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TIIVISTELMÄ  

 

Hiiletyskarkaisu on oleellinen osa lämpökäsittelyprosessia. Sillä haetaan kappaleiden 

pintoihin haluttuja ominaisuuksia. ATA Gears Oy:n tuotteiden lämpökäsittely suoritetaan 

pääosaltaan yhtiön omassa lämpökäsittelylaitoksessa kantatehtaan yhteydessä 

Tampereella ja vähäisempi osa alihankintana. 

 

Työssä selvitettiin ATA Gears Oy:n lämpökäsittelylaitoksen uunien vuoden 2003 

toimintakapasiteetti, ja tätä tietoa perustana käyttäen luotiin simuloituja malleja siitä, 

millaisia lämpökäsittelylaitoksen toimintaperiaatteet voisivat olla tulevaisuudessa. 

Pääasiallisena työkaluna sekä tietojen kokoamisessa että myöhemmässä simuloinnissa 

käytettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa. Simulointiohjelma mahdollistaa 

erilaisten tuotannollisten vaihtoehtojen vaikutuksen nopean matemaattisen simuloinnin. 

 

Vuoteen 2008 ulottuvassa ATA Gears Oy:n tulevaisuusvisiossa odotetaan yhtiön 

tuotannon volyymin yleisesti kasvavan huomattavasti, ja selvitystyössä keskityttiin 

erityisesti ratkaisemaan, sitä millaisin edellytyksin tämän tuotannon vaatima uusi 

lämpökäsittelykapasiteetti on saavutettavissa. 
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ABSTRACT 
 

Carborizing has an important role in the heat treatment process. Through carborizing it is 

possible to reach optimal hardness on the surface of the component. Heat treatment of the 

products of ATA Gears Ltd is carried out mainly at the company’s own heat treatment 

facility at Tampere, Finland, and in lesser quantity through subcontracting. 

 

The aim of this thesis was to determinate the operational capacity of the heat treatment 

facility of ATA Gears Ltd as it was in the year 2003, and by using this information as the 

foundation for further studies, to create simulated patterns depicting the possible 

operational principles for heat treatment in the future. Microsoft Excel-spreadsheet 

computation program was used as a principal tool in both gathering of the needed 

information and later in the simulation process. The simulation program created makes it 

possible to mathematically and swiftly inspect the impacts of productional alternatives.  

 

It is expected in the outlook for the year 2008 of ATA Gears Ltd, that the output of the 

company`s production in general will increase significantly, and therefore the main aim 

of this thesis has been in solving how this increased amount of heat treatment capacity 

might be reached. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 ATA Gears Oy:n esittely 

 

ATA Gears Oy on vuonna 1937 perustettu metallialan yritys, jonka toiminta on 

keskittynyt teräksisten voimansiirto-osien, tarkennettuna kaarevahampaisten 

kartiohammaspyörien valmistukseen ja myyntiin. Vuonna 2004 yhtiön 

liikevaihto oli 22 miljoonaa euroa ja se työllisti 165 henkilöä. ATA Gears Oy:n 

kaltaisia, nimenomaan kaarevahampaisiin kartiohammaspyöriin erikoistuneita 

tuotantolaitoksia on vähän maailmanlaajuisestikin, ja Suomessa yhtiö on lajissaan 

ainoa. ATA Gears Oy valmistaa suurimman osan tuotteistaan alusta loppuun 

kokonaan itse. Sen myynnistä suuntautuu ulkomaille yli 75%. Suurimpia 

asiakkaita ovat kaivos- ja tehdaskoneiden, laivojen sekä muiden suurten kulku- ja 

kuljetusvälineiden valmistajat. Yhtiön toiminnan ytimenä toimii tehdas 

Tampereella Atalan kaupunginosassa. Tämän lisäksi yrityksellä on materiaalin 

käsittelyyn ja varastointiin keskittynyt toimipiste Pälkäneellä. /1/ 

 

 
Kuva 1 Hammaspyöräpari 

 

Tuotteidensa osalta ATA Gears Oy toimii asiakaslähtöisesti, eli se tarjoaa 

asiakkailleen laajat vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun materiaalinvalinnasta 

ja kappaleiden mitoista aina pinnanlaatuun saakka. Kun tuotantosarjat lisäksi 

ovat enimmäkseen melko pieniä, usein yksittäisiä hammaspyöräpareja, ja kun 
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yksi hammaspyöräpari muodostuu yleensä kahdesta muodoltaan erilaisesta 

kappaleesta, lautaspyörästä ja pinionista, tuotettavien pyörien kirjo on suuri. 

Tämä aiheuttaa haasteita yrityksen tuotannolle. Osaltaan tähän haasteeseen vastaa 

vuoden 2004 lopulla käyttöön otettu uusi tehdashalli vanhan kantatehtaan 

kiinteässä yhteydessä Atalassa, Tampereella. Hallin käyttöönoton yhteydessä 

tuotannonohjausta muutettiin sillä tavoin, että tuotanto jaoteltiin isojen pyörien 

(IP) ja pienten pyörien (PP) ryhmiin. Tuotettavien kappaleiden fyysisiin mittoihin 

perustuvan jaottelun lähtökohtana oli, että kummankin kokoluokan tuotantoon 

käytettävät koneet muodostaisivat omia entistä tiiviimpiä solumuotoisia 

tuotantolinjojaan, joiden sisällä tavarankulku olisi suoraviivaista. Samassa 

yhteydessä Ikaalisissa ja Tampereen Lukinkadulla aiemmin toimineet ATA 

Gears Oy:n toimitilat lakkautettiin ja niiden toiminnot sulautettiin osaksi 

kantatehtaan laajennusta. 

 

 

1.2 Tehtävän lähtökohdat 

 

ATA Gears Oy:n sisällä yksi tuotannon pullonkauloista on lämpökäsittely. 

Lämpökäsittelyosaston sisällä tuon pullonkaulan muodostaa hiiletys, joka 

pitkäkestoisena prosessina saattaa halutusta hiiletyssyvyydestä riippuen kestää 

jopa useita vuorokausia. Varsinaiset rajat tuotannon läpimenolle puolestaan 

asettavat lämpökäsittelyn uunien rajalliset fyysiset tilavuusmitat. Edellä mainitut 

yksityiskohdat tekevät lämpökäsittelystä melko hidastempoisen ja 

joustamattoman työvaiheen hammaspyörän valmistuksessa verrattuna moniin 

muihin työvaiheisiin. 

 

ATA Gears Oy:ssä lämpökäsittely toimii nykyisin ympärivuorokautisena 

jatkuvana prosessina, seitsemänä päivänä viikossa. Tästä huolimatta osa 

yrityksen nykyisestä tuotannosta lämpökäsitellään alihankinnassa. 

Alihankintaan lähetettävä osa tuotannosta voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 

joista ensimmäisen lämpökäsittelyn ATA Gears Oy:n omissa uuneissa estää 

käsiteltävien kappaleiden suuri koko. Toinen ryhmä koostuu nuorrutusteräksestä 
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valmistetuista hammaspyöristä, joille suoritettava induktiokarkaisu tapahtuu 

kokonaisuudessaan alihankinnassa. Kolmannen ryhmän muodostavat puolestaan 

kappaleet, joiden lämpökäsittelyyn nykyinen uunikapasiteetti ei ole riittävä. 

Vuoden 2004 alkupuoliskolla, viimeisenä vertailukelpoisena jaksona ennen 

uuden hallin rakentumista ja siihen liittyneitä uunisiirtoja, nämä ryhmät 

yhteensä muodostivat 10 % lämpökäsittelyn läpi kulkeneesta massavirrasta 

kilogrammoina (kuva 2).  

 
Kuva 2   ATA Gears Oy:n omien uunien ja alihankinnan osuudet 

lämpökäsitellyistä kilogrammoista tammi-kesäkuussa 2004 

 

Tilanne on kuitenkin edelleen muuttumassa nykyisestä, sillä arviot tulevien 

vuosien kehityksestä ATA Gears Oy:n tuotteiden osalta viittaavat 

voimakkaaseen myynnin ja sitä kautta tuotannon kasvuun (taulukko 1). Kasvun 

edellytyksenä on luonnollisesti, että tavalla tai toisella tuo tuotanto ja 

lämpökäsittely osana sitä voidaan toteuttaa. 

 

10 % 16 %

1-uuni 
2-uuni 20 % 11 %
3-uuni 
4-uuni 
5-uuni 
6-uuni 
Alihankinta

11 % 19 %

13 %
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Taulukko 1    ATA Gears Oy:n myyntitoimen tuoteryhmäkohtainen, 

parimääräinen arvio hammaspyörien myynnin muutoksesta 

vuosina 2003 - 2008 

IP Paria 2003 Muutos-% Muutos/paria Paria 2008 

1604 69 +74 +51 120

HPG 210-300 856 +75 +642 1498

Läppä 210-300 248 +223 +553 801

HPG 135-170 548 +82 +449 997

Läppä 135-170 1838 -35 -643 1195

Yhteensä 3559   +1052 4611

     

PP Paria 2003 Muutos-% Muutos/paria Paria 2008 

Hiotut 825 +142 +1172 1997

Läpätyt 346 +45 +156 502

HPG 172 +249 +428 600

Palloidi 4035 +123 +4963 8998

Oerlikon 2849 -100 -2849 0

Yhteensä 8227   +3870 12097

  

Samalla tuotteet ovat myös suuntautumassa kohti yhä enemmän kapasiteettia 

vaativia suurempia hiiletyssyvyyksiä (kuva 3), mikä tarkoittaa että jo nykyisen 

kappalemääräisen tuotannon lämpökäsittely tulee vaatimaan tulevaisuudessa 

nykyistä enemmän kapasiteettia. Nykyisen lämpökäsittelyn toimiessa monelta 

osin jo kapasiteettinsa äärirajoilla niin uunien kuin vuosittaisten käyttötuntien 

suhteen jonkinlaiset ratkaisut joko oman tuotannon tai alihankinnan lisäämiseksi 

ovat väistämättömiä. 
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Kuva 3  ATA Gears Oy:n lämpökäsittelyn kilo- ja kappalemäärien kehitys 1999-

2004 

 

 

1.3 Tehtävän asettaminen 

 

ATA Gears Oy:n tuotannon kasvua koskevat aiemmat laskelmat on tehty 

myynnin tuoteryhmäkohtaisina arvioina (taulukko 1), eivätkä ne sellaisinaan 

sovellu käytettäviksi lämpökäsittelyn kapasiteettien laskentaan. Lämpökäsittelyn 

uunikapasiteetin kannalta tuotannossa kulkevia kappaleita koskevat oleelliset 

tiedot ovat kappaleen koko, massa ja muoto sekä erityisesti uuniaika, eli se aika 

jonka kappaleen hiilettäminen uunissa kestää. Uuniaika puolestaan on suorassa 

yhteydessä kappaleelle asiakkaan toiveiden ja kappaleen tehonsiirtokyvyn 

mukaan määriteltyyn hiiletyssyvyyteen. 
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Ennen kuin mitään luotettavia laskelmia lämpökäsittelyn suhteen voidaan tehdä, 

on luotava malli, jolla arvioidaan millaisina myynnin tuoteryhmäkohtaiset arviot 

kasvusta toteutuisivat lämpökäsittelyvaiheessa. Lisäksi on tärkeää selvittää 

pohjatietona nykyisin toimivan lämpökäsittelyosaston uunikohtainen 

kapasiteetti. 

 

Kuvatun kaltaisessa tilanteessa tehtävänä on sellaisen matemaattisen simulaation 

luominen, jolla tietyin annetuin parametrein ja mahdollisimman tarkasti 

pystyttään selvittämään, millaiseksi lämpökäsittelyn kapasiteetin tilanne 

kehittyy vuoteen 2008 mennessä. Ennalta määriteltyinä on eräitä 

lämpökäsittelyn mahdollisia strategiavaihtoehtoja, joiden lähempää tarkastelua 

simulointitarkastelun tulee tukea: 

 

– Nykyinen toimintatapa ilman investointeja uusiin uuneihin. 

– Nykyinen toimintatapa, jossa investoinnein varmistetaan nykyisen 

kokoluokan kappaleiden lämpökäsittely omissa uuneissa. 

– Tuotteiden lämpökäsittely kokonaan itselle. 

 

Näihin vaihtoehtoihin sisältyy myös uusiin uuneihin kohdistuvia 

investointihankkeita. Tämä mahdollisuus kapasiteetin kasvattamiseen tulee 

huomioida simulaatiota kehitettäessä.  

 

Simulaation valmistuttua sillä laadittuja laskelmia tulee pystyä käyttämään 

strategiavaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun ja tältä pohjalta edelleen 

lämpökäsittelyn tulevan toimintatavan määrittelyyn. Myös taloudelliset 

näkökohdat tulee ottaa huomioon tarkastelussa. 
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2. HIILETYSKARKAISU 

 

Ennen syvempää työhön perehtymistä on syytä läpikäydä ne perusteet joiden 

vuoksi kappaleita hiiletyskarkaistaan, sekä hiiletyssyvyyden merkitys. 

Lämpökäsittelyllä sanan laajassa merkityksessä tarkoitetaan materiaalin 

ominaisuuksien ja sisäisen rakenteen muuttamista kuumentamalla, eri 

lämpötiloissa pitämällä, eri tavoin jäähdyttämällä ja näitä vaiheita yhdistämällä. 

Lämpökäsittelyllä tämän tutkielman yhteydessä tarkoitetaan lähinnä 

hiiletyskarkaisua, eli hiiletystä, sekä sitä seuraavia karkaisun ja päästön 

työvaiheita. 

 

Kartiohammaspyörältä vaaditaan monenlaisia ominaisuuksia kuten hyvää 

kulumiskestävyyttä, lujuutta, etenkin väsymislujuutta ja kestävyyttä äkillisissä 

sysäyksissä, joita aiheuttaa iskumainen kuormitus. Hammaspyörä on myös 

voitava valmistaa taloudellisesti. Näitä ominaisuuksia on matalahiilipitoisella 

hiiletysteräksellä, jonka lastuttavuus pehmeänä on hyvä. /3/ 

 

Hiiletyskarkaisussa niukkahiilistä terästä hehkutetaan austeniittialueella (yli 900 

°C) hiiltä luovuttavassa väliaineessa, jolloin teräksen pintaan muodostuu 

runsashiilinen kerros. Tämä kerros muuttuu hiiletystä seuraavassa 

sammutuksessa pääosin martensiittiseksi ja kovaksi (58…62 HRC). Sisustan 

kovuus jää pienemmäksi (30…40 HRC). Rakenteen ominaisuuksia parannetaan 

edelleen päästöllä. Hiiletyskarkaisun tavoitteena on saada kappaleeseen kova ja 

kulutusta kestävä pintakerros sekä luja ja sitkeä sisusta. Pintaan pyritään saamaan 

puristusjännitys, jolloin saavutetaan suuren kantokyvyn lisäksi hyvä 

väsymiskestävyys. /2/ 
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2.1 Hiiletys 

 

Kaasuhiiletys on tavallisin ja myös ATA Gears Oy:n lämpökäsittelyssä käytössä 

oleva hiiletysmenetelmä. Siinä hiiletettävät kappaleet panostetaan telineissä 

uuniin, johon sitten syötetään hiiltä luovuttavaa kaasua. /2/ 

 

Hiilettymissyvyys (s) voidaan teoreettisesti arvioida yhtälöstä (1):  

 

tks =  (1)   /3/ 

 

jossa k on hiiletysoloista, eli teräksestä, lämpötilasta ja 

hiiletysaineen hiilipotentiaalista riippuva vakio ja t hiiletysaika jota 

säätämällä saavutetaan haluttu kerrospaksuus, eli hiiletyssyvyys. 

 

ATA Gears Oy:n hiiletysuuneista IP-ryhmän uuneissa käytetään hiiletyskaasuna 

höyrystetyn metanolin ja propaanin seosta. PP-ryhmän Ipsen-uuneissa 

hiiletyskaasuna toimii pelkkä propaani. Yhtiön tuotannossa hiilettämällä 

lämpökäsiteltävät teräsmateriaalit ja niiden lämpökäsittelyssä käytetyt lämpötilat 

löytyvät oheisesta taulukosta (taulukko 2). Hiiletysteräksistä 18CrNiMo7-6 on 

ylivoimaisesti eniten käytetty materiaali. 

 

Taulukko 2  Hiiletysteräkset ja niiden lämpökäsittelyssä käytetyt lämpötilat  

Hiiletysteräs Hiiletyslämpötila/°C Karkaisulämpötila/°C Päästölämpötila/°C
18CrNiMo7-6 950 840 180 

20MnCr5 910 860 180 
16MnCr5 950 860 180 

20NiCrMo5 950 840 180 
EN36C 950 820 180 

 

 

Aiemmasta yhtälöstä (1) ja siihen vaikuttavista parametreista seuraa se yleinen ja 

tärkeä käytännön sääntö hiiletysterästen lämpökäsittelylle, että vain samaa 

materiaalia ja samaa hiiletyssyvyyttä olevat kappaleet voidaan hiilettää yhdellä 

kertaa samassa panoksessa. Tähän sääntöön on poikkeuksia eräiden keskenään 
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riittävän samankaltaisten materiaalien suhteen. ATA Gears Oy:ssä teräkset 

18CrNiMo7-6 ja 20NiCrMo5 hiiletetään tarvittaessa samassa panoksessa. 

Samoin voidaan tehdä teräksillä 18CrNiMo7-6 sekä 20MnCr5, mutta vain jos 

kappaleilta vaadittava hiiletyssyvyys on ≤ 0,5 mm. 

 

Samalla yhtälö (1) paljastaa sen uuniaika- ja kapasiteettilaskennan kannalta 

oleellisen tiedon, että kappaleelta vaaditun hiiletyssyvyyden kasvaessa sen 

hiiletykseen vaadittu uuniaika kasvaa eksponentiaalisesti. 

 

 

2.2 Sammutus 

 

Teräksen nopeaa jäähdytystä austeniittialueelta kutsutaan sammutukseksi eli 

karkaisuksi. Lämpökäsittelyn onnistumisen kannalta sammutuksella on yhtä 

tärkeä merkitys kuin hiiletyksellä. Pienet ja yksinkertaiset kappaleet voidaan 

teoriassa sammuttaa suoraan hiiletyslämpötilasta, mutta suuret ja muodoiltaan 

monimutkaiset kappaleet tulee jäähdyttää uunissa karkaisulämpötilaan (840 °C)  

ennen sammutusta jäähtymisen vaikutuksesta tapahtuvien muodonmuutosten 

vähentämiseksi (kuva 4). ATA Gears Oy:n lämpökäsittelyssä ei toteuteta 

sammutuksia suoraan hiiletyslämpötilasta, vaan kaikki sammutukset tapahtuvat 

karkaisulämpötilasta, joka on teräsmateriaalista riippuen 820…860 ºC.  

Sammutus voi tapahtua joko suorakarkaisuna tai välijäähdytyksen jälkeen 

erilliskarkaisuna (kuva 4). Välijäähdytystä käytetään pyrittäessä teräsmateriaalin 

optimaaliseen raekokoon sekä parempaan muodonmuutosten hallintaan. /2/ 
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Kuva 4  Suorakarkaisu ja erillinen karkaisu /4/ 

 

Sammutuksessa käytetyt karkaisuöljyt aikaansaavat suuremman viskositeettinsa 

ansiosta olennaisesti lievemmän sammutuksen kuin esimerkiksi vesiliukoiset 

sammutusväliaineet, jolloin kappaleiden särkymisvaara pienenee. Erityyppisillä 

öljyillä voidaan sammutustehoa optimoida vielä lisää. Öljyn sekoitus 

sammutuksen aikana lisää tehoa huomattavasti. Kaikki hammaspyörien 

sammutukset ATA Gears Oy:ssä tapahtuvat karkaisuöljyyn, lämmönvaihtimilla, 

öljynkierrolla sekä  -sekoittimilla varustetuissa karkaisualtaissa ja -puristimissa. 

/2/ 
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2.3 Päästö 

 

Karkaistun rakenteen myöhempää hehkuttamista nimitetään päästöksi. Päästön 

tarkoituksena on rakenteen sitkeyden parantaminen ja karkaisujännitysten 

vähentäminen. /2/ 

 

Kaikille lämpökäsitellyille kappaleille suoritetaan ATA Gears Oy:ssä käsittelyn 

viimeistelevä päästö, joka tapahtuu omissa erillisissä päästöuuneissaan joko IP- 

tai PP-lämpökäsittelyssä. 

 

 

2.4 Kovuusmittaus 

 

Hiiletyskarkaisusyvyys määritellään tietyn kovuuden etäisyydeksi 

hiiletyskarkaistun kappaleen pinnasta. Yleisesti käytössä oleva tällaisen 

kovuuden arvo on 550 HV (kuva 5). Hiiletyskarkaisusyvyyden toteutumista 

seurataan lämpökäsittelyssä koepaloista suoritettavilla kovuusmittauksilla. /2/ 

 

 
Kuva 5  Hiiletyskarkaistun kappaleen kovuus pinnan läheisyydessä /4/ 
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Hiiletyskarkaisukerroksen syvyys määrää suureksi osaksi hiiletyskarkaistun 

kappaleen mekaaniset ominaisuudet. Kerrossyvyyden valintaperusteisiin 

vaikuttavia tekijöitä ovat kulumiskestävyys, kantokyky eli pintapaineen 

kestävyys, staattinen lujuus, väsymislujuus, työvarat, läpikarkenemisvaara ja 

kustannukset. /2/ 

 

Kovuusmittauksella todennettu hiiletyskarkaisusyvyys vastaa hyvin 

onnistuneessa hiiletyksessä yhtälön (1) mukaista teoreettista hiiletyssyvyyttä. 

Tässä tutkielmassa  kappaleiden lämpökäsittelyn osalta tarkoitetaan 

hiiletyssyvyydellä toteutunutta hiiletyskarkaisusyvyyttä millimetreinä . 

 

 

2.5 Nuorrutusteräkset 

 

ATA Gears Oy:n tuotannossa käytettäviin materiaaleihin sisältyviä 

nuorrutusteräksisiä (34CrNiMo6) kappaleita ei voida hiiletyskarkaista niiden 

läpikarkenevuuden takia. Näille tuotteille hiiletystä vastaavat halutut pinnan 

ominaisuudet tuotetaan korkeataajuisen vaihtosähkövirran avulla toteutetulla 

induktiolla ja sitä seuraavalla karkaisulla. Menetelmä tunnetaankin 

induktiokarkaisuna. /5/ 

 

 

3. LÄMPÖKÄSITTELY ATA GEARS OY:SSÄ 

 

ATA Gears Oy:n oman lämpökäsittelyn hiiletysuunikapasiteetin muodostavia 

uuneja on kuusi kappaletta. Kaikissa näissä uuneissa hiiletys tapahtuu 

tietokoneavusteisesti  ennalta luotujen teräsmateriaaleja ja haluttuja 

hiiletyssyvyyksiä vastaavien reseptien mukaisesti. 

 

Hiiletysuunien lisäksi lämpökäsittelyn laitekantaan kuuluu suuri määrä muita 

koneita ja laitteistoja; esimerkiksi pesukoneita, päästöuuneja, kuulasinkoja, 
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hehkutusuuneja ja karkaisupuristimia, nostureita ja kuljetusvälineistöä. Tämän 

työn yhteydessä keskitytään käsittelemään hiiletysuuneja ja niiden keskeistä 

osuutta lämpökäsittelyprosessista, koska hiiletyskapasiteetti on merkittävin 

rajoituksia asettava tekijä tuotannon kannalta.  

 

Vuoteen 2004 asti kaikki ATA Gears Oy:n lämpökäsittely tapahtui yhden katon 

alla kantatehtaan yhteydessä sijaitsevassa erillisessä lämpökäsittelylaitoksessa. 

Osana uutta IP- ja PP-tuotantojaottelua lämpökäsittely jaettiin kahteen erilliseen 

toimipisteeseen IP- ja PP-lämpökäsittelyiksi. Tässä yhteydessä osa uuneista 

siirrettiin vastavalmistuneeseen uuteen tehdashalliin, jossa ne nykyisin 

muodostavat oman lämpökäsittelysolunsa osana PP-tuotantolinjaa (kuva 6). 

 

 
Kuva 6 Ata-Gears Oy:n kantatehdas ja lämpökäsittelyn toimipisteet 
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3.1 IP-lämpökäsittelyn esittely 

 

IP-lämpökäsittelyn [liite 1] hiiletyskapasiteetin muodostavat taulukoidut neljä 

uunia (taulukko 3). 

 

Taulukko 3  IP-lämpökäsittelyn uunit 

    
Uuni Valmistaja Tyyppi Käyttöönottovuosi

1 Aichelin Pystyretorttiuuni 1976 
3 Aichelin Pystyretorttiuuni 1982 
4 Fermater Kellouuni 1980 
6 Aichelin Pystyretorttiuuni 1996 

 

 Uunit 1, 3 ja 6 ovat pystyretortti- eli 

kuoppauuneja (kuva 8), toisin sanoen 

ylhäältä panostettavia, kannellisia 

uuneja, joissa hiiletetyt kappaleet 

voidaan karkaista joko suorakarkaisuina 

(kuva 7) öljytäytteisessä 

sammutusaltaassa tai erilliskarkaisuina 

välijäähdytyksen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7  Uunin 3 panosta 

siirretään karkaistavaksi 

 Kuva 8  Uunin 3 retortti kylmänä ja 

kansi avattuna 
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Uunin 6 (kuva 9) puhallinjärjestelmä mahdollistaa välijäähdytyksen erilliskarkaisulla 

lämpökäsiteltäville panoksille suoraan uunissa, mutta uunien 1 ja 3 erilliskarkaistavat 

panokset jäähdytetään erillisessä jäähdytyskuilussa, johon uunien retortit panoksineen 

nostetaan. 

 

 

Kuva 9   Uuni 6 kansi suljettuna ja toiminnassa 

 

Uuni 4 on pystysuoraan liikkuvalla alustalla ja sivuun kääntyvällä vaipalla varustettu, 

alakautta panostettava kellouuni. Sen toiminta palvelee ensisijaisesti puristinkarkaisua 

eli muodoltaan ohuille lautaspyörille tarkoitettua sammutusmenetelmää, jossa 

lautaspyörät yksi kerrallaan nostetaan uunista karkaistaviksi öljynkierrolla varustetulle 

puristimelle (kuva 10). Menetelmää käytetään lämpökäsittelyn yhteydessä tapahtuvien 

muodonmuutosten estämiseksi. 
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Kuva 10  Lautaspyörä karkaisupuristimen pöydällä 

 

Osa ATA Gears Oy:n tuotannon lämpökäsittelystä tapahtuu ostettuna alihankintana. 

Kapasiteettilaskennan helpottamiseksi tätä alihankinnan osuutta kuvaa ATA Gears 

Oy:n sisäisissä tilastoissa, samoin kuin tämän työn yhteydessä, virtuaalinen uuni 9. 

Koska alihankintaan lähetetty osa tuotannosta koostuu pääosaltaan suurikokoisista 

kappaleista, kapasiteettilaskennassa alihankinta katsotaan osaksi IP-puolen 

lämpökäsittelyä. 

 

 

3.2  PP-lämpökäsittelyn esittely 

 

PP-lämpökäsittelyssä [liite 2] hiiletyskarkaistaan ATA Gears Oy:n tuotannon 

pienempiä kappaleita. Sen hiiletyskapasiteetin muodostaa kaksi uunia (taulukko 4): 

 

Taulukko 4  PP-lämpökäsittelyn uunit   

    
Uuni Valmistaja Tyyppi Käyttöönottovuosi

2 Ipsen Kammiouuni 1986 
5 Ipsen Kammiouuni 1985 
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Uunit 2 ja 5 ovat uunien sivuilta panostusvaunulla panostettavia yksikammioisia 

kammiouuneja, joissa karkaisu öljyyn tapahtuu automaattisesti uunien omiin sisäisiin 

öljyaltaisiin. Uunit ovat keskenään samankokoiset ja toiminnoiltaan identtiset. 

Valmistajansa (Ipsen Industries International GmbH) mukaisesti näihin uuneihin 

viitataan ATA Gears Oy:n sisäisesti sekä tässä tutkielmassa Ipsen-uuneina (kuva 11). 

 

 
Kuva 11  Lämpökäsittelyyn valmis panos Ipsen-uunin telineessä 

 

 

4. TYÖN KUVAAMINEN 

 

Suorittamani työ liittyi laaja-alaisempaan lämpökäsittelyn tulevaisuuden 

strategiavalintoja hahmottavaan projektiin ATA Gears Oy:ssä. Toimintaa ohjasi ja 

ohjeisti työryhmä, johon kuuluivat itseni ja työtä valvoneen suunnittelupäällikkö Eero 

Mäsän lisäksi lämpökäsittelyn työnjohtaja Martti Åkerlind sekä 

lämpökäsittelyinsinööri Heikki Timonen. Projektiryhmä kokoontui syksyn 2004 ja 

kevään 2005 välillä säännöllisesti. Tällöin käytiin läpi työn edistymistä ja sen tuloksia 
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sekä hiottiin tarpeen vaatiessa päämääriä ja tavoitteita enemmän ennakoituja tarpeita 

vastaaviksi. 

 

 

4.1 Käytettävän ohjelmiston valinta 

 

Työn käytännön toteutus alkoi laskennan suorittavan ohjelmiston valinnalla. 

Laskentaohjelmiston tuli kyetä paitsi tarvittavaan laskentatoimeen, myös graafisiin 

esitysmuotoihin. Lisäksi ohjelman tuli olla käytettävissä ATA Gears Oy:n omissa 

tietokoneissa. Näillä perusteilla valinta kohdistui Microsoft Excel 

−taulukkolaskentaohjelmaan. Lisäetua saavutettiin siitä, että osa laskennan 

lähtötiedoista oli valmiiksi Windows-yhteensopivassa taulukkomuodossa. 

 

 

4.2 Hiiletyssyvyysjakauman taulukointi 

 

Yksi suurimmista haasteista lämpökäsittelyn kapasiteettilaskentaa simuloivan ohjelman 

luomisessa oli, että simuloinnin pohjamateriaalina toiminut ATA Gears Oy:n vuoden 

2008 myynnin volyymiarvio, samoin kuin sille vertailukohteen luonut vuonna 2003 

toteutuneen tuotannon volyymilaskelma, olivat tuoteryhmäkohtaisia. 

Tuoteryhmäkohtaisuus tarkoitti sitä, että kasvuennusteet oli laadittu hammaspyörien 

työstömuotojen ja työstökoneiden mitoituksien mukaisiksi. Tämän tyyppinen arvio ei 

tarjonnut kuitenkaan informaatiota siitä, mitkä olivat kulloisenkin tuoteryhmän 

kappalemäärien jakaumat hiiletyssyvyyksittäin. Lämpökäsittelyn omaa tuotantoa 

koskeva laskelma puolestaan otti huomioon vain massat, hiiletyssyvyydet sekä panos- 

ja kappalemäärät, eikä mikään näistä tarjonnut suoraa vertailukohtaa myynnin 

volyymiarvioon nähden. Vuoden 2008 kapasiteettivaatimusten määritystä ei voitu 

tehdä ilman kunkin myynnin volyymin sisältämän tuoteryhmän taulukoimista jollakin 

tavoin hiiletyssyvyyksiin pohjautuviksi prosentuaalisiksi jakaumiksi. 

 

Avain tähän oli tutustuminen Progress-tuotannonohjausjärjestelmän tallentamiin 

vertailukohtana toimineen vuoden 2003 lämpökäsittelyn panospöytäkirjoihin. ATA 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 
Terjo Linnanen 

23  (48)

Gears Oy:n tuotannossa olevilla työsarjoilla on jokaisella oma työnumeronsa, ja 

jokaisen työnumeron ensimmäinen luku viittaa kyseisen työn hammaspyörän tai 

−pyörien työstötapaan. Asiaa tarkemmin selvittävä lainaus ATA Gears Oy:ssä vuonna 

2003 voimassa olleesta laatuohjeesta on työn liitteenä [liite 4]. Käymällä uuni 

kerrallaan alihankinta mukaan lukien läpi kaikki vuoden 2003 panospöytäkirjoihin 

kirjautuneet työnumerot ja niitä vastaavat kappalemäärät sekä selvittämällä niiden 

hiiletyssyvyydet oli mahdollista selvittää uunikohtaisesti, millainen hiiletyssyvyyksien 

jakauma oli halutun työstötavan hammaspyörissä. Tämä tosin tarjosi vain puolivalmiin 

tuloksen, sillä lisäksi oli samojen periaatteiden mukaisesti ja samoja panospöytäkirjoja 

hyödyntäen jaoteltava HPG- ja läppäpyörät niiden teräsäteiden mukaisiin myynnin 

volyymiarviota vastaaviin tuoteryhmiin. Työn edellä kuvatut vaiheet toteutetiin 

Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, jonka lajittelu- ja yhteenlaskutoiminnot 

tekivät muutoin laajasta lukujen käsittelystä suhteellisen yksinkertaisen, joskin silti 

mittavan urakan. 

 

Oheisessa taulukossa (taulukko 5) on esimerkkinä kuvattu kahden vuonna 2003 

lämpökäsitellyn panoksen 13007 ja 13008 sisältämä tieto tehtävän kannalta 

ylimääräisestä sisällöstä karsittuna. 

 

Taulukon (taulukko 5) otsikoiden selitykset: 

– PanosNo = panosnumero 

– HiSy = työnumeroa vastaavien kappaleiden hiiletyssyvyys 

– Tsad = teräsäde, jolla hammaspyörä on pehmeähammastettu 

– Paino = työnumeron kaikkien kappaleiden yhteenlaskettu massa 

– Kpl = työnumeron kappaleiden määrä 

– Tno = työnumero  

– PiirNo = työn piirustusnumero ATA Gears Oy:n Vertex-järjestelmässä 

– Uha1 = kappaleen ulkohalkaisija sen hammasosan kohdalta. 
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Taulukko 5  Esimerkki panospöytäkirjan sisällöstä 

PanosNo HiSy Tsad Paino Kpl Tno PiirNo Uha1 
13007 1,2 135 52 1 122274 2012116 133
13007 1,2 100 22 2 221828 2008161   
13007 1,2 135 24 3 222072 2007136 112
13007 1,2 0 25 1 422310 2012262   
13008 2 210 388 4 221384 2002591 558
13008 2 210 255 1 221678 2010538 755
13008 2 170 151 1 222107 2015046   

 

Erityisen hankalaksi muodostui kaikkein suurimpia hammaspyöriä edustavan ja 

kyseistä tuoteryhmää pehmeähammastavan koneen mukaan nimetyn 1604-ryhmän 

tarkastelu, sillä tuoteryhmään kuuluneita hammaspyöriä ei pystynyt kokonaan 

jäljittämään millään yksittäisellä lämpökäsittelyn panospöytäkirjaan tallentuneella 

merkinnällä.  Tämä johtui siitä, että ryhmä oli nimetty koneen eikä työnumerosta 

paljastuvan työstötavan mukaan. Yksittäisten työnumeroiden kappaleiden mittoja ja 

teräsäteitä tarkastelemalla päästiin silti vähintään kohtuullisena pidettävään tarkkuuteen 

myös tämän tuoteryhmän hiiletyssyvyyksien jakaumien osalta. 

 

Toinen ongelma-alue koski ”susitöitä”, jotka ATA Gears Oy:n 

tuotannonohjausjärjestelmässä oli vuonna 2003 numeroitu muusta järjestelmästä 

eroavilla työnumeroilla. Nämä susityönumerot eivät kuitenkaan enää sellaisenaan 

tarjonneet minkäänlaista alkuperäisten työnumeroiden kaltaista viittausta siihen, mikä 

oli ollut kappaleen työstötapa. Lisäksi laskennassa oli otettava huomioon se, oliko 

alkuperäisen työnumeron kappale jo lämpökäsitelty ennen sen hylätyksi tulemista, 

jolloin susityönä uudelleen lämpökäsittelyn työvaiheeseen tullut kappale olisi käyttänyt 

uunikapasiteettia kaksi kertaa. Kun sama susityökappale myynnin volyymilaskennassa 

samaan aikaan esiintyi yhtenä myytynä tuotteena, tämä ominaisuus aiheutti 

laskennallista vääristymää. Susitöiden kokonaisuuteen suhteutettuna marginaalisesta 

määrästä johtuen niiden aiheuttama laskennallinen virhe oli silti vähäinen, ja 

tuotannonohjausjärjestelmää ja sen sisältämää tarkempaa työnumerokohtaista 

informaatiota hyväksikäyttäen ongelma voitiin minimoida. 
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Kun oli selvitetty ja taulukoitu [liite 5] se, millaisia olivat olleet tuoteryhmien 

kappaleiden hiiletyssyvyysjakaumat vuonna 2003, voitiin tätä tietoa käyttää hyväksi 

suhteuttamalla samat prosentuaaliset suhteet vuoden 2003 myynnin 

tuoteryhmäkohtaiseen volyymiin ja 2008 myynnin volyymiennusteeseen. Näin saatiin 

määritettyä vuoden 2008 myynnin hiiletyssyvyyksittäinen volyymiennuste jokaiselle 

tuoteryhmälle erikseen [liite 6]. Tästä voitiin edelleen laskentataulukon yhteenvetona 

koota tuoteryhmiä yhdistellen koko lämpökäsittelyn hiiletyssyvyyksittäinen volyymi 

IP- ja PP-ryhmille tarkastelun kohteena olevina vuosina (taulukko 6). 

 

Taulukko 6   Myynnin volyymiennusteen jakautuminen hiiletyssyvyyksittäin 

IP yhteensä:  

Hiiletyssyvyys/mm 2003/kpl Muutos/kpl 
(ennuste) 

2008/kpl 
(ennuste) 

0,9 2 4 6 
1,2 1057 -274 783 
1,6 1968 70 2038 
2 2689 1195 3884 

2,5 828 670 1498 
2,7 277 217 495 

2,85 48 36 84 
3 210 156 366 

3,5 31 23 54 
4 7 5 12 

4,5 1 1 2 
    

PP yhteensä:  

Hiiletyssyvyys/mm 2003/kpl Muutos/kpl 
(ennuste) 

2008/kpl 
(ennuste) 

0,5 1018 1194 2212 
0,9 8985 6359 15344 
1,2 2613 708 3321 
1,6 3354 -1164 2191 
2 478 630 1108 

2,5 17 23 40 
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4.3 Uunien olemassa olevien kapasiteettien määrittäminen 

 

Seuraavassa vaiheessa jo olemassa olevat uunit tuli liittää samaan laskentataulukkoon 

simuloimaan niiden osuutta lämpökäsittelytoiminnassa vuoden 2008 volyymia 

vastaavassa tilanteessa. Panospöytäkirjojen tiedoista voitiin selvittää uunien 

konkreettisesti toteutuneen toiminnan mukainen kapasiteetti vuonna 2003 niin 

kappalemäärien, massavirran kuin panosmäärien suhteen. Lopullisiksi taulukoiksi 

uuneja koskeva data voitiin koota, kun panospöytäkirjoista saatuun tietoon yhdistettiin 

vielä uunikohtainen tilasto lämpökäsittelyn keskimääräisistä uuniajoista 

hiiletyssyvyyksittäin. Lyhyt yhteenveto vuonna 2003 uuneissa lämpökäsitellyistä 

kappalemääristä on nähtävissä ohessa (taulukko 7). 

 

Taulukko 7  Lämpökäsittelyn uuneissa hiiletetyt kappalemäärät vuonna 2003 

IP yhteensä:   
Hiiletyssyvyys/mm Uuni 1/kpl Uuni 3/kpl Uuni 4/kpl Uuni 6/kpl 

0,9-1,2 729 38 2 26 
1,6 729 119 31 76 
2,0 825 825 129 264 

2,5-2,85 148 430 175 345 
3,0-4,5 4 14 58 102 

Yhteensä 2435 1426 395 813 
     

PP yhteensä:   
Hiiletyssyvyys/mm Uunit 2&5/kpl    

0,5-0,9 9600    
1,2 2958    
1,6 4202    
2,0 1097    

2,5-3,0 124    
Yhteensä 17981    

 
 

Tällä tavoin koottuja hiiletyssyvyysjakauman ja uunikapasiteettien taulukoita 

yhdistämällä olisi jo periaatteessa voitu tarkastella, kuinka suuri osuus vuoden 2008 

myynnin arvioidusta volyymista olisi lämpökäsiteltävissä vuonna 2003 olemassa 

olleella uunikapasiteetilla. Tällainen laskenta olisi kuitenkin lähes joka suhteessa 

hyödytöntä ilman mahdollisuuksia olemassa olleiden lähtötietojen muokkaukseen 

aidon simuloinnin mahdollistamiseksi. 
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4.4 Laskentaparametrien syöttöpohjan luominen 

 

Luotaessa taulukkoa, johon lämpökäsittelysimuloinnin käyttäjä voisi syöttää 

laskennassa halutut parametrit, oli tarkasteltava yksi kerrallaan niitä erityispiirteitä, 

jotka lämpökäsittelyn osalta tapahtuvaan laskentaan saattaisivat vaikuttaa.  

 

 

4.4.1 Vuoden 2008 myynnin volyymiarvio 

 

Ensimmäinen, koko laskentaan vaikuttava aloitusparametri on arvio vuoden 2008 

tuotannosta. Nämä tuoteryhmäkohtaiset luvut tarkentuvat ajan kuluessa, ja siksi niiden 

käsittelyn ja muuntamisen tulee olla yksinkertaista. Laskentataulukkoon luotiin kenttä 

(taulukko 8), johon kullekin tuoteryhmälle voidaan asettaa hammaspyöräparien määrän 

muutosprosentti verrattuna vuoden 2003 volyymiin syöttämällä kyseinen 

muutosprosentti tummennettuun kenttään. Tätä lukua ja sen perusteella laskettua 

vuoden 2008 parimäärää laskentataulukko käyttää kaikissa myöhemmissä laskuissa. 

Näin lähtötiedon muunnolla voidaan muuntaa koko myöhempää laskentaa. 

 
Taulukko 8  Volyymin muutosennusteen syöttökenttä 

IP Paria 2003 Muutos-% Muutos/paria Paria 2008 
1604 69 74 51 120
HPG 210-300 856 75 642 1498
Läppä 210-300 248 223 553 801
HPG 135-170 548 82 449 997
Läppä 135-170 1838 -35 -643 1195
Yhteensä 3559   1052 4611
     
PP Paria 2003 Muutos-% Muutos/paria Paria 2008 
Hiotut 825 142 1172 1997
Läpätyt 346 45 156 502
HPG 172 249 428 600
Palloidi 4035 123 4963 8998
Oerlikon 2849 -100 -2849 0
Yhteensä 8227   3870 12097
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4.4.2 1604-ryhmän hammaspyörät 

 

1604-tuoteryhmä sisältää ATA Gears Oy:n tuotannon suurikokoisimmat 

hammaspyörät, yli 2000 mm pitkät pinionit ja halkaisijaltaan yli 1200 mm mittaiset 

lautaspyörät. Näitä ei vuonna 2003 tuotannossa olleilla uuneilla ollut mahdollista 

hiilettää yhtiön omassa lämpökäsittelyssä kappaleiden koon takia. Vaikka tämä 

suurikokoisten kappaleiden joukko käsittää ainoastaan osan muutoinkin vähälukuisesta 

1604-ryhmästä ja on siten kappalemääräisesti pieni, yksittäisten kappaleiden yleensä 

suuret, 4,5 mm hiiletyssyvyydet ja suuri massa korostavat niiden suhteellista osuutta 

laskennassa. 

 

Simulaatiolla pitää pystyä kuitenkin tarkastelemaan myös tilannetta, jossa tuotantoon 

tulee uutta uunikapasiteettia. Uusi, nykyisiä suurempi uuni voisi tarjota kapasiteettia 

myös kokoluokassa, joka riittäisi 1604-ryhmän suurten kappaleiden lämpökäsittelyyn. 

Edellä mainituista syistä simulaatioon on rakennettu käyttäjälle mahdollisuus ottaa 

mukaan tai laskelmien ulkopuolelle 1604-tuoteryhmän suuret kappaleet. 

 

 

4.4.3 Uunien panoskoot 

 

Uunien vuotuiset kapasiteetit selvitettiin vuoden 2003 panospöytäkirjojen perusteella 

sillä lähtöoletuksella, että tuolloin uunien katsottiin toimineen täydellä kapasiteetilla. 

Suurelta osin tämä on totta, sillä lämpökäsittelyn ympärivuorokautinen taukoamaton 

prosessi, jossa hiiletys on uunien huolto- ja ylläpitoseisokkeja lukuun ottamatta 

mahdollisuuksien mukaan jatkuvaa, ei tarjoa mahdollisuutta uunien käyttötuntien 

lisäykseen. Myöskään kappalemäärän lisääminen täysiin panoksiin ei ole tietyn 

vaiheen jälkeen enää järkevää. Hiiletyskaasun kierron ja sammutuksen vaatiman 

vapaan öljynkierron varmistaminen sekä uunien panostelineiden ominaisuudet 

asettavat rajoituksia sille kuinka paljon kappaleita panoksiin voidaan asettaa siten, että 

lämpökäsittely on sekä onnistunutta että turvallista. 
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Kuitenkaan ei ole mahdotonta, että panoskokoja pystyttäisiin suurentamaan. 

Läheskään aina panoksia ei voida rakentaa niiden optimikokoon, koska kaikkien 

panoksen kappaleiden tulee olla yleensä samaa materiaalia ja yhtä hiiletyssyvyyttä. 

Samalla toimitusajat ohjaavat tuotantoa sikäli, että jos jokin työ on lämpökäsiteltävä 

kiireellisesti, se on lämpökäsiteltävä vaikka hiiletykseen ei olisi saatavilla kuin yksi 

kappale kyseessä olevaa hiiletyssyvyyttä. Tällaisessa tilanteessa tuotannon läpi kulkee 

panoksia, muttei kappaleita tai massavirtaa. Tilanne on ajoittain tämänkaltainen 

tuotannossa vähemmän käytetyillä materiaaleilla kuten 20MnCr5 hiiletysteräksellä, 

sekä pienillä ja vastaavasti myös erittäin suurilla hiiletyssyvyyksillä. Varsinkin pieniä, 

0,5 mm tai 0,9 mm hiiletyssyvyyden hammaspyöriä voitaisiin joskus asettaa PP-

ryhmän Ipsen-uunien panostelineisiin moninkertaisesti niin paljon kuin 

lämpökäsiteltäviä saman hiiletyssyvyyden kappaleita on. Lämpökäsittelyä edeltävien 

työvaiheiden ohjauksen jatkuva kehitys ja jossain määrin myös tuotesuunnittelun 

toteuttamat ratkaisut ovat avainkohtia siinä, kuinka hyvin panoskokoja onnistutaan 

tulevaisuudessa optimoimaan, jotta vajaita panoksia tulisi mahdollisimman vähän. 

 

Toinen muuttuja, joka tulevaisuuden panoskokojen kehityksessä tulee huomioida, on 

mahdolliset uudet uunit. Nykyinen uunikanta IP- ja PP-lämpökäsittely-yksiköissä 

muodostaa kokonaisuuden, jossa tietynlaiset, -kokoiset ja -muotoiset kappaleet on 

viisainta hiilettää tietyssä uunissa. Uusi hiiletysuuni aikaansaisi tilanteen, jossa 

valinnanvaraa tehokkaimpaan mahdolliseen tuotannon läpivientiin olisi enemmän. 

Tämän voi perustellusti odottaa lisäävän panosten kokoa jonkin verran kautta linjan. 

 

Simulaatioon on edellä kuvailluista syistä ollut perusteltua laittaa valintamahdollisuus 

sille, että olemassa olevien uunien panoskoot voivat muuttua (taulukko 9). 

Tummennettuihin kenttiin asetetut muutokset päivittyvät suoraan tuloksiin. 
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Taulukko 9  Panoskokojen muutosten syöttökenttä 

Panoskokojen muutosarviot 
uuneissa v.2008, verrattuna 
vuoden 2003 tasoon 
Uuni Muutos kpl/panos 

1 0 
3 0 
4 0 
6 0 
  

Ipsenit 0 
 

 

4.4.4 Uuni 4:n karkaisupanokset 

 

Aiemmin uuni 4 määriteltiin hiiletysuuniksi, joka palvelee ennen muuta lautaspyörien 

puristinkarkaisua. Uunissa lämpökäsitellään kahdenlaisia panoksia. Ensimmäinen 

ryhmä ovat hiiletyspanokset, joista lautaspyörät yksitellen hiiletyksen jälkeen 

sammutetaan suorakarkaisuina puristimessa. Uuni 4 on kuitenkin kooltaan matala, ja 

siksi lukumäärältään suuret, suurikokoisista lautaspyöristä koostuvat sarjat hiiletetään 

ensin muissa, korkeammissa pystyretorttiuuneissa. Kappaleiden jäähdyttyä panokset 

puretaan, ja niistä kootaan uuniin 4 karkaisupanoksia, jotka karkaisulämpöön 

kuumentamisen jälkeen erilliskarkaistaan puristinkarkaisuna. 

 

Tämä tapa käyttää uunia 4 on hyvin taloudellinen, sillä ilman karkaisua hiiletettävät 

lautaspanokset voidaan ensinnä rakentaa pystyretorttiuuneihin tiiviimmin kuin 

suorakastettavat panokset, ja toisaalta taas karkaisujen läpivienti uunissa 4 onnistuu 

paljon nopeammin kuin jos kappalemäärältään suuren sarjan kaikki lautaspyörät myös 

hiiletettäisiin siinä. 

 

Tuotannon kokonaismäärän lisääntyessä voidaan olettaa myös karkaisupanosten 

määrän kasvavan uunissa 4 samassa suhteessa kuin suurten lautaspyörien määrä 

kasvaa. Tällä on vaikutuksia tuotannon arvoihin sikäli, että uunituntien määrän ollessa 

jokseenkin vakio ja karkaisupanosten määrän kasvaessa hiiletyspanoksia menee 

vuositasolla tuotannosta läpi vähemmän kuin aiemmin. 
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Simulaatioon on tätä karkaisupanosten ja hiiletyspanosten suhteen muuttumista 

kuvaamaan asetettu kenttä, jonka tummennettuun osaan voidaan syöttää 

prosentuaalinen arvo sille, kuinka paljon karkaisupanosten määrä muuttuu vuoteen 

2003 verrattuna. Kenttään syötetyt tiedot vaikuttavat laskennan kautta suoraan 

tuloksiin. 

 

 

4.4.5 Aiempien kaltaiset uudet uunit 

 

Kun tiedetään odotettavissa oleva huomattava lisäys ATA Gears Oy:n 

lämpökäsittelyltä vaadittavaan kapasiteettiin, mahdollisuus lisätä lämpökäsittelyä 

simuloivaan matemaattiseen malliin kokonaan uusia uuneja on otettava huomioon. 

Yksi ratkaisu kapasiteettilaskennan kannalta on lisätä järjestelmään uusia, mutta jo 

olemassa olevien tyyppisiä uuneja. Tällainen lisäys simuloi paitsi mahdollisuutta 

hankkia samankaltaisia uuneja kuin jo tuotannossa olevat, myös tilannetta jossa 

hankittava uusi uuni olisi mittasuhteiltaan ja tyypiltään niin lähellä jotain nykyistä, että 

luotettavimmat arviot sen hiiletyskapasiteetista voitaisiin saada vertaamalla sitä 

johonkin jo olemassa olevista uuneista. 

 

Tämä on huomioon ottamisen arvoinen mahdollisuus IP-lämpökäsittelyssä etenkin 

nykyisen uunin 6 tyyppisellä, malliltaan uusimmalla ja nopeaan jäähdytykseen 

pystyvällä uunilla. 

 

Myös PP-lämpökäsittelyssä Ipsen-uunien kaltaisten uuniratkaisujen toistamisella 

saavutettaisiin huomattavaa etua koko muun tuotantoketjun pystyessä vain vähäisin 

muutoksin käsittelemään kolmannen hiiletysuunin lisäämisen vanhaan tuotantolinjaan. 

Tämä vaihtoehto otettiin jo huomioon uutta PP-hallirakennusta suunniteltaessa, kuten 

Ipsen-varaus PP-lämpökäsittelyn layout-piirroksessa osoittaa [liite 3]. 
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Tämänkaltaisten ratkaisujen vaikutusten tarkasteluun simulaatiossa on syöttökentät 

uusien, mutta kapasiteetiltaan jo olemassa olevien tyyppisten uunien liittämiseksi 

laskentaan (taulukko 10). Tummennetuille alueille kirjatut uunilisäykset päivittyvät 

laskentaan automaattisesti. 

 
Taulukko 10  Uusien uunien lisääminen järjestelmään 

Kapasiteetiltaan uunien 1-6 
tyyppiset uudet uunit 

Uunityyppi Lisäys/kpl 
1 0 
3 0 
4 0 
6 0 
  

Ipsen 0 
  

  
Uuden kokoluokan "7-uuni" 

Uuni Määrä/kpl 
7 0 

 

Myös mahdollisuus vanhojen uunien poistamiseen lämpökäsittelyn järjestelmästä on 

huomioitava, jos esimerkiksi halutaan tutkia mahdollisuutta korvata IP-lämmön pienin 

uuni 1 jollain sisämitoiltaan suuremmalla uuniratkaisulla. Tämä onnistuu samaa 

syöttötaulukkoa (taulukko 10) käyttäen asettamalla tummennettuun syöttökenttään 

poistettavan uunin kohdalle negatiivinen luku. 

 

 

4.4.6 Uudentyyppiset uudet uunit 
 
 

Toinen uusien uunien malli, joka simuloinnissa tulee ottaa huomioon, ovat kokonaan 

uudentyyppiset uunit. Tällainen, nimikkeellä uuni 7 työn yhteydessä kulkenut ratkaisu, 

olisi niin poikkeava esimerkiksi suuren kokonsa vuoksi, ettei sitä voitaisi mallintaa 

aiempien uunien kapasiteettien ja muiden ominaisuuksien mukaan. Simulaation 

käyttäjälle tulee tarjota mahdollisuus tällaisen uuden uunin lisäämiselle järjestelmään 

(taulukko 10) sekä uunin ominaisuuksien asettamiseen sellaisiksi, joiksi hän ne arvioi 
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(taulukko 11). Tummennettuihin kenttiin syötettävät arvot vaikuttavat uunin 

vuosittaisen kapasiteetin laskentaan automaattisesti, mutta koko lämpökäsittelyä 

kattavaan laskentasimulaatioon ne siirtyvät vain, jos uuni on myös lisätty järjestelmään. 

 

Taulukko 11  Uunin 7 ominaisuuksien syöttö- ja tarkastelukenttä 

Arvio 7-uunin kapasiteetista    

Hiiletyssyvyys 
Panoksia 

/vuosi kpl/panos Tuntia/panos 

Arvioitu 
volyymi 

kpl/vuosi 
Uunitunteja 

/vuosi 
0,9-1,2 0 0 14 0 0 

1,6 5 15 20 75 100 
2 40 12 28 480 1120 

2,5-2,85 95 7,5 41 713 3895 
3 40 4 53 160 2120 

3,5-4,5 10 2,5 70 25 700 
Yhteensä 190   1453 7935 

  

 

4.4.7 Muutokset hiiletyssyvyysjakaumissa 

 

Hiiletyssyvyysjakaumien simuloinnissa lähtöasetelmana toimii se arvio, että vuonna 

2008 tuotantoon tuleva volyymi jakautuu hiiletyssyvyyksittäin tuoteryhmien sisällä 

samalla tavoin kuin vuoden 2003 volyymi jakautui. Ennakoitava kehitys viittaa siihen 

suuntaan, että nykyisissä tuoteryhmissä hiiletyssyvyydet suurenevat asiakkaiden 

esittämien tuotevaatimusten seurauksena. Simulaatioon on luotu tästä johtuen 

mahdollisuus muokata tarvittaessa olemassa olevia tuoteryhmäkohtaisia 

hiiletyssyvyysjakaumia [liite 6]. Esimerkkinä tämän toteutuksesta on PP-

lämpökäsittelyryhmän hiottujen pyörien hiiletyssyvyysjakauma (taulukko 12). 

 

Taulukon (taulukko 12) tummennettuihin kenttiin prosentteja muuttamalla muuntuvat 

simulaation hiottujen pyörien hiiletyssyvyysjakaumat vuoden 2008 volyymissa. 

Vuoden 2003 jakaumat jäävät edelleen viereisiin sarakkeisiin näkyville 

vertailukohdaksi. Muunneltujen vuoden 2008 prosenttien yhteissumman alimmalla 

rivillä tulee muuntamisen jälkeenkin olla 100 %. 
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Taulukko 12  Hiiletyssyvyysjakaumien muokkauskenttä 

PP 2003 (Toteutunut)  2008 (Arvio) 
Hiotut % Paria  % Paria 

0,9 20 165  20 399 
1,2 12,7 105  12,7 254 
1,6 39,8 328  39,8 795 
2 26,6 219  26,6 531 

2,5 1 8  1 20 
Yht:  825  100 1997 

 

 

4.5 Muut laskennassa huomioitavat muuttujat 

 

4.5.1 IP- ja PP-lämpökäsittelyryhmien välinen materiaalivirta 

 

Vuonna 2003 PP-ryhmän uunit olivat vielä osa yhtä lämpökäsittely-yksikköä, ja 

tuolloin ne palvelivat nykyistä enemmän suurten, nykyisen IP-ryhmän kappaleiden 

lämpökäsittelyä. Vuonna 2003 Ipsen-uuneissa hiiletettiin muun muassa 127 kappaletta 

hiiletyssyvyyksien 2,5-3 mm hammaspyörää. Pelkästään näiden kappaleiden 

lämpökäsittelyn muuntaminen uunitunneiksi ja sitä kautta panoksiksi ja kappaleiksi 

PP-ryhmän 0,5-0,9 mm hiiletyssyvyisen tuotannon osalle tarkoittaisi yli 2300:aa tuon 

hiiletyssyvyyden lisäkappaletta vuodessa. Vastaavasti toisaalta vuonna 2003 myös 

nykyisen IP-ryhmän uuneissa käsiteltiin enemmän PP-ryhmän kappaleita. 

 

Vuonna 2004 toteutunut jako IP- ja PP-ryhmiin ei kuitenkaan ole lopettanut tavaran 

kulkua lämpökäsittelyn yksiköiden välillä, puhtaasti käytännöllisistä syistä. Ipsen-

uunien korkeus asettaa niissä lämpökäsiteltävien pinioneiden maksimipituudeksi 550 

mm, joten kaikki tätä pituutta suuremmat PP-ryhmään kuuluvat pinionit on käsiteltävä 

IP-lämpökäsittelyn pystyretorttiuuneissa. Vastaavasti monet IP-ryhmän tuotteet, kuten 

lähes kaikki EN36 teräksestä valmistetut lyhyet mutta rakenteeltaan järeät 

erilliskarkaistavat pinionit, on osin telineratkaisujen, osin nopeasti ja helposti Ipsen-

uunien eteisessä tapahtuvan automaattisen välijäähdytystoiminnon ansiosta 
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hiiletyskarkaistu PP-lämpökäsittelyn uuneissa. Myös saman hiiletyssyvyyden 

hammaspyörien järkevä yhdistäminen yhteen panokseen johtaa usein kappaleiden 

kuljetukseen lämpökäsittely-yksiköiden välillä.  

 

On vaikeaa arvioida, kuinka paljon IP- ja PP-ryhmien välinen materiaalivirta nykyisin 

eroaa vuonna 2003 vaikuttaneesta tilanteesta, jossa tätä erottelua ryhmien välille ei 

ollut vielä tehty. Sen sijaan, että edes yritettäisiin tarkasti simuloida tilannetta, on syytä 

ottaa lämpökäsittelyn sisäiset materiaalivirrat ja yhteistoiminta huomioon lähinnä siinä 

huomiossa, että lämpökäsittelyn kapasiteettilaskentaa tulee erillisistä IP- ja PP-

yksiköistä huolimatta tarkastella monilta osiltaan yhtenä kokonaisuutena. 

 

 

4.5.2 Nuorrutusteräkset 

 

 Jo aiemmin tässä tutkielmassa esiin nostetut nuorrutusteräksestä valmistetut 

induktiokarkaistut hammaspyörät on otettava huomioon hahmoteltaessa laskentaa 

tarkemmin. Nykyisin nuorrutusteräksestä valmistetaan vain tiettyjä 

lautaspyörätyyppejä kaivosmurskaimia varten. Vuositasolla tuotantomäärä on 

kokonaisuuteen suhteutettuna marginaalinen ja laskettavissa kymmenissä 

lautaspyörissä. Vuoden 2008 tilanteesta näissä suhteissa ei kuitenkaan ole olemassa 

varmaa ennustetta, ja on mahdollista, että nuorrutusteräsmateriaalien suhteellinen 

käyttö lisääntyy. Vaikka kehitys tässä suhteessa on syytä ottaa huomioon, näille 

hiiletyskarkaisun ulkopuolelle jääville hammaspyörille ja niiden määrälle ei 

kuitenkaan ole syytä luoda omia laskentatoimintoja simulaatioon.  Yksinkertaisinta on 

tarpeen ja tiedon mukaan vähentää arvioitu nuorrutusteräksisten kappaleiden määrä 

suoraan volyymiennusteista jo ennen lämpökäsittelysimuloinnin käyttöä. 

 

 

4.6 Laskennan tuloskaavion luominen 

 

Varsinaisten tulosten nähtäville saamiseksi taulukkoon tuli vielä luoda laskennan 

parametrit yhdistäneet kaavat sekä esitystapa, jossa tulokset olisivat yksinkertaisessa, 
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helposti tarkasteltavassa muodossa. Tämä toteutettiin luomalla taulukkoon erillinen, 

parametrien muuttuessa automaattisesti päivittyvä tulossivu, joka osoittaa 

kulloisessakin tilanteessa uunien yhteenlasketut kapasiteetit ylittävän volyymin 

ylijäämän kappaleina ja kilogrammoina sekä eriteltyinä IP- ja PP-ryhmien 

lämpökäsittelyihin. 

 

Viimeistelynä laskentaan liitettiin vielä tuloksien kokonaistarkastelua järkeistävä 

ominaisuus, joka siirtää mahdollisten laskentaparametrien muutosten eräille 

hiiletyssyvyyksille aiheuttaman negatiivismerkkisen ylijäämän toisiin 

hiiletyssyvyyksiin, ottaen huomioon eri hiiletyssyvyyksiä koskevat vaihtelevat uuniajat 

ja panoskoot [liite 7]. Tämä ominaisuus estää negatiivisen volyymiylijäämän 

syntymisen. Koska negatiivisilla luvuilla voi silti olla käyttöä sellaisessa nykyiseen 

yleisasetelmaan verraten päinvastaisessa tilanteessa, jossa halutaan nähdä kuinka 

suureksi käyttämättä jäävä lämpökäsittelykapasiteetti muodostuu, sekä 

muuntamattomat että muunnetut volyymiylijäämät jätettiin nähtäville tulososaan. 

 

 

5. TYÖN TULOKSET 

 

Työn tulokset muodostuvat laskentataulukolla luoduista, matemaattisesti simuloiduista 

malleista ATA Gears Oy:n tuotannon ennustettua volyymia ja sen lämpökäsittelyä 

varten. Vaikka ennusteisiin pohjautuva simulointi ei voikaan antaa vastausta tuleviin 

valintoihin, se tarjoaa laskennallisen pohjan, jolle päätökset lämpökäsittelyn 

strategiavaihtoehdoista tulevaisuuden suhteen voidaan perustaa. 

 

Strategiavaihtoehtojen tarkastelussa pääpainopiste on syytä asettaa kriittiseen 

pisteeseen eli IP-lämpökäsittelyn kohdalle. Vaikka kasvuennuste osoittaa voimakasta 

lisääntymistä myös PP-tuotannon volyymissa, juuri suurikokoiset IP-tuotannon 

kappaleet pitkine hiiletysaikoineen ovat odotettavissa olevista ongelmista mittavin. 

Kokonsakin puolesta PP-ryhmän materiaalivirta on lisäksi helpommin ohjattavissa IP-

lämpökäsittelyyn kuin päinvastoin. 
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5.1 Strategiavaihtoehto 1: Ei uusia uunihankintoja 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– 1604-ryhmä mukana laskennassa 

– ei uusia uuneja 

– ei muutoksia uunien käyttökapasiteetteihin. 

 

Laskennan tulokset liitteessä [liite 7]. 

 

Jos minkäänlaisia investointeja uusiin uuneihin ei toteuteta ja kaikki ennustettu 

volyymin kasvu vuosien 2003 - 2008 välillä siirtyy sellaisenaan alihankintaan, 

seurauksena on lähes pelkästään IP-lämpökäsittelyn puolelta 670 tonnin vuotuinen 

lämpökäsittelyvaatimus alihankinnanalle. Muutos nykytilanteeseen olisi huomattava, 

sillä esimerkiksi vuonna 2003 lämpökäsittelytarve alihankinnasta on ollut noin 100 

tonnin luokkaa. Myös PP-lämpökäsittelyn osalle jää laskennan tuloksena hieman 

uunien kapasiteetin ylittävää volyymin ylijäämää. Erityisesti PP-ryhmään paneudutaan 

myöhemmin kohdassa 5.5. 

 

Alihankintaan nojautuminen edustaa riskittömyyttä siinä tilanteessa, että ennustettu 

kasvu ei toteutuisikaan. Tämä ei kuitenkaan ole merkittävä uhkakuva, ottaen huomioon 

että jo nykyisellä tuotannon tasolla osa tuotteista lähetetään alihankintaan oman 

uunikapasiteetin riittämättömyyden vuoksi. Mahdollisen investoinnin hinta huomioon 

ottaenkin hammaspyörien lämpökäsittely alihankintana on kalliimpaa kuin 

lämpökäsittely omissa uuneissa, jos uunien täyttöaste on korkea. 

 

Jos investointeja ei tehdä, kasvava logistinen tarve vaatii uusia järjestelyjä. Myös koti- 

ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kyky selviytyä näin suuresta alihankintatyöstä on 

selvitettävä. 
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5.2 Strategiavaihtoehto 2: Uuni-investoinnit nykyiseen IP-halliin 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– 1604-ryhmä ei mukana laskennassa 

– panoskokoja kasvatettu IP-ryhmän uuneissa 0,2 kpl/panos 

– karkaisupanosten määrää uunissa 4 lisätty +70% 

– uutena hiiletyskapasiteettina kaksi ominaisuuksiltaan uunin 6 kaltaista uunia. 

 

Taulukko 13  Laskentasimulaation tulokset strategiavaihtoehdossa 2 

IP yhteensä: (2008 ennuste)  Uunien kapasiteetit  
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Uuni 1/kpl Uuni 3/kpl Uuni 4/kpl Uuni 6/kpl 

0,9-1,2 789  746 38 2 79 
1,6 2038  751 122 27 233 
2,0 3884  855 849 113 814 

2,5-2,85 2077  156 454 157 1102 
3,0 366  4 15 52 334 

Yhteensä 9154  2512 1479 350 2562 
         
         

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg    
0,9-1,2 -76  0 0    

1,6 905  865 48030    
2,0 1252  1252 135941    

2,5-2,85 209  136 34741    
3,0 -39  0 0    

Yhteensä 2251  2253 218713     

 

Yhtenä vaihtoehtoisena mallina uuden uunikapasiteetin saavuttamiseksi on käyttää 

hyväksi jo olemassa olevaa hallia. Ipsen-uunien ja niiden oheistarpeiden siirtäminen IP-

lämpökäsittelyhallista on vapauttanut hallitilaa. Soveltuvia sijoituspaikkoja on olemassa 

ainakin kahdelle uudelle kuoppauunille, mikäli tässä yhteydessä hankittavat 

uunijärjestelmät pystyvät nykyisen uunin 6 tavoin jäähdytykseen ilman kuilua, jolloin 

nykyisestä jäähdytyskuilusta voitaisiin luopua. Jos uunit lisäksi olisivat tyypiltään 

riittävän samankaltaisia nykyisen uunin 6 kanssa, saavutettaisiin huomattavia etuja siitä 

että koko muu tuotantoketju, eli kastoallas, päästöuuni, nostolaitteet ja panostelineet, 

soveltuisivat sellaisenaan käytettäviksi uusien uunien toiminnan tukena. Investointi 

olemassa olevaan halliin vaatisi myös vähäisempiä ja edullisempia rakennus- ja 
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logistiikkaratkaisuja kuin lämpökäsittelytoiminnan laajentaminen kokonaan uusiin 

tiloihin. 

 

Kaksi uutta uunin 6 tyyppistä uunia eivät kuitenkaan kykenisi lämpökäsittelemään koko 

ennustettua vuoden 2008 volyymia (taulukko 13). Alihankinnan osuudeksi jäisi 

laskennan mukaan vuositasolla noin 220 tonnia sellaista IP-lämpökäsittelyn tuotantoa, 

joka kokonsa puolesta olisi lämpökäsiteltävissä, mutta uunien kapasiteetti ei riittäisi. 

Lisäksi uunien koko ei kasvaisi nykyisestä, mistä seuraisi että myös tuotannon 

suurikokoisimpien kappaleiden osalta ratkaisuna toimisi edelleen alihankinnan 

tilaaminen yhteistyökumppaneilta. Tämä tarkoittaisi vuodessa vielä noin 50 tonnia 

alihankinnassa lämpökäsiteltäviä hammaspyöriä edellä mainittujen lisäksi. 

 

Ongelmaksi saattaa lisäksi kohota nykyisen hallin toimintojen kyky sopeutua 

lisääntyvään kappaleiden läpimenoon ja kahteen uuteen suureksi luokiteltavaan uuniin. 

Esimerkiksi oman erillisen öljynkierron rakentaminen uunin 4 karkaisupuristimelle olisi 

välttämätöntä, jos sekä puristinkarkaisujen että kuoppauunien määrää ja sitä kautta 

kastoaltaan käyttöä lisättäisiin. Jo nykyisin lähes jatkuvassa käytössä olevan 

päästöuunin kyky suoriutua entistä useamman panoksen päästämisestä tulisi selvittää. 

Myös hallin rajallisten tilojen riittävyys toimivaan, tehokkaaseen työskentelyyn tulee 

ottaa huomioon. 

 

 

5.3 Strategiavaihtoehto 3: IP-lämpökäsittelyhallin laajennus 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– 1604-ryhmä mukana laskennassa 

– panoskokoja kasvatettu IP-ryhmän uuneissa 0,2 kpl/panos 

– karkaisupanosten määrää uunissa 4 lisätty +70% 

– uutena hiiletyskapasiteettina kaksi uudentyyppistä uunia 7 (taulukko 11). 
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Taulukko 14  Laskentasimulaation tulokset strategiavaihtoehdossa 3 

IP yhteensä: (2008 ennuste)  Uunien kapasiteetit 
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Uuni 1/kpl Uuni 3/kpl Uuni 4/kpl Uuni 6/kpl Uuni 7/kpl 

0,9-1,2 789  746 38 2 26 0 
1,6 2038  751 122 27 78 150 
2,0 3884  855 849 113 271 960 

2,5-2,85 2077  156 454 157 367 1425 
3,0-4,5 434  4 15 52 111 370 

Yhteensä 9222  2512 1479 350 854 2905 
          
          

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg     
0,9-1,2 -23  0 0     

1,6 911  0 0     
2,0 835  0 0     

2,5-2,85 -482  0 0     
3,0-4,5 -118  0 0     

Yhteensä 1122  0 0       

 

Nykyisen lämpökäsittelyhallin laajentaminen tai kokonaan uuden rakentaminen ovat 

yksi vaihtoehto lisäkapasiteetin saavuttamiseksi. ATA Gears Oy:ssä onkin jo tutkittu 

mahdollisuuksia IP-lämpökäsittelyhallin ja sen viereisen tarkastamorakennuksen välisen 

tilan rakentamista lämpökäsittelyn laajennukseksi [liite 3]. Uudella tai laajentuvalla 

hallilla ja sinne sijoitettavilla uuneilla voitaisiin saavuttaa halutut kapasiteettilisäykset 

häiritsemättä juuri missään vaiheessa käynnissä olevaa lämpökäsittelytoimintaa. Lisäksi 

olemassa olevien laitteistojen mittasuhteet eivät rajoittaisi uusia uuneja, vaan niiden 

koko ja toimintaperiaatteet voitaisiin suunnitella tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. 

 

Suurten uunien etu on niiden kyvyssä käsitellä paljon kappaleita yhdellä kertaa. 

Laskennassa on uudentyyppiselle uunille 7 käytetty aiemmin esiteltyjä parametreja 

(taulukko 11). Tämänkaltaiset parametrit on alustavasti arvioitu kuoppauunille, jonka 

retortin tuotannossa hyödynnettävä halkaisija olisi 1700 mm ja korkeus 2500 mm. Kaksi 

tämänkaltaista uunia pystyy laskennallisesti esitettyjen parametrien mukaan 

käsittelemään koko vuoden 2008 ennusteen mukaisen volyymin, mukaan luettuina 1604-

ryhmän suuret kappaleet (taulukko 14). Molempia uuneja ei olisi välttämättä hankittava 

yhdellä kertaa, vaan investointi voitaisiin alkuun toteuttaa jättämällä tiloihin pelkästään 

varaus sekä valmiudet toisen samankaltaisen uunin myöhempään käyttöönottoon. 
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Investointina kokonaan uuden lämpökäsittelylinjan rakentaminen on joka tapauksessa 

huomattava. Pelkkien uunien ja hallitilan lisäksi tarvitaan myös entisiä suurempi 

pesukone, öljykastoallas ja päästöuuni, kaasutusjärjestelmät, panostelineet sekä kaikki 

panosten kokoamiseen ja kappaleiden siirtämiseen tarvittava välineistö. Myös 

lainsäädännölliset asiat tulee huomioida erityisesti ympäristö-, rakennus- ja 

paloturvallisuussäädösten osalta. Kaikesta tästä seuraa investoinnille suhteellisen pitkä 

käyttöönottoaika. 

 

Suuri kokokaan ei ole välttämättä pelkkä etu uunille, sillä panoksen yhtenäistä 

hiiletyssyvyyttä koskevien vaatimusten mukaisesti se aiheuttaa tuotannonohjaukselle 

tarpeen, jossa täysien panosten aikaansaamiseksi aiempien tuotantovaiheiden tulee 

toimittaa lämpökäsittelyyn kerrallaan riittävä määrä saman hiiletyssyvyyden kappaleita. 

Koska suuren hiiletyssyvyyden kappaleiden sarjat ovat ATA Gears Oy:n tuotannossa 

pieniä, uunin tilavuutta optimaalisesti hyödyntävien täysien panosten kokoaminen ei ole 

ongelmatonta. Entistä suurempien uunien kohdalla tämä ongelma korostuu ja vaatii 

toimenpiteitä aiempien työvaiheiden ohjaamiseksi lämpökäsittelyä palveleviksi. 

Muutoin uhkana on, että uunit hiilettävät lähes jatkuvasti vajaita panoksia, jolloin niiden 

toiminta on kallista. Jos on oletettavaa, ettei korkeaan täyttöasteeseen voida päästä, 

useammat pienet uunit ovat parempi ratkaisu kuin yksi suuri. 

 

 

5.4 Strategiavaihtoehto 4: Investointien yhdistelmä IP-lämpökäsittelyssä 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– 1604-ryhmä mukana laskennassa 

– panoskokoja kasvatettu IP-ryhmän uuneissa 0,2 kpl/panos 

– karkaisupanosten määrää uunissa 4 lisätty +70% 

– uutena hiiletyskapasiteettina yksi ominaisuuksiltaan uunin 6 kaltainen uuni, 

sekä yksi uudentyyppinen uuni 7 (taulukko 11). 
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Taulukko 15  Laskentasimulaation tulokset strategiavaihtoehdossa 4 

IP yhteensä: (2008 ennuste)  Uunien kapasiteetit  
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Uuni 1/kpl Uuni 3/kpl Uuni 4/kpl Uuni 6/kpl Uuni 7/kpl 

0,9-1,2 789  746 38 2 53 0 
1,6 2038  751 122 27 156 75 
2,0 3884  855 849 113 543 480 

2,5-2,85 2077  156 454 157 734 713 
3,0-4,5 434  4 15 52 222 185 

Yhteensä 9222  2512 1479 350 1708 1453 
          
          

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg     
0,9-1,2 -50  0 0     

1,6 908  882 48968     
2,0 1044  409 44405     

2,5-2,85 -137  0 0     
3,0-4,5 -44  0 0     

Yhteensä 1721  1291 93373       

 

Mahdollinen vaihtoehto tulevan lämpökäsittelyn kapasiteettitarpeen saavuttamiseksi on 

myös yhdistää edellä kuvailtuja investointisuunnitelmia. Tulosten perusteena 

käytetyssä laskennan mallissa investoidaan vanhaan IP-lämpökäsittelyhalliin 

hankkimalla yksi uunin 6 tyyppinen uuni. Lisäksi uusi halli tai hallin laajennus 

toteutetaan, mutta siten että investointi sisältää tässä vaiheessa vain yhden uuni 7:n 

tyyppisen uunin. Laskennassa on uunille 7 käytetty parametreja taulukosta (taulukko 

11). 

 

Kokonaisuutena tällaisen investoinnin jälkeen ennustetusta vuoden 2008 volyymista 

jäisi laskennallisesti näitä parametreja käyttäen alihankinnassa lämpökäsiteltäviksi 

runsaat 90 tonnia IP-kokoluokan kappaleita (taulukko 15). Lisäksi suurten 1604-

ryhmän kappaleiden lämpökäsittely omissa uuneissa tulisi mahdolliseksi. Yhden uunin 

lisäys käytössä olevan lämpökäsittelyhallin uunikantaan ei aiheuta yhtä suuria 

hankaluuksia käynnissä olevalle tuotannolle kuin kahden lisäuunin käyttöönotto. Malli 

tarjoaisi joustavuutta jatkotoimien suunnitteluun, sillä investointien toteutukset 

voitaisiin edellisiä ratkaisuja selkeämmin suorittaa toisistaan riippumattomina 

projekteina, jos tulevaisuuden ratkaisujen hahmottamiseen tarvittaisiin enemmän aikaa. 

 

Uuni 7 uusine hallitiloineen tulisi investointien yhdistelmässä yhtä kalliiksi kuin sen 

rakentaminen strategiavaihtoehdon 3 mukaisesti ilman investointeja vanhoihin 
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hallitiloihin. Luonnollisesti järjestelmävaraus toiselle uuni 7:n tyyppiselle 

hiiletysuunille kannattaisi toteuttaa uuteen halliin myös tämän investoinnin yhteydessä 

tulevaisuutta huomioiden. 

 

 

5.5 PP-lämpökäsittelyn strategiavaihtoehdot 

 

Edellä on käsitelty lähinnä IP-lämpökäsittelyn osuutta lämpökäsittelyn tulevan 

strategian kannalta. Myös PP-lämpökäsittely ja sen kautta kulkeva materiaalivirta ovat 

kuitenkin osa kokonaisuutta. Ilman mitään investointeja tai muita muuttujia 

tapahtuneen laskennan tulokset käsiteltiin jo lyhyesti aiemmin, ja ne ovat nähtävissä 

liitteessä [liite 7]. 

 

 

5.5.1 Pienten pyörien lämpökäsittely 

 

Tilanne PP-lämpökäsittelyssä on tällä hetkellä sen kaltainen, että Ipsen-uunien 

hiiletyskapasiteetti riittää PP-ryhmän kappaleiden lämpökäsittelylle, ja jäljelle jäävää 

vapaata kapasiteettia täytetään IP-ryhmän kappaleiden lämpökäsittelyllä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että jos IP-lämpökäsittelyn uunikapasiteetti kasvaa niin suureksi, 

etteivät IP-ryhmän suuren hiiletyssyvyyden kappaleet enää tulevaisuudessa rasita PP-

ryhmän kapasiteettia, PP-lämpökäsittely pystyy hiiletyskarkaisemaan koko vuoden 

2008 volyymiennusteen sisältämän oman ryhmänsä kappalemäärän jo nykyisellä 

uunikannallaan. Tämän voi todentaa kasvattamalla laskennassa Ipsen-uunien panosten 

keskimääräistä panoskokoa yhdellä kappaleella panosta kohden, mikä PP-ryhmän 

pienen kokoluokan kappaleilla osalta on mahdollista ja johtaa taulukoituihin tuloksiin 

(taulukko 16). 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– panoskokoja kasvatettu PP-ryhmän uuneissa 1 kpl/panos 

– ei uusia PP-ryhmän uuneja. 
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Taulukko 16  Laskentasimulaation tulokset PP-lämpökäsittelyssä panoskokojen 

kasvaessa  

PP yhteensä: (2008 ennuste) Uunien kapasiteetit 
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Uunit 2 & 5/kpl   

0,5-0,9 17555  9888   
1,2 3321  3119   
1,6 2191  4461   
2,0 1108  1236   

2,5-3,0 40  151   
Yhteensä 24215  18855   

       
       

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg 
0,5-0,9 7667  0 0 

1,2 202  0 0 
1,6 -2270  0 0 
2,0 -128  0 0 

2,5-3,0 -111  0 0 
Yhteensä 5360  0 0 

   

 

5.5.2 PP-lämpökäsittely osana tuotantovaiheen kokonaisuutta 

 

Lisäinvestointi PP-lämpökäsittelyyn saattaisi silti olla kokonaisuutta tarkastellen 

tarkoituksenmukaista. Tietynkokoisten ja -muotoisten kappaleiden lämpökäsittelyssä 

Ipsen-uunit telineratkaisuineen ovat tehokkaita. Uuden, mahdollisesti nykyisin 

käytössä olevia malleja profiililtaan korkeamman (750 mm), ja siten myös pidempien 

pinionien hiiletyskarkaisun mahdollistavan, uunin hankinta valmiiksi sille varatulle 

paikalle olemassa olevaan tuotantolinjaan PP-lämpökäsittelyyn voisi olla 

käytännöllinen ratkaisu IP-ryhmän hammaspyörien lämpökäsittelyn tehostamiseksi. 

 

Laskennan parametrit: 

– Vuoden 2008 myynnin volyymin kasvuennuste (taulukko 1) 

– panoskoot ennallaan 

– uutena hiiletyskapasiteettina yksi nykyisiä korkeampi Ipsen-uuni, jonka 

vuotuinen hiiletyskapasiteetti 10% suurempi kuin nykyisillä Ipsen-uuneilla. 
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Taulukko 17  Laskentasimulaation tulokset PP-lämpökäsittelyssä kolmella Ipsen-

uunilla 

PP yhteensä: (2008 ennuste) Uunien kapasiteetit 
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Ipsen-uunit/kpl   

0,5-0,9 17555  14880   
1,2 3321  4585   
1,6 2191  6513   
2,0 1108  1700   

2,5-3,0 40  193   
Yhteensä 24215  27871   

       
       

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg 
0,5-0,9 2675  0 0 

1,2 -1264  0 0 
1,6 -4322  0 0 
2,0 -593  0 0 

2,5-3,0 -153  0 0 
Yhteensä -3656  0 0 

 

Vaikka uuden korkeamman uunin vuotuisen kapasiteetin laskettaisiin olevan vain 10 % 

suurempi kuin nykyisten uunimallien ja panoskokoja ei kasvatettaisi lainkaan, kolmen 

hiiletysuunin PP-lämpökäsittelyryhmä selviytyisi omasta materiaalivirrastaan ja 

kykenisi vielä lämpökäsittelemään lähes 130 tonnia myös IP-ryhmän kappaleita 

olettaen, että kokoluokaltaan tähän uuniin sopivia kappaleita olisi riittävästi (taulukko 

17). Pelkästään PP-ryhmän uunikapasiteettia lisäämällä ei lämpökäsittelyn tulevaa 

kapasiteettivajetta voida kokonaan poistaa, mutta tämän vaihtoehdon huomiointi IP-

lämpökäsittelyn suunnitelmia tukevana ratkaisuna on mahdollista. 

 

 

6. TULOSTEN TARKASTELU 

 

Kun kyseessä on simulointi, on siihen vaikuttavien pohjatietojen myöhempi seuranta 

tärkeää. Tarkempien pohjatietojen ollessa käytettävissä laskenta voidaan toteuttaa 

uudelleen tulevaisuudessa ja selvittää onko tätä kautta saatavissa oleva tieto 

merkittävästi muuttunut. Erityisesti tulee huomioida vuoden 2005 panostietojen 

myöhempi päivitys laskentataulukon pohjatiedoiksi niiden valmistuessa, sillä noissa 

luvuissa voidaan ensimmäistä kertaa nähdä koko vuoden tasolla IP- ja PP-

lämpökäsittely-yksiköiden vuonna 2004 tapahtuneen toisistaan erottamisen vaikutukset 
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uunien käyttöön. Samalla nuo tiedot ja niiden vertaaminen vuoden 2003 panostietojen 

kanssa osoittavat entistä paremmin sen, onko muutos tähän mennessä ollut sen 

suuntaista kuin etukäteen oli arvioitu eräiden taulukkolaskennan sisältämien 

laskentatekijöiden osalta. 

 

Pohjatietojen ja -arvioiden ollessa oikeita simulointi toimii ja saadut tulokset ovat 

laskennallisesti suhteellisen luotettavia. Tässä suhteessa työn alkuvaiheessa määritellyn 

strategiavaihtoehtojen tarkastelua palvelevan simulaation luomisen voidaan katsoa 

onnistuneen. Laskentaa käyttäen voidaan esittää useita ratkaisutapoja lämpökäsittelyä 

uhkaavaan kapasiteettivajeeseen ja osoittaa, millaisiksi nuo kapasiteettivajeet 

muodostuisivat erilaisten laajennusten seurauksena. 

 

Kritiikkiä esitän laskentataulukon käyttöliittymää kohtaan, josta tein kykyjeni mukaan 

myös muille käyttäjille suunnatun ja selkeän, mutta joka siitä huolimatta vaatii sekä 

huolellisuutta että perehtymistä asiaan ennen kuin tehokas käyttö on mahdollista. 

Tähän on syynä Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman heikko soveltuvuus jo 

olemassa olevien tietojen muuttamiseen. Jos laskentasimulaatiolle olisi laajempaa 

käyttöä, ongelman voisi korjata luomalla taulukon yhteyteen Windows -pohjaisen 

graafisen käyttöliittymän esimerkiksi Visual Basic -ohjelmalla. 

 

Lämpökäsittelyn strategiavaihtoehtoja koskevaa projektia on viety ATA Gears Oy:n 

sisäisesti eteenpäin koko simulaation valmistumista seuranneen kesän ja alkusyksyn 

2005 ajan muun muassa uuneja koskevien tarjouspyyntöjen muodossa sekä 

hallilaajennusta koskevien selvitysten kautta. Olen edelleen osallistunut tähän 

projektiin. 
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PP-lämpökäsittelylaitoksen pohjapiirros /7/  LIITE 2 

 

 



IP-lämpökäsittelylaitoksen ja sen laajennuksen pohjapiirros /7/ LIITE 3 

   

 



ATA Gears Oy:n työnumeron rakenne /6/  LIITE 4 

Työnumero on 6-merkkinen numerosarja, jossa on lisänä 2-merkkinen tunnusosa. 
(Uusi työnumerorakenne on otettu käyttöön lokakuussa 1994 työkalupakin käyttöön- 
oton yhteydessä) 
 
Ensimmäinen numero: 
 
 1 Läpättävät syklopalloidipyörät 
 
 2 HPG-pyörät 
 
     3 Hiotut pyörät 
 
 4 Palloidipyörät 
 
 5 Oerlikonpyörät 
 
     6 Vaihdetuotteet 
 
 7 Hammastamattomat komponentit 
 
Toinen numero: 
 
 4 vuosi 1994 
 
 5 vuosi 1995 jne 
 
Seuraavat neljä numeroa: 
 
 Juokseva numero (alkaa joka vuosi alusta) töiden avaamisjärjestyksessä 
 
Tunnusosa: 
 
 Pinioni .01, lautaspyörä .02, akseli .03 jne 
 
Esimerkit: 
 
 240121.01 
 
 - HPG-parin pinioni, joka on kirjattu ATAn tilauskantaan vuonna 1994 
 - Toimitusaika voi olla v. 1994, 1995 jne 
 
 550017.02 
 
 - Oerlikonparin lautaspyörä, joka on kirjattu ATAn tilauskantaan vuonna1995 
 - Toimitusaika voi olla v. 1995, 1996 jne. 
 
Aputyönumerot: 
 
Työkalujen, koesauvojen, aineentestauksien ja susitöiden työnumerot ovat 5-merkkisiä 
kohderyhmittäin juoksevia numerosarjoja: 
 
  Työkalut  55334 -> 
  Koesauvat  60965 -> 
  Aineentestaukset 64347 -> 
  Susityöt  71250 -> 
 
Aputyönumerot on otettu käyttöön vuonna 1986 ja ne jatkuvat vuosittain eteenpäin ilman 
“nollausta”.

 



Tuoteryhmien kappaleiden hiiletyssyvyysjakaumat vuonna 2003 LIITE 5 / 1 (2) 

 

IP: Uuni1 Uuni 3 Uuni 4 Uuni 6 Uuni 2 Uuni5 Uuni 9         
1604                 Yhteensä: % 1604 

2 2     3         5 5,1 2 
2,5   3             3 3,1 2,5 
2,7       3         3 3,1 2,7 
2,85       3     2   5 5,1 2,85 

3   3 3 18 4   26   54 55,1 3 
3,5       11     11   22 22,4 3,5 
4       2     3   5 5,1 4 

4,5             1   1 1,0 4,5 
                Yht: 98 100,0   

HPG 
210-300                     

HPG 
210-300

1,2 8     11 2 2     23 1,2 1,2 
1,6         1       1 0,1 1,6 
2 267 271 58 105 9 13 16   739 38,8 2 

2,5 78 235 124 178 19 14 3   651 34,2 2,5 
2,7 17 91 23 116     48   295 15,5 2,7 
2,85   5 19 22         46 2,4 2,85 

3 4 11 55 71 4 4     149 7,8 3 
                Yht: 1904 100,0   

Läppä 
210-300                     

Läppä 
210-300

0,9     2           2 0,4 0,9 
1,6 32 4 21 1 46 21     125 27,8 1,6 
2 44 24 61 52 29 64     274 60,9 2 

2,5 2 23 4 7   7     43 9,6 2,5 
2,7 1   4 1         6 1,3 2,7 

                Yht: 450 100,0   
HPG 

135-170                     
HPG 

135-170
1,2 21       24 25     70 5,7 1,2 
1,6 142 24   3 58 157     384 31,3 1,6 
2 201 146 6 31 97 102 7   590 48,2 2 

2,5 47 53 1 15 19 33 12   180 14,7 2,5 
2,7   1             1 0,1 2,7 

                Yht: 1225 100,0   
Läppä 

135-170                     
Läppä 

135-170
1,2 315       347 273     935 26,5 1,2 
1,6 474 80 10 46 332 479 5   1426 40,4 1,6 
2 205 317 4 61 297 256     1140 32,3 2 

2,5 3 4     11 12     30 0,8 2,5 
                Yht: 3531 100,0   

 

 



Tuoteryhmien kappaleiden hiiletyssyvyysjakautumat vuonna 2003 LIITE 5 / 2 (2) 

 

PP: Uuni1 Uuni 3 Uuni 4 Uuni 6 Uuni 2 Uuni5 Uuni 9         
Hiotut                 Yhteensä: % Hiotut 

0,9         135 167     302 20,0 0,9 
1,2         89 102     191 12,7 1,2 
1,6 17     6 263 314     600 39,8 1,6 
2 106 67     131 77 20   401 26,6 2 

2,5   15             15 1,0 2,5 
                Yht: 1509 100,0   

Läpätyt                     Läpätyt 
0,5         16 43     59 10,6 0,5 
0,9 2 2     72 131     207 37,2 0,9 
1,2 7       148 85     240 43,1 1,2 
1,6 4     17 22 4     47 8,4 1,6 
2       4         4 0,7 2 
                Yht: 557 100,0   

HPG                     HPG 
0,9         57 86     143 45,7 0,9 
1,2 36       53 30     119 38,0 1,2 
1,6 13 9     16 3     41 13,1 1,6 
2   10             10 3,2 2 
                Yht: 313 100,0   

Palloidi                     Palloidi 
0,5         552 388     940 11,7 0,5 
0,9 171 36   15 3130 2721     6073 75,7 0,9 
1,2 169       322 364     855 10,7 1,2 
1,6 27 1   1 46 82     157 2,0 1,6 

                Yht: 8025 100,0   
Oerlikon                     Oerlikon

0,9         1099 1003     2102 37,4 0,9 
1,2         575 521     1096 19,5 1,2 
1,6 20 10   10 1099 1259     2398 42,7 1,6 
2         10 12     22 0,4 2 
                Yht: 5618 100,0   

 

 



Myynnin volyymiennusteen jakautuminen hiiletyssyvyyksittäin tuoteryhmissä LIITE 6 / 1 (2) 

 

IP  2003   2008   Muutos 
1604  % Paria  % Paria  Paria 

2  5,1 4  5,1 6  3 
2,5  3,1 2  3,1 4  2 
2,7  3,1 2  3,1 4  2 
2,85  5,1 4  5,1 6  3 

3  55,1 38  55,1 66  28 
3,5  22,4 15  22,4 27  11 
4  5,1 4  5,1 6  3 

4,5  1,0 1  1,0 1  1 
 Yht:  69  100 120  51 
         

HPG 210-300  % Paria  % Paria  Paria 
1,2  1,2 10  1,2 18  8 
1,6  0,1 1  0,1 1  1 
2  38,8 332  38,8 581  249 

2,5  34,2 293  34,2 512  220 
2,7  15,5 133  15,5 232  100 
2,85  2,4 21  2,4 36  15 

3  7,8 67  7,8 117  50 
 Yht:  856  100 1498  642 
         

Läppä 210-300  % Paria  % Paria  Paria 
0,9  0,4 1  0,4 3  2 
1,6  27,8 69  27,8 223  154 
2  60,9 151  60,9 488  337 

2,5  9,6 24  9,6 77  53 
2,7  1,3 3  1,3 10  7 

 Yht:  248  100 801  553 
         

HPG 135-170  % Paria  % Paria  Paria 
1,2  5,7 31  5,7 57  26 
1,6  31,3 172  31,3 312  141 
2  48,2 264  48,2 481  217 

2,5  14,7 81  14,7 147  66 
2,7  0,1 1  0,1 1  0 

 Yht:  548  100 997  449 
         

Läppä 135-170  % Paria  % Paria  Paria 
1,2  26,5 487  26,5 317  -170 
1,6  40,4 743  40,4 483  -260 
2  32,3 594  32,3 386  -208 

2,5  0,8 15  0,8 10  -5 
 Yht:  1838  100 1195  -643 

 



Myynnin volyymiennusteen jakautuminen hiiletyssyvyyksittäin tuoteryhmissä LIITE 6 / 2 (2) 

 
PP  2003   2008   Muutos: 

Hiotut  % Paria  % Paria  Paria 
0,9  20 165  20 399  234 
1,2  12,7 105  12,7 254  149 
1,6  39,8 328  39,8 795  466 
2  26,6 219  26,6 531  312 

2,5  1 8  1 20  12 
 Yht:  825  100 1997  1172 
         

Läpätyt  % Paria  % Paria  Paria 
0,5  10,6 37  10,6 53  17 
0,9  37,2 129  37,2 187  58 
1,2  43,1 149  43,1 216  67 
1,6  8,4 29  8,4 42  13 
2  0,7 2  0,7 4  1 
 Yht:  346  100 502  156 
         

HPG  % Paria  % Paria  Paria 
0,9  45,7 79  45,7 274  196 
1,2  38 65  38 228  163 
1,6  13,1 23  13,1 79  56 
2  3,2 6  3,2 19  14 
 Yht:  172  100 600  428 
         

Palloidi  % Paria  % Paria  Paria 
0,5  11,7 472  11,7 1053  581 
0,9  75,7 3054  75,7 6812  3757 
1,2  10,7 432  10,7 963  531 
1,6  2 81  2 180  99 

 Yht:  4035  100 8998  4963 
         

Oerlikon  % Paria  % Paria  Paria 
0,9  37,4 1066  37,4 0  -1066 
1,2  19,5 556  19,5 0  -556 
1,6  42,7 1217  42,7 0  -1217 
2  0,4 11  0,4 0  -11 
 Yht:  2849  100 0  -2849 

 



Laskentasimulaation tulokset strategiavaihtoehdossa 1 LIITE 7 

IP yhteensä: (2008 ennuste) Uunien kapasiteetit 
Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  Uuni 1/kpl Uuni 3/kpl Uuni 4/kpl Uuni 6/kpl 

0,9-1,2 789  729 38 2 26 
1,6 2038  729 119 31 76 
2,0 3884  825 825 129 264 

2,5-2,85 2077  148 430 175 345 
3,0-4,5 434  4 14 58 102 

Yhteensä 9222  2435 1426 395 813 
       
       

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg   
0,9-1,2 -6  0 0   

1,6 1083  1080 59990   
2,0 1840  1840 199821   

2,5-2,85 979  979 249786   
3,0-4,5 256  256 159327   

Yhteensä 4153  4156 668923   
       
       

PP yhteensä: (2008 ennuste) Uunien kapasiteetit   

Hiiletyssyvyys Volyymi/Kpl  
Uunit 

2 & 5 /kpl    
0,5-0,9 17555  9600    

1,2 3321  2958    
1,6 2191  4202    
2,0 1108  1097    

2,5-3,0 40  124    
Yhteensä 24215  17981    

       
       

Hiiletyssyvyys 
Ylikuorma/kpl 

(muuntamaton)  Ylikuorma/kpl Ylikuorma/kg   
0,5-0,9 7955  1027 5359   

1,2 363  0 0   
1,6 -2011  0 0   
2,0 11  0 0   

2,5-3,0 -84  0 0   
Yhteensä 6234  1027 5359   

 

 


