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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pyöreiden putkien hitsaamista helpottavan 

koneen suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnittelu- ja mallinnustyökaluna käy-

tettiin Siemens NX 10-ohjelmistoa. Työn toiminnallisessa osassa kone rakennettiin 

3D-mallien ja piirustusten pohjalta. 

Opinnäytetyön kirjoittajan työpaikalla ei ole tarvittavia työkaluja pyöreiden putkien 

hitsaamiseen, eikä sopivia koneita löytynyt markkinoilta. Työ suoritettiin työpai-

kalla johdon valvonnan alla pyrkien pysymään budjetin rajoissa. Tulos oli yrityk-

seen tarpeisiin räätälöity, tarkoituksen mukainen toimiva kone. Konetta valmista-

essa, sekä suunnittelussa otettiin huomioon nykypäivän työ- ja turvallisuusvaati-

mukset. 
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The purpose of this thesis was to design and build a machine that helps the welding 

of round pipes. The company for which the machine was designed did not have 

suitable tools for welding of round pipes, nor was there a suitable machine on the 

market. 

Siemens NX 10 software was used as a designing and modeling tool. In the func-

tional part of the process the machine was build based on the 3D model and draw-

ings. The work was performed within the limits of budget and under the supervision 

of the management.  

The result was a functional machine, tailor-made according to the needs of the com-

pany. Current labor and safety regulations were taken into account in the designing 

and manufacturing of the machine. 
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1 JOHDANTO 

Tämän projektiin päätavoite oli suunnitella ja rakentaa sellainen kone, mikä kyke-

nisi pyörittämään eri kokoisia pyöreitä putkia, sekä pysty- että vaaka-asennossa. Eri 

kokoisten putkien hitsaukseen vaaditaan ammattilaisen määrittämät vaatimukset. 

Sauma pitäisi olla katkeamaton ja tasainen. Sellainen sauma voidaan saavuttaa vain 

jatkuvalla putken pyörittämällä. 

1.1 Hitsaus 

Hitsaus on osien liittämistä toisiinsa käyttämällä hyväksi lämpöä ja puristusta siten, 

että osat muodostavat yhteyden. Yleensä hitsaussaumaan, eli hitsiin sulatetaan 

myös lisäainetta joko langansyöttölaitteella hitsauspistoolin läpi (MIG/MAG-hit-

saus) tai puikkona (MMA-hitsaus). Ennen hitsauksen aloittamista hitsattavien kap-

paleiden reunat työstetään sopivan muotoiseksi hitsausrailoiksi, eli V-railoksi. Hit-

sauksen edetessä valokaari sulattaa railon reunat ja lisäaineen yhteen muodostaen 

hitsisulan. Jotta hitsistä tulisi kestävä, hitsisula on suojattava hapettumiselta ja ym-

päröivän ilman vaikutuksilta esimerkiksi suojakaasujen tai hitsauskuonan avulla. 

Suojakaasua syötetään hitsisulaan hitsauspolttimen kautta. /1/ 

1.2 Siemens NX 

Siemens NX on 3D-suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, suunnittelun ja valmis-

tuksen tarpeisiin. NX-ohjelmiston tyyppi on 3D-mallinnusohjelmisto, jossa on mu-

kana integroidut CAD/CAM/CAE PLM-ominaisuudet. Myös Siemens NX sisältää 

valikoiman toiminnallisia työkalumoduleita, joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen 

mukaan. /2/ 
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2  OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT 

Pelti- ja metallityöt on perheyritys, jonka omistavat veljekset Kalevi ja Rainer Pas-

tuhov. Veljekset ovat päättäneet perustaa yrityksen saatuaan pitkän kokemuksen 

metallialalla Ruotsissa. Yritys perustettiin vuonna 1969 Vaasassa. Ensimmäisen 

työpajan osoite oli Sorakatu 27, mutta vuonna 1976 yritys muutti osoitteeseen Mei-

jerikatu 1. 

Nykypäivänä löytyy markkinoilta iso määrä erilaisia apuvälineitä pyöreitten put-

kien hitsaukseen. Kyseiselle yritykselle oli markkinoilla olemassa olevien koneiden 

hinta liian korkea. Koska olemassa olevat koneet ylitti budjetin, päädyttiin rakenta-

maan yrityksen tarpeisiin räätälöity kone. Suunnitellun koneen tarkoitus oli olla 

kustannuksilta alhainen, turvallinen, kevyt sekä helppo käyttöinen. Tämä kone val-

mistui yrityksen omaan käyttöön, ei myyntiin. 

Yhtiö valmistaa teräsrakenteet erikoisista suorakulmaisista ja pyöreistä putkista, 

joita käytetään teollisuus-ja asumistilojen rakentamiseen. Halkaisijaltaan ja pituu-

deltaan isojen putkien hitsaaminen ilman apulaista on mahdotonta, sillä sauma täy-

tyy olla sileä ja katkeamaton. Hitsaamisprosessi onnistuu silloin, kun apulainen 

pyörittää putkia tasaisesti käsin ja hitsaaja pitää pistoolin paikallan. Tämä mene-

telmä on erittään vaikea, koska sekä hitsaajan että apulaisen pitää toimia erittäin 

tarkasti ja samanaikaisesti huolimatta siitä kuinka kaukana he ovat toisistaan. 

Tämän hitsausmenetelmän helpottamiseksi johto piti palaverin, jossa syntyi kolme 

ratkaisua: hankitaan uusi kone, hankitaan käytetty kone tai rakennetaan oma laite. 

Ensimmäinen vaihtoehto torjuttiin korkean hinnan takia. Toisen vaihtoehdon on-

gelmana on koneen kunto, luotettavuus ja mitat. Tässä tapauksessa ei voida vaikut-

taa mihinkään muuttujaan. Lopuksi päädyttiin kolmanteen vaihtoehtoon. Seuraa-

vassa palaverissa työn kirjoittaja esitti omat ajatukset ja tulevan koneen esipiirus-

tukset. Johto hyväksyi projektin konseptin ja asetti projektia koskevat yksityiskoh-

dat (esim: moottorin koko jne). 

Työantajan vaatimukset valmistettavalle koneelle oli seuraavat: 
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- kone piti olla kevyt, että koneetta olisi helppo siirtää paikasta toiseen 

- jokaisen työntekijän olisi sitä helppo käyttää 

- koneen sähkömoottori pitäisi olla 220–240 V 

- projektin budjetti ei saisi ylittä 1500–2500 € 

Kyseinen kone helpottaa työntekijän työtä, sekä nostaa tuottavuutta. 
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3 ESISUUNNITTELU JA MITOITUS 

Ennen suunnittelun aloittamisesta ohjelmalla Siemens NX 10, piti selvittä koneen 

tukirungon mitat. Mittoja valittaessa huomioitiin seuraavat asiat: 

1. koneen koko 

2. koneen leveys 

3. koneen korkeus 

4. koneen paino 

Myös pyörityspöydän sopiva halkaisija tuli miettiä. Sen jälkeen, kun kaikki mitat 

oli huomioitu, aloitettiin piirtäminen ja 3D-mallinnus ohjelmalla Siemens NX 10. 
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4 MATERIAALIEN VALINTA 

Koneen valmistuksen käytettävän materiaalin valinta on todella tärkeää. Materiaa-

lin valinnan perusteena oli käyttää sellaisia raaka-aineita, että lopputuloksena pro-

jekti on toteutettavissa. Sellaiset asiat, kuten koneen paino ja turvallinen käyttö ovat 

tärkeitä. Projektissa on käytetty vain sellaisia raaka-aineita, jotka vastaavat kansain-

välisiä laatuvaatimuksia. 

Koneen alarunko koostuu neljästä osasta (Kuva 1.). 

 

Kuva 1. Koneen alarunko. 
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4.1.1 Alustan putki 

Alustan putki on osa N 1 (Kuva 2.). Putken koko on 120x60x5 mm, materiaali on 

S355J2H ja putkien pituus on 1000 mm (2 kpl). Osan N 2 sekä osa N 1 yhdessä 

muodostavat alarungon alustaa. 

 

Kuva 2. Alustan putki. 

4.1.2 Väliputki 

Väliputki on osa N 2 (Kuva 3.). Putken koko on 60x60x4 mm, materiaali on 

S355J2H ja putkien pituus on 670 mm (2 kpl). Osalla N 2 on tarkoitus pitää yhdessä 

osat N1. 

 

Kuva 3. Väliputki. 
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4.1.3 Kiinteä jalka 

Kiinteä jalka on osa N 3 (Kuva 4.). Putken koko on 90x90x4 mm, materiaali on 

S355J2H ja putkien pituus on 615 mm (2 kpl). Nämä putket muodostavat koneen 

kiinteät jalat. Putkeen on porattu säätöreiät. 

 

Kuva 4. Kiinteä jalka. 

4.1.4 Tukiputki 

Tukiputki on osa N 4 (Kuva 5.). Putken koko on 50x50x5 mm, materiaali on 

S355J2H ja putken pituus on 530 mm (4 kpl). Putkien tarkoitus on kiinteitten jal-

kojen vahvistus. 

 

Kuva 5. Tukiputki. 

Myös taajuusmuuttaja on kiinnitetty alarunkoon. Kaikki putket otettiin yrityksen 

varastosta, sekä putkien sahaukset toteutettiin yrityksen koneilla ja sen tiloissa. 
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4.2 Koneen yläosa 

Koneen yläosa koostuu 17:sta osasta 

4.2.1 Akseli 

Akseli on osa N 1 (Kuva 6.). Akselin koko on 282x30 mm ja materiaali on S355. 

Akselin tarkoituksena on pyörityspöydän pyörittäminen. Akselin molemmissa 

päissä on kierteet. Toisen pään kierteen koko M27 ja siihen kiinnitetään pyöritys-

pöytä. Toisen pään kierteiden koko on M20 ja siihen kiinnitetään sähkömoottori. 

Kyseinen akseli oli valmistettu Avomech Oy:ssa. 

 

Kuva 6. Akseli. 

4.2.2 Akselin suojaputki 

Akselin suojaputki on osa N 2 (Kuva 7.). Akselin suojaputken halkaisija on 72 mm, 

mitat ovat 230x12 mm ja materiaali on S 355. Akselin suojaputken tarkoituksena 

on akselin lukitseminen. Akselin suojaputken sisäinen mitta oli otettu sellaisena, 

että sen koko on vähän isompi kuin akselin ulkomitta. Suojaputken molempiin päi-

hin on sorvattu laakeripesät. Sorvauksessa otettiin huomion laakerin mitat ja sillä 

päästiin siihen lopputuloksen, että laakeri istuu hyvin laakeripesään. Suojaputki on 

valmistettu omassa yrityksessä. 
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Kuva 7. Akselin suojaputki. 

4.2.3 Laakeri 

Laakeri on osa N 3 (Kuva 8.). SKF 1206 ETN9 laakerin mitat: ulkohalkaisija 62 

mm, sisähalkaisija 30 mm ja leveys 16 mm. Rajoitettu nopeus 15000 r/min ja mak-

simi nopeus 24000 r/min. Laakerin tarkoituksena on estää suojaputken ja akselin 

välinen kitka. Laakerit on ostettu erikoisliikkeestä. 

 

Kuva 8. Laakeri. 
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4.2.4 Akselin kiinnityslaippa 

Akselin kiinnityslaippa on osa N 4 (Kuva 9.). Akselin kiinnityslaipan koko on 

100x100x10 mm ja materiaali S 355.  Laipan tarkoituksena on kiinnittää sähkö-

moottori laippaan. Laipan keskelle on tehty kierre M20, sekä neljä kiinnitysreikää, 

halkaisija 13 mm. 

 

Kuva 9. Akselin kiinnityslaippa. 

4.2.5 Moottorin kiinnityslaippa 

Moottorin kiinnityslaippa on osa N 5 (Kuva 10.). Laipan koko on 100x100x82 mm, 

materiaali on S 355. Moottorin kiinnityslaippaan on tarkoitus kiinnitä moottoriak-

seli. Koska yrityksessä puuttuu sellaiset koneet, jouduttiin tilamaan osat N 4 ja N 5 

toiselta yritykseltä (Avomech Oy). 



  19 

 

 

Kuva 10. Moottorin kiinnityslaippa. 

4.2.6 Akselin tukiputki 

Akselin tukiputki on osa N 6 (Kuva 11.). Putken koko on 420x60x4 mm ja materi-

aali on S 355. Akselin tukiputki on mahdollista kiinnittää koneen keskelle. Putket 

otettiin yrityksen varastosta, sekä putkien sahaukset toteutettiin yrityksen koneilla 

ja sen tiloissa. 

 

Kuva 11. Akselin tukiputki. 
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4.2.7 Pyörityspöytä 

Pyörityspöytä on osa N 7 (Kuva 12.). Pyörityspöydän halkaisija on 670 mm ja pak-

suus on 15mm. Pyörityspöytään on tarkoitus kiinnitä semmoisia levyjä, jotka hitsa-

taan pyöreään putkeen. Koska yrityksessä puuttuu sellaiset koneet, jouduttiin tila-

maan osa toiselta yritykseltä. Tämä yritys on Laihian levytyö Oy. 

 

Kuva 12. Pyörityspöytä. 

4.2.8 Levyn kiinnikkeet 

Levyn kiinnikkeet on osa N 8 (Kuva 13.). Levyn kiinnikkeen koko on 55xx50x30 

mm ja materiaali on S 355 (4 kpl). Levyn kiinnikkeillä kiinnitetään laippa pyöritys-

pöytään. Kappaleisiin on tehty reikä halkaisijalta 16 mm, ja 2 levyjen lukitusreikää 

kierteille M8. Nämä kiinnikkeet oli myös valmistettu Laihian levytyössä. 
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Kuva 13. Levyn kiinnike. 

4.2.9 Kiinnitystarvikkeet 

Kiinnitystarvikkeet on osa N 9. Koneissa on käytetty seuravia kiinnitystarvikkeita: 

- aluslevyt sekä pultit ja mutterit laippojen kiinnitykseen 

- akselin levyn ja sähkömoottorin levyn välinen kiinnitys pul-

teilla ja muttereilla 

- pyörityspöydän kiinnitteitten pultit ja mutterit 

- pultteja ja muttereja, millä on tarkoitus kiinnitä sähkömoot-

tori sähkömoottoripöytään. 

4.2.10 Moottorilaatta 

Moottorilaatta on osa N 10 (Kuva 14.). Laattojen koko on 530x150x12 mm, mate-

riaali on S 355. Moottorilaattojen päälle tulee sähkömoottori. Laatta otettiin yrityk-

sen varastossa, sekä laattojen sahaus toteutettiin yrityksen koneilla ja sen tiloissa. 
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Kuva 14. Moottorilaatta. 

4.2.11 Moottoripöydän tukiputki 

Moottoripöydän tukiputki on osa N 11 (Kuva 15.). Tukiputkien koko on 

520x50x50x5 mm ja materiaali on S 355J2H. Tukiputkien on tarkoitus tukea moot-

torilaattaa. Laattaan on porattu 4 reikää moottorin kiinnitystä varten. Putki otettiin 

yrityksen varastossa. 

 

Kuva 15. Moottoripöydän tukiputki. 

4.2.12 Alakiinnike 

Alakiinnike on osa N 12 (Kuva 16.). Alakiinnikkeen koko on 128x100x28 mm ja 

materiaali S 355 (2 kpl). Alakiinnike toimii koneen poikittaisen putken ohjauksena. 

Kappaleihin on tehty 2 reikää, kierteille M12. 
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Kuva 16. Alakiinnike. 

4.2.13 Yläkiinnike 

Yläkiinnike on osa N 5 (Kuva 17.). Yläkiinnikkeen koko on 128x100x28 mm ja 

materiaali S 355 (2 kpl). Yläkiinnikkeen tarkoituksena on kiinnittää poikittainen 

putki alakiinnikkeiseen. Kappaleisiin on tehty 2 reikää halkaisijalta M13. Yläkiin-

nike sekä alakiinnike on valmistanut Laihian Levytyö Oy. 

 

Kuva 17. Yläkiinnike. 
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4.2.14 Apuputki 

Apuputki on osa N 14 (Kuva 18.). Apuputken koko on 80x40x4 mm, putken pituus 

on 150 mm, materiaali on S 355J2H. Putken tarkoituksena on helpottaa moottori-

pöydän sekä moottorin asennusta. Putki otettiin yrityksen varastossa. 

 

Kuva 18. Apuputki. 

4.2.15 Sähkömoottori 

Projektin alkumetrillä etsittiin siihen sopivaa vaihdemoottoria. Koska tämän tyyp-

pisen moottorin paino, hinta ja koko oli liian korkea, joudutti jättämään vaihde-

moottori pois. Tämän takia se ei sopinut kyseiseen projektiin. Käytiin läpi toiset 

vaihtoehdot. Näistä vaihtoehdoista oli sopivin oikosulkumoottori. Tämän moottorin 

paino ja koko oli laskettu siten, että oikosulkumoottori kiinnitetään suoraan akse-

liin. Kun kaikki laskelmat oli tehty, löydettiin sopiva kone ja sen jälkeen tilattiin 

kyseinen moottori. Moottorin laskelmat voi katsoa liitteestä N1. Kaikki moottorin 

laskutoimitukset ovat johdettu käyttäen ABB:n moottorien laskuohjeiden mukaan 

/3, s. 16–18/. 

4.2.16 Taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttaja on sähkölaite, joka kytketään kahden erillisen sähköverkon välille. 

/4/ Vaihtovirtasähkömoottoreiden pyörimisnopeutta ei voi tehokkaasti ja tarkasti 
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säätää ilman taajuusmuuttajaa. Taajuusmuuttajia käytetäänkin pääsääntöisesti säh-

kömoottoreiden pyörimisnopeuden säätämiseen. Taajuusmuuttajan etuna on, että 

oikosulkumoottorin pyörimisnopeutta säädetään taajuusmuuttajan prosessin mu-

kaan, jolloin saavutetaan huomattava energiasäästö. /5/ 

Tässä tapauksessa käytetiin INVERTEK 3-vaihesyötön valmiiksi koteloitu taajuus-

muuttaja 3-vaihemottoreille 2,2 kW, 5,8 A. Samassa paketissa oli kytkettynä: 

- IP66 kotelo, taajuusmuuttaja, EMC filtteri, säätöpotentiometri, suunnan-

vaihtokytkin ja pääkytkin. 

- Taajuusmuuttajan taajuusalue 0–500 Hz. 

- Kotelointiluokka IP66. 

- Kiihdytys-ja hidastusaika toisistaan riippumatta 0–600 s. 

Tähän sähkömoottoriin sopiva taajuusmuuttaja (Kuva 19.) löydettiin samasta liik-

keistä mistä oli tilattu sähkömoottori. 

 

Kuva 19. Taajuusmuuttaja. 
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4.2.17 Jalkakytkin 

Jalkakytkimen tarkoituksena on helpottaa koneen käynnistystä, sekä se toimii ko-

neen jarruna. Jalkakytkin (Kuva 20.) oli tilattu yrityksestä Ahlsell Oy. 

 

Kuva 20. Jalkakytkin. 
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5 PYÖRITYSPÖYTÄKONEEN KOKOAMINEN 

5.1 Koneen alaosan kokoonpano ja hitsaus 

Että saataisiin koneen alarungon alusta koottua, otettiin putket N 1 ja N 2 (Kuva 

21.) ja tehtiin suorakulmio. Sen jälkeen tarkistetiin ristimitta ja tehtiin lopullinen 

hitsaus. 

 

Kuva 21. Koneen alarunkoon alusta. 

Seuraavaksi laitetiin putki N 3 putkeen N 1 (Kuva 22.) keskelle ja suoraan kulman. 

Tarkistetiin mitat ja tehtiin lopullinen hitsaus. Samalla periaatteella tehtiin toinen 

puoli. 
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Kuva 22. Pystyjalan asettaminen. 

Seuraavaksi laitetiin putket N 4 putkeen N 3 (Kuva 23.) ja molemmille puolille 

tuet. Sen jälkeen kun putket oli tuettu, tehtiin lopullinen hitsaus. 

 

Kuva 23. Tuen asettaminen. 

Kun kaikki nämä toimenpiteet oli tehty, aloitetiin koneen yläosan kokoonpano. 
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5.2 Koneen yläosa kokoonpano ja hitsaus 

Alla olevassa kuvassa näkyy koneen yläosan räjäytyskuva (Kuva 24.). 

 

Kuva 24. Koneen yläosan räjäytyskuva. 

Otetiin liukuvat jalat N 12 ja asennetiin niiden päälle alakiinnikkeet N 13 (Kuva 

25.) ja hitsattiin ympäri. 

 

Kuva 25. Alakiinnikkeitten asennus. 
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Sen jälkeen aloitetiin poikittainen putken tekeminen. Otetiin akselin suojaputki N 

2 ja akselin tukiputket N 6 (Kuva 26.) ja liitetiin akselin suojaputket mittojen mu-

kaan. Putket N 6 pitää olla keskenään samassa linjassa. Sitten putki hitsataan ym-

päri. 

 

Kuva 26. Poikittainen putki. 

Sen jälkeen laitettiin edellä tehty putki liukuvan osan päälle ja kiinnitetiin. Tarkis-

tettiin että akselisuojaputki olisi liukuvien jalkojen keskellä. Kun kappale oli laitettu 

suoraan, hitsattiin molemmille puolille stopparit, että putki ei liikkuisi linjalle X 

(Kuva 27.). 

 

Kuva 27. Stopparien asentaminen. 

Seuraavaksi hitsattiin apuputki N 15 akselisuojaputkeen kytken ja siihen kiinnite-

tiin sähkömoottoripöytä (Kuva 28.). 
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Kuva 28. Apuputkeen asentaminen. 

Kasatiin sähkömoottoripöytä. Otetiin moottorilatta N 10 ja moottoripöydän tuki-

putki N 11 ja hitsattiin keskelle. Tällä saadaan levylle lisää jäykkyyttä. Hitsaus to-

teutettiin pätkähitsinä, jolla estetään laattaan vääntyminen. Hitsin pituus on 50 mm, 

ja hitsien välin jää 100 mm (Kuva 29.). 

 

Kuva 29. Sähkömoottoripöytä. 
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6 SÄHKÖKYTKENNÄT 

Sen jälkeen kun koneeseen oli asennettu kaikki osat, aloitettiin moottorin, taajuus-

muuttajan ja jalkakytkimen sähköjen kytkentä. Ensin kytketti taajuusmuuttajan vir-

tajohto (Kuva 30.). 

 

Kuva 30. Taajuusmuuttajan kytkentä. 

Taajuusmuuttajasta sähköt kulkevat seuraavaksi sähkömoottoriin ja jalkakytki-

meen. Virtajohdon kaapelin tyyppi on H07RN-F 3G 2,5. Seuraavaksi taajuusmuut-

tajan kaapeli kytkettiin sähkömoottoriin. (Kuva 31.). 
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Kuva 31. Sähkömoottorin kytkeminen. 

Sähköasentaja suositteli erikoista kaapelia, eli häiriösuojattua ohjauskaapelia 

YSLYCY-JZ 5x1,5. Sen jälkeen taajuusmuuttajan kaapeli kytkettiin jalkakytki-

meen. (Kuva 32.). 

 

Kuva 32. Jalkakytkimen sähkön kytkentä. 
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Jalkakytkimen kytkemiseen valittiin kaapelityyppi H07RN-F 3G 1,5. Kaapeli oli 

vahvasti eristetty, että se ei pääsisi vaurioitumaan. Kaapelin kokonaispituus on 

11m. Tämä pituus mahdollista jalkakytkimen siirtämisen sellaiseen paikaan, missä 

hitsaustöitä tehdään. Kaikki sähkötyöt suoritti sähkömies, jolta löytyy kaikki tarvit-

tavat luvat. Alla olevassa kuvassa (Kuva 33.) näkyy sähkön kytkentä koneeseen. 

 

Kuva 33. Sähkökytkentä. 
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7 MUUTOKSET 

Prosessin aikana on tehty seuraavat muutokset: alustanputkeen porattiin 4 reikää 

halkaisijalta 24 mm. Putkessa olevin reikiin hitsattiin sisäpuolelle mutterit M 20, ja 

niihin kiinnitettiin säätöpultit, koska hitsauksen jälkeen putket olivat vääntyneet 

(Kuva 34.). Tämä muutos helpottaa koneen asennusta säätöpulttien avulla. 

 

Kuva 34. Säätöpultti. 

Seuraavaksi projektissa oli poikittaisen putken vahvistaminen kolmiotukien avulla 

(Kuva 35.). 

 

Kuva 35. Poikittaisen putken tuet. 



  36 

 

8 PROJEKTIN BUDJETTI 

Projektin suunnitteluvaiheessa oli sovittu kaikki työn kustannukset. Oli sovittu, että 

projektin budjetti ei saisi ylittää 2500 €. Materiaalien hinnat otetiin markkinahin-

noittelun mukaan. Raaka-aineet ostettiin samalla hinnalla jolla yritys ostaa sisään, 

mikä on 1 €/kg. Samalla oli budjettiin laskettu toisten yrityksien palvelut, sekä kau-

pasta ostetut tarvikkeet. Alla olevassa taulukosta 1 voi nähdä kaikki projektin menot 

ja kokonaissumman. 

Taulukko 1. Projektin budjetti. 

Osa Raaka-aine Mitat(mm) Määrä kpl. Paino(kg) Yksikköhinta Yht. hinta

Pyörityspöytä S355 670x15 1 40.5 € 73.00 € 73.00

Kiinnike S355 55x50x30 4 0.4 € 7.00 € 28.00

Akseli S355 282x30 1 1.38 € 150.00 € 150.00

Akselintukiputki S355 420x60x4 2 2.3 € 2.30 € 4.60

Akselinputki S355 72x230x12 1 5.3 € 5.30 € 5.30

Kiinnityslaippa(moottorin) S355 100x100x82 1 2 € 150.00 € 150.00

Akselin kiinnityslaippa S355 100x100x10 1 0.7 € 30.00 € 30.00

Yläkiinnike S355 128x100x28 2 1.2 € 2.50 € 5.00

Alakiinnike S355 128x100x28 2 1.2 € 2.50 € 5.00

Liukuva jalka S355J2H 628x80x80x4 2 5.9 € 5.90 € 11.80

Alustan putki S355J2H 1000x120x60x4 2 10.7 € 10.70 € 21.40

Kiinteä jalat S355J2H 615x90x90x4 2 6.6 € 6.60 € 13.20

Tukiputki S355J2H 530x50x50x5 4 3.4 € 3.40 € 13.60

Väliputki S355J2H 670x60x60x4 2 4.7 € 4.70 € 9.40

Apuputki (tukipöytä) S355J2H 150x80x40x4 1 1.05 € 1.05 € 1.05

Moottorilaatta S355 530x150x15 1 7.4 € 7.40 € 7.40

Moottoripöydän tukiputki S355J2H 520x50x50x5 1 3.7 € 3.70 € 3.70

Tukiputki S355 2 0.3 € 0.30 € 0.60

Sähkömoottori 1 22.4 € 350.00 € 350.00

Taajuusmuuttaja 1 € 690.00 € 690.00

Laakeri 2 € 5.00 € 10.00

Jalkakytkin 1 € 210.80 € 210.80

Sähköjohdot 1 € 50.00 € 50.00

Tarvikkeet 1 € 20.00 € 20.00

Yhteensä € 1 863.85  
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9 ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT 

Koko projektin aikana tuli muuttama haasteellinen paikka. Heti ensimmäisenä tör-

mättiin sähkömoottorin valintaan. Työn alkumetreillä oli sovittu johdon kanssa, että 

käytetään vaihdemoottoria. Yritykset jotka on erikostuneet sähkömoottoreihin, tar-

josivat kalliita, isoja ja painavia moottoreita. Niitten käyttö tässä pyörityskoneessa 

olisi ollut vaikeaa. Ongelma on ratkaistu ottamalla vaihdemoottorin pilalle oikosul-

kumoottori. Toisena ongelmaan törmättiin koneen kokoonpanossa, akselin laipan 

kiinnityksessä. Laippa oli kiinnitetty tavallisilla muttereilla, jotka löystyivät kier-

roksia lisättäessä.  Ongelman ratkaistiin vaihtamalla tavallinen mutteri lukkomutte-

riin. 
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10 YHTEENVETO 

Kyseisen työn tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa tuotannon tarpeisin räätä-

löity kone. Isoin työ on tehty ohjelmalla Siemens NX, sitä kautta tuli opittu kyseisen 

ohjelman käyttö. Myös koneen osien valmistukseen ja koneen kokoonpanoon on 

käytetty paljon aikaa. Minulla ei ollut kyseisestä työstä aikaisempaa kokemusta. 

Tämän opinnäytetyön toteutuksen mahdollisti koulussa opetetut asiat. Koska pro-

jekti oli monipuolinen, se oli myös haastava ja mielenkiintoinen. Projektin aika-

taulu venyi jonkin verran. Tilattuja osia ei ehditty valmistaa heti, koska tilauskanta 

oli täynnä. Sopivan sähkömoottorin etsintä vei myös paljon aikaa. Projekti onnistui 

koska pysyttiin lopullisessa aikataulussa ja kustannukset eivät ylittäneet budjetteja. 

Koska yrityksellä tällä hetkellä ei ole sellaisia projektia, missä hitsataan pyöreitä 

putkia, koneen kunnollinen testaus tuotannossa ei vielä ole ollut mahdollista. 
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