
Suunnitteluopas
Optimaalisen siirtoratkaisun 
määrittely ja valinta



Siirtoratkaisuissa riittää 
valinnanvaraa
 
Lähes kaikkiin teollisiin prosesseihin ja materiaalien
käsittelyyn sisältyy vaiheita, joissa materiaali siirtyy
paikasta toiseen. Erilaisiin tarpeisiin on tarjolla useita
kuljetinvaihtoehtoja.

Yleisimpiä kuljetintyyppejä 

• Hihnakuljettimet ovat edullinen perusratkaisu kun siirtomatka on pitkä
• Kolakuljettimet siirtävät irtotavaraa yleisketjuun kiinnitetyillä kolilla
• Elevaattorit ovat tarkoitetut pystysuoraan siirtoon
• Ruuvikuljettimet siirtävät materiaalia pyörivän ruuvin avulla kokonaan
  tai osin suljetun kotelon sisällä. Asennuskulma voi olla vaakasuorasta
  pystysuoraan.
 
Ruuvikuljetin on optimaalinen valinta silloin, kun materiaalia halutaan 
siirtämisen lisäksi samaan aikaan jalostaa, suojata tai muokata. Ruuvikul-
jetin on varmatoiminen, kestävä ja vähän huoltoa vaativa ratkaisu.
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Ruuvikuljettimen ominaisuudet
 
Integroituu kokonaisprosessiin
 
Ruuvikuljetin on prosessisuunnittelun kannalta kiitollinen ”musta laatikko”, jolla 
on hyvin vähän erityistarpeita: prosessin suunnittelijan tarvitsee määritellä vain 
sisäänmenon ja ulostulon tarpeet.
 
Suunnitteluun tarvitaan seuraavat tiedot
• mitä kuljettimeen syötetään
• millä nopeudella syöttö tapahtuu
• onko syöttö jatkuvaa vai ajoittaista
• mitä toisesta päästä tarvitaan ulos ja millä nopeudella
 
Hyvin suunniteltu, valmistettu ja asennettu ruuvikuljetin huolehtii tämän jälkeen 
oman osuutensa prosessissa ilman ulkopuolista puuttumista.
 
Ei rajoita layout-suunnittelua
 
Ruuvikuljetin valmistetaan aina mittatilaustyönä, jotta laite sopii täydellisesti sille 
varatulle paikalle. Se voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan 0-90 asteen välillä.
Parhaimmillaan ruuvikuljetin on täysin itsekantava rakenne. Vaativimmissakaan 
tilanteissa se ei vaadi kovin suuria itsensä ulkopuolisia kiinnitys- ja tukirakenteita.
 
Ruuvikuljetin ei vaadi prosessin layout-suunnittelussa ylimääräistä tilaa tai muita 
erikoisjärjestelyitä.

Moninaiset lisätoiminnallisuudet
 
Ruuvikuljettimella aine ei ainoastaan siirry, vaan voi myös muuntua matkan aikana.

Esimerkkejä mahdollisuuksista
• Mekaaninen muokkaus pilkkomalla, silppuamalla, 
   sekoittamalla tai erottelemalla ainesta siirron aikana
• Kemiallinen tai fysikaalinen muokkaus lämmittämällä, 
   jäähdyttämällä, kosteuttamalla tai kuivaamalla
• Suoraan siirtämiseen liittymättömien työvaiheiden hoitaminen samalla: 
   siirrettävä aines voidaan esimerkiksi värjätä syöttämällä ruuvisiirtimeen
väriainetta
 
Sana ”kuljetin” vähättelee ruuvikuljettimen mahdollisuuksia – materiaali voi sekä 
siirtyä että samalla jalostua.
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Joustava soveltuvuus
 
Ruuvikuljetin voidaan suunnitella siirtämään lähestulkoon mitä tahansa nestemäis-
tä tai kiinteää ainetta. Suunnittelussa voidaan ottaa huomioon aineen asettamat 
erityisvaatimukset, kuten paakkuuntuminen tai tahmaisuus. Suunnittelussa ote-
taan huomioon myös ympäristön erityisvaatimukset, kuten räjähdysherkkyys.

Toimintavarmuus
 
Moniin muihin kuljetintyyppeihin verrattuna ruuvikuljetin on rakenteellisesti hyvin 
yksinkertainen. Siinä on huomattavan vähän liikkuvia osia, minkä ansiosta huolto-
tarve on hyvin pieni. Suljettu tai puolisuljettu kotelo pitää materiaalin sisäpuolella 
ja kaiken muun mahdollisesti häiritsevän aineksen ulkopuolella. Suunniteltu jatku-
vatoimiseksi. Häiriötilanteista johtuvat tuotantokatkokset ovat erittäin harvinaisia.
 
Turvallinen ja puhdas tuotanto
 
Suljetun tai puolisuljetun rakenteensa ansiosta ruuvikuljettimesta ei vuoda, pöllyä 
tai muuten kulkeudu ainesta prosessin ulkopuolelle, mistä saattaisi syntyä työtur-
vallisuusongelmia. Kotelointi madaltaa tuotannon melutasoa ja auttaa pitämään 
tuotantotilat siisteinä.
 
Edulliset elinkaarikustannukset
 
Yksinkertaisuuden sekä suljetun tai puolisuljetun rakenteen ansiosta ruuvikuljetin 
vaatii tyypillisesti muita kuljetintyyppejä vähemmän suunniteltua huoltamista ja 
korjaamista. Oikein suunniteltuna, mitoitettuna, valmistettuna ja käytettynä ruu-
vikuljettimen elinkaari on erittäin pitkä. Tästä syystä hankinnan, käytön ja huollon 
kokonaiskustannukset jaettuna koko käyttöajalle ovat erittäin kilpailukykyisiä.
 
Investointi tulevaisuuteen
 
Ruuvikuljetinten kehitys ei junnaa paikallaan. Erityisesti niiden lisätoiminnallisuu-
det (kohta 3) kehittyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti. Samoin käyttöikä pitenee 
ja huollon tarve vähenee entisestään. Jo nykyisissä ruuvikuljettimissa on useita 
antureita (esim. pyörimisnopeus tai uhkaavat tukokset), joiden ansiosta toimintaa 
voi seurata etänä ja tieto mahdollisista häiriöistä saadaan aikaisin. Kehitysmahdolli-
suudet ovat huimat.
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Ruuvikuljettimen suunnittelun
tärkeät kysymykset
Millainen on kuljettimen rooli prosessin kokonaisketjussa?

• Mitä kuljettimeen menee sisään?
• Millainen kapasiteetti kuljettimelta vaaditaan (tonneja/tunti)?
• Onko prosessi jatkuva, säännöllisesti toistuva vai aina 
  tarpeen mukaan käynnistyvä?
• Pitääkö tai voiko materiaalia muokata siirtämisen aikana?
• Mitä loppupäästä halutaan ulos?
 
Millaiseen tilaan ja ympäristöön kuljetin tullaan asentamaan?

• Onko asennus- ja toimintaympäristössä jotakin erityisesti huomioitavaa: 
 esim. tärinä, pöly, räjähdysvaara?
 
Millaisessa muodossa kuljettimen CAD-piirustukset tarvitaan?

• Mitä muuta suunnittelu- ja teknistä dokumentaatiota tarvitaan?

6



7



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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