkiksi pultit, mutterit, aluslevyt, jousisokat. Pienosien hylly

toimisi 2-laatikkojärjestelmällä. Lisäksi tarvitaan kaappi, jossa on tarvittavat

kemikaalit, kuten liimat, maalit.

11.3 Osakokoonpanojen varastointi

Osakokoonpanoille on järjestettävä linjalta tilaa, jossa niitä voidaan

varastoida. Varastointi täytyy järjestää siten, että se ei häiritse linjan

toimintaa. Osien tarvitsee olla kuitenkin helposti ja nopeasti saatavilla.

Näillä edellytyksillä saadaan tehokas materiaalivirta työpisteeseen.

Käyttöakseleille voisi teettää tai valmistaa itse telineen, johon valmiit

käyttöakselit varastoitaisiin esimerkiksi pystyasentoon. Tällä tavalla

saataisiin käyttöakselit mahtumaan pienempään tilaan. Käyttöakseleita

täytyy mahtua varastoon yhteensä 12 kappaletta, jotta näiden

valmistamisesta osakokoonpanona olisi hyötyä. Varastoitava määrä johtuu

siitä, että GP200-sarjan murskaimiin tarvitaan vain yhden tyyppistä akselia,

mutta GP300-sarjan murskaimet tarvitsee kolmen tyyppistä akselia. Jotta
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saadaan kannattava hyöty niin akseleita tarvitsee valmistaa vähintään kaksi

kerralla, jolloin puskurissa olisi kolme jokaista akselityyppiä.

Tulevaisuudessa voidaan päästä siihen, että käyttöakseleita tarvitsee tehdä

varastoon vain kuusi kappaletta. Tämä siitä syystä, että GP300-sarjan

käyttöakselit ollaan muuttamassa kanssa yhteen akselityyppiin.

Kara-akseleille voisi suunnitella myös telineen, johon valmiit kara-akselit

saataisiin kiinnitettyä. Telineeksi riittäisi pelkästään jokin tuki, johon kara-

akselin saisi kiinnitettyä. Näin vältyttäisiin akseleiden kaatumiselta. Kara-

akseleita täytyy mahtua varastoon 8 kappaletta, koska jokainen malli

GP200, GP200S, GP300 ja GP300S tarvitsee oman tyyppisen kara-akselin.

Muuttuvana osana akseleissa on tukikartio, joka vaihtuu malleittain.

Mäntä ja napa voidaan varastoida hyllyssä, sillä ne ovat kooltaan pieniä

osakokoonpanoja. Tällä vältytään siltä, että lattiapinta-alaa mene hukkaan.

12. LAYOUT-SUUNNITTELU

Layout-suunnittelulla tarkoitetaan pohjapiirroksen luomista. Layout-

suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita on materiaalivirtojen tehokas suunnittelu.

Materiaalien kuljetuksia pyritään minimoimaan osastojen sekä eri

työpisteiden välillä suunniteltaessa työpisteiden sijaintia.

Hyvän layoutin ominaisuuksia ovat: /6/

• Materiaaleja liikutellaan niin vähän kuin mahdollista.

• Kaikki tilat on tehokkaasti käytetty.

• Työturvallisuus ja työviihtyvyys on otettu huomioon.

• Layout on helposti muutettavissa.
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12.1 Layout-suunnittelun vaiheet

Layout-suunnittelussa on tärkeää edetä oikeassa järjestyksessä

mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Suunnittelun eri

vaiheita ovat:

• tavoitteiden asettaminen

• tehtävän rajaus

• Iineaariratkaisujen etsintä

• toteutuskelpoisten ratkaisuiden kehitys

• ratkaisun valinta

• toteutus ja jälkitarkastus.

Ensimmäinen vaihe on tavoitteiden asettaminen. Asetettujen tavoitteiden

on oltava selkeitä, jotta niitä pystytään mittaamaan. Erilaisia tavoitteita ovat

olla mm. taloudellisuus-, tuotanto-, henkilöpoliittiset, humaaniset ja

aikataulutavoitteet.

Tehtävä täytyy myös rajata yksityiskohtaisesti, jotta turhaan työskentelyyn

ei kulu ylimääräisiä resursseja.

Kun edellä olevat asiat ovat selvinneet voidaan aloittaa miettimään

ideaaliratkaisua. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa kaikki ehdotukset

muistiin ja miettiä näistä sopivia vaihtoehtoja tai osia, joita voidaan

hyödyntää lopussa. Turha kriittisyys pyritään karsimaan pois.

Toteutuskelpoisten ratkaisuiden löydyttyä valitaan paras ratkaisu, jota myös

lähdetään toteuttamaan. Toteutukselle laaditaan sopiva aikataulu: se

ilmoitetaan henkilöille, joita muutos koskee. Mikäli muutokset aiheuttavat

häiriöitä tuotantoon, on näiden vaikutus selvitettävä ja laadittava aikataulu

siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman pienet.
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13. LAYOUT-VAIHTOEHDOT

Suunnitellessani erilaisia layoutvaihtoehtoja mietin lähinnä sellaisia

vaihtoehtoja, jotka eivät vaatisi yritykseltä suuria investointeja. Tämä oli

kuitenkin yksi rajoitus, joka minulle annettiin tehtävää määritettäessä.

Päädyinkin siihen, että valitsin linjan kohteeksi MM:n omista halleista

yhden, johon tein kyseiset suunnitelmavaihtoehdot.

13.1 Ensimmäinen layout-vaihtoehto

Ensimmäinen vaihtoehto on suunniteltu Metso Mineral (Tampere) Oy:n

omiin valmiisiin tiloihin. Kyseinen tila sijaitsee murskaintehtaan kokoonpano

alueella. Tällä hetkellä alueella toimii pienten leukamurskaimien

linjavalmistus. Tämän hallin korkeus riittää juuri ja juuri  GP300S-

murskaimen kokoonpanoa varten. Alueena tästä kuitenkin saa hyvän

esimerkin layoutiksi.

Tässä vaihtoehdossa on yksi koekäyttöpaikka, jossa koneet voidaan

koekäyttää kokoonpanon jälkeen. Lisäksi alueelta löytyy kaksi

loppukokoonpanopaikkaa, joissa ennalta tehdyistä osakokoonpanoista

kasataan lopullinen murskain.

Osakokoonpanot tehdään linjan toisessa päässä  omilla paikoillaan. Aivan

linjan päässä on uuni, jossa kara-akselin osat voidaan lämmittää. Tämä

osakokoonpano on sijoitettu sen vuoksi hieman syrjemmälle, kun tässä

vaiheessa joudutaan työskentelemään erittäin kuumien osien kanssa. Näin

vältytään tapaturmilta. Valmiit kara-akselikokoonpanot varastoidaan

käytävän toiselle puolelle.

Linjan keskivaiheilla valmistetaan käyttöakselikokoonpanot, jotka

varastoidaan pesulan seinustalle omiin telineisiin.
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Mäntä– ja napaosakokoonpanot valmistetaan samassa

kokoonpanopaikassa vierekkäin. Tämä johtuu siitä, että nämä

osakokoonpanot ovat kooltaan niin pieniä, että ne mahdutaan

valmistamaan lähellä toisiaan. Nämä osakokoonpanot voidaan varastoida

trukkihyllyyn linjan viereen. (LIITE1)

13.2 Toinen layout-vaihtoehto

Tässä vaihtoehdossa on pyritty saamaan linja mahdollisimman suppeaan

tilaan. Linjan pohjana on käytetty samaa hallia kuin ensimmäisessä

vaihtoehdossa. Alue on rajattu toisesta päästä linjaa käytävään, kun

ensimmäisessä vaihtoehdossa käytössä oli myös käytävän toinen puoli.

Tämä suunnitelma tehtiin sen vuoksi, että linjan perustamisesta ei ole

varmuutta, minkä johdosta myöskään linjan paikka ei ole tiedossa. Linjan

pystytykselle löytyvä paikka saattaa olla neliöiltään pienempi kuin

ensimmäisen vaihtoehdon alue.

Tässä vaihtoehdossa on kara-akselikokoonpano siirretty käytävän toiselta

puolelta pois, jolloin myös uuni on siirretty toiselle puolelle käytävää. Näin

saadaan toinen puoli käytävästä vapaaksi. Valmiit kara-akselikokoonpanot

on varastoitu pesulan seinustalle käyttöakselikokoonpanojen viereen.

Käyttöakselikokoonpanot valmistetaan kara-akseleiden vieressä. Näiden

välittömässä läheisyydessä valmistetaan myös mäntä- ja

napakokoonpanot, jotka varastoidaan trukkihyllyyn.

Koekäyttöpaikka säilyy ennallaan, kuten myös toinen

loppukokoonpanopaikka. Toinen loppukokoonpanopaikka on siirretty

toiselle puolelle linjaa ja hieman lähemmäksi koekäyttöaluetta. (LIITE 2)



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 33 (36)
Kone- ja tuotantotekniikka, Modernit tuotantojärjestelmät
Markus Lähteenmäki

13.3 Kolmas layout-vaihtoehto

Tässä vaihtoehdossa voidaan käyttää molempia edellä mainittuja

pohjaratkaisuja. Erona edellisiin vaihtoehtoihin olisi se, että

koekäyttöpaikkaa ei olisi linjalla lainkaan. Koekäyttöpaikka sijaitsisi vanhalla

paikallaan F-hallissa, koska isot karamurskaimet GP550 ja GP500S

kasataan edelleen siellä, ja niiden koekäyttö tapahtuu tässä paikassa.

Uuden koekäyttöpaikan perustaminen linjalle olisi erittäin suuri investointi,

joten siksi otin tämänkin vaihtoehdon mukaan.

Murskaimet kasattaisiin esimerkiksi ilmatyynyalustoilla (LIITE 3), joilla ne

voitaisiin kuljettaa käytäviä pitkin F-hallin koekäyttöpaikalle. Tällä tavalla

voitaisiin suorittaa murskaimien koekäyttö sujuvasti. Myös muunlaiset

kuljetusalustat voitaisiin hyväksyä. /8/

Tässä vaihtoehdossa tarvitsee huolehtia siitä, että käytävät, joita pitkin

karamurskaimet kuljetetaan koekäyttöön, pidetään aina vapaina. Lisäksi

käytävien tarvitsee olla puhtaana öljystä ja muusta liasta, jotta

ilmatyynyalusta toimii.

13.4 Pohdintaa eri vaihtoehdoista

Kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolet. Ensimmäisessä

vaihtoehdossa hyvää olisi se, että kara-akselikokoonpano olisi omalla

alueellaan. Tällöin vältyttäisiin helpommin mahdollisilta työtapaturmilta,

koska kuumien osien ympärillä ei ole ylimääräisiä henkilöitä. Lisäksi hyvänä

puolena voidaan pitää laajaa aluetta, johon kokoonpano on jaettu. Tällöin

on helpompi työskennellä, kun ympärillä on hieman vapaata tilaa. Myös

varastointi helpottuu, kun vapaata tilaa on enemmän.

Huonona puolena ensimmäisessä vaihtoehdossa on se, että kara-akselin

kokoonpanopaikalta on suhteellisen pitkä matka loppukokoonpanopaikalle,

jolloin materiaalivirta ei ole paras mahdollinen.
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Kolmannen vaihtoehdon hyvänä puolena voidaan mainita tilansäästö,

koska linjalle ei tarvitse perustaa omaa koekäyttöpaikkaa. Näin säästetään

suuri investointikustannus, sillä koekäyttöpaikan perustaminen on kallista.

Kuitenkin tämä sama asia on myös huono puoli, sillä murskaimien kuljetus

koekäyttöpaikalle vie jonkin verran aikaa, ja ilmatyynytkin tarvitsee hankkia.

14. YHTEENVETO

Työni oli hyvin monipuolinen, ja pääsin tutustumaan tehtaan toimintaan

laajalta alalta. Lisäksi opin karamurskainten rakenteen huomattavasti

nopeammin ja selkeämmin kuin pelkällä katselulla. Työssä jouduin

tutkimaan karamurskainten rakennetta syvällisesti, jotta osasin valita

sopivia osakokoonpanovaihtoehtoja.

Työssä opin tuntemaan kokoonpanon kanssa tekemisissä olevat ihmiset

erittäin hyvin. Työtä tehdessäni ehdin käväistä myös hallin puolella

asennushommissa, mistä oli valtavasti apua tämän työn edetessä.

Työtä tehdessäni olin moneen otteeseen yhteydessä MM:n suunnittelijoihin.

Heiltä sain tietoa tämän työn tekemiseen sekä vinkkejä mahdollisiin

parannuskohteisiin tulevaisuutta ajatellen.

Tähän työhön jäi varmasti vielä sellaisia asioita, joita on mahdollista vielä

parantaa, mikäli linja päätetään toteuttaa. Lisäksi linjan kehitystyön on

jatkuttava sen jälkeenkin, kun linja lähtee toimimaan.
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LIITELUETTELO

1 Layout nro 1

2 Layout nro 2

3 Ilmatyynykuljetin
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LIITE 3
Yksi esimerkki kolmannen layoutin ilmatyynykuljettimeksi.


