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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Spikesafe Oy:lle lajittelukone kovametallitappien 
lajittelemiseen. Suunniteltavan laitteen tarkoituksena oli parantaa tuotteiden laadunvarmistusta 
sekä nopeuttaa niiden läpimenoaikaa tuotannon prosessissa. Lajittelijan suunnittelussa pyrittiin 
käyttämään mahdollisimman paljon yrityksessä jo olemassa olevia laitekomponentteja 
ja -kokonaisuuksia.  Toimeksianto sisälsi lajittelukoneen konseptin 3D-mallinnuksen, tarvittavien 
komponenttien valinnat sekä valmistuspiirustuksien laadinnan rullakuljettimelle, joka suunniteltiin 
kokonaan uudelleen lajittelukonetta varten. 

Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti konenäköjärjestelmiä, kovametallin valmistusprosessia 
sekä erilaisia kuljetinjärjestelmiä pienkappaleiden kuljettamiseen ja liikuttamiseen tuotannossa. 
Lajittelukone suunniteltiin SolidWorks-ohjelmistolla, jonka avulla luotiin asiakkaalle tarvittavat 3D-
mallit ja valmistuspiirustukset laitteen valmistamista varten. Lisäksi lajittelijan eri laitteista ja 
osakomponenteista laadittiin taulukko, jonka avulla voidaan helposti hankkia tarvittavat 
komponentit laitteen valmistusta varten. 

Projektin tuloksena yritys sai valmiin konseptin sekä piirustukset, jonka mukaisesti on mahdollista 
lähteä valmistamaan tai jatkokehittämään tarvittavaa lajittelukonetta kovametallituotantoon. 
Lisäksi opinnäytetyön aikana varmistui, että konenäköä hyödyntävä lajittelukone kykenee 
tarkistamaan ja lajittelemaan kovametallitappeja riittävällä nopeudella ja tarkkuudella.  
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DEVELOPING OF A SORTING MACHINE 

 

 
The purpose of the thesis was to design a sorting machine for sorting hard metal pins for 
Spikesafe Ltd. The goal of the designed device was to improve the quality assurance of the 
products and speed up their transfer through the production process. In addition, the aim was to 
use the existing equipment components and assemblies already available in the company as 
much as possible. The assignment included the 3D modeling concept of the sorting machine, 
selection of necessary components and manufacturing of the drawings for a roller conveyor that 
was completely redesigned for the sorting machine. 

The thesis generally deals with machine vision systems, hard metal manufacturing process and 
various conveyor systems for transporting small pieces in the process. The sorting machine was 
designed with SolidWorks software in order to create a 3D model and drawings of the machine 
for the customer. In addition, a table of different devices and sub-components of the sorting 
machine was prepared in order to help to client to acquire the necessary components for the 
construction of the device. 

As a result of the project, the company received a finished concept and drawings, which allow 
them to start manufacturing or further developing the required sorting machine for hard metal 
production. The tests also confirmed that a machine vision -operated sorting machine is capable 
of checking and sorting hard metal pins with sufficient speed and accuracy. 

 

 

KEYWORDS: 

Product development, 3D modeling, machine vision, hard metal 

  



SISÄLTÖ 

KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 TAUSTATIETOA 8 

2.1 Spikesafe Oy 8 

2.2 Palvelut ja tuotteet 9 

3 KONENÄKÖ 10 

3.1 Kamerat ja sovellukset 10 

3.2 Käyttökohteet 13 

3.3 Konenäköjärjestelmän toiminta ja osat 14 

4 KOVAMETALLI 16 

4.1 Ominaisuudet 16 

4.2 Valmistus 17 

4.3 Käyttökohteet 19 

5 KULJETINJÄRJESTELMÄT 20 

5.1 Tärymaljat 20 

5.2 Rullakuljettimet 22 

5.3 Hihnakuljettimet 23 

6 LAJITTELUKONEEN SUUNNITTELU 24 

6.1 Asiakastarpeet 24 

6.2 Lajiteltava tuote 24 

6.3 Projektin tavoitteet ja vaatimukset 25 

6.4 Esiselvitys 25 

6.5 Lajittelijan toimintaperiaatteen suunnittelu 26 

6.6 Rullakuljettimen suunnittelu ja valinta 28 

6.7 Rullakuljettimen 3D-mallinnus 29 

6.8 Lajittelukoneen 3D-mallinnus 31 

6.9 Lajittelukoneen komponentit           31 

7 YHTEENVETO 32 



LÄHTEET 33 

LIITTEET 

Liite 1. Laitteen tarvittavat toiminnot 
Liite 2. Esimerkki lajittelukoneen piirustuksista 
Liite 3. Esimerkki rullakuljettimen piirustuksista 
Liite 4. Rullakuljettimen piirustus- ja osaluettelo 
Liite 5. Lajittelukoneen toimintakaavio 

KUVAT 

Kuva 1. Turvanastan nastamalleja (Turvanasta 2019b). 9 
Kuva 2. Matriisikenno- ja viivakamera (Edmund Optics 2019). 11 
Kuva 3. Perinteinen konenäköjärjestelmä (Vision Systems 2019). 12 
Kuva 4. Omron FHV7 -sarjan älykamera (Toolmaker 2019). 12 
Kuva 5. Tyypillinen konenäköä hyödyntävä sovellus (Siemens 2019). 13 
Kuva 6. Konenäköjärjestelmän toiminta (Findimages 2019). 15 
Kuva 7. Karbidikoon ja kobolttipitoisuuden vaikutus kovametallin ominaisuuksiin 
(Destinytool 2019). 17 
Kuva 8. Kovametallin valmistusprosessi (Engineering 2019). 18 
Kuva 9. Kovametallista valmistettuja tuotteita (FB-Tecno 2019). 19 
Kuva 10.Tyypillinen tärymaljan sekä lineaarikuljettimen sovellus(L&A Feeder 2019). 20 
Kuva 11. Kappaleiden suuntaaminen mekaanisten esteiden avulla (IEDA  2019).       21 
Kuva 12. Tyypillinen rullakuljetin (CDS Manufacturing 2019).         22 
Kuva 13. Tyypillinen hihnakuljetin (Robomat 2019).           23 
Kuva 14. Kovametallitappeja (Globalsources 2019).           24 
Kuva 15. 3D-malleja konsepteista 1–4.             26 
Kuva 16. Rullakuljetinkonseptien 3D-malleja.            28 
Kuva 17. Rullakuljettimen kallistuskulman säätö           30 
Kuva 18. Rullien säätäminen            30 

 

TAULUKOT 

Taulukko 1. Arvoanalyysi konseptien valintaan. 27 
Taulukko 2. Arvoanalyysi taulukko rullakuljettimen konsepteista         29 

 



KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

  

CAD  Tietokoneavusteinen suunnittelu, engl. Computer Aided 

Design (Autodesk 2019).    

Konenäkö Menetelmä, jota käytetään kuvantamiseen perustuvan 

automaattisen tarkastuksen ja analysoinnin 

aikaansaamiseen mm. erilaisissa teollisuuden prosesseissa 

(Machinevision 2019). 

Kovametalli  Jauhemetallurgisesti valmistettu komposiittimateriaali, jossa 
volframikarbidihiukkaset (WC) ovat yhdistyneenä runsaasti 
kobolttia (Co) sisältävään sideaineeseen. Kovametalli omaa 
erittäin korkean kovuuden ja hyvän kulumisenkeston 
(Sandvik 2019). 

Sintraus  Menetelmä, jossa jauhemetallurgisesti valmistetun 
kappaleen lämpötila nostetaan niin, että materiaali puristuu 
lopulliseen muotoonsa ja lujuuteensa (Epma 2019). 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella Spikesafe Oy:lle kovametallituotantoon 

konsepti uudenlaisesta lajittelukoneesta. Suunniteltavan lajittelukoneen tarkoituksena 

on lisätä tuotannon kapasiteettia ja tuotteiden läpimenoaikaa sekä parantaa lajittelun 

tarkkuutta ja suorituskykyä nykyisestään.  

Opinnäytetyön aloitusvaiheessa kovametallien lajittelu suoritetaan yrityksessä 

mekaanisilla lajittelukoneilla sekä lajittelukoneilla, jotka hyödyntävät osittaista 

konenäköä. Tämän seurauksena kovametallitapeista ei pystytä tarkastamaan kaikkia 

visuaalisia virheitä pois prosessin alkuvaiheessa tapahtuvan lajittelun yhteydessä. 

Tämän vuoksi uuden lajittelukoneen suunnittelulla pyritään parantamaan 

kovametallitappien lajitteluprosessia. 

Suunnittelutyön tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle valmis konsepti uudenlaisesta 

lajittelukoneesta, joka hyödyntää konenäköä osana lajitteluprosessia. Lajittelukoneesta 

mallinnetaan 3D-malli, josta tehdään tarvittavat valmistuspiirustukset ja dokumentit 

laitteen rakentamista varten. Suunnittelun tueksi työssä perehdytään myös yleisesti 

konenäköön, kovametalli tuotantoon sekä erilaisten kuljetin järjestelmien 

hyödyntämiseen kappaleiden kuljettamisessa. 
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2 TAUSTATIETOA 

 

2.1 Spikesafe Oy 

Spikesafe Oy on Turussa ja Paraisilla sijaitseva perheyritys, jonka päätoimena on 

valmistaa ja kehittää erilaisten ajoneuvojen renkaisiin nastoja. Spikesafe Oy yhdessä 

tytäryhtiönsä Turvanasta Oy:n kanssa on valmistusmäärällisesti maailman suurin 

nastojen valmistaja, yli 1,6 miljardin nastan vuosikapasiteetillaan. Yritys kehittää ja 

valmistaa korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä nastoja lähes kaikille maailman 

merkittävimmille rengasvalmistajille. (Turvanasta Oy 2018a.) 

Turvanasta Oy -konserni on toiminut noin 40 vuoden ajan, jonka aikana se on 

suunnitellut useita merkittäviä nastainnovaatioita markkinoilla oleviin nastarenkaisiin. 

Turvanastoilla nastoitetut talvirenkaat ovat menestyneet pito-ominaisuuksiensa sekä 

ympäristöystävällisyytensä ansiosta useissa talvirengastesteissä. Tämän on osaltaan 

mahdollistanut myös se, että yritys on määrätietoisesti halunnut panostaa 

tuotekehitykseensä sekä tiiviiseen yhteistyöhön eri rengasvalmistajien kanssa. 

(Turvanasta Oy 2018a.) 

Spikesafe Oy ja Turvanasta Oy -konserni työllistää yhdessä noin 50 tuotantotyöntekijää 

sekä 15 toimihenkilöä. Osaavan henkilöstön ja korkea tasoisen tuotantoautomaation 

ansiosta yritys pystyy valmistamaan kaikki tuotteensa Suomessa, Turussa ja Paraisilla. 

Yrityksen päämarkkina alueita ovat Pohjoismaat, Venäjä, Aasian-maat sekä Pohjois-

Amerikka. (Turvanasta Oy 2018a.) 
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2.2 Palvelut ja tuotteet 

Turvanasta Oy:n palveluihin kuuluu nastojen valmistuksen ja kehityksen lisäksi myös 

erilaiset rengastestit, kuten esimerkiksi jääpito- ja tienkulutustestit. Turvanasta on 

toiminut HA-luokan asiantuntijana vuodesta 2017, mitä varten sillä on Finasin 

akreditoima yliajolaboratorio. HA-luokan asiantuntijana yritys pystyy tekemään rengas-

nasta- yhdistelmälle tyyppihyväksyntään vaadittavia testauksia ja mittauksia. Spikesafe 

Oy:n koneenrakennusyksikkö kehittää ja valmistaa erilaisia nastojen valmistukseen 

tarvittavia koneita, laitteita sekä työkaluja. (Turvanasta Oy 2018a.) 

Turvanasta Oy:n tuotteisiin kuluu erilaisten ajoneuvojen renkaisiin suunnitellut 

nastamallit. Malleja löytyy aina kevyistä polkupyörän nastoista raskaisiin työkoneiden ja 

kuorma-autojen nastoihin asti. Turvanasta Oy valmistaa myös asiakkaalle räätälöityjä 

nastoja. Turvanastan nastamallit mukailevat ja täydentävät talvirenkaiden 

erityisominaisuuksia antaen niille lisäsuorituskykyä talvisissa olosuhteissa (Kuva 1). 

(Turvanasta 2019a.) 

 

Kuva 1. Turvanastan nastamalleja (Turvanasta 2019b). 
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3 KONENÄKÖ 

Konenäköjärjestelmät perustuvat kameroihin, jotka tarkastavat ja valvovat materiaalin 

virtausta ja laatua teollisessa tuotannossa. Konenäköjärjestelmät kykenevät 

tarkistamaan tuotteita nopeammin ja tarkemmin kuin yksikään ihmissilmä. Lisäksi ne 

tekevät päätökset ainoastaan visuaalisen tiedon perusteella. Näin ollen 

konenäköjärjestelmät pystyvät optimoimaan parhaan mahdollisen työnkulun sekä 

maksimoimaan tuotannon luotettavuuden ja tuottavuuden. (Siemens  2019; ETN 2019.) 

Konenäköjärjestelmä koostuu tyypillisesti kameroista, kuvankäsittelylaitteista ja 

erilaisista ohjelmistoista. Konenäköjärjestelmässä kamera kuvaa kuvia tarkastettavasta 

tuotteesta ja lähettää ne sitten käsittelyjärjestelmään. Kuvankäsittelyssä kuvat 

suodatetaan  ja analysoidaan ennalta ohjelmoitujen parametrien mukaisesti. Laitteiston 

suunnittelusta tai käyttötavasta riippuen saadut kuvat tallennetaan joko suoraan 

tietokoneelle tai vastaavasti lähetetään eteenpäin prosessissa, jolloin  prosessin kulkua 

sekä sen muita laitteita voidaan ohjata saadun tiedon perusteella. (Techopedia 2019; 

Pelli 2011, 13.) 

3.1 Kamerat ja sovellukset 

Konenäkökamerat voidaan jaotella monilla eri tavoin. Ensinnäkin kamerat voidaan 

luokitella yleisesti kahteen eri ryhmään, niiden käyttämän kuvakennotyypin perusteella. 

Kuvakennot ovat tyypiltään, joko CCD- (Charge Couplet Device) tai CMOS-kennoja 

(Complementary Metal- Oxide- Semiconductor). CCD-kennot ovat toiminnaltaan 

analogisia, joten niiden signaali muunnetaan digitaaliseksi ennen kuvan käsittelyä. 

Analogisten CCD-kennojen hyvinä puolina voidaan pitää niiden erinomaista 

suorituskykyä sekä vähäistä kuvan kohinaa. CMOS-kennot edustavat vastaavasti 

toiminnaltaan uudempaa tekniikkaa ja ovat järjestelmältään täysin digitaalisia, joten 

niiden signaalia ei tarvitse erikseen muuntaa. Tämän seurauksena kennot tarvitsevat 

vähemmä virtaa, kuin vastaavat CCD-kennot. Lisäksi CMOS-kennojen hyvinä puolina 

voidaan pitää niiden helppoa valmistettavuutta ja edullisia valmistus kustannuksia. (Pelli 

2011, 19.) 
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Kamerat jaotellaan kennojen lisäksi myös viiva- ja matriisikameroihin (Kuva 2). 

Viivakamerassa  kennot on aseteltu yhteen riviin, minkä seurauksena kennoja tarvitaan 

vähemmän kuin matriisikamerassa. Tämän seurauksena leuttava informaatio vähenee, 

jolloin kamera kykenee analysoimaan tietoja nopeammin. Viivakamera muodostaa 2D-

kuvan kappaleesta liikuttamalla kameraa tai kuvattavaa kappaletta kohtisuorasti 

pikselilinjaan nähden. Viivakameroita käytetään useimmiten liikkuvien kohteiden tai 

prosessin kuvaamiseen, esim. paperin valmistus teollisuudessa. (SAMK automaation 

tutkimusryhmä 2019.)  

Matriisikamerat ovat yleisimpiä konenäkökameroiden kennotyyppejä. Matriisikamerassa 

kennot ovat matriisissa x- ja y-suuntaisesti, minkä seurauksena kuvattavasta kohteesta 

saadaan suoraan kaksiulotteinen kuva. Matriisikameroiden tarkkuus ja resoluutio 

muodostuu suoraan siitä, kuinka paljon matriisissa on pikseleitä. Suuremmalla 

resoluutiolla saadaan tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuvia, mutta vastaavasti 

kuvakäsittelyyn vaaditaan enemmän aikaa kasvaneen pikseli määrän myötä. 

Matriisikamerat soveltuvat näin ollen hyvin yksittäisten tai verrattain pienien kappaleiden 

kuvaamiseen. (Newton labs 2019.) 

 

    

Kuva 2. Matriisikenno- ja viivakamera (Edmund Optics 2019). 
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Edellä kerrottujen lisäksi kamerat voidaan jaotellaan myös konenäköjärjestelmän 

mukaisesti ns. perinteisiin konenäköjärjestelmiin sekä älykamerasovelluksiin. Perinteiset 

konenäköjärjestelmät koostuvat erillisestä kamerasta, optiikasta, valaistuksesta, sekä 

tietokoneesta, jossa on tarvittavat kuvankäsitelyohjelmat ja liitännät  jäärjestelmän 

ohjaamiseen. Kuvassa (Kuva 3) on esitetty perinteisen konenäköjärjestelmän osat. 

(SAMK automaation tutkimusryhmä 2019.) 

 

Kuva 3. Perinteinen konenäköjärjestelmä (Vision Systems 2019). 

Älykamerassa kaikki konenäössä tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet on integroitu 

suoraan kameraan (Kuva 4),  jolloin kamera kykenee itsenäisesti huolehtimaan 

esimerkiksi valaistuksesta, linssien kohdistuksesta,  kuvan kaappauksesta  sekä kuvan 

käsittelystä ja analysoinnista. Lisäksi kamera kykenee kommunikoimaan muiden 

laitteiden kanssa keräämänsä tiedon perusteella. Älykamerat ohjelmoidaan perinteisen 

konenäkösovelluksen tapaan erillisellä tietokoneella, jolla luodaan kameralle valmis 

ohjelma, joka sitten siirretään älykameran muistiin. Tämän jälkeen tietokone irrotetaan, 

jolloin kamera kykenee toimimaan täysin itsenäisesti tallennetun ohjelman mukaisesti. 

(Veli P, s.22.) 

 

Kuva 4. Omron FHV7 -sarjan älykamera (Toolmaker 2019). 
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3.2 Käyttökohteet 

Tyypillinen konenäköjärjestelmä on osa automatisoitua tuotantoprosessia, jonka yleisiä 

tehtäviä ovat erilaiset mittaukset, tarkastukset, tunnistukset sekä ohjaukset. 

Konenäköjärjestelmät soveltuvat erinomaisesti juuri sellaisiin käyttökohteisiin, joissa 

tarvitsee tarkastella suuria määriä tuotteita nopeasti, väsymättömästi ja tasalaatuisesti. 

(Cognex 2019.) 

 

Konenäkökameroiden tyypillisiä käyttökohteita ovatkin esimerkiksi erilaiset 

laadunvalvonnan mittaukset ja tarkistukset, jotka vaativat hyvää mittauksen 

toistettavuutta ja tarkkuutta reaaliaikaisesti. Konenäköjärjestelmät soveltuvat myös hyvin 

tukemaan robotin toimintaa selvittämällä kappaleen tai osien sijainti ja paikkatietoja, 

joiden avulla robotti kykenee hakemaan tuotteen sekä tarttumaan niihin oikein. 

Konenäköjärjestelmät soveltuvat myös erilaisten pakkausten ja tuotteiden viivakoodien 

tunnistamiseen sekä etikettien tarkistamiseen. Lisäksi konenäön avulla voidaan myös 

tunnistaa erilaisia tuotteita niiden muodon, värin tai kappaleen koon mukaan, kuten 

(Kuva 5) esittää. (Machinevision 2019; Robotmation 2019.) 

 

Kuva 5. Tyypillinen konenäköä hyödyntävä sovellus (Siemens 2019). 
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3.3 Konenäköjärjestelmän toiminta ja osat 

Teollisen konenäköjärjestelmän toimintaa voidaan kuvata nelivaiheisen kaavion avulla 

seuraavasti (Kuvio 1) (Sick Machine Vision 2019). 

 

Kuvio 1. Konenäköjärjestelmän toiminta. 

Automaattisen tarkastusjakson ensimmäisenä vaiheena on kuvan hankkiminen 

tarkasteltavasta kappaleesta. Tähän käytetään tyypillisesti kameroita, linssejä, 

valaistusta sekä valoantureita eli ”triggereitä”. Valon tehtävä on valaista tarkastettava 

kappale siten, että kappaleen halutut ominaisuudet ja yksityiskohdat erottuvat 

mahdollisimman tarkasti, jotta kamera kykenee kuvaamaan halutut ominaisuudet 

virheettömästi. (Cognex 2019.) 

 

Tarkastettavan kappaleen saapuessa kameran eteen, valoanturi eli triggeri laukaisee 

kameran, jolloin kuvattavasta kappaleesta kaapataan kuva. Kuva muodostuu linssin 

kautta kuvakennolle valona, joka muuntaa sen digitaaliseksi kuvaksi.  

 

Saadun kuvan ja tiedon perusteella kuvankäsittelyohjelma käsittelee kuvan 

suodattamalla ja rajaamalla siitä ylimääräisen tiedon pois. Näin kuvasta voidaan poimia 

tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi kappaleen mitat tai muoto. Tämän jälkeen ohjelma 

vertaa saatuja tuloksia referenssi tietoihin, jotka on ennalta ohjelmoitu ohjelmaan. 

Saadun tiedon perusteella ohjelma ohjaa prosessin toimintaa esimerkiksi tekemällä 

päätöksen hyväksyä tai hylätä tarkistetun tuotteen analysoimansa tiedon perusteella. 

(Konenäkö 2019.) Kuvassa (Kuva 6) on kuvattuna tyypillinen konenäköjärjestelmää 

hyödyntävä tarkastus- ja lajitteluprosessi. 
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Kuva 6. Konenäköjärjestelmän toiminta (Findimages 2019). 
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4 KOVAMETALLI 

Kovametallit ovat metallimatriisikomposiitteja, jotka valmistetaan pulverimetallurgisesti 

kovista karbideista sekä niiden sidosaineena käytettävästä koboltista (Co) tai Nikkelistä 

(Ni). Kovametallin tärkeimpiin ominaisuuksiin luetaankin yleensä niiden erittäin suuri 

kovuus, puristuslujuus ja hyvä kulumiskestävyys. Kovametalleista voidaan saavuttaa 

monia erilaisia ominaisuuksia muuttamalla käytettävän karbidin raekokoa sekä 

sidosaineena toimivan koboltin pitoisuutta. Kovametallien kaupallinen käyttö aloitettiin 

1920-luvulla, kun hehkulampun volframilangan valmistuksessa käytettävät timanttimuotit 

haluttiin korvata edullisemmalla materiaalilla, mutta jonka kulutus kestävyys oli silti 

riittävän korkea. (Turvanasta Oy 2018b; Kovametalli 2019.) 

4.1 Ominaisuudet 

Kovametallien vahvimpina ominaisuuksina voidaan pitää niiden korkeaa kovuutta sekä 

erinomaista kulumisen kestoa. Kovametallien kovuus onkin yleensä noin kaksin- tai 

kolminkertainen perinteiseen teräkseen verrattuna. Lisäksi kovametallien 

kulumiskestävyys voi olla jopa 100-kertainen perus teräkseen nähden. Kovametallien 

yhtenä hyvänä ominaisuutena pidetään myös niiden lämmönjohtokykyä sekä korkeaa 

sulamispistettä. Kovametallin heikoimpana ominaisuutena voidaan pitää niiden 

vetomurtolujuutta, joka on vain noin neljännes teräkseen verrattuna. (Turvanasta Oy 

2018b.) 

Kovametallien ominaisuuksia, kuten esimerkiksi materiaalin kovuutta ja sitkeyttä  

voidaan halutessa säädellä eri materiaalien seos- ja pitoisuussuhteilla (Kuva 7). 

Ominaisuuksiin  pystytään vaikuttamaan myös seuraavilla tekijöillä, kuten muuttamalla 

karbidin raekokoa, muotoa sekä kobolttipitoisuutta, tai muuttamalla sekä säätelemällä 

sidosaineen (Koboltin) ja kovan karbidin suhdetta seoksessa. Lisäksi  kovametallien 

ominaisuuksiin vaikuttavat myös mm. hiilipitoisuus sekä valmistus menetelmät. 

(Kovametalli 2019.) 
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Kuva 7. Karbidikoon ja kobolttipitoisuuden vaikutus kovametallin ominaisuuksiin 
(Destinytool 2019). 

4.2 Valmistus 

Kovametallisten tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään jauhemetallurgiaa. 

Jauhemetallurgia nimityksellä tarkoitetaan yleisesti kolmivaiheista valmistustekniikkaa, 

jonka mukaisesti tuotteet valmistetaan. Näitä ovat jauhe-seoksen valmistus prosessi, 

jauheen muotoilu haluttuun muotoon eli ns. kompaktointi, sekä muotoillun puristeen 

sintraus lopulliseen muotoonsa ja kovuuteensa. (Jauhemetallurgia 2019.) 

Tuotteiden valmistus prosessi alkaa yleisesti jauhe-komponenttien sekoittamisella 

yhdessä voiteluaineen kanssa, kunnes saadaan tasalaatuinen seos. Tämän jälkeen 

valmistettu seos tiivistetään eli kompaktoidaan korkeassa paineessa haluttuun 

muotoonsa. Tyypillisesti metallijauheen tiivistämiseen käytetään painetta, joka on 

suuruudeltaan noin 1 tn/cm2. Jauheen tiivistämiseen voidaan käyttää useaa eri 

menetelmää, kuten mm. muottiinpuristusta (prässäys), ruiskupuristusta, 

suulakepuristusta tai kylmäisostaattista puristus menetelmää. (Turvanasta Oy 2018b.) 
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Näille kaikille  menetelmille yhteistä on, että jauhe-seos puristetaan kovassa paineessa 

muottiin niin, että kappale saa halutun muotonsa. Tämän jälkeen kompaktoidut puristeet 

sintrataan vetyatmosfääri- tai vakuumi-grafiittiuunissa lopulliseen lujuuteen ja 

kovuuteensa. Sintraus prosessin aikana puristeiden voiteluaine poistetaan, jonka jälkeen 

lämpötila nostetaan tavallisesti noin 1350–1600°C:seen, jotta  koboltti sulaa ja sitoo 

karbidipartikkelit yhteen. Sintraus prosessin jälkeen valmiille kappaleille voidaan vielä 

tehdä jonkinlainen jälkikäsittely esim. kiillottamalla tai hiomalla, jotta saavutetaan 

tuotteille vaadittu geometria, pinnanlaatu sekä toleranssit. (Epma 2019; Kovametalli 

2019.) Tyypillinen kovametallin valmistusprosessi on kuvattuna alapuolella olevassa 

kuvassa (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Kovametallin valmistusprosessi (Engineering 2019). 
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4.3 Käyttökohteet 

Kovametallin hyvästä kulumisenkestävyydestä ja kovuudesta johtuen niiden tyypillisiä 

käyttö kohteita ovat mm. koneistusalalla olevien työkalujen erilaiset lastuavat ja työstävät 

terät, sekä porat, liikenteessä ajoneuvojen renkaiden nastat, raskaiden teollisuus 

koneiden erilaiset korroosiota ja kulutusta kokevat osat, kaivos- ja metsäteollisuuden 

sekä maanrakennuksen työkalut ja erilaiset sotateollisuuden kohteet. Kalliin hintansa 

vuoksi kovametallista ei kannata aina valmistaa kokonaisia osia vaan joko ainoastaan 

pinnoittaa tuotteet kovametallilla tai vastaavasti työkaluissa kiinnittää tuotteeseen 

vaihdettavat kovametalliset osat vähentämään työkalun kulumista. Kuvassa (Kuva 9) on 

kuvattuna erilaisia kovametallista valmistettuja osia. (Kovametalli 2019; Turvanasta Oy 

2018b.) 

 

Kuva 9. Kovametallista valmistettuja tuotteita (FB-Tecno 2019). 
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5 KULJETINJÄRJESTELMÄT 

Kuljetinjärjestelmät ovat yleisimpiä mekaanisia käsittelylaitteita, jotka siirtävät 

materiaaleja paikasta toiseen. Kuljettimet soveltuvat erityisen hyvin käyttökohteisiin, 

joissa tarvitsee kuljettaa suuria määriä materiaalia tai vastaavasti siirtää raskaita 

kappaleita. Lisäksi kuljetinjärjestelmät mahdollistavat nopean ja tehokkaan kuljetuksen 

monenlaisille materiaaleille, jotka tekevät niistä erittäin suosittuja sovelluksia esimerkiksi 

materiaalinkäsittely- ja pakkausteollisuudessa. (Thomasnet 2019; Conveyor system 

2019.) 

5.1 Tärymaljat 

Tärymaljat ja erilaiset lineaariset syöttölaitteet ovat hyvin yleisiä järjestelmiä yksittäisten 

komponenttien ja osien automaattiseen lajitteluun sekä syöttämiseen teollisessa 

prosessissa (Kuva 10). Tärymaljat mahdollistavat kustannustehokkaan ja luotettavan 

tavan kuljettaa sekä orjentoida kappaleita prosessissa. Niiden onkin arvioitu laskevan 

tavallisesti kokoonpanojärjestelmien kustannuksia ja vikariskejä jopa kolmanneksella. 

(Researchgate 2019.) 

 

Kuva 10. Tyypillinen tärymaljan sekä lineaarikuljettimen sovellus (L&A Feeder 2019). 
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Syöttölaitteiden toimintaperiaate perustuu yhdistettyyn pysty- ja vaakasuoraan tärinään, 

jonka seurauksena kuljetettavat kappaleet kulkevat kierteistä rataa pitkin. Radalla 

kuljetettavat osat kohtaavat erilaisia mekaanisia esteitä tai ns. ansoja, jotka voivat 

aiheuttaa osien suuntaamisen uudelleen tai pakottaa väärin suunnatut osat pois radalta 

(Kuva 11). Tämän seurauksena kaikilla radan päähän kulkevilla osilla on sama suunta 

ja asento, joka mahdollistaa niiden kuljettamisen seuraavaan prosessin vaiheeseen. 

(Scitepress 2019.) 

 

Tärymaljoja on saatavilla useita eri malleja ja kokoja, jolloin ne soveltuvat hyvin erilaisien 

osien ja komponenttien kuljettamiseen useilla eri toimialoilla. Niiden tyypillisiä 

käyttökohteita ovatkin esimerkiksi seuraavat teollisuuden alat kuten: lääke-, elintarvike-, 

auto-, elektroniikka- sekä pakkausteollisuus. (RNA Automation 2019.) 

 

 

Kuva 11. Kappaleiden suuntaaminen mekaanisten esteiden avulla (IEDA  2019). 
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5.2 Rullakuljettimet 

Rullakuljettimet soveltuvat erityisen hyvin erilaisten lieriö ja kartiomaisten kappaleiden 

kuljettamiseen teollisessa prosessissa. Rullakuljettimien etuina voidaan pitää niiden 

matalaa huollon tarvetta, kestävyyttä, sekä niiden tarkkaa ja nopeaa kappaleiden 

liikuttamista kuljettimessa. Tämän vuoksi rullakuljettimilla voidaan myös lajitella eri 

dimensioilla olevia kappaleita. Kuvassa (Kuva 12) on esitetty tyypillinen rullakuljetin. 

(ATS Automation 2019.) 

Rullakuljetin koostuu kahdesta rinnakkaisesta ja samasuuntaisesta rullasta, jotka 

kiertyvät nopeasti vastakkaisiin suuntiin akselinsa ympäri. Rullat ovat myös kallistettu 

niin, että akselien toinen pää on toista päätä alempana, Näin ollen liikuteltavat kappaleet 

kulkevat sujuvammin rullien välissä. (Huilide 2019.) Rullakuljettimien rullat voidaan 

tavallisesti myös säätää keskenään  ns. kiilaamaan, jolloin rullien väliin muodostuu ura, 

joka on rullien toisesta päästä suurempi. Tämän seurauksena kuljetettavat tuotteet 

voidaan lajitella pois niiden koon mukaan siten, että tuotteet tippuvat rullien välistä eri 

astioihin mittojensa mukaisesti.  

 

 

Kuva 12. Tyypillinen rullakuljetin (CDS Manufacturing 2019). 
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5.3 Hihnakuljettimet 

Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä kuljettimia, joita käytetään erilaisten kappaleiden 

kuljettamiseen ja siirtoon (Kuva 13). Hihnakuljettimet mahdollistavat nopean ja 

tehokkaan kuljetuksen monenlaisille materiaaleille, jotka tekevät niistä erittäin suosittuja 

esimerkiksi materiaalinkäsittely- ja pakkausteollisuudessa. (Conveyor system 2019.) 

Hihnakuljettimessa rengasmainen hihna pyörii kahden rullan ympäri, joista toinen rulla 

on yleensä vetävä. Vetomoottori voidaan tarvittaessa sijoittaa myös vetävän rullan 

sisään. Hihnan yläosa kulkee vapaasti pyörivien tukirullien päällä tai vastaavasti liukuu 

sileää pintaa vasten. Hihnakuljettimeen voidaan tarvittaessa lisätä tasaisin välein esteitä, 

estämään materiaalin liukuminen silloin, kun kuljetin on asennettu esimerkiksi kaltevaan 

kulmaan. (Kuljetin 2019.) 

 

Kuva 13. Tyypillinen hihnakuljetin (Robomat 2019). 
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6 LAJITTELUKONEEN SUUNNITTELU 

6.1 Asiakastarpeet  

Asiakkaana tässä projektissa on Spikesafe Oy, jolla on tarve kehittää tuotantoaan. 

Tarkoituksena on kehittää lajittelukone, jonka avulla voidaan automatisoida sekä 

parantaa kovametallitappien tuotanto prosessia. Lajittelun tavoite on varmistaa tuotteen 

laatu, niin että tuote täyttää sille asetetut mitta vaatimukset. Laadun varmistus helpottaa 

tuotteen kokoonpanoa ja vähentää viallisten tuotteiden syntymistä myöhäisemmissä 

tuotantoprosessin vaiheissa. Lisäksi nykyisten lajittelukoneiden suorituskyky ja 

kapasiteetti ei ole halutulla tasolla, joten tähän ongelmaan haetaan ratkaisua 

uudenlaisen lajittelukoneen kehittämisellä. 

6.2 Lajiteltava tuote 

Lajiteltavat tuotteet koostuvat eri kokoisista ja muotoisista kovametallitapeista. 

Kovametallitapit ovat mitoiltaan yleisesti noin 5–6 mm pitkiä ja halkaisijaltaan vain noin 

2–3  mm. Lisäksi tapit ovat muodoltaan kartiomaisia (Kuva 14). Kovametallitapit ovat 

keskeisiä komponentteja ajoneuvojen renkaiden nastoissa. Kovametallin myötä 

nastoihin saadaan vaadittava kestävyys ja kovuus, jotta nastarengas voisi toimia 

halutulla tavalla. 

  

Kuva 14. Kovametallitappeja (Globalsources 2019). 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Vesa Suomela 

6.3 Projektin tavoitteet ja vaatimukset 

Suunniteltavan laitteiston tavoitteena oli pyrkiä tehostamaan tuotantoa ja sen 

läpimenoaikaa, sekä mahdollistaa yrityksen koko tuotevalikoiman lajittelun. Tavoitteena 

oli lisäksi pyrkiä hyödyntämään konenäköä osana lajittelukoneen laitteistoa. Konenäön 

avulla lajiteltavista tuotteista pystyttäisiin erottelemaan pois myös visuaaliset virheet, 

kuten erilaiset halkeamat ja lohkeamat. Näiden lisäksi prosessista lajitellaan pois myös 

toleranssiarvojen ulkopuolella olevat tuotteet. Laitteluprosessin tahtiajaksi asetettiin 

samat vaatimukset kuin nykyisillä tuotantolaitteilla. 

Suunnittelun vaatimuksina ja tavoitteina oli myös hyödyntää mahdollisimman paljon 

toimeksiantajalla jo olemassa olevia laitteita ja osakomponentteja, kuten esimerkiksi 

tärymaljoja, hihnakuljettimia, konenäkökameroita sekä erilaisia moottoreita. Lisäksi 

laitteen rakenteesta haluttiin suunnitella mahdollisimman yksinkertain ja helposti 

valmistettava, jotta niitä voidaan valmistaa helposti myös toimeksiantajan omassa 

tuotannossa.  

6.4 Esiselvitys 

Esiselvityksessä selvitettiin, löytyykö markkinoilta vastaavanlaisia laitteita valmiina, 

mitkä soveltuvat suoraan tarvittavaan tehtävään. Toisaalta pyrittiin myös kartoittamaan 

mahdollisia laitekomponentteja, joita voidaan hyödyntää tai soveltaa tulevassa 

tuotekehitys projektissa.  

Esiselvityksestä ilmeni ettei markkinoilta löytynyt vastaavanlaisia laitetta, jotka 

sellaisenaan soveltuisivat ja täyttäisivät projektille asetetut tavoitteet ja vaatimukset. 

Vastaavasti markkinoilta löytyi useita yksittäsiä laitteita, joita voitaisiin hyödyntää sekä 

niin laitteen, että laitekonseptien suunnittelussa. Näitä olivat esimerkiksi erilaiset 

lineaaritäryt, poiminta robotit, sekä konenäkö järjestelmät. Esiselvityksen pohjalta 

päätettiin aloittaa uuden lajittelukoneen suunnittelu ja kehitysprojekti. 
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6.5 Lajittelijan toimintaperiaatteen suunnittelu 

Varsinainen suunnittelu aloitettiin laitteiston toimintaperiaatteen suunnittelulla. 

Suunnittelun tueksi laadittiin Excel-taulukko, johon listattiin kaikki laitteelta vaadittavat 

ominaisuudet sekä käytettävät komponentit (Liite 1). Taulukon pohjalta aloitettiin 

hahmottelemaan ja mallintamaan erillaisia konsepteja tulevaa lajittelukonetta varten. 

Konseptien suunnittelun aikana pyrittiin myös ideoimaan mahdollisimman paljon erilaisia 

vaihtoehtoja ja toimintatapoja toteuttaa kovametallitappien lajittelu. Valittujen ideoiden 

pohjalta mallinnettiin neljä (4) erillaista konseptimallia lajittelukoneesta. Konseptien 

mallintamiseen käytettiin Solid Works -ohjelmistoa, jonka avulla konseptit mallinnettiin 

suoraan 3D-malleiksi (Kuva 15). 

 

 

Kuva 15. 3D-malleja konsepteista 1–4. 
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Lajittelukoneen konseptit suunniteltiin koostumaan useista pienemmistä sekä erillisistä 

laitekokonaisuuksista ja alikokoonpanoista, joita olivat esimerkiksi erilaiset rulla-, täry- ja 

hihnakuljettimet sekä konenäkökamerat. Näiden laitteiden tarkoituksena oli mahdollistaa 

lajiteltavien tuotteiden kuljettaminen sekä asemointi siten, että niiden tarkistaminen 

konenäön avulla voidaan suorittaa onnistuneesti ja mahdolliset virheelliset tuotteet 

pystytään lajittelemaan pois prosessista. 

Suunnitelluista konsepteista laadittiin arvoanalyysi taulukko, jonka avulla konsepteja 

pystyttiin vertailemaan paremmin keskenään niiden haluttujen ominaisuuksien ja 

vaatimusten perusteella (Taulukko 1). Arvoanalyysi taulukkoon valittiin ne toiminnot ja 

vaatimukset, joita laitteesta haluttiin arvioida. Arviointi tapahtui asteikolla (1 – 5) niin, että 

jokaiselle toiminnolle annettiin lisäksi haluttu painoarvokerroin sen mukaan, miten 

tärkeänä ominaisuutta haluttiin pitää. Numeroarvo 1 - 5 annettiin oman arvion pohjalta, 

siten että 1 on minimi- ja 5 on maksimiarvo. Valittujen painoarvokertoimien ja annettujen 

pisteiden mukaan laskettiin keskiarvo, jonka maksimi pistearvo voi olla 3,9. 

Konseptit sekä arvoanalyysit esiteltiin projektiryhmälle välikatselmuksissa, joita pidettiin 

tasaisin väliajoin projektin edetessä. Välikatselmuksissa projektiryhmä valitsi 

arvoanalyysien ja esitysten pohjalta parhaimman mahdollisen laiteratkaisun, jota 

lähdettiin jatkokehittämään. 

Taulukko 1. Arvoanalyysi konseptien valintaan. 
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6.6 Rullakuljettimen suunnittelu ja valinta 

Suunniteltavan lajittelukoneen yhtenä kuljettimena päätettiin käyttää ns. rullakuljetinta,  

joka haluttiin suunnitella kokonaan uudelleen lajittelukonetta varten. Rullakuljettimen 

vaatimuksiksi asetettiin seuraavat toiminnot: säädettävyys, valmistettavuus sekä 

erilaisten kappaleiden yhtenäinen asemointi kuljettimessa. Vaatimusten tarkoituksena 

on mahdollistaa, se että  kuljettimella voidaan kuljettaa eri kokoisia ja muotoisia 

kovametallitappeja siten, että kappaleet voidaan asemoida haluttuun asentoon 

kuljetuksen yhteydessä. Lisäksi rullakuljettimen suunnittelussa haluttiin kiinnittää 

huomiota valmistettavuuteen, jotta kuljettimia voidaan helposti valmistaa toimeksiantajan 

omassa koneenrakennus yksikössä. 

Annettujen vaatimusten ja  tavoitteiden pohjalta lähdettiin ideoimaan ja hahmottelemaan 

erilaisia malleja rullakuljettimesta. Rullakuljettimesta laadittiin useita erilaisia konsepti 

malleja, jotka mallinnettiin 3D-malleiksi. Kuvassa (Kuva 16) ensimmäisiä mallinnettuja 

konsepteja kuljettimesta.  

 

 

Kuva 16. Rullakuljetinkonseptien 3D-malleja. 
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Rullakuljettimen konsepteista tehtiin arvoanalyysi taulukko, jonka avulla konsepteja 

pyrittiin vertailemaan keskenään niiltä vaadittujen ominaisuuksien perusteella (Taulukko 

2). Arviointi tapahtui asteikolla (1 – 5) niin, että jokaiselle toiminnolle annettiin lisäksi 

haluttu painoarvokerroin sen mukaan, miten tärkeänä ominaisuutta haluttiin pitää. 

Numeroarvo 1 - 5 annettiin oman arvion pohjalta, siten että 1 on minimi- ja 5 on 

maksimiarvo.  Valittujen painoarvokertoimien ja annettujen pisteiden mukaan laskettiin 

keskiarvo, jonka maksimi pistearvo voi olla 4,1. 

Suunnitellut konseptit esiteltiin projektiryhmälle, jossa päätettiin arvoanalyysin pohjalta 

projektiin parhaiten soveltuva konseptimalli, jota haluttiin lähteä kehittämään lisää. 

Taulukko 2. Arvoanalyysi taulukko rullakuljettimen konsepteista 

 

 

6.7 Rullakuljettimen 3D-mallinnus 

Valitun konseptimallin mukaisesti lähdettiin suunnittelemaan ja mallintamaan lopullista 

rullakuljentinta (Liite 3). Kuljettimen suunnittelussa pyrittiin huomioimaan kaikki asetetut 

vaatimukset ja tavoitteet, joita olivat esimerkiksi laitteen valmistettavuus sekä 

säädettävyys eri tuotteille.  

Valmistettavuutta ajatellen rullakuljetin suunniteltiin siten, että sen valmistamiseen 

käytetään vain standardimateriaaleja ja komponentteja, joita on helposti saatavilla 

useilta eri toimittajilta. Lisäksi kuljettimen runko materiaalit valittiin niin, että niiden 

koneistusaste olisi mahdollisimman vähäinen. Näin ollen useammankin kuljettimien 

valmistaminen olisi riittävän kustannus tehokasta ja vaivatonta. Lisäksi kaikki osat 

pyrittiin suunnittelemaan myös symmetriseksi, joka osaltaan helpottaa laitteiden 

kokoonpanoa. Kuljettimen runko-osat suunniteltiin koottavaksi ruuviliitoksilla, näin ollen 

myös ruuviliitokset voitiin suunnitella siten, että koko kuljettimenrunko voidaan koota vain 
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yhdellä ruuvi koolla, joka myös osaltaan helpottaa niiden kokoonpanoa. Rullakuljettimen 

suojakotelot suunniteltiin ja mallinnettiin ohutlevystä, jotka voidaan laser leikata ja 

särmätä muotoonsa vaivattomasti. Tästä johtuen osaan suojakotelon särmiä tehtiin laser 

leikattavat piste kevennykset, jonka myötä kotelon särmääminen lopulliseen muotoonsa 

helpottuu.  

Rullakuljettimen säädettävyyttä ajatellen kuljettimen runkorakenteesta suunniteltiin 

kallistuva, jotta kallistuskulmaa säätämällä kuljetettavien tuotteiden liikkuvuutta ja 

nopeutta voidaan halutessa säädellä rullien välissä. Kuvassa (Kuva 17) nähdään 

kallistettavuuden tuomat säätömahdollisuudet.  

 

Kuva 17. Rullakuljettimen kallistuskulman säätö 

Lisäksi kuljettimen rullien etäisyyttä toisistaan voidaan säätää tarkkuusmikrometrien 

avulla, jotta erikokoisten tuotteiden kuljettaminen ja asemointi on mahdollista. Kuvassa 

(Kuva 18) on periaatekuva rullien säätämisestä. 

 

Kuva 18. Rullien säätäminen 

Lopuksi 3D-mallinnetusta kuljettimesta laadittiin tarvittavat valmistus piirustukset ja 

osaluettelot laitteen valmistamista varten (Liite 3 ja 4). Piirustukset toimitettiin 

toimeksiantajan koneenrakennusyksikköön, jossa laite valmistettiin ja testattiin. 
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6.8 Lajittelukoneen 3D-mallinnus 

Lajittelukone suunniteltiin projektiryhmän valitseman konseptin mukaisesti uudelleen. 

Koneesta laadittiin toimintakaavio (Liite 5), jotta tarvittavat toiminnot pystyttiin 

huomioimaan tarkemmin lopullisessa suunnittelussa laitteen toiminnan kannalta. Näiden 

pohjalta lajittelukone mallinnettiin lopullisiin mittoihinsa ja muotoonsa, käyttämällä 

valittuja komponentteja ja osakokonaisuuksia. Tämän jälkeen toimeksiantajan 

koneenrakennusyksikkö valmisti lajittelukoneesta tarvittavat osakokonaisuudet, jotta 

laitteen perus toimintaa ja suoritus kykyä voitiin testata ja arvioida. Onnistuneiden 

testitulosten myötä voitiin lajittelukoneen konsepti suunnitella ja mallintaa loppuun. 

Projektin viimeisessä vaiheessa laadittiin tarvittavat piirustukset, osaluettelot sekä layout 

kuvat lajittelukoneesta lopullista valmistamista ja mahdollista tulevaa jatko kehittämistä 

varten. Esimerkki piirustus suunnitellusta lajittelukoneesta liitteessä (Liite 2). 

 

6.9 Lajittelukoneen komponentit 

Lajittelukoneessa käytettävät osakomponentit suunniteltiin sekä valittiin koostumaan 

pääosin valmiiksi tilattavista laitteista ja osista. Kovametallitappien syöttösiiloa sekä 

hihna- ja rullakuljetinta lukuunottamatta, jotka päätettiin valmistaa suoraan 

toimeksiantajan omassa koneenrakennus yksikössä. Rullakuljettimen valmistamista 

varten laadittiin tarvittavat piirustukset sekä osaluettelot tarvittavien komponenttejen 

hankintaa varten (Liite 3 ja  4).  

Lajittelukone suunniteltiin koostumaan kokonaisuudessaan seuraavista osa-

komponenteista: 

o Syöttösiilo, Spikesafe 

o Laitepöytä, Treston 700 x 500 

o Tärymalja, Aylesbury EURO 200 

o Rullakuljetin 

o Hihnakuljetin, Spikesafe 

o Konenäkökamerat, älykamera Sick VSPM-6F2113  

o Logiikka, Siemens logo + sensorit 

o Taajuusmuuntaja, Omron MX2 

o Magneettiventtiili, Festo CPE 5/2 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella lajittelukone kovametallituotantoon. 

Suunnittelutyössä hyödynnettiin systemaattisen tuotekehityksen periaatteita, jonka 

mukaisesti projekti eteni vaiheittain konseptoinnista aina prototyypin valmistamisen 

aloittamiseen. Porjektin tavoitteena oli suunnitella toimiva konsepti lajittelukoneesta, 

sekä laatia 3D-mallit ja valmistuspiirustukset dokumentteineen. 

Suunnittelutyö eteni tasaisesti ja asetettujen tavotteiden mukaisesti, ja tuloksena saatiin 

suunniteltua toimiva konsepti lajittelukoneesta osakomponentteineen. Konseptimallien  

ja  piirustusten pohjalta asiakas voi aloittaa varsinaisen laitteen rakentamisen ja  

jatkokehittämisen. 

Opinnäytetyö tarjosi opettavaisen ja hyvin mielekkään kokemuksen laitesuunnittelusta 

sekä tuotekehitysprojektin vetämisestä. Suunnittelutyö piti sisällään paljon 

insinöörintyöhön liittyvää, kuten projektin hoitamista,  koneensuunnittelua, erilaisten 

palaverien ja katselmusten pitämistä, sekä tarjous- ja tilauskyselyitä. 
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