
Ostajan opas
Teollisen ostajan faktapaketti 
ruuvikuljettimista
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Mitä teollisen ostajan on tärkeää 
tietää ruuvikuljettimista?
 
Ruuvikuljetin soveltuu erityisen hyvin teollisiin prosesseihin, joissa ma-
teriaalia halutaan yhtä aikaa sekä siirtää että muokata. Ruuvikuljetin voi 
esimerkiksi jalostaa, suojata tai eristää materiaalia.
 
Keskeisiä ruuvikuljettimen etuja muihin kuljetintyyppeihin verrattuna 
ovat monipuolisuus, järeys ja kestävyys. Laadukkaat ruuvikuljettimet vaa-
tivat hyvin vähän huoltoa ja ylläpitoa, ja niiden elinkaari on erittäin pitkä.

Optimaalisen kuljetinvaihtoehdon valinnassa on tärkeää kiinnittää huo-
miota koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin sekä muunneltavuuteen 
mahdollisten prosessimuutosten kohdalla.
 
Siirtoruuvi suunnittelee ja valmistaa ruuvikuljettimia lukuisiin erilaisiin 
teollisiin tarpeisiin paperiteollisuudesta jätteenkäsittelyyn.
 
Ruuvikuljettimen hankinnan ensimmäinen
askel on valita kahden vaihtoehdon väliltä:

1. Vakiomalliset ruuvikuljettimet
2. Tiettyyn tarpeeseen suunnitellut ja rakennetut kuljettimet

Tästä oppaasta löydät vinkkejä molempien kuljetintyyppien hankintaan.
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1. Vakiomalliset ruuvikuljettimet

 
Miksi valita vakiomallinen kuljetin?

• Nopea – vakiomallinen kuljetin voidaan rakentaa ja
  toimittaa jo muutamassa viikossa tilauksesta
• Koeteltu – monilla toimialoilla ja erilaisissa
  käyttökohteissa jo toimiviksi testatuista
  kuljettimista löytyy valmiita referenssitoteutuk-
  sia,  jotka helpottavat käyttöönottoa ja ylläpitoa
• Edullinen – pienempi alkuinvestointi verrat-
  tuna erikseen suunniteltuun ja valmistettuun
  kuljettimeen.
 
Siirtoruuvin vakiokuljetinvalikoima sisältää lukuisia 
vaihtoehtoisia malleja. Kokonaan tai osittain koteloi-
tuja ratkaisuja on saatavilla kaikissa tyypillisimmissä 
kokoluokissa, 12 000 mm pitkiin kuljettimiin asti.
 
Jokainen kuljetin valmistetaan omissa tuotantotilois-
sa tarkasti asiakkaan mittojen mukaan.
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2. Tiettyyn tarpeeseen suunnitellut ruuvikuljettimet

 
Monet teolliset prosessit ovat niin vaativia ja monimutkaisia, että kuljetinratkaisut 
on järkevää suunnitella prosessin ehdoilla. Tällaiset tiettyyn tarpeeseen suunni-
tellut ruuvikuljettimet voivat tuoda merkittäviä tehokkuusetuja hoitamalla useita 
muita tehtäviä materiaalin kuljettamisen ohella.
 
Yleisimmin suunnittelutyö lähtee liikkeelle tarpeesta jalostaa tai muokata siirret-
tävää materiaalia. Tällaisten tehtävien yhdistäminen voi olla prosessin kannalta 
erittäin kustannustehokasta. Erikseen suunniteltujen ruuvikuljetinten täsmälliset 
ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Niitä käytetään varsinkin vaativissa ympäristöis-
sä, esimerkiksi kaivoksissa, jätteenkäsittelyssä, paperiteollisuudessa ja elintarvikete-
ollisuudessa.

 
Esimerkkejä tilanteista, jotka vaativat
erikseen suunniteltavaa ruuvikuljetinta:

• Kuljetettavaa ainetta halutaan jäähdyttää tai lämmittää
• Kuljetettavaa ainetta halutaan muokata kuljettimessa
  (esimerkiksi värjäys, erottelu, sekoitus, laimennus)
• Kuljetin toimii räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX-tilaluokat 21 ja 22)
• Kuljetin tulee osaksi prosessia, jonka on täytettävä erityisten  teollisten
  standardien tai laatujärjestelmien vaatimukset
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Tarkistuslista ruuvi-
kuljettimen hankintaan
 
Uuden ruuvikuljettimen hankinta on melko suoravii-
vainen operaatio. Tämän tarkistuslistan tavoitteena 
on auttaa, että kaikki olennaiset asiat tulevat huo-
mioon otetuksi.
 
1. Millaista materiaalia kuljetetaan?
 
Kuljetettavan materiaalin laatu on ensimmäinen asia, 
jota ruuvikuljettimen suunnittelija ja valmistaja ky-
syy. Ruuvikuljettimen tehoon ja toimivuuteen vaikut-
tavia materiaalin ominaisuuksia ovat:

• Koostumus ja tasalaatuisuus
• Tiheys
• Kosteus
• Paino (kg/m^3)
• Lämpötila

2. Millaisia yhteyskappaleita tarvitaan?
 
Ruuvikuljettimet ovat prosessisuunnittelun kannalta 
erittäin monipuolisia. Niiden kytkeminen saumat-
tomaksi osaksi materiaalivirtoja edellyttää tarkkaan 
suunniteltuja yhteyskappaleita eli yhteitä.
 
Tyypillisesti materiaali tulee kuljettimeen yhdestä 
tai useammasta yhteestä ja poistuu toisessa päässä 
yhdestä yhteestä. Tätä perusrakennetta on teknisesti 
täysin mahdollista muuttaa monin tavoin, esimerkiksi 
kun materiaalia sekoitetaan tai erotellaan siirtämisen 
yhteydessä.
 
Tarvittavia yhteitä voidaan lisätä myös vakiomallisiin 
ruuvikuljettimiin. Pelkästään niiden vuoksi ei tarvita 
kokonaan erikseen suunniteltua kuljetinta.
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3. Millaista tehoa ja tuottoa vaaditaan?
 
Ruuvikuljettimien tehoon ja tuottoon vaikuttavat sekä materiaalin ominaisuudet 
että ruuvikuljettimen koko (pituus ja halkaisija), yhteet, nopeus ja välys. Suunnit-
teluvaiheessa oikein määritellyllä kuljettimella varmistetaan prosessissa riittävä ja 
jatkuva tuotto.

 
Ruuvikuljettimen tuottoa arvioidessa tulee ottaa huomioon:

• Kuljetettavan materiaalin tai materiaalien ominaisuudet
• Tarvittavat yhteet: mistä kuljetettava aine tulee ja minne se menee
• Materiaalin määrä ja kuljetusnopeus
• Kuljetettavan matkan pituus
• Kuljetusasento: missä kulmassa ja mihin suuntaan materiaali liikkuu
 
Ruuvikuljetin on optimaalinen ratkaisu lyhyillä siirtomatkoilla.
 
Siirtoruuvin vakiomallisten ruuvikuljetinten voimansiirtoon on useita vaihtoehtoja 
asiakkaan tarpeen mukaan.
 
Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat:

• Tappivaihdemoottori
• Tappivaihde, sähkömoottori ja kiilahihnavälitys
• Vaihdemoottori ja kytkin tai ketjuvälitys
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Erikseen suunniteltavaa 
kuljetinta varten tarvitta-
vat lisätiedot
 
Kun ruuvikuljetinta aletaan suunnitella tietyn tarpeen 
tai prosessin mukaan, suunnittelutyöhön on tärkeää 
tarjota lisätietoa koko prosessin kulusta.

• Millaiseen tilaan kuljetinta suunnitellaan
• Mitä lisätoimintoja kuljettimelta edellytetään
  materiaalin siirtämisen lisäksi
 
Jotta ruuvikuljetin tukee parhaalla mahdollisella 
tavalla koko prosessia, suosittelemme, että koko-
naisuus käydään läpi Siirtoruuvin suunnittelijoiden 
kanssa ennen suunnittelutyön aloittamista.
 
Kun lähtötiedot ovat valmiina, Siirtoruuvin kokeneet 
osaajat suunnittelevat luotettavan, kestävän ja var-
matoimisen ruuvikuljettimen, joka tukee prosessia 
optimaalisella tavalla.

Kerromme mielellämme lisätietoja suunnittelu-
prosessista. Suunnittelijamme auttavat arvioimaan 
vaihtoehtoja ja valitsemaan parhaan mahdollisen 
kuljetinratkaisun.

Ruuvikuljettimien
toimitusajat
 
Siirtoruuvin vakiomalliset ruuvikuljet-
timet tehdään aina tilauksesta. Niiden 
toimitusaika on normaalisti 4-6 viikkoa 
tilauksesta.
 
Tiettyyn tarpeeseen suunniteltavien ja 
mittojen mukaan valmistettavien ruu-
vikuljettimien normaali toimitusaika on 
6-10 viikkoa tilauksesta.
 
Täsmällisen aikataulun sovimme erikseen 
jokaisen tilauksen yhteydessä.



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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