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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä automaatioyritys Cencorp Automation Oy:lle 
konseptisuunnittelua vaihdettavasta syöttölaitevaunusta Cencorpin valmistamaa 1000 OF 
EVO -ladontakonetta varten. Ladontakone latoo elektroniikan komponentteja piirilevylle ja 
komponentit syötetään ladontakoneelle erilaisten syöttölaitteiden avulla. Syöttölaitteet kiinnittyvät 
syöttölaitepenkkiin, joka on 1000 OF EVO -ladontakoneessa nykyisellään kiinteä. 

Vaunun ideana oli nopeuttaa ladontakoneessa käytettävien komponenttityyppien vaihtoa, kun 
konetta ei tuotannossa tarvitse pysäyttää pitkäksi aikaa yksittäisten syöttölaitteiden vaihtoa 
varten. Irrotettavalla vaunulla syöttölaitteet saadaan irti ladontakoneesta yhtenä kokonaisuutena 
ja tilalle voidaan vaihtaa toinen vaunu valmiilla syöttölaitekokoonpanolla. 

Työssä keskityttiin konseptointiin liittyen vaunun runkorakenteeseen ja kiinnitysmekanismiin sekä 
riittävän paikoitustarkkuuden saavuttamiseen. Ladontakoneen robotin poimintaliikkeen 
toistotarkkuuden ollessa ±0,03 mm tuli vaunuun kiinnitetyn syöttölaitepenkin asemointitarkkuuden 
olla samaa luokkaa vaunun irrotuksen ja uudelleenkiinnityksen jälkeen, jotta komponenttien 
ladonnassa säilytetään paras mahdollinen tarkkuus. 

Cencorpilta saadun vaatimuslistan mukaista suunnittelutyötä tehtiin SolidWorks-
mallinnusohjelmalla ja konsepteista pidettiin katselmointeja työnantajan kanssa säännöllisesti 
parannusehdotuksia ja kehitysideoita varten. Konseptien osissa pyrittiin käyttämään Cencorpilla 
yleisesti käytössä olevia materiaaleja ja runkorakenteessa valmiita profiileja ja muita osia, joilla 
saavutetaan kustannussäästöä sekä mahdollistetaan helppo kokoonpantavuus. 

Valmiiseen konseptiin löydettiin toimiva ratkaisu paikoitusmekanismiin ja perusrakenne vaunun 
runkoa varten. Vaunun vaatimia muutoksia ladontakoneen runkoon ja muihin osiin pyrittiin myös 
selvittämään, sillä olemassa olevien ladontakoneiden muutostyö vaihdettavaa syöttölaitevaunua 
varten voisi olla yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Tehtyä konseptia voidaan käyttää jatkossa 
tuotekehityksen lähtökohtana lopullisen, tuotantoon tulevan vaunun suunnittelua varten. 
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REMOVABLE FEEDER TROLLEY FOR AN ODD-
FORM PLACEMENT MACHINE  
 

The purpose of this thesis was to develop a concept of a removable feeder trolley for Cencorp 
Automation Oy for their 1000 OF EVO pick-and-place machine. A pick-and-place machine places 
electronic components on printed circuit boards and the components are fed to the machines by 
different component feeders. These feeders are attached on the machine by a feeder bench which 
is currently not removable on the 1000 OF EVO. 

The idea of the trolley was to make changing a component type on the pick-and-place machine 
faster by not having to shut down production for extended periods of time to be able to swap all 
the individual feeders one by one. A removable trolley allows the feeders to be removed as a 
single unit and replaced with another pre-assembled feeder trolley. 

The focus on the thesis was to develop a concept for the frame and mounting mechanism for the 
cart and to find out a way to achieve the desired accuracy when placing the cart on the pick-and-
place machine. The repeatability of the 1000 OF EVO main robot is ±0.03 mm and it was crucial 
to achieve the same positioning accuracy for the feeder trolley as well in order to achieve 
maximum accuracy during the component placement process. 

The conceptual design was carried out by using SolidWorks 3D design software guided by a 
requirements list provided by Cencorp. Regular design reviews were held with the employer to 
provide ideas for improving and developing the concept. Materials for different parts for the 
concept were primarily selected from Cencorp materials list and the frame was designed with 
profile frame parts that are readily available and enable cost savings along with easy assembly. 

A working solution for the positioning and a design for the profile frame were achieved for the final 
concept. Changes on the pick-and-place machine frame and other parts required by the trolley 
were also studied because modifying existing machines to utilize the removable trolley could be 
economically beneficial for the company. The designed concept can be used in the future as a 
starting point for the final design of the trolley. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

OF odd form placement machine, komponenttien ladontakone 

P&P ladontakonetyyppi, joka latoo yksinkertaisia komponentteja 
suurella nopeudella (”pick-and-place”) 

SMT surface mount technology eli pintaliitostekniikka, komponent-
tien juottaminen paikkoihinsa suoraan piirilevyn pintaan 

SWPDM SolidWorks Product Data Management, SolidWorksiin integ-
roitava tuotetiedonhallintajärjestelmä 

THM through-hole mounting eli läpiladonta, komponentin jalat 
asennetaan piirilevyn läpi ja juotetaan kiinni  

VPN virtual private networking, etätyöaseman liittäminen yrityksen 
sisäiseen verkkoon
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tuotekehitystä Cencorp Automation Oy:lle liittyen 

elektroniikan komponenttien ladontakoneen vaihdettavaan syöttölaitevaunuun. Aiemmin 

kiinteästi ladontakoneessa ollut syöttölaitepenkki oli suunnitelmissa korvata irrotettavalla 

vaunulla. Tämä mahdollistaisi syöttölaitekokoonpanon asentamisen penkkiin irrallaan 

koneesta, jolloin yksittäinen kokoonpano voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti toiseen 

ladontakoneeseen tai uuden tuotteen ladontaan käytettävät syöttölaitteet asentaa penk-

kiin muualla tuotantotiloissa ja myöhemmin vaihtaa ladontakoneeseen nopealla aikatau-

lulla tuotteen vaihtuessa. Tämänkaltaiselle vaunulle on markkinoilla ollut kysyntää jo 

huomattavan pitkään, minkä vuoksi kehitystyön aloittaminen oli yrityksessä välttämä-

töntä. 

Kokonaisen tuotteen suunnittelun sijaan opinnäytetyössä keskityttiin vaunun paikoitus- 

ja kiinnitysmekanismin kehittämiseen sekä massakeskipisteen tutkimiseen, jotta vau-

nusta saataisiin mahdollisimman tukeva ja helppokäyttöinen. Paikoitukselle asetettiin tie-

tyt tarkkuusvaatimukset, jotka aiheuttivat haasteita toimivan paikoitusmenetelmän löytä-

miselle. Vaunulle asetettiin myös muita vaatimuksia, jotka tuli ottaa suunnittelussa huo-

mioon. Ladontakoneen muutoksissa keskityttiin enimmäkseen levyrungon oleellisiin 

muutoksiin, ei niinkään muihin osiin. 

Työn alussa esitellään lyhyesti Cencorp Automation Oy ja yrityksen tuotteita, sekä elekt-

roniikkateollisuudessa käytettävät ladontatyypit komponenteille. Näiden lisäksi käsitel-

lään systemaattista tuotekehitysprosessia, jota hyödynnettiin vaunun suunnittelussa. 

Vaunusta esitellään tehdyt konseptit ja valmis malli sekä sen ominaisuuksia. Opinnäyte-

työssä kehitettyä designia pystytään yrityksessä hyödyntämään lopullisen tuotekehitys-

prosessin pohjana, mikä nopeuttaa uuden tuotteen saamista markkinoille ja parantaa 

näin yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. 
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2 CENCORP AUTOMATION OY 

2.1 Yritys 

Cencorp Automation Oy (jatkossa Cencorp) on yksityisomisteinen, prosessiautomaatio-

ratkaisuja tuottava yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Salon IoT-kampuksella Nokian en-

tisissä toimistotiloissa. Suomen konttorin lisäksi Cencorpilla on edustus Kiinan Zhu-

haissa ja Suzhoussa, Yhdysvaltojen Texasissa, Saksan Waldmohrissa sekä Tanskan 

Risskovissa, joista tuotanto tapahtuu Salon ohella Kiinassa. Yritys tarjoaa automaa-

tiotuotteita piirilevyjen jyrsintään, odd form -komponenttien ladontaan, lasermerkkauk-

seen, testaamiseen ja kokoonpanoon. Työntekijöitä Cencorpilla on kaikkiaan noin 150, 

joista Salossa noin 70. (Cencorp Automation Oy 2019a.) 

2.2 Historiaa 

Cencorpin juuret johtavat vuonna 1948 perustettuun Evoxiin, jonka nimi vaihtui vuonna 

1989 PMJ Automec Oy:ksi ja 2005 Cencorp Oyj:ksi. Vuonna 2009 Savcor Groupista tuli 

Cencorpin pääomistaja. (Valoe.) 

Vuonna 2014 automaatioliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Cencorpin uudelle 

tytäryhtiölle, Cencorp Automation Oy:lle, joka myytiin hongkongilaiselle sijoitusyhtiölle 

FTTK Company Limitedille. 2,66 miljoonan euron kauppahintaan sisältyi 70 % Cencorp 

Automation Oy:n osakkeista ja FTTK:lle annettiin optio loppujen 30 %:n ostamisesta 1,14 

miljoonan euron hinnalla. (Tekniikka & Talous.) 
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3 LADONTATEKNIIKAT JA ODD FORM 

Elektroniikassa käytettävien komponenttien kiinnittämiseen piirilevylle on olemassa 

kaksi päämenetelmää: pintaliitostekniikka (SMT) ja läpiladonta (THM). Nykyaikaisissa 

piirilevyissä käytetään edelleen molempia tekniikoita, sillä vaikka pintaliitostekniikassa 

on merkittäviä etuja, ei kaikkia komponentteja ole saatavilla pintaliitosmallina ja joissain 

komponenteissa läpiladottava versio on pintaliitosmallia edullisempi. Yleisesti ottaen val-

taosa ladonnasta pyritään kuitenkin tekemään pintaliitoksina ja nykyisin yli 90 % piirile-

vyjen komponenteista onkin kiinnitetty pintaliitoksella. (Optimum Design.) 

3.1 Pintaliitostekniikka 

Pintaliitoskomponenttien suosio on kasvattanut suosiotaan 1980-luvulta lähtien voimak-

kaasti, sillä pintaliitosladonnassa saavutetaan parannuksia valmiin piirilevyn laadussa ja 

toiminnallisuudessa sekä säästöä valmistuskustannuksissa. Pintaliitoskomponentit ovat 

läpiladottavia komponentteja pienempiä, eivät vaadi reikien poraamista piirilevyyn ja 

komponentteja voidaan latoa piirilevyn molemmille puolille. Lisäksi ladontanopeudet voi-

vat olla jopa kymmeniä tuhansia komponentteja tunnissa ja juotosten laatu hyvin tasai-

nen pastajuotostekniikan ansiosta. Pastajuotoksessa komponentti kiinnitetään tilapäi-

sesti paikkaansa juotospastalla, minkä jälkeen liitos kuumennetaan pastan sulatta-

miseksi ja lopullisen kiinnityksen muodostamiseksi. Pintaliitoskomponenttien on todettu 

olevan läpiladottavia komponentteja luotettavampia tärisevissä olosuhteissa, mutta pin-

taliitoksen mekaaninen kestävyys esimerkiksi liittimessä on läpiladontaa huonompi. (Op-

timum Design.) 

3.2 Läpiladonta 

Läpiladonnassa komponentit ladotaan nimensä mukaisesti piirilevyn läpi syöttämällä 

komponentin jalat tai johteet piirilevyyn porattuihin reikiin, minkä jälkeen komponentti 

juotetaan paikalleen aaltojuotoksella tai käsin. Liitoksesta muodostuu vahva, sillä 

juotosala on pintaliitosta suurempi ja piirilevyn lävistävät jalat kasvattavat lujuutta enti-

sestään. Vahvan liitoksen ansiosta läpiladontaa suositaan mm. ase- ja lentoteollisuu-

dessa, missä iskunkesto on tärkeää. Esimerkiksi liittimet ja muuntajat kiinnitetään 
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pääosin läpiladontana. Läpiladonnan huonoja puolia ovat piirilevyn poraamisen tarve, 

hitaampi ladontanopeus ja tarve käsin- tai aaltojuotokselle, jotka ovat epäluotettavampia 

kuin pintaliitostekniikassa käytetty aaltojuotos. (Optimum Design.) 

3.3 Odd form 

Odd form -komponenteilla tarkoitetaan yleisesti kuvan 1 mukaisia, muodoltaan vaihtele-

via komponentteja, joiden ladonta perinteisellä P&P-ladontakoneella ei ole mahdollista 

ja joiden lukumäärä piirilevyä kohden on niin pieni, ettei komponenttikohtaisen ladonta-

koneen käyttö ole järkevää. Tavallisesti odd form -komponentit on asennettu piirilevylle 

käsin ennen tai jälkeen muiden komponenttien ladonnan. (Riley 2013, 93.) Cencorpin 

ladontakoneet ovat odd form -komponenttien ladontaan suunniteltuja, joustavia ja suu-

reen tuotantokapasiteettiin kykeneviä. 

 

Kuva 1. Odd form -komponentteja (Universal Instruments) 
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4 CENCORP 1000 OF EVO -LADONTAKONE 

Opinnäytetyön aiheena olevaa siirrettävää syöttölaitevaunua suunniteltiin Cencorp 1000 

OF EVO -ladontakoneeseen sopivaksi. 1000 OF EVO julkaistiin vuonna 2016 aiemman 

1000 OF -mallin seuraajaksi uudella ohjausjärjestelmällä ja käyttöliittymällä varustettuna. 

Ladontakone pystyy käsittelemään minimissään 70 x 70 mm ja maksimissaan 480 x 365 

mm piirilevyjä, joiden massa saa maksimissaan olla 6 kg. Suurin akselinopeus koneelle 

on 2000 mm/s ja suurin akselikiihtyvyys 15 000 mm/s2. 

Komponentin käsittely tapahtuu servotarttujalla, jossa on automaattinen tartuntasormien 

vaihto, komponentin tunnistin ja törmäystunnistin. Tarttujan leukojen liike on 28 mm, 

komponentin maksimimitat 100 x 50 mm ja toistotarkkuus ±0,03 mm. Ladontakoneen 

syöttölaitetilan leveys on 700 mm ja siinä on 16 syöttölaiteliitäntää. 60 mm leveitä syöt-

tölaitteita voidaan asentaa kerralla jopa 11 kappaletta. Paineilmajärjestelmän käyttö-

paine on 5–7 bar ja ilmankulutus noin 100 litraa minuutissa. Ladontakone ja työssä käy-

tetty koordinaatisto esitellään kuvassa 2. 

  

Kuva 2. Cencorp 1000 OF EVO -ladontakone (Cencorp Automation Oy 2019b) 
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5 KOMPONENTTIEN SYÖTTÖLAITTEET 

Komponenttien syöttölaitteilla tarkoitetaan laitteita, jotka irrottavat komponentin pakkaus-

materiaaleistaan, leikkaavat komponentin jalat oikeaan mittaan, taivuttavat jalat tarvitta-

essa sopivalle reikävälille ja tarjoavat komponentin ladontakoneen robotille poimittavaksi 

vakiopaikasta. Erilaiset odd form -komponentit voivat olla pakattuina monenlaisiin pak-

kauksiin, kuten kelalle, panoslaatikkoa muistuttavaan pahvikoteloon tai muoviseen put-

keen. Kelalle ja pahvikoteloon pakatut komponentit ovat kiinnitettyinä jaloistaan pahvi-

selle nauhalle, joka leikataan syöttölaitteessa lyhyiksi roskapaloiksi komponentin irrotuk-

sen yhteydessä tai irrotuksen jälkeen. Putkeen pakatut komponentit ovat vapaasti put-

ken sisällä ja putket päät on tulpattu. 

Cencorp tarjoaa erilaisia syöttölaitteita komponentin pakkaustyypin mukaan. Syöttölait-

teiden universaali kiinnitysmekanismi ja paineilma- sekä sähköliitin eri syöttölaitetyyp-

pien välillä mahdollistaa kaikkien eri syöttölaitemallien käytön solussa samanaikaisesti. 

Jokaisella syöttölaitteella on oma logiikkaohjaimensa, jolloin ne toimivat täysin itsenäi-

sesti. Komponenttien jalkojen katkaisu ja taivutus on integroitu syöttölaitteen toimintaan, 

mikä nopeuttaa ladontasolun toimintaa. (SIP Technology Group.) 

5.1 Aksiaalisyöttölaite 

Aksiaalisyöttölaitteessa komponenttinauha syötetään kelalta aksiaalisesti syöttölaitteen 

leikkurille, joka leikkaa komponentin irti nauhalta samalla lyhentäen komponentin jalat 

oikeaan mittaansa. Robotti käy poimimassa komponentin syöttölaitteelta ja asettaa sen 

piirilevylle. Aksiaalisyöttölaitteelle sopivia komponentteja ovat muun muassa vastukset 

(kuva 3). 

Cencorpin mallistossa aksiaalisyöttölaitteita on kolmea eri leveyttä; 96, 116 ja 136 mm. 

Eri leveyksiä vaaditaan, jotta komponentin tilantarpeen ja syöttölaitteiden määrän suhde 

ladontasolussa saadaan optimoitua. Leveää syöttölaitetta voidaan käyttää kapeankin 

komponentin kanssa, mutta se vie turhaan tilaa syöttölaitepenkissä. Kuvassa 4 esitel-

lään Cencorpin 96, 116 ja 136 mm leveiden aksiaalisyöttölaitteiden 3D-mallit ilman nau-

hatelineitä. 
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Kuva 3. Aksiaalisesti pakattuja vastuksia (Electro-Comp) 

 

 

Kuva 4. Cencorpin aksiaalisyöttölaitteita 

5.2 Putkisyöttölaite 

Putkisyöttölaitteessa komponenttipakkaus on nimensä mukaisesti putki, joka on pääs-

tään tulpattu. Komponentti liikkuu putkesta ulos painovoimaisesti, minkä jälkeen syöttö-

laite tarttuu komponenttiin ja tarjoaa sen robotille poimittavaksi. Putken vaihto tapahtuu 

automaattisesti ja putkia voidaan lisätä kesken tuotannon. Kuvasta 5 ilmenee tyypillinen 
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putkeen pakattu komponentti ja kuvassa 6 esitellään Cencorpin uusimman, 40 mm le-

veän putkisyöttölaiteen 3D-malli. Kapean syöttölaitteen etuna on maksimaalinen ladon-

takapasiteetti yhdelle ladontakoneelle, kun syöttölaitteita voidaan asentaa edellistä, 60 

mm leveää mallia useampia. Uuden syöttölaitteen syöttönopeus on myös vanhaa korke-

ampi. (SIP Technology Group.) 

 

Kuva 5. Putkeen pakattava komponentti ja putki (Cencorp internal) 
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Kuva 6. 40 mm leveä putkisyöttölaite 

 

5.3 Radiaalisyöttölaite 

Osa jalallisista komponenteista toimitetaan kelalla tai pahvikotelossa niin, että itse kom-

ponentti on nauhan ulkopuolella ja jalat kiinni nauhassa. Esimerkki radiaalisesti paka-

tuista komponenteista esitellään kuvassa 7. Tämäntyyppisen komponentin käsittelyyn 

vaaditaan radiaalisyöttölaite, joka vetää nauhan kelalta ensin aksiaalisesti, kääntää nau-

han sitten nauhakelaan nähden pystyyn ja leikkaa komponentin irti nauhalta. Roska-

nauha leikataan samalla pätkiksi ja roskat putoavat leikkurin edessä olevan ohjurin 

kautta ladontasolun roskalaatikkoon. Radiaalisyöttölaitteen 3D-malli ilman nauhateli-

nettä esitellään kuvassa 8. 



17 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jussi Salonen 

 

Kuva 7. Radiaalisesti pakattuja kondensaattoreita (Ren Thang Co., Ltd) 

 

Kuva 8. Radiaalisyöttölaite 
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6 SYSTEMAATTINEN SUUNNITTELUPROSESSI 

6.1 Taustaa 

Insinöörin päätehtävä yrityksessä on soveltaa tietotaitoa teknisten ongelmien ratkaisuun 

tiettyjen vaatimuksien asettamissa rajoissa. Näitä rajoituksia asettavat mm. käytettävät 

materiaalit, budjetti, lakipykälät sekä ympäristövaatimukset. Toimivan ja taloudellisesti 

kannattavan lopputuotteen aikaansaamiseksi tulee suunnittelijoilla olla käytössä syste-

maattinen suunnitteluprosessi, minkä avulla ongelmiin löydetään ratkaisuja joustavasti. 

(Pahl ym. 2007, 1–9.) 

Systemaattiseen suunnitteluprosessiin on olemassa useita eri menetelmiä, kuten saksa-

laiset ohjesäännöt VDI 2222 ja 2221. Saksalaisten insinöörien ammattiliitto julkaisi VDI 

2222:n vuonna 1973. Ohjesäännön tarkoituksena oli antaa ohjeistus ja metodit tekniseen 

tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen. (Pahl ym. 2007, 18–23.) 

Vuonna 1993 VDI 2222 korvattiin uudella VDI 2221 -ohjesäännöllä, jonka tarkoituksena 

oli tarjota yleinen metodi teknisten järjestelmien suunnitteluun ja tukea systemaattista 

tuotekehitystä samalla tähdäten tehokkaaseen työskentelytapaan. Ohjesäännön perus-

ideana oli soveltuvuus monialaiseen insinöörityöhön, mukaan lukien mekaniikka-, oh-

jaus-, ohjelmisto- ja prosessisuunnittelu. (Pahl ym. 2007, 18–23.) 

6.2 Teoriaa 

Systemaattisen suunnitteluprosessin ideana on jakaa suunnitteluprosessi pienempiin 

kokonaisuuksiin, joissa tutkitaan vastassa olevia rajoitteita ja haasteita palanen kerral-

laan. Ratkaisuvaihtoehtoja etsitään useita, joita voidaan vertailla keskenään ja tutkia, 

mikä vaihtoehto parhaiten vastaa etsittyä tavoitetta. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa 

mahdollisten ratkaisujen määrä voi olla hyvin korkea, mikä kertoo sekä systemaattisen 

prosessin vahvuudesta että heikkoudesta – käytännöllisesti katsoen mahdottomat rat-

kaisut tulee kitkeä pois heti alkuvaiheessa, mutta samalla kiinnitettävä huomiota siihen, 

ettei tärkeitä periaatteita sivuuteta. Toimiva ja hyödyllinen ratkaisu saavutetaan monesti 

useamman ratkaisun yhdistelmänä. (Pahl ym. 2007, 106–107.) 



19 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jussi Salonen 

6.3 Prosessin kuvaus 

Systemaattinen suunnitteluprosessi alkaa tehtävän selvityksellä ja täsmennyksellä. Teh-

tävänanto voi olla kehitystyö, tietyn tuotteen tilaus tai pyyntö olemassa olevan tuotteen 

muutokselle esim. myynnin tai asennusosaston toimesta. Tehtävän selvityksessä kirja-

taan ylös tavoitteet ja ominaisuudet, mitkä suunniteltavalla tuotteella tulee – tai ei tule – 

olla. Näin saadaan koostettua vaatimuslista, jota käytetään kehyksenä jatkossa ja jota 

voidaan täydentää tarvittaessa myöhemminkin. Vaatimuslistaan ei yleensä kirjata itses-

tään selviä vaatimuksia tai toiveita, kuten tuotantokulujen minimointia tai kokoonpanon 

helppoutta. Suunnittelijan tulee osata huomioida edellä mainittujen kaltaiset seikat ilman 

erillistä mainintaa. (Pahl ym. 2007, 144–158.) 

Kun vaatimuslista on koostettu ja todettu riittävän kattavaksi, suunnitteluprosessissa siir-

rytään konseptisuunnitteluun, mikäli olemassa olevia ratkaisuja ei voida hyödyntää sel-

laisenaan. Konseptisuunnittelussa suunnittelija pyrkii etsimään parhaita ratkaisuja on-

gelmaan jumiutumatta perinteisiin, toimiviksi todettuihin menetelmiin. Uudet teknologiat, 

käytännöt ja materiaalit voivat tarjota optimaalisempia ratkaisuja kuin perinteisiin toimin-

tatapoihin perustuvat menetelmät, jolloin suunnittelijan on osattava käyttää abstraktia 

ajattelua etsiessään vaihtoehtoja ongelmien ratkaisuun. (Pahl ym. 2007, 159–161.) 
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7 VAIHDETTAVA SYÖTTÖLAITEVAUNU 

7.1 Vaatimuslista 

Syöttölaitevaunulle annettiin tiettyjä vaatimuksia perustuen vaunun toiminnallisuuteen ja 

ladontakoneen sekä käyttöympäristön asettamiin rajoituksiin. Opinnäytetyössä keskityt-

tiin vain tiettyihin vaatimuksiin, kattavampi vaatimuslista veisi tuotekehityksen osalta ai-

kaa huomattavasti enemmän kuin mitä työn tekemiseen oli mahdollista käyttää. 

Vaatimuslista koostettiin seuraavasti: 

• paikoitustarkkuus vastaava kuin robotin toistotarkkuus 

• tukeva kiinnitys ladontakoneeseen 

• syöttölaitetilan leveys vastaava kuin ladontakoneessa 

• pyörät liikuttelua varten 

• integroitu roskalaatikko jätenauhalle 

• sähkön ja paineilman syöttö ladontakoneesta 

7.1.1 Kiinnitysmekanismi ja paikoitustarkkuus 

Ladontakoneen robotin poiminnan toistotarkkuuden ollessa ±0,03 mm tuli syöttölaitepen-

kin asemoinnin olla samassa tarkkuusluokassa vaunun irrotuksen ja uudelleenkiinnityk-

sen jälkeen, jotta komponentin poiminnassa ei ilmene epätarkkuudesta johtuvia ongel-

mia. Paikoitusmekanismissa tuli huomioida asemointi niin x-, y- kuin z-akselin suun-

nassa. Syöttölaitepenkille on nykyisessä ladontakoneessa määritetty tietty poimintakor-

keus, jota oli noudatettava myös irrotettavassa penkissä. Paikoitustavassa tuli lisäksi 

huomioida se, etteivät tehdassalien lattiat ole aina täysin samassa tasossa tai täydellisen 

vaakasuorat, jolloin vaunun korkeudessa piti olla jonkinlainen säätövara. 

Vaunun tuli kiinnittyä ladontasoluun tukevasti, jotta syöttölaitepenkin asemointi ei muutu 

esimerkiksi vaunun tönäisyn myötä ja jotta vaunu pysyy turvallisesti paikallaan ladonta-

koneen ollessa käytössä. 
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7.1.2 Penkin leveys 

Neljännessä kappaleessa esiteltyä Cencorp 1000 OF EVO -ladontakonetta käytettiin 

mittojensa puolesta syöttölaitevaunun suunnittelun pohjana, minkä vuoksi syöttölaitetilan 

leveydeksi määritettiin 1000 OF EVO -koneessa käytössä oleva 700 mm ja suunnitte-

lussa käytettiin olemassa olevaa syöttölaitealustaa. Tähän alustaan on teoriassa asen-

nettavissa jopa 16 kapeaa putkisyöttölaitetta, mutta tyypillisin kokoonpano sisältää enin-

tään kymmenkunta syöttölaitetta. 

7.1.3 Liikuteltavuus, roskalaatikko ja muut vaatimukset 

Vaunun tuli nimensä mukaisesti olla omilla pyörillään liikuteltavissa oleva, jolloin pyörien 

valintaan tuli kiinnittää huomiota. Pyörien tuli olla riittävän suurella halkaisijalla, jotta 

vaunu on rullattavissa kevyesti. Paikoitus- ja lukitusmekanismista riippuen vaunussa piti 

olla vähintään kaksi tai jopa neljä kääntyvää pyörää. Pyörien ulkohalkaisijaa ainakin vau-

nun etuosassa rajoitti ladontakoneen pohjan ja lattian välinen korkeus, joka on käytän-

nössä enintään 100 mm luokkaa riippuen hieman ladontakoneen jalkojen korkeuden 

säädöstä. Tällä rajoitteella ei ollut merkitystä, mikäli vaunu suunniteltaisiin niin, etteivät 

sen pyörät mene koneen alle. 

Aksiaali- ja radiaalisyöttölaitteilla ladottavista komponenteista osa on kiinnitettyinä pah-

vinauhalle, jonka syöttölaite katkoo tietyn mittaisiksi roskapaloiksi. Nämä roskapalat pu-

toavat syöttölaitepenkin takana olevaan tilaan, jonka pohjalla on tyhjennettävissä oleva 

roskalaatikko. Vaunua varten tuli suunnitella oma roskalaatikkonsa, jonka tuli olla integ-

roituna vaunuun ja irrotettavissa tyhjentämistä varten ilman, että vaunu irrotetaan ladon-

takoneesta. 

Sähkön ja paineilman syöttö vaunun syöttölaitteille tuli tapahtua ensisijaisesti ladontako-

neesta. Saman liitännän kautta tuli olla mahdollista ottaa tarvittaessa sähkö ja paineilma 

mahdollisille vaunun paikoitukseen ja lukitukseen liittyville toimilaitteille. Paineilma- tai 

sähkökytkentöjen suunnittelua ei kuitenkaan otettu osaksi opinnäytetyötä. 
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7.2 Mallinnusohjelmisto 

3D-mallinnusohjelmistona työssä käytettiin SolidWorks 2019 -ohjelmaa, joka on moni-

puolinen 3D CAD -suunnitteluohjelma vaativaan käyttöön. Mallinnustyö tehtiin kokonai-

suudessaan Cencorpin tietokoneella, sillä opiskelijakäyttöön tarjottavalla SolidWorks 

2018 -versiolla ei ole mahdollista avata 2019-versiolla luotuja malleja. Kotoa käsin työs-

kentelyyn hyödynnettiin VPN-etäyhteyttä omalta pöytätietokoneelta Cencorpin verkossa 

olevaan työkoneeseen. 

7.3 Syöttölaitteiden massat ja massakeskipiste 

Aksiaali-, radiaali- ja putkisyöttölaitteiden massat vaihtelevat mallista riippuen noin 10,5 

ja 23,1 kilogramman välillä ilman komponenttipakkauksia. Syöttölaitevaunun suunnitte-

lussa oli huomioitava riittävä kantavuus, mikäli käytetään painavinta mahdollista syöttö-

laitekokoonpanoa sekä massakeskipisteen paikka, jotta vaunu on riittävän tukeva liikut-

telua ajatellen. Lähellä pyörää tai akselilinjaa oleva massakeskipiste tekee vaunusta alt-

tiin kaatumiselle, mikäli se ajetaan tehdassalissa esimerkiksi lattian saumaan tai muuhun 

epätasaisuuteen. Massakeskipisteen laskennassa ei tässä työssä huomioitu kompo-

nenttikeloja ja -pakkauksia, sillä niiden massa on maksimissaan pari kiloa ja vaunun ko-

konaismassaan nähden vaikutus näin ollen hyvin pieni. 

Massakeskipisteen löytämiseen hyödynnettiin SolidWorksin Mass properties -työkalua, 

joka kertoo massakeskipisteen ja massan ohella muun muassa kappaleen pinta-alan ja 

tilavuuden. Mass properties -työkalu havainnollistetaan kuvassa 9. Syöttölaitepenkin 

etureunan keskipisteeseen luotiin uuden paikallisen koordinaatiston origo, jotta saatiin 

selville massakeskipisteen sijainti syöttölaitepenkin etureunaan nähden. Koordinaattiak-

selit sijoitettiin Cencorpin koneiden koordinaatiston mukaisesti kuvassa 2 esitellyllä ta-

valla. 
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Kuva 9. SolidWorksin Mass properties -työkalu 

Massakeskipisteen määritystä varten luotiin Cencorpin SWPDM-järjestelmän valmiita 

3D-malleja käyttäen syöttölaitekokoonpano, joka oli massaltaan suurin realistinen käy-

tössä oleva kokoonpano. Tähän sisältyi syöttölaitepenkin ja siihen kuuluvien syöttölait-

teiden kiinnitysosien lisäksi kymmenen 40 mm leveää putkisyöttölaitetta, joiden koko-

naismassa ilman komponenttiputkia oli 247,6 kg. Massakeskipisteeksi saatiin x = 8,94 

mm, y = 548,51 mm ja z = 231,95 mm käyttäen edellä mainittua paikallista koordinaatis-

toa. Merkittävin koordinaatti oli y-koordinaatti, sillä se määritti pitkälti sen, miten kaukana 

syöttölaitepenkin takana vaunun tukielementtien tuli sijaita tukevuuden maksimoi-

miseksi. Toiset tukielementit oli järkevintä sijoittaa suoraan syöttölaitepenkin alle, jolloin 

penkki voitiin kiinnittää suoraan niihin. 

7.4 Suunnittelun aloitus 

Suunnittelun alussa otettiin 1000 OF EVO -ladontakoneen 3D-mallista paikallinen kopio, 

josta piilotettiin suunnittelun kannalta useita tarpeettomia osia, kuten akselistot, piirilevy-

kuljetin ja ulkopintojen suojapaneelit. SolidWorksin SWPDM-järjestelmää käytettäessä 

tiedoston tallennusoptioissa on rajoitteena se, ettei kokoonpanotiedostosta ole suoraan 

mahdollista tallentaa erillistä paikallista kopiota kaikkine osineen. Alikokoonpanoihin si-

sältyvät yksittäiset osat eivät tallennu kopioina, vaan ne luetaan edelleen SWPDM-
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järjestelmästä. SWPDM:stä luettavat osat ovat oletuksena aina read only -tilassa, ei-

vätkä niihin tehdyt muutokset tallennu ilman kirjoitusoikeuksien hankkimista. Tämä on-

gelma oli mahdollista kiertää käyttämällä SolidWorksin ”Pack and go” -toimintoa, joka 

pakkaa kokoonpanon kaikki osat yhteen tiedostoon, joka voidaan purkaa haluttuun kan-

sioon. Tällöin kopiomalli ei ole enää yhteydessä SWPDM-järjestelmään ja kaikki tehdyt 

muutokset voidaan tallentaa ilman virheilmoituksia. 

Ensimmäisen konseptin suunnittelu aloitettiin luomalla uusi kokoonpanotiedosto, joka si-

sälsi ainoastaan 1000 OF EVO -ladontakoneessa käytetyn syöttölaitealustan kokoonpa-

non. Syöttölaitealustan kokoonpanosta poistettiin alkuperäiset runkolevyt, joilla alusta 

kiinnittyy ladontakoneeseen ja näiden tilalle aloitettiin vaunun osien suunnittelu. 

7.5 Paikoitus- ja kiinnitysmekanismin konseptointi 

Vaatimuslistassa mainittu ±0,03 mm paikoitustarkkuus aiheutti haasteita vaunun kiinni-

tys- ja paikoitusmekanismin suunnitteluun. Sekä ladontakoneessa että vaunussa olevat 

kohdistuspinnat on koneistettava riittävällä tarkkuudella ja vaunun kokoonpanossa huo-

mioitava kokoonpanon vaikutus kohdistavien osien ja pintojen mittatarkkuuksiin. 

7.5.1 Ensimmäinen konsepti 

Paikoitusmekanismin ensimmäisessä konseptissa ajatuksena oli tehdä ladontakoneen 

levyrunkoon yksinkertaiset ohjurit, joilla syöttölaitevaunu on mahdollista ajaa paikkaansa 

ja lukita erillisellä mekanismilla. Vaunu seisoisi tällöin omien pyöriensä varassa, eikä se 

tarvitsisi erikseen tuentaa ladontakoneesta. Ladontakoneessa olisi tässä konseptissa ol-

lut kaksi kohdistustappia, joita vasten vaunu ajettaisiin, mutta konsepti hylättiin sen toi-

mimattomuuden vuoksi jo pian luonnostelun jälkeen. Vaunu tulisi suunnitella tarkalleen 

oikean korkuiseksi vastaamaan ladontakoneen korkeutta, jotta kohdistus täsmäisi ko-

neen pystysuunnassa. Vaikka kohdistus olisikin näin mahdollinen, niin mahdollinen kal-

tevuus tehdassalin lattiassa aiheuttaisi syöttölaitepenkille kulmavirhettä lattian tasoon 

nähden, jolloin komponenttien poimintapaikassa olisi virheellinen z-koordinaatti. 
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7.5.2 Toinen konsepti 

Toisessa konseptissa lähtökohtana oli lattian suuntaisen tason kohtisuoruuden huomioi-

minen. Vaunulle tuli siis kehittää kohdistus xy-tasossa neljällä pisteellä ladontakoneen 

runkoon, jolloin samoilla kohdistuspinnoilla olisi mahdollista tehdä paikoitus kaikkien ak-

seleiden osalta. Paikoitukseen suunniteltiin käytettäväksi neljää kohdistustappia, joista 

kaksi olisi pyöreitä ja kaksi timantin muotoisia. Pyöreällä tapilla kohdistusreiän välys on 

yhtenevä kaikissa suunnissa, mutta timantin muotoisella tapilla saadaan yhteen suun-

taan suurempi välys, jolloin kohdistettavan kappaleen asennettavuus helpottuu ja tap-

pien asennusreikien koneistuksessa voidaan käyttää hieman suurempaa toleranssia. 

Kohdistustappien muodon vaikutus asennusvälykseen esitetään kuvassa 10. 

  

Kuva 10. Kohdistustappien muodon vaikutus asennusvälykseen (Misumi) 

Neljän kohdistustapin käyttöä varten tulisi ladontakoneen levyrunkoa jatkaa minimissään 

400 mm, jotta syöttölaitevaunun tuenta olisi mahdollista myös painavimman syöttölaite-

kokoonpanon massakeskipisteen takaa. Siltikin massakeskipiste olisi hyvin lähellä taa-

immaista tukipintaa, minkä vuoksi syöttölaitevaunu tulisi lukita jollain tapaa kiinni ladon-

takoneeseen, kun kone on käytössä. Lukitusmekanismi aiheuttaisi lisää suunnittelutyötä 

ja vaunun korkean massan vuoksi se vaatisi myös riittävän järeitä toimilaitteita, joiden 

mahduttaminen ladontakoneen tai syöttölaitevaunun sisään ei tilanpuutteen vuoksi olisi 

yksinkertaista. Suurimpana haittapuolena toisessa konseptissa kuitenkin pidettiin 
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levyrungon jatkamista, sillä rungon valmistus ja koneistaminen on kallista, eikä kyseistä 

muutosta olisi käytännössä mahdollista tehdä olemassa oleviin ladontakoneisiin. Syöt-

tölaitekokoonpanon massakeskipiste ja jatkettu levyrunko esitellään kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Jatkettu levyrunko 

7.5.3 Kolmas konsepti 

Kolmannen konseptin paikoitusmekanismi perustui yhä kohdistustappeihin, mutta neljän 

sijasta vain kahteen. Nämä asennettaisiin syöttölaitevaunuun ja vaunun massa tuettai-

siin vaunuun suunnitellun apurungon kautta levyrungon takaprofiilia vasten, jolloin vaunu 

”roikkuisi” ladontakoneen takana. Z-akselin suuntaisten kohdistustappien käyttö vaatii 

vaunuun korkeussäätömekanismin, jotta vaunu voidaan ajaa ladontakoneeseen kiinni 

yläasennossa ja laskea sen jälkeen paikkaansa. 

Nostomekaniikan suunnittelu aloitettiin laskemalla tarvittava nostokapasiteetti ja tutki-

malla eri vaihtoehtoja liikkeen toteuttamiselle, kun käytettävissä oli sähkö- ja paineilma-

toimiset toimilaitteet. Nostokapasiteettia laskettaessa oli huomioitava painavimman syöt-

tölaitekokoonpanon massan (247,6 kg) ohella vaunun apurungon massa, joka arvioitiin 

maksimissaan 70 kg:ksi. Laskennassa otettiin varmuuskertoimeksi 1,5 ja näillä arvoilla 

laskettiin nostokapasiteetin minimitarpeeksi ylöspäin pyöristettynä 500 kg eli noin 5000 

N. 
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Toimilaitetyypille löytyi viisi eri vaihtoehtoa: paineilmasylinteri erillisellä lineaarijohteella, 

johdesylinteri, paljesylinteri erillisellä lineaarijohteella, lineaarimoottori integroidulla joh-

teella ja kuularuuvi moottorilla. Näistä konseptiin valittiin pneumaattinen johdesylinteri 

sen kompaktin koon, yksinkertaisen asennustavan ja osien määrän minimoinnin vuoksi. 

Erillisellä lineaarijohteella varustettu paineilmasylinteri tai paljesylinteri vaatisi erikseen 

ostetut osat, jotka johdesylinterissä on käytännössä tehty samaan kokonaisuuteen. Ly-

hyellä iskulla ja riittävällä nostokapasiteetilla olevaa lineaarimoottoria ei löytynyt ja kuu-

laruuvien käyttäminen lyhyessä nostoliikkeessä todettiin tarpeettoman monimutkaiseksi 

ratkaisuksi, sillä se vaatisi neljä erillistä moottoria ja lisäksi erilliset johteet. Arvoanalyysi 

eri toimilaitetyypeille esitellään taulukossa 1. Pisteytys tehtiin asteikolla 1–5. 

Laitetyyppi Paineilma-

sylinteri + li-

neaarijohde 

Johdesylin-

teri 

Paljesylin-

teri + lineaa-

rijohde 

Lineaari-

moottori 

Kuularuuvi 

+ moottori 

Nostokyky 5 5 5 2 4 

Koko vs. 

tarvittu liike-

matka 

4 5 4 2 2 

Hinta 4 5 4 1 2 

Rakenteen 

yksinkertai-

suus 

3 5 3 4 2 

Yhteensä 16 20 16 9 10 
 

Taulukko 1. Toimilaitetyyppien arvoanalyysi 

SMC:n valikoimasta löydettiin MGQL63-25–johdesylinteri, jonka männän halkaisija on 

63 mm, iskunpituus 25 mm ja nostokapasiteetti viiden barin käyttöpaineella 1559 N 

(SMC, 3). Käyttämällä neljää sylinteriä saadaan kokonaiskapasiteetiksi 6236 N, mikä 

ylittää vaatimuksena olleen 5000 N nostokapasiteetin selvästi. 3D-malli kolmannesta 

konseptista esitellään kuvassa 12. 
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Kuva 12. Kolmas konsepti syöttölaitevaunusta 

Kolmannen konseptin 3D-mallista tehtiin SolidWorksissa kaksi eri konfiguraatiota, joissa 

sylinterit olivat ääriasennoissaan. Näin voitiin simuloida vaunun ajamista kiinni ladonta-

koneeseen ja apurungon laskemista kiinni koneen levyrunkoon. 

7.5.4 Neljäs konsepti 

Viimeisin syöttölaitevaunusta tehty konsepti perustui pitkälti kolmanteen konseptiin, 

mutta siihen tehtiin tiettyjä muutoksia suunnittelukatselmuksessa esiin tulleiden seikko-

jen pohjalta. Johdesylinterien paikat muutettiin x-akselin suunnassa hieman lähemmäs 

toisiaan, jotta vaunun runkoa saatiin hieman kapeammaksi. Näin vältyttiin ladontako-

neen levyrungon turhalta muutoskoneistukselta. Kohdistustapit siirrettiin vaunusta ladon-

takoneeseen, sillä kierrereikien tekeminen levyrunkoon on helpompaa ja taloudellisesti 

kannattavampaa kuin tarkoilla toleransseilla olevien kohdistusreikien koneistaminen. Li-

säksi kyseisen muutoksen tekeminen olemassa oleviin ladontakoneisiin riittävällä tark-

kuudella olisi hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Konseptiin suunniteltiin kohdistustapit itse, 

mutta vaunun apurungon muutoksella olisi mahdollista käyttää myös valmiina hankittavia 

tappeja. 
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Kolmanteen konseptiin nähden taaempia johdesylintereitä laskettiin rungossa 90 mm, 

jotta syöttölaitteiden alle saatiin lisää tilaa muun muassa syöttölaitteiden paineilmaletku-

jen helpompaa asennusta varten. Apurungon sivulevyihin lisättiin lineaariset rullalaake-

riyksiköt, jotka vähentävät kitkaa apurungon ja ladontakoneen levyrungon välillä, kun 

syöttölaitealusta lasketaan paikkaansa. 

7.6 Nostomekanismin apurunko ja vaunun profiilirunko 

Vaunun rungon suunnittelussa pyrittiin alusta asti hyödyntämään mahdollisimman pitkälti 

valmiita alumiiniprofiileja, joilla saavutetaan kustannussäästöä mittojen mukaan tehtäviin 

koneistettuihin osiin nähden ja mahdollistetaan yksinkertainen ja nopea kokoonpanta-

vuus. Markkinoilta löytyy profiileja useilta valmistajilta, kuten Minitec, Valuframe, Easy 

Systems ja Kanya, joista päädyttiin käyttämään Minitecin tuotteita. Minitecin profiilit ja 

kiinnitysosat ovat olleet Cencorpilla käytössä myös aiemmissa tuotteissa, joten tiettyjä 

tuotenimikkeitä 3D-malleineen löytyy Cencorpin SWPDM-järjestelmästä jo valmiiksi no-

peuttaen suunnitteluprosessia. 

Nostomekanismin apurunko suunniteltiin koneistettavista teräsosista, joilla saavutetaan 

riittävä mittatarkkuus ja jäykkyys tarkkaa paikoitusta ajatellen. Apurunkoon koneistetaan 

kohdistusreiät, joiden mitoitus on ensisijaisen tärkeää syöttölaitetason oikean asemoin-

nin kannalta. Materiaaliksi valittiin syöttölaitealustan materiaalia vastaava rakenneteräs 

EN10025-2 1.0553 (S355J0) sen korkean myötölujuuden ja hyvän saatavuuden vuoksi. 

Pintakäsittely teräsosille voidaan tehdä esimerkiksi mangaanifosfatoimalla, jolla saavu-

tetaan hyvä korroosion- ja kulumiskesto. Mikäli pintakäsittelyksi valitaan maalaus, tulee 

huomioida liitospintojen suojaus maalauksen ajaksi, jottei maalikerros vaikuta mittatole-

ransseihin. Kuvassa 13 esitellään apurunko ilman syöttölaitealustaa ja kiinnitysruuveja. 

Kokonaismassa apurungon levyosille on 46,2 kg. 
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Kuva 13. Apurunko 

Apurungon sivulevyjen pystypinnoille lisättiin INA RUS19069 lineaariset rullalaakeriyksi-

köt, jotka vastaavat ladontakoneen levyrungon pystypintaan vähentäen merkittävästi kit-

kaa nostomekanismin liikkeen aikana. Valmistajan ilmoittama staattinen kantavuusluku 

laakerille on 33 kN (Schaeffler), jonka riittävyys laskettiin vääntömomentin avulla kaavaa 

1 käyttäen. Vaunun painovoiman aiheuttama momentti tukipisteen ympäri on sama kuin 

laakeriin kohdistuva voima kerrottuna laakerin etäisyydellä tukipisteestä. Tarvittavat mi-

tat laskentaa varten esitellään kuvassa 14. 
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Kuva 14. Momentin laskenta 

𝑀𝑀1 =  𝑀𝑀2 =  𝐹𝐹1 ∗  𝑠𝑠1 =  𝐹𝐹2 ∗  𝑠𝑠2 →  𝐹𝐹2 =  
𝐹𝐹1 ∗ 𝑠𝑠1
𝑠𝑠2

=  
𝑚𝑚1 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑠𝑠1

𝑠𝑠2

=  
341 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 9,81 𝑚𝑚𝑠𝑠2 ∗ 0,323 𝑚𝑚

0,206 𝑚𝑚
≈ 5250 𝑁𝑁 = 5,25 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Kaava 1. Laakerin kuormitus 

Laakeriin kohdistuva maksimikuormitus ei ylitä staattista kantavuuslukua. 

Runkoprofiiliksi valittiin Minitecin anodisoitu 45 x 45 mm Standard-profiili osanumerolla 

20.1006/0. Kyseisessä profiilissa on asennusura 13 mm leveille neliömuttereille profiilin 

kullakin sivulla ja keskellä Ø 7,5 mm reikä, johon on mahdollista asentaa itseporautuva 

M8-ruuvi ilman erillistä kierteitystä. (Minitec, 11.) Tämä mahdollistaa Minitecin Power-

lock–kiinnikkeiden helpon asennuksen nopeaa kokoonpanoa varten. Power-lock on Mi-

nitecin kehittämä kiinnike profiilien kulmaliitoksiin niin, että profiilin kaikki ulkopinnat jää-

vät vapaiksi. Power-lock–kiinnike ja sen asennustapa esitellään kuvassa 15. Kiinnike 

kestää jopa 6000 N kuormituksen ja sillä mahdollistetaan ESD-luokituksen mukainen 

profiilien välinen sähkönjohtavuus. (Minitec, 65.) 
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Kuva 15. Minitec Power-lock–kiinnike (Movetec) 

Profiilirungon suunnittelu tehtiin paikoittamalla sylinterit apurunkoon ja mittaamalla la-

dontakoneen 3D-mallista oikea korkeus niin, että pyörät sopivat rungon alle. Minitecin 

45 x 90 mm profiilista tehtiin tukipalat etummaisten sylinterien kiinnikkeitten alle ja kul-

makiinnikkeisiin sekä profiilien päihin lisättiin peitelevyt esteettisistä syistä. Kulmakiinnik-

keitä käytettiin Power-lock–kiinnikkeitten ohella jäykistämään rungon rakennetta entises-

tään. 45 x 45 mm profiileja on rungossa viittä eri pituutta. SolidWorksiin luotiin makro, 

jossa yhdellä muuttujalla voidaan määrittää vaunun korkeus niin, että pystyprofiilien pi-

tuus muuttuu automaattisesti oikeaksi. Tämä helpottaa osien tilaamista, sillä vaunun kor-

keuden pitää aina vastata ladontakoneen korkeuteen viiden millimetrin tarkkuudella, kun 

kohdistustappien korkeus on 20 mm ja apurungon nostomekaniikan liikevara 25 mm. 

Kuvassa 16 esitellään profiilirunko kiinnikkeineen ja peitelevyineen. Rungon leveys on 

700 mm ja massa 17,3 kg. 
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Kuva 16. Profiilirunko 

7.7 Roskalaatikko, pyörät ja muut osat 

Vaatimuslistassa mainittu roskalaatikko suunniteltiin vaunun pohjalle käyttäen materiaa-

lina valmiiksi anodisoitua, 3 mm paksua EN AW 5005-H14 –alumiinilevyä. Kolmannessa 

konseptissa laatikolle oli oma kiskoilla varustettu kannatintasonsa vaunun pohjaprofiilei-

hin kiinnitettynä, mutta neljänteen konseptiin rakennetta yksinkertaistettiin ja laatikko on 

ainoastaan vapaasti pohjalevyn päällä ja siinä käsin liikuteltavissa tyhjennystä varten. 

Laatikkoon lisättiin kahvat helpottamaan sen käsittelyä. Ulkomitat laatikolle ovat 600 x 

200 x 120 mm ja tilavuus noin 13,6 litraa. Ladontakoneen alkuperäinen roskalaatikko on 

vastaavasti 655 x 177 x 106 mm ja 11,6 litraa. 

Pyöriksi vaunuun valittiin Minitecin valikoimasta levyrunkoiset 3,5” pyörät osanumeroilla 

21.9401 ja 21.9403, joista ensin mainittu on kääntyvä ja lukittavissa oleva ja jälkimmäi-

nen kiinteä. Kummankin pyörätyypin maksimikuormitus on 113 kg ja kiinnitys tapahtuu 

suoraan runkoprofiilien uriin asennettavilla neliömuttereilla ja M8-ruuveilla. (Minitec.) 

Vaunun korkeussäätöä ajatellen korkeussäädettävät pyörät olisivat olleet parempi vaih-

toehto, mutta sopivia vaihtoehtoja ei halutuilla ominaisuuksilla löytynyt. 
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Sähkön ja paineilman syöttöä varten syöttölaitevaunuun lisättiin 1000 OF EVO:n kytken-

täliitin, johon tehtiin pieniä muutoksia. Liitäntöjen määrä säilytettiin alkuperäisenä, mutta 

niiden väliä kavennettiin hieman, jolloin koko kytkentäliittimen pituutta saatiin lyhennettyä 

vaunun runkoon sopivaksi. Kiinnitys tapahtuu pyörien tavoin pystyprofiilien uriin asenne-

tuilla neliömuttereilla. Kytkentäliittimeen tuodaan sähkö ja paineilma ladontakoneesta 

omien liittimiensä kautta. Roskalaatikko, pyörät ja kytkentäliitin esitellään kuvassa 17, 

roskalaatikko siirrettynä vaunun takaosaan tyhjennystä varten. 

 

Kuva 17. Vaunun osia 

7.8 Lopputulos 

Syöttölaitevaunun valmis konsepti putkisyöttölaitteen kanssa esitellään kuvassa 18. 

Konseptista jäi tässä vaiheessa suunnittelua puuttumaan vielä siirtokahva, suojalevyjä 

ja tarkempi pneumatiikka-/sähkösuunnittelu. Vaunun kokonaismassa nykyisessä mal-

lissa on 117 kg ja painavimman syöttölaitekokoonpanon kanssa 331,2 kg. Massakeski-

pisteen koordinaatit ovat x = -1,08 mm, y = 484,19mm, z = 126,26 mm origon ollessa 

syöttölaitepenkin etureunan keskipisteessä. Y-akselin suunnassa massakeskipiste on 

20 mm:n tarkkuudella vaunun etu- ja takapyörien akselivälin keskellä, mikä tekee 
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kärrystä tukevan maksimikuormalla. Ilman syöttölaitteita massakeskipiste siirtyy lähem-

mäs etupyöriä, mutta tätä pystytään kompensoimaan kahvan suunnittelulla. 

 

Kuva 18. Valmis konsepti putkisyöttölaitteella 

Apurungon päälle ja taaempien sylintereiden suojaksi suunniteltiin 2mm paksuisesta, 

valmiiksi anodisoidusta EN AW 5005-H14 –alumiinilevystä peitelevyt. Vaunun pohjalle 

suunniteltiin samasta materiaalista lattialevy, jonka päällä roskalaatikko makaa vapaasti. 

Ladontakoneen 3D-malliin palautettiin näkyviin kaikki alkuperäiset osat, pois lukien syöt-

tölaitealusta ja takasuojat. Vaunun mallille määritettiin etäisyysrajat ladontakoneen run-

koon nähden niin, että vaunun ajamista paikkaansa ja nostomekanismin toimintaa voi-

daan simuloida. Samalla oli mahdollista nähdä, mitkä osat ladontakoneessa vaativat 

muutoksia. Muutoksista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 7.9. Syöttölaitevaunu ase-

moituna ladontakoneeseen esitellään kuvassa 19. 
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Kuva 19. Syöttölaitevaunu ladontakoneessa 

7.9 Muutokset ladontakoneeseen 

Jo työn alussa oli selvää, ettei irrotettavaa syöttölaitevaunua ollut mahdollista suunnitella 

niin, ettei se vaatisi muutoksia ladontakoneeseen. Ladontakoneeseen tehtäviä muutok-

sia ei kuitenkaan työssä pidetty prioriteettina, vaan suunnittelussa keskityttiin vaunun 

suunnitteluun. Aikaa kuitenkin jäi ladontakoneen merkittävimpien muutosten hahmotte-

luun. 

Levyrungon muutoksia pidettiin kriittisimpinä muutoksina, sillä niitä on vaikea tehdä ole-

massa oleviin koneisiin. Asiakkaiden kannalta vanhojen koneiden muuttaminen vaunun 

kanssa yhteensopiviksi olisi kuitenkin merkittävä myyntivaltti, joten suunnittelua pyrittiin 

tekemään tällä ajatuksella. Viimeisessä konseptissa ainoat levyrunkoon tehtävät muu-

tokset ovat kierrereiät kohdistustappeja varten. 

Vaunun apurungon leveyden ollessa 840 mm tuli ladontakoneen alareunoissa olevia liit-

timien ja paineilman esikäsittelylaitteiston kotelointeja muuttaa matalammiksi, jotta apu-

rungon pystylevyille saatiin tilaa. Levyrungon pystypintaa tuli myös saada esille, sillä ne 

toimivat vaunun apurunkoon kiinnitettyjen lineaaristen rullalaakeriyksiköitten vastinpin-

toina. Kaikki liittimet ja paineilman esikäsittelylaitteisto eivät enää mahdu kotelointien 
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sisään ilman jatkosuunnittelua, joten malli ei tältä osin ole vielä valmis tuotantoa ajatel-

len. Kotelointien muutostarvetta olisi mahdollista vähentää, mikäli vaunun apurunko 

suunniteltaisiin niin, että sen päätylevyt olisivat nykyistä lähempänä toisiaan ja menisivät 

suojakotelointien väliin, kun vaunu asennetaan ladontakoneeseen. Tämä vaatisi kuiten-

kin myös tiettyjä muutoksia ladontakoneeseen, sillä suojakotelointien välissä on roska-

kouru, i/o-terminaali ja sähköasennusvaunun tuulettimet. 

Syöttölaitepenkin alla olevaa roskakourua muutettiin hieman, jotta vaunun profiilirungolle 

saatiin tilaa, kun vaunu ajetaan kiinni ladontakoneeseen. Kourua kavennettiin ja sen kul-

maa muutettiin vaunun roskalaatikon sijainnin mukaan. Kuvassa 20 nähdään madalletut 

koteloinnit (sinisellä), kohdistustappi levyrungon yläpinnassa ja muokattu roskakouru. 

 

Kuva 20. Muutoksia ladontakoneeseen 
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8 YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS 

Cencorp Automation Oy:n tilaaman opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä konseptisuunnit-

telua syöttölaitevaunusta, joka nopeuttaisi ladontakoneen komponenttityypin vaihtoa ja 

kasvattaisi näin ladontasolun tehokkuutta. Suunnittelua tehtiin systemaattisen tuotekehi-

tysprosessin askelin Cencorpin toimittaman vaatimuslistan mukaisesti käyttäen 3D-mal-

linnusohjelmistona SolidWorksia. Konseptointia edesautettiin pitämällä suunnittelukat-

sauksia, joissa selvisi kehitysideoita seuraavaa konseptia varten. Viimeistä konseptia 

varten olikin koossa vaatimuslistan ohella jo kattava lista ominaisuuksia ja rajoitteita, joi-

den puitteissa suunnittelua oli mahdollista tehdä. 

Työn tavoitteeksi asetettu syöttölaitevaunun paikoitus ja kiinnitysmekanismin konsepti-

suunnittelu onnistui vaadituilta osin. Vaunulle saatiin suunniteltua profiilirunko ja toimiva 

nostomekanismi. Paikoituksen toimivuutta ja tarkkuutta ei tosielämässä pystytä tois-

taiseksi testaamaan, mutta teoriatasolla mekanismi vaikuttaa toimivalta. 

Suunnitteluun käytettiin kevään 2019 aikana kaikkiaan noin 14 viikkoa, joista noin 10 

viikkoa käytettiin 3D-suunnitteluun ja loput teoriaosuuteen ja kirjalliseen työhön. 

Jatkokehitystä ajatellen ainakin seuraaviin seikkoihin on keskityttävä: 

• Kahvan ja sen kiinnitysmekanismin suunnittelu, kahva on saatava pois tieltä 

muulloin kuin liikuttelun aikana. 

• Turvallisuussäännösten mukaiset suojapaneelit tulee suunnitella sekä vaunuun 

että ladontakoneeseen. 

• Ladontakoneeseen mahdollisesti suunniteltava jonkinlaiset ohjauspinnat x-akse-

lin suuntaista keskittämistä varten, kun vaunu ajetaan paikalleen. 

• Korkeussäätö eri korkuisia ladontakoneita varten huomioitava, joko säädettävillä 

pyörillä tai konekohtaisella vaunun profiilirungon korkeuden määrityksellä. 

• Pneumatiikkasuunnittelussa tulee huomioida johdesylinterien toiminnan saman-

aikaisuuden optimointi ja laskuliikkeen vaimennus vastusvastaventtiileillä. 

• Tutkittava, vaatiiko paikoitusmekanismi myös erillisen lukituksen vaunulle. 

Opinnäytetyön tuloksena olevaa konseptia voidaan käyttää jatkokehityksen pohjana 

Cencorp Automation Oy:ssa lopullista tuotetta varten ja mikäli vaunu saadaan suunnitel-

tua yhteensopivaksi olemassa olevien ladontakoneiden kanssa, saadaan tästä merkit-

tävä myyntiartikkeli vanhoille asiakkaille uusien ladontakoneiden ohella. 
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