
Huolto-opas
Miten ruuvikuljetin pysyy
kunnossa ja käynnissä pitkään
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Ruuvikuljetin on turvallinen valinta
 
Huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilöstön kannalta ruuvikul-
jetin on vaivaton laite. Toimintavarma ruuvikuljetin vaatii vähemmän 
jatkuvaa kunnossapitoa kuin useimmat muut kuljetintyypit.

Luotettavuus perustuu järeään ja melko yksinkertaiseen rakenteeseen ja 
mekaniikkaan. Lisäksi materiaalin siirtyminen suljetussa putkessa tai puo-
lisuljetussa kourussa pitää mahdolliset häiriötekijät ulkopuolella.
 
Oleellisimmat tekijät luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamisessa 
ovat kuljettimen osaava suunnittelu, tarkka mitoitus sekä huolellinen 
asentaminen. Ennakoiva huolto auttaa varmistamaan, etteivät yllätykset 
häiritse tuotantoa.
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Seuranta ja perushuolto
Laitteen säännöllinen tarkistaminen takaa häiriöt-
tömän toiminnan. Perushuollon toimenpiteitä ovat 
puhdistus, voitelu ja kuluvien osien vaihtaminen.
 

Ennakoiva huolto
Ruuvisiirtimen toimintakunnon testaus säännöllisin 
väliajoin auttaa ennakoimaan mahdollisia vikatilan-
teita ja ehkäisemään niitä ennalta.
Tavoitteena on varmistaa, että huoltotoimenpiteet 
pystytään aina aikatauluttamaan etukäteen sen 
sijaan, että ne tulisivat yllätyksenä ja aiheuttaisivat 
tuotantokatkoksia.

Suunnitellut korjaukset
Kun huolto on riittävän aktiivista, korjaukset voidaan 
ihannetapauksessa tehdä aina ennalta määrätyn ai-
kataulun mukaisesti. Äkillisessä vikatilanteessa tulee 
toimia nopeasti, jotta lisävaurioilta vältytään.
 

Parantava kunnossapito
Ruuvikuljettimen elinkaari voi olla yllättävänkin
pitkä. Laitteen uusimisen sijaan modernisointi voi 
olla hyvin kustannustehokas valinta.

Neljä keinoa ruuvikuljettimen
pitkään elinkaareen
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Miten ruuvikuljetin pysyy kunnossa?
 
Eniten huoltoa vaativia ruuvikuljettimen osia ovat käyttölaitteet, laa-
keroinnit sekä ennen kaikkea akselitiivisteet. Itse ruuvi on laadukkaasti 
suunniteltuna ja valmistettuna hyvin pitkäikäinen.

Akselitiivisteet on tärkeää kiristää silloin tällöin. Kiristysväli riippuu muun 
muassa pyörimisnopeudesta ja kuljetettavan materiaalin ominaisuuksista.
Tyypillisesti kiristystä tarvitaan muutamien kuukausien välein.

VINKKI 1

Kiristystarpeen huomaa paljain silmin – jos putken päästä vuotaa jotain, 
on kiristyksen aika.
Useissa nykyaikaisissa ruuvikuljettimissa akselitiivisteet voi kiristää jopa 
laitteen käydessä, joten tuotantokatkoksia ei tarvita.
Häiriötilanteiden mahdollinen syy on putken tai kourun likaantuminen tai 
jopa tukkeutuminen. Riski kasvaa, jos ruuvi siirtää kiinteätä tai puolikiin-
teätä ainetta.

VINKKI 2

Tukkeutumisvaarasta kielivät usein epänormaali tärinä tai äänet.
Tällaisessa tilanteessa kuljettimelle on syytä määrätä lyhyt tuotantokatko 
ja puhdistaa se. Kun tukkeutumisen merkit tunnistaa ajoissa, katkon ajan-
kohta voidaan aikatauluttaa ennakolta.
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Mitä tehdä, kun ruuvikuljetin menee rikki?
 
Myös ruuvikuljetin saattaa luotettavasta rakenteestaan ja kaikesta enna-
koinnista huolimatta mennä rikki. Tällaisia tilanteita varten on tärkeää olla 
varautunut.
 
Tuotannon nopean jatkuvuuden varmistamiseksi on suositeltavaa pitää 
jonkin verran varaosia  –ainakin tiivisteitä ja laakereita – heti saatavilla, 
joko tuotantotilojen yhteydessä tai lähistöllä. Hyllyssä varastoitaviin
perusvaraosiin sitoutunut pääoma on tyypillisesti huomattavasti
pienempi paha kuin tuotantokatkoksen seuraukset.
 

Neljä yleisintä vauriotyyppiä ovat:
 
Katkennut tai murtunut putki:
Ensimmäinen toimenpide on avata putki ja poistaa putken
vaurioitunut osa.
Erityisen huolellisesti pitää tarkastaa mahdolliset hiusmurtumat, jotta 
vauriokohdat tulevat poistetuksi riittävän pitkältä matkalta. Putki korja-
taan täytehitsauksella tai lisäämällä sopiva materiaalipala.
 
Kulunut ruuvilehti:
Kuluneeseen lehteen hitsataan lisää materiaalia, jotta se saavuttaa alku-
peräisen muotonsa.
 
Akselivaurio:
Akseli joko kunnostetaan tai vaihdetaan riippuen vaurion laajuudesta.
 
Laakerivaurio:
Laakeri on aina vaihdettava.
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GroupLEKO

 
Siirtoruuvi Oy on erilaisten ruuvikuljetinten ja ruuvipumppujen myyntiin, suunnitteluun 
ja valmistukseen erikoistunut yritys. Ruuvikuljetin on erittäin monipuolinen ratkaisu 
materiaaliprosessien tarpeisiin. Ruuvikuljettimella voi materiaalia siirtämisen ohessa esi-
merkiksi: laimentaa, annostella, väkevöittää, kuumentaa, jäähdyttää, repiä, jauhaa, värjätä, 
erotella ja hienontaa. Toimitamme tuotteita ympäri maailmaa teollisuuden eri alojen 
tarpeisiin.
 
Olemme osa Leko-konsernia, jonka kolmen liiketoiminta-alueen tavoitteena on varmistaa 
lisäarvoa asiakkaille. Toteutus perustuu asiakaskeskeisyyteen, palveluun, teknologiatar-
jontaan, toiminnan tehokkuuteen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Lehtosen Konepaja Oy on raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja, jonka tuotannon 
osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien 
osien valmistus. Lehtosen Konepaja toimii alihankkijana merkittäville kansainvälisille 
teknologiateollisuuden vientiyrityksille.

Lehtonen Engineering on Lehtosen Konepajan oma insinööriosasto, joka on erikoistunut 
mekaanisen puuteollisuuden kuljettimien ja kuljetinjärjestelmien tuotantoon, mutta 
referenssilistalta löytyy myös kohteita satama- ja laivateollisuudesta sekä paperi-, metalli-, 
elektroniikka- sekä kaivosteollisuudesta.

Siirtoruuvi Oy
Pajatie 2-6
21870 Riihikoski
Puh. 02 486 4960
www.siirtoruuvi.com
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