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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä tutkintotyö on mänttäläiselle Refimex Machinery alihankintakonepajalle tehty 

tutkimus- ja kehitystyö, joka koskee koneistussolun perustamista. Solun perustamisella 

pyritään nostamaan yrityksen tuotantokapasiteettia, helpottamaan tuotannon ohjausta 

ja parantamaan yrityksen kilpailukykyä. 

 

Työssä varmistetaan soluun alustavasti valittujen työstökoneiden sopiminen soluun ja 

valitaan muut soluun tulevat koneet ja laitteet. Työssä myös kerrotaan, miten ja miksi 

tällaisiin kone- ja laiteratkaisuihin on päädytty. Kun soluun tarvittavat koneet, laitteet 

ja kalusteet on päätetty, suunnitellaan solun tuleva layout. Solun rakentamisvaiheet 

käydään myös lyhyesti lävitse. 

 

Työn lopussa tutkitaan toteutuneen solun toimintaa käytännössä ja verrataan sitä 

suunniteltuun. Tehtyjen päätelmien perusteella annetaan jatkokehitys- ja 

parannusehdotuksia solun toiminnasta. 
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ABSTRACT 
 

The objective in implementing cell manufacturing in Refimex Machinery was to 

increase capacity, streamline the production control and improve the productivity. 

 

In this Engineering Thesis the production cell is planned and the building the cell is 

followed up. The suitable machine tools as well as the equipment are chosen. Also the 

reasons for choosing the certain machines and equipment are explained. After 

choosing the needed equipment the layout is planned. The different layout versions are 

presented and evaluated. The layout building steps are briefly presented.  

 

In the end part of the Engineering Thesis the realized machining cell is verified and 

compared to the initial plan. Finally the further improvement proposals are given to the 

cell development.   

 

 

 



ALKUSANAT 
 

Tämä tutkintotyö on tehty Refimex Machinery Oy:ssä, Mäntässä. Työn aihe, 

monipuolisuus ja tarpeellisuus tekivät työstä sopivan haastavan ja erittäin 

mielenkiintoisen. Aihe tuntui jo alusta alkaen sopivan hyvin tutkintotyön aiheeksi ja 

siitä oli mielestäni melko helppoa muodostaa kiinteä kokonaisuus. 

Haluan esittää kiitokset mielenkiintoisesta aiheesta toimitusjohtaja Antero Irrille. 

 

Työn ohjaajana toimi Tampereen Ammattikorkeakoulun DI Arto Jokihaara. Artoa 

tahdon kiittää saamistani asiantuntevista neuvoista työn alussa ja sen edetessä. 

 

Haluan myös osoittaa kiitokset kehitystyössä mukana olleille Sulzer Pumps Oy:n 

projektipäällikkö Mikko Vähälummukalle ja menetelmäsuunnittelija Risto Lepistölle, 

Refimex Machinery Oy:n Ilpo Lahtelalle, Matti Pesoselle ja Petri Nybergille sekä 

kaikille muille henkilöille, jotka ovat työssä minua avustaneet. 

 

 

 

 

 

 

Tampereella 14. huhtikuuta 2007 

 

 

Henri Viljanen 
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LYHENNELUETTELO 
 
KET  keskeneräinen työ 

Refimex Refimex Machinery Oy  

rpm  kierrosta minuutissa 

CNC  Tietokoneen avulla tapahtuva numeerinen ohjaus 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yritysesittely 
 

Refimex Machinery Oy on Mäntässä Isoniemen teollisuusalueella sijaitseva 

alihankintakonepaja, joka on perustettu vuonna 1988. Yrityksessä työskentelee tällä 

hetkellä (2007 kevät) 35 henkilöä, joista 7 on toimihenkilöitä. Refimexin liikevaihto 

vuonna 2006 oli noin 3 miljoonaa euroa. 

Yrityksellä on käytössä ISO 9001- laatujärjestelmä ja ISO 14001-

ympäristöjärjestelmä. 

Yritys on erikoistunut istukkakiinnitteisten laippa- ja rengasmaisten kappaleiden 

koneistamiseen. Työstettävien kappaleiden maksimihalkaisija on 1000 mm ja 

maksimipaino 500 kg /2/. 

Yrityksessä koneistettavien kappaleiden materiaaleina ovat normaalien suomu-

/pallo- ja tylppä-grafiitti valurautojen lisäksi ruostumattomat ja haponkestävät 

valuteräslajikkeet. 

Yrityksen asiakkaita ovat mm. Sulzer Pumps, Metso Minerals, Moventas, Katsa. 

 

 
 Kuva 1 Refimex Machinery Oy /2/ 
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1.2 Työn määrittely ja rajaaminen 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella Refimexille koneistussolu ja 

seurata sekä valvoa solun rakentamista. Lopuksi verrataan valmiin solun toimintaa 

suunniteltuun ja pyritään löytämään mahdolliset epäkohdat ja kehityskohteet. 

 

Työ ei pidä sisällään varsinaisten soluun tulevien työstökoneiden valitsemista, 

koska työstökoneet oli jo alustavasti valittu tämän opinnäytetyön alkaessa. 

Opinnäytetyössä lopullisesti varmistetaan alustavasti valittujen koneiden sopiminen 

soluun, mutta mitään varsinaisia työstökoneiden vertailuja ei työhön sisällytetä. 

 

Työstökoneiden lisäksi soluun tulee teollisuuspesukone ja jonkinlainen 

kevytrakenteinen nosturi solussa koneistettavien kappaleiden käsittelemistä varten. 

Niiden valitseminen sisältyy opinnäytetyöhön. 

 

Solun varsinainen suunnittelu sisältyy opinnäytetyöhön, mutta solun käyttäjille ja 

osalle Refimexin toimihenkilöistä annetaan mahdollisuus vaikuttaa solun 

suunnitteluun. He pääsevät myös vaikuttamaan toteutettavan layoutin valintaan.  

 

Solu suunnitellaan ensisijaisesti Sulzer Pumpsin tietynmallisten pesänkansien ja 

tiivistepesien valmistusta varten. Nämä varaavat noin puolet solun todellisesta 

kapasiteetista. Loppu kapasiteetti käytetään työvaiheiltaan samantapaisten 

kappaleiden koneistamiseen. 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                    TUTKINTOTYÖ 9(40) 
Henri Viljanen  

2 SYYT SOLUN PERUSTAMISEEN 

2.1 Solutuotantoon siirtymisen hyödyt 
 

Ajatus solun perustamiseen lähti liikkeelle Refimexin suurimman asiakkaan Sulzer 

Pumpsin päättäessä lopettaa tiettyjen pumppujen pesien ja pesänkansien 

koneistaminen itse ja siirtää koneistus alihankkijalle. Samalla haluttiin kuitenkin 

varmistaa, että osat saataisiin jatkossakin mahdollisimman oikea-aikaisesti ja 

edullisesti. Refimexillä ei tässä vaiheessa kuitenkaan vielä ollut valmiuksia 

valmistaa osia riittävän taloudellisesti, niinpä alettiin pohtia vaihtoehtoisia 

valmistustapoja. 

Sulzer on ollut koko solun kehittämisen aikana vahvasti mukana yhteistyössä solua 

kehittämässä. 

 

Solun perustamisella haettavat hyödyt ovat suurelta osin kustannuspainotteisia. 

Kappaleiden koneistuskustannuksia pyritään laskemaan ja näin parantamaan 

yrityksen kilpailukykyä. 

Säästöä saadaan mm. koneiden miehitysasteen laskuna, tuotannon 

ohjattavuuden helpottumisena ja keskeneräisen tuotannon eli KET: n 

pienentymisenä 

 

Koneiden miehitysasteen laskun mahdollistaa koneiden sijoittelu solussa verrattuna 

vanhaan funktionaaliseen järjestelmään. Jo solun suunnittelussa on lähtökohtaisesti 

lähdetty siitä, että solua käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. 

 

Tuotannon ohjattavuuden helpottuminen johtuu ohjauspisteiden vähenemisestä. 

Tuotannon ohjauksessa solua ohjataan yhtenä kokonaisuutena. Käytännössä tämä 

tarkoittaa solun pääkoneen eli sorvin ohjaamista. 

 

KET:n pieneneminen perustuu solun nopeaan läpäisyaikaan. Työvaihekaaviosta 

kappaleesta 3.4. on havaittavissa, että solussa valmistettavien kappaleiden 

laskennallinen läpäisyaika on noin yksi tunti. Vanhassa funktionaalisessa 

järjestelmässä kappaleita valmistetaan usein isoina sarjoina mikä johtuu keskenään 

erityyppisten kappaleiden aiheuttamista pitkistä asetusajoista ja koneiden välisistä 
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pitkistä siirtomatkoista. Tästä johtuvatkin kappaleiden pitkät läpäisyajat ja 

solutuotantoon verrattuna moninkertainen KET. 

 

Esimerkkilaskelma läpäisyajan pienenemisestä (valun varastosta otosta 

valmiiseen tuotteeseen) 

• Funktionaalinen tuotanto 8 kappaleen valmistuserissä 

o Vaiheita ovat sorvaus, poraus, viimeistely ja pesu 

o Kunkin vaiheen aika on asetusaika plus kahdeksan kertaa yhden 

kappaleen työaika: 

 Sorvaus 15 min + 8 * 18 min = 159 min = 2,6 h 

 Poraus 10 min + 8 * 8 min = 74 min = 1,2 h 

 Viimeistely tehdään porauksen aikana 

 Pesukoneeseen neljä kappaletta kerralla, jolloin kaksi pesukertaa 

eli 2 * 5 min = 10 min = 0,2 h 

o Suurin läpäisyaikaa pidentävä tekijä on kuitenkin vaikeammasta 

ohjauksesta aiheutuva odotusaika ennen pääsyä seuraavaan vaiheeseen. 

Keskimääräisen odotusajan arvioidaan olevan yksi päivä. Odotusajat 

yhteensä 3 vrk eli 72 tuntia. 

o Läpäisyaika 2,6 + 1,2 + 0,2 + 72 = 76 tuntia 

• Solutuotanto 

o Vaiheita sorvaus, poraus, viimeistely ja pesu 

o Vaiheiden välisiä odotusaikoja ei käytännössä tule lainkaan 

o Tuoteperheen sisällä ei asetusaikoja 

o Sorvausaika kappaleen vaihtoaikoineen on 18 min. Sorvausvaiheen 

aikana suoritetaan poraus, viimeistely ja pesu. Kappaleita on kierrossa 

samaan aikaan kolme, jolloin läpäisyaika on 3 * 18 min = 54 min eli 

noin 1 tunti. 

• Läpäisyaikaero on 76–kertainen, mikä luonnollisesti tarkoittaa myös 

keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta vastaavaa eroa, kun tarkastellaan vain 

varastosta oton ja solun jälkeisen valmistuotehyllyn välistä KET:n osuutta. 

• Keskeneräiseen tuotantoon sitoutuu vähemmän: 

o Keskimääräisen valun arvo on 150 € 
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o Koneistuksen keskimääräinen arvo on 40 €, jonka tässä arvioidaan 

kertyvän lineaarisesti läpäisyajan funktiona. Tällöin yhteen 

kappaleeseen sitoutunut keskimääräinen työn arvo on 20 €. 

o 75 * (150 + 20) = 12 750 €. 

• Lisäksi valmistuotevarastoa ei juuri tarvita, koska asiakastarpeisiin reagointi on 

nopeampaa lyhyen läpäisyajan ansiosta. Ei tarvitse tehdä puskureita varmuuden 

vuoksi. (Toimitusaika tilauksesta on yksi päivä)  

 

2.2 Solun ja nykyisen tuotantotavan vertailu 
 

Funktionaalinen toimintatapa 

Keskenään samat resurssit kerätään yhteen ryhmiksi, esimerkiksi sorvit ja 

työstökeskukset omiksi ryhmikseen.  

Erilaisten vaiheketjujen tuotteet ohjataan niille työpisteille joita tuote tarvitsee. 

/1/ 

 

Funktionaalisen toimintatavan etuja: 

Suuri tuotejoustavuus: 

Kapasiteetin käytön tehokkuus: Mahdollistaa yksittäisten koneiden suuret 

käyttöasteet. 

Keskitetty ammattitaito tiettyyn resurssiin -> nostaa ammattitaitoa 

/1/ 

 

Funktionaalisen toimintatavan haittoja: 

Paljon ohjattavia työpisteitä: Jokainen kone on oma ohjattava työpisteensä. 

Runsaasti ohjausimpulsseja tuotteille: Jokaisen työvaiheen jälkeen tarvitaan 

erillinen impulssi aloittaa seuraava vaihe. 

Tuotannossa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden syitä on vaikea paikantaa. 

Työasemille syntyy jonoja: Jonot syntyvät suurten sarjakokojen ja erimittaisten 

vaiheaikojen seurauksena. 

Tuotannossa pitkä läpäisyaika, johon syynä ovat suuret sarjakoot, työvaiheiden 

väliset odotusajat ja ohjattavuuden hankaluudesta johtuvat häiriöt. 

Pitkän läpäisyajan seurauksena korkea KET. 

/1/ 
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Solu 

Solu on pieni itsenäinen valmistusyksikkö, jossa määrätty tuotteiston osa (osaperhe 

tai osakokonaisuus) valmistetaan yhdessä siihen erikoistuneessa yksikössä yhdellä 

impulssilla. 

/1/ 

 

Jotta solu olisi itsenäinen yksikkö, sillä on oma tuotteisto valmistettavanaan, oma 

tuotantokalusto, oma yhtenäinen alue, omat siirto- ja nostolaitteet, oma henkilöstö 

ja vastuu kaikesta toiminnasta 

/1/ 

 

Solun etuja 

Helppo ohjattavuus: Solulla vain yksi ohjauspiste 

Lyhyt läpäisyaika: Vaiheiden yhdistyminen ja limittyminen 

Pieni KET 

Työntekijän vastuun kasvaessa motivaatio lisääntyy 

Työ on vaihetyötä monipuolisempaa 

/1/ 

 

Solun haittoja 

Tuotejoustavuus on pienempi kuin funktionaalisessa järjestelmässä 

Solu on funktionaalista järjestelmää haavoittuvampi tuotannon häiriöitä kohtaan. 

Esim. konerikko saattaa pysäyttää koko solun toiminnan. 

Solussa työskentely vaatii funktionaalista järjestelmää enemmän koulutusta ja 

perehdyttämistä työhön. 
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3 SOLUN TOIMINNOT 

3.1 Solussa valmistettavat tuotteet ja tarvittavat koneet 
 

Solun ensisijaisia töitä ovat Sulzer Pumps Oyj: n haponkestävien pumppujen 

pesänkansien ja tiivistepesien koneistukset. Soluun valitut pesänkannet ja 

tiivistepesät muodostavat tuoteperheen, joiden halkaisijat vaihtelevat 100 mm:n ja 

450 mm:n välillä ja joissa on porareikiä aksiaalissuunnassa, säteen suunnassa ja 

kulma-asennoissa.  Tuoteperheen erikokoiset kappaleet kiinnittyvät sorvin samoihin 

leukoihin ja sama työkaluasetus sopii niihin. Sama koskee koneistuskeskusta. 

Pesänkannet ja tiivistepesät varaavat noin puolet solun koneistuskapasiteetista. 

Loppu kapasiteetti käytetään työvaiheiltaan samantapaisten kappaleiden 

koneistamiseen. 

 

 
Kuva 2 Esimerkki tiivistepesästä 

 

Solun suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut, että solussa pystytään 

koneistamaan maksimissaan halkaisijaltaan 600 mm kappaleita. Solun konekantaa 

suunniteltaessa tämä oli otettava huomioon. Varsinaiset soluun tulevat työstökoneet 

oli jo alustavasti valittu aloittaessani tätä tutkintotyötä. Tutkintotyöhön kuuluikin 

lähinnä varmistaa, että kyseiset kappaleet voitaisiin koneistaa valituilla koneilla. 
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Käydään tässä yhteydessä kuitenkin lyhyesti läpi, minkälaisia konevaihtoehtoja 

kyseisten kappaleiden valmistamiseksi löytyy. 

 

Kappaleiden koneistus voidaan hoitaa eri konevaihtoehdoilla: 

 

1.  5-akselisella monitoimisorvilla (x, z, c: istukan syöttö ja paikoitus, b: pyörivän 

  työkalukaran kierto y-akselin ympäri ja y: esim. kiilauran levitys.) 

2.  2-akselisella sorvilla ja porakoneella 

3.  2-akselisella sorvilla ja 5-akselisella koneistuskeskuksella (esim. neliakselinen 

  keskus ja pyörityspöytä paletin päällä.) 

 

Kaikilla konevaihtoehdoilla on omat hyvät ja omat huonot puolensa. 

Vaihtoehdon 1 hyvä puoli on, että kappale saadaan valmiiksi yhdellä koneella. 

Huonona puolena on se, että 5-akseliset sorvit ovat vielä tällä hetkellä kalliita.  

 

Vaihtoehdon 2 hyvä puoli on pienet konekustannukset. Huonona puolena ovat 

porakoneen pitkät asetus- ja koneajat ja sen vuoksi sopimattomuus solukäyttöön. 

 

Vaihtoehdon 3 hyvä puoli verrattuna vaihtoehto 1:een on se, että kappaleiden 

koneistusvaiheita voidaan koneistaa yhtäaikaisesti (reikien poraus voidaan suorittaa 

sorvausvaiheen aikana). Huono puoli verrattuna vaihtoehto 1:een on ylimääräinen 

siirtely koneiden välillä. 

 

Soluun valittiin vaihtoehto 3, eli 2-akselinen sorvi ja neliakselinen koneistuskeskus, 

johon liitetään pyörityspöytä paletin päälle viidenneksi akseliksi. 

 

Vaihtoehto 3 valittiin, koska se koettiin joustavammaksi kuin vaihtoehto 1. Soluun 

tulevaa koneistuskeskusta voitaisiin tarvittaessa käyttää myös funktonaalisen 

järjestelmän osana. Suurin vaihtoehto 3:n valintaan vaikuttanut tekijä lienee 

kuitenkin se, että soluun tulevana sorvina voitiin käyttää jo aiemmin yrityksen 

käytössä ollutta sorvia, jolloin koneinvestoinnit jäivät melko pieniksi verrattuna 

vaihtoehto 1:een. 
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3.2 Soluun valitut koneet ja valintaperusteet 

 
Työstökoneet 
 
Mori-Seiki SL65-B -sorvi 
 
CNC-ohjaus FANUC 16TB 

Maksimipyörimähalkaisija rungon päällä  890 mm 

Maksimipyörimähalkaisija poikkiluistin päällä  650 mm 

Sorvaushalkaisija     815 mm 

Kärkiväli      790 mm 

Karan kierroslukualue     4-1 010 rpm 

Päämoottorin teho     37 kW 

Työkalupaikat      12 kpl 

Vuosimalli      1995 

 

Mori-Seiki SL65-B on sorvi, joka on ollut Refimexin käytössä jo paljon ennen 

solun perustamista. Sorvin siirtyminen osaksi solua oli päätetty jo ennen tämän 

opinnäytetyön alkamista. 

SL65-B on aikaisemmin ollut osa funktionaalista järjestelmää. SL65-B:llä 

suoritettua/suoritettuja työvaiheita on aiemmin lähes poikkeuksetta seurannut yksi 

tai useampia vaiheita muilla koneilla. Usein nämä vaiheet ovat olleet 

koneistuskeskus- ja pesuvaihe. 

 
Kuva 3 Mori Seiki SL65-B- sorvin rakennekuva /3/
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Quaser MK603-H- koneistuskeskus 
 
CNC-ohjaus FANUC 18iMC 

x-akseliliike     710 mm 

y-akseliliike     610 mm 

z-akseliliike     610 mm 

Palettikoko     500 x 500 mm 

Kappaleen maksimipyörimishalkaisija  Ø680/ Ø760 

Kappaleen maksimipaino   500 kg 

Kappaleen maksimikorkeus   710 mm 

Karan kierroslukualue    0-10 000 rpm 

Päämoottorin teho    30 kW 

Työkalupaikat     60 kpl 

Vuosimalli     2006 

Työkalukartion malli    BT 40 

 
Kuva 4 Quaser MK603-H- koneistuskeskuksen rakennekuva /4/ 
 
Quaser MK603-H- koneistuskeskus valittiin ja hankittiin varta vasten solua varten. 

Tämän opinnäytetyön alkaessa kyseinen kone oli jo alustavasti valittu, mutta 

varsinaista ostopäätöstä ei ollut vielä tehty. Tämän opinnäytetyön puitteissa 

selvitettiin lopullisesti Quaserin sopivuus soluun. Lopullinen ostopäätös tehtiin, kun 

oli selvitetty muiden samanlaisen koneen omistavien yritysten mielipiteet koneesta 

ja selvitetty, että koneeseen saadaan liitettyä sopiva pyörityslaite viidenneksi 

akseliksi. 
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Kawata FD-300–360- pyörityslaite (Quaserin viides akseli) 

 

Kawata pyörityslaite toimii mekaanisesti. Painettaessa työkalulla indeksointitappia 

(kuvissa oikealla ylhäällä) pyörähtää kiinnityslevy 1°- 45° myötäpäivään riippuen 

siitä kuinka syvään tappia painetaan. Tapinpainallukset täytyy ohjelmoida osaksi 

koneistusohjelmia.      

 

 
Kuvat 5 ja 6 Kawata FD-300–360- pyörityslaite /5/ 

 

Solussa valmistettavia pesänkansia ja tiivistepesiä ajatellen Kawatan keskiökorkeus 

185 mm ei ollut riittävä, niinpä suunnittelin pyörityslaitetta varten kulmahyllyn, 

jonka avulla keskiökorkeutta saatiin nostettua. Alapuolelle olevassa kuvassa 

näkyvät kulmahylly (valkoinen takana), pyörityslaite ja koneistuspakka.  

 

 
Kuva 7 Kawata- pyörityslaite pakalla varustettuna 

 

Pyörityslaitteiksi oli Kawatan lisäksi myös muita ehdokkaita. Tärkeimmät syyt 

Kawatan valintaan olivat sen kompakti koko ja luotettavuus verrattuna 

sähkökäyttöisiin pyörityslaitteisiin.
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Teijo TL-650- pesukone 

 
Leveys      900 mm 

Syvyys      900 mm 

Korkeus      1 050 mm 

Pesukorin halkaisija    630 mm 

Maksimikuormitus    150 kg 

Lämpöteho     6 kW 

 

 
Kuva 8 Teijo TL-650- pesukoneen rakennekuva /6/ 

 
Pesukonevaihtoehtoja oli useita. Teijoon päädyttiin ergonomisista syistä. 

Yrityksessä oli myös jo ennestään kokemusta saman valmistajan koneesta.  

 
 
Imupöytä 
 
Kappaleiden koneistuksen jälkeisen viimeistelypaikan oli tarkoitus koostua 

suodattimella varustetulla imupöydästä ja paineilmatyökaluista. Imupöydän 

tarkoituksena on estää hiontapölyn pääsy hiojan keuhkoihin. Imupöytää ei vielä 

keväällä 2007 ollut hankittu. 
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Satateräs- nivelpuominostin 
 
Valmistaja  Satateräs 

Ulottuvuus  2 m + 2 m 

Nostokyky  250 kg 

 

 

 
Kuva 9 Satateräs- nivelpuominostin 

 
Nivelpuominostinta käytetään solussa kappaleiden siirtelemiseen työvaiheiden 

välillä. Nivelpuominostin valittiin soluun hyvän ulottuvuutensa ja kevyen 

käytettävyytensä takia. 

 

Nivelpuominostimen hankinnasta päätettiin vasta, kun solun tuleva layout oli 

valittu. Layoutin valinnasta on kerrottu enemmän kappaleessa 4. 
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Satateräs- kääntöpuominostin 
 
Valmistaja  Satateräs 

Ulottuvuus  3 m 

Nostokyky  250 kg 

 

 
Kuva 10 Satateräs- kääntöpuominostin ja läpivirtaushyllyt 

 
Kääntöpuominostinta käytetään soluun tulevien valujen nostoissa läpivirtaushyllyyn 

ja koneistettujen kappaleiden nostoissa läpivirtaushyllystä kuljetustelineeseen. 

Varastomiehet suorittavat nämä nostot.  

 

Kääntöpuominostimena käytettiin Refimexillä jo valmiiksi ollutta ylimääräistä 

nostinta, jonka pylväs piti tosin lyhentää uuteen sijoituspaikkaansa sopivaksi.  
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Läpivirtaushyllyt 

Läpivirtaushyllyt on suunniteltu varta vasten solussa koneistettavia kappaleita 

varten. Hyllyt suunnitteli Sulzerin menetelmäsuunnittelija. 

 

 
Kuva 11 Läpivirtaushyllyt solusta päin katsottuna 

 

Pesänkansilla ja tiivistepesillä on omat hyllynsä. Kuvassa kääntöpuominostimen 

oikealla puolella näkyvät hyllyt ovat valuille tarkoitettuja ja vasemmalla puolella 

näkyvät on tarkoitettu koneistetuille kappaleille. Kaikille nimikkeille on varattu 

hyllyistä yksi tai kaksi lokeroa riippuen kappaleen halkaisijasta. 

 

Läpivirtaushyllyt helpottavat tuotannonohjausta ja mahdollistavat kappaleiden 

varastoinnin pieneen tilaan. 

 

Olemassa olevien hyllyjen rinnalle on mahdollista liittää kolmannet saman levyiset 

hyllyt ilman että soluun tarvitsee tehdä muutoksia. 
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Öljysumuimuri PPT ULTRA AIR 2000 

 

Valmistaja  PPT Pölynpoistotekniikka Oy 

Leveys   795 mm 

Korkeus   2 360 mm 

Syvyys   620 mm 

Ilmamäärä  2 400 m3/h 

Ääni   70 dB 

 

 
Kuva 12 Öljysumuimuri PPT ULTRA AIR 2000 

 

Öljysumuimurin tehtävänä on imeä työstönestepitoinen ilma pois työstökoneen 

sisältä koneen käydessä. Näin estetään öljysumun pääseminen koneistajan 

hengitysilman joukkoon, kun työstökappaletta vaihdetaan koneen pakkaan. 

Öljysumuimuri hankittiin varta vasten solun tarpeita ajatellen. Refimexillä on 

käytössä samankaltaisia öljysumuimureita myös muiden koneiden yhteydessä. 

Mori-Seiki ja Quaser käyttävät molemmat samaa öljysumuimuria. 
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3.3 Solussa suoritettavat työvaiheet 
 

1. vaihe (sorvaaminen) 

Ensimmäisenä työvaiheena kappaleissa on sorvaus. Kappaleet sorvataan Mori-Seiki 

SL-65B- sorvilla. Sorvauksen ohjelma-ajat vaihtelevat kappaleiden koosta riippuen 

välillä 10–20 minuuttia. Asetusaikaa kappaleilla ei käytännössä ole, tai ainakin se 

on erittäin pieni. Tämä johtuu siitä, että solussa valmistettavat kappaleet ovat 

keskenään niin samankaltaisia, ettei työkaluja tarvitse vaihtaa. Varsinaisen 

sorvauksen lisäksi joudutaan sorvin työkaluihin usein vaihtamaan/kääntämään 

teräpaloja kesken kappaleen sorvauksen, ja joitakin kappaleita joudutaan myös 

mittaamaan ennen viimeistelylastun ajoa. Nämä toimenpiteet pidentävät 

sorvausvaiheen kestoa jonkin verran. 

 

 
Kuva 13 Mori-Seiki SL-65B- sorvi 
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2. vaihe (mittaaminen) 

Sorvauksen jälkeen kappaleet mitataan mittauspöytäkirjan ohjeiden mukaan. 

Mittauksissa käytetään apuna mikrometriä ja työntömittaa. Saadut tulokset 

merkitään mittauspöytäkirjaan. Samassa yhteydessä merkitään muistiin myös, 

tarvitsiko kappaletta korjaushitsata valuhuokosten takia. 

 

 
Kuva 14 Kappaletta mitataan mikrometrimitan avulla
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3. vaihe (reikien poraus) 

Kolmantena työvaiheena kappaleissa on reikien poraus. Reiät porataan Quaser 

MK603-H- koneistuskeskuksella. Porauksen ohjelma-ajat vaihtelevat kappaleiden 

koosta ja niihin tulevien reikien määrästä riippuen välillä 5-15 minuuttia. 

Asetusaikaa kappaleilla ei käytännössä ole, koska Quaserissa on runsaasti 

työkalupaikkoja, joihin solussa valmistettavien kappaleiden tarvitsemat työkalut 

saadaan helposti mahtumaan. Ohjelmat on tehty niin, ettei työkaluja tai teräpaloja 

tarvitse vaihtaa/kääntää kesken porauksen. Porauksen ohjelma-aika on kaikissa 

kappaleissa sorvausaikaa lyhyempi. Tämä tosiasia tekee Quaserista solun 

apukoneen ja sorvista solun pääkoneen.  

 

 
Kuva 15 Quaser MK603-H- koneistuskeskus 
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4. vaihe (työstöjäysteiden poisto) 

Kappaleet ovat reikien porauksen jälkeen periaatteessa valmiita, eikä jäysteiden 

poistoa pitäisi tarvita. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, vaan pientä viimeistelyä 

joudutaan tekemään manuaalisesti hiomalla. Jäysteiden poisto suoritetaan erikseen 

sille varatulla paikalla solussa. Jäysteiden poistopaikka on suunniteltu koostuvan 

suodattimella varustetusta imupöydästä ja paineilmalla toimivista hiontatyökaluista. 

Imupöytää ei kuitenkaan vielä keväällä 2007 ollut hankittu.  

 

 
Kuva 16 Työstöjäysteiden poistossa käytettäviä työkaluja
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5. vaihe (kappaleen pesu) 

Jäysteiden poiston jälkeen kappaleet pestään Teijo TL-650- teollisuuspesukoneella. 

Pesukoneella kappaleita voidaan pestä joko yksitellen tai muutaman kappaleen 

erissä. 

 

 
Kuva 17 Koneistettu kappale pesukoneessa 

 
6. vaihe (erikoistapaukset) 

Joissain erikoistapauksissa kappaleisiin tulee normaalireikien lisäksi lisäreikiä, 

repijäuria yms. Tällaisissa tapauksissa aihioksi otetaan jo koneistettu kappale, johon 

muutokset tehdään ylimääräisenä työvaiheena Quaser MK603-H-

koneistuskeskuksella. 

 

 
Kuva 18 Repijäurallinen kappale
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3.4 Työnkulkukaavio 

 
Taulukko 1 Työnkulkukaavio 

1 ruutu = 1 minuutti

A B C D F G H I J K

so
rv

au
s

po
ra

us

vi
im

ei
st

el
y

pe
su

va
ih

to
/s

iir
to

A,B,CE

sorvaus kappale 1 kappale 2

 
 

Työkulkukaaviossa on kuvattuna tilanne, jossa kierrossa on jo useita kappaleita. 

Aloitettaessa ns. ”puhtaalta pöydältä” esim. työvuoron vaihtuessa työkierto on 

hieman erilainen. 

 

Yläpuolella esitetty kaavio lähtee vasemmalta tilanteesta, jossa sorvin ohjelma on 

juuri alkanut ja päättyy samaan tilanteeseen oikealla. Seuraavaksi selostetaan, mitä 

työnkulkukaaviossa milloinkin tapahtuu. 

 
A. Nostetaan sorvin vieressä odottava kappale koneistuskeskukselle 

B. Kiinnitetään kappale koneistuskeskuksen pakkaan. 

C. Haetaan oikea ohjelma koneistuskeskuksen muistista. Ohjelma käyntiin. 

D. Irrotetaan kappale koneistuskeskuksen pakasta ja siirretään se viimeistely/hitsaus 

paikalle. 

E. Poistetaan purseet ja hitsataan tarvittaessa. 

F. Nostetaan kappale pesukoneeseen. Pesukone käyntiin. 

G. Irrotetaan kappale sorvin pakasta ja nostetaan se sorvin viereen pöydälle 

odottamaan siirtoa. 

H. Poimitaan kappale läpivirtaushyllystä; kevyet käsin ja painavat nostimen avulla. 

I. Kiinnitetään kappale sorvin pakkaan. 
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J. Haetaan oikea ohjelma sorvin muistista. Ohjelma käyntiin. 

K. Nostetaan valmis kappale pesukoneesta läpivirtaushyllyyn. 

Toistetaan vaiheet A-K. 

 
 
Työnkulkukaaviossa on sorvin ohjelman pituutena käytetty 14 minuuttia, joka 

vastaa keskimääräistä solussa koneistettavan pesänkannen ja tiivistepesän 

sorvausohjelman kestoaikaa. Todellisuudessa ajat vaihtelevat kappaleiden koosta 

riippuen noin 10 ja 20 minuutin välillä.  

 

Työkulkukaavion perusteella saadaan solun keskimääräiseksi läpivirtausajaksi 

määritettyä 18 minuuttia. Tätä voidaan pitää tavoiteltavana ns. ihanneaikana. 

 

Työnkulkukaavio ei ota huomioon mahdollisia teräpalojen kääntöjä/vaihtoja, 

kappaleiden mittauksia eikä myöskään mahdollisia häiriöitä. Työnkulkukaavion 

antamat ajat ovat lähinnä suuntaa antavia ja niiden tarkoituksena on antaa pohjaa 

solun koneistuskapasiteetin määrittelemiseen. Solun kapasiteetilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä solun pääkoneen eli sorvin kapasiteetin määrittämistä. 
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4 SOLUN SUUNNITTELU 

4.1 Solulle varattu tila ja siihen liittyvät rajoitukset 
 

Solun perustaminen ei vielä ollut tilan puolesta mahdollista tämän tutkintotyön 

alkaessa keväällä 2006. Solun perustamisen mahdollisti kesällä 2006 tehty 

tuotantotilojen 450 m2 laajennus. 

Tutkintotyön tekemisen alkuvaiheessa oli tarkoitus, että solu perustetaan tähän 

uuteen laajennusosaan. Työn edetessä suunnitelmat kuitenkin muuttuivat siten, että 

solu päätettiin perustaa vanhaan osaan. Tämän vuoksi vanhassa osassa ollut 

kappaleiden pesu- ja pakkauspiste sekä jokunen kuormalavahylly siirrettiin solun 

tieltä uudelle puolelle. 

Solulle varattu tila sijaitsi uuden laajennusosan ja vanhan osan rajalla, kuitenkin 

käytännössä lähes kokonaan vanhalla puolella. Tilaa voi kuvata melko kapeaksi ja 

pitkäksi. Solun leveyttä rajoittivat toisella puolella oleva käytävä (kuvassa alhaalla) 

ja toisella puolella oleva sähköpääkeskus (kuvassa ylhäällä vasemmalla), joka 

rajoitti solun leveyttä lähes koko solun pituudelta. Sähköpääkeskuksen tilaa 

rajoittava vaikutus ei johtunut niinkään keskuksen suuresta koosta, vaan siitä, että 

säädökset määräävät jättämään keskuksen eteen 800 mm tyhjää tilaa 

turva/huoltoväliksi /7/ (turvaväli on merkitty kuvaan keltaisella viivalla). Solulle 

varattu pitkittäistila oli reilu, eikä pitkittäissuunta aiheuttanutkaan mitään 

huomattavia rajoitteita solun suunnittelulle. Pitkittäissuunnassa solulle varatun tilan 

rajasivat solun molemmilla puolilla kulkevat käytävät (kuvassa oikealla ja 

vasemmalla puolella) Solun korkeussuunnassa rajoittavana tekijänä oli siltanosturi, 

jonka liikerata kulki solun ylitse. Tämä rajoitti solun koon korkeussuunnassa noin 

neljään metriin. 

 
Kuva 19 Solulle varattu tila 
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4.2 Eri layout- vaihtoehtojen vertailua 
 

Tutkintotyön tekemisen aikana layouteja tuli piirretyksi useita kymmeniä. Tämä 

johtui siitä, että solun suunnittelua rajoittavat tekijät muuttuivat useaan kertaan 

suunnittelun aikana.  

 

Aluksi ei oltu esimerkiksi selvillä siitä, koeponnistettaisiinko koneistetut 

pesänkannet ja tiivistepesät solussa. Koeponnistuksen suorittamisesta solussa 

luovuttiin mm. sen sitoman työajan vuoksi. Koeponnistuksen suorittaminen solussa 

olisi hidastanut solun läpivirtausta huomattavasti tai vaatinut solun miehityksen 

lisäämistä ja koeponnistuslaitteen suuren fyysisen koon vuoksi rajoittanut 

melkoisesti solun suunnittelua. 

 

Koeponnistuksen pois jääminen solusta oli suurin yksittäinen solun suunnitteluun 

vaikuttanut asia. Muita suunnitteluun vaikuttaneita asioita, jotka eivät olleet 

suunnittelun alkuvaiheissa riittävän hyvin selvillä, olivat koneiden ja etenkin 

lastunkuljettimien huoltoihin varattavat tilat. 

Lopulta, kun solun lopullinen koostumus ja kaikki suunnitteluun liittyvät rajoitteet 

olivat tiedossa, oli layout- vaihtoehtojen määrä supistunut kolmeen. Nämä kolme 

vaihtoehtoa esitellään seuraavaksi. Kaikilla kolmella vaihtoehdolla on omat hyvät ja 

huonot puolensa. Näitä puolia on tuotu esille kunkin layoutin esittelyssä. 
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Vaihtoehto 1 

 
Kuva 20 Layout- vaihtoehto 1 

 

Hyviä puolia 

Läpivirtaushyllyt ovat vierekkäin, jolloin niiden täydentäminen ja tyhjentäminen on 

varastomiehille helpompaa. 

Valujen läpivirtaushylly on lähellä sorvia. Kappaleiden siirtomatkat sorville jäävät 

lyhyiksi. 

Työstökeskuksen sijainti on sen lastunkuljettimen huoltoa ajatellen hyvä. 

Molempien työstökoneiden sijoittelu on huoltojen kannalta hyvä. 

 

Huonoja puolia 

Työstökeskus sijaitsee kaukana sorvista. Kappaleiden siirtomatkat sorvilta 

työstökeskukselle ovat pitkät, ja molempien koneiden yhtäaikainen valvominen on 

vaikeaa. 

Pesukoneen ja purseidenpoistopisteen taakse (kuvassa keskellä) jää tyhjää 

lattiatilaa, jota on vaikea hyödyntää. 

Sorvin sijainti on sen lastunkuljettimen huoltoa ajatellen huono. 

Varastomiehet joutuvat hoitamaan läpivirtaushyllyjen täydentämisen ja 

tyhjentämisen ahtaalta käytävältä. 

Painavien kappaleiden käsittely solussa joudutaan hoitamaan pitkäpuomisella 

kääntöpuominostimella, joka on pienellä säteellä työskennellessä raskas käyttää. 
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Vaihtoehto 2 

 
Kuva 21 Layout- vaihtoehto 2 

 

Hyviä puolia 

Läpivirtaushyllyt ovat vierekkäin, jolloin niiden täydentäminen ja tyhjentäminen on 

varastomiehille helpompaa. Ne ovat myös pakkauspaikan välittömässä 

läheisyydessä (ei näy kuvassa). 

Molempien työstökoneiden sijainti on lastunkuljettimien huoltoa ajatellen hyvä. 

Molempien työstökoneiden sijoittelu on huoltojen kannalta hyvä. 

Ei-läpivirtaushylly kappaleet saadaan tarvittaessa soluun ja pois sieltä soluun jäävää 

käytävää pitkin. 

Työstökoneet ovat lähellä toisiaan ja niiden ohjauspaneelit ovat kohtisuorassa 

toisiaan vasten, joten koneiden yhtäaikainen valvonta on helppoa. 

 

Huonoja puolia 

Purseenpoistopaikka on kaukana koneistuskeskuksesta. 

Materiaalin virtaus ei ole kovin ideaalinen pesukoneen ja purseenpoistopaikan 

sijoittelun vuoksi. 
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Vaihtoehto 3 

 
Kuva 22 Layout- vaihtoehto 3 

 

Hyviä puolia 

Materiaalien virtaus on melko suoraviivaista. 

Työstökoneet ovat lähellä toisiaan 

Molempien työstökoneiden sijainti on lastunkuljettimien huoltoa ajatellen hyvä. 

Molempien työstökoneiden sijoittelu on huoltojen kannalta hyvä. 

 

Huonoja puolia 

Layoutin toteutus veisi paljon lattiatilaa. 

Läpivirtaushyllyt ovat erillään toisistaan, joten niiden täydentäminen ja 

tyhjentäminen on hankalaa. Varastomiehet tarvitsevat kummankin läpivirtaushyllyn 

yhteyteen oman nostimen. 

Purseenpoistopaikka on melko kaukana työstökeskuksesta. 
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4.3 Toteutettavan layoutin valinta 

 
Kuva 23 Toteutettu layout 

 
Toteutettavaksi layoutiksi valittiin vaihtoehto 2. Layoutin valinnassa oli mukana 

suurin osa Refimexin toimihenkilöistä ja solun tulevat käyttäjät. Suurin painoarvo 

toteutettavan vaihtoehdon valinnassa oli solun tulevilla käyttäjillä.  

 

Erona suunniteltuun layoutiin on nostin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

kyseiseen layoutiin oli suunniteltu tulevaksi kevytrakenteinen omilla jaloillaan 

seisova siltanosturi. Lopullisessa toteutuksessa päädyttiin kuitenkin 

nivelpuominostimeen.  

 

  
Kuva 24 Solu toiminnassa
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5 SOLUN TOTEUTUS 

5.1 Tilan tekeminen solulle 
 

Ennen varsinaista solun rakentamisen aloittamista piti solun paikalla ollut 

pesu/pakkauspaikka ja kuormalavahyllyt siirtää pois solun tieltä. Tässä rajoittavana 

tekijänä oli hallin laajennuksen valmistuminen, jonne pesu/pakkauspaikka piti 

siirtää. Solun rakentaminen jouduttiin aikataulun takia aloittamaan hiukan ennen 

kuin laajennus oli valmis. Niinpä perustusten tekoa varten siirrettiin tieltä pois vain 

sen verran tavaraa, että perustukset mahduttiin tekemään. Loput 

pesu/pakkauspaikkaan kuuluvat tavarat ja kuormalavahyllyt siirrettiin pois vasta 

ennen ensimmäisen työstökoneen asennusta. 

5.2 Koneiden perustusten teko 
 

Solun sijoituspaikan lattianpaksuus vaihteli välillä 150 – 200 mm. Kuitenkin 

laitteiden valmistajien suosittelemat asennuspaikkojen lattianpaksuusvaatimukset 

olivat Mori-Seiki SL-65B sorvilla 600 mm ja Quaser MK603-H työstökeskuksella 

550 mm. Tästä johtuen koneille päätettiin valaa erilliset perustukset. Samalla tehtiin 

viemäröinnit mahdollisia työstönestevuotoja varten. Viemäröinnit liitettiin 

perustusten välistä kulkevaan runkoputkeen, jota myöten nesteet kulkevat erilliseen 

työstönestesäiliöön. Perustukset tehtiin koneiden valmistajien koneille laatimien 

perustuskuvien mukaisesti. 

5.3 Quaser MK603-H työstökeskuksen asentaminen 
 

Quaser MK603-H- työstökeskuksen asentamisen hoiti koneen maahantuoja ja 

myyjä Crontek Oy. Quaserin perustuksia tehtäessä oli koneen ankkuroimispulttien 

kohdille jätetty halkaisijoiltaan noin 150 mm suuruiset reiät. Koneen ankkurointi 

perustuksiin tapahtui niin, että kone asetettiin ensin paikalleen, laitettiin 

ankkuroimispultit paikoilleen koneen runkoon ja vasta sitten valettiin ankkureille 

varatut reiät umpeen. Näin säästyttiin kiinnityspulttien millintarkoilta mitoituksilta.  
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5.4 Mori-Seiki SL-65B- sorvin asentaminen 
 

Mori-Seiki SL-65B- sorvin asentaminen erosi Quaserin asennuksesta lähinnä 

koneen ankkuroinnin osalta. Quaserin ankkuroinnissa päästiin melko pienellä 

vaivalla, koska sen ankkuripultit voitiin valaa paikalleen koneen jo ollessa 

paikallaan. Mori-Seikin kohdalla oli kuitenkin toimittava hieman toisella tavalla. 

Tämä johtui siitä, ettei koneelle löydetty sellaista perustuskuvaa, josta olisi 

varmuudella voitu osoittaa ankkuroimisputtien paikat koneen rungossa. 

Ankkuroimispulttien paikat mitattiin koneen rungosta vasta siinä vaiheessa, kun se 

nostettiin pois vanhalta paikaltaan, ja näiden tietojen perusteella ankkuritapit 

kiinnitettiin betonilaattaan. Kone nostettiin tämän jälkeen paikalleen.  

5.5 Imupöydän asennus 
 

Purseidenpoistopisteeseen sijoitettavaa imupöytää ei ainakaan tämän opinnäytetyn 

aikana hankittu eikä asennettu soluun. Syynä tähän oli se, että solun työntekijät 

kokivat imupöydän hankalaksi kokonsa takia.  

5.6 Öljysumuimurin asennus 
 

Öljysumuimuri asennettiin sitä varten tarkoitettuun telineeseen. Öljysumuimurilta 

vedettiin tarvittavat putket koneille. 

5.7 Nostimien asennukset 
 

Solua varten hankitut nostimet (nivelpuomi- ja kääntöpuominostin) asennettiin 

lattiaan pulttaamalla sen jälkeen, kun niiden paikat ja liikeradat oli tarkastettu. 

5.8 Muut (pesukone, läpivirtaushyllyt, nostimet, kalusteet yms.) 
 

Muiden koneiden, laitteiden ja rakenteiden asennus oli lähinnä niiden tuomista 

soluun. Niitä ei sen vuoksi käsitellä. 
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6 PÄÄTELMÄT 

6.1 Solun toiminta käytännössä, suunnittelun onnistuminen 
 

Solun layoutsuunnitelma toteutui melko tarkasti. Suurin ero suunniteltuun oli 

jäysteidenpoistopaikalle suunnitellun imupöydän puuttuminen ainakin vielä 

keväällä 2007. Lisäksi kalusteita (pöytiä, tuoleja) tuli soluun jonkin verran 

enemmän kuin alkuperäinen layoutsuunnitelma piti sisällään. 

 

Koneiden suhteellisen onnistuneen sijoittelun ansiosta solua hoitamaan tarvitaan 

vain yksi henkilö/työvuoro. Tässä suhteessa solu toimii suunnitelman mukaisesti. 

Solun varsinaiset käyttäjät eli koneistajat ovat tyytyväisiä koneiden sijoitteluun 

solussa.  

 

Tuotannonohjauksen helpottuminen verrattuna funktionaaliseen järjestelmään 

näkyy siinä, ettei solun kaikkia koneita tarvitse ohjata erikseen. Riittää, kun 

ohjataan solun pääkonetta eli sorvia. 

 

 
Kuva 25 Solu toiminnassa keväällä 2007 
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6.2 Jatkokehittämisehdotuksia 
 

Solu toimii tällä hetkellä hyvin. Joitakin kehittämismahdollisuuksia silti vielä on.  

 

Koneistajien motivointi 

 

• Lisää vaikuttamismahdollisuuksia. Otetaan koneistajat asiantuntijoina mukaan 

palavereihin, joissa valitaan solussa koneistettavia kappaleita. 

• Mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaan. Suunnitellaan tuotantopalkkiojärjestelmä, 

joka perustuu solussa koneistettujen kappaleiden liikevaihtoon. Esim. 

kuukausiliikevaihto – susikappaleet. Tuotantopalkkion pitäisi olla sopivan 

suuruinen, jotta se motivoi. 

 

Solussa koneistettavien kappaleiden vakiointi 

 
• Selkeämpi rajaus sen välillä, mitä kappaleita solussa koneistetaan ja mitä ei. 

Mietitään, mitä kappaleita soluun kannattaa ottaa koneistettavaksi pesänkansien ja 

tiivistepesien lisäksi. Kun kappaleet on valittu, niin vakioidaan ne soluun. 

 

Varajärjestelmien rakentaminen 

 

• Soluun mahdollisesti tulevia häiriöitä varten pitäisi etukäteen sopia, millä koneilla 

korvaavat kappaleiden koneistukset suoritetaan. Näille koneille olisi hyvä olla myös 

ohjelmat valmiina kyseisiä kappaleita varten. 
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