
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknillinen tiedekunta 

Konetekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

RULLAKULJETTIMEN MALLINNUKSEN AUTOMATISOINTI 

 

 

 

 

Työn tarkastajat ovat professori Aki Mikkola ja TkT Kimmo Kerkkänen. 

Työn ohjaaja on professori Aki Mikkola. 

 

 

Natalissa 26. maaliskuuta 2008. 

 

 

 

 

Ilkka Saramies 

Rautatienkatu 7 D 32 

33100 Tampere 

050 3284212 



TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Teknillinen tiedekunta 

Konetekniikan koulutusohjelma 

 

Ilkka Saramies 

Rullakuljettimen mallinnuksen automatisointi 

Diplomityö 

2008 

49 lehteä, 39 kuvaa, 4 liitettä 

Tarkastajat: Professori Aki Mikkola 

 TkT Kimmo Kerkkänen 

Hakusanat: konfiguraattori, modulointi, kuljetin, CAD, parametrisuus, tuotemalli 

Keywords: configurator, modulation, conveyor, CAD, parametricity, product model 

 

Tämä diplomityö käsittelee erään rullakuljettia valmistavan yrityksen suunniteluprosessin 

tehostamista suunnitteluautomaatilla. 

Diplomityön tavoitteena oli parametrisoida asiakkaan 3D-tuotemalli ja luoda erillinen 

käyttöliittymä, jolla mallia voidaan määrätyissä rajoissa varioida. 

Diplomityön tuloksena syntyi toimiva Microsoft Excelilla toteutettu suunnitteluautomaatti, 

jolla voitiin varioida SolidWorksilla luotua tuotemallia. Suunnitteluautomaatti päivitti 

mallin lisäksi myös tuotteen valmistuspiirustukset ja komponenttien valmistukseen 

käytettävät työstökoneiden ohjaustiedostot. 

Automaatin käyttö lyhensi tuotteen variointiin kuluvaa aikaa alkuperäisestä yhdestä 
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 

 

Attribuutti  Kuvaa mahdollisimman tarkasti osan yhtä ominaisuutta. 

 

Automaatti  Laskentaohjelma, joka ohjaa mallin parametreja. 

 

DXF  Data eXhange Format, 2D-geometrian siirtomuoto. 

 

Luuranko-osa Kokoonpanon osa, joka sisältää vain apugeometriatietoja.

  

Parametri Muuttujan arvo, joka on syötettävä ohjelman tietyn vaiheen 

suorittamiseksi. SolidWorksissa parametrit määrittävät piirteen 

ominaisuudet. 

 

PDF Portable Document Format, Adoben kehittämä dokumentin 

tallennusformaatti. /1/ 

 

Piirre Ennalta määrätty konstruktion ominaisuus, jolle käyttäjä 

määrittelee parametrit. SolidWorksissa osa koostuu 

peräkkäisistä piirteiden suorituksista, ja usein jokaista piirrettä 

vastaa yksi työvaihe kappaleen valmistuksessa. 

 

Relaatio Osien, piirteiden, attribuuttien tai muiden konstruktiota 

määrittävien muuttujien välinen riippuvuussuhde. 

 

Reunaehto Kokoonpanomallien eri osiin kuuluvien piirteiden välinen 

relaatio. 

 

Sketch SolidWorks – ohjelman piirtotyökalu, jonka avulla määritetään 

luotavien 3D-piirteiden geometria. 

 

Standardi  Toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. 

 



Standardiosa  Standardin määrittelemä osa. 

 

Suppressointi SolidWorksin toiminto, joka muuttaa osan tai piirteen 

passiiviseksi hävittämättä sen geometria-, parametri- ja 

relaatiotietoja.  

 

Tuoteperhe Tuoteryhmä, jonka sisällä tuotteilla on jokin tai joitakin yhteisiä 

ominaisuuksia. /1/ 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tavoite 

 

Työn tavoitteena on parametrisoida olemassa oleva rullakuljettimen SolidWorks-malli 

(jäljempänä malli) ja luoda Microsoft Excel-pohjainen laskentaohjelma (jäljempänä 

automaatti), joka syöttää annettujen lähtöarvojen perusteella generoidut muuttujien arvot 

mallin parametrien arvoiksi AutomateWorks-ohjelman luoman rajapinnan läpi. 

 

Automaatin ensisijainen tarkoitus on minimoida aikaa vievä mallien ja piirustusten 

muokkaustyö. Automaatin käyttö paitsi mahdollistaa yritykselle asiakkaan tilauksen 

tuotantoon siirtämisen huomattavasti aikaisempaa nopeammin, myös lähes kokonaan 

eliminoi suunnitteluvirheet. Toissijainen tarkoitus on mahdollistaa yrityksen 

suunnittelutyön painopisteen siirto perussuunnittelusta tuotekehittelyyn olemassa olevin 

resurssein. 

 

Työ toteutetaan työnantajani insinööritoimisto Entop Oy:n ja Nekos Oy:n välisenä 

normaalina suunnitteluautomaatin suunnittelutyön toimeksiantona. 

 

1.2 Rullakuljetin tuotteena 

 

Rullakuljetinta (kuva 1) käytetään siirtämään kuormalavoja paikasta toiseen halutulla 

nopeudella. 

 

Kuljettimen runko on valmistettu levystä taivuttamalla. Runkokappaleet on yhdistetty 

toisiinsa U-palkista valmistetuilla jaloilla, joiden korkeus on rajoitetusti aseteltavissa, myös 

kuljetinrullat kiinnittävät rungot toisiinsa, voimanlähteenä toimii vaihdemoottori ja voima 

välitetään rullasta toiseen ketjulenkeillä. 

 

Rullakuljetin kootaan korkeintaan kolmesta kuljetinlohkosta, joista kukin voi olla 

korkeintaan kolme metriä pitkä. Kussakin lohkossa voi olla korkeintaan kaksi käyttöä, 

koko kuljettimessa kuitenkin yhteensä korkeintaan kolme. 
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Kuva 1: Rullakuljetin 

 

1.3 Nekos Oy yrityksenä 

 

Nekalan Konepaja Oy perustettiin Tampereella vuonna 1957. Sen perinteiden jatkajana 

Nekos Oy on Suomen vanhin materiaalinkäsittelyyn erikoistunut yritys. 

 

Nekos Oy:n omia tuotteita ovat mm. kuljetinjärjestelmät, muovilaatikoiden 

varastojärjestelmät, matkatavaran käsittelyjärjestelmät, lavaajat sekä robottilavaus- ja 

laatikointilaitteet. 

 

Lisäksi Nekosin edustamia tuotteita ovat lajittelu- ja lähettämöjärjestelmät, 

teollisuuspesukoneet, pakkauskoneet, käärintäkoneet ja paternoster-laitteet. 

Muovilaatikoiden käsittelyyn erikoistuneista yrityksistä Nekos Oy on Skandinavian 

kokenein. Asiakkaina Suomessa ovat lähes kaikki merkittävät elintarvikealan yritykset. 

Vientitoimituksia on muun muassa Ruotsiin, Norjaan ja Englantiin. /2/ 
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2 TEORIA 

 

2.1 Tuoteperheet ja modulointi 

 

Tuoteperheellä tarkoitetaan sellaisia tuoteryhmiä, joiden sisällä tuotteilla on jokin tai 

joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Tuoteperheiden perustamisen ajatus on jakaa tuotteisto 

sellaisiin ryhmiin, että tuotteiden samankaltaisuudesta voidaan hyötyä. /1/ 

 

Modulointi tähtää vaihtoehtoisten kokoonpanojen osien luomiseen. Moduloinnin tarkoitus 

on löytää tuotteelle rakenne, johon on helppo tehdä asiakkaan haluamat muutokset 

hallitusti. /3/ 

 

Moduloinnin päätavoite on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Osatavoitteita ovat 

taloudellisuuden parantaminen myynnissä, suunnittelussa, valmistuksessa ja huollossa, 

toimitusajan lyhentäminen ja sarjatuotantoon pääseminen. /4/ 

 

Tuote- ja osaperheiden hyödyntämisellä voidaan säästää huomattavasti aikaa sekä tuotteen 

valmistuksessa että myöhemmässä tuotteen kehitystyössä. Parhaimmillaan tuote voidaan 

moduloida jopa niin, että tuotteiden variointi eri asiakkaita varten voidaan tehdä vain 

yhdistelemällä tuotteen vakiomoduleita. /1/, /4/ 

 

Tuotteen jakaminen moduuleihin selkiyttää sen rakennetta ja toimintaa. Modulointi myös 

vähentää nimikkeiden määrää. /4/ 

 

2.2 Toiminnan tehostaminen moduloinnin avulla 

 

Modulointi tarkentaa huomattavasti tuotteen kustannusarvioita, kun tuotteen osien 

valmistuskustannuksista on kokemukseen perustuvaa tietoa. Näin pystytään myös 

paremmin hallitsemaan yksittäisten moduulien valmistuskustannuksia ja vältytään tuotteen 

ali- tai ylihinnoittelulta. Parhaimmillaan tämä lisää sekä tuotteen menekkiä että katetta. 

 

Moduloinnin ansiosta yritys voi hyödyntää aikaisempien tuotteiden teknisiä ratkaisuja 

luodessaan uusia tuotevariaatioita. Tämä lisää yrityksen kilpailukykyä, sillä yritys kykenee 
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nopeasti reagoimaan markkinailla syntyneeseen uuden tuotteen tarpeeseen. Mitä 

aikaisemmin yritys voi tuoda toimivan tuotteen markkinoille, sitä paremmat ovat sen 

edellytykset saada tuotteelleen suuri markkinaosuus ja siten suuri myynti (kuva 2). /5/ 

 

 

Kuva 2: Tuotteen nopea markkinoille saanti lisää sen myyntiä ja kasvattaa 

markkinaosuutta /5/ 

 

Kuitenkin modulointi parantaa valmistuksen tuottavuutta ennen kaikkea modulointityön 

alkuvaiheessa. Mitä pidemmälle tuotteen modulointi halutaan viedä, sitä suurempia ovat 

prosessin vaatimat ajalliset ja rahalliset panostukset (kuva 3). 
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Kuva 3: Toiminnan tehostuminen modulointiprosessin edetessä /1/ 

 

Tuoterakenteen hallintaan ja modulaarisen tuotteen suunnitteluun on olemassa monia 

menetelmiä ja työkaluja, esimerkiksi Modular Function Deployment eli MDF-menetelmä, 

joka on Kungliga Tekniska Högskolanissa kehitetty ja Modular Management Ab:n 

kaupallistama tuotekehitysmenetelmä. Osa menetelmistä kattaa laajasti yrityksen eri 

toimintoja, kun taas toiset keskittyvät lähes yksinomaan tuoterakenteen suunnitteluun. /5/ 

 

2.3 Tuoteperheiden ja moduloinnin merkitys mallintamisessa  

 

Parametriset piirrepohjaiset 3D-mallinnusohjelmat parantavat tuoteperheiden sisäisen 

varioinnin mahdollisuuksia ja helpottavat variaatioiden hallintaa. Yhdistämällä tuotteen 

modulointi ja tuoteperheiden parametriset variointimahdollisuudet, saadaan toimintaa 

tehostettua usein jo melko pienin panostuksin. Moduloinnin ja parametrisen mallin 

yhteiskäytöllä voidaan saavuttaa myös suurempia hyötyjä kuin pelkkä modulointi voi antaa 

(kuva 4). 
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Kuva 4: Toiminnan tehostuminen moduloinnin ja parametrisen tuotemallin yhteiskäytöllä 

/1/ 

 

Mallinnuksen tehostumisen edellytyksenä on sen huomioon ottaminen jo tuoteperhettä 

suunnitellessa. Mallinnus tulee suunnitella siten, että mallin parametreina on toiminnallisia 

tai mitoituksen kannalta tärkeitä mittoja, jotka kuvaavat tuotteen ominaisuuksia ja ovat 

asiakkaan kannalta olennaisia. /1/ 

 

2.4 Konfiguroitava tuote 

 

Jako konfiguroitavan tuotteen ja tuoteperheen välillä on käytännössä usein häilyvä. 

Konfiguroitava tuote on tuotekehityksestä valmistunut tuote, jota myydään 

asiakaskohtaisesti määriteltynä erilaisista moduleista koottuna tai konfigurointiparametreja 

käyttäen uniikiksi koottuna. 

 

Erotuksena konfiguroitavasta tuotteesta, tuoteperheen kokoonpanot ja osat ovat 

vakiintuneet tasolle, jolla myydään vain etukäteen vakioituja vaihtoehtoja. /1/ 
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Konfiguroitavat tuotteet voidaan jakaa määrittelytapansa perusteella kahteen ryhmään. 

Toinen, suppeampitoimintoinen ryhmä on tuotteet, joiden konfigurointi tapahtuu 

suunnitteluohjelman sisällä. Varsinaisesti konfiguroitava tuote kuitenkin konfiguroidaan 

suunnitteluohjelman ulkopuolelta erillisellä käyttöliittymällä. /1/ 

 

Prosessissa voidaan luoda ja siirtää paljon muutakin informaatiota kuin pelkästään 

parametreja mallien muuntamiseen haluttuun muotoon. Tällaista informaatiota voi olla 

esimerkiksi kustannuslaskelma tai tuotedokumentti. 

 

Konfiguraatio-ohjelmat, kuten tässä diplomityössä käytetty AutomateWorks, eivät suoraan 

muokkaa malleja, vaan ne ainoastaan pääsevät käsiksi suunnitteluohjelman parametreihin 

määrättyjen rajapintojen kautta. Suunnitteluohjelmassa tulee olla valmis parametrisoitu 

malli, jolle on määritelty konfiguraattorin muutettavaksi tulevat suunnitteluparametrit, 

joiden avulla tuote määritellään. 

Tässä diplomityössä konfiguraattorista käytetään nimitystä automaatti. 

 

2.5 Työkalut 

 

2.5.1 SolidWorks 

 

SolidWorks on mekaniikkasuunnitteluun kehitetty piirrepohjainen 3D CAD – ohjelmisto, 

jota käytetään laajasti teollisuudessa Suomessa ja maailmalla. Siihen on saatavissa 

kymmeniä erilaisia lisäsovelluksia lujuuslaskennasta muottimallinnukseen. 

 

2.5.2 Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel on Microsoft Office – pakettiin kuuluva taulukkolaskentaohjelmisto, jolla 

voidaan tavanomaisen laskennan lisäksi mm. luoda loogisia rakenteita, piirtää kuvia ja 

kuvaajia ja suorittaa Visual Basic – makroja. 
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2.5.3 AutomateWorks 

 

AutomateWorks on CadWorks Software Oy:n ohjelma, jonka toimintaperiaatteena on 

yhdistää parametrisoitu SolidWorks – malli sitä ohjaavaan Excel -pohjaiseen 

konfiguraattoriin l. automaattiin (kuva 5). 

 

Kuva 5: AutomateWorksin toimintakaavio /6/ 

 

AutomateWorks mahdollistaa automaatin generoimien muuttujien arvojen syöttämisen 

mallin parametrien arvoiksi ohjelman luoman rajapinnan läpi. 
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3 AUTOMAATIN RAKENTAMINEN 

 

SolidWorksin piirrepohjainen mallinnusperiaate antaa hyvät mahdollisuudet ohjata mallia 

parametrien avulla. 

 

Piirteiden parametrien oikea valinta on tärkeää, jotta parametrit kuvaavat mahdollisimman 

todenmukaisesti piirteen ominaisuuksia ja vastaavat osan valmistuksessa tarvittavia 

mittatietoja. Erityisesti piirteiden toiminnalliset mitat on tunnistettava ja jaoteltava 

vakiomittoihin ja muuttuviin mittoihin. Muuttuvien mittojen keskinäiset riippuvuudet on 

huolellisesti kartoitettava ja niitä kuvaamaan on etsittävä mahdollisimman pieni 

kokonaismäärä parametreja. 

 

Jos automaatin tekijä saa vapaasti luoda osan geometrisen mallin, piirteiden parametrien 

oikea valinta onnistuu useimmiten ongelmitta. Tavallisesti kuitenkin automaatin luominen 

kohdistuu jo olemassa oleviin malleihin, ja silloin edessä voi olla jopa mallien uudelleen 

rakentaminen. Mikäli mallien suunnittelija on kuitenkin noudattanut työssään selkeää ja 

johdonmukaista mallinnustekniikkaa ja malleista on jo olemassa hyvätasoiset 

valmistuspiirustukset, automaatin tekijä voi hyödyntää malleja parhaimmillaan 

sellaisenaan. 

 

3.1 Osien uudelleenrakennus 

 

Parametrien määrä pyritään minimoimaan käyttämällä ohjelman riippuvuus- l. 

relaatiokäskyjä. Osan sisäiset, piirteiden väliset riippuvuudet voidaan luoda sketchin sisällä 

pääasiassa apugeometrioita tai Sketch relations -työkalua käyttäen. Jos geometriatietoa ei 

riippuvuuksien avulla pystytä siirtämään piirteiden välillä, on käytössä myös Equations-

työkalu. Työkalua joudutaan käyttämään silloin, kun piirteen ominaisuudet määräytyvät 

muun kuin sketchin geometrian perusteella. Yleisimmin kysymykseen tulee Pattern-käskyn 

toistot (instances) määräävä parametri, joka saa pelkän kokonaislukuarvon. Equations-

käskyllä tehdyt yhtälöt päivittyvät kuitenkin vasta, kun osa avataan ja päivitetään. 
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3.1.1 Runkoprofiili 

 

Runkoprofiili (kuva 6) muodostaa yhdessä ketjusuojaprofiilin kanssa kuljettimen vedon 

puoleisen rungon. Runkoprofiili valmistetaan laserleikkaamalla ja särmäämällä. 

Runkoprofiilin toiminnalliset piirteet ovat vapaiden ketjurullien kiinnitysreiät, vetorullien 

laakeriyksiköiden ruuvien reiät, pohjan rei’itys jalkojen kiinnitystä varten ja 

niittimuttereiden kiinnitysreiät. 

 

 

Kuva 6: Runkoprofiili. Suuret reiät vedoille, pienet ketjurullille. 

 

Runkoprofiilin ohjattavat parametrit ovat rullajako, rullien lukumäärä (pituus), rullan 

kiinnitysreiän halkaisija ja vetorullien paikat. Niittimuttereiden kiinnitysreikien paikat ja 

pohjan rei’ityksen jako määräytyvät rullajaon mukaan ja niiden parametrien ohjaus voidaan 

toteuttaa osan sisäisillä riippuvuusyhtälöillä. 

 

Runkoprofiilin rakennus alkaa profiilin muodon määrittelevästä sketchistä. Koska profiilin 

mitat ovat vakiot kaikilla profiilin pituuksilla, jää määriteltäväksi ainoastaan origon paikka. 

Pohjataso määritellään profiilin alapintaan. Keskitaso määritellään pohjassa olevien reikien 

keskilinjaan, sillä rullakuljettimen jalat ovat symmetriset keskilinjan suhteen. 
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Runkoprofiilin reikien linjan etäisyys kuljettimen keskilinjasta on siten samalla kytköksissä 

kuljettimen leveyteen, ja leveysmitta on automaattia rakennettaessa helposti hallittavissa. 

 

Piirteet nimetään uudelleen toimintaa vastavilla nimillä. Tämä parantaa oleellisesti 

automaatin luettavuutta ja helpottaa mallin rakenteen hallintaa myöhemmin. 

 

 

Kuva 7: Runkoprofiilin sketch 
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Kuva 8: Piirteiden nimeäminen 

 

Piirteiden geometrian määrittävät sketchit rakennetaan sellaisiksi, että piirteen 

toiminnalliset mitat ovat mahdollisimman yksinkertaisesti luettavissa sketchin 

määrityksistä. Absoluuttisten mittojen määrä karsitaan minimiin ja korvataan 

mahdollisuuksien mukaan geometriariippuvuuksilla. Toiminnallista mittaa ohjataan vain 

yhdessä piirteessä, ja muut mitat sidotaan sisäisillä riippuvuuksilla ohjattavaan mittaan.  

 

Runkoprofiilin toiminnalliset mitat määritellään rakennepuun ensimmäisissä mahdollisissa 

piirteissä. Vaikka profiilin pituusmitta ei olekaan osaa määrittävä perusmitta, vaan 

rullajaon ja rullien lukumäärän tulo, valitaan se ensimmäisenä syötettäväksi mitaksi. Osan 
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rakennus on myös SolidWorksin toimintaperiaate huomioon ottaen luontevaa aloittaa 

profiilin luomisella. 

 

Pituuden sijaan on mahdollista myös luoda esimerkiksi apusketch, johon syötetään 

rullajaon ja lukumäärän arvot. Arvot voidaan myös määritellä Equations -työkalulla 

muuttujiksi, mutta AutomateWorks ei pysty suoraan ohjaamaan osan sisäisten yhtälöiden 

muuttujien arvoja, vaan ohjaus täytyy hoitaa makrojen avulla. Siten ylimääräisen muuttujan 

ohjaaminen on pienempi vaiva kuin muuttujien minimoimisesta koituva työ. 

 

Rullajaon arvo syötetään ensimmäiseen siitä riippuvaiseen piirteeseen, runkoprofiilin 

tapauksessa kiinnitysreikien jakoon. Muiden rullajaosta riippuvaisten piirteiden 

parametrien arvot sidotaan tähän mittaan. 

 

 

Kuva 9: Rullajaon arvo (kuvan profiilissa 261,70 mm – muut arvot vakioita) 

 

Rakenteen määrittelyn lisäksi runkoprofiilille määritellään attribuutteja. Attribuutit 

kuvaavat esimerkiksi osan ominaisuuksia (nimi, paino, mitat, materiaali, tiheys), mallin 

ominaisuuksia (piirustusnumero, revisio, piirtäjä) tai toimivat ohjeina tuotannolle 
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(pintakäsittely, varaosaluokka). Kaikkia mallin attribuutteja voidaan hallita kootusti 

ohjelman Summary Information – valikossa (kuva 10). /7/ 

 

 

Kuva 10: Runkoprofiilin attribuutit 

 

Attribuutille määritellään nimi, tyyppi ja arvo. Arvo voidaan kirjoittaa käsin, linkittää 

yhteen tai useampaan parametriin tai käyttää näiden yhdistelmää. Tarvittaessa sama 

attribuutti voi saada eri arvoja osan tai kokoonpanon eri konfiguraatiossa. 
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3.1.2 Ketjusuojaprofiili 

 

Ketjusuojaprofiili (kuva 11) on vedon puoleisen rungon toinen puolikas. Ketjusuojaprofiili 

valmistetaan runkoprofiilin tavoin laserleikkaamalla ja särmäämällä. Ketjusuojaprofiilin 

toiminnalliset piirteet ovat ketjurullien läpivientireiät ja niittimuttereiden kiinnitysreiät. 

Kun kuljetinrullan halkaisija pysyy vakiona, ainoat ohjattavat mitat ketjusuojaprofiilille 

ovat pituus ja rullajako. 

 

 

Kuva 11: Ketjusuojaprofiili. Suuret reiät rullille, pienet niittimuttereille. 

 

3.1.3 Rullaprofiili 

 

Rullaprofiili (kuva 12) toimii kuljettimen runkona vedon vastakkaisella puolella. Myös 

rullaprofiili valmistetaan laserleikkaamalla ja särmäämällä. Rullaprofiili on yksinkertainen 

osa, sen ainoat toiminnalliset piirteet ovat vapaiden ketjurullien kiinnitysreiät, vetorullien 

laakeriyksiköiden ruuvien reiät ja pohjan rei’itys jalkojen kiinnitystä varten. Rullaprofiilin 

mallin rakenne ja ohjaus toteutetaan kuten runkoprofiilin. 
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Kuva 12: Rullaprofiili. Pienet reiät ketjurullille ja vetorullan laakeriyksikölle, pitkät reiät 

kuljettimen jaloille. 

 

3.1.4 Jalat 

 

Kuljettimet jalat (kuva 13) valmistetaan hitsaamalla U-palkista ja lattateräksestä. Jaloissa 

on kierretangolla toteutettu asetteluvara. Jalkojen toiminnalliset mitat ovat leveys, korkeus 

ja kiinnityskohtien jako, joka vastaa kuljettimen rullajakoa. 

 

 

Kuva 13: Kuljettimen jalat
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3.1.5 Vaihdemoottori 

 

Moottorina kuljettimissa käytetään vaihdemoottorivalmistaja SEW:n SA-sarjan 

kierukkavaihdemoottoreita (kuva 14). 

 

 

Kuva 14: SA-sarjan kierukkavaihdemoottori apulaitteineen 

 

Kuljetusnopeus ja taakan massa määräävät vaihdemoottorin tehon ja välityssuhteen, lisäksi 

moottori voidaan toimittaa jarrulla mikäli siirreltävä taakka on erityisen raskas. Jo 

suhteellisen kapeat valittavissa olevat tehoalue (0,25...1,1 kW) ja nopeusalue (4...40 

m/min) tuottavat yhdeksän erilaista vaihteen rungon ja moottorin yhdistelmää. Jarrullisina 

yhdistelmiä on vielä yhdeksän lisää, siis yhteensä 18 erilaista vaihdemoottorin 

kokoonpanoa. /8/, /9/ 

 

Valmistaja tarjoaa verkkosivuillaan mahdollisuutta generoida moottorityyppiä vastaava 

3D-malli SAT, STEP tai IGES – muodossa, joista jokainen voidaan konvertoida 

SolidWorksin käyttämään tiedostomuotoon, mutta mahdollisuutta muokata osan 

geometriatietoja ei ole. 

 

Koska moottorin tarvitsema tila on mallinnettava kokoonpanoon tarkasti, jokaista 

yhdistelmää vastaava vaihdemoottorin malli täytyy tuoda kokoonpanon osaksi. Ratkaisu on 
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muodostaa jokaisesta 18 vaihdemoottorin mallista kuvan 15 mukainen kokoonpano, jossa 

kaikki moottorit on kiinnitetty kokoonpanon pääkoordinaatistoon. Jokaista vaihdemoottorin 

mallia vastaa oma kokoonpanon konfiguraatio, jossa vain kyseinen malli on aktiivisena ja 

muita moottorityyppejä vastaavat mallit poistettu ohjelman Suppress –käskyllä. Käsky 

poistaa osan näkyvistä ja siihen liittyvät riippuvuudet käytöstä kadottamatta niitä. 

 

 

Kuva 15: Vaihdemoottorin kokoonpano konfiguraatioineen 

 

Moottorin tilaustietoja varten luodaan kokoonpanolle konfiguraatioriippuvainen attribuutti. 

Jokaiselle konfiguraatiolle voidaan kirjoittaa kuitenkin vain yksi tilaustieto, vaikka 

kuljettimessa voi olla kaksi käyttö samalla rungolla, mutta eri välityssuhteella. Tällainen 

tilanne tulee tavallisesti kyseeseen silloin, kun siirrettävän lavan nopeutta halutaan 

kiihdyttää. 

 

Koska eri välityssuhteet huomioon otettaessa konfiguraatioiden määrä kasvaa noin kahteen 

sataan, niiden luominen manuaalisesti olisi huomattavan suuri työ. Lisäksi manuaalisesti 

tulisi jokaiselle konfiguraatiolle luoda myös tilaustietoattribuutti. 

 



 19 

Apuna voidaan käyttää SolidWorksin omaa design table – työkalua. Sillä voidaan jokaisen 

kokoonpanon tai osan eri konfiguraatioiden ominaisuudet määritellä Excel-taulukolla (kuva 

16). Vastaavasti SolidWorks osaa luoda kokoonpanolle Excel-taulukkoon määritellyt 

konfiguraatiot. 

 

 

Kuva 16: Osa vaihdemoottorikokoonpanon design tablea 

 

Konfiguraatiolle voidaan luoda alikonfiguraatiot (derived configuration) vastaamaan 

jokaisen rungon eri välityssuhteita. Alikonfiguraatio seuraa emokonfiguraationsa 

ominaisuuksia, ellei toisin määritellä. Kun vaihdemoottorin fyysinen malli pysyy samana, 

välityssuhteen muutos näkyy ainoastaan konfiguraation nimessä ja sen tilaustietoattribuutin 

arvossa. 
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3.1.6 Vetorulla 

 

Vetorulla (kuva 17) koostuu akselista, vaipasta ja päätylaipoista. 

Koska vaihdemoottorin rungon koko vaihtelee välillä SA37-SA57 (valmistajan oma 

kokomerkintä), myös vetorullan akselin liityntä moottoriin vaihtelee. 

 

Vetorullan kokoonpanolle luodaan konfiguraatio vastaamaan kutakin moottorirunkoa, ja 

akselille luodaan vastaavasti samannimiset konfiguraatiot. Akselin pituuden määrittävä 

sketch jaetaan kahteen osaan, joista toinen määräytyy kuljettimen leveyden mukaan, toinen 

vaihdemoottorin rungon mukaan. 

 

 

Kuva 17: Vetorullan akseli 

 

Muut moottorin mukaan määräytyvät ominaisuudet ovat päädyn kierrereiän koko, kiilauran 

koko ja käyttöpään halkaisija. Muun akselin halkaisija pysyy vakiona. 

 

Kun kuljetinrullien halkaisija pidetään vakiota, vetorullan vaipan muuttuvat parametrit ovat 

pituus ja vaipan ainevahvuus. Päätylaipan ainoa parametri on vaipan ainevahvuuden 

määräämä ulkohalkaisija. Kuvassa 18 on esitetty vetorulla koottuna. 
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Kuva 18: Vetorulla SA37-koon vaihdemoottorille 

 

Vapaina rullina kuljettimessa käytetään Interrollin standardikokoisia ketjurullia. /10/ 

 

3.2 Piirustusten muokkaus 

 

SolidWorksissa piirustus on linkitetty suoraan esiteltävään – yhteen tai useampaan – osaan 

tai kokoonpanoon. Kuvannot projisioidaan pääasiassa mallin päätasoista, mutta myös 

osaprojektioita, kuten osasuurennoksia ja leikkausprojektioita käytetään tarpeen mukaan.  

Vaikka malli on projisoitu tasoon, kuvannossa säilyvät mallin geometriatiedot. Piirustuksen 

mitat kiinnittyvät mallin piirteisiin (kuten pintoihin, särmiin ja tasoihin), samoin 

esimerkiksi leikkausviivat ja osaprojektioiden apuviivat. 

 

Automaattien muokkaamien osien eri suoritteiden mitat voivat poiketa merkittävästi 

toisistaan. Tämän vuoksi esimerkiksi osasuurennoskuvannon kohteen rajaus täytyy 

kiinnittää sitä vastaavaan piirteeseen, sillä rajauksen kasvattaminen ei ole mielekästä. 

SolidWorksissa osaprojektioiden määrittelyyn käytetyt sketchit käyttäytyvät samoin kuin 

normaalit sketchit, joten niille voidaan luoda riippuvuudet kappaleen piirteisiin (kuva 19). 
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Kuva 19: Detail-kuvannon sitominen runkoprofiilin piirteeseen 

 

Kuvantojen paikka määräytyy oletuksena kappaleen origon perusteella. Esimerkiksi 

runkoprofiilin laakeriyksikön kiinnitysreiän paikka voi kuitenkin vaihdella profiilin päästä 

toiseen, siis origoon nähden kuvannon laidalta toiselle. Tällöin piirteestä otetun Detail-

kuvannon paikka voidaan määrätä kiinteäksi ohjelman Lock view position – toiminnolla, 

jolloin valmistuspiirustusta (kuva 20) ei tarvitse muokata käsin mallin geometrian 

muuttuessa. 
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Kuva 20: Runkoprofiilin valmistuspiirustus, sivu 1/3 

 

Profiileista luodaan levityskuvat ohjelman Flat pattern view – toiminnolla ja luodaan niille 

piirustukseen omat arkit. Toinen levityskuvanto (kuva 21) mitoitetaan normaalisti 

tukemaan valmistusta ja mahdollistamaan toiminnallisten mittojen tarkastuksen ennen 

profiilin taivutusta. 

 

Toisesta levityskuvannosta (kuva 22) poistetaan ääriviivoja lukuun ottamatta kaikki 

geometriatieto, kuvannon mittasuhteeksi määritetään 1:1 ja sen piirustusarkista poistetaan 

otsikkotaulu, reunat ja kaikki muu ylimääräinen tieto. Lopuksi piirustusarkille annetaan 

nimeksi ”DXF”. Näin mahdollistetaan kaikkien profiilien levityskuvantojen koottu 

konvertointi dxf – tiedostoiksi työstökoneen ohjaamista varten. Koottu konvertointi 

voidaan tehdä asiakkaan massatulostustyökalulla. 
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Kuva 21: Runkoprofiilin valmistuspiirustus, sivu 2/3, levityskuva 

 

 

Kuva 22: Runkoprofiilin valmistuspiirustus, sivu 3/3, dxf-kuva 

 

Vastaavat piirustukset ja toimenpiteet tehdään muille osille ja kuljetinlohkojen 

kokoonpanoille, sillä erotuksella, että kokoonpanokuviin lisätään aktiiviset kokoonpanon 

osaluettelot. Toisin kuin osien piirustuksiin joihin tulostuu vain aihion materiaalitiedot, 

kokoonpanon osaluettelo lukee kokoonpanon rakenteen ja tulostaa sitä vastaavan 

osaluettelon. Osaluettelon tiedoiksi kirjoitetaan osaluettelopohjassa määriteltyjen 

attribuuttien arvot kustakin osasta, tässä tapauksessa Osa – Piirustusnumero/koodi – 

Nimitys – Koko – Pituus – Kpl (kuva 23). Osien kappalemäärät ohjelma laskee 

kokoonpanon piirrepuun perusteella. 
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Osaluettelon otsikot ja vastaavat attribuutit pyritään valitsemaan niin, että niillä voidaan 

mahdollisimman luontevasti kuvata ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia komponentteja. 

Automaatin piirustuksissa käytetään Nekos Oy:n omaa osaluettelopohjaa.  

 

 

Kuva 23: Rullakuljetinlohkon aktiivinen osaluettelo 

 

Osat merkitään piirustuksessa (kuva 24) ohjelman Balloon – työkalulla hyvän 

koneenpiirustavan mukaisesti /11/, jolloin osaluetteloon merkitty osanumero päivittyy 

vastaavasti osanumeropalloon, vaikka kokoonpanon rakenne ja osaluettelo muuttuisivatkin. 

Osanumerot lisätään kokoonpanon sen konfiguraation ollessa aktiivinen, jolla kaikki 

mahdolliset kokoonpanon osat ovat yhtä aikaa läsnä. Jos komponentti ei ole jossakin 

konfiguraatiossa läsnä, ohjelma piilottaa vastaavan osanumeropallon automaattisesti. 
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Kuva 24: Rullakuljetinlohkon kokoonpanopiirustus 

 

Kaikki piirustukset luodaan Nekos Oy:n omille piirustusarkeille, joihin tulostuu 

osaluetteloiden tapaan osan tai kokoonpanon attribuuttitietoja, kuten nimitys, 

piirustusnumero ja paino. Piirustusarkkien tiedoissa määritellään myös esimerkiksi 

suositeltavat tulostusasetukset. 

 

3.3 Tiedonsiirto eri kokoonpanotasojen välillä 

 

Jotta kokoonpanon ohjattavien parametrien määrä pysyisi mahdollisimman pienenä, täytyy 

myös alikokoonpanojen yhteisille mitoille luoda riippuvuus. SolidWorks ei kuitenkaan 

mahdollista mittojenriippuvuusyhtälöiden luomista kokoonpanon osien tai 

alikokoonpanojen välille. 

Ratkaisu ongelmaan on kaikille kokoonpanoille yhteisen osan luuranko-osan luominen. 

Luuranko-osa sisältää vain tasoja, viivoja ja akseleita, jotka määrittävät kuljettimen 

päägeometriat. Luuranko-osa sijoitetaan sekä pääkokoonpanon että alikokoonpanojen 
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rakenteeseen. Osan ohjaaminen pääkokoonpanossa riittää, osan ominaisuudet päivittyvät 

samalla kaikkiin alikokoonpanoihin. 

 

Luuranko-osan käytöllä on myös se etu, että kokoonpanon osien asemointi saadaan 

toisistaan riippumattomiksi. Näin varmistetaan kokoonpanon konfigurointi turvallisesti 

ilman osien asemien uudelleen määrittelyä. /1/ 

 

3.4 Kokoonpanojen uudelleenrakennus 

 

Pääkokoonpano koostuu kolmesta muutosskaalaltaan identtisestä kuljetinlohkosta, joista 

jokaiselle rakennetaan oma alikokoonpanonsa. Jokaisen alikokoonpanon ensimmäiseksi 

komponentiksi tuodaan aiemmin luotu luuranko-osa, ja kuljetinlohko rakennetaan 

luuranko-osaan lohkolle varatulle paikalle (kuva 25). 

 

 

Kuva 25: Rullakuljetinlohkon kokoaminen luuranko-osan ympärille 

 

Luuranko-osassa referenssitasoina ovat kuljettimen korkeus, keskilinja, molempien 

runkojen ulko- ja sisäpinta, telalinja, lohkojen pituuksia vastaavat jakotasot ja kuljettimen 
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jalat paikoittavat tasot. Näiden lisäksi käytetään aputasoja ja piirteitä, kuten lohkojen 

keskitasot ja vaihdemoottorien akselit. 

 

Profiilit, vetorullat, kuljetinrullat, vaihdemoottorit jne. kiinnitetään Mate-työkalulla kukin 

omalle paikalleen. Niillä voidaan määritellä myös esimerkiksi kulma- ja etäisyysmittoja, 

joita käytetään myöhemmin mallin ohjattavina parametreina. 

 

Rullasto (kuva 26) kootaan malliin viidessä osassa. Ensimmäisenä malliin asetetaan 

kuljetussuunnassa ensimmäisen rullan kohdalle vapaa kuljetinrulla, jota monistetaan Linear 

Component Pattern – käskyllä n kappaletta. Seuraavaksi malliin tuodaan vetorulla ja 

vaihdemoottori, joka liitetään vetorullaan kulmariippuvuudella. Tällöin sen asennusasentoa 

voidaan ohjata automaatilla. Vetorullaan perään tuodaan uusi sarja kuljetinrullia, jonka 

jälkeen tuodaan toinen vetorulla vaihdemoottoreineen. Viimeiseksi tuodaan vielä sarja 

kuljetinrullia. Näin voidaan muodostaa kaikki rullaston variaatiot – kun vetorullia voi olla 

0, 1 tai 2 kappaletta – kontrolloimalla rullien ja niiden toistojen lukumääriä. 

 

 

Kuva 26: Kuljetinlohkon rullasto 

 

Tämän jälkeen luuranko-osa piilotetaan ja määritellään osaluetteloon kuulumattomaksi. 

Kunkin alakokoonpanon origo kiinnitetään luuranko-osan vastaavan lohkon keskiakselille 

siten, että lohkon keskipiste sijaitsee lohkon pituudesta riippumatta origossa. Tämä 
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mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa piirustuskuvantojen paikallaan pysymisen, kun 

kunkin kuvannon origo pysyy paikallaan. 

 

Seuraavaksi lohkoista kootaan pääkokoonpano (kuva 27). Lohkojen keskinäinen sijoittelu 

toteutetaan kiinnittämällä jokaisen lohkon luuranko-osan origo pääkokoonpanoon tuodun 

luuranko-osan origoon. Kuljetinlohkojen lisäksi pääkokoonpanoon tuodaan vain 

kuljettimen jalat ja voimansiirtoon käytettävät ketjulenkit. 

 

 

Kuva 27: Rullakuljetin koottuna 

 

Nyt rullakuljettimen malli on parametrisoitu ja valmis ohjattavaksi automaatilla. 

 

Huomioitavaa on, että mallien uudelleenrakentamisen aikana seuraavassa luvussa valittavat 

ohjattavat parametrit on luonnollisesti oltava tiedossa. 

 

3.5 Valittavat muuttujat 

 

Automaatin muuttujat määrittelee automaatin tilaava asiakas. Muuttujia täytyy olla ainakin 

sellainen minimimäärä, jolla kuljettimen rakenne voidaan yksiselitteisesti määrätä. 

 

Yhdessä Nekos Oy:n edustajan kanssa automaatin konfiguraatiosivulle (kuva 28) 

määriteltiin seuraavat kuljetinta muokkaavat valinnat: /12/ 

- Kuljettimen leveys 
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- Kuljetinrullan tyyppi 

- Rullajako 

- Kuljettimen pituus 

- Kuljettimen korkeus 

- Vaihdemoottorien lukumäärä 

- Vaihdemoottorien paikat ja asennot 

- Vaihdemoottorien tehot 

- Vaihdemoottorien nopeudet 

- Vaihdemoottorit jarrulla tai ilman 

- Vaihdemoottorit omalla käyttökytkimellä tai ilman 

- Komponenttien pakkasenkestävyys 

- Piirustuskuvantojen kätisyys 

 

 

Kuva 28: Automaatin konfiguraatiosivu 
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3.6 Rakenteen muodostus 

 

Ensimmäisiksi määriteltäviksi muuttujiksi valitaan ne, jotka vaikuttavat rakenteeseen 

mahdollisimman paljon, mutta vaikuttavat muihin muuttujiin mahdollisimman vähän. 

Tällaisia ovat kuljettimen leveys, korkeus ja rullatyyppi. 

Seuraavaksi valitaan kuljettimen rullajako, joka määrää yhden lohkon ja koko kuljettimen 

maksimipituuden. Kun nämä pituudet ovat tiedossa, voidaan valita vaihdemoottorien 

paikat, asennot ja ominaisuudet. 

Lopuksi määritellään vielä piirustuskuvantojen kätisyys ja mahdollinen komponenttien 

pakkasenkestävyys. 

Kuvassa 29 on kuvattu pelkistettynä automaatin looginen rakenne. 
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Kuva 29: Pelkistetty automaatin rakenne
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Tämän kuvan perusteella voidaan aloittaa automaatin rakentaminen. 

 

Automaatin rakenne jaetaan loogisiin osiin, jotka käsittelevät yksittäisen komponentin tai 

kokoonpanon ominaisuuksia. Rullakuljettimen automaatti koostuu neljästä pääosasta: 

konfiguraatiosivu, attribuuttisivu, tieto- ja laskentasivut sekä syöttösivu. 

 

Konfiguraatiosivulta käytetään automaattia. Siltä valitaan halutut tuotteen ominaisuudet ja 

päivitetään malli. Konfiguraatiosivu on esitetty aiemmin kuvassa 28. 

 

Attribuuttisivulle kootaan konfiguraatiosivun valintojen arvot yhdeksi parametrilistaksi. 

Konfiguraatiosivun arvot voidaan myös kirjoittaa suoraan tieto- ja laskentasivuille, mutta 

erillistä attribuuttisivua käyttämällä automaatin rakenne selkeytyy ja lisäksi automaattia 

voidaan tarvittaessa ohjata myöhemmin jollain muulla käyttöliittymällä kuin 

konfiguraatiosivulla. 

 

Tieto- ja laskentasivut sisältävät taulukoidut tiedot komponenteista ja laskentakaavat, joilla 

generoidaan muuttujat automaatin syöttösivulle. Automaatissa on omat välilehtensä 

pituuden laskemiseen, käyttöjen paikkojen laskemiseen, käyttöjen ominaisuuksien 

määrittämiseen, rullien ominaisuuksien ja lukumäärän määrittämiseen, leveyden 

laskemiseen sekä yksi välilehti apumuuttujille. 

 

Syöttösivu sisältää mallin ohjauskäskyt ja syötettävien muuttujien arvot. 

 

3.7 Riippuvuusyhtälöiden luominen 

 

Konfiguraatiosivulla valintojen tekemiseen ja automaatin ohjaamiseen käytetään Excelin 

valintalistoja ja -painikkeita (kuva 30). 
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Kuva 30: Valintalistat 

 

Perusrakenteena automaatissa käytetään muuttujien arvojen taulukointia (kuva 31) ja 

Excelin Index – käskyä. Käskyllä voidaan valita ennalta määrätystä alueesta solu 

järjestysnumeron perusteella, jolloin käsky antaa tuloksena solussa olevan arvon. Index – 

käskyllä on helppo poimia arvoja suuristakin taulukoista kaavoihin. /13/ 
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Kuva 31: Osa Pituus-välilehteä, taulukosta valittavat arvot tulostuvat siniselle 

indeksiriville 

 

Index -käskyillä haettuja arvoja yhdistetään toisiinsa loogisilla (esim. true, false, if, not, 

and) ja matemaattisilla (esim. sum, round) operaatioilla, sekä tekstiä ja solujen numeerisia 

arvoja yhdistävillä käskyillä, joiden avulla voidaan kirjoittaa esimerkiksi komponenttien 

kuvauksia. 
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Perusidea, jonka ympärille pääosa muista yhtälöistä luodaan, on rullien lukumäärä 

kuljettimessa ja kussakin kuljetinlohkossa. Rullien lukumäärän ja rullajaon avulla 

pystytään helposti hallitsemaan kuljettimen pituuksien jakautuminen lohkoihin, vetorullien 

paikat jne. 

 

Haastavin osuus logiikan luomisessa on vaihdemoottorien sijoittelu lohkoihin. 

Konfiguraatiosivulla automaatin käyttäjä valitsee ainoastaan vaihdemoottorien sijainnit – 

automaatin täytyy osata laskea missä lohkossa kukin niistä sijaitsee ja rajata käyttäjän 

valintamahdollisuuksia siten, ettei vakiotuotteen rajauksia ylitetä. 

 

Logiikka rakennetaan siten että jokaisen vaihdemoottorin mahdolliselle sijainnille eri 

lohkoissa muodostetaan oma ehtolause, joiden perusteella lasketaan, mitkä käyttäjän 

valitsemat vaihdemoottorin ominaisuudet ja arvot syötetään millekin lohkolle. 

  

Esimerkki lausekkeesta, jolla tarkastetaan sijaitseeko 2. vaihdemoottori 2. kuljetinlohkossa: 

 

=IF(OR(a_2.moottorin_suppress=TRUE;SUM($C$9:$C$10;$C$20)=3);FALSE;(IF(AND(

Käytöt!$M$3<($B$5+$B$6);($B$5<Käytöt!$M$3));TRUE;FALSE))) 

 

Excel sisältää runsaasti taulukointiin, logiikkaan ja laskentaan tarvittavia kaavoja, joilla 

voidaan toteuttaa monimutkaisiakin automaattirakenteita. 

 

Automaatissa yksinkertaiset parametrien arvot poimitaan syöttösivulle suoraan taulukoiden 

Index-soluista, monimutkaisemmat lasketaan apumuuttujasivulla ja poimitaan syöttösivulle 

sieltä. 

  

Vaadittavien mitta- ja suppressointitietojen lisäksi automaatilla muodostetaan myös 

komponenttien attribuuttitietoja. 

 

Esimerkiksi vaihdemoottorin teho, runko, välityssuhde, moottorin tyyppi, asennusasento 

jne. kerätään tietona eri puolilta taulukoita ja tiedoista kirjoitetaan attribuuttina osalle 

valmistajan ohjeen mukainen tilauskoodi. 
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Solujen arvoja ja tekstiä yhdistelevä kaava 

 

=$C15&" Z n="&$B18&" "&Käytöt!$F$10&" "&$AG4&"mm B 0 "&AF4 

 

tulostaa arvon 

 

SA47 DT80 K4 BMG Z n=112 M4 30mm B 0 Pakkasenkestävä 

 

joka voidaan sellaisenaan syöttää vaihdemoottorin attribuutiksi, joka sitten siirtyy 

piirustuksen osaluetteloon. 

Vastaavia attribuutteja kirjoitetaan automaatissa mm. kuljetinrullille, rullaketjuille ja 

runkoprofiileille. 

 

3.8 Valintojen rajaus 

 

Jotta automaatilla ei voisi generoida kappaleita ja tuotteita, joita ei pystytä valmistamaan, 

jotka eivät enää vastaa moduloidun tuotteen standardiratkaisuja tai joita tuotetta kuvaava 

malli ei pysty esittämään, täytyy konfiguraatiosivun valintoja rajata. 

 

Ensimmäinen rajaus tehdään rullajaon valinnan jälkeen. Rullajaon arvo määrittää 

kuljetinlohkon maksimipituuden, kun tiedetään, että valmistusteknisistä syistä 

kuljetinlohkon suurin nimellispituus on 3000 mm. Kun tiedetään lohkon maksimipituus, on 

kuljettimen maksimipituus silloin kolmen lohkon verran. 

 

Kun pituuden arvot on rajattu, voidaan kuljettimen pituus valita. Pituuden jälkeen valitaan 

1. vaihdemoottorin paikka, jonka jälkeen 2. vaihdemoottorin paikka rajataan siten, ettei se 

voi sijaita ennen ensimmäistä moottoria eikä välittömästi sen jälkeen seuraavassa rullassa. 

2. vaihdemoottorin paikka taas asettaa rajoituksen 3. vaihdemoottorin paikalla – edellisten 

rajoitteiden lisäksi kolme vaihdemoottoria ei voi sijaita samassa lohkossa, joten mikäli 1. ja 

2. vaihdemoottori ovat samassa lohkossa, ensimmäinen mahdollinen paikka 3. 

vaihdemoottorille on seuraavan lohkon ensimmäinen rulla. 
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Valintalistojen valinta-alueet määritellään Format Control – työkalulla (kuva 32). Valinta-

alueen määrittävään Input range – kenttään ei kuitenkaan voida kirjoittaa kaavaa, joten 

rajauskoodi täytyy muodostaa soluun ja viedä se sitten makrolla Input range – kentän 

arvoksi. Makro kiinnitetään edelliseen valintalistaan, jolloin se aktivoituu kun listalla 

tehdään valinta. 

 

Tarkoitukseen käytetty makro on esitelty liitteessä 2. 

 

 

Kuva 32: Valintalistan määritteet 

 

Kuljettimen korkeuden ja leveyden arvoja ei rajata, vaan rajaus jätetään käyttäjän 

harkintakyvyn varaan. 
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3.9 Parametrien syöttäminen malliin 

 

Kun Excelillä on luotu tarvittavat parametrien arvot generoiva logiikka, syötettäville 

arvoille luodaan automaattiin syöttösivu, jonka nimeksi annetaan ”SolidWorks” (kuva 35). 

Tämän jälkeen ohjattavat parametrit valitaan yksitellen Excelin AutomateWorksin 

linkitystyökalulla (kuvat 33 ja 34) suoraan auki olevasta mallista. 

 

 

Kuva 33: Excelin AutomateWorks -työkalut 

 

 

Kuva 34: AutomateWorks -linkitystyökalu 

 

Työkalu ei varsinaisesti kiinnitä mallia automaattiin, vaan kirjoittaa automaattisesti halutun 

kokoonpanon, osan tai piirteen osoitteen automaatin syöttösivulle ja ehdottaa piirteelle 

sopivia ohjauskomentoja. Tämän jälkeen syöttörivin arvosolu voidaan linkittää jonkin 

muun automaatin solun arvoon. 

 

Kun automaatti käynnistetään, AutomateWorks syöttää parametrit SolidWorks-malliin 

syöttösivulta. Käskyt suoritetaan syöttösivulla rivi kerrallaan, ylhäältä alas, kunnes kaksi 

perättäistä käskysolua ovat tyhjiä. 

 

Kaikki AutomateWorksin tukemat komennot on esitelty liitteessä 1. 

 

SolidWorks-lehden parametrit on jaoteltu eri kokoonpanojen mukaan. Ensimmäisenä 

syötetään luuranko-osan parametrit. Tämän jälkeen syötetään kokoonpanoille yhteisten 

osien - kuten vetorullan ja momenttituen – parametrit ja sitten järjestyksessä 1. 

kuljetinlohkon, 2. kuljetinlohkon ja 3. kuljetinlohkon parametrit. Viimeisenä syötetään 

kuljettimen jalkojen parametrit. 
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Kuva 35: Pala automaatin syöttösivua 

 

3.9.1 Sisäisten parametriyhtälöiden päivitys 

 

SolidWorks ei automaattisesti päivitä kokoonpanossa olevan osan sisäisiä Equations-

työkalulla luotuja yhtälöitä, vaan osa täytyy avata ja päivittää. Tätä ei kuitenkaan tarvitse 

tehdä manuaalisesti, sillä AutomateWorks tukee open, close ja rebuild – käskyjä. Jokaisen 

alikokoonpanon ohjauksen päätteeksi runkoprofiili, rullaprofiili ja ketjusuojaprofiili kukin 

avataan, päivitetään ja suljetaan.  
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3.10 Attribuuttien syöttäminen malliin 

 

Suurin osa osien attribuuteista pysyy muuttumattomina geometrian muuttumisesta 

huolimatta, ja useimmat geometriasta riippuvien attribuuttien arvot – kuten paino tai aihion 

mitat – voidaan kytkeä suoraan osan mittoihin. 

 

Osto-osien, kuten kuljettimen vaihdemoottorien ja kuljetinrullien tapauksessa osan 

geometriatiedot ovat kuitenkin toissijaisia eivätkä aina kuljettimen geometriasta riippuvia. 

Osto-osan tiedoiksi riittävät valmistajan tai toimittajan ohjeiden mukaiset tilaustiedot. 

 

Excel antaa SolidWorksin omia työkaluja laajemmat mahdollisuudet muodostaa 

monimutkaisiakin tilauskoodeja ja AutomateWorks mahdollistaa attribuutin kirjoittamisen 

suoraan osan attribuuttitietoihin. 

 

3.10.1 Käyttöjen attribuuttimakro 

 

Koska AutomateWorksin attribute – käsky ei mahdollista attribuutin arvon kirjoittamista 

määrätylle konfiguraatiolle, vaan ainoastaan osan yleisille attribuuteille, täytyy attribuuttien 

kirjoittaminen tehdä makron avulla. /14/ 

 

Koska Excel ja SolidWorks ymmärtävät samaa Visual Basic – kieltä, voidaan makro 

kirjoittaa ja suorittaa Excelillä. Makro ottaa käyttöönsä SolidWorksin, avaa 

vaihdemoottorin mallin, luo käytettyihin konfiguraatioihin konfiguraatioriippuvaiset 

attribuutit, poimii automaatista attribuuteille arvot ja syöttää ne malliin. /15/ 

 

Makro suoritetaan AutomateWorksin run – käskyllä. 

 

Makro on esitelty liitteessä 3. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Automaatin käyttö 

 

Automaatin käyttö aloitetaan käynnistämällä SolidWorks. 

 

Tämän jälkeen Automaatin konfiguraatiosivun Browse – painikkeella valitaan ohjattava 

malli kuvan 36 mukaisesti. Painike avaa tavanomaisen Windowsin hakuikkunan, josta 

mallin sijainti voidaan etsiä. Automaatti tulostaa mallin tiedostopolun konfiguraatiosivulle 

ja syöttösivun ensimmäiselle käskyriville. 

 

 

Kuva 36: Ohjattavan mallin valitseminen 

 

Tämän jälkeen konfiguraatiosivun valikoista valitaan halutut kuljettimen ominaisuudet. 

Ominaisuuksien valinnan jälkeen painetaan Päivitä Muuttujat – painiketta, joka käynnistää 

lyhyen makron, joka varmistaa että kaikkien valintalistojen ja painikkeiden valintatiedot 
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päivittyvät attribuuttivälilehdelle ja sieltä automaatin laskentasivuille. Arvojen 

päivittyminen ei vie aikaa. 

 

Nyt automaatti on valmis käynnistettäväksi, joka tapahtuu painamalla Päivitä Mallit – 

painiketta. Painike vastaa AutomateWorksin omaa Run – käskyä, painike on vain 

käytettävyyden parantamiseksi liitetty makrolla suoraan käskyyn. Käynnistettäessä 

automaatti avaa valitun mallin SolidWorksilla ja alkaa syöttää valittuja arvoja syöttösivulta 

rivi kerrallaan. Näkymä vaihtuu SolidWorksin puolelle, jolloin käyttäjä voi seurata mallin 

parametrien päivittymistä reaaliajassa (kuva 37). 

 

 

Kuva 37: Automaatti päivittämässä mallia 

 

Automaatin ajo kestää lohkojen määrästä riippuen noin 2 minuuttia, jonka jälkeen 

SolidWorks jättää auki päivittyneen kuljettimen mallin. 

 

Nyt automaatin käyttäjä voi avata mallien piirustukset, tarkastaa mitoituksen ja 

osanumeropallojen sijoittelun ja tulostaa kuvista massatulostuksella sarjan. Käyttäjä voi 
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myös konvertoida profiilien leikkauskuvat dxf-muotoon, tai vaikka kopioida mallin uudelle 

projektille. Tarvittaessa malli voidaan myöhemmin myös palauttaa automaatin 

ohjattavaksi. 

 

Automaatin pikakäyttöohje on esitelty liitteessä 4. 

 

4.2 Kehittämiskohteita 

 

SolidWork 2007 – ohjelmassa kokoonpanossa olevan alikokoonpanon alikokoonpanolle 

voidaan määrittää ns. näkyvyysominaisuudet (Component visibility), joilla esimerkiksi 

alikokoonpanon väriä voidaan muuttaa kokoonpanossa sen normaalista väristä 

poikkeavaksi (kuva 38). 

 

 

Kuva 38: Component visibility - ominaisuus 
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Ominaisuus aiheuttaa kuitenkin ongelmia, kun mallia ohjataan AutomateWorksin avulla. 

Mikäli aktiivisena on oletusarvo “Override visibility properties specified in configuration 

Default”, AutomateWorks ei pysty vaihtamaan alikokoonpanon konfiguraatiota. Erityisen 

ongelmalliseksi tämän tekee aktiivisen valinnan epävakaus, sillä SolidWorks palauttaa 

valintaa oletusarvoonsa täysin sattumanvaraisesti kesken ohjelman käytön tai automaatin 

ajon. 

 

Automaatin käyttäjän tulee olla ongelmasta tietoinen, koska AutomateWorksin käskyrivin 

Status – ilmoitus ei todellisuudessa kerro onko konfiguraation vaihto onnistunut, vaan 

ainoastaan sen, onko mallista löytynyt vastaavan niminen konfiguraatio. 

Virhe on ohjelmistotoimittajan tiedossa, ja SolidWorks 2006 – ohjelmassa virhe on 

kierretty AutomateWorks – versiopäivityksellä, jossa ominaisuus ei vaikuta konfiguraation 

vaihtamiseen käytetyn komennon toimintaan. AutomateWorks 2007 – ohjelmassa vika on 

kuitenkin palannut, eikä päivitysversiota ole julkaistu. /14/ 

 

Automaatin konfiguraatiosivulla olevien valikoiden päivittämiseen makrojen avulla 

sisältyy ongelma. Valikon valintalista päivittyy aina, kun jossakin edellisistä listoista on 

tehty valinta. Esimerkiksi ensimmäisen vaihdemoottorin paikan valitseminen päivittää 

toisen ja kolmannen vaihdemoottorin valintalistan, samoin kunkin vaihdemoottorin tehon 

valitseminen päivittää vastaavan nopeuden valintalistan jne. 

 

Systeemi toimii asianmukaisesti silloin, kun parametrit valitaan annetussa järjestyksessä. 

Jos kuitenkin viimeisen valinnan jälkeen halutaan muuttaa esimerkiksi ensimmäisen 

vaihdemoottorin paikkaa, täytyy toisen ja kolmannen vaihdemoottorin paikka valita 

uudelleen, vaikkei niitä haluttaisikaan muuttaa. Lisäksi valintalistaan päivittyvä arvo ei 

vastaa automaattiin syöttyvää arvoa, ennen kuin lista on avattu ja uusi valinta tehty. 

 

Valintojen rajaus voidaan toteuttaa myös Excelin Define name – toiminnolla (kuva 39). 

Siinä dokumenttiin luodaan muuttuja, jonka arvo viittaa valittavaan alueeseen. Arvolle 

voidaan kirjoittaa kaava, jolloin muuttuja viittaa kiinteän valinta-alueen sijaan muiden 

valintojen perusteella generoituvaan valinta-alueeseen. Tämä arvo päivittyy kuten muutkin 
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Excelin soluarvot, jolloin valintalistojen päivittyminen ei ole riippuvainen niiden 

aktivoimisesta. 

 

 

Kuva 39: Excelin Define name –toiminto 

 

Valintalistojen käytettävyyttä ja automaatin rakenteen yksinkertaisuutta voidaan parantaa 

vielä muuttamalla valinta-alueiden arvot aktiivisiksi. Sen sijaan, että alueen ensimmäisen 

solun paikkaa vaihdetaan, voidaan taulukon solun arvoa muuttaa vastaamaan ensimmäistä 

sallittua arvoa. Tällöin listan palauttama arvo vastaa paitsi valinnan järjestysnumeroa 

valintalistassa, myös valinnan järjestysnumeroa taulukossa. Samalla pystytään karsimaan 

taulukoista turhia apumuuttujia. 

 

Automaatin käytettävyyttä voidaan edelleen kehittää erottamalla alikokoonpanojen ja osien 

ohjaus omiksi prosesseikseen. Sen sijaan, että automaatti ohjaa alikokoonpanojen ja 

komponenttien parametreja pääkokoonpanosta käsin, voitaisiin jokainen alikokoonpano ja 

osa avata ohjelmaan aktiiviseksi ennen parametrien ohjausta. AutomateWorks osaa tehdä 

tämän open – komennolla, ja viittaukseksi riittää ainoastaan alikokoonpanon tai osan nimi 

silloin, kun se on osa jo auki olevan pääkokoonpanon rakennetta. 

 

Etuna on syöttösivun objektisolujen yksinkertaistuminen, kun piirteiden ohjaamisessa 

käytetyt polut jäävät pois. Esimerkiksi ensimmäisen rullakuljetinlohkon rullaprofiilissa 

sijaitsevan Vetoreiät – nimisen piirteen ohjaaminen pääkokoonpanosta käsin hoituu 

viitteellä 
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suppressfeature Vetoreiät@PS110693_Rullakuljetinlohko-

1@PS110694_Rullakuljetin/PS110685_Rullaprofiili-1@PS110693_Rullakuljetinlohko 

 

joka yksinkertaistuu muotoon 

 

suppressfeature Vetoreiät 

 

kun kyseinen rullaprofiili on auki ja piirrettä ohjataan suoraan osassa. 

 

Kun syöttösivu yksinkertaistuu, myös sen tulkitseminen helpottuu, ja ainoaksi 

tiedostopoluksi syöttösivulle jää pääkokoonpanon polku. Lisäksi konfiguraatiosivulle 

voidaan lisätä mahdollisuus generoida vain yksittäisiä komponentteja. Näin käyttäjän ei 

tarvitse ajaa koko automaattia, mikäli halutaan esimerkiksi päivittää vain rullaprofiilin 

malli ja piirustus. 

Syöttösivun yksinkertaistaminen helpottaa myös automaattien osien nimien vaihtamista. 

Osan tiedostonimen muuttuessa piirteiden nimet pysyvät kuitenkin ennallaan, joten 

helpoimmillaan automaatin linkittäminen uuteen malliin onnistuu vaihtamalla syöttösivun 

tiedostonimet uusiin Excelin replace – toiminnolla. Komponenttimäärältään suuria malleja 

käsiteltäessä lienee mahdollista myös kirjoittaa makro, joka lukee kokoonpanon 

komponenttien nimet mallin piirrepuusta ja syöttää ne automaattiin vanhojen 

komponenttinimien tilalle. Tällöin mallin rakenne tulee olla tarkasti vakioitu. 

 

4.3 Automaatin hyödyntäminen osana muuta järjestelmää 

 

Automaatti voidaan tarvittaessa pienin muutoksin liittää osaksi PDM-järjestelmää. 

Esimerkiksi SolidWorksin oma PDM-järjestelmä, PDMWorks, soveltuu tähän. 

AutomateWorks jopa tukee osien avaamista suoraan PDMWorks – ympäristöstä. 

Haasteeksi jää pitkän ajan kuluessa syntyvän suuren variaatiomäärän hallinta. PDM-

järjestelmän käyttöönotossa ja suunnitteluun integroinnissa antaa tukea ohjelmiston 

toimittaja. /16/ 
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Automaatin ohjaustietojen kierrättäminen erillisen attribuuttisivun kautta erillisen makron 

avulla mahdollistaa lähtötietojen syöttämisen myös muualta kuin automaatin etusivulta, 

esimerkiksi yrityksen verkkosivujen kautta. Asiakas tai esimerkiksi toinen suunnittelija 

voisi tarvittaessa syöttää verkkosovellukseen tuotteen lähtöarvot, ja saada käyttöönsä 

sovelluksen tuottaman kuljettimen mallin. Vastaavia sovelluksia on käytössä useilla 

komponenttitoimittajilla. 

 

Mallien attribuuttitietoja lisäämällä malleja voidaan käyttää suoraan myös osana jotakin 

tuotannonohjausjärjestelmää. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityön tuloksena syntyi toimiva suunnitteluautomaatti. Ideaalitapauksessa, jossa 

kuljettimen parametrit ovat tarkasti ja varmasti suunnittelijan tiedossa, automaatin käyttäjä 

pystyy luomaan kuljettimen piirustukset ja siirtämään ne tuotantoon kahvitaukoineen alle 

kahdessa tunnissa. Verrattuna käsityönä tehtävään variointityöhön, johon Nekosin 

suunnittelupäällikön arvion mukaan on normaalisti mennyt yhdeltä suunnittelijalta noin 

viikko, voidaan puhua merkittävästä ajan ja suunnittelukustannusten säästöstä. Reaaliset 

suunnittelukustannukset tosin eivät muutu, mikäli henkilöstön määrä pysyy ennallaan, 

mutta toimitusmäärien kasvaessa suunnittelukustannukset toimitettua tuotetta kohti 

laskevat. Vapautunutta työaikaa voidaan tämän seurauksena käyttää esimerkiksi 

tuotekehitykseen. 
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LIITE 1: AUTOMATEWORKS-KOMENNOT /7/ 

 

Automaatissa käytetyt AutomateWorks-komennot: 

 

Open Avaa tiedoston 

Close Sulkee tiedoston 

Dimension  Määrittää pituusmitan arvon 

Instances  Määrittää toistojen lukumäärän Pattern – komennolle 

Angledim Määrittää kulmamitan arvon 

Suppress Suppressoi osan tai alikokoonpanon 

Suppressfeature Suppressoi piirteen 

Configuration Määrittää käytettävän osan tai alikokoonpanon konfiguraation 

Attribute Määrittää osan, alikokoonpanon tai kokoonpanon attribuutin arvon 

Orientation Valitsee käytettävän esityssuunnan 

Rebuild Päivittää rakenteen 

Run Suorittaa makron 

Goto Siirtyy määritellylle automaatin riville 

 

AutomateWorks-komennot, joita ei käytetä automaatissa: 

 

Density Määrittelee osan tiheyden arvon  

PdmwOpen Avaa tiedoston SolidPDM - järjestelmästä 

ReadValue Lukee muuttujan arvon SolidWorksista Excelin käyttöön 

Replace Korvaa osan tai osakokoonpanon toisella 

SaveAs Tallentaa tiedoston nimellä 

SendKeys Suorittaa näppäinkomentoja SolidWorksissa 



 

LIITE 2: VALINTALISTAN ALUEEN ARVON KIRJOITTAVA MAKRO 

 

Sub EnsimmaisenKaytonInputRange() 

' 

' EnsimmaisenKaytonInputRange Macro 

' Macro recorded 29.5.2007 by Ilkka Saramies 

' 

    ActiveSheet.Shapes("Drop Down EnsimmainenKaytto").Select 

    With Selection 

        .ListFillRange = Sheets("Käytöt").Range("C3").Value 

    End With 

     

    Range("B18").Select  ' Valitaan solu B18, jotta valikko ei jää valituksi 

End Sub 



 

LIITE 3: MOOTTORIN ATTRIBUUTTIMAKRO 

 

Sub Description2Makro() 

     

    Dim swApp As SldWorks.SldWorks 

    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") 

         

    Dim swDoc As Object 

      

    Dim boolstatus As Boolean 

    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long 

    Dim Feature As Object 

    Dim fileerror   As Long 

    Dim filewarning As Long 

    Dim filestatus  As Long 

     

    Dim EnsimmainenKonfiguraatio As String 

    Dim EnsimmainenDescription2 As String 

    Dim ToinenKonfiguraatio As String 

    Dim ToinenDescription2 As String 

    Dim KolmasKonfiguraatio As String 

    Dim KolmasDescription2 As String 

 

EnsimmainenKonfiguraatio = Sheets("Moottorityyppi").Range("B15") 

ToinenKonfiguraatio = Sheets("Moottorityyppi").Range("B16") 

KolmasKonfiguraatio = Sheets("Moottorityyppi").Range("B17") 

 

EnsimmainenDescription2 = Sheets("Moottorityyppi").Range("B21") 

ToinenDescription2 = Sheets("Moottorityyppi").Range("B22") 

KolmasDescription2 = Sheets("Moottorityyppi").Range("B23") 

 

Set Part = swApp.ActiveDoc 



 

boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("PS110691_Rullakuljetinlohko-

1@PS110694_Rullakuljetin/SEW Vaihdemoottori-1@PS110691_Rullakuljetinlohko", 

"COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) 

Part.OpenCompFile 

 

Set swDoc = swApp.ActiveDoc 

 

boolstatus = swDoc.DeleteCustomInfo2(EnsimmainenKonfiguraatio, "Description2") 

boolstatus = swDoc.AddCustomInfo3(EnsimmainenKonfiguraatio, "Description2", 30, 

EnsimmainenDescription2) 

 

boolstatus = swDoc.DeleteCustomInfo2(ToinenKonfiguraatio, "Description2") 

boolstatus = swDoc.AddCustomInfo3(ToinenKonfiguraatio, "Description2", 30, 

ToinenDescription2) 

 

boolstatus = swDoc.DeleteCustomInfo2(KolmasKonfiguraatio, "Description2") 

boolstatus = swDoc.AddCustomInfo3(KolmasKonfiguraatio, "Description2", 30, 

KolmasDescription2) 

 

Set Part = swApp.ActivateDoc2("SEW Vaihdemoottori", False, longstatus) 

Part.ClearSelection2 True 

Part.Save2 True 

Set Part = Nothing 

swApp.CloseDoc "SEW Vaihdemoottori" 

 

End Sub 



 

LIITE 4: AUTOMAATIN PIKAKÄYTTÖOHJE 

 

Automaatin käyttö: 

 

1.  Valitse kuljettimen leveys. Syötetty leveyden arvo huomioidaan vain, jos valitset 

vapaan leveyden.  

2. Valitse rullan tyyppi. 

3.  Valitse kuljettimen korkeus ja kätisyys. 

4.  Valitse kuljettimen rullajako, pituus, 1. moottorin paikka, 2. moottorin paikka ja 3. 

moottorin paikka tässä järjestyksessä. 

Jätä tarvittaessa käyttöjä pois järjestyksessä 3. - 2. - 1. Yhden rungon alueella voi olla 

vain kaksi käyttöä. Mikäli muutat jotakin näistä valinnoista, päivitä valinnat 

valitsemalla uudelleen kaikki seuraavat arvot.  

 Päivitä arvot aina, vaikka olisit valinnut moottoreitä pois käytöstä. 

5.  Valitse kullekin moottorille asento, teho, nopeus. Mikäli muutat tehon valintaa, valitse 

aina nopeus uudelleen. 

6.  Valitse jarrullinen tai jarruton moottori. Jätä tarvittaessa moottorin hätäseis-kytkin pois. 

7.  Valitse pakkasenkestävät tai tavalliset komponentit. Valinta koskee kaikkia käyttöjä ja 

rullia. 

8.  Päivitä muuttujat atribuuttisivulle painamalla Päivitä Muuttujat -nappia. 

9.  Käynnistä automaatti painamalla Päivitä Mallit -nappia. 

 

Tavallisimmat ongelmat: 

 

1.  Malli ei päivity. 

Varmista, ettei pääkokoonpano ole Large Assembly -tilassa eikä mikään 

alikokoonpanoista ole Lightweight -tilassa. 

2.  Moottorien, momenttitukien tai vetorullien konfiguraatiot eivät vaihdu. 

Valitse päivittymätön kokoonpano pääkokoonpanon piirrepuusta, valise oikealla hiiren 

napilla Properties ja varmista että valinta Component visibility -valinta on asennossa 

Use visibility properties specified in configuration Default. 

 Aja konfiguraatiorivit uudelleen SolidWorks-sivulta Run selected rows -napilla. 

 Valinta saattaa muuttua itsestään ajon jälkeen. 

3. Vältä moottorien sijoittamista lähekkäisiin rulliin pienillä rullajaoilla. 


