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1 JOHDANTO 

 

 

Hihnakuljetin on yksi tärkeimmistä innovaatioista, joka on mahdollistanut modernin 

teollisuuden kehityksen. Hihnakuljetin pystyy kuljettamaan käytännössä mitä tahansa 

irtotavaraa tuhansia tonneja tunnissa. Ensimmäiset hihnakuljettimet ovat 1830-luvulta, 

jolloin sahoilla käytettiin litteitä hihnoja siirtämään sahauksessa syntynyttä purua. Jo 1850- 

luvulla viljateollisuudessa nähtiin ensimmäiset nousukulmalliset kuljettimet, mutta vasta 

1891 niillä alettiin kuljettaa raskaampaa ja kuluttavampaa materiaalia. Nykyiset kuljettimet 

toimivat edelleen lähes samoilla periaatteilla, mutta komponentit ovat kehittyneet ja 

seurauksena kapasiteetit nousseet. (Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, 

s. XI.) 

  

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Kandidaatintyön tarkoituksena oli kehittää projektikäyttöön hihnakuljettimen vetopään 

runko. Tavoitteena oli löytää valmistuksen kannalta yksinkertainen ja kustannustehokas 

ratkaisu, joka täyttää rungolle asetetut vaatimukset. Kustannustehokkuuteen pyrittiin 

pääasiassa yksinkertaisella valmistuksella ja vetorummun puhdistimien huollettavuuden 

parantamisella. Kandidaatintyö on tehty kansainväliseen yritykseen ja työstä on tehty kaksi 

eri versiota. 

 

Työn teoriaosuudessa perehdytään hihnakuljettimen toimintaan ja vetopään rungossa 

käytettyihin valmistusmenetelmiin. Hihnatyyppejä on erilaisia, mutta tässä työssä 

käsitellään vain tasaisia hihnoja, joita käytetään työn teettäjän kuljettimissa. Vaikka rungon 

valmistuksessa olisi mahdollista käyttää useita eri leikkaus- ja hitsausmenetelmiä, 

käsitellään teoriaosassa vain plasmaleikkaus ja puikkohitsaus, joita käytetään valmistavan 

konepajan toivomuksesta. Muista valmistusmenetelmistä käytetään taivutusta ja 

tarvittaessa jyrsintää.  

 

Soveltavassa osuudessa selvitetään vetopään rungon vaatimukset ja sen jälkeen aloitetaan 

rungon suunnittelu. Lujuuslaskenta ja valmistuskuvat on rajattu työn ulkopuolelle. 
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2 HIHNAKULJETTIMET 

 

 

Hihnakuljettimet kuljettavat materiaalia tasaisella, jatkuvalla materiaalivirralla. Niitä 

voidaan käyttää maanalaisiin tai maanpäällisiin kuljetuksiin. Nykyisten hihnakuljettimien 

kapasiteetti voi olla jopa 20 000 tonnia tunnissa ja pisimmät kuljettimet voivat olla yli 40 

kilometriä pitkiä. Hihnakuljettimet voidaan suunnitella mukailemaan joustavasti maaston 

muotoja ja kääntymään useisiin eri suuntiin, kuten kuvassa 1. (Conveyor Equipment 

Manufacturers Association, 2007, s. 4.) 

 

 

Kuva 1. Taittuva hihnakuljetin (Lahti, 2011). 

 

2.1 Kuljettimen toiminta 

Kuljetin koostuu yhdestä hihnasta tai sarjasta hihnoja. Hihnat liikkuvat pyörivien 

tukirullien päällä, jotka muodostavat hihnaa keskittävän kourun. Kouru muodostuu yleensä 

kolmesta tai viidestä rullasta. Hihnaa vetävä vetorumpu on sijoitettu yleensä hihnan 

yläpäähän, mutta erikoispitkissä hihnoissa vetäviä rullia voi olla myös keskellä hihnaa. 

Kuvassa 2 esitetään hihnakuljettimen osat. (Hakapää & Lappalainen, 2009, s. 210.)  
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Kuva 2. Hihnakuljettimen terminologia (Pulkkinen, 2010, s. 12). 

 

Kuormauskohta on hihnakuljettimen ensimmäinen osuus. Siinä materiaali tippuu hihnalle 

suppilosta ja rullia on tiheämmin vastaanottamassa tippuvan materiaalin törmäyksen. 

Yrityksen kuljettimissa rullien väli kuormauskohdassa on 200-300 mm, jolloin ylärullasto 

tukee hihnaa hyvin. Kuljettimen suorilla osuuksilla rullat on sijoitettu tasaisin 500-2000 

mm etäisyyksille toisistaan. Jos kuljetin taittuu, on rullien tiheys taittokohdassa sama kuin 

kuormauskohdassa. Yrityksen rullastotelineet ovat yleensä 20-, 30- tai 45 asteen kulmassa 

ja sivurullat hieman vinossa keskittäen hihnaa ja siinä kuljetettavaa materiaalia, kuten 

kuvasta 3 näkee. (Salonen, 2011.) 

 

 

Kuva 3. Kivimurskeen kuljetus (Lahti, 2011). 
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Vetopäässä on kuljettimen vetorumpu, jonka akseliin kiinnitetään vaihde ja vaihteeseen 

sähkömoottori, joka pyörittää kuljetinta vetorummun avulla. Vetorummussa voi olla 

useampia puhdistimia, jotka estävät materiaalia päätymästä takaisin paluupuolelle. 

Paluurullasto siirtää hihnan paluupuolen taittopäälle, jossa taittorumpu taittaa hihnan 

kuormauskohdalle. Paluurullaston rullat on sijoitettu epätasaisin välimatkoin 3000-6000 

mm etäisyyksille toisistaan, hihnan värähdystaajuus huomioiden. Jos rullat ovat tasaisin 

välimatkoin, jokaiseen rullaan syntynyt pieni epäkeskisyys vahvistaa hihnan värähtelyä, 

joka voi repiä kuljettimen irti tukirakenteista tai vaurioittaa kuljetinta. (Salonen, 2011.) 

 

2.2 Vetopää 

Vetopää on kuljettimen osa, johon vaihde, moottori ja vetorumpu kiinnittyvät. Vetopään 

tärkeimmät osat ovat runko, vetorumpu, vaihde, moottori, puhdistimet, momenttituki ja 

pölykoppa. Nousukulmallisiin kuljettimiin on liitettävä takaisinpyörinnän estolaite, joka 

nimensä mukaisesti estää kuljettimen pyörimisen takaperin vedon loppuessa. Momenttituki 

on rakenne, joka pitää vaihteen paikallaan syntyvästä momentista huolimatta. (Conveyor 

Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 448-452.) 

 

Vetopäissä voidaan käyttää kaarevaa ohjauslevyä, jotta materiaali virtaa oikein suppiloon. 

Materiaalivirran hallinta on erityisen tärkeää nykyisillä nopeilla kuljettimilla. Jos 

materiaali kimpoilee satunnaisesti suppiloon, se aiheuttaa ongelmia seuraavan kuljettimen 

lastauskohtaan ja voi jopa tukkia suppilon. Ohjauslevyt ovat nykyään suosittuja ja toimivat 

oikeissa olosuhteissa tehokkaasti. Ohjauslevyt sopivat erityisesti keskikokoiselle malmille, 

joka ei kuluta rakenteita ja hihnaa. (Benjamin, Donecker, Huque & Rozentals, 2010, s. 16.) 

 

Kuluttavilla materiaaleilla vetopäissä käytetään usein niin sanottua rock boxia eli 

materiaalihyllyä. Materiaalihylly muodostuu, kun kuljetettavaa materiaalia kasautuu 

hyllylevyn päälle. Materiaalin törmätessä kasaan, osa materiaalista valuu suppiloon. 

Materiaalihylly on kehitetty absorboimaan törmäysenergiaa, joka muutoin saattaisi 

vaurioittaa suppiloa, vetopäätä tai vastaanottavaa hihnaa. Kuluttavalla materiaalilla 

hyvätkin kulutuslevyt voivat kulua puhki jo muutamassa tunnissa. Kuvassa 4 esitetään 

vetopäähän suunniteltu materiaalihylly, jossa materiaali kasautuu vaaleiden kulutuslevyjen 

päälle. (Benjamin et al., 2010, s. 17.) 
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Kuva 4. Vetopään materiaalihylly (Lahti, 2011). 

 

2.3 Hihnakuljettimen taloudellisuus 

Hihnakuljettimet eivät ole suoranaisesti tuottavia laitteita, vaan niitä tarvitaan 

helpottamaan materiaalin käsittelyä, kuljetusta ja tuotantoa. Kuljetinjärjestelmän hankinta 

on suuri investointi ja sitä tulee analysoida tarkasti. Laskettu kokonaiskustannus on suuntaa 

antava, sillä kaikkia kustannuksia ei voi tarkasti määrittää ja huomioitavana on monia 

asioita. Mahdolliset ongelmat on korjattava jo suunnitteluvaiheessa tai kustannukset 

nousevat merkittävästi. Mitä myöhemmässä vaiheessa ongelmat havaitaan sitä enemmän 

niiden korjaus maksaa. Pahimmassa tapauksessa ostonjälkeiset kustannukset voivat nousta 

moninkertaisiksi ostohintaan verrattuna. Ostonjälkeisiä kustannuksia nostavat merkittävästi 

(Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 15): 

 Mekaaniset viat 

 Suunnitteluvirheiden korjaus 

 Puhdistinjärjestelmän toimimattomuus 

 Ympäristörikkomukset 

 Huollon ja/tai kunnossapidon laiminlyönti 

 Turvallisuusmääräysten laiminlyönti 

 Käyttöhenkilöstön koulutuksen laiminlyönti 

 Kuljetettavan materiaalin jatkuva vaihtuminen. 
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Verrattaessa kuljettimen hankintaa maantiekuljetuksen kustannuksiin on olemassa 

muutamia nyrkkisääntöjä (Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 13): 

 Hihnakuljetin on taloudellisempi kuin maantiekuljetus, kun kuljetettava matka on 

yli yksi kilometri. 

 Yli kilometrin kuljettimilla materiaalitonnin kuljetuskustannus voi olla vain 

kymmenesosa maantiekuljetukseen verrattuna. 

 Kuljettimen huoltokuluiksi voidaan arvioida kaksi prosenttia kuljettimen 

ostohinnasta plus viisi prosenttia hihnan hinnasta. 

 Hihna on vaihdettava kuluttavalla materiaalilla viiden vuoden välein, mutta 

vähemmän kuluttavilla se voi kestää jopa viisitoista vuotta. 

 Säännöllisesti huolletut kuljetinjärjestelmät toimivat luotettavasti jopa yli 90% 

käyttöasteella. 

 

2.4 Edut 

Hihnakuljettimilla voidaan kuljettaa monenlaista materiaalia hienosta hiekasta erittäin 

kuluttavaan alumiinioksidiin. Kuljettimen kumihihna kestää erinomaisesti hankausta ja 

korroosiota eikä kipinöitä synny materiaalin törmätessä siihen, joten lähes kaikkia 

materiaaleja voidaan kuljettaa. Kuvassa 5 kuljetetaan rikkipellettiä, joka on erittäin helposti 

räjähtävää. (Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 2, 12.) 

 

 

Kuva 5. Helposti räjähtävän rikkipelletin kuljetus (Lahti, 2011). 
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Hihnakuljetin toimii sähköllä ja kuluttaa sitä ainoastaan ollessaan toiminnassa. Sähkön 

hinta on huomattavasti vakaampi kuin nestemäisten polttoaineiden ja sitä on saatavilla 

lähes kaikkialla. Öljyn hintaa vuosien saatossa ovat heiluttaneet niin poliittiset kriisit kuin 

saatavuusongelmatkin, ja tällä hetkellä öljyn arvioidaan riittävän alle sata vuotta. Hinnan 

voidaan siis olettaa jatkavan voimakasta nousuaan. Lisäksi polttomoottorien hyötysuhteet 

ovat selkeästi heikommat kuin sähkömoottorien. Kuvassa 6 esitetään öljyn hintakehitys 

viime vuosilta. (Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 2, 12.) 

 

 

Kuva 6. Öljynviejämaiden painotetulla keskiarvolla laskettu öljybarrelin hinta vuosittain 

(OPEC, 2011). 

 

Hihnakuljettimien luotettavuus on todistettu vuosikymmenien saatossa ja 

monimutkaisillakin kuljetinjärjestelmillä saavutetaan jopa yli 90 % käyttöaste. Yksittäisen 

kuljettimen suunnittelemattomat vikojen aiheuttamat seisokit ovat tyypillisesti luokkaa 2 % 

koko käyttöajasta. Kuljettimien käyttö on joustavaa ja ne voivat olla käynnissä koko ajan 

tai vain tarpeen mukaan. Käyttöä ohjataan valvomosta tai automaattisesti 

tietokoneohjelmilla, jolloin miestyötunnit saadaan minimoitua. Lisäksi nykyisten 

kuljettimien huoltoajat on minimoitu ja huoltoseisokit voidaan ennustaa tarkasti 

valmistajan huoltosuositusten ja automaattisten valvontajärjestelmien avulla. 

Huoltokustannukset ovatkin merkittävästi pienemmät maantiekuljetuksiin verrattuna. 

Valvontajärjestelmät havaitsevat mekaanisen vian esimerkiksi lisääntyneen melun tai 

lämmön avulla, jolloin vioittunut osa paikallistetaan ja vaihdetaan helposti. Tällöin 
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vältytään suuremmilta vaurioilta ja pidemmiltä seisokeilta. (Conveyor Equipment 

Manufacturers Association, 2007, s. 12, 14.) 

 

Materiaalin kuljetukseen kuljetinjärjestelmä on ympäristöystävällinen valinta. Kuljettimet 

voidaan koteloida koko matkalta ja niihin voidaan asentaa erillisiä pölynpoistojärjestelmiä. 

Hihnakuljettimet ovat oikein käytettyinä erittäin turvallisia ja niissä on monenlaisia 

turvalaitteita kuten tukosvahti, hihnan sivusiirronvartija ja hätäkatkaisijat. Oikein 

suunniteltu kuljetinjärjestelmä on hiljainen, saasteeton ja maisemoitu ympäristöön. 

(Conveyor Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 11-12.) 

 

2.5 Ongelmat 

Hihnakuljetus vaatii tavallisesti materiaalin esimurskauksen, sillä suurin lohkarekoko 

kuljettamiseen on noin 300 mm. Teräväreunaiset lohkareet voivat helposti viiltää tai 

puhkaista hihnan. Nämä ongelmat korostuvat erityisesti kovan materiaalin kuljetuksessa, 

jolloin materiaalin oikealla syötöllä voidaan vähentää ongelmia. Kriittiset hihnat voidaan 

varustaa hihnan vaurioitumisesta ilmoittavilla repeämäantureilla, jotta suuremmat vahingot 

voidaan estää. Yleisimmin hihnavaurioita aiheuttavat (Hakapää & Lappalainen, 2009, s. 

196, 211, 342): 

 Malmilohkareet rummun ja hihnan välissä 

 Puhdistimen kumiosa kuluu loppuun ja metalliosat alkavat kuluttaa hihnaa 

 Malmilohkare jumittuu puhdistimen ja hihnan väliin 

 Kuljetinrullan puhkikuluminen 

 Rautaromu tai irronnut kulutuslevy lävistää hihnan. 

 

Hihnakuljettimien suurin ongelma on materiaalin leviäminen ympäristöön rippeenä tai 

pölynä. Pölyäminen on suurinta pudotussuppiloissa ja kuormauskohdissa, joten niiden 

eristys on tehtävä huolellisesti. Pölyämisherkkyys on materiaalikohtaista ja pölyn 

syntymiseen tarvitaan ilman liike suhteessa materiaaliin. Kerääntyvät jätekasat aiheuttavat 

lisäkustannuksia erityisesti maanalaisissa kuljetuksissa, kun tunnelit on siivottava. Lisäksi 

jätekasat voivat aiheuttaa vaaratilanteita tukkimalla moottorin jäähdytysrimat. Pölyäminen 

on hallittava myös henkilöstön työterveyden takia, sillä materiaalista irtoava pöly on usein 

myrkyllistä hengittää. Kuljetinjärjestelmien ympäristöhaittojakin on pyrittävä jatkuvasti 
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pienentämään. Kuvassa 7 havainnollistetaan työolosuhteita rikkipellettikuljettimen 

ympärillä. (Benjamin et al., 2010, s. 180.) 

 

 

Kuva 7. Huonosti eristetty rikkipellettikuljetin (Lahti, 2011). 

 

Kuljetettavat materiaalit ovat usein hihnaan tarttuvia, joten hihnan paluupuoli on 

puhdistettava erilaisin puhdistimin. Jos hihnan paluupuolelle jää materiaalia, se tippuu 

paluurullien kohdilla synnyttäen suuria ripekasoja, jotka aiheuttavat puhtaanapito-

ongelmia. Lisäksi hihnaan kiinnijäävä materiaali kuluttaa hihnaa turhaan ja ohjaa hihnaa 

vinoon. Pahimmassa tapauksessa hihna voi jopa törmätä tukirakenteisiin. 

Puhdistinjärjestelmän toimimattomuus ja huono pölyn eristys lisäävät eniten huolto- ja 

kunnossapitokustannuksia. Kuvan 8 paluurullien ripekasat ovat syntyneet kolmessa 

viikossa ja siivous kyseisellä alueella pitää suorittaa noin kuukauden välein. (Conveyor 

Equipment Manufacturers Association, 2007, s. 309.) 
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Kuva 8. Rautapellettikuljettimen ripekasoja (Lahti, 2011). 
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3 VALMISTUSMENETELMÄT 

 

 

Tuotekehitykseen ja suunnitteluun sitoutuu 60-85 % tuotteen kustannuksista. 

Valmistusystävällisessä suunnittelussa pyritään osien helppoon valmistettavuuteen ja 

kokoonpantavuuteen kustannusten minimoimiseksi. Suunnitteluprosessin onnistumiseksi 

suunnittelijalla tulee olla mahdollisimman kattavat tiedot suunniteltavasta tuotteesta ja 

mahdollisista valmistusmenetelmistä. Vetopään rungon valmistuksen suunnittelussa on 

huomioitava valmistavan konepajan asettamat rajoitukset. (Lempiäinen & Savolainen, 

2003, s. 49-50.) 

 

3.1 Plasmaleikkaus 

Plasmaleikkaus on sulattava leikkausmenetelmä, jossa plasmakaasuina käytetään 

tyypillisesti argonia, vetyä, typpeä, happea, paineilmaa tai niiden yhdisteitä. 

Plasmaleikkaus soveltuu kaikille sähköäjohtaville materiaaleille ja sitä käytetään eniten 

ruostumattomille- ja rakenneteräksille sekä ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille 

ja kuparille. (ESAB, 2010.) 

 

Plasmaleikkauksessa materiaali sulatetaan korkealämpöisen plasmasäteen avulla, jonka 

jälkeen plasmakaasun kineettinen energia puhaltaa sulaneen materiaalin pois. Tarvittavaa 

plasmaa synnytetään johtamalla plasmakaasu leikkauspolttimen elektrodin ja leikattavan 

levyn välillä palavaan valokaareen, jota kutsutaan plasmakaareksi. Plasmakaarta 

kuristetaan leikkaussuuttimen avulla, jolloin kaaresta tulee keskittyneempi ja lämpötilat 

kohoavat tyypillisesti noin 25 000 ºC. Plasmakaaren sytytykseen käytetään apukaarta, 

jonka avulla plasmakaasu luovuttaa elektroneja eli ionisoituu ja muuttuu sähköä 

johtavaksi. Kuvassa 9 esitetään plasmakaaren kuristuksen vaikutus. (Ihalainen et al., 2007, 

s. 263, 264.) 
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Kuva 9. Plasmakaaren kuristuksen vaikutus lämpötilaan ja kaaren keskittyneisyyteen 

(Ihalainen et al., 2007, s. 264). 

 

Plasmaleikkauksella saavutetaan useita etuja verrattuna muihin leikkausmenetelmiin. 

Kuten ensimmäisessä kappaleessa mainittiin, plasmalla voidaan leikata kaikkia sähköä 

johtavia materiaaleja. Lisäksi plasman leikkausnopeudet ovat verraten suuria alle 30 mm 

ainevahvuuksilla, jonka jälkeen leikkausnopeus putoaa nopeasti. Paksummille levyille 

suositellaan muita leikkausmenetelmiä, esimerkiksi polttoleikkausta. Kuvassa 10 

havainnollistetaan plasman leikkausnopeuksia.  (Ihalainen et al., 2007, s. 264-266.) 

 

 

Kuva 10. Plasman leikkausnopeudet seostamattomalle teräkselle (Ihalainen et al., 2007, s. 

265). 
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Plasmaleikkauksessa lämmöstä johtuvat muodonmuutokset ovat pieniä, koska 

lämpövaikutusalue on kapea. Plasmaleikkauksen haittoina ovat kallis laitteisto ja suuret 

käyttökustannukset, eikä saavutettava leikkauspintojen laatu ole yhtä hyvä kuin muilla 

termisillä leikkausmenetelmillä. Syntyvä leikkausrailo ei myöskään ole kohtisuorassa 

levyn pintaa vasten ja railo on puolet suurempi kuin polttoleikkauksessa. Menetelmä ei ole 

erityisen työntekijäystävällinen, johtuen syntyvistä pöly-, melu- ja säteilyhaitoista. Haittoja 

voidaan pienentää suorittamalla plasmaleikkaus veden alla, jolloin melu ja plasmakaaresta 

syntyvä säteily vähenevät eikä pölyä enää synny. (Ihalainen et al., 2007, s. 264-266, 322.) 

 

3.2 Särmäys 

Levytuotteiden valmistuksessa käytetään lähes poikkeuksetta särmäystä eli taivutusta. 

Särmätyn kappaleen vaatimusten täyttymiseksi suunnittelijan on tunnettava materiaalin 

taivutusominaisuudet ja taivutusmenetelmien erityispiirteet. Taivutuksia on pyrittävä 

helpottamaan suunnitteluratkaisuin ja tarvittaessa suunnittelija voi tehdä erilliset 

taivutuskuvat. Taivutukset tehdään tavallisesti erilaisilla koneilla, joista yleisimmin 

käytössä on kuvan 11 mukainen särmäyspuristin, johon on helppo vaihtaa erilaisia 

särmäystyökaluja. (Ihalainen et al., 2007, s. 268.) 

 

 

Kuva 11. Särmäyspuristimen osat (Ihalainen et al., 2007, s. 269). 
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Särmäyksessä käytetään kahta eri menetelmää, vapaata- ja pohjaaniskutaivutusta. Vapaa 

taivutus on yleisemmin käytössä ja siinä levy taipuu kolmipistetaivutuksena painimen ja 

vastimen välissä. Särmättävä levy ei kosketa vastimeen kokonaan vaan niiden väliin jää 

ilmarako. Taivutetun reunan geometria ei siis määräydy työkalujen muotojen vaan 

keskinäisen etäisyyden mukaan. Painimessa ja vastimessa käytetään tyypillisimmin teräviä 

(alle 90°) kulmia, jolloin taivutettava kulma saadaan halutuksi ainoastaan ylätyökalun 

iskunpituutta säätämällä. Seuraavissa kappaleissa käsiteltävä takaisinjousto huomioidaan 

suorittamalla riittävä ylitaivutus. (Ihalainen et al., 2007, s. 269.) 

 

Pohjaaniskutaivutuksessa painin painautuu kokonaan alatyökalua vasten, jolloin levyaihio 

puristuu alatyökalun geometrian mukaisesti. Tällöin takaisinjousto on huomattavasti 

pienempi ja tuloksena syntyy hyvinkin mittatarkka levy, mutta puristusvoimantarve on 3-5 

kertainen vapaaseen taivutukseen verrattuna. Kuvassa esitetään 12 eri taivutustyypit. 

(Ihalainen et al., 2007, s. 270.) 

 

 

Kuva 12. Vapaa- ja pohjaaniskutaivutus (Ihalainen et al., 2007, s. 269). 

 

Plastisen- ja kimmoisen muodonmuutoksen summa synnyttää levyyn taipuman. 

Kimmoinen muodonmuutos pyrkii aina palautumaan alkutilaan synnyttäen levyyn sisäisiä 

jännityksiä. Jäännösjännitysten laukeaminen aiheuttaa levyssä takaisinjouston, joka 
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ilmenee taipeen avautumisena. Takaisinjouston suuruus määräytyy lukuisien 

materiaaliominaisuuksien mukaan, ja siksi takaisinjousto on vaikeasti hallittavissa. 

Taivutuksessa on huomioitava myös riittävä taivutussäde, jotta levyssä ei tapahtuisi 

murtumaa. (Aaltonen, Andersson, & Kauppinen, 1997, s. 46, 49.) 

 

Materiaalien arvioiduista takaisinjoustoista on laadittu erilaisia taulukoita, mutta yleensä 

takaisinjousto määritellään taivutettavan koekappaleen avulla. Yleisesti voidaan sanoa, että 

takaisinjousto kasvaa, kun levy ohenee, myötöraja nousee tai taivutussäde kasvaa, vaikka 

eri materiaalien takaisinjoustoissa voikin olla huomattavan suuret erot. (Lepola & 

Makkonen, 2006, s. 304.) 

 

3.3 Puikkohitsaus 

Puikkohitsaus on vanhin ja tunnetuin hitsausprosessi, jonka esiasteena voitaneen pitää 

vuonna 1891 kehitettyä päällystämättömällä puikolla hitsausta. Päällystetty hitsauspuikko 

keksittiin 1905, mikä on nykyisen puikkohitsauksen alku. Puikkohitsaus on 

metallikaarihitsausta päällystetyn hitsauspuikon avulla, ja siinä valokaari palaa puikon 

pään ja työkappaleen välillä kuvan 13 osoittamalla tavalla. (Lukkari, 2002, s. 88-89.) 

 

 

Kuva 13. Puikkohitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 88). 
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Hitsauspuikko koostuu periaatekuvan mukaisesti sydänlangasta ja päällysteestä. 

Valokaaren muodostama lämpö sulattaa sydänlangan, jolloin sula metalli siirtyy pisaroina 

hitsisulaan, päällysteen sulaessa hieman jäljessä. Sulanut päällyste muodostaa kaasuja ja 

sulaa kuonaa, jotka suojaavat hitsaustapahtumaa. Jäähtyessään kuona jähmettyy hitsipalon 

päälle ja se on poistettava hitsauksen jälkeen esimerkiksi kopauttamalla hitsiä 

teräväkärkisellä vasaralla. Puikon päällysteellä on suuri vaikutus hitsausominaisuuksiin ja 

syntyvän hitsin laatuun. Päätyyppejä on neljä: hapan-, selluloosa-, rutiili- ja emäspäällyste. 

(Lukkari, 2002, s. 88-89, 99.) 

 

Suurin osa, eli noin 70 % Suomessa käytetyistä puikoista, on emäspäällysteisiä ja 

seuraavaksi eniten käytetään rutiilipuikkoja. Emäspuikkojen etuina ovat puhtaan 

hitsiaineen erittäin hyvät lujuusominaisuudet, soveltuvuus kaikille hitsausasennoille ja 

erinomainen iskusitkeys matalissa lämpötiloissa. Rutiilipuikolla valokaari syttyy helposti 

ja palaa tasaisesti, ja se on ruostumattomien terästen hitsauksessa eniten käytetty 

puikkotyyppi. Happamia puikkoja käytetään, kun tavoitellaan suurta tunkeumaa. 

Selluloosapuikkoja käytetään erityisesti ylhäältä alaspäin tapahtuvissa putkistohitsauksissa, 

joissa niillä saavutetaan erittäin suuri hitsausnopeus. Eri päällystetyyppien ominaisuuksia 

vertaillaan kuvassa 14. (Ihalainen et. al., 2007, s. 290-291.)  

 

 

Kuva 14. Päällystetyyppien ominaisuuksien vertailu (Ihalainen et. al., 2007, s. 291). 
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Puikkohitsaus on monipuolinen ja joustava menetelmä, jonka käyttöalue on erittäin laaja. 

Puikkohitsaus soveltuu kaikkien terästen hitsaukseen ja valuraudan hitsaus on yleensä 

puikkohitsausta. Ei-rautametalleista hitsataan yleensä nikkeli- ja kupariseoksia. 

Ainepaksuudet alkavat noin 1,0-1,5 mm eikä ylärajaa käytännössä ole. Puikkohitsausta 

voidaankin pitää yleismenetelmänä, jolla tehdään nykyisin pääasiassa asennustyömaan- ja 

korjaushitsejä. Puikkohitsaus on vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi, johtuen 

pääasiassa huonosta mekanisoitavuudesta ja tuottavuudesta, kun puikkoja on vaihdettava 

jatkuvasti. Lisäksi hitsin jäähdyttyä pintaan jähmettynyt kuona pitää poistaa. Hitsaus 

onnistuu kaikissa olosuhteissa, kun muistetaan että hitsauspuikot ovat arkoja kosteudelle, 

joten oikea säilytys ja puikkojen kuivaus on tärkeää. (Lukkari, 2002, s. 90-91.) 

 

3.4 Jyrsintä 

Jyrsintä on lastuava työstömenetelmä, jossa pyörivä, yleensä monihampainen työkalu 

(jyrsin) irrottaa kappaleesta lastuja. Jyrsimällä valmistetaan mm. tasomaisia pintoja, uria ja 

jopa hammaspyörien hampaita. Työkappale kiinnitetään työstön ajaksi jyrsinkoneen 

pöytään, joka tekee syöttöliikkeen. Joillain jyrsimillä voidaan suorittaa myös porausta, 

jolloin syöttöliike on työkalun akselin suuntainen. Kuvassa 15 esitetään jyrsinnän periaate 

ja työstöliikkeet. (Ihalainen et. al., 2007, s. 163.) 

 

 

Kuva 15. Jyrsintää teräpäällä (Maaranen, 2007, s. 173). 
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Jyrsinnän jako kahteen päämenetelmään tapahtuu lastuamistavan mukaan. Kuvan 15 

mukainen jyrsintä on otsajyrsintää, jossa jyrsimen akseli on kohtisuorassa työstettävän 

kappaleen pintaa vastaan. Lieriö- eli kehäjyrsinnässä jyrsitään kehäpinnan hampailla, 

jolloin jyrsimen akseli on työstöpinnan suuntainen. Yleensä suuret tasopinnat jyrsitään 

otsajyrsintänä, koska lastuamisteho on selvästi suurempi ja kehäjyrsinnässä lastun paksuus 

vaihtelee epätasaisesti. Kuvassa 16 kehä- ja otsajyrsinnän periaatteet. (Maaranen, 2007, s. 

198-199.) 

 

 

Kuva 16. Kehä- ja otsajyrsintä (Maaranen, 2007, s. 198). 

 

Jyrsintä voidaan suorittaa myötä- tai vastajyrsintänä. Myötäjyrsinnässä syöttöliike on 

samansuuntainen kuin jyrsimen pyörimisliike, jolloin työkappale painautuu 

kiinnitysalustaa vasten. Vastajyrsinnässä taas syöttöliike ja jyrsimen pyörimisliike ovat 

vastakkaissuuntaiset kuvan 17 mukaisesti. (Maaranen, 2007, s. 198-199.) 

 

 

Kuva 17. Myötä- ja vastajyrsinnän erot (Maaranen, 2007, s. 198). 
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Myötäjyrsinnässä lastu on leikkauksen alussa paksuinta ja leikkuuvoiman tarve suurin. 

Syöttökoneistossa ei sallita välystä, koska jyrsimen hammas pyrkii vetämään työkappaletta 

syötön suuntaan ja välyksen vaikutuksesta kappale liikkuu nykäyksittäin. Nykäykset 

aiheuttavat vaihtelua lastun paksuuteen, mikä voi aiheuttaa vahinkoa työkappaleelle ja 

koneelle. Myötäjyrsinnän etuna on terien pidempi kestoikä ja siksi sitä tulee käyttää aina 

kun mahdollista. Erityisen hyvin se sopii ohuille kappaleille. Vastajyrsintä taas vaatii 

kappaleen tukevan kiinnityksen, sillä leikkuuvoima pyrkii repimään kappaletta irti 

pöydästä. Lastun paksuus kasvaa leikkuun aikana ja on suurimmillaan leikkuun päättyessä. 

(Maaranen, 2007, s. 198-199.) 
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4 RUNGON SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 

 

 

Rungon valmistuksen suunnittelua rajoitti valmistavan virolaisen konepajan konekanta, 

joka käytännössä määräsi käytettävät valmistusmenetelmät. Tavoitteena oli kevyt ja 

kustannustehokas runkoratkaisu, joka täyttää asetetut vaatimukset. Teräsrakenteiden 

teettäminen Virossa maksaa työn teettäjälle noin 60 prosenttia suomalaisen tai ruotsalaisen 

konepajan hinnasta. 

 

4.1 Vaatimusten määrittely 

Suunnittelun ensimmäisenä vaiheena selvitettiin työn teettäjän aiemmin toimitetuissa 

vetopäissä havaittuja ongelmia. Kuljetinasentajien, valmistavan konepajan ja yrityksen 

suunnitteluhenkilökunnan lukuisilla konsultaatioilla saatiin arvokasta tietoa, jota käytettiin 

vaatimusten määrittämisessä. Ongelmia löytyi useilta osa-alueilta, mutta suurimpina 

puutteina nähtiin puhdistimien huoltovaatimuksen täyttäminen ja valmistuksen kannalta 

vaikeat rakenteet. 

 

4.1.1 Materiaalivaatimukset 

Yrityksen toivomuksesta pyrittiin käyttämään S235 rakenneterästä, jota on Virossa 

yleisesti saatavilla. Materiaalipaksuudet valittiin kokeneiden suunnittelijoiden empiirisen 

tiedon perusteella. Materiaalipaksuudet tarkistetaan vielä ennen valmistusta teettämällä 

lujuuslaskenta alihankintana. Jos materiaalin lujuus ei riitä, voidaan materiaaliksi vaihtaa 

S355 rakenneteräs tai käyttää paksumpaa levyä. 

 

4.1.2 Valmistuksen vaatimukset 

Käytettävät valmistusmenetelmät valittiin konepajan toivomusten mukaan. Levyt leikataan 

käyttämällä plasmaleikkausta ja hitsaukset suoritetaan puikolla, jotta saavutetaan riittävä 

tunkeuma. MIG/MAG-hitsaus olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta yrityksen huonot 

kokemukset paksun levyn MIG/MAG-hitseistä käänsivät valinnan puikkohitsaukseen. 

Jyrsintää yritetään välttää, mutta laakeripesien aluslevyjen on täytettävä vaadittu 1 mm 

tasomaisuus. Valmistuksen taloudellisuus saavutetaan minimoimalla tarvittava 

koneistusaika ja yksinkertaistamalla valmistusta paremmilla suunnitteluratkaisuilla. 
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4.1.3 Toiminnalliset vaatimukset 

Hyvä vetopää on tiivis, kestää pitkään ja ohjaa materiaalin oikein suppiloon. Lisäksi 

vetorummun on pyörittävä suoraan tai akselin ja laakereiden kestävyys romahtaa. Siksi 

laakeripesien aluslevyille on asetettava edellisessä kappaleessa mainittu tasomaisuus-

toleranssi, jonka suuruus käytännössä määrää kestoiän. Työn teettävä yritys takaa 

vetorummuilleen 60 000 tunnin kestoiän, mikä käytännössä tarkoittaa 1 mm 

tasomaisuusvaatimusta nykyisillä laakereilla. Mitä pienemmäksi toleranssi asetetaan, sitä 

todennäköisemmin aluslevyt on koneistettava, joka lisää valmistuskustannuksia. Lisäksi 

vetorummun asennon on oltava säädettävä, jotta hihna saadaan kulkemaan suoraan. 

 

Vetopään rungolle aluslevyjen tasomaisuus asettaa myös omat vaatimuksensa. Runko ei 

saa joustaa vaan sen on kestettävä rummusta tulevat hihnavoimat. Riittävän jäykkyyden 

saavuttamiseksi rungossa on käytettävä uumajäykisteitä, jotka eivät saa olla 

huoltoluukkujen tiellä. 

 

Materiaalihyllyn avulla materiaalivirtaa voidaan kontrolloida helposti. Materiaalihyllyn 

pitää olla säädettävä, jotta materiaali virtaa hyvin suppiloon eikä synnytä tukoksia. Lisäksi 

materiaalihylly säästää suppiloa, jonka kestävyysvaatimus voidaan helpoiten täyttää 

käyttämällä materiaalihyllyä. Toinen vaihtoehto on käyttää kalliita kulutuslevyjä 

suppilossa. 

 

4.1.4 Huollon vaatimukset 

Yrityksen vetopäissä suurimmat epäonnistumiset ovat liittyneet epäkäytännöllisiin 

huoltoluukkuihin. Joissain vetopäiden rungoissa huoltoluukkuja ei ole tai ne ovat niin 

pienet, ettei luukuista pääse tekemään tarvittavia huoltoja. Yleisimmin huolletaan 

puhdistimet, jotta hihnan paluupuoli pysyy puhtaana eikä ripettä kerry kuljettimen varrelle. 

Puhdistimien huollettavuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä kriteereistä uuden 

vetopään suunnittelussa valmistuksen kehittämisen ohella. 

 

4.2 Valitut suureet ja komponentit 

Kuljettimeen valittiin 1000 mm leveä hihna, joka määritti vetorummun leveydeksi 1150 

mm. Vetorummun halkaisijaksi valittiin 800 mm ja akselin halkaisijaksi 140 mm. 

Vetorummun akselin ja -laakeroinnin kestoikä varmistettiin yrityksen omalla 
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laskentakaavalla. Laskenta osoitti, että valittu akselin halkaisija 140 mm kestää vaaditut 

60 000 tuntia. 

 

Hihnakuljettimien nopeudet vaihtelevat yleensä välillä 2-5 m/s ja tavoitteena oli 

suunnitella runko, joka sopii hihnanopeuksille 3-5 m/s. Kuljetettavaksi materiaaliksi 

valittiin sekalainen kivimurske. Hihnanopeuden ja materiaalin tiheyden avulla laskettu 

heittokäyrä kuvaa materiaalin käyttäytymistä, kun se tippuu hihnalta. Heittokäyrien 

etäisyydet halutuilla raja-arvoilla olivat noin kaksi metriä, jolloin rungon suunnitteluun 

päätettiin ottaa yrityksen kuljettimien yleisin nopeus, 3 m/s.  

 

Työn teettäjällä on useita eri esi- ja jälkipuhdistintyyppejä, jotka soveltuvat eri 

materiaaleille. Rungon suunnitteluun valittiin yleisin esi- ja jälkipuhdistimen yhdistelmä. 

Molemmat ovat vuolevia puhdistimia, kuten kuvan 18 puhdistin. 

 

 

Kuva 18. Vuoleva esipuhdistin (Lahti, 2011). 

 

4.3 Aikaisempien ratkaisuiden virheet 

Kuten kappaleessa 4.1 mainittiin, yrityksen vetopäiden rungoissa suurimmat ongelmat ovat 

liittyneet huoltoluukkujen epäkäytännöllisyyteen ja vetorummun laakeripesien 

aluslevyihin. Tässä kappaleessa esitetään aikaisempia virheitä, jonka jälkeen aloitetaan 

uuden rungon suunnittelu. 
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4.3.1 Huoltoluukut 

Työn teettäjä käyttää vetopäissään yleensä standardipuhdistimia, joille huoltoluukkuna 

käytetään pientä standardihuoltoluukkua. Joskus huoltoluukku on sijoitettu jopa 

uumajäykisteiden taakse, jolloin huoltotoimenpiteet on lähes mahdotonta suorittaa. 

Kehitettävään runkoon suunnitellaan isompi huoltoluukku ja kiinnitetään huomiota luukun 

sijoitukseen. 

 

4.3.2 Vetorummun laakeripesien aluslevyt 

Vetorummun akseliin kohdistuu moottorin vääntömomentti, joka pyörittää vetorumpua. 

Moottori on kiinnitetty toisesta päästä momenttitukeen, jolloin vääntömomentti pyrkii 

vääntämään moottoria irti rungosta. Siksi vetorummun on oltava tukevasti kiinni rungossa 

ja se pitää olla säädettävissä suoraan.  

 

Vetorummun laakeripesien on oltava samassa tasossa, jotta laakerit ja akseli kestävät 

vaadittavat 60 000 tuntia. Vaatimuksen täyttämiseksi on käytetty erilaisia ratkaisuja, joita 

analysoitiin tarkasti.  
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5 RUNGON SUNNITTELU 

 

 

Rungon suunnittelukappale käsitellään suunnittelun etenemisjärjestyksessä. Ensimmäisenä 

suunniteltiin runkolevyt, jonka jälkeen materiaalihyllyn paikka määritettiin heittokäyrää 

tarkastelemalla. Laakeripesien aluslevyjen, huoltoluukkujen, uumajäykisteiden ja 

puhdistimien kiinnitysten sijoittelut ovat toisiinsa sidoksissa, joten pienikin muutos jossain 

näistä vaikuttaa koko rakenteeseen. Lisäksi sijoitukset on tehtävä oikein, jotta syntyvä 

runkorakenne korjaa edellisessä kappaleessa esiteltyjen ratkaisujen heikkoudet. 

Materiaalina on käytetty S235 rakenneterästä, jollei toisin mainita. 

 

5.1 Rungon levyt 

Runko muodostuu U:n muotoisista taivutetuista levyistä, jotka hitsataan yhteen. Levyn 

paksuudeksi valittiin 10 mm, jota on käytetty yleisesti saman kokoluokan vetopäissä. 

Runkoa vahvistettiin 12 mm vahvuisin uumajäykistein, koska aluslevyjen tuennan on 

oltava riittävän vahva hihnavoimien kohdistuessa aluslevyjen välityksellä runkoon. Lisäksi 

luukkujen reiät heikentävät rungon sivulevyjen keskiosaa. Reikien reunat leikataan 

pyöreiksi väsymiskestävyyden parantamiseksi. 

 

Rungon takalevyyn kohdistuu materiaalin iskeytymisvoima materiaalihyllyn 

kulutuslevyjen välityksellä, joten uumajäykiste sijoitettiin myös sinne. Rungon kevennys 

onnistuisi lyhentämällä rungon etureunan etäisyyttä vetorumpuun, mutta pölyn eristys 

kärsisi. Nyt etureunan etäisyys vetorummun keskelle on riittävä, jotta myöhemmin 

suunniteltavaan pölykoppaan voidaan kiinnittää useita kumiverhoja eristämään pölyä 

vetopään sisälle. Kuvassa 19 esitetään suunniteltu runkorakenne 
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Kuva 19. Suunniteltu runkorakenne. 

 

5.2 Materiaalihylly 

Materiaalihylly muodostuu pohjalevystä, kulutuslevyistä ja säätölevyistä. Pohjalevy 

hitsataan runkoon kiinni ja kulutuslevyt kiinnitetään rungon seinämiin pulttikiinnityksellä. 

Materiaalin heittokäyrän tarkastelu määräsi materiaalihyllyn paikan ja samalla myös 

rungon takaosan pituuden. Heittokäyrän laskentaan yritys käyttää omaa ohjelmistoa, jonka 

avulla heittokäyrä saadaan suoraan 2D-kuvana annettujen lähtötietojen perusteella. 

 

Kulutuslevymateriaalina käytetään Hardox 500:sta, johon tyssähitsataan kiinnityspultit. 

Hardox 500 on SSAB:n teräslaatu, josta laajempi esittely on liitteenä 1. Materiaalihyllyn 

kuvassa 20 kulutuslevyt ovat punaiset. Hardox 500 on hyvä peruskulutusmateriaali. 

Tyssähitsaus taas on menetelmä, jossa hitsattavat kappaleet puristetaan vastakkain ja virta 

kytketään, jolloin pinnat kuumenevat lähelle sulamislämpötilaa ja tyssääntyvät yhteen. 

(Ihalainen et. al., 2007, s. 314.) 
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Kuva 20. Valmis materiaalihylly. 

 

Suunnitellussa ratkaisussa materiaalihyllyä voidaan säätää liikuttamalla materiaalin 

vastaanottavia säätölevyjä, joissa on pitkät reiät kuvan 20 mukaisesti. Niillä myös ohjataan 

materiaalivirtaa ja syntyvän kasan kokoa. Säätölevyt kiinnitetään pohjalevyyn pulteilla ja 

kärkiin hitsataan kulutuspalat. Tässä tapauksessa kalliin kulutusmateriaalin käyttö on 

perusteltua, koska sitä käytetään vain pienet palat ja käyttö lisää säätölevyjen käyttöikää 

merkittävästi. 

 

5.3 Laakeripesien aluslevyt 

Laakeripesien aluslevyjen tärkein vaatimus on täyttää 1 mm tasomaisuus. Hitsauksessa 

syntyvien vääntelyiden takia ensimmäisenä ratkaisuna pohdittiin kuvan 21 mukaista 

pulttikiinnitteistä ratkaisua, joka kuitenkin hylättiin pulttien mahdollisen väsymisen takia. 

Kyseinen ratkaisu olisi myös vaatinut rungon sivulevyn yläpinnan jyrsintää, sillä 

taivutuksessa syntyy aina virhettä. Aluslevyt esitetään punaisina kuvissa 21 ja 22. 
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Kuva 21. Pulttikiinnitteinen laakeripesän aluslevy. 

 

Jyrsinnän poisjättämisen mahdollisti rungon sivulevyn yläpintaan leikattava reikä, johon 

aluslevy hitsataan uumajäykisteiden päälle. Tällöin aluslevyt voidaan säätää samaan tasoon 

ennen hitsausta, eikä jyrsintää tarvita. Aluslevyn yläpinta nostetaan runkolevyn pintaa 

ylemmäksi hitsauksen helpottamiseksi ja vääntelyt huomioidaan käyttämällä paksua 

aluslevyä. Valmistavan konepajan on silti tarkistettava tasomaisuus vielä hitsauksen 

jälkeen. Kuvassa 22 esitetään lopullinen kiinnihitsattava aluslevy. 

 

 

Kuva 22. Uumajäykisteiden päälle hitsattava aluslevy. 
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5.4 Huoltoluukut 

Huoltoluukkujen suunnittelussa pyrittiin käyttämään huoltoluukkua myös 

asennusluukkuna, jolloin luukkuja olisi tarvittu vain kaksi. Se osoittautui kuitenkin 

mahdottomaksi, sillä laakeripesien aluslevyjen tukijäykisteet estivät suurien luukkujen 

sijoitukset puhdistimien kohdille. Lisäksi puhdistimien akselit ja kiinnitykset olisi pitänyt 

suunnitella luukun sisään, jolloin rakenteesta olisi tullut monimutkainen. Ensimmäisenä 

ajatuksena oli käyttää huoltoluukkuina yrityksen standardiluukkuja, joiden pölyn eristys 

tiedettiin hyväksi. Standardiluukussa runkoon kiinnitetään pulteilla muovinen kehys, jonka 

päälle asetetaan kuminen kansi, joka eristää pölyn tehokkaasti. 

 

Edellä mainittu ratkaisu ei kuitenkaan paranna huollettavuutta riittävälle tasolle, joten 

huoltoluukkuja oli suurennettava. Suurempaa standardiluukkua ei valikoimasta löytynyt, 

joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi suunnitella ja valmistaa luukku itse. Luukku valmistetaan 

taivutetusta levystä, joka asetetaan kehyksen päälle. Uusi luukku näkyy esimerkiksi 

kuvissa 19 ja 24. Turvallisuusmääräysten mukaisesti luukun alle ei tarvita suojaverkkoa, 

koska luukun lukitusmutterin avaamiseen tarvitaan työkalu. Pienemmät asennusluukut on 

leikattu runkolevyihin kuvan 23 mukaisesti ja ne eristetään kiinnittämällä kumilevyt 

rungon ulkopuolelle.  

 

 

Kuva 23. Rungon sivulevy 
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5.5 Puhdistimet 

Rungossa käytetyt puhdistimet ovat vuolevia puhdistimia. Yritys on määritellyt 

puhdistimien kiinnitysmitat tarkasti ja kiinnitykset oli suunniteltava niin, että tarvittavat 

säädöt ja huoltotoimenpiteet pystytään suorittamaan helposti. Asennus tapahtuu 

asettamalla puhdistin rungon sisään huoltoluukusta ja toinen pää vinottain asennusluukusta 

läpi. Sen jälkeen huoltoluukun puoli asetetaan asennusluukkuun ja kiinnitetään 

kiinnikkeisiin. Kun luukun sisään asetettavista kiinnikkeistä luovuttiin suunnittelun 

alkuvaiheessa, seuraava tavoite oli tehdä kiinnitykset rungon sivulevyyn tai 

uumajäykisteisiin, jolloin turhien kiinnikkeiden hitsaus vältetään. 

 

Esipuhdistimessa eristyskumin kiinnityspultit tulevat oikealla puolella todella lähelle 

vetorumpua, joten varmuuden vuoksi pultit sijoiteltiin timantin muotoisesti eikä 

neliömäisesti. Näin saatiin lisää tilaa vetorummun ja kiinnityspulttien välille. Puhdistimen 

kiristys tapahtuu vapauttamalla oikealla puolella oleva kiristimen lukitussokka ja 

kääntämällä kiristintä työkalun avulla. Kun oikea kireys on saavutettu, asetetaan 

lukitussokka takaisin paikalleen. Vasemmalla puolella ei ole erillistä kiristintä, joten sinne 

riittää 54 mm halkaisijaltaan oleva reikä, josta puhdistimen akseli työnnetään läpi. Lisäksi 

akselin alapuolelle porataan kaksi reikää, joista puhdistin kiinnitetään runkoon. 

 

Jälkipuhdistin kiinnitetään laakeripesän aluslevyjen uumajäykisteisiin, joihin tehtiin pitkät 

reiät tarvittavia säätöjä varten. Kiinnityskelkka on kiinnitetty uumajäykisteeseen ja 

kelkassa on säätöruuvi, jolla jälkipuhdistin kiristetään. Säätöruuvin lisäksi kelkkaa voidaan 

liikuttaa pystysuunnassa pitkiä reikiä pitkin. Jälkipuhdistimen sijoituksessa on 

huomioitava, että irronnut materiaali tippuu suppiloon.  

 

5.6 Tärkeimmät mitat 

Suunnitellun vetopään rungon pituus määrittyi materiaalin heittokäyrän-, leveys käytetyn 

hihnaleveyden- ja korkeus vetorummun halkaisijan mukaan. Materiaalihyllyn syvyys 

riippuu säätölevyjen asennoista. Projektikäytössä näitä dimensioita muutetaan 

kuljetinkohtaisesti, joten 3D-mallin on oltava helposti muokattavissa. Helpolla 

muokattavuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että kokoonpano mukautuu osien 

mittojen muutoksiin mahdollisimman helposti. Yritys ei käytä suunnittelussa 

konfiguraatioita, vaan ”äitimallin” osia muokkaamalla tehdään haluttu kokoonpano. 
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Kuvassa 24 esitetään valmis vetopään rungon 3D-malli, jossa vetorumpu ja hihna ovat 

paikallaan. 

 

 

Kuva 24. Valmiin vetopään rungon 3D-malli. 

 

Rungon massa on 1600 kg ja siinä on käytetty pääasiassa S235 rakenneterästä. 

Kulutuslevyt ja materiaalihyllyn pienet kulutuspalat ovat poikkeukset, joita tarvitaan 

kuluttavien materiaalien kuljetuksessa. Käytetyt materiaalipaksuudet varmistetaan vielä 

lujuuslaskennalla, jonka jälkeen tuotantoon menevän rungon massa varmistuu. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Hihnakuljettimien suurimmat ongelmat liittyvät puhtaanapitoon. Siksi hihnan puhdistimien 

on toimittava mahdollisimman hyvin, mikä varmistetaan huoltamalla puhdistimia riittävän 

usein. Puhdistimien huolto on tehtävä helpoksi, jotta huoltoseisokit saadaan lyhyiksi ja 

teräpalat vaihdetuiksi. Jos huollettavuus laiminlyödään, puhtaanapito vaikeutuu ja 

kuljettimen käyttökustannukset nousevat merkittävästi. 

 

Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle huollettavuuden parantamisen näkökulmasta. Toinen 

tärkeä tavoite oli valmistuskustannusten vähentäminen minimoimalla koneistusaika. 

Molemmat tavoitteet saavutettiin suunnittelemalla uusi suurempi huoltoluukku ja 

laakeripesien aluslevyjen oikealla tuennalla. Aluslevyt voidaan säätää suoriksi ennen 

hitsausta ja aluslevyistä on tehty paksuja, jotta hitsauksen vääntelyt jäävät mahdollisimman 

pieniksi. Myöskään taivutusvirheet eivät pääse vaikuttamaan aluslevyjen suoruuteen, sillä 

runkolevyihin on leikattu paikat laakeripesien aluslevyille. 

 

Suunniteltu runko parantaa puhdistimien huollettavuutta merkittävästi, sillä huoltoluukuille 

on esteetön pääsy ja ne ovat entisiä standardiluukkuja merkittävästi suuremmat. 

Uumajäykisteet on sijoitettu järkevästi huomioiden sekä huoltoluukkujen sijainti että 

laakeripesien aluslevyjen riittävä tuenta. Puhdistimet sijoitettiin yrityksen ohjeiden 

mukaisesti ja kiinnitys on tehty suoraan runkoon, jolloin lisärakenteilta vältyttiin. 

 

Jatkotoimenpiteinä vetopään rungosta tehdään valmistuskuvat ja teetetään lujuuslaskenta, 

jonka jälkeen materiaalipaksuudet vahvistetaan. Vetopäähän suunnitellaan myös 

pölykoppa, vaihdekohtaiset momenttituet ja rungon etuosan eristys ennen valmistusta. 

Lisäksi vetopään liittäminen kuljetinjärjestelmään on suunniteltava huolellisesti, jotta pöly 

saadaan eristettyä vetopään sisälle ja vetopää tukevasti kiinnitettyä. 

 

Laakeripesien aluslevyjen hitsaukseen ja leikkaukseen on etsittävä menetelmät, joissa 

lämmöntuonti on mahdollisimman pieni vääntelyiden minimoimiseksi. Erityisesti 

hitsauksen lämmöntuonnilla on ratkaiseva merkitys vääntelyihin ja siksi menetelmien 

oikealla valinnalla on suuri merkitys valmiin tuotteen laatuun. Esimerkiksi 
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vesisuihkuleikkauksen ja laserhitsauksen yhdistelmällä voitaisiin lämmöntuontia pienentää 

merkittävästi. Toinen lämmöntuontia pienentävä vaihtoehto olisi suorittaa leikkaus ja 

hitsaus laserilla, jolloin yksi laitteisto riittäisi koko tuotteen valmistukseen. 

 

Rungon sivulevyjen reikien tekoon kannattaa myös harkita levytyökeskuksen käyttöä. 

Levytyökeskuksella reikien nakerrus tai lävistys on yleensä kustannustehokkaampaa kuin 

terminen leikkaus. Lisäksi valmistava konepaja oppii valmistamistaan tuotteista koko ajan 

ja heiltä voi tulla arvokkaita ideoita valmistusmenetelmien kehittämiseksi. Konepajalta 

tulleet ajatukset on aina syytä ottaa vakavasti, koska pajat ovat jatkuvasti tekemisissä 

erilaisten tuotteiden valmistuksen ja valmistusmenetelmien kanssa, ja havaitsevat 

valmistustekniset epäkohdat helposti. 

 

Koko vetopää on pyrittävä toimittamaan mahdollisimman valmiina kokoonpanona, jolloin 

asennusvaiheen ongelmilta suurimmaksi osaksi vältytään. Asennustyömaalle tuleva 

vetopää voidaan silloin asentaa suoraan paikalleen ilman asennushitsejä tai muuta 

varsinaista kokoonpanotyötä. Konepajalla kokoonpanon puuttuvat osat havaitaan helposti, 

jolloin puutteita ei jää toimituksiin. Lisäksi kokoonpano voidaan suorittaa sisätiloissa, mikä 

vaikuttaa suuresti valmiin tuotteen laatuun.   

 

Kuljetusten suunnittelussa on aina huomioitava kuljetettavan kokoonpanon dimensiot ja 

massa, jotta kuljetus halutulla tavalla on mahdollista. Kuorma-autokuljetusta tarvitaan 

lähes aina ja yleensä projektien tavarat kannattaa kuljettaa konteissa. Kontteja on helppo 

siirtää laivoista kuorma-autoihin ja konteissa kuljetusvauriot ovat harvinaisia. Yleisimpien 

konttien sisäleveys on noin 2,3 m ja sisäkorkeus 2,3 m, mikä voi asettaa rajoituksia 

suurimpien vetopäiden toimittamiselle kokonaisina. 

 

Alihankkijana käytettävää konepajaa on myös analysoitava tarkasti. Viron hintataso nousee 

nopeasti ja teräsrakennetyöt on varmasti mahdollista teettää halvemman hintatason maissa. 

Alihankkijoita kannattaa hankkia projektien läheltä, jotta kuljetuskustannukset saadaan 

minimoitua ja reklamaatiot hoidettua mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti.  

 

Uusiin alihankkijoihin siirtyminen on aina yritykselle haaste, sillä luottamus laatuun ja 

toimitusvarmuuteen syntyy ainoastaan hyvien kokemusten seurauksena. Konepajojen 
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joustavuudessa viimehetken muutoksien ja reklamaatioiden suhteen on suuria eroja, jotka 

voivat vaikuttaa yllättävän suuresti projektien kokonaiskustannuksiin. Projekteilla on aina 

aikarajat, jolloin niiden on oltava valmiit ja projekteissa virheitä tulee aina. Konepajan 

joustavuus ja nopeat toimitukset nousevat näissä tilanteissa suureen arvoon, sillä projektien 

myöhästymissakot ovat yleensä suuria. 

 

Huoltoluukkujen valmistus voidaan suorittaa samalla konepajalla kuin rungonkin, mutta 

luultavasti edullisimpaan ratkaisuun päästään kilpailuttamalla pelkästään huoltoluukkujen 

valmistus. Kun uutta huoltoluukkua käytetään yrityksen vetopäiden standardiluukkuna, 

huoltoluukkuja voidaan tilata suuria määriä kerralla, jolloin yksikköhinta tippuu. 

Huoltoluukut voidaan helposti toimittaa omina kokoonpanoinaan myös asennustyömaalle, 

koska niitä varten ei tarvitse hitsata mitään runkoon. Ainoaksi lisätyöksi asennusvaiheessa 

tulee kehyksen ja luukun pulttikiinnitys. 
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