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Fond-Ex, Int’l Foundry Fair, Brno, Czech Republic, www.bvv.cz

7.10.2016

SVY:n 69. vuosikokous, Iisalmi (katso sivut 7 - 8)
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Kesäkuu 2019
25.-29.6.2019

HUOM: Messut siirretty (katso sivu 6)
GIFA / THERMPROCESS / METEC / NEWCAST
Düsseldorf (D), www.gifa.com, www.messe-duesseldorf.com

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Niku Nurmi, puh. 050 529 4958
s ,EHTITOIMIKUNTA Niku Nurmi, puheenjohtaja ja päätoimittaja,
Jani Isokääntä, toimitussihteeri, puh. 040 834 8088, Olavi Piha puh. 040721 1220,
Juhani Orkas, puh 050 556 2288 ja Ole Krogell, puh 0400 500 198
s 4AITTO +AISA !HOMAA +ROGELL s !INEISTOT krogell@kolumbus.ﬁ
s 0AINOPAIKKA Painojussit Oy, Kerava 2016
VALIMOVIESTI 2 s 2016
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puheenjohtajan palsta

Niku Nurmi
.HYlWRQNllQW\Q\WKLOMDOOHHQNHVlQSXRlelle ja lämpömittari näyttää parhaillaan helle lukemia.
Yhtä lämmintä ei ole ollut suomalaisella valimorintamalla muutamaan vuoteen ja tilauskirjojen pullistumista odotellaan edelleen. Viimeisimpiä ikäviä uutisena saimme
NHYllPPlOOlNXXOOD.DUKXODVWDMRVVD6XO]HULOPRLWWL
sulkevansa oman valimonsa tämän vuoden syksyyn menQHVVl7RLYRDVRSLLHWWlHGHVRVDW|LVWlMlLVLWlQQH6XRmen rajojen sisäpuolelle. Hieman positiivisempana uutiVHQDRQNXXOXQXWHWWl(XURRSDVVDSLHQLPXRWRLVWDNDVYXD
on jo näkyvissä.
Ulkomaantoimikunnalla ei ainakaan toistaiseksi ole tälle
vuodelle suunnitelmissa järjestää ulkomaanopintomatkaa.
0LHOHQNLLQQROODNXLWHQNLQMRRGRWDQPLWlWXOHYDLVXXVWXR
WXOOHVVDDQVLOOlKDOOLWXVYDOLWVLYLLPHNRNRXNVHVVDDQXXdeksi ulkomaantoimikunnan puheenjohtajaksi Marcus
Nybergin. Marcuksella on jo paljon suunnitelmia tulevaiVXXGHQVXKWHHQPXWWDQLLVWlVDDPPHOLVllWLHWRDP\|KHPPLQHKNlSlMRVHXUDDYDVVDOHKGHVVl
6HXUDDYDQDYXRURVVDRQNLQVLWWHQPHLGlQYXRVLNRNRXNVHPPHMRNDWlQlYXRQQDMlUMHVWHWllQ&RPSRQHQWDQ6XRmivalimolla Iisalmessa. Vai onko valimo kokouksen aiNDDQHQll6XRPLYDOLPRVHNXQDLHVRSLPXNVHQSRKMDOWD
RQVDDPDVVDXXGHWRPLVWDMDW$QWWL/HKWRVHVWD2OOL.DUhusesta sekä nykyisen valimon toimivasta johdosta.

Våren har sakteligen övergått till sommar
och temperaturen just nu betyder att vi kan njuta av en
YlUPHE|OMD/LNDYDUPWKDUGHWLQWHYDULWLGHQ¿QVNDJMXWHULLQGXVWULQSnÀHUHnURFKDOODYlQWDUIRUWIDUDQGHSnDWW
RUGHUE|FNHUQDI\OOV(QDYGHVHQDVWHWLGHQVWUnNLJDQ\KHWHU¿FNYLK|UDXQGHUYnUHQIUnQ.DUKXODGlU6XO]HUPHGGHODGHDWWGHNRPPHUDWWVWlQJDVLWWJMXWHULI|UHK|VWHQ
GHWWDnU9LInUKRSSDVDWWnWPLQVWRQHHQGHODYGHUDVDUEHten blir kvar i Finland. Aningen bättre nyheter har hörts
IUnQ(XURSDGlUHQOLWHQWLOOYl[WKDUNXQQDWVN|QMDV
För detta år har utrikeskommitteen åtminstone ännu inte
SODQHUDWQnJRQVWXGLHUHVDXWULNHVPHQPHGVWRUWLQWUHVVH
YlQWDUMDJSnYDGVRPNRPPDVNDOOGHQlUPDVWHnUHQGn
styrelsen vid sitt senaste möte valde Marcus Nybergh till
Q\RUGI|UDQGHI|UXWULNHVNRPPLWWHHQ0DUFXVKDUUHGDQ
PnQJDSODQHUI|UIUDPWLGHQPHQRPGHPInUYLK|UD
VHQDUHNDQVNHUHGDQLQlVWDWLGQLQJ
6RPI|OMDQGHHYHQHPDQJKDUYLYnUWnUVP|WHVRPLnU
KnOOVL,GHQVDOPLPHG&RPSRQHQWD6XRPLYDOLPRVRP
DUUDQJ|U(OOHUKHWHUJMXWHULHWGnPHUD6XRPLYDOLPRI|U
JMXWHULHWKnOOHUSnDWWInQ\DlJDUHJHQRP$QWWL/HKWRQHQ
2OOL.DUKXQHQRFKJMXWHULHWVOHGQLQJHQOLJWHQQ\VVJMRUG
DYVLNWVI|UNODULQJ

Önskar er en solig, varm och avslappnande sommar!
Aurinkoista, helteistä ja rentouttavaa kesää !
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Asiamiehen
asiaa
10.5.2016

Valun käytön seminaari pidettiin maaliskuun
lopulla Tampereella. Tilaisuuteen saapui pitkälti toistasataa asiaan vihkiytynyttä valimoalan ammattilaista. Johtaja
*HUKDUG.OJJHHVLWHOP|LNH\QRWHSXKHHQYXRURVVDDQ
perusteellisesti saksalaisen valimoteollisuuden statiikkaa.
7HNQRORJLDWHROOLVXXGHQSllHNRQRPLVWL-XNND3DORNDQJDV
puolestaan luennoi tuttuun tyyliinsä vankkaa tilasto- ja
taloustiedettä suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan
alamäestä. Muissa mielenkiintoisissa esitelmissä paneuduttiin eri metallimateriaalien kehitykseen sekä 3D-tulosWXNVHHQ.DWWDYDUHSRUWDDVLVHPLQDDULVWDO|\W\\WRLVDDOWD
tästä lehdestä.
Yhdistyksen taloustilanne on pysynyt vakaalla tasolla alaa
YDLYDDYDVWDPDWDODVXKGDQWHHVWDKXROLPDWWD.XOXYDOOD
toimikaudella kevään opintopäivät sekä Valimoviesti ovat
pysyneet edelleen kannattavalla tasolla.
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.4. yhdistyksen uusiksi henkilöjäseniksi:
Rytövuori, Timo
Mäkinen, Niina
Räsänen, Mikko
Kolu, Harri
Hyytinen, Eero
sekä yritysjäseneksi

Keskipakovalu Oy
Valmet Technologies Oy Terätehdas
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Tevo Lokomo Oy
Alteams Finland Oy
Malliveistämö MuotoPuoli Oy:n.

(GHOOLVHVVlOHKGHVVlMXONDLVWXPDWULNNHOLDLKHXWWLSDODXWHvyöryn asiamiehelle. Matrikkelia tehtäessä oli osalla saman sukunimen omaavista henkilöistä menneet syntymävuodet sekaisin. Lisäksi toimipaikkaosiosta puuttui Oy
'LDFR$EMD+DQV0RUHOO.RUMDWXWWLHGRWO|\W\YlWOHKGHVtä. Asiamies pahoittelee tapahtunutta.
2ODYL3LKDNHUllYDOLPRDLKHLVWDPDWHULDDOLDW\|QDOOD
ROHYDDQ6XRPHQYDOLPRWHROOLVXXVNLUMDDQVD.LUMDNXYDD
suomalaista valimoteollisuutta sotakorvausten päättymiVHVWlWlKlQSlLYllQVDDNNDHOLNXWDNXLQNLQVDPDQPLWWDLVHOWDDMDOWDNXLQ\KGLVW\NVHPPHRQROOXWROHPDVVD.LUMD
käy läpi valimotekniikan ja valumateriaalien kehittyminen
sekä luonnollisesti valimokentässä tapahtuneet monet
PXXWRNVHW.LUMDVVDNXYDWDDQMDNHUURWDDQP\|VDODOODPme pitkään toimineista henkilöistä.
.LUMRLWWDMDWRLYRRHWWlMlVHQHWKDNLVLYDWQ\WYDOLPRWHROOLsuuteemme ja valamiseen liittyvät muistikuvat ja dokumentit esiin. Vastaavaan uuteen mahdollisuuteen menee
QLPLWWlLQWRGHOODSLWNlDLND.DLNHQODLQHQDLKHHVHHQOLLWW\vä materiaali kiinnostaa. Antakaa muistoillenne ja dokumenteillenne mahdollisuus tulla ikuistetuiksi historiakirjan sivuille. Olavin yhteystiedot ovat: 040 7211 220 ja
RODYLSLKD#DDOWR¿

Hallitus ja asiamies toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi
PXNDDQ\KGLVW\NVHQWRLPLQWDDQ.HYllQDLNDQD\KGLVW\Nsestä erosi 17 henkilöjäsentä ja yksi yritysjäsen. Lisäksi
tuli tieto kahden jäsenen poismenosta. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 621 henkilöjäsentä ja 47 yritysjäsentä.

Hyvää kesää toivottaen,
Jani Isokääntä
asiamies

6HXUDDYDQYXRVLNRNRXNVHQRUJDQLVRL&RPSRQHQWD)LQODQG2\6XRPLYDOLPRQMlUMHVWHO\WRLPLNXQWD,LVDOPHHQ
Vuosikokous pidetään uudistetussa kylpylähotelli RunnisVDMRQQHP\|VRVDOOLVWXMDWPDMRLWHWDDQ9XRVLNRNRXVRKjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä lehdestä.
Veteraanijäsenille vuosikokouksen osallistumismaksu on
puoleen hintaan. Toivottavasti myös veteraanijäseniä
LOPRLWWDXWXXWlOOlNLQNHUUDOODPXNDDQQLLQSDOMRQHWWl
vuosikokouksen iltajuhlaan saadaan jälleen varattua oma
veteraanipöytä alan konkareille.
Ulkomaantoimikunnalle löytyi pienen hiljaiselon jälkeen
uusi puheenjohtaja: Vetovastuun ulkomaantoimikunnasta
ottaa Marcus Nybergh.
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SVY:n asiamies
Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh
e-mail
Pankki

040 8348088
jani.isokaanta@svy.info
Nordea IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC NDEAFIHH
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GIFA / METEC / THERMPROCESS
/ NEWCAST -messujen uusi väli
nyt 3 vuotta, eli nämä messut
järjestetään seuraavan kerran
26.-30.6.2018.

GIFA 2019 –
14th International Foundry Trade
Fair with WFO technical Forum
(GHOOLVHVVl9DOLPRYLHVWLVVlNHUURWWLLQHWWl*,)$0(7(&
7+(50352&(661(:&$67PHVVXMHQXXVLYlOLQ\W
YXRWWDHOLQlPlPHVVXWMlUMHVWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ
26.-30.6.2018.
Näytteilleasettajien taholta tulleen massiivisen palautteen
MRKGRVWD0HVVH'VVHOGRUI*PE+SHUXLSllW|NVHQMD
SllWWLSDODWDYXRGHQYlOHLKLQ(QVLPPlLVHW*,)$PHVVXWMlUMHVWHWWLLQVHXUDDYDWMDHOL
vuoden välein. Vuoden 1979 GIFA-messut järjestettiin
sitten 5 vuotta edellisistä ja vuoteen 1999 messujen väli
ROLYXRWWD(QVLPPlLVHWYXRGHQYlOHLQMlUMHVWHW\WROL
2003. Vuoden 2019 GIFA-messut tulee olemaan järjestyksessä 14. GIFA-messut.
Seuraavat GIFA / METEC / THERMPROCESS /
NEWCAST-messut järjestetäänkin siis 25.-29.6.2019,
eli heti juhannuksen jälkeen.

www.gifa.de
www.gifa.com
www.messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.com
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vuosikokous

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n
69. vuosikokous pidetään
perjantaina 7.10.2016 klo 13.00
Spa Hotel Runni,
Runnintie 407, 74595 Runni
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s
69. årsmöte arrangeras
fredagen den 7.10. 2016 kl 13.00
Spa Hotel Runni,
Runnintie 407, 74595 Runni
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som
upptas i stadgarnas 9. §.

Ohjelma 2016
Torstai 6.10.2016



6DDSXPLQHQKRWHOOLLQ6SD+RWHO5XQQL
5XQQLQWLH5XQQL




,OWDSDODN\OS\OlKRWHOOL5XQQL



Perjantai 7.10.2016


,OPRLWWDXWXPLQHQDDPXNDKYLW
kylpylähotelli Runni
 9LHUDLOX3RQVVH2\M&RPSRQHQWD)LQODQG2\

6XRPLYDOLPR
12.00 Lounas
ilmoittautuminen jatkuu
 69<QYXRVLNRNRXV
14.00–14.30
Iltapäiväkahvit
±
(VLWHOPlWLODLVXXV
±
&RPSRQHQWD)LQODQG2\6XRPLYDOLPR

YDOLPRQMRKWDMD3HWUL/\\UD
±
3RQVVH2\MWRLPLWXVMRKWDMD-XKR1XPPHOD
±
,LVDOPHQNDXSXQJLQMRKWDMD-DUPR5RQNDLQHQ
±
3llW|VVDQDW3HWUL/\\UD
13.00–16.30
Rinnakkaisohjelma
±
.\OS\OlQSDOYHOXLKLQ\PSlULVW||QWXWXVWXPLQHQ


±

6DXQDN\OS\OlKRWHOOL5XQQL
,OWDMXKODN\OS\OlKRWHOOL5XQQL
MXKODLOODOOLQHQ0HQX0DQQHUKHLP

Kalalajitelma lähialueen kaloista,
Vorshmack perinteisin lisukkein,
.XKD¿OHWWl.LXUXMRHVWDMDUXVNLVWHWWXDSLSDUMXXULYRLWD
Uuniomenajäätelöä ja ruskistettua kauraa

–
01.00

VALIMOVIESTI 2 s 2016

muuta ohjelmaa
Tilaisuus päättyy
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SVY:N 69. VUOSIKOKOUS IISALMESSA 7.10.2016
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, Spa Hotel Runni, Runninkatu 407, 47595 Runni
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 6.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 7.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
95 € / vrk / hlö ( ) vrk
65 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

6.10.2016 ILLALLINEN, Spa Hotel Runni, Runninkatu 407, 47595 Runni
6.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

7.10.2015 VUOSIKOKOUS JA ILLINEN, Spa Hotel Runni, Runninkatu 407, 47595 Runni
7.10. klo 13.00-16.30

Kokous- ja esitelmäpaketti
Kokous- ja esitelmäpaketti,
veteraani

65 € (

) kpl

yht.

€

32 € ( ) kpl

yht.

€

7.10. klo 13.00-16.30

Rinnakkaisohjelma
Paketit sis. buffet-lounaan
sekä iltapäiväkahvin

65 € (

) kpl

yht.

€

7.10. klo 19.00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

95 € (
60 € (

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

YHTEENSÄ

€

VIERAILU Ponsse Oyj., Componenta Finland Oy Suomivalimo
Vierailu
7.10. klo 8.30-11.30

(

) hlöä

VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS 7.10.2016 klo 13.00-16.30
SEURALAISOHJELMA 7.10.2016 klo 13.00-16.30 Kylpylän palveluihin ja ympäristöön tutustuminen
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________
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Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 31.8.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Jani Isokääntä, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 Oulu tai täytä ilmoittautumislomake
yhdistyksen kotisivuilla www.svy.info. Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille IBAN FI49 1012 3000 0732 11
viimeistään torstaina 1.9.2016 mennessä. Kirjoita maksulapun viestikenttään tunnistetiedoiksi osallistujan tai
osallistujien nimet. Varauksesi on voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan
mennessä. Lisätietoja antavat Jani Isokääntä SVY, puh 040 834 8088 tai Mikko Koljonen, Componenta Finland Oy
Suomivalimo, puh 050 401 6015.
VALIMOVIESTI 2 s 2016

vierailukohteet
Ponsse –
maailman parhaita metsäkoneita vuodesta 1970
3RQVVHSHUXVWHWWLLQYXRQQDDOXNVLPHWVlNRQH\ULWWlMl
(LQDUL9LGJUpQLQRPDDQWDUSHHVHHQROLUDNHQQHWWDYDPHWVlNRQHLWVHNXQWRLVWHQWHNHPlWHLYlWNRYDVVDNl\W|VVl
NHVWlQHHW3RQVVHVLMDLWVHH9LHUHPlOOlVDPDOODSDLNDOOD
kuin perustamisvuonna 1970. Tänään perheyhtiö on yli 11
32166(PHWVlNRQHHQNRNHPXNVHOODPDDLOPDQMRKWDYLDPHWVlNRQHYDOPLVWDMLDMRQNDDVLDNDVOlKW|LVWlWRLPLQtaa ohjaa edelleen metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet.
3RQVVHOODRQW\WlU\KWL|WlMDMlOOHHQP\\MllSDOYHOXverkoston kattaessa noin 40 maata. Yhtiön liikevaihdosta
noin 77 % tulee viennistä.
3RQVVHRQNDXWWDKLVWRULDQVDROOXW\NVLSRKMRLVPDLVHQ
tavaralajimenetelmän puunkorjuun edelläkävijöistä. Tavaralajimenetelmässä rungot katkotaan jo metsässä käyttöWDUNRLWXNVHQVDPXNDLVLLQPLWWRLKLQ6DPDOODWLHWRMlUMHVWHOmät ilmoittavat aina loppuasiakkaalle asti millaista puuta
ja kuinka paljon metsästä on seuraavaksi saapumassa.
<KWL|QWXRWHYDOLNRLPDNDWWDDKDUYHVWHULWNXRUPDWUDNWRULW
KDUYHVWHULSllWQRVWXULWNXRUPDLPHWMDWLHWRMlUMHVWHOPlWXRWWHHW.RNRNRQVHUQLVVDW\|VNHQWHOHHQRLQPHWVlNRQHLGHQDPPDWWLODLVWD9XRQQD3RQVVH2\MQOLLNHvaihto oli 462 miljoona euroa.
<ULW\NVHQRVDNNHHWQRWHHUDWDDQ1$6'$420;QSRKMRLVPDLVHOODOLVWDOOD3RQVVHNRQVHUQLLQNXXOXYDWHPR\KWL|
3RQVVH2\MVHNlW\WlU\KWL|W3RQVVH$%5XRWVLVVD3RQVVH
$61RUMDVVD3RQVVp6$65DQVNDVVD3RQVVH8./WG
,VRVVD%ULWDQQLDVVD3RQVVH1RUWK$PHULFD,QF<KG\VYDOORLVVD3RQVVH/DWLQ$PHULFD%UDVLOLDVVD2223RQVVH
9HQlMlOOl3RQVVH$VLD3DFL¿F/WG+RQJNRQJLVVD3RQVVH
&KLQD/WG.LLQDVVD3RQVVH8UXJXD\6$8UXJXD\VVD
VHNl(SHF2\6HLQlMRHOOD

Asiakaskohtaista räätälöintiä
sarjatuotannon tehokkuudella
-RNDLQHQ32166(PHWVlNRQHYDOPLVWHWDDQDVLDNDVWLODXNsesta ja koeajetaan Vieremän metsissä ennen toimittamista
asiakkaalle. Omavalmistuksen osuus koneissa on noin 70
MDDOLKDQNLQWDYHUNRVWRVWDVLMDLWVHH6XRPHVVD
Vieremän tehdas on suunniteltu palvelemaan asiakkaiden
konehankintoja ja heidän koneidensa koko elinkaarta.
3RQVVHVXXQQLWWHOHHWHVWDDMDYDOPLVWDDNDLNNLWXRWWHLGHQsa avainkomponentit itse. Näin pääkomponenttien elinkaaren- ja riskinhallinta sekä laadunvalvonta pysyvät
tiukasti omissa käsissä. Asiakkaat saavat laadukkaat
KXROWRRVDWNRQHHVHHQVDNRNRVHQHOLQLlQDMDQLOPDQ
viiveitä. Osavalmistuksen ja kokoonpanon toiminnot on
VWDQGDUGRLWXVLWHQHWWlWXRWHNHKLW\VS\VW\\VXXQQLWWHOHmaan tuoterakenteen modulaariseksi. Asiakas voi joustavasti valita haluamansa komponentit ja ominaisuudet
NRQHHVHHQVDMDNDLNNLNRQHHQWXRWHWLHWRMll3RQVVHQMlUjestelmiin.
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Tuotekehitys perustuu vahvasti asiakkailta saatuun palautWHHVHHQ3DODXWWHHQSHUXVWHHOODVXXQQLWHOODDQMDYDOPLVWHWDDQWHKRNNDLWDOXRWHWWDYLDMD\PSlULVW|\VWlYlOOLVLlPHWsäkoneita ammattimaiseen puunkorjuuseen. Metsäkoneissa laatu ja luotettavuus ovat isossa merkityksessä paitsi
koneiden tuottavuuden kuin käyttäjien turvallisuudenkin
NDQQDOWDHLNlQLLGHQNDQVVDRWHWDULVNHMl
Hyvä tuotevalikoima ja luottamukselliset asiakassuhteet
RYDW3RQVVHQNLYLMDOND\KGHVVlYDKYRMHQDUYRMHQVLWRXWXneen henkilöstön ja perinteikkään historian kanssa. JatNDPPH(LQDULQYLLWRLWWDPDOODWLHOOl´0HLOOlWHKKllQPXDOLPDQSDUUDDWPHKWlNRQQHHW´

Ponsse-koiran tarina
Vieremällä kierteli menneinä vuosina sekaURWXLQHQNXONXNRLUDMRNDROLN\OlOlLVWHQ
NHVNXXGHVVDVDDQXWOHPSLQLPHQ3RQVVH
(LSlVLOORLQDUYDWWXHWWl3RQVVHNRLUDQQLPL
muistettaisiin vielä vuosikymmeniä myöKHPPLQNLQNRQH\ULWWlMl(LQDUL9LGJUpQ
nimesi ensimmäisen kehittämänsä metsäkoQHHQ3RQVVHNVLSDLNDOOLVHQNXONXNRLUDQ
mukaan.
6HNDURWXLQHQSLWNlUXQNRLQHQKDUPDDMD
melko rumannäköinen koira kuljeskeli vaSDDQD\PSlUL9LHUHPlQNLUNRQN\Oll6HQ
KXROHWRQWDPHQRDHLYlWKDLWDQQHHWVXRW
UlPHLN|WHLYlWNlU\WHLN|WYDDQDLQDVHNXONL
VLHOWlPLVWlWDKWRL3RQVVHQNDQVVDNXQOlKWL
PHWVlOOHQLLQVDDOLLWWDHLWDUYLQQXWSDODWD
Mutta se oli hyvä ajamaan jänistä ja oli tosi
sitkeä ajaja.
.HYlWWDOYHOODN\OlSDMDVWDDMHWWLLQXORV
HQVLPPlLQHQ3RQVVH(LQDULQRPDDQNl\Wtöönsä valmistama kuormatraktori oli varsin
UXPDQQlN|LQHQNLHUUlWHW\LVWlRVLVWDWHKW\
UXPLOXV³0LNlKlQ3RQVVHWXRVWDNLLWXOORR´
kyläläiset ihmettelivät. “Nyt on jo nimikii VLLWlWXOORR3RQVVH´QDXUDKWL(LQDUL
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vierailukohteet

Componenta Finland Oy
Suomivalimo
&RPSRQHQWD)LQODQG2\6XRPLYDOLPR,LVDOPHVVDNXXOXX
S|UVVL\KWL|&RPSRQHQWD2\MKLQ6XRPLYDOLPRRQSHUXVtettu vuonna 1918 Helsingissä nimellä Rauta- ja MetallivaOLPR6XRPL6XRPLYDOLPRNDVYRLOXYXOODVLOORLVHQWRLmitusjohtajan Yrjö Lehtosen tekemillä yritysostoilla merkittäväksi valimokonserniksi. Yritysostot jatkuivat edelleen
90-luvulla ja tällä vuosituhannella Componenta laajeni
Alankomaihin ja Turkkiin. Componenta Oyj on nyt merkitWlYlYDOLPRNRQVHUQL(XURRSDVVD
&RPSRQHQWD6XRPLYDOLPRRQROOXWDONXPHUNLWWlYlOOHHXURRSSDODLVHOOHYDOLPRNRQVHUQLOOH6XRPLYDOLPRVLLUW\L,LVDOmeen vuonna 1975 Helsingin Vallilasta. Aluksi valimossa
oli tuorehiekkakaavauslinja ja päätuotteet olivat harmaasta
valuraudasta valetut katukaivot ja kunnallistekniikan valurautaputket ja -yhteet. Vuonna 1978 siirrettiin myös käsinNDDYDXV9DOOLODVWD,LVDOPHHQMDIXUDDQLKDUWVLNDDYDXVDONRL
,LVDOPHVVDYXRQQD6HXUDDYDPHUNLWWlYlPXXWRVROL
vuonna 1983 ensimmäisen keskitaajuus-induktiouunin
WXOOHVVD,LVDOPHHQ7lOO|LQDONRLP\|VSDOORJUD¿LWWLUDXGDQ
RVXXVWXRWDQQRVWDNDVYDD(GHOOHHQVXODWHWWLLQP\|VNXSROLXXQLOOD6HXUDDYDVXXULPXXWRV,LVDOPHVVDMD6XRPLYDOLPRVVDROLYXRQQDNXQNXSROLXXQLVXODWXVMDWXRUHKLHNNDNDDYDXVORSHWHWWLLQ6DPDOODVLLUW\L.DUNNLODQYDOLPRVWD
IXUDDQLKDUWVLNlVLQNDDYXV,LVDOPHHQMDVHXUDDYDQDYXRQQD
staattorilinjan tuotanto myös siirrettiin Iisalmeen. Tämän
MlONHHQ6XRPLYDOLPRQWXRWDQWRDMDWXRWDQWRWLORMDRQPHUNLWWlYlVWLODDMHQQHWWXMDXXGLVWHWWXXVHDDQRWWHHVHHQ.DWHWWX
SLQWDDODRQQ\WKHKWDDULD
7lOOlKHWNHOOl6XRPLYDOLPROODRQKHQNLO|VW|lKHQNLO|l
ja kapasiteettia Iisalmessa on noin 13 tuhatta tonnia vuodesVD9DOLPRVVDRQYRLPDVVD,62ODDWXMlUMHVWHOPl,62
\PSlULVW|MlUMHVWHOPlMD2+6$6W\|WXUYDOOLVXXVMlUMHVWHOPlVHUWL¿RLMDQD'19*/7XRWDQWRWDSDKWXX
NDKGHVVDHULNlVLQNDDYDXVDOXHHVVDIXUDDQLKDUWVLLQ0\|V
NHHUQRMHQYDOPLVWXVPHQHWHOPlQlRQDLQRDVWDDQIXUDDQLKDUWVL.DSSDOHHQNHVNLSDLQRRQNJMDVXXULQNDSSDOHNRNR
RQNJ7XRWDQWRRQO\K\WVDUMDWXRWDQWRDVDUMDQVXXUXXV
YDLKWHOHHNSOHUl7XRWDQQRVWDYLHQWLLQPHQHHQRLQ
6XRPLYDOLPRQVXXULPPDWDVLDNNDDWRYDW0RYHQWDV
:lUWVLOl6DQWDVDORMD3RQVVH
&RPSRQHQWD6XRPLYDOLPRRQYLLPHDLNRLQDOLVlQQ\WYDOmiiksi koneistettujen komponenttien toimituksia asiakkailleen kotimaisen yhteistyöverkoston kautta. Valutuotanto
WHKGllQ6XRPLYDOLPRVVDNROPHVVDYXRURVVDYLLWHQlSlLYlnä viikossa. Uudet mallit tulevat kaavaukseen valimon
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Muottien ja keernojen tekoon käytetään furaanihartsia.

malliosaston kautta ja jossa pienet mallimuutokset ja malOLNRUMDXNVHWWHKGllQ6XODWXVWDSDKWXXQ\N\LVLQLOWDYXRURVsa kahdella keskitaajuusinduktiouunilla (8t ja 3t).
.DDYDXVMDNHHUQDQYDOPLVWXVRQNlVLW\|WlMDNlVLQNDDYDXNVHQKLHNDQVLGHDLQHHQDRQIXUDDQLKDUWVL9DOXQSXKGLVWXVRQ
myös käsityötä perinteisin menetelmin teräshiekkapuhalOXNVHOODNXOPDKLRPDNRQHHOODMDSDLQHLOPDWDOWDOOD6LVlSXRlisten muotojen teräshiekkapuhallus suoritetaan puhallusURERWLOOD/lPS|NlVLWWHO\PDKGROOLVXXNVLDRQIHUULWRLQWL
SHUOLWRLQWLSHKPHlNVLKHKNXWXVMDMlQQLW\NVHQSRLVWRKHKNXtus. Hehkutukset tapahtuvat sähkövastusuuneilla. ADI-rauGDQDXVIHUULWRLQWLWHKGllQSllRVLQ.DUNNLODVVDVXRODN\Opyuuneissa. Valuista noin 70% pohjamaalataan kaksikomponenttiepoksimaaleilla.
Componenta Oyj on 22.4.2016 allekirjoittanut aiesopimukVHQ6XRPLYDOLPRQP\\QQLVWl$QWWL/HKWRVHOOH2OOL.DUKXselle sekä toimivalle johdolle perustettavan yhtiön lukuun.
$LHVRSLPXNVHHQNXXOXX6XRPLYDOLPRQYDOLPROLLNHWRLPLQWDNRNRQDLVXXGHVVDDQ(KGROOLVHQMlUMHVWHO\QDUYLRLGDDQ
toteutuvan vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana ja uuden
yrityksen aloittavan valimotoiminnan 1.7.2016.

VALIMOVIESTI 2 s 2016
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valimoteollisuudessa tapahtuu

Valun käytön seminaari 2016

Olavi Piha

Vuoden 2016 seminaari pidettiin perinteen mukaisesti maaliskuun viimeisenä torstaina ja perjantaina eli 31.3.–1.4.2016 Hotelli Rosendahlissa, jonne saapui kauniin ilman myötä ennätysmäisesti 138 henkilöä. Tällaisiin osallistujamääriin on edellisen kerran päästy teollisuuden korkeasuhdanteen aikana vuonna 2007.
Seminaarin 7-henkinen suunnittelutoimikunta oli valinnut teemaksi
”Kehittyvät materiaalit ja valmistusmenetelmät”. Teeman aiheet ovat
luonnollisesti valmistavan teollisuutemme ja tutkimuskentän kasvavan
kiinnostuksen kohteena. Suunnittelutoimikunta oli saanut paikalle alan
parhaat luennoitsijat, mitä osallistujamäärän kasvukin hyvin todistaa.
Tämän totesi myös Valutuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Eero
Pellikka käyttäessään seminaarin ensimmäisen puheenvuoron ja toivottaessaan kaikki osallistujat tervetulleeksi seminaariin.
Vakiintuneen ja hyväksi havaitun konseptin mukaan professori Juhani
Orkas esitteli vuoden 2015 valimoteollisuutemme tuotantoluvut. Suomen
valutuotanto oli viime vuonna 65 250 tonnia, joka on 7 % vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Tästä aiheesta julkaistaan erillinen artikkeli seuraavassa Valimoviestissä.
Keynote-puheenvuoron käytti Member of the Executive Board Gerhard
Klügge, Federal Association of the German Foundry Industry aiheenaan
”Current status and perspectives of the German Foundry Industry”.
Perusteellisen luennon aikana yleisön katsottavaksi vyöryi runsas määrä
Saksan ja maailman valimoteollisuuden tunnuslukuja, tilastoja ja ennusteita. Tämän luennon aiheeseen palataan tulevissa Valimoviesteissä otsikolla ”Maailman valimoteollisuus”. Puolentoista päivän mittaisessa seminaarissa esiintyi kaikkiaan yli kymmenen luennoitsijaa. Yleisö oli aktiivisesti mukana, sillä esitelmien jälkeen viestiseinälle ilmestyi vähintään
kolme kiperää jatkokysymystä. Viestiseinä on selvästi ottanut paikkansa
aktiivisena keskustelufoorumina luennoitsijan ja yleisön välillä.
Valutuoteteollisuusyhdistys VALTY palkitsee kontaktitilaisuudessa ansiokkaasti suomalaisia valuja käyttäneen yrityksen Vuoden valunkäyttäjä
-todistuksella. Tänä vuonna todistus meni John Deerelle. Illan hiljalleen
Pyynikillä pimentyessä keskustelu tuttujen ja uusien tuttujen kanssa jatkui aktiivisesti aina valomerkkiin saakka.
12
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SEMINAARIN AVAUSPUHEENVUORO
Valutuoteteollisuusyhdistyksen puheenjohtajan roolissa
seminaarin avauksen suoritti Alteams Oy:n tehdaspäällikN|GLSORPLLQVLQ||UL(HUR3HOOLNND+lQWRLYRWWLRVDOOLVWXMDWWHUYHWXOOHHNVLVHPLQDDULLQMDOXSDVLHWWlOXHQQRWVLVlOWlvät runsaasti käytännön esimerkkejä valuratkaisujen tuomista eduista. Tässä artikkelissa esitetään luentojen keskeisin anti.

PRONSSISEOSTEN TULEVAISUUS
/DDWXMDNHKLW\VSllOOLNN|,ODUL.LQQXQHQDORLWWLSXKHHQvuoronsa esittelemällä Johnson Metall Groupia. Yritys
W\|OOLVWllKHQNLO|lMDVHQOLLNHYDLKWRRQQRLQPLOMRRQDDHXURD  3llNRQWWRULYDOLPRMDNRQHSDMD
sijaitsevat Örebrossa Ruotsissa. Toinen valimo ja myös
NRQHSDMDVLMDLWVHYDW3LUNNDODVVDMDW\|QWHNLM|LWlRQ
9DOLPRWNHVNLWW\YlWHQVLVLMDLVHVWLSURQVVLQYDODPLVHHQ
mutta tuotteita valetaan jonkin verran myös messingistä.
Yrityksen päätuotteet ovat liukulaakerit ja -levyt.

Kuva 1. Rosendahlin kongressisalin kaikki tuolit tulivat tarkkaan käytetyksi, kun ennätysmäiset 138 osallistujaa perehtyivät puolentoista
vuorokauden ajan valuteknologian uusiin saavutuksiin. Samalla suunnittelijoiden tiedot päivitettiin valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa.

3LUNNDODVVDNRQHLVWHWWXMHQWXRWWHLGHQRVXXVRQPHUNLWWlYl
WXRWDQQRVWD/LVlNVL-RKQVRQ0HWDOOYDOPLVWDD,62
VWDQGDUGLHQPXNDLVLDYDNLRODDNHUHLWDMRLWDP\\GllQVXRraan varastosta. Valimoiden valumenetelmät ovat jatkuvavalu vaakavaluna ja keskipakovalu pysty- ja vaakamuotWLLQWHKW\QlMRWNDRQHVLWHWW\NXYDVVD

Eri seokset eri kohteisiin
3XQDPHWDOOL NXSDULVLQNNLWLQDO\LM\VHRV&X=Q6Q3E 
MRVVDNXSDULQRVXXVRQRQK\YlNRQHHQUDNHQQXNVHQ
SHUXVPHWDOOLMRWDVDDVXRUDDQ\ULW\NVHQYDUDVWRVWD3XQDmetallilla on erinomaiset liukuominaisuudet. LyijypitoiVXXWHQVDYXRNVLVHRQK\YLQODVWXWWDYDVLOOlO\LM\PXRGRVWXXUDNHQWHHVHHQHUNDXPLQDMRWNDWRLPLYDWWHKRNNDLQD
ODVWXQNDWNRMLQD3XQDPHWDOOLRQVLQNNLSLWRLVXXWHQVDYXRNVLKLHPDQHGXOOLVHPSDDNXLQWLQDSURQVVLMRNDRQWDDV
PXUWROXMXXGHOWDDQMDNRYXXGHOWDDQSDUHPSDD(KNlWlVWl
syystä punametallin käyttö onkin vähentynyt.

Kuva 2. Johnson Metallin tyypillisiä valmistamia tuotteita ovat konepajateollisuuden komponentit, joissa tarvitaan kahden metallipinnan välistä
liukumista ja Siihen pronssi soveltuu oivallisesti. Valtaosa tuotteista
valmistetaan asiakkaan piirustusten mukaan, ja ne ovat asiakkaan
immateriaalioikeuksien alaisia tuotteita.

7LQDSURQVVLHQ\OHLVLQODDWXRQ&X6QMDVLOOlRQSXQDmetallia parempi lujuus. Myös venymältään materiaali on
YDUVLQK\YllHOLVHRQVXKWHHOOLVHQOXMDDMDVLWNHll6LWNHys ei kuitenkaan ole koneistusvaiheessa toivottu ominaiVXXVMDYDUVLQNLQWHUlVSXROHOWDWXOOHHWNRQHLVWDMDWVDQRYDW
PDWHULDDOLVWDVHQROHYDQNXLQ´UlNll´7LQDSURQVVLHLPXNDXGXP\|VNllQNRYLQK\YLQUHXQDSXULVWXNVHHQPXWWD
hyvän voitelukalvon muodostajana se on erinomainen
materiaali.
Lyijytinapronssit ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan
KXRPDWWDYDVWLSHKPHlPSLlNXLQWLQDSURQVVLWPXWWD
pronssiseoksista ne sopivat parhaiten vesivoiteluun. LyijyWLQDSURQVVHLKLQVLLUU\WllQVLOORLQNXQWDUYLWDDQUHXQDSXULVtuskestävyyttä tai hyviä kuivavoiteluominaisuuksia. Lyijy
toimii aineessa kuivavoiteluaineena.
Tinapronssien ohella toinen paljon käytetty materiaaliryhmä on alumiinipronssit. Alumiinipronssit ovat huomattaVALIMOVIESTI 2 s 2016

Kuva 3. Vasemmanpuoleinen kuva esittää keskipakovalua pysty- ja
vaakamuottiin, jossa muotin vaihtaminen on nopeampaa kuin jatkuvavalussa. Kuva 2 esittää jatkuvavalua vaakavaluna, joka mahdollistaa
suuren kappalevolyymin halkaisijaltaan pienemmille kappaleille.
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vasti suuremman lujuuden seoksia verrattuna esimerkiksi
WLQDSURQVVHLKLQPXWWDYDVWDDYDVWLQLLGHQYHQ\PlDUYRW
ovat pienemmät. Alumiinipronsseilla on huonommat
OLXNXRPLQDLVXXGHWPLQNlYXRNVLNRKWHHVVDRQNl\WHWWlYl
yleensä pakkovoitelua. Alumiinipronssin koneistaminen
RQNLQWDUNNXXWWDYDDWLYDWRLPHQSLGHVLOOlNRUNHDQP\|W|lujuuden vuoksi koneistuksen jälkeiset muodonmuutokset
ovat mahdollisia.

Seosstandardit
3URQVVLVHRVWHQVHRVVWDQGDUGHMDRQPXXWHWWXYXRVLHQVDDWRVVDPXWWDVHRVVWDQGDUGHMDHLROHYlOWWlPlWWlSlLYLWHWW\
piirustuksiin. Tämän vuoksi valimoiden käyttämät seosstandardit eivät vastaa täysin piirustuksiin merkittyjä
VHRNVLD(URMDRQHVLPHUNLNVLHSlSXKWDXVSLWRLVXXNVLVVD
sekä mekaanisissa ominaisuuksissa. Valimolla ei useinNDDQROHWLHGRVVDVXXQQLWWHOLMDQUHXQDHKWRMDNXWHQYDDGLWWDYLDPHNDDQLVLDRPLQDLVXXNVLDHLNlYDOLPRS\VW\WlOODLsissa tapauksissa ottamaan kantaa seosten vastaavuuteen.
Näin seoksen kelpaavuus jää asiakkaan harkinnan varaan.
(VLPHUNLNVLWLQDSURQVVLWXRWWHLVVDK\YLQ\OHLQHQ7S
PHUNLQWlYLLWWDDVWDQGDUGLLQ6)6MRNDRQNXPRWWXNDXDQDLNDDVLWWHQPXWWDPHUNLQWlRQMllQ\WHOlPllQDPPDWWLVODQJLLQMDWDUNRLWWDD&X6QWD
3LLUXVWXNVLVVDYLLWDWDDQDLQHLVLLQP\|VYDOXPHQHWHOPlQ
OLVlPHUNLQQlOOlHVLPHUNLNVL&X$O)H1L&*=9LLPHLVHQlROHYD*=WDUNRLWWDDNHVNLSDNRYDOXPHQHWHOPll
mutta suunnittelijalla on harvoin tietoa valimoiden keskipakovalukoneiden minimi- ja maksimihalkaisijoista. Lisäksi joissakin valimoissa kappaleiden valuissa ei pystytä
Nl\WWlPllQNHVNLSDNRYDOXPHQHWHOPll.RVNDNHVNLSDNRvalun ja jatkuvavalun materiaaliominaisuudet eivät merNLWWlYlVWLSRLNNHDWRLVLVWDDQYDOLPRQNDQQDOWDROLVLNLQ
oleellisempaa tietää materiaalin lujuuden minimivaatiPXVMROORLQVHYRLVLLWVHYDOLWDWXRWWHHOOHVRSLYDQYDOPLVtustekniikan.

Alumiinipronssien tulevaisuus
Viime aikoina alumiinipronssin käyttö on lisääntynyt
verrattuna muiden pronssiseosten käyttöön. Tähän on
varmasti vaikuttanut sekä alumiinipronssin suuri lujuus ja
VDPDOODHULWWlLQSLHQLO\LM\SLWRLVXXVMRWDUDMRLWWDYDW
5($&+MD5R+6,,GLUHNWLLYLWVHNlNDQVDOOLVHWO\LM\Q
käyttöä koskevat asetukset. Alumiinipronssin käyttöä
PDWHULDDOLQDRQNDVYDWWDQXWP\|VVHHWWlSDNNRYRLWHOX
alkaa olla liukulaakereissa itsestään selvyys. Alumiinipronssit ja etenkin tarkasti tiettyyn käyttökohteeseen
suunnitellut erikoisalumiinipronssit parantavat myös laaNHULHQNl\WW|LNllMRWHQQLLGHQNl\WW|WRGHQQlN|LVHVWL
lisääntyy edelleen.

HYVIN LÄMPÖÄ JOHTAVIEN ALUMIINISEOSTEN
KEHITTÄMISESTÄ
Lämpö on elektroniikan vihollinen
$OWHDPV*URXSLQNHKLW\VSllOOLNN|(VD6XLNNDQHQWRWHVL
DONXXQHWWlDOXPLLQLRQMRKWDYDYDOXPDWHULDDOLMDVLOOlRQ
myös hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet. Alteamsin asiak14

Kuva 4. Kehityspäällikkö Esa Suikkanen nauratti seminaariyleisöä toteamalla, että nimenomaan alumiini on ”se johtava valumateriaali”.

NDLVWDPRQHWRYDWWHNHPLVLVVlHOHNWURQLLNDQNDQVVDMRWHQ
lämpö ja lämmönjohtavuus ovat heille keskeisiä asioita.
1$6$QPXNDDQKHLGlQRQJHOPLVWDDQMRKWXXOlPP|QDLKHXWWDPLVWDRQJHOPLVWDHULW\LVHVWLHOHNWURQLLNDQ
OLLWRNVLVVD-DSDQ6SDFH$JHQF\1$6'$WRWHDDHWWl
heidän ongelmistaan johtuu lämmön aiheuttamista ongelPLVWDMXRWRNVLVVDMD86$LU)RUFHWDDVLOPRLWWDDHWWl
55 % elektroniikassa ilmenevistä virheistä liittyy lämS||Q(OHNWURQLLNDQNRPSRQHQWWLHQYRLPDNDVNHKLWW\PLQHQP\|VOLVllOlPP|QWXRWDQWRDMDKDDVWHNRKGLVWXXNLQ
kokoonpanojen ja komponenttien kestävyyteen ja materiaalien ja konstruktioiden kykyyn siirtää lämpö pois herkiltä alueilta. Hyvinkin pieni lämpötilan lasku elektronisessa komponentissa saattaa lisätä sen elinikää ratkaisevasti.

Lämmönjohtavuus erilaisissa alumiinivaluissa
Alteams on lähestynyt lämmön poistamisongelmaa monelta taholta. Yritys on tutkinut ja testannut mm. nesteMllKG\W\VSXWNLHQOlPP|QVLLUWRSXWNLHQ KHDWSLSHV MD
HULODLVWHQDOXPLLQLSUR¿LOLHQMDLQVHUWWLHQOLLWRVYDODPLVWD
Valumateriaalin kehittäminen mahdollisimman hyvin
OlPS|lVLLUWlYlNVLRQNLQWlUNHllMRWWDYDOHWXQDOXPLLQLQ
kilpailukyky säilyy.
$OXPLLQLVHRNVLOODOlPP|QMRKWDYXXVRQ±:P.
ja painevaluilla matalammalla tasolla kuin kokillivalussa.
.RNLOOLMDKLHNNDYDOXVVDRQNDUNHDPSLUDHMDHUNDXPDUDNHQQHKLWDDPPDQMlKPHWW\PLVSURVHVVLQYXRNVL.RVND
YDOXQKXRNRLVXXVRQ\OHHQVlYlKlLVWlUDNHQWHHVVDRQ
painevaluun verrattuna vähemmän lämmön siirtymistä
HVWlYLlWHNLM|LWlNXWHQUDHUDMRMDKXRNRVLDMDPXLWDYDVtaavia esteitä. Tämä yhdessä korkean rautapitoisuuden
)H!± MDWDLPDQJDDQLSLWRLVXXGHQNDQVVDRYDW
NHVNHLVLlV\LWlVLLKHQHWWlSDLQHYDOXMRKWDDKXRQRPPLQ
lämpöä kuin hiekka- ja kokillivalettu alumiini. Tätä voisi
kuvata vertauksella: 400 metrin juoksussakin aitajuoksija
VDDKLWDDPPDQDMDQNXLQWDYDOOLQHQMXRNVLMDMRNDMXRNVHH
sileällä pinnalla.
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Tulevaisuuden vaatimuksia lämmönjohtavuudelle
Teollisuuden asiakkaalle valettu alumiinikomponentti on
XVHLQKRXNXWWHOHYDYDLKWRHKWRNRVNDVLOOlVDDGDDQNlWHvästi yhdistettyä monia toimintoja. Tässä komponentissa
on kuitenkin otettava huomioon mm. lämmönsiirtokyky.
Jotta alumiinipainevalu olisi asiakkaalle houkutteleva
PXWWDP\|VYDOLPROOHYDOPLVWXVWHNQLVHVWLPDKGROOLQHQ
pitäisi valetun rakenteen lämmönjohtavuus saada tasolle
±:P.0XRNDWWDYLOODDOXPLLQLVHRNVLOODOlPP|QMRKWDYXXVRQ±:P.9DDWLYLPPDWWHROOLVXXVDVLDNNDDWRYDWHVLWWlQHHWMRSDDUYRD:P.7lOlaisiin haasteisiin Alteams on lähtenyt vastaamaan.

Kuva 5. Mikrorakenteen erot käyvät ilmi oheisista valokuvista. Seos
AlSi3(Fe) on vasemmassa kuvassa valutilainen. Seos AlSi(Fe) on
oikeanpuoleisessa valokuvassa lämpökäsitellyssä tilassa. Lämpökäsitellyssä tilassa nähdään erkaumia alumiinimatriisissa.

Hippunen metallien teoriaa
0HWDOOLWUDNHQWXYDWIDDVHLVWDMRWNDWDDVUDNHQWXYDWNLWHLVWl.LWHLOOlRQWLHWW\KLODUDNHQQH+LODUDNHQWHHQWDDVPllrää atomien rakenne. Lämpö kuten sähkökin johtuu hilarakenteessa. Lämmön johtuminen on hilarakenteen värähteO\lMDHOHNWURQLHQOLLNHWWl3XKWDDOODPHWDOOLOODRQSDUDV
MRKWDYXXV.XQKDOXWDDQKHOSRWWDDOlPP|QVLLUW\PLVWl
PHWDOOLVHVVDUDNHQWHHVVDSLWllVHOYLWWllSRLVWDDWDLDLQDNLQPLQLPRLGDIDDVLMDKLODUDNHQWHHVVDROHYDWMRKWDYXXWWD
heikentävät tekijät.
Tietyt seos- ja epäpuhtausaineet ovat erityisen haitallisia
lämmönjohtavuudelle. Lisäksi hilarakenteeseen tasaisesti
OHYLWW\Q\WVHRVDLQHRQKDLWDOOLVHPSDDYHUUDWWXQDVLLKHQ
HWWlVHRQNHUllQW\Q\WSDUWLNNHOHLNVL(UNDXPDRQNRKHUHQWWL SHUXVKLODQUDNHQWHHVWDLUUDOODDQ MROORLQVHQKLODDQ
luomat jännitystilat minimoituvat. Valun jälkeinen kappaOHHQVDPPXWXVMRKWDDDOKDLVHHQOlPP|QMRKWDYXXWHHQ
koska alkuaineet ovat ylikylläisenä kiinteässä liuoksessa.
Hehkutettaessa kappaletta korkeammassa lämpötilassa
DONXDLQHLWDHUNDXWXXNLLQWHlVWlOLXRNVHVWD(UNDXWXPLVDVWH
ULLSSXXGL൵XXVLRQRSHXGHVWDMD\OLN\OOlVWHLV\\VDVWHHVWD
kuten myös käytettävästä hehkutuslämpötilasta.

Miten siis pitäisi toimia?
(GHOOLVHQPXNDDQPLQLPRLGDDQWLHW\WDLQHHW 0Q&U7L
V jne.) ja kerätään hankalat aineet pois hilasta erkaumiksi.
7lOO|LQSDLQHYDOXSURVHVVLQNDQQDOWDWlUNHlWDLQHHW 6L)H
Mn jne.) optimoidaan tai korvataan muilla vähemmän
haitallisilla aineilla. Tässä on kuitenkin otettava huomioon
NHVNHLVHWYDOXRPLQDLVXXGHWHOLMXRNVHYXXVNXXPDUHSHLlyn kestävyys ja metallin tarttuminen teräsmuottiin painevalussa.
Hankalien aineiden kerääminen ja niiden määrän optiPRLQWLWDSDKWXXOlPS|NlVLWWHO\OOl3DLQHYDOXVVDSHULQWHLQHQ7NlVLWWHO\RQXVHLQYDDWLYDSURVHVVLPXWWDWlVVl
riittääkin T5-käsittely eli valukappale kuumennetaan valun jälkeen sopivaan lämpötilaan tietyksi ajaksi. Oikean
lämpökäsittelyn avulla seosaineita siirtyy kiinteästä liuokVHVWDHUNDXPLNVLMDQlLQVDDGDDQHQHPPlQYDSDDWDDOXPLLQLUDNHQQHWWDMRVVDOlPS|VLLUW\\QRSHDPPLQ

Saavutettuja tuloksia lämmönsiirrossa
Alteams on löytänyt ja kehittänyt omiin tuotantoprosesseihinsa sopivia alumiiniseosten ja lämpökäsittelyn yhdisWHOPLlMRLOODRQVDDYXWHWWXDVLDNDVYDDWLPXVWHQWDVR
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:P.7LHW\LVVlNRQVWUXNWLRLVVDMDNRPSRQHQWWLUDNHQWHLVVDYRLGDDQVDDYXWWDDP\|V:P.QWDVR<ULW\NVHVVl
RQYRLWXWDUMRWDYDOXWXRWHMRVVDYDDWLPXNVHQDRQSHUlWL
±:P./lPP|QMRKWDYXXVRQNHVNHLQHQWXWNLmuskohde alumiinivalimoissa eri puolilla maailmaa ja
QLLQP\|V6XRPHVVD$DOWR\OLRSLVWRVVDWXWNLPXVWDRQ
WHKQ\WP\|V7N79HLMR5DXWDMRQNDlVNHWWlLQYDOPLVWXQHHQYlLW|VW\|QRWVLNNRQDRQ´2QWKHH൵HFWRIKHDWDQG
PHWHOOXUJLJDOWUHDWPHQWVRQWKHWKHUPDOFRQGXFWLYLW\RI
FDVWDOXPLQLXPDOOR\V´

KULUTUKSEN KESTÄVÄT VALUMATERIAALIT
3HLURQ2\QODDWXSllOOLNN|QlWRLPLYDGLSORPLLQVLQ||UL
0DUNNX(OMDDODDORLWWLOXHQWRQVDWRWHDPDOODHWWlNXOXPLnen on erittäin monimutkainen ilmiö ja erilaisia kulumismuotoja ja syitä kulumiseen on paljon. Tyypillisiä kuluPLVPXRWRMDRYDWPPDEUDVLLYLQHQDGKHVLLYLQHQMDHULODLset eroosio ja korroosiokulumisen muodot. Hieman vähemmän tunnettuja kulumismuotoja ovat taas hilseilyVSDOOLQJ MDYlUlKWHO\NXOXPLQHQ IUHWWLQJ 
Tästä johtuen oikean materiaalin valitseminen kulumiskestävään sovellukseen ei aina ole helppoa. MateriaalivaOLQQDQ\KWH\GHVVlWXOLVLWXQQLVWDDHWWlPLNlNXOXPLVSURsessi ja -ympäristö ovat kyseessä. Materiaalivalinnassa
tulisi myös huomioida tuotteen valmistuksessa tarvittavat
tuotantovaiheet. Tuotteelta vaadittava mittatarkkuus ja sen
asettamat mahdolliset koneistusvaiheet ja -määrät vaikuttavat huomattavasti materiaalivalintaa ja valmistuskustanQXNVLLQVLOOlSDUKDLWHQNXOXPLVWDNHVWlYlWPDWHULDDOLWRYDW
pääsääntöisesti vaikeasti koneistettavissa
.XOXPLVHQNHVWlYlWYDOXPDWHULDDOLWYRLGDDQMDNDDNDUNHasti kulumisenkestäviin teräksiin ja rautoihin. Teräkset
voidaan jakaa taas karkaistaviin ja mangaaniteräksiin.
Raudat jakautuvat koviin rautoihin ja kromirautoihin.
Ohessa pieni otos kulutuksen kestävistä valumateriaaleista:

Valetut nuorrutusteräkset
Nuorrutusteräkset ovat hiilellä ja karkenevuutta parantaYLOODVHRVDLQHLOOD &U0R1L VHRVWHWWXMDWHUlNVLl+LLOLSLWRLVXXVYDLKWHOHHW\\SLOOLVHVWLYlOLOOl±NURPLSLtoisuuden ollen välillä 1 – 2 %. Nuorrutusteräksiä käytetään kulumisenkestävissä sovelluksissa karkaistuina nor15

maalin nuorrutuksen sijaan. Mikrorakenteessa oleva martensiitti antaa teräkselle sen kovuuden ja kulumiskestäY\\GHQ0LNlWDUNRLWWDDNLQVLWlHWWlQXRUUXWXVWHUlNVHW
ovat kulumiskestävyydeltään vain varsin kohtuullisia.
Nuorrutusteräksen kovuus lisääntyy hiilipitoisuuden kasvaessa ja sitkeyttä voidaan säätää päästöllä. Nuorrutusterästen kovuus vaihtelee välillä 45 – 55 HRC riippuen
seostuksesta ja lämpökäsittelystä. Nuorrutusteräksiä käytetään siellä missä valukomponentilta vaaditaan suurta
mekaanista lujuutta yhdistyneenä parempaan kulumiskesWlY\\WHHQ.\VHHVVlRQWDYDOODDQYDOLPRQYDVWLQHKDUGR[OHY\OOH1XRUUXWXVWHUlVWHQNRQHLVWHWWDYXXVHQQHQ
karkaisua on erittäin hyvä ja karkaisun jälkeenkin vielä
varsin kohtuullinen.

ODDWXMHQNRYXXGHWRYDW±+%QOXRNNDDMROORLQ
niillä voidaan sanoa olevan jonkin verran kulumiskestäY\\WWl.RYXXWWDHQHPPlQYDLNXWWDDNXLWHQNLQVHHWWl
QlLGHQUDXWDODDWXMHQPLNURUDNHQQHRQWl\VLQSHUOLLWLLQHQ
jolloin perliitissä olevat sementiittilamellit tuovat rakenteeseen kulumiskestävyyttä riippuen kulumisprosessista.
3HUOLLWWLVWHQSDOORJUD¿LWWLHQW\|VWHWWlY\\VRQHULQRPDLQHQ
$XVIHUULLWWLVWHQ$',UDXWRMHQNRYXXGHWRYDWYlOLOOl±
+%.RKWXXOOLVHQNRYXXWHQVDOLVlNVL$',UDXGDWRYDW
PXRNNDXVOXMLWWXYLDPLNlOLVllQLLGHQNXOXWXVNHVWlY\\WWl
sopivissa olosuhteissa. Lisäksi kaikki valuraudat ovat
NDUNDLVWDYLVVDMROORLQQLLGHQNXOXPLVNHVWlY\\VYDVWDD
karkaistuja nuorrutusteräksiä.

Valkoinen valurauta
Valetut työkaluteräkset
Työkaluteräkset ovat hiilellä ja karkenevuutta parantavilla
VHRVDLQHLOOD &U0R9 VHRVWHWWXMDWHUlNVLl+LLOLSLWRLVXXVRQQRUPDDOLVWLYlOLOOl±.RUNHDPPDQ
hiilipitoisuuden johdosta karkaistut työkaluteräkset ovat
nuorrutusteräksiä kovempia. Lisäksi muut seosaineet
muodostavat rakenteeseen jonkin verran hienojakoisia
NDUELGHMDMRLOODYRLROODKLHPDQNXOXPLVNHVWlY\\WWlSDrantava vaikutus. Työkaluteräksillä on mahdollista saavutWDDRSWLPDDOLQHQOXMXXGHQVLWNH\GHQMDNXOXPLVNHVWlY\\den yhdistelmä. Työkaluterästen kovuudet vaihtelevat
W\\SLOOLVHVWLYlOLOOl±+5&6XXUHVWDNRYXXGHVWDDQ
huolimatta työkaluteräkset ovat kulutuskestävyydeltään
NXLWHQNLQKLHPDQNRKWXXOOLVWDSDUHPSLDHWHQNLQMRVN\seessä on abrasiivinen kuluminen. Työkaluterästen tärkein valintakriteeri kulumiskestävyyden lisäksi on niiden
suuri lujuus ja kohtuullinen sitkeys.

9DONRLVHOODYDOXUDXGDOODWDUNRLWHWDDQUDXWDDMRQNDPLNURUDNHQWHHVVDHLHVLLQQ\YDSDDWDJUD¿LWWLD JUD¿LWWLVXRPXMD
WDLSDOORMD .\VHHVVlRQYDONRLVHNVLMlKPHWW\Q\WUDXWD
MRQNDQLPLW\VWXOHHVLLWlHWWlUDXGDQPXUWRSLQWDRQKRSHLsen kiiltävä eikä mattaharmaa kuten muilla raudoilla tyySLOOLVHVWL6RSLYDVWLVHRVWDPDOODMDULLWWlYlQQRSHDVWLMllKdyttämällä raudassa oleva hiili saadaan jäämään rakenteeVHHQUDXWDNDUELGLNVL )H& MDJUD¿LWWLDHLSllVHPXRGRVtumaan. Valkoisia valurautoja seostetaan hieman rautakarbidin muodostumista edistävillä ja niitä stabiloivilla seRVDLQHLOODNXWHQNURPLOOD6RSLYDOODVHRVWXNVHOODUDXWD
saadaan valkoiseksi hieman hitaammillakin jäähtymisnopeuksilla. Valkoisen valuraudan kulumiskestävyys on
erinomainen etenkin voimakkaassa abrasiivisessa kulumiVHVVDMRVVDHLHVLLQQ\YRLPDNNDLWDLVNXMD7\\SLOOLVLl
käyttösovelluksia ovat erilaiset abrasiivisten materiaalien
sekoittimet ja lietepumput. Valkoisten valurautojen kovuus on tyypillisesti välillä 50 – 60 HRC.

Mangaaniteräkset
Valetut mangaaniteräkset ovat runsaasti mangaanilla ja
hiilellä seostettuja teräksiä. Mangaaninpitoisuus vaihtelee
välillä 12 – 20 % ja hiilipitoisuus välillä 1 – 2 %. Mangaaniseostus stabiloi mikrorakenteen metastabiiliksi austeniitiksi ja hiilipitoisuus antaa kovuutta ja kulumiskestävyyttä muokkauslujittumisessa syntyvälle mikrorakenteelOH0DQJDDQLWHUlVWDUYLWVHHYRLPDNNDLWDLVNXMDMDWDLULLWWlYlQQRSHDDPXRNNDDQWXPLVWDMRWWDPLNURUDNHQQH
muokkauslujittuu. Iskumaisen kuormituksen alla rakenteen pinnasta muokkauslujittuu noin 3- 8 mm kerros.
Muokkauslujittunut kerros on kovuudeltaan luokkaa
+%MDPXRNNDXVOXMLWWDPDWWRPDQPDWHULDDOLQNRYXXV
RQQRLQ+%7lVVlPLHOHVVlPDQJDDQLWHUlVRQNXOXmiskestävyydeltään karkaistujen nuorrutusterästen luokNDD0DQJDDQLWHUlNVHQHWXRQNXLWHQNLQVLLQlHWWlYDLQ
sen muokkauslujittunut pintakerros on kova ja sisäosien
materiaali on pehmeää ja sitkeää. Tämä takia mangaaniWHUlVVRYHOWXXHULWWlLQK\YLQNXOXWWDYLLQNRKWHLVLLQMRLVVD
esiintyy voimakkaita iskuja kuten kivenmurskaimissa ja
kaivinkoneiden kauhojen kynsissä.

Kovat pallograﬁitit
9DLNNDSDOORJUD¿LWWHMDHLYDUVLQDLVHVWLSLGHWlNXOXWXNVHQ
NHVWlYLQlPDWHULDDOHLQDQLLQNDLNNHLQNRYLPPDWSHUOLLWWLVHWODDGXW$',MDNDUNDLVWXSDOORJUD¿LWWLVRYHOWXYDWNXOXWXNVHQNHVWlYLLQVRYHOOXNVLLQ.RYLPSLHQSHUOLLWWLVWHQ
16

Kromirauta
.URPLUDXGDWRYDWUXQVDDOODNURPLOOD &U± MD
KLLOHOOl &± VHRVWHWWXMDYDONRLVLDYDOXUDXWRMD
Runsaan kromiseostuksen johdosta hiili muodostaa kroPLNDUELGHMDVHPHQWLLWLQVLMDVWD.URPLNDUELGLWRYDWUDXWDNDUELGHMDNRYHPSLDPLQNlMRKGRVWDNURPLUDXGDWRYDW
kulutuksen kestävyydeltään jonkin verran valkoisia valurautoja parempia etenkin abrasiivisessa kulutuksessa.
.URPLVHRVWXVSDUDQWDDP\|VMRQNLQYHUUDQNURPLUDXGDQ
NRUURRVLRQMDNXXPDKLOVHLO\QNHVWlY\\WWl.URPLUDXWRMHQ
NRYXXGHWRYDWYlOLOOl±+5&.URPLUDXWRMHQNRQHLVWHWWDYXXVRQKHLNNRPXWWDQHRYDWSHKPHlNVLKHKNXWHWWDYLVVDMROORLQQLLGHQW\|VWHWWlY\\VKHOSRWWXXKXRPDWtavasti. Tyypillisimpiä käyttösovelluksia ovat erilaisten
VHNRLWWLPLHQN\QQHWMDVHLQlOHY\WPXUVNDLQWHQRVDWNXXlamyllyjen vuoraukset ja abrasiivisten lietteiden pumput.
.URPLUDXGDWRYDWKLQWDNXOXPLVNHVWlY\\VVXKWHHOWDDQ
kulumisenkestävien materiaalien parhaimmistoa. Ainoastaan pulverimetallurgisten tuotteiden kulumiskestävyys on
SDUHPSDDPXWWDKLQQRLOWDDQQHRYDWPRQLQNHUWDLVLD(ULlaisten kulumisenkestävien materiaalienkestävyyttä on
YHUWDLOXNXYLVVDMD.URPLUDXGDQK\YlQNXOXPLVNHVWlvyyden haittapuolena on vaikea työstettävyys ja lähes
olematon sitkeys.
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Kuva 6. Kuvissa näkyy kumipyöräabraasiokokeessa kulutettujen koepalojen
kulutuspintoja. Aineet vasemmalta oikealle ovat kromirautavalu, kromiraudalla
pinnoitettu levy, kovametalli (wolframkarbidi) ja hardox-levy.

Kuva 7. Eri materiaalien suhteellinen
kulumiskestävyys. Kuva artikkelista: Comparison of abrasion resistance of selected
constructional materials, M. Adamiak, J.
Gorka, T. Kik, Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering.
Volume 37, Issue 2, December 2009.

TOISEN SUKUPOLVEN PALLOGRAFIITTIVALURAUTA
YDINJÄTTEEN LOPPUSIJOITUKSESSA
3RVLYD2\WlHVLWWHOLRKMHOPDSllOOLNN|+DQQD7XKNDQHQ
<ULW\VRQSHUXVWHWWXYXRQQDMDVHQWRLPLDODQDRQ
omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja
muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät. Omistajia ovat
7HROOLVXXGHQ9RLPD2\MVHNl)RUWXP3RZHUDQG+HDW2\
<ULW\NVHQKHQNLO|VW|RQQRLQ  MDOLLNHYDLKWR
M€ (2014).
.XQ\GLQSROWWRDLQHWWDRQNl\WHWW\UHDNWRULVVDVXXQQLWHOOXQ
DMDQYDUDVWRLGDDQNl\WHW\WSROWWRDLQHQLSXWYRLPDODLWRNVLOla sijaitseviin reaktorialtaisiin ja muutaman vuoden kuluttua ne siirretään käytetyn polttoaineen välivarastoihin
.3$YDUDVWR 6XRPHVVDRQWHKW\YXRQQDSHULDDWHpäätös käytetyn polttoaineen geologisesta loppusijoittamiVHVWDMDSDLNDNVLRQWXROORLQYDOLWWX(XUDMRHQ2ONLOXRWR
3RVLYD MDVLWlP\|Wl6XRPLYDOWLRQD RQHQVLPPlLQHQ
\ULW\VPDDLOPDVVDMRNDRQVDDQXWOXYDQDORLWWDDNDSVHVALIMOVIESTI 2 s 2016

lointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen. Loppusijoituskonseptin pitkäaikainen tutkimus- ja kehitystyö sekä
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnittelutyö johti
ORSXOWDVLLKHQHWWlYDOWLRQHXYRVWRP\|QVL3RVLYDOOHUDNHQWDPLVOXYDQPDUUDVNXXVVD6HXUDDYDYDLKHORSSXsijoituksessa on loppusijoituslaitoksen ja kapselointilaiWRNVHQUDNHQWDPLQHQORSSXVLMRLWXVNRQVHSWLQYLLPHLVWHO\
ja toiminnan tuotannollistaminen. Varsinainen käytetyn
polttoaineen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 2020luvun alkupuolella valtioneuvoston myöntämän käyttöluvan saannin jälkeen.

Loppusijoituskonsepti
3RVLYDQORSSXVLMRLWXVNRQVHSWL .%6 SHUXVWXXPRQLHVWHSHULDDWWHHVHHQMRVVDXVHDWWRLVLDDQYDUPHQWDYDWYDSDXtumisesteet varmistavat pitkäaikaisturvallisuuden. Tämä
loppusijoituskonsepti on kehitetty yhteistyössä ruotsalai17

Kuva 8. Loppusijoituksen moniesteperiaate, useat toisiaan varmentavat
vapautumisesteet varmistavat pitkäaikaisturvallisuuden (kuva: SKB).

Kuva 9. Vasemmanpuoleisin 12 pyöreää reikää
sisältävä kapseli on tarkoitettu Loviisa 1:n ja 2:
n VVER-polttoaineelle. Keskimmäinen 12 neliöreikää sisältävä kapseli on tarkoitettu Olkiluoto 1:
n ja 2:n BWR-polttoaineelle. Kookkain kapseli on
tarkoitettu tulevan Olkiluoto 3:n EPR-polttoaineelle.
Kapseleiden pituudet ovat 3,6 m, 4,8 m ja 5,2 m,
kaikkien kapseleiden halkaisija on 1,05 m.

VHQ6.%QNDQVVD/RSSXVLMRLWXNVHQPRQLHVWHSHULDDWHRQ
esitetty kuvassa 8.

tyypille on myös oma kapseli. Loppusijoituskapselit ja
niiden mitat on esitetty kuvassa 9.

Loppusijoituskapseli

Sisäosa

Tärkein teknisistä vapautumisesteistä on loppusijoituskapseli. Loppusijoituskapselin tehtävänä on säilyttää käytetyn
polttoaineen sisältämät radionuklidit sisällään niin kauan
kuin niistä voisi olla merkittävää haittaa ihmisille tai
muulle elävälle luonnolle. Tämän turvallisuustoiminnon
Wl\WWlPLQHQHGHOO\WWllNDSVHOLOWDSLWNlDLNDLVWDWLLYH\WWl
joka taataan pitkäaikaisella korroosionkestävyydellä ja
mekaanisella lujuudella odotettavissa olevissa tulevaisuuden olosuhteissa. Mittojen ja muotojen puolesta loppusiMRLWXVNDSVHOLQWXOHHROODVHOODLQHQHWWlVLLKHQWDUNRLWHWXW
käytetyt polttoaineniput mahdollisesti käytön aikana hieman muuttuneine mittoineen ja muotoineen sopivat sen
VLVllQMDRYDWKHOSRVWLDVHQQHWWDYLVVD.DSVHOLQWXOHHROOD
VXXQQLWHOWXVLWHQHWWlVHQVLVlOW|S\V\\NDLNLVVDRORVXKteissa alikriittisenä ja sen sisältämästä polttoaineesta syntyvä jälkilämpö pääsee siirtymään pois.

6LVlRVDQUHIHUHQVVLPDWHULDDOLNVLRQYDOLWWXIHUULLWWLQHQ
SDOORJUD¿LWWLUDXWD(1*-60DWHULDDOLYDOLWWLLQ
juuri hyvien mekaanisten ominaisuuksien vuoksi – lujuus
on riittävä kestämään loppusijoitusolosuhteiden kuormiWXNVHWPXWWDWRLVDDOWDVHRQVLWNHllMROORLQVHQPXUWXPLVmekaaniset ominaisuudet ovat hyvät. Toisaalta valitun
SDOORJUD¿LWLQYDOHWWDYXXVRQK\YlMROORLQVHVRYHOWXX
ORSSXVLMRLWXVNDSVHOLQVLVlRVDQPDWHULDDOLNVL3RVLYDOODHL
ROHRPDDYDOLPRDMRWHQNDLNNLVLVlRVDYDOXWRVWHWDDQDOLKDQNNLMRLOWD6LVlRVLHQYDOXLVVD3RVLYDRQWHKQ\W\OLN\Pmenen vuotta yhteistyötä Valmet Technologies Jyväskylän
NDQVVD7lOOlKHWNHOOlNHKLW\VW\|UHIHUHQVVLPDWHULDDOLLQ
liittyen on keskittynyt saavuttamaan tasaiset materiaalioPLQDLVXXGHWNRNRNDSSDOHHQPDWNDOWD.DLNNLUHIHUHQVVLmateriaalista nykyisellä valumenetelmällä valetut täyden
PLWWDNDDYDQVLVlRVDWRYDWWl\WWlQHHW3RVLYDQHGHOO\WWlPlW
WLXNDWYDDWLPXNVHWPHNDDQLVWHQRPLQDLVXXNVLHQPLNURUDkenteen ja kemiallisen koostumuksen osalta.

Loppusijoituskapseli muodostuu hapettomasta kuparista
YDOPLVWHWXVWDXONRNXRUHVWDVHNlSDOORJUD¿LWWLUDXWDLVHVWD
VLVlRVDVWD.XSDULYDLSSDWRLPLLNRUURRVLRVXRMDQDNXQ
WDDVVLVlRVDWDNDDPHNDDQLVHQOXMXXGHQYDUPHQWDDDOLNULLWWLV\\GHQMDKXROHKWLLMlONLOlPP|QSRLVWRVWD.RVND
käytettyä polttoainetta on kolmea eri tyyppiä (Loviisa 1 ja
2ONLOXRWRMDMD2ONLOXRWR MRNDLVHOOHSROWWRDLQH18

3RVLYDVHXUDDDNWLLYLVHVWLYDOXUDXWRLKLQOLLWW\YllWXWNLPXVta ja kehitystä. Uudet 2. sukupolven piillä liuoslujitetut
IHUULLWWLVHWSDOORJUD¿LWWLUDXGDW 66)+L6L KHUlWWLYlWHULW\LVHVWLNLLQQRVWXNVHQVLOOlQLLOOlRQPDKGROOLVWDVDDYXWWDD
merkittävästi korkeampia lujuuksia venymien kärsimättä
VALIMOVIESTI 2 s 2016

Kuva 10. Täyden mittakaavan sisäosa sahauksessa näytteiden irrotusta
varten. Materiaalin ominaisuuksia tutkittiin sisäosan eri kohdista ominaisuuksien hajonnan selvittämiseksi.

SHULQWHLVLLQYDOXUDXWRLKLQYHUUDWWXQD66)SDOORJUD¿LWWLUDXdan käyttö toisi lisää turvallisuusmarginaalia erityisesti
SLWNlQDLNDYlOLQNHVWROOHMRWHQ3RVLYDKDOXVLVHOYLWWll
DVLDDWDUNHPPLQ1LLQSl3RVLYDOlKWLPXNDDQ7HNHVUDKRLWWHLVHQ)LPHFF%6$RKMHOPDQ12&0$YDOXUDXWD
DODSURMHNWLLQMRVVDVHOYLWHWllQ66)SDOORJUD¿LWWLUDXGDQ
VRYHOWXYXXWWDVLVlRVDQPDWHULDDOLNVL%6$RKMHOPDQSXLWWHLVVD3RVLYDRQWHKQ\WNDNVLWl\GHQPLWWDNDDYDQVLVlRVDQ
NRHYDOXD(1*-666)SDOORJUD¿LWLVWDMDWXWNLmus- ja kehitystyötä materiaalin soveltuvuuden selvittämiseksi jatketaan edelleen. Materiaaliominaisuuksia pyritään edelleen parantamaan seostusta optimoimalla sekä
kehittämään valuprosessia mallinnuksen avulla.

PALLOGRAFIITTIVALURAUTOJEN KÄYTTÖ
MOOTTORIKOMPONENTEISSA
:lUWVLOl2\MRQNDQVDLQYlOLVHVWLMRKWDYDHGLVW\NVHOOLVHQ
teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja
PHUHQNXONXMDHQHUJLDPDUNNLQRLOODWRWHVL\KWL|VVlYDOLmo- ja moottorieksperttinä toimiva diplomi-insinööri
-DUNNR/DLQH:lUWVLOlQSllNRQWWRULVLMDLWVHH+HOVLQJLVVl
Moottorien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot sekä koNRRQSDQRVLMDLWVHYDW9DDVDVVDMRVVDYDOPLVWHWDDQ:
:'):MD:')MD:6*PRRWWRUHLWD')
RQGXDOIXHOPRRWWRULMRNDYRLNl\WWllVHNlNDDVXDWDL
GLHVHOSROWWRDLQHWWD6*RQV\W\W\VWXOSDOODYDUXVWHWWXSHONkä kaasumoottori.

Kuva 11. Kuvassa on Wärtsilän uusin moottori Wärtsilä 31. Tarkempi
merkintä on W81v31. Tämä Wärtsilän uusin moottorimalli on saanut
Guinessin kirjaan merkinnän, että Wärtsilä 31 on dieselmoottorien
sarjassa hyötysuhteeltaan maailman paras.

Valumateriaaleina käytetään pääasiassa erilaisia pallogra¿LWWLODDWXMD *-6*-6 MDVXRPXJUD¿LWWLYDOXUDXtoja. Myös erilaiset valuteräkset ja valualumiinit ovat
Nl\W|VVlPXWWDNXLWHQNLQYlKHPPLVW|VVl9DOHWXWDOXPLLnivalukomponentit ovat yleisiä mm. kokillivaletuissa
sivuluukuissa ja vastaavissa tuotteissa.
:lUWVLOlOOlHLROHRPDDLQKRXVHYDOLPRDMDVHQYXRNVL
laadukkaiden valukomponenttien hankintatoimi on erittäin keskeinen toiminto yrityksessä. Valujen hankintakaSDVLWHHWWLRQN\PPHQLlWXKDQVLDWRQQHMDMDDNWLLYLVLD
toimittajia on lähes 100 mukaan lukien useimmat suomalaiset rautavalimot.

Valujen suunnittelu Wärtsilässä
:lUWVLOlQPRRWWRULHQW\\SLOOLQHQHOLQLNlRQ\OLYXRWWD
Moottoriin kertyy käyttötunteja monissa installaatiossa yli
WXQWLDYXRGHVVD7lPlRQNHVNHLQHQV\\PLNVL
väsymisanalyysi on tärkeässä asemassa komponenttien
suunnittelussa.

Wärtsilä 31, läpimurto tehokkuudessa
.HVlOOlMXONDLVWLLQXXVLQPRRWWRULHOL:lUWVLOl
MRNDRQOlSLPXUWRWHKRNNXXGHVVD:lUWVLOlDVHWWDDNLQ
XXGHWPDUNNLQDVWDQGDUGLWWHKRNNXXGHVVDNXRUPLWXNVHVVD
SROWWRDLQHMRXVWDYXXGHVVDHNRORJLVHVVDMDODQMlOMHVVlVHNl
kunnossapidossa. Tämä moottori on myös ensimmäinen
PRRWWRULMRNDRQVDDYXWWDQXW\OLK\|W\VXKWHHQ
Moottori on esitetty kuvassa 11.

Valujen koko- ja materiaalikirjo on laaja
0RRWWRULQNRPSRQHQWHLVWDVXXULQRVDRQYDOXMDMRLGHQ
koko voi vaihdella 88 tonnista (moottorilohko) muutamaan kymmeneen grammaan (erilaiset kiinnityselimet).
VALIMOVIESTI 2 s 2016

.DLNNLXXGHWNDSSDOHHWVXXQQLWHOODDQ'RKMHOPLVWROODMD
koneistetusta ja valukappaleesta tehdään erilliset 3DPDOOLW9DOXPDOOLLQPDOOLQQHWDDQW\|YDUDW(1,62
8062:2007 -standardin mukaisesti ja hellitykset asteina.
Valukappaleelle tehdään myös alustava jähmettymissimuORLQWLMROODS\ULWllQYDUPLVWDPDDQHWWHLNULLWWLVLOOHDOXHLOOH
synny huokosia. Jos simuloinnin mukaan niitä on vaarassa
V\QW\lQHYRLGDDQSRLVWDDWDLVLLUWllYlKHPPlQKDQNDOLLQ
SDLNNRLKLQV\|WWlPlOOlWDLNl\WWlPlOOlNRNLOOHMD:lUWVLOl
neuvottelee valamista koskevissa asioissa valmistusvasWXXVVDROHYDQYDOLPRQNDQVVDMDQHXYRWWHOXWS\ULWllQ
käymään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Pallograﬁittirautojen tutkimus

Vakuuttavia tuloksia

Monimutkaisessa valussa perliitin osuus matriisista voi
YDLKGHOODQ OXMXXVQRLQ03D MDQ OXMXXV
QRLQ±03D YlOLOOl7lKlQODVNHQWDDQWDUYLWWDYDD
PDWHULDDOLGDWDDHLROOXWVDDWDYLVVDMRWHQYXRVLQD±
WHKWLLQODDMDWPDWHULDDOLWHVWLW !NRHVDXYDD MRLOOD
VDDWLLQNRKWXXOOLVHQK\YlODVNHQWDGDWDSDOORJUD¿LWWLYDOXraudasta aina 450 ºC:n käyttölämpötiloihin asti.
.ULLWWLVLVVlNDSSDOHLVVDVLPXORLGDDQP\|VV\QW\YlIDDVLUDNHQQHMRWDNl\WHWllQK\YlNVLOXMXXVODVNHQQDVVDMDYlV\misanalyysissä. Tuotteiston kriittisimpiä komponentteja
ovat sylinterikannet.

2KMHOPDQWDUYHOlKW|LQHQNULLWWLVLLQRQJHOPLLQ NXOXPLQHQNLWNDNRUURRVLRYlV\PLQHQNRUNHDWOlPS|WLODW 
keskittynyt teollisuusyritysten ja yliopistojen tutkimusyhteistyö tuotti niin tieteellisesti kuin teollisuuden kannalta
koko joukon merkittäviä tuloksia. Ne ovat konkreettisia
HQHUJLDMDNXVWDQQXVWHKRNNDLWDUDWNDLVXMDMRLOODYDKYLVWHWDDQPHWDOOLNRQHMDFOHDQWHFKWHROOLVXXWHPPHNLOSDLOXkykyä. Tuotoslistaan sisältyy mm. yli 200 tieteellistä julNDLVXDMDWHNQLVWlUDSRUWWLDYlLW|VNLUMDDGLSORPLW\|WlN\PPHQLlSURWRW\\SSHMl\NVLXXVLVSLQR൵\ULW\V
Tutkimuksen pohjalta on jo kehitetty useita avauksia teolOLVXXWHHQ.DLNNLDDQ\OLXXWWDWXRWHWWDRQNHKLWHWW\MD
kiitos kuuluu konsortion vahvalle sitoutumiselle yhteistyöhön. Yritykset myös integroivat tutkimusta omaan
tuotekehitykseensä ja tuotteistamiseen.

Lujuus- ja väsymisanalyysi
Lujuus- ja väsymisanalyysi on hyvin tärkeä osa moottorin
VXXQQLWWHOXD:lUWVLOlVVlRQSDULN\PPHQWlOXMXXVODVNLMDD
ja lisäksi laskentapalveluja ostetaan jonkin verran. LaskiMRLOODRQNl\W|VVllQ9DDVDVVDODVNHQWDWHKRD&38Q
YHUUDQPLNlOLHQHHVXXULQNOXVWHUL&6&QXONRSXROHOOD
6XRPHVVD
3DOORJUD¿LWWLYDOXUDXWRMHQWXWNLPXNVHQ\KWH\GHVVlNHKLWHWtiin myös väsymisanalyysiä. Muun muassa varmuuskertoimista siirryttiin elinikäarvioon ja laskentaan otettiin
mukaan tilastollinen analyysi.

Laskentamenetelmät ja -mallit
Laskentamenetelmät on kehitetty yhteistyössä ohjelmistoWRLPLWWDMLHQNDQVVDMDQHRYDWPDDLOPDQKXLSSXOXRNNDD
3DLNDOOLVHWPDWHULDDOLRPLQDLVXXGHWRQOLLWHWW\PXNDDQ
väsymislaskentaan. Laskentamalleissa otetaan huomioon
muun muassa:
– elastisuus
±PRGL¿RLWX9RQ0LVHVLQP\|W|NULWHHUL
– kinemaattinen lujittuminen
– isotrooppinen lujittuminen.

Jäännösjännitykset
6HXUDDYDNHKLW\VYDLKHRQMllQQ|VMlQQLW\VWHQVLPXORLQWLMD
WXORVWHQYHUL¿RLQWL7DUNRLWXNVHQDRQDOXNVLSRLVWDDWDUSHHWWRPDWMlQQLW\VWHQSRLVWRKHKNXWXNVHWMROORLQVDDGDDQ
kustannussäästöjä ja poistetaan mahdollisia tuotannon
pullonkauloja.
Myöhemmässä vaiheessa kappale voidaan suunnitella
VLWHQHWWlMllQQ|VMlQQLW\NVHWDOHQWDYDWNl\WW|MlQQLW\NVLl
etenkin sisäänajovaiheessa. Tällä voidaan saada komponenteille lisää elinikää.

FIMECCIN MATERIAALIOHJELMISSA
VAIKUTTAVIA TULOKSIA
6SLQYHUVH2\VVlVHQLRULNRQVXOWWLQDWRLPLYD7N70DUNNX
Heino esitteli teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin kesNLWW\Q\WWlPDWHULDDOLWXWNLPXVRKMHOPDD'(0$33 'HPDQGLQJ$SSOLFDWLRQV± 2KMHOPDRQRQQLVWXQXW
OXRPDDQWLLYLLQPRQLDODLVHQRVDDPLV\KWHLV|QMDXXGHQODLsen yhteistyömallin yritysten ja tutkimusryhmien välille.

Esimerkkejä tuloksista
'(0$33RKMHOPDQKXLSSXWXORNVLVWDPDLQLWWDNRRQ2XWRkummun nikkelitön korkeakrominen ruostumaton teräs
6HRQNRUURRVLRQNHVWRLQHQNXVWDQQXVWHKRNDV
IHUULLWWLQHQWHUlVMRQNDODDMDDQVRYHOOXVNHQWWllQNXXOXYDW
QLLQUDNHQQXVMDDXWRWHROOLVXXVNXLQP\|VNHLWWL|ODLWWHHW
ruoanlaittovälineet ja kattilat.
Toinen esimerkki merkittävästä uusien terästen kehitykVHVWlRQ66$%(XURSHQXOWUDOXMLHQ 2SWLP NXOXWXV
5DH[ VHNlVXRMDXVWHUlVWHQ 5DPRU WXRWHSHUKHLGHQODDMHQQXNVHW'(0$33WXWNLPXVWXORVWHQSRKMDOWD66$%RQ
jo kehittänyt toistakymmentä uutta tuotetta. Tuotteet mahGROOLVWDYDWRKXWVHLQlPlLVLlNHY\HPSLlUDNHQWHLWDHVLPHUkiksi nostolaitteissa ja kuljetuskonteissa tai toisaalta hyYLQNLQSDNVXMDOXMLDMDNRYLDWHUlVUDNHQWHLWDPXUVNDLQWHQ
osissa ja kauhoissa.

BSA ja HYBRIDS luovat uusia
arvoverkkoja ja kilpailukykyä
7RLVHQVXNXSROYHQ),0(&&%6$MD+<%5,'6RKMHOmiin (aloitettu 2014) on rakennettu uudenlaisia monialaiVLDSURMHNWLNRNRQDLVXXNVLDMRLVVDKDHWDDQUDWNDLVXMD\ULtysten tulevaisuuden tarpeisiin ja alan keskeisiin tutkimuskysymyksiin sovelluslähtöisen materiaalikehityksen kautta. Mukana on iso joukko pk-yrityksiä sekä paljon materiaalien käyttäjiä eri sovellusalueilta.
%6$ %UHDNWKURXJK6WHHOVDQG$SSOLFDWLRQV NHKLWWll
mm. uusia elinkaaritehokkaita teräksiä ja valumateriaaleja
NDVYDYLHQWHNQRORJLDDORMHQ HVLPELRHQHUJLDDUNWLVHW
WHNQRORJLDWNXOMHWXVYlOLQHHW VRYHOOXNVLLQ<KWHLVW\|VVl
on mukana 31 yritystä ja 7 tutkimuslaitosta. Myös uusien
valumateriaalien systemaattinen tutkimus etenee. Uuden
sukupolven valumateriaaleja kehitetään ja sovelletaan
V\VWHPDDWWLVHVWLPP&RPSRQHQWDQ:lUWVLOlQ3RQVVHQ
3RVLYDQ977QMD$DOWR\OLRSLVWRQYRLPLQ

Tohtorikoulu kasvattaa uutta
monialaista osaamista
Merkittävä osa tutkimustyöstä tehdään yli 30 väitöskirjatyön muodossa ohjelmien yhteisessä omassa tohtorikou-
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OXVVD ),0(&&%UHDNWKURXJK0DWHULDOV'RFWRUDO
6FKRRO 7XWNLMDWSXUHXWXYDW\KGHVVlWHROOLVXXVNXPSSDQLHQNDQVVDPllULWHOW\LKLQWXWNLPXNVHOOLVHVWLKDDVWDYLLQMD
oikeisiin ongelmiin yhteistyössä alansa johtavien kansainvälisten tutkimuskumppanien kanssa.

VALURAUTOJEN OMINAISUUDET
KOROTETUISSA LÄMPÖTILOISSA
$DOWR\OLRSLVWROODWXWNLMDQDWRLPLYDGLSORPLLQVLQ||UL.DOle Jalava esitteli otsikon mukaisessa tutkimusprojektissa
tehtävää valurautatutkimusta omalta osa-alueeltaan. Tutkimuksen pääpaino on eri valurautatyyppien lämmönsiirto-ominaisuuksien selvittämisessä ja optimoinnissa. Lämmönsiirron parantaminen lujuusominaisuuksia menettäPlWWlRQYlOWWlPlW|QWlMRWWDNRQHHQUDNHQQXVWHROOLVXXGHQ
toimijoiden kehityshaasteet voidaan ratkaista. Tähän tutkimusalueeseen on lähtenyt tiiviisti mukaan joukko merNLWWlYLlYDOXWXRWWHLGHQNl\WWlMLlNXWHQ:lUWVLOl2\MD
YDOLPRLWDNXWHQ&RPSRQHQWD2\M
Tutkimus on vahvasti kokeellinen. Ohjelman mukaiset
testivalut tehdään pääosin Valimoinstituutissa TampereelODPXWWDP\|V$DOWR\OLRSLVWRQYDOLPRODERUDWRULRVVDVHNl
vaativampien materiaalien osalta lisäksi mainittujen teollisuuslaitosten avustuksella. Tämä on osana isompaa
),0(&&%6$1RYHOFDVWPDWHULDOVPDWHULDDOLWXWNLPXVSURMHNWLDMRNDSXROHVWDDQNXXOXX)LPHFF2\QNRRUGLQRLmaan tutkimuskokonaisuuteen.

Materiaalidataa teollisuudelle tieteen keinoin
1\WNl\QQLVVlROHYDWXWNLPXVRQRVD.DOOH-DODYDQYlLW|VW\|WlMRNDRQWDUNRLWXVVDDGDSllW|NVHHQYXRQQD
Tavoitteena väitöstutkimuksessa on täyttää teollisuustoimijoiden tarve korotettujen lämpötilojen materiaalidatalle
MD\PPlUU\NVHOOH7LHWRYDOXUDXWRMHQWRGHOOLVHVWDI\VLNDDlisesta käyttäytymisestä vaativissa käyttöolosuhteissa on
elintärkeää yhä monimutkaisempien valukomponenttien
suunnittelussa. Teollisuuslaitokset ja siellä työskentelevät
PDWHULDDOLYDVWDDYDWRYDWWXRQHHWHVLOOHVHQHWWlYDOXPDWHriaalien todellisesta käyttäytymisestä tulisi saada huomattavasti tarkempaa dataa kuin mitä yksinomaan laveat
materiaalistandardit antavat. Tästä hyvänä esimerkkinä
ovat kuumassa käyttölämpötilassa toimivat ja valutekniVHVWLYDDWLYDW:lUWVLOlQPRRWWRUHLGHQV\OLQWHULNDQQHW

Optimoitu valutuote valimosta loppukäyttäjälle
7XWNLPXNVHQWlVVlYDLKHHVVDRQMRKXRPDWWXHWWlYDOXMHQ
valmistuksessa lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen. ValurauGDOOHRPLQDLQHQJUD¿LWWLPRQLQHRORPXRWRLQHHQ\KGLVWHWtynä erilaisiin mikrorakenteisiin luo valunkäyttäjälle laaMDQRPLQDLVXXVNLUMRQ0PVXRPXW\OSSlMDSDOORJUD¿LWWLUDXGDWRYDWNl\WWl\W\PLVHOWllQDLYDQHULODLVLD6XRPXMD
W\OSSlJUD¿LWWLUDXGRLOODKLLOLDQWDDRORPXRWRQVDYXRNVL
OlPP|QVLLUWRHWXDPXWWDVDPDOODKHLNHQWllPPOXMXXVRPLQDLVXXNVLDYHUUDWWXQDSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXWDDQ+LLOHQ
HULW\LVRPLQDLVXXNVLHQPPPXRWRMDMRKWDYXXVRPLQDLVXXNVLHQWDNLDVXRPXMDW\OSSlUDXWRMDRQKHOSRPSLOXMLWWDDOlPP|QMRKWDYXXGHQKHLNHQW\PlWWlNXQWDDVSDOORJUD¿LWWLUDXWRMHQNDQVVDRQROWDYDWDUNHPSDQDPLNURUDNHQWHHQ
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Kuva 12. Tutkimuksessa saatuja esimerkkituloksia verrattuna materiaalistandardin suppeaan datapisteeseen.

GRPLQRLYDQYDLNXWXNVHQWDNLD6\YHPSllYDOXUDXWD\Pmärrystä etsivän tulee siis ottaa huomioon vähintäänkin
PDWHULDDOLQVHRVWXVJUD¿LWLQRORPXRWR\OHLQHQPLNURUDkenne ja komponentin käyttölämpötila-alue.

AUSTEMPEROITU PALLOGRAFIITTIRAUTA (ADI)
ADI:n löytymisen ja käytön historiaa
0RYHQWDNVHOODSllPHWDOOXUJLQDW\|VNHQWHOHYl',.DLVX
6RLYLRDORLWWLHVLWHOPlQVlNHUWRPDOODSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXWRMHQNDXSDOOLVHQNl\W|QKLVWRULDVWDMRNDXORWWXX
luvun loppupuolelle. Tuolloin magnesiumin ja ceriumin
JUD¿LWWLDSDOORXWWDYDYDLNXWXVKDYDLWWLLQ0LOOLVLQMD0RUURJKLQWXWNLPXVWHQWXORNVHQD6XXULQNHKLW\VDVNHOSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGRLVVDWDSDKWXLOXYXOODMROORLQDXVWHPSHURLGXQSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGDQ $', HULQRPDLVHW
mekaaniset ominaisuudet havaittiin ja tuotteistettiin asiakNDLGHQNl\WW||Q6HXUDDYDNHKLW\VDVNHOVDLNLQRGRWWDD
DLQDOXYXQWDLWWHHVHHQDVWLMROORLQ0LOOLVLQ
julkaiseman patentin johtopäätösten vastaisesti osoitettiin
SLLQVHRVWXNVHOODROHYDQSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGDQVLWNH\WWl
OLVllYlYDLNXWXVHLNlKDXUDVWXWWDYDNXWHQ0LOOLVROLWXORNVLVWDDQSllWHOO\W7lPlHKNlYXRVLN\PPHQLlSDOORJUD¿LWtivalurautojen kehitystä hidastanut johtopäätös perustui
\NVLQNHUWDLVHHQDMDWXVYLUKHHVHHQMRQNDSHUXVWHHOODPDQgaanin korkean pitoisuuden aiheuttamaa murtovenymän
alentumista pidettiin piistä johtuvana.

Liuoslujitetut pallograﬁittiraudat käyttöön 2011
9XRQQDSLLOOlOLXRVOXMLWHWXWSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGDW
K\YlNV\WWLLQRVDNVLHXURRSSDODLVWDVWDQGDUGLD(1
6WDQGDUGLQPHNDDQLVLDRPLQDLVXXNVLDHVLWWlYLLQWDXOXNRLhin perehdyttäessä on helppo havaita piin suotuisat vaikuWXNVHWPHNDDQLVLOOHRPLQDLVXXNVLOOH3LLOOlVHRVWDHQRQ
PDKGROOLVWDVDDYXWWDDYDVWDDYDYHWRPXUWROXMXXVYlKLQtään kaksinkertainen vetomurtovenymä ja korkeampi
P\|W|MDPXUWROXMXXNVLHQVXKGHMDUDNHQWHHWRQMRND
tapauksessa mitoitettava myötö- eikä murtolujuuden mukaan. Näiden positiivisten havaintojen perusteella tehtiin
WXWNLPXVVXXQQLWHOPDMRQNDWDUNRLWXNVHQDRQVHOYLWWllSLLQ
vaikutusta ADI:n valmistettavuuteen ja saavutettaviin
mekaanisiin ominaisuuksiin.

ADI:n valmistus perustuu lämpökäsittelyihin
ADI:n valmistus perustuu kolmivaiheiseen lämpökäsitte21

Kuva 13. ADI valmistetaan kolmivaiheisella lämpökäsittelyllä pallograﬁittivaluraudasta.

O\\Q(QVLQUDXWDNXXPHQQHWDDQVHRVWXNVHVWDULLSSXHQ
QRLQ±&QOlPS|WLODDQMROORLQYDOXWLODLQHQIHUriittis-perliittinen mikrorakenne muuttuu täysin austeniittiVHNVL$XVWHQRLQQLQDLNDQDJUD¿LWLVWDOLXNHQHHKLLOWlPDWULLVLLQWDVDSDLQRSLLUURNVHQPXNDLVHVWLMDWDYRLWHOWDYDKLLOLSLWRLVXXVRQQRLQ±$XVWHQRLQQLQMlONHHQUDXWD
VDPPXWHWDDQWDYDOOLVLPPLQVXRODN\OS\\QVLOOlUDXWDHL
VDDPXXWWXDPDUWHQVLLWWLVHNVL6DPPXWXNVHVVDRQYDUPLVWHWWDYDULLWWlYlQVXXULMllKW\PLVQRSHXVHWWHLIHUULLWWLlWDL
SHUOLLWWLlSllVHV\QW\PllQ.RVNDVXRODN\OY\QMllKG\W\VYDLNXWXVRQUDMDOOLQHQRQSDNVXVHLQlPlLVHPSLlNDSSDOHLWDVHRVWHWWDYDVHRVDLQHLOODMRWNDVLLUWlYlWIHUULLWLQMDSHUOLLtin muodostumista myöhemmäksi. Tavanomaisesti käytetW\MlVHRVDLQHLWDRYDWHVLPHUNLNVLQLNNHOLNXSDULMDPRO\EGHHQL6DPPXWXVVXRODQOlPS|WLODRQWDYRLWHOOXVWD$',Q
OXMXXVOXRNDVWDULLSSXHQ±&6DPPXWXVWDVHXUDD
SLWRWlVVlOlPS|WLODVVDQLLQNXWVXWWXDXVWHPSHURLQWLMRND
YDVWDDNlVLWWHO\QlWHUlVWHQEDLQLWRLQWLD(UREDLQLWRLQQLQMD
DXVWHPSHURLQQLQYlOLOOHV\QW\\SDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGDQ
VLVlOWlPlQSLLQDQVLRVWDVLOOlSLLQPDWDODOLXNRLVXXVNDUELdeihin hidastaa bainiittisten karbidien syntymistä ja ausWHPSHURLQQLQWXORNVHQDV\QW\\PHWDVWDELLOLIHUULLWWLVDXVWHQLLWWLQHQGXSOH[UDNHQQHHOLDXVIHUULLWWL.XYDVVDRQ
esitetty ADI:n kolmivaiheinen lämpökäsittely.

ADI on tutkimuksen kohteena myös Suomessa
),0(&&QWXWNLPXVKDQNNHHQ%6$12&0$$',LQ
keskittyvän osaprojektin ensimmäisessä vaiheessa on
OlPS|NlVLWHOW\NDXSDOOLVHVVDYDOLPRVVDYDOHWWXDSLLOOl
OLXRVOXMLWHWWXD(1*-6SDOORJUD¿LWWLYDOXUDXWDODDtua sekä laboratorio- että pienessä teollisessa mittakaavassa. 20 mm:n koesauvat koneistettiin 25 mm:n y-blokista.
Aalto-yliopiston konetekniikan materiaalitekniikan laboratoriossa suoritetuissa lämpökäsittelyissä koesauvat austenoitiin 60 minuuttia 950 °C:n lämpötilassa ilma-atmosIllULVVlMDVDPPXWHWWLLQMDDVWHLVLLQVXRODN\OS\LKLQMRLVVDSLWRDLNDROLPLQXXWWLD/lPS|NlVLWHOlyistä sauvoista koneistettiin standardin mukaiset vetokoesauvat ja niille suoritettiin vetokoe. Tulokset on koottu
WDXOXNNRRQ7XORNVLVWDQlKGllQHWWlVXRUDDQNDXSDOOLVHVWD*-6ODDGXVWDRQPDKGROOLVWDVDDGDVLWNHll
ADI:a myös matalissa lämpötiloissa lämpökäsittelemällä.
+\SRWHHVLRQHWWlNRUNHDPSLSLLSLWRLVXXVHKNlLVHHNDUELGLHQPXRGRVWXPLVWDSDUHPPLQMROORLQP\|VPDWDOLVVD
22

Taulukko 1. Laboratoriolämpökäsittelyillä saavutetut mekaaniset ominaisuudet.

lämpötiloissa alle 300 °C:ssa austemperoidut ADI:t säilyttävät sitkeytensä.
.DXSDOOLVHQSLLOOlOLXRVOXMLWHWXQSDOORJUD¿LWWLYDOXUDXGDQ
OLVlNVLRQ9DOLPRLQVWLWXXWLOODYDOHWWXNRHVXODWXNVLDMRLVVD
RQYDULRLWXSLLQPDQJDDQLQMDDLHPPLQPDLQLWWXMHQNDUNHnevuutta lisäävien seosaineiden määriä. Näiden tulosten
DUYLRLQWLRQYLHOlNHVNHQ.RHVXODWXVWHQMDNl\WlQW|l
matkivien kokeiden lisäksi tutkimuksessa on käytetty
OlPS|NlVLWWHO\VLPXODDWWRULD),0(&&%6$SURMHNWLVVD
mukana olevan Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä
Gleeble-laitteistolla suoritettavilla lämpökäsittelyillä tutkitaan austenointilämpötilan ja piin vaikutusta karkenevuuteen. Menetelmässä päästään todella tarkasti hallittaYLLQOlPS|WLODNl\ULLQMDSLHQLOOlQl\WWHLOOlRQPDKGROOLVWD
simuloida myös isojen kappaleiden jäähtymisnopeuksia.
7lPlKHOSRWWDDYlLW|VW\|WlWHNHYlQ.DLVX6RLYLRQPXkaan lämpökäsittelymallin kehittämistä.

Yhteenveto ja yhteistyötahot
Tutkimuksissa on havaittu ADI:n valmistamisen olevan
PDKGROOLVWDSLLOOlOLXRVOXMLWHWXVWDIHUULLWWLVHVWlOlKW|DLQHHVWD.RHVDXYRMHQNRQHLVWXNVHQ\KWH\GHVVlRQNXLWHQNLQ
havaittu koesauvojen olevan äärimmäisen kovia ja vaikeiWDYDOPLVWDD6\\WlWlKlQWXWNLWDDQSDUKDLOODDQ
3LLQSRWHQWLDDOLQHQOLVlNDUNHQHYXXGHOOHMDSLLQWRLPLQWD
muiden karkenevuutta lisäävien seosaineiden kanssa yhteistyössä on niin ikään työpöydällä. Jatkossa koevalut
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tulevat keskittymään etenkin paksuseinämäisiin kappaleisiin ja niiden lämpökäsittelyn hallintaan. Väitöskirjatyössä on tarkoituksena lisätä osaamista ADI:n seostuksen
vaikutuksesta karkenevuuteen ja kehittää lämpökäsittelyPDOOLMRQNDDYXOODPRQLPXWNDLVWHQNLQNDSSDOHLGHQ$',
käsittelyjen simulointi on mahdollista.
6RLYLRQWXWNLPXVW\|QWXORNVLDRYDWHGLVWlQHHWWRKWRULNRXOXWHWWDYDNROOHJD.DOOH-DODYD$DOWR\OLRSLVWRVWD2VNDUL
5\WL6XRPHQ0DWHULDDOLWXWNLPXV2\VWlMD-XKD8XVLWDOR
2XOXQ\OLRSLVWRVWD7XWNLPXVW\|WlRQUDKRLWHWWX),0(&&
%6$KDQNNHHVWD

ka suurimman osan ajasta ne ovat koneiden ja keskeneräisen tuotannon varastoina. Tuottavuushyppy pitäisi aloittaa
VLLWlHWWlYDOLPRWMDMDWNRMDORVWXVWRLPLVLYDWSLNHPPLQNLQ
\KWlMDNVRLVHVWLNXLQNDKGHNVDQWXQWLDYLLWHQlSlLYlQl
viikossa.
(ULW\LVHVWLNDOOLLQW\|YRLPDQPDLVVDNXWHQ6XRPHVVD
pääoman pitäisi olla paljon tehokkaammassa käytössä.
3HNND.HPSSDLQHQHVLWWLNLQN\V\P\NVHQ´0LWHQPDDLOman vähätöisimälle kansakunnalle voisi kuulua maailman
NRUNHLQHOLQWDVR"´

Isojen rauta- ja teräsvalujen
valmistuksen ongelmat
UUTTA LÄHESTYMISTÄ
ISOIHIN RAUTA- JA TERÄSVALUIHIN
0HHKDQLWH:RUOGZLGHQSUHVLGHQWWL3HNND.HPSSDLQHQ
korosti valuteknologian tärkeyttä: jopa yli 90 % teollisesti
YDOPLVWHWXLVWDWXRWWHLVWDVLVlOWllYDOXMD(VLWHOPlQWHHPDW
olivat: 1) raskaiden valujen valmistukseen liittyvät tekniVHWMDORJLVWLVHWRQJHOPDW SDNVXVHLQlPlLVWHQSDOORJUD¿LWWLUDXWDODDWXMHQSXXWWHHOOLVHWVWDQGDUGLWMDWHVWDXVPHQHWHOPlW PDKGROOLVXXGHWSDUDQWDDLVRMHQYDOXMHQPDWHULaalin laatua ja tuotannon tehokkuutta yhdistämällä testattuja tekniikoita samaan automatisoituun prosessiin jopa
100 tonnin valuille.

Kuva 14. Värikkäillä vertauksilla herätteli yhdistyksemme kunniajäsen
Pekka Kemppainen valimoita ja valun käyttäjiä kehitysharppauksiin.
Maailma muuttuu nopeasti, olisiko syytä valun käyttäjien ja valimoidenkin sopeutua muutoksiin ja nähdä muutoksien mukanaan tuomat
mahdollisuudet?

Lujempaa varmemmin ja halvemmalla

(ULW\LVHVWLLVRLOOHUDXWDMDWHUlVYDOXLOOHWDUYLWDDQDMDQPXNDLVHWVWDQGDUGLWMDWHVWLWOXMHPPLOOHNHY\HPPLOOHMDKDOYHPPLOOHYDOXLOOH7HNQLVHQlKDDVWHHQDSLWllROODHWWl
isotkin valut tulee valmistaa automaattilinjalla asennusvalmiiksi komponenteiksi ja osakokoonpanoiksi. Jopa
DODQVDSDUKDLWDYDOLPRLWDRQYDLNHDNXWVXDWHKWDLNVLNRVVALIMOVIESTI 2 s 2016

Markkinoiden muututtua globaaleiksi tehtaat suunnitelODDQPDDLOPDQODDMXLVLDPDUNNLQRLWDYDUWHQ.RQHHWNDVYDvat isommiksi ja niitä valmistetaan enemmän kuin yksi.
7lVWlVHXUDDHWWlLVRPSLHQYDOXMHQWDUYHNDVYDDQRSHDD
vauhtia.

Kuva 15. Tuuliturbiineissa on nopeasti siirrytty noin yhden megawatin
maalle pystytettävistä turbiineista 6–8 MW:n ja jatkossa jopa 10–12
MW:n merelle rakennettaviin koneisiin. Yllä 1,5 MW:n ja alla 6 MW:n
tuuliturbiinin napa.

.DKGHQDYDLQNRPSRQHQWLQHOLQDYDQMDUXQJRQSDLQRRQ
noussut alle 10 tonnista yli 50 tonniin ja rungon osalta 15
tonnista 75 tonniin. Valutuotteiden äärimitat ovat kasvaneet parista metristä 6–8 metriin. Näin valtavien valujen
valmistukseen ja saatavuuteen liittyy myös ongelmia:
0DDLOPDVVDRQYDLQKDUYRMDYDOLPRLWDMDNRQHLVWDMLD
jotka pystyvät valmistamaan näin valtavia valukomponentteja.
- Todella suurten valujen maakuljetus on erittäin kallista:
rahti sisämaassa sijaitsevalta valimolta rannikon koneistaMDOOHYRLPDNVDDHQHPPlQNXLQLWVHYDOX
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0HULNXOMHWXNVHVVDVXXUHWYDOXWHLYlWPDKGXNRQWWLLQMD
QHNXOMHWHWDDQDOXVOHY\OOlHOL´ÀlWLOOl´1lLQUDKGLQKLQWD
PHONHLQN\PPHQNHUWDLVWXXHOLUDKWLQRXVHH±HXURVta tonnia kohden aina 500–600 euroon tonnilta. Tämä
kumoaa täysin halvemman palkkatason tarjoaman kustanQXVHGXQMRVYDOXWXRGDDQHVLPHUNLNVL.LLQDVWD(XURRSpaan.
- Valujen laadun kannalta yli 200 mm:n seinämät jähmetW\YlWMDMllKW\YlWQLLQKLWDDVWLHWWlWDYRLWHOOXQPLNURUDNHQWHHQHULW\LVHVWLSDOORJUD¿LWLQVDDYXWWDPLQHQYDLNHXWXX

Chunky-graﬁitti eli matojen pesä
Ylisuuren valutuotteen valmistamisessa suurena ongelmaQDRQSLWNlMlKPHWW\PLVMDMllKW\PLVDLNDHULW\LVHVWL
hiekkamuottiin valettaessa. Tämä johtuu suurten valujen
paksuista seinämistä ja koko valun massiivisesta koosta.
Viikon muottijäähtymisen aiheuttaman valtavan tilantarpeen lisäksi kappaleen sisälle syntyy epämuodostunutta
JUD¿LWWLDHOLFKXQN\JUD¿LWWLDMRNDRQHVLWHWW\NXYDVVD
Tällaista materiaalia kansainväliset tuuliturbiinivalmistajat joutuvat kuitenkin hyväksymään enimmillään 30 %
VHLQlPlQNHVNLOLQMDOODNXQSDUHPSDDNDDQHLVDDGDDLNDLVHNVL.HPSSDLQHQWRWHVL

eikä testaamiselle matalissa lämpötiloissa.
- Feriittisenä laatuna se edellyttää matala-mangaanisen
SXKWDDQVXODUDDNDDLQHHQMRVWDRQDLQDKXXWDYDSXODMDVH
RQK\YLQNDOOLVWD(GHOOLVHQNRUNHDVXKGDQWHHQDLNDQD
vuonna 2008 matalamangaanisen harkon hinta nousi 800–
900 euroon tonnilta eli kaksinkertaiseksi romuun verrattuQD6LWlWDUYLWDDQ\OLVXODSDQRNVHVWD

Lujempia valumateriaaleja ja
murtumissitkeys iskusitkeyden tilalle
.l\WHWWlYLVVlRQP\|VOXMHPSLDYDOXPDWHULDDOHMDMDQlLWl
RYDWPP(1*-6(1*-6«MD$',VHNl
OXNXLVDMRXNNRYDOXWHUlNVLl6HPLNVLQlLWlHLNXLWHQNDDQ
Nl\WHWlMRKWXX.HPSSDLVHQPXNDDQNDQDPXQDW\\SSLsestä ongelmasta: kaikki tuuliturbiinit pitää hyväksyttää
OXRNLWXVODLWRNVLOOD(UllOOlVDNVDODLVHOODOXRNLWXVODLWRNVHOOD
on poikkeuksellisen vahva markkina-asema tällä toimialuHHOODHLYlWNlKH´SROLLVLQURROLVVD´ROHMXXULKDOXNNDLWD
muuttamaan nykytilannetta. Tämän vuoksi tuuliturbiinivalmistajat jatkavat vanhoilla eväillä. Ainoa vaatimus tällä
OXRNLWXVODLWRNVHOODRQHWWlPXUWRYHQ\PlRQ\OLMD
murtuma tapahtuu sitkeänä matalimmassa suunnitellussa
käyttölämpötilassa.

Murtumissitkeys kriteeriksi iskusitkeyden tilalle

Kuva 16. Chunky-graﬁittia, vasemmalla mikrorakenteessa ja oikealla
murtopinnassa. Mikroskoopilla katsottuna rakenne näyttää matojen pesältä. Tämä rakenne ei tietenkään täytä vaadittuja lujuusominaisuuksia.

Tuuliturbiinin avainkomponentit

7XXOLWXUELLQLHQYDOHWWXMDRVLDRYDWQDSDUXQNRODDNHULSHVlWJHQHUDDWWRULQNXRUHWMDYDLKWHHOOLVHVVDYHUVLRVVDYDLKteiston osat. Useimpien valuosien materiaaliksi on valittu
SDOORJUD¿LWWLYDOXUDXWD*-68/77lKlQRQSllG\WW\NRVNDVHROLDLQXWSDOORJUD¿LWWLPDWHULDDOLMROOHROL
määritelty sitkeyttä kuvaava iskusitkeysarvo 10 J matalissa lämpötiloissa -20 °C tai -40 °C. Tämän materiaalin
P\|W|UDMDRQYDLQ03D,VNXVLWNH\VHLROHPLWRLWXNVHQSHUXVWDMRWHQVHRQYllUlNULWHHULVLWNH\GHOOH±HLNlVH
ROHHQllPXNDQD(1VWDQGDUGLVVDNDDQ7lPlQ
vuoksi tornin päähän asennettavia koneita ei pitäisi missään tapauksessa valmistaa heikoimmasta ja siten painaYLPPDVWDYDOXPDWHULDDOLVWD/LVlNVL.HPSSDLQHQKDDVWRL
NRQHSDMDMDYDOLPRWHROOLVXXGHQHGXVWDMLDNHUWRPDOODHWWl
tuulisähkön hinnan alentamiseksi komponentit pitää saada
35 % kevyemmäksi ja 50 % edullisemmaksi.
Tuuliturbiinin tehon kasvattamiseksi parhaimmat keinot
RYDWNRUNHDWRUQLSLWNlWODYDWMD±0:QWHKROXRNND
Tämän seurauksena valujen seinämäpaksuus ja paino
YlLVWlPlWWlNDVYDYDW.RRQNDVYDPLVHVWDVHXUDDSDNVXVHLQlPlLVHOOH*-6YDOXOOHYDOPLVWXVWHNQLVLlRQJHOPLD
joita ovat mm.:
*-6YDOXOOHHLROHVLWNH\VNULWHHULlVXXQQLWWHOXOOH
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3DUDVNHLQRYDOPLVWDDNHY\HPSLlYDOXMDRQRWWDDLVNXVLWkeyden sijaan murtumissitkeys suunnittelu- ja testauskriWHHULNVL)HUULLWWLVLOOHSDOORJUD¿LWWLUDXGRLOOHWXOLVLOXRGDQV
master curves eli sitkeyden peruskäyrät samoin kuin teUlNVLOOlNLQ0HHKDQLWHRQPXNDQD(8Q9DQJXDUG,QLWLDWLYHRKMHOPDVVDMRVVDVHHXURRSSDODLVWHQWXUELLQLYDOPLVWDjien ja materiaalitutkimuslaitosten kanssa pyrkii käynnistämään ko. ongelmaan pureutuvan tutkimusohjelman.
Meehanite on maailmanlaajuinen lisenssivalimoiden ja
alueellisten Meehaniten konsultointiyhtiöiden organisaaWLRMRNDNHKLWWllXXWWDWHNQRORJLDDMDOLVHQVRLVLWl
Murtumissitkeys mitataan yleensä valtavan isoilla testikappaleilla. Tämä voitaisiin korvata käyttämällä samoja
standardoituja näytesauva-aihioita kuin vetokokeissakin
eli erillään ja kiinnivalettuja sauva-aihioita ja omenaporalla otettua näytettä. Murtumissitkeystestisauvan vaatima
DONXVlU|WXOLVLYDOPLVWDDYDNLRLGXOODVXRPDODLVHQ7UXHIODZ2\QSURIHVVRUL,LNND9LUNNXVHQNHKLWWlPlOOlWHUPRPHNDDQLVHOODVlU|QYDOPLVWXVNRQHHOOD.HPSSDLQHQLGHRL
6XSHU&DVWYDOLPRQNXVWDQQXNVHWDODVMDODDWXKXLSSXXQVD
9DOXWXRWWHHQWHUlVKLHNNDSXKDOOXVKLRQWDWDLNDUNHDNRQHLVWXVPLWWDMDXOWUDllQLWDUNDVWXVVHNlPHWDOOLSLQQRLWXVMD
maalaus tehdään robotisoituna kappaleen ollessa koko
ajan samassa jigissä. Lopuksi mm. tuuliturbiinin napa
NRNRRQSDQQDDQVDPDQQRVWXULQDOOD6RYHOWDPDOODNDLNNLD
Meehanite-teknologioita ja siirtymällä lujempien valumateriaalien käyttöön isoissa valuissa kokonaissäästöt ovat
vähintään 25–35 %. Jos valimo suunnitellaan jo alun perin
6XSHU&DVWSURVHVVLOOHNXVWDQQXVHWXYRLROODMRSD±
7lOODLQHQ6XSHU&DVWYDOLPRWHVWDWDDQWlPlQYXRGHQNXOXHVVDQVPDOOLYDOLPRSURMHNWLVVD(QVLPPlLQHQWXRWDQQROOLQHQODLWRVRQWRLPLQQDVVDSDULQYXRGHQVLVlOOlPDKGROOLVHVWL6NRWODQQLVVD
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HIEKKAMUOTTIEN 3D-TULOSTUS
+HWLWHF2\RQVDNVDODLVHQ'WXORVWLQYDOPLVWDMDYR[HOMHW
$*QYLUDOOLQHQSDUWQHUL6XRPHVVDWRWHVLWRLPLWXVMRKWDMD
diplomi-insinööri Ville Moilanen esitelmänsä aluksi. Hetitec on erikoistunut Valkeakoskella valumuottien ja keernojen valmistamiseen 3D-tulostamalla suoraan CADWLHGRVWRVWDMROORLQQVSHULQWHLVLlPDOOLYDUXVWHLWDHLWDUYLWse valmistaa.
Menetelmän merkittävimmät edut ovat lähes rajoittamaWRQJHRPHWULQHQYDSDXVQRSHXVMDNXVWDQQXVWHKRNNXXV
0LWlPRQLPXWNDLVHPSLYDOXNDSSDOHSLHQHPSLHUlNRNRMD
WLXNHPSLDLNDWDXOXVLWlNLOSDLOXN\N\LVHPSLPHQHWHOPl
on. Tarvittavat muotit ja keernat saadaan valmistettua jopa
VHXUDDYDNVLSlLYlNVLMDPRQLPXWNDLVLVWDNLQYDOXNDSSDleista voidaan tehdä uusia tuotekehitysversioita aina tarSHHQPXNDDQ6XXULQRVD+HWLWHFLQDVLDNNDLGHQSURMHNteista liittyykin joko valukappaleiden tuotekehitykseen tai
YDUDRVDWXRWDQWRRQMROORLQN\VHHVVlRYDWNLLUHHOOLVHWMD
pienivolyymiset varaosat.

Säästöjä läpi prosessin
Valumuottien 3D-tulostaminen on vienyt useiden Hetitecin asiakasyritysten valutuotteiden tuotekehityksen aivan
XXGHOOHWDVROOHVLOOlQ\WSURWRWXRWWHLWDYRLGDDQYDOPLVWDD
totuttua nopeammin ja edullisemmin. On ennennäkemäW|QWLODQQHHWWlYDOXNDSSDOHHQPRQLPXWNDLVXXVHLMXXULNDDQYDLNXWDSURWRWXRWWHHQYDOPLVWXVNXVWDQQXNVHHQYDDQ
merkittävimmät tekijät ovat toimitusaika ja tulostettavan
PXRWLQWDLNHHUQDQNRNR3DUKDLVVDWDSDXNVLVVDWXRWHNHKLW\VV\NOLlRQYRLWXO\KHQWllYXRGHVWDYLLWHHQYLLNNRRQ
PLQlDLNDQDWHKGllQYLLVLHULYHUVLRWDMRLVWDMDULQnakkain viikolla 5.
+XRPDWWDYDNXVWDQQXVHWXWXOHHP\|VVLLWlHWWlWXRWHNHKLtysprosessin aikana ei tarvitse välttämättä miettiä lainkaan
NDSSDOHHQYDOHWWDYXXWWDVDUMDWXRWDQQRVVD7lPlWDUNRLWWDD
että koneenosasta voidaan valaa testiversio ja ajaa sillä
testit läpi ja suunnitella kappaleen valettavuutta vasta
P\|KHPPLQ6LWlPXNDDNXQYDOXNDSSDOHHQORSXOOLVHW
JHRPHWULDWYDUPLVWXYDWMDWDUYLWWDYDWYRO\\PLWQRXVHYDW
YRLGDDQVLLUW\lNl\WWlPllQQVSHULQWHLVLlVDUMDWXRWDQWRRQ
soveltuvia valmistusmenetelmiä eli valumalleja ja keernalaatikoita. Jos kappale on erittäin monimutkainen ja malliYDUXVWHHWRYDWNDOOLLWDNDQQDWWDDYDUPLVWDDYDOXMlUMHVWHOmän toiminta tekemällä muutama kappale ensin 3D-tulosWHWXLOODPXRWHLOODNHHUQRLOODMRWWDP\|KHPPlVVlYDLKHHVsa vältyttäisiin mallivarusteiden kalliilta ja aikaa vieviltä
muutoksilta.

Kuva 18. Poikkeuksellisen suurta mittatarkkuutta vaativa vesitilan
keerna on valmistettu tulostamalla, ja se on menossa valimoteollisuuden käyttöön.

Kuva 17. Maailman suurimman tulostusalueen hiekkatulostin tulosti yhtenä kappaleena tämän hiekkatornin. Koneen malli on voxeljet VX4000,
jonka tulostusalue on 4 000 mm x 2 000 mm x 1 000 mm. Koneen
tuottama 600 dpi:n resoluutio takaa erinomaisen mittatarkkuuden ± 0,3
% ja ± 0,3 mm kappaleen koosta riippumatta. Tornin viereen mittatikuksi
kuvaa varten on asettunut voxeljet AG:n CEO Dr. Ingo Ederer.
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Oikea valmistusmenetelmä kullekin valumuotin osalle
Valimoiden kannalta on tärkeää tarkastella yksittäisten
NHHUQRMHQWXORVWXNVHQNXVWDQQXVWHKRNNXXWWD3DUDVK\|W\
saadaan aina valitsemalla kullekin valumuotin osalle ja
keernalle sopivin valmistusmenetelmä. Tämän vuoksi
NDQQDWWDDNLQODVNHDWDUNDVWLVHPLWlDLRWDDQWXORVWDDMD
PLNlRQYRO\\PL(VLPHUNLNVLWXORVWHWXQNHHUQDQNDSSDOHKLQQDQYHUWDDPLQHQNHHUQDODDWLNRQKLQWDDQHLULLWlYDDQ
laskennassa kannattaa ottaa huomioon myös kaikki kusWDQQXNVHWMRLWDV\QW\\HVLPHUNLNVLNHHUQRMHQNDDYDXNVHVsa ja kasaamisessa muottiin.
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Kuva 19: Seminaarin luennoitsijoista
osa saatiin yhteiseen valokuvaan
ensimmäisen kahvitauon aikana.
Istumassa vasemmalta Kaisu Soivio,
Hanna Tuhkanen, Gerhard Klügge,
Eero Pellikka ja Juhani Orkas. Seisomassa takana Kalle Jalava, Jukka
Palokangas, Jarkko Laine, Markku
Eljaala, perjantaipäivän puheenjohtaja Marko Telenius ja Markku Heino.

VUODEN VALUNKÄYTTÄJÄ
.RQWDNWLWLODLVXXVDONRLYXRGHQYDOXQNl\WWlMlQSDONLWVHPLsella. Nyt muistamisvuorossa oli John Deere Forestry Oy.
´-RKQ'HHUHRQDNWLLYLVHVWLMDPllUlWLHWRLVHVWLNHKLWWlQ\W
tuotteissaan käytettäviä valukomponentteja ja lisännyt
QLLGHQPllUllORSSXWXRWWHLVVDDQ6HRQP\|VWHKQ\WK\vää yhteistyötä Valimoinstituutin kanssa ja käyttänyt sen
koulutuspalveluita henkilöstönsä kouluttamiseen valujen
VXXQQLWWHOXQMDYDOXMHQNl\W|QOLVllPLVHNVL´SHUXVWHOL
YDOLQWDD9$/7<U\QDVLDQWXQWLMDSURIHVVRUL-XKDQL2Ukas. Hän nosti esiin myös John Deeren osoittaman vahvan
luottamuksen suomalaisten valimoiden osaamiseen gloEDDOLVVDPDDLOPDVVD+lQXVNRRHWWl\KWL|WXOHYDLVXXGHVsakin kehittää tuotteitaan yhteistyössä kotimaisen valimoteollisuuden kanssa. Valimot puolestaan haluavat pitää

yllä aktiivista vuoropuhelua valutuotteita käyttävien yriW\VWHQNDQVVDNXXQQHOODKHLGlQWDUSHLWDDQMDYDUPLVWDD
VLWHQYDOLPRWRLPLQQDQMDWNXPLVHQ6XRPHVVD

John Deeren kiitospuheenvuoro
Tuotekehityspäällikkö Juha Vainio mainitsi kiitospuheenYXRURVVDDQHWWl-RKQ'HHUHNl\WWllYDOHWWXMDRVLDPHWVlNRQHLVVDDQHVLPHUNLNVLNXRUPDLPLVVDSXRPHLVVDMDKDUvesteripäissä. Noin puolet on teräsvaluja ja puolet rautaYDOXMD9DOXLOODKDHWDDQNXVWDQQXVWHKRNNXXWWDVLOOlPRQLPXWNDLVLDUDNHQWHLWDRQKDQNDODWHKGlKLWVDDPDOOD´9DOHtut osat ovat myös kevyempiä. Niitä voi optimoida eli
OLVlWlSDNVXXWWDVLQQHPLVVlRQNRUNHDPPDWMlQQLW\NVHW
Loppuasiakkaille valujen käyttäminen näkyy heidän vaaWLPXNVHQVDWl\WWlYlQlODDWXQDMDNHVWlY\\WHQl´VHOYLWWL
Vainio.

Kuvat:Artikkelin teknisen osan kuvat ja taulukot ovat
luennoitsijoiden toimittamia. Seminaarissa otetut kuvat
ovat kirjoittajan ottamia. Kuvan 20 toimitti John Deere
Forestry Oy.
Kirjoittaja kiittää luennoitsijoita aktiivisesta osallistumisesta kirjoitustyöhön. Ilman näidenn asiantuntijoiden
kontribuutiota ei artikkalini olisi toteutunut.

Kuva 20. Vuoden valunkäyttäjä -todistus ja John Deeren vanhempi
suunnittelija Aki Pyykkö. Tuotekehityspäällikkö Juha Vainion kädessä on
valamalla valmistettu löylykauha. Valimoviestin lukijat onnittelevat sekä
toivottavat kipakoita löylyjä.
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Tapio Rantala
eläkkeelle

prof. Juhani Orkas
Aalto-yliopisto/
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

SVY:n ja VALTY ry:n entinen puheenjohtaja
Tapio Rantala jäi eläkkeelle 31.3.2016.
Seuraavassa yhteenveto Tapsan varsin
mittavasta työurasta.
Diplomi-insinööriksi Tapio valmistui Otaniemestä vuonna
1977 ja tekniikan lisensiaatiksi hän valmistui vuonna
1981. Työura alkoi Otaniemessä Teknillisellä korkeakoululla valimotekniikan assistenttina vuonna 1978 ja jatkui
siitä VTT Metallurgian laboratoriossa jaostopäällikkönä
vuodet 1980–1986. VTT:n vuosien jälkeen Tapio siirtyi
\ULW\VPDDLOPDDQ(QVLQ7DPSHOODVVDDVLDNDVSDOYHOXSllOOLNN|QlYXRGHW±VLWWHQSLWNlUXSHDPD9DOPHWLOOD0HWVROOD-\YlVN\OlVVlYDOLPRMDWRLPLWXVMRKWDMDQD
vuodet 1989–2008 ja lopuksi vuodesta 2008 lähtien eri
johtotehtävissä Componentalla aina eläköitymiseensä
saakka.
Uransa aikana Tapiolla oli paljon luottamustoimia. Hän
toimi mm. yhdistyksemme puheenjohtajana vuodet 1997–
7HNQRORJLDWHROOLVXXGHQ9DOLPRLGHQWRLPLDODU\KPlQ
puheenjohtajana (myöhemmin Valutuoteteollisuusyhdistys
U\9$/7< SXKHHQMRKWDMDQDYXRGHW±WHROOLsuuden energiasäästösopimuksen johtoryhmän jäsenenä
1999 - 2006 sekä Osuuskunta Teollisuuden Romu hallituksen jäsenenä ja Valimoiden Hankintaosuuskunnan
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2004 alkaen aina
ko. instanssin lopettamiseen saakka sekä Valimoinstituutin
johtoryhmän puheenjohtajana vuodet 2009–2015. Tapio
on aina tukenut voimakkaasti myös t&k -toimintaa ja hän
on sitä kautta toiminut useiden tutkimusohjelmien ja projektien johtoryhmissä. Tapsa sai myös allekirjoittaneen
aikanaan kiinnostumaan valimoiden sivutuotteiden hyöG\QWlPLVDVLRLVWDMDVLOOlWLHOOlROODDQYLHOlNLQ«
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Ennen VALTY ry:n hallituksen kokousta 1.3.2016 Tapio Rantalalle
luovutettiin pieni muistolahja. Kättelemässä professori, asiamies
Juhani Orkas varapuheenjohtaja Eero Pellikan myhäillessä

Noiden em. luottamustoimien suuri määrä on seurausta
VLLWlHWWl7DSLRQYDOLPRWHNQLQHQRVDDPLQHQRQKXLSSXOXRNNDDSllW|NVLVVllQKlQRQMlPlNNlMDRLNHXGHQPXkainen ja aina meidän muiden vielä miettiessä löytyi häneltä ratkaisuvaihtoehto hankalaankin asiaan. Niiden
käsittelyä on aina avittanut myös hänen lähes pohjanmaaODLQHQ 7DSVDNRWRLVLQ9LUURLOWD NXLYDKXXPRULQVD
8VNRQHWWlNDLNNL7DSVDQWXQWHYDW\KW\YlWQlLKLQK\YLHQ
HOlNHSlLYLHQWRLYRWXNVLLQ
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valimoperinnettä

Suomivalimon
malliveistämö

Kari Pohjalainen

Historiaa

Yrityshistoriaa

6XRPLYDOLPRWDLRLNHDPPLQ5DXWDMD0HWDOOLYDOLPR
6XRPLWDLYLHOl  QLPHOOl&RPSRQHQWD)LQODQG2\
6XRPLYDOLPRSHUXVWHWWLLQYXRQQD3HUXVWDMLQDROLYDW
Matti Lehtonen ja Victor Tolska.
Valimosta käytettyjä nimiä vuosien saatossa ovat olOHHWPP5066XRPLYDOLPR-27<KWL|W6DQWDVDOR-27
ja Componenta.
Matti Lehtonen oli Yrjö M. Lehtosen isoisä ja LehWRVLHQVXYXQRPLVWXNVHVVD6XRPLYDOLPRRQS\V\Q\WNLQ
0DWWL/HKWRVHOODROLSRLND%0/HKWRQHQMRNDU\KW\L
isänsä kuoleman jälkeen vuonna 1939 jatkamaan valimon
johdossa.
%0/HKWRQHQROLKHQNLO|MRND\PPlUVLNRXOXWXNsen merkityksen menestyvässä yrityksessä. Hänen ehdoWXNVHVWDDQSHUXVWHWWLLQDLNRLQDDQ6XRPHQ9DOLPRPLHVyhdistys huolehtimaan työnjohtajien jatkokoulutuksesta.
7lWlSHULQQHWWlRQ6XRPHQ9DOLPRWHNQLQHQ<KGLVW\VDQVLRNNDDVWLYLHQ\WHWHHQSlLQSHUXVWDPLVHVWDDQOlKWLHQ6Dmoin ensimmäinen suomenkielinen valimoalan oppikirja:
´)HWWZHLV:UHGHQ9DODMDQNLUMD´MXONDLVWLLQ%0/HKWRVHQWRLPLQQDQVHXUDXNVHQD.LUMDVWDRWHWWLLQOXYXOOD
SHUlWLYLLVL  SDLQRVWD0\|V6XRPHQ9DOLPRPLHVOHKWL
DORLWWLVLOORLQMXONDLVXWRLPLQQDQMRWD9DOLPRYLHVWLQ\N\ään ansiokkaasti jatkaa.
Vuonna 1956 nimettiin dipl.ins. Yrjö M. Lehtonen
6XRPLYDOLPRQWHNQLOOLVHNVLMRKWDMDNVL+lQKlQRQSHUXVWDjan Matti Lehtosen pojanpoika. Yrjö M. Lehtosella löytyy
valimoteollisuudessa osallistumisia käsivarren mittaisia
luetteloita. Valimoiden Toimialaryhmän perustamisessa
Yrjö M. Lehtonen on ollut tiiviisti mukana. Toimialan
ensimmäinen kokoushan pidettiin vuonna 1977 Hotelli
3DODFHQNRQJUHVVLVDOLVVD7RLPLDODU\KPlQYDLNXWXVNRNR
PDDPPHYDOLPRNHQWlVVlRQMDRQROOXWPHUNLWWlYl(QWLnen Valimoiden Toimialaryhmä tunnetaan nykyisin nimellä Valutuoteteollisuusyhdistys ry. = VALTY.

9XRQQD6XRPLYDOLPRVLLUW\L)OHPLQJLQNDWXVWl
.LUVWLQNDWX DLNDLVHPPLQ.ULVWLLQDQNDWX DDQMDP\|KHPPLQROLQSDLNDNVLYDNLLQWXL(OLPlHQNDWX9DOOLODVWD
1930-luvun lopulla työntekijämäärä alkoi lähennellä sataa
ja naistyöntekijöitäkin oli kymmenkunta. Tuotevalikoimiin kuului mm. puimakoneiden ja kumitehtaan koneiden
YDOXRVLDMRLWDYDOPLVWHWWLLQUXQVDDVWLDVLDNNDLOOH
V\WW\LWDOYLVRWDMD6XRPLYDOLPRQWXRWHYDOLNRLmaan kuului silloin mm. valurautakamiinoita ja alumiinisia hevosten länkiä. Mielenkiintoista oli raaka-aineiden
KDQNLQWDDOXPLLQLYDOXLKLQNRVNDUDDNDDLQHWWDVDDWLLQYDLQ
DODVDPPXWWXMHQOHQWRNRQHLGHQDOXPLLQLUXQJRLVWD.LUYHHOlä pilkottiin koneiden osia ja palat sulatettiin upokkaassa
ja sula kaadettiin muotteihin.
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Valimon siirto Iisalmeen, Parkatin alueelle
9XRQQD6XRPLYDOLPRQYDOLPRWRLPLQWDVLLUW\LXXVLLQ
tiloihin Teollisuuskadulle ja vuonna 1975 päätettiin siirtää
NRNR6XRPLYDOLPR,LVDOPHHQ6LLUURQV\\QlROLYDWXXGHW
työolosuhdemääräykset ja niiden aiheuttamat kohtuuttomat kustannukset ja siksi valimo päätettiin siirtää. Yhtenä
V\\QlROLP\|VHWWHL+HOVLQNLKDOXQQXWSLWll´OLNDLVWD
WHROOLVXXWWD´NDXSXQJLVVD9DLQRVDYDOLPRQW\|QWHNLM|LVWl
VLLUW\L,LVDOPHHQ6XXULQRVDMlL+HOVLQNLLQMDVLLUW\LPXLhin töihin.
Iisalmen valimon johtajaksi ja muuttoprojektin päälOLN|NVLYDOLWWLLQ3HNND+HLNNLOl,LVDOPLROLNHKLW\VDOXHWWD
MDWHROOLVLDW\|SDLNNRMDROLVLHOOlYlKlQMRWHQLVRQYDOLPRQ
VDDPLQHQSDLNNDNXQQDOOHROLPHONRLQHQ´ORWWRYRLWWR´
Työntekijöiden palkkaaminen oli siellä selvästi helpompaa kuin Helsingissä.

Malliveistämö
Malliveistämön sijoitus valimon alkuvaiheissa on useimVALIMOVIESTI 2 s 2016

miten muutaman miehen nurkkaus varsinaisen valimon
VLVlOOl9XRGHOWDO|\W\\OXHWWHOR´KXRPDWWDYLPPLVWD
NRQHLVWD´YDOLPRVVDMDVLLQlPDLQLWDDQSRUDNRQHSXXVRUYLMDYDQQHVDKD0\|KHPPLQWLHGHWllQHWWlPDOOLYHLVWlP|QRVRLWWHHQDROLDLQDNLQ(OLPlHQNDWX0DOOLYHLVWlP|toiminta Helsingissä lopetettiin vuonna 1986.
Malliveistämön koneet olivat ajankohdan mukaisesti
SHULQWHLVLlSXXQW\|VW|NRQHLWDMRLWDVLLKHQDLNDDQNl\WHWtiin melkein kaikkien valimoiden malliveistämöissä.

Malliveistämön vetäjät
(ULW\LVPDLQLQQDQVDDYXRQQDWDORRQWXOOXWPDOOLYHLVtämön ylityönjohtaja Mauno Lindroos. Hän kykeni ilman
piirustuksiakin tekemään tarvittaessa valukappaleista
SLHQRLVPDOOLW´$LQDROLQLLQNRYDNLLUHHWWHLQLLWlSLLUXVWXNVLDHKWLQ\WWXKHUWDD´0DXQR/LQGURRVPXLVWHOL0DWWL
/HLQRWXOL5DX7HOWD/DKGHVWDW\|QMRKWDMDNVL6XRPLYDOLmon palvelukseen 1.1.1977. Hän oli silloin 32-vuotias.
Matti Leino lähti Iisalmen valimoon 1980 ja palasi takaisin Helsinkiin 1983. Risto Jokinen oli myös myöhemmin
työnjohtajana.

Valumallien valmistajat
0DOOLSXXVHSLVWlWLHGHWllQQLPHOWl5DLPR.RVNLMRNDWXOL
taloon Vallilan ammattikoulun mallipuuseppälinjalta.
0\|KHPPLQ5DLPR.RVNLVLLUW\L,LVDOPHQYDOLPRRQW\|Qjohtajaksi. Mallipuuseppinä Helsingissä olleista tiedetään:
7HHULKDOPH/\\UD7HUKR1llSSl5LVWR-RNLQHQ.DXNR
6YHQ1LLOR+DORQHQMD(VNR/XRWLQHQ,LVDOPHVVDRQ
nykyään valumallinvalmistajia 5 henkilöä. Iisalmessa
valmistui aikoinaan ensimmäinen valumallinvalmistaja
oppisopimuksella tekemällä ammattitutkinnon vaatimusten mukaiset valumallivarusteet.

Yrjö M. Lehtonen valimonsa malliveistämössä.

Valumallit
Valumallivarusteet olivat pääsääntöisesti puisia valumalOHMDMDNHHUQDODDWLNRLWD627(9$1 VRWDNRUYDXVWHQQLmitys) aikana valmistettiin isoissa sarjoissa tarvittavat
mallit metalleista.
9DDWLYLPPDWPDOOLYDUXVWHHWROLYDW)RUG9YDOXPDOOLW
YDLNNDRVDQLLVWlVDDWLLQ6DNVDQ)RUGLOWDODKMDNVL%0
/HKWRQHQMDYDOLPRQ\OLW\|QMRKWDMD.DOOH.XXODVOlKWLYlW
6DNVDDQ)RUGLQWHKWDDQWHNQLQHQMRKWDMDPXLVWLQlKQHHQsä vanhat mallit varastossa. Ne löydettiin ja lähetettiin
6XRPHHQYDOLPRNl\WW||Q

Valimopäällikkö Yrjö M. Lehtonen ja Malliveistämön vastaava Mauno
Lindroos

Maailmalle lähteneet
5LVWR-RNLQHQVLLUW\L+|JIRUVOOH.DUNNLODDQMDVLHOWlWDNDLVLQ+HOVLQJLQ0DOOLPHVWDUHLKLQ7HUKR1llSSlMD(VNR
/XRWLQHQVLLUW\LYlW.DQJDVDOOH 7DPSHUHHOOH 0DOOLNROPLRRQMRNDDORLWWL&$'&$0YDOPLVWXNVHQ+HUYDQQDVVD
Muistihirmut haastattelussa
Haastattelutilaisuuteen Componentalle kutsuttiin kolme
6XRPLYDOLPRVVDW\|VNHQQHOO\WWlKHQNLO|lMRWNDROLYDWDLNRLQDDQYDLNXWWDQHHWYDOLPRVVD.HVNLYLLNNRQD
tapasimme Componentan tiloissa ja nämä muistihirmut alkoivat kaivella malliveistämö – ja valimomuistoja esille.
VALIMOVIESTI 2 s 2016

Muistihirmut haastattelussa, vasemmalta: Raimo Koski. Yrjö M. Lehtonen ja Matti Leino.

31

Nämä tilaisuudet ovat luonteeltaan mukavia ja yhdessä
esille kaivetut asiat ja tapahtumat saavat vahvistusta myös
muilta paikallaolijoilta.
+HQNLO|WROLYDW<UM|0/HKWRQHQMRQNDXUD6XRPLYDlimon johdossa ja yleensäkin maamme valimoteollisuuden
SDOYHOXNVHVVDRQROOXWWRGHOODYDLNXWWDYD.RNRRQWXPLVSlLvä oli osunut pitkäaikaisen valimovaikuttajan syntymäpäiYlNVLMRND\KGHVVlSlLYlQVDQNDULDRQQLWHOOHQWRGHWWLLQ
0DWWL/HLQRMRNDW\|VNHQWHOLLNlQVl6XRPLYDOLPRVVDHUL
WHKWlYLVVl(QVLQKlQDORLWWL+HOVLQJLVVlPDOOLYHLVWlP|Q
työnjohtajana ja myöhemmin hän oli Iisalmen valimossa
muutaman vuoden. Varsinainen uraputki hänellä oli myyntipäällikön tehtävät Componentan palveluksessa.
5DLPR.RVNLMRNDDORLWWL+HOVLQJLVVl6XRPLYDOLPROOD
PDOOLSXXVHSSlQlYDOPLVWXL7XUXVWDYDOLPRWHNQLNRNVLMD
VLLUW\L,LVDOPHHQYDOLPRRQ5DLPR.RVNLSHUXVWL6XRPLYDOLPRVWDOlKG|QMlONHHQRPDQPDOOLYHLVWlP|Q3DQHOLDDQ
QLPHOOl0DOOLYDUXVWH.RVNL2\+lQROLPDDPPHHQVLP-
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PlLVWHQQLNNDUHLGHQMRXNRVVDMRQND\ULW\VVLLUW\LVlKN|LVHQ
&$'&$0 YDOXPDOOLQYDOPLVWXNVHQSLLULLQ
0DOOLMDRVWRVVD5DLPR.RVNLROLSHUXVWDMDMlVHQLlMDKlQ
vaikutti päätöksiin mm. Mallitoimikunnan jäsenenä. Hän
mm. ideoi Mallijaostossa yhteistyön Valun loppukäyttäjien
kanssa. Tämä tärkeä ja toimiva yhteistyö perustui yhteiseen
tapaamiseen mallivalmistajien ja valajien kanssa. Näissä
tapaamisissa malli- ja valutilaamisen ongelmakohtia käytiin
yhdessä lävitse ja melkein poikkeuksetta jokainen osallistuja huomasi oppineensa uusia asioita. Tapaamisten aikana
ko. isäntäyritysten henkilöiden avulla pystyimme parantamaan ja syventämään yhteisiä toimituskykyämme paremPDNVL1\N\LVLQ5DLPR.RVNLYDLNXWWDDMlVHQHQl9DOLPRmuseon perinnetoimikunnassa.
Lepaalla 9.5.2016
Kari Pohjalainen

VALIMOVIESTI 2 s 2016

Högforsin tehtaan
konepajakoulu 1942–1977
Janne Viitala

Koulun perustaminen ja kunnian vuodet
Vuonna 1942 elettiin toisen maailmansodan kuumimpia
YXRVLD6XRPHQNRKWDORQDROLVRWLD1HXYRVWROLLWWRDYDVWDDQSXKMHQQHHVVDMDWNRVRGDVVD.RWLULQWDPDOOD
WlPlWDUNRLWWLSLWNlOWLVLWlHWWlQDLVHWMDRVLWWDLQP\|V
lapset joutuivat tarttumaan ns. miesten töihin tehtaissa ja
viljapelloilla.

MDOODPLOOlKDOXWWLLQWXUYDWDRPDQPDVVLLYLVHQYDOLPRQ
työntekijätarve. Hakijoita oli kuitenkin eniten konepajaOLQMDOOHPXWWDWLODQQHNRUMDWWLLQPDNVDPDOOHYDOLPROLQMDQ
oppilaille parempaa työpalkkaa kuin muiden linjojen
oppilaille. Näistä kolmesta linjasta levy- ja hitsausosasto
WRLPLYDLQYXRGHQ6XRPHQYDOLPRWHROOLVXXGHQNDQQDOWD
NRXOXQSHUXVWDPLQHQROLPHUNLWWlYlVLOOlN\VHHVVlOLHQHH
ROOXW6XRPHQHQVLPPlLQHQRUJDQLVRLWXYDOLPRDODQRSSLlaitos.

.DUNNLODQNDXSSDODVVDVLMDLWVHYD+|JIRUVLQWHKGDVROL
kasvanut 1930-luvun aikana suurteollisuuslaitokseksi.
Työntekijämäärä oli 1920-luvun loppupuolen 400:sta
käytännössä tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Uusi
konepaja oli valmistunut vuonna 1928 ja kymmenen vuotWDP\|KHPPLQVDDWLLQYDOPLLNVL6XRPHQHQVLPPlLQHQ
mekanisoitu valimo. Tässä välissä vuonna 1926 perustettu
HPDOLODLWRVROLNDVYDQXWPDVVLLYLVLLQPLWWRLKLQMDOXNXLVLD
muitakin uudisrakennuksia oli noussut.
2QJHOPDQDROLDODWLSDKHQHYDW\|YRLPDSXODMRNDWLHWHQNLQVRWDDLNDQDNlUMLVW\LDLYDQXXVLLQPLWWRLKLQ(QVLPPlLQHQUDWNDLVXROLYlUYlWlQDLVLDWHKGDVW|LKLQ(QVLPmäisen kerran heidän lukumääränsä tilastoitiin vuonna
MROORLQKHLWlROL+|JIRUVLQWHKWDDQNLUMRLOOD
Toki heitä aiemminkin tehtaalla oli töissä ollut mutta
OlKLQQlNRQWWRULVVDSDNNDDPRVVDWDLHPDOLODLWRNVHOOH
MRVVDW\|ROLKHLOOHVRSLYDQNHY\WWlNXWHQVLOORLQDMDWHOWLLQ
6DPDDQDLNDDQPXRWRXWXLHKNlKLHPDQSLWNlMlQWHLVHPSL
suunnitelma oman työväen kouluttamisesta. Ajatus konkUHWLVRLWXLYXRQQD+|JIRUVLQWHKWDDQWRLPLWXVMRKWDMDNVLYDOLWXQ*XVWDI$USSHQMDWHNQLVHQlMRKWDMDQD
DORLWWDQHHQ(UQVW$ODQGHULQWRLPHVWD$ODQGHULOODROLMR
entuudestaan kokemusta teollisuudenalan ammattikoulun
WRLPLQQDVWDVLOOlKlQROLWRLPLQXW.\PLQWHROOLVXXVRSSLODLWRNVHQMRKWRNXQQDVVD(LNXOXQXWNDXDQNXQSllVWLLQ
DMDWXNVHVWDWHNRMHQWDVROOH+|JIRUVLQWHKWDDQRPDQDPPDWWLNRXOXQSHUXVWDPLVDMDWXVMXONLVWHWWLLQ+|JIRUVLQWHKWDDQ6HXUDWDOROODSLGHW\VVlQHXYRWWHOXWLODLVXXGHVVD
5.11.1942.
Tasan viikko neuvottelutilaisuuden jälkeen tehtaanjohtaja
*XVWDI$USSHLOPRLWWLYLUDOOLVHVWLWHKWDDQRPDQDPPDWWLNRXOXQSHUXVWDPLVHVWD1LPHNVLWXOL+|JIRUVLQWHKWDDQ
.RQHSDMDNRXOX.RXOXVVDROLDOXNVLVHNlYDOLPRNRQHSDMDHWWlOHY\MDKLWVDXVOLQMD3llSDLQRROLDOXNVLYDOLPROLQVALIMOVIESTI 2 s 2016

Valimolinjan neljännen vuoden oppilas Matti Piironen kaavauspuuhissa
vuonna 1949. Foto Roos/KRM

.RXOXDYDUWHQSHUXVWHWWLLQMRKWRNXQWDMRVVDROL\OHHQVl
MlVHQWl.l\WlQQ|VVlNRXOXDNRVNHYDWSllW|NVHWWHNL
MRKWRNXQQDQSXKHHQMRKWDMDNVLQLPHWW\(UQVW$ODQGHUDLQD
1960-luvun loppupuolelle yhdessä kulloisenkin rehtorin
NDQVVD.RXOXQSLWNlDLNDLVLQUHKWRULROLYXRQQD
HOlNNHHOOHMllQ\WNDULVPDDWWLQHQ7RLYR1LVVLQHQMRNDROL
HKWLQ\WROODYLUDVVDOLNLYXRWWD.RXOXQWRLPLQWDDYDOYRLDPPDWWLRSSLODVODXWDNXQWDMRNDROLNXQQDOOLQHQHOLQ
Ammattioppilaslautakunta perustettiin kuitenkin vasta
vuona 1946.
.RXOXSHUXVWXLRSSLVRSLPXVODNLLQW\|QDQWDMDVLWRXWXL
RSHWWDPDDQDPPDWLQMDRSSLODVVLWRXWXLW\|VNHQWHOHPllQ
pienemmällä palkalla kuin normaali työsuhde edellyttäisi.
.XQYDOWLRQHXYRVWRK\YlNV\LNRXOXQSHUXVWDPLVHQMD
vielä samana päivänä 3.12.1943 kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosasto hyväksyi koulun opetusVXXQQLWHOPDQROWLLQSHULDDWWHHVVDYDOPLLWDDORLWWDPDDQ
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Tehtaan johtokunta valitsi joulukuun 2. päivä ensimmäiset
RSSLODDW.RXOXDONRLRSSLODDQYRLPLQ
$OXNVLROLNROPHQNXXNDXGHQNRHDLNDMRQNDMlONHHQ
aprillipäivänä 1943 laadittiin oppisopimus ensimmäisen
20 vakinaisen oppilaan kanssa (tosin oppisopimukset
UHNLVWHU|LWLLQYDVWDKLXNDQHQQHQRSSLODLGHQYDOPLVWXPLVWD .DLNNLRSSLODDWROLYDWNDUNNLODODLVLDPXWWDNROmannesta vuodesta lähtien oppilaita otettiin myös muilta
SDLNNDNXQQLOWDHULW\LVHVWL.\PLQPXLOWDWHKGDVSDLNNDkunnilta. Ongelma ulkopaikkakuntalaisten kohdalla oli
heidän majoittaminen ja ongelma korjattiin vasta 1948
pienellä oppilasasuntolalla.
.RXOXQHQVLPPlLQHQW\|QRSHWWDMDROL(UNNL0DOLQHQMRND
RSHWWLNDLNNLHQNROPHQOLQMDQRSSLODLWD(QVLPPlLQHQ±MD
viimeinen – varsinaisesti valulinjalle nimetty työnopettaja
ROL3DDYR6DDULVWRMRNDWDLWXUXXGHOODDQMDHVLPHUNLOOllQ
alkoi hyvin nopeasti nauttia oppilaiden keskuudessa suurta kunnioitusta.

Kiihtyvä alamäki ja koulun lakkautus
.XQYXRQQDYLHWHWWLLQNRPHDVWLNRXOXQYXRWLVMXKOLDQLLQDLNDKDUYDRVDVLDDYLVWDDHWWlWXROORLQROLYDWMR
DONDQHHWSXKDOWDDPXXWRVWHQWXXOHWMRWNDN\PPHQHQ
vuotta myöhemmin saivat aikaan koulun toiminnan loppumisen. Uskoa koulun tulevaisuuteen oli riittänyt tehtaan
MRKGROODNLQYLHOlYXRVLN\PPHQHQDOXVVDVLOOlUHKWRUL
7RLYR1LVVLVHQROLDQQHWWXVXXQQLWHOODMDWRWHXWWDDXXVL
NRPHDNRXOXUDNHQQXVMRNDYDOPLVWXLYXRQQD
Uusi koulurakennus oli omiaan vauhdittamaan myös
vuonna 1960 alkanutta koulun kurssitoimintaa. Alkajaisiksi koulutettiin huoltomiehiä neljän kuukauden kurssilODMDVHXUDDYDQDYXRQQDDONRLHQVLPPlLQHQNXXNDXWWD
kestänyt valimon maakaavaajien erikoiskurssi. Vuonna
YRLWLLQMRWRGHWDHWWlNXUVVLWRLPLQQDVWDROLWXOOXW
koulun toinen tasapuolinen toiminto yhdessä ammattikoulukoulutuksen kanssa.

.RXOXQNDQVOLDVLMDLWVLWHKWDDQNRQWWRULVVDMDOXRNNDKXRQH
oli messinkivalimossa. Valimolinjan oppilaille työopetusta
annettiin valimon osastoilla mutta oppilaskonepaja oli
erotettu omaksi alueekseen muusta konepajasta. Varsinainen koulurakennus valmistui vuonna 1945. Opetustyö
KHOSRWWXLYLHOlOLVllVHXUDDYDQDYXRQQDNXQYDOPLVWXL
koulun oma 272 neliön oppilasvalimo.

Rehtori Toivo Nissinen yhdessä rakennusurakoitsija Oskari Virtasen
kanssa uuden koulurakennuksen työmaalla vuonna 1963. Eino Sarkki/KRM

Paavo Saaristo vuonna 1949 antamassa opetusta oppilasvalimossa,
joka oli erotettu verkkoaidalla muusta valimosta. Yksi kuvan oppilaista
on tuleva Mr Valimomuseo Antti Valonen. Foto Roos/KRM

.RXOXHOLNXQQLDQVDSlLYLlMD±OXNXMHQYDLKWHHVVDMDNRXOXXQS\UNLYXRQQDHQQlW\NVHOOLVHW
oppilasta. Heistä vain 30 voitiin ottaa sisään. Tässä vaiheessa koulun luonne oli jo ratkaisevasti muuttunut sitten
alkuaikojen. Viimeiset maakaavaajat nimittäin olivat valmistuneet vuonna 1956 ja koko valimolinja oli lakkautettu. Jo opintonsa valimonlinjalla aloittaneet oppilaat siirretWLLQNRQHSDMDOLQMDOOH6\\QlPXXWRNVHHQROLVRWDNRUYDXVWHollisuuden päättyminen ja valimotyön mekanisoituminen.
Tämänkin jälkeen konepajalinjalta pystyi edelleen suunWDXWXPDDQYDOLPRDODOOHMDPDOOLSXXVHSSLlPDOOLYLLODUHLWD
ja valimoasentajia valmistui koulusta edelleen tasaisena
virtana.
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+|JIRUVLQ7HKWDDQ.RQHSDMDNRXOXQMRKWRNXQWDSllWWL
NRNRXNVHVVDDQHWWlNRXOXPXXWHWDDQYDLKHLWtain 2-vuotiseksi yleiseen ammattikouluun pohjautuvaksi
DPPDWWLNRXOXNVL9XRGHQORSXVVDP\|V+|JIRUVLQ
WHKWDDOWDLOPRLWHWWLLQHWWlKHHLYlWMDWNRVVDDLRHQll\OOlSLtää koulun kahta ensimmäistä luokkaa.
´3llW|VSHUXVWXLWHKWDDQ\OLPPlQMRKGRQNlVLW\NVHHQHWWl
konepajakoulusta oli vain kuluja ja ammatin alkukoulutus
on yhteiskunnan eikä yrityksen tehtävä. Tämä uusi mieliSLGHMRWDHLPLOOllQODVNHOPLOODNDDQVDDWXPXXWWXPDDQ
ROLYLUKHHOOLQHQ6HSHUXVWXLKHLGlQLWVHQVlODDGLWXWWDPLLQ
WLOLQSllW|NVLLQMRLVVDNRXOXOODHLVDDQXWQlN\lPLWllQ
WXRWWRDHWWHLYDOWLRQDSXYlKHQLVL7RGHOOLVXXGHVVDNRQHSDMDNRXOXROL\KWL|OOHELVQHVQLLQNXLQRSHWWDMDWHNQLNNR
0DWWL-lUYLRVRLWWLWXWNLPXNVHVVDDQVLOOlKHQNLO|NXQQDQ
palkoista sekä opetusväline- ja laitehankinnoista suuren
RVDQNDWWRLYDOWLRQDSXRSSLODVSDONDWROLYDWSLHQHPPlW
kuin vastaavanikäisillä ammattitaidottomilla työntekijöilOlRSSLODVW\|SDMDVVDWHKWLLQWLHWW\MHQSHUXVKDUMRLWXVWHQ
MlONHHQYXRGHQSXROHQWRLVWDDLNDQDWHKWDDQQRUPDDOLLQ
VALIMOVIESTI 2 s 2016

Maakaavajaoppilas Rauno Taponen suorittamansa avaamansa
hammaspyörämuotin jälkikorjausta maakaavaajien 10-kuukautisella erikoiskurssilla vuonna 1961. Eino Sarkki/KRM

WXRWDQWRRQNXXOXYLDW|LWl-RVQHROLVLWHKW\NRQHSDMDOOD
niin ne olisivat tulleet e.m. palkkaeron ja yleiskustannusWHQWDNLDQLLQSDOMRQNDOOLLPPLNVLHWWl´PRNXSDMD´WLHQDVL
UHLOXVWLKHQNLO|NXQQDQSDONDW,,,,,MD,9OXRNNDODLVHW
WHNLYlWWHKGDVRVDVWRLOODWXRWDQWRW|LWlSLHQHOOlSDONDOOD
YDLNNDRVDYDOPLVWXQHLVWDRSSLODLVWDOlKWLNLQPXXDOOH
PRQLWXOLWDNDLVLQOLVlNRXOXWXVWDKDQNNLQHHQD.HVNHLQHQ
osa kuusikymmentäluvulla tehtaan suunnittelijoista ja
työnjohtajista oli konepajakoulun käyneitä. Myös työnopettaja Heikki Jokela oli oman koulun kasvatti. Monilla
suurissa kaupungeissa toimivilla tehtailla oli erikoistumisDPPDWWLNRXOXMRKRQSllV\YDDWLPXNVHQDROL\OHLVHQ
YXRWLVHQDPPDWWLNRXOXQVXRULWXV1LLKLQULLWWLS\UNLM|LWl
koska näissä kaupungeissa ja ympäristökunnissa toimi
XVHLWD\OHLVLlDPPDWWNRXOXMD.DUNNLODQNRNRLVHOODSDLNNDNXQQDOODKRPPDHLWRLPLVL´

Pertti Jaanu, koulun rehtori 1965-1969
.RXOXROL.DUNNLODQNDXSSDODOOHWlUNHlDVLDMRWHQKHSllWtivät tukea koulun jatkamista käytännössä edelleen neliYXRWLVHQD7HKWDDQ/RKMDQNXQWDLQOLLWRQDPPDWWLNRXOXQ
MD.DUNNLODQNDXSSDODQYlOLOOlNl\W\MHQQHXYRWWHOXMHQ
jälkeen solmittiin joulukuussa 1968 kolme lukuvuotta
kattava sopimus uuden 2-vuotsisen ammattikoulun aloitWDPLVHVWDSDLNNDNXQQDOOD.RXOXDORLWWL.DUNNLODVVDWRLPLQWDQVDYDQKDQULQQDOODHORNXXVVD6DPRLKLQDLNRLKLQYDQKDNRQHSDMDNRXOXYDLKWRLQLPHNVHHQ.\PLQ
Metalliteollisuuden ammattikoulu. Lohjan kuntainliiton
DPPDWWLNRXOXORSHWWLWRLPLQWDQVD.DUNNLODVVDYXRQQD
PXWWDMDWNRDROLNXLWHQNLQWLHGRVVD
6\NV\OOlDORLWWL.RQHSDMDNRXOXVVDHQVLPPlLQHQ
YXRWLQHQOLQMDMRNDWRLPLULQQDQYDQKDQYXRWLVHQOLQMDQ
kanssa. Uuden linjan opetussuunnitelma oli ammattikasvatushallituksen vahvistama. Hakijoiden määrä oli merNLWWlYlVWLDLHPSDDSLHQHPSLMDNRXOXQDORLWWDQHHW
oppilasta tulivat pääsääntöisesti lähialueen valmistavista
DPPDWWLNRXOXLVWD.HVlOOlROLYDOPLVWXQXWMRHQVLPPlLQHQU\KPlYXRWLVHOWDOLQMDOWDYDOPLVWXQHLWDRSSLODLWD
ja saman vuoden joulukuussa valmistuivat viimeiset 4vuotisen koulun läpikäyneet oppilaat.
VALIMOVIESTI 2 s 2016

Käsivarsinauhainen Ernst Alander kansainvälisen valimokongressin
oppaana Högforsin tehtaalla vuonna 1957. Alander oli koulun toinen
perustaja ja koulun johtokunnan puheenjohtaja aina vuoteen 1968
saakka. Eino Sarkki/KRM

$ONXYXRGHVWDLOPRLWHWWLLQHWWlNRXOXWXOHHMDWNDPDDQYXRWLVHQDVHXUDDYDQDV\NV\Ql6\NV\QNRLWWDHVVD
koulua ei enää aloittanut kuin II-luokka. Virkaa tekevän
UHKWRULQ3HUWWL9XRULRQWHKWlYlNVLMlLKRLWDDYLLPHLQHQ
luokka koulutuksen loppuun saakka. Viimeiset koulun 17
RSSLODVWDVDLYDWSllVW|WRGLVWXNVHQ.RXOXQ
WRLPLQWDSllWW\LWlKlQ.RXOXVWDHKWLYDOPLVWXDQ
DPPDWWLPLHVWlMRWNDSllVLYlWNl\WWlPllQNRXOXVVDRSSLPLDDQWDLWRMD+|JIRUVLQWHKWDDQRKHOODOXNXLVLVVDPXLVVDNLQPHWDOOLDODQ\ULW\NVLVVl\PSlUL6XRPHDMDMRSDXONRmailla.
Toiminta konepajakoulun tiloissa ei kuitenkaan tähän
SllWW\Q\W6\NV\OOl/RKMDQNXQWDLQOLLWRQDPPDWWLkoulu aloitti toimintansa uudelleen ammattikoulun tiloissa
VDPDDQDLNDDQNXQYLLPHLVHWYDUVLQDLVHQNRQHSDMDNRXOXQ
oppilaat aloittelivat viimeistä opintovuottaan. Tarjolla oli
asentaja-koneistajan sekä levyseppähitsaajan linja. Vuonna 1978 kolmantena linjana aloitti konepiirtäjän linja.
0\|VYDOLPRDODQOLQMDROLVXXQQLWHOPLVVDPXWWDVXXQQLtelma ei toteutunut.
$PPDWLOOLQHQNRXOXWXVORSSXLNRNRQDDQ.DUNNLODVVD
YXRQQDNXQ/RKMDQDPPDWLOOLVWHQRSSLODLWRVWHQ
NXQWDLQOLLWWRSllWWLODNNDXWWDDVLYXWRLPLSLVWHHQVl.DUNNLlassa.
+|JIRUVLQWHKWDDQNRQHSDMDNRXOXVWDRQYDOPLVWHLOODNLUMD
MRNDMXONDLVWDDQNHVlNXXVVD.LUMDDW\|VWll.DUNNLODQPXVHRQORKHOOD.DUNNLODQNRWLVHXWX\KGLVW\VVHNlDNWLLYLQHQMRXNNRNRXOXQHQWLVLlRSSLODLWD.LUMDDQYRLWHKGl
HQQDNNRYDUDXNVLDMRNRDOOHNLUMRLWWDQHHOOHWDL.DUNNLODQ
torilla Rautapäivillä 17.6.2016 konepajakoululaisten vuotuisessa kokoontumistapahtumassa.
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yritysuutisia

ASK:n tuotteet
jälleen Suomen
markkinoille
/X[MD$6.RYDWVRSLQHHWNRNR$6.QWXRWHSRUWIROLRQ
WXRPLVHVWD6XRPHQPDUNNLQRLOOH$6.MlLSllRVLQSRLV
6XRPHQPDUNNLQRLOWDYXRGHQORSXOWDDONDHQNXQ
-RUPD.RNRQS\|ULWWlPl:HEDFHP2\VXODXWHWWLLQHPR\KWL||QVl$6.&KHPLFDOV6FDQGLQDYLD$EKHQMD$6.
ryhtyi palvelemaan suomalaisia valimoita Ruotsista käsin.
Nyt tähän on luvassa muutos.
$6.RQ\NVLPDDLOPDQVXXULPPLVWDYDOLPRK\|G\NNHLGHQ
valmistajista. Tuotevalikoima on varsin kattava käsittäen
PXXQPXDVVD&ROGER[NHHUQDVLGHDLQHHWSHLWRVWHHWHNVRWHUPLVHWV\|W|WYDOXVXRGDWWLPHWPXRWLQLUURWXVDLQHHW
VHNlPHWDOOXUJLVHWWXRWWHHWMRWNDWRVLQRYDWMRDLHPPLQ
ROOHHW/X[LQYDOLNRLPDVVD
$6.QWXRWHYDOLNRLPDWl\GHQWllWRGHOODK\YLQQ\N\LVWl
YDOLNRLPDDPPHVDQRR0DUFXV1\EHUJK/X[LVWD0HLGlQ
QlN|NXOPDVWDPPHPHUNLWWlYLPPlQOLVlQQ\N\SRUWIROLRRPPHWXR$6.QODDMDYDOLNRLPDNHHUQDQYDOPLVWXNVHVVD
Nl\WHWWlYLlVLGHDLQHLWDVHNlOLVlDLQHLWD1\EHUJKMDWNDDMD
OLVllHWWl$6.QRVDDPLQHQRQHULW\LVHQYDKYDDQLPHQRPDDQ&ROG%R[SXROHOOD
7lQlNHYllQl$6.QWXRWHYDOLNRLPDRQ$6.QMD+H[LRnin tekemän yhteistyösopimuksen myötä edelleen laajenWXQXWNDWWDPDDQ/X[LQP\\PlW$OSKDVHWKDUWVLW
1\EHUJKRQP\|VLQQRLVVDDQ$6.QWDUMRDPLVWDWHNQLVLVWl
WXNLSDOYHOXLVWD7DUMROODRQWDUYLWWDHVVDVLPXORLQWLWXNHD
ODERUDWRULRSDOYHOXLWDVHNlDVLDNNDLWDSDOYHOHYD3LORW
)RXQGU\WHVWLYDOLPRMRNDWDUYLWWDHVVDPDKGROOLVWDDXXVLen tuotteiden toimivuuden testaamisen asiakkaan tuotantoympäristöä vastaavissa olosuhteissa. Nämä tukipalvelut
\KGLVWHWW\Ql/X[LQDVLDQWXQWHPXNVHHQWDUMRDYDWYDOLPRLOOHPPHVHOYllOLVlDUYRD1\EHUJKVXPPDD
/LVlWLHWRMD$6.QWXRWWHLVWDDQWDYDW/X[LOOD-XKD/HYDQGHUMD0DUFXV1\EHUJK
$6.Q0DUNR1XLNNDMRVWDRQNXOXQHHQYXRGHQDLNDQD
WXOOXWWXWWXQlN\VXRPDODLVLVVDYDOLPRLVVDWDUMRDDP\|V
oman kokemuksensa parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi.
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Marcus Nybergh
Oy Lux Ab

Uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja Cold-Box
keernojen valmistukseen
$6.RQWXQQHWWXRVDDPLVHVWDDQNHHUQDQYDOPLVWXNVHVVDMD
PLNVHLROLVLVLOOl$6.OODRQ6DNVDVVDNDNVLWHKGDVWD
jotka valmistavat keernoja ajoneuvoteollisuudelle. OsaaPLQHQQlN\\HWHQNLQ&ROG%R[VLGHDLQHSRUWIROLRVVD(UL(;$&7&$670LQLULVHUHNVRWHUPLQHQV\|WW|holkki ja minimaalinen syötön koko
9DUVLQNLQWHUlVYDOXVVDPXWWDP\|VLVRPPLVVD
rautavaluissa tarvitaan runsaasti syöttökapasiteetWLD3HULQWHLVHVWLV\|WW|MHQWLODYXXVRQWHUlVYDOXVsa heikon hyötysuhteen takia saattanut olla jopa
lähes yhtä suuri kuin itse valukappaleen tilavuus.
$6.QNHKLWWlPlMDSDWHQWRLPD(;$&7&$67
.090LQLULVHUWHNQRORJLDWDUMRDDDLYDQXXVLD
ulottuvuuksia valusuunnitteluun. Mini-etunimikkeestä huolimatta ulottuvat syöttöjen vetoisuudet
JUDPPDVWDDLQDNLORRQVDDNNDMDPRGXXOLWMRSDVDDNND
(;$&7&$670LQLULVHULQVDODLVXXVSLLOHH
VLLQlHWWlVHV\|WWllYDOXDSLWNllQMD\OOlSLWll
tasaisen sulapinnan koko syötön ajan. Näin sen
koko voidaan optimoida paljon paremmin kuin
SHULQWHLVHVVlV\|W|VVlMDK\|W\VXKGH\OLWWllW\\pillisesti 70 %. Oheiset kuvat puhuvat puolestaan.
.HVNHLVHWHGXW
9lOWlWWXUKDQPHWDOOLQVXODWWDPLVNXVWDQQXNVHQ
ja voit tehdä useamman valun samalla sulatuskapasiteetilla
- Huomattavasti paljon vähemmän puhdistettavaa
MDSLHQHPSLNRQWDNWLSLQWDLWVHYDOXNDSSDOHHVHHQ
jonka lisäksi syöttöjen määrää voidaan usein
vähentää – läpimenoaika nopeutuu
(LNHUDDPLVLDNXLWXMD
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Kuin kaksi marjaa. Vasemmalla perinteisillä eksotermisillä syötöillä tehty mangaaniteräsvalu, bruttopaino n. 1500 kg. Oikealla sama valukappale ASK:n EXACTCAST™
KMV Mini-riserilla syötettynä, bruttopaino n. 700 kg. Kuva: ASK Chemicals

W\LVHQPLHOHQNLLQWRLQHQWXRWHRQ(&2&85(%/8(
&ROG%R[NRYHWHMRQND\NN|VNRPSRQHQWWLHLROHOXRNLWHOtu terveydelle haitalliseksi. Lisäksi tarjolla on erilaisia
NHHUQDQYDOPLVWXNVHQOLVlDLQHLWDMRLOODSDUDQQHWDDQNHHUnojen ominaisuuksia ja irtoavuutta keernalaatikosta.

QDYLVWRRQNXLQYDOXNDQDYLVWRRQMDPHWDOOLOOHNXLQPHWDOOLOOH.DLNNHLQYDDWLYLPPLOOHVXXULOOHUDXWDMDWHUlVYDOXLOOHO|\W\\OLVlNVLHULODLVLD]LUNRQLVXRGDWWLPHOODYDUXVWHWWXMD
suodatinpesiä.

Metallurgisten tuotteiden valikoima täydentyy
Laaja valikoima peitosteita kaikille metalleille
3HLWRVWHYDOLNRLPDYRLGDDQMDNDDNDUNHDVWLNHHUQDSHLWRVWHLVLLQMDPXRWWLSHLWRVWHLVLLQ.XPSDDQNLQU\KPllQO|\W\\
QLLQYHVLNXLQDONRKROLSRKMDLVLDUDWNDLVXMDMRWNDRQNHKLWHWW\YDVWDDPDDQHULVLGHDLQHPHQHWHOPLHQPHWDOOLHQMD
OlPS|WLODDOXHLGHQVHNlSHLWRVWXVWDSRMHQYDDWLPXNVLD
(OOHLYlWSHUXVSHLWRVWHLGHQRPLQDLVXXGHWULLWlYRLGDDQ
valita asiakkaan erityistarpeita vastaava erikoistuote.

Tuotantotehokkuutta eksotermisilla syötöillä
$6.Q(;$&7&$67WXRWHU\KPlQHNVRWHUPLVLlV\|Wtöjä on saatavilla todella laaja valikoima eri metalleille ja
NDDYDXVWDYRLOOH6\|W|WHLYlWVLVlOOlNHUDDPLVLDNXLWXMDMD
QLLWlRQVDDWDYDQDP\|VWl\VLQÀXRULGLWWRPLQD

$6.Q*HUPDOOR\RQMRHQWXXGHVWDDQWXWWXPRQHVVDVXRmalaisessa valimossa. Jatkossa luvassa on myös muita
WXRWWHLWD\PSSl\NVHHQVXODQNlVLWWHO\\QMDNXRQDQSRLVtoon.

Tutut ja turvalliset Alphaset TPA hartsit
$6.QMD+H[LRQLQ\KWHLVW\|VRSLPXNVHQP\|Wl/X[LQMR
SLWNllQP\\PLHQ$OSKDVHW73$MD73$KDUWVLHQ
P\\QWLMDWNXX$6.QQLPHOOl7XRWWHHWYDOPLVWXVSDLNDW
/X[LQWHNQLQHQWXNLMDPXXW\NVLW\LVNRKGDWS\V\YlWHQWLsellään. Ainoa käytännön ero on logon muuttuminen pakkauksen kyljessä.

Valusuodattimet kaikkiin valukanavistoihin
=LUNRQLVLD8',&(//VHNlYDDKWRNHUDDPLVLDMDHNVWUXGRLWXMD(;$&7)/2VXRGDWWLPLDO|\W\\OlKHVYDOXND-
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valimomuseo
3UOMEN 6ALIMOMUSEO s 0,  4EHTAANPUISTO s  +ARKKILA
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Juhlavuosia ja
tapahtumia
tiedossa

Janne Viitala

(OlPPHQ\WYXRWWD6LQlOOllQVHHLYDLNXWD
HULNRLVHOWDYXRGHOWDPXWWDNXQ\QQllVLLKHQ\NN|VHQ
alkaa vuosiluku vaikuttaa jo hieman merkittävämmältä.
(QVLYXRQQD6XRPLVLLVWl\WWllVDWDYXRWWD6DPDDQDLNDDQ
.DUNNLODVVD6XRPHQYDOLPRPXVHRQNRWLSDLNNDNXQQDOOD
YLHWHWllQP\|VMXKODYXRWWDVLOOl3\KlMlUYHQNXQQDQ MRVWD
P\|KHPPLQWXOL.DUNNLOD SHUXVWDPLVHVWDWXOHHYXRWWD.DUNNLODQNDXSSDODQSHUXVWDPLVHVWDYXRWWDMD.DUNNLODQNDXSXQJLNVLQLPHlPLVHVWlYXRWWD(LYlWNlWDSDKWXPDWWlKlQORSXYXRQQDWXOHHVDWDYXRWWDVLLWlNXQ
6XRPHVVDULHKXLVLVlOOLVVRWDMDP\|VWRLVHVWDRQQHNVL
UDXKDQRPDLVHPPDVWDPHUNNLSDDOXVWD6XRPLYDOLPRQ
SHUXVWDPLVHVWD.DLNNLYDUPDDQWLHWlYlWNLQHWWl6XRPLYDOLPRNDVYRLYDOLPRNRQVHUQLNVLMRNDQ\N\llQWXQQHWDDQ
nimellä Componenta Oyj. Tämän jälkeen saadaan olla
YXRVLUDXKDVVD WDLDLQDNLQQLLQOXXOHQQ\W PXWWDVLWWHQ
YXRQQDWXOHHYXRWWD+|JIRUVLQSHUXVWDPLVHVWD
.\VHHVVlKlQRQ6XRPHQYDQKLQHGHOOHHQWRLPLYDYDOLPR
joten tapahtumaa on silloin syytä juhlia.
.DLNNLLQQlLKLQ\OOlPDLQLWWXLKLQWDSDKWXPLLQYDOPLVWDXdutaan antaumuksella ja kaikkien taiteen sääntöjen muNDDQ.RVNDQ\WYLHOlHOHWllQWlOODLVWDVXKWHHOOLVHQKHOSSRDMD¶W\OVll¶YXRWWDQLLQNHNNHUHLGHQYDOPLVWHOXOOHRQ
Q\WK\YllDLNDD-DN\OOlYDOPLVWHOXWRYDWMRDONDQHHW
DLQDNLQYDOLPRPXVHRQRVDOWD-XKODYXRGHQYDOPLVtelut eivät ole museon osalta (ikävä kyllä?) kovin valimoSDLQRWWHLVLDYDLNNDVLWlYXRWWDROLNLQWDUNRLWXVMXKOLDPP
uudistetun perusnäyttelyn turvin. Tällä hetkellä näyttää
VLOWlHWWlHPPHVDDDLQDNDDQYLHOlHQVLYXRGHNVLKDQNHWWD
YDOPLLNVLVLOOlUDKRLWXVKDQDWQl\WWlYlWOlKHVW\\VWLQWXNkeutuneen. Tätä kirjoitettaessa on melko tuoreessa muisWLVVD6XRPHQNXOWWXXULUDKDVWROWDWXOOXWNLHOWHLQHQDSXUDKDSllW|V6XRPHQYDOLPRPXVHRVllWL|NXLWHQNLQKDOXDD
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Suomivalimon toimitusjohtaja Yrjö M. Lehtonen vierailulla Pietarsaaren
valimossa vuonna 1981. Myöhemmin kyseinen valimo liitettiin Lehtosten
hallinnoimaan konserniin. KRM

Markkinahumua Högforsin tehtaanpuistossa 1900-luvun alussa. KRM
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NLLWWll69<Q3DDYR7HQQLOlQVWLSHQGLUDKDVWRVWDP\|QQHWtyä ehdollista apurahaa perusnäyttelysuunnitelman tekePLVHOOH/RSSXYXRGHVWDYDVWDQlHPPHSllVHPPHN|
lunastamaan meille myönnettyä avustusta.
Vaikka perusnäyttelyn osalta nyt näyttää hieman hankalalWDRQPXLOODULQWDPLOODDNWLLYLVWD.DUNNLODQPXVHRRQ
PXNDQDKDQNNHHVVD´6WRS.RKWDDPHQQHLV\\WHVL´\KGHVsä viiden muun länsiuusimaalaisen museon kanssa. AinaNLQYHUNNRMXONDLVXMDNLUMDWXOODDQWHNHPllQ.DUNNLODQ
painopiste on paikallisen torin historian kartoittamisessa.
7LHVLWWHN|PXXWHQHWWlSDLNNDNXQQDQQ\N\llQNLQYLUHl
WRULHOlPlVDLDONXQVD+|JIRUVLQUXXNLQNXSHHVWDNXQ
LKPLVHWDONRLYDWNHUllQW\l+|JIRUVLQPDVXXQLQYLHUHHQ
seuraamaan silmät ymmyrkäisinä juoksevan valuraudan
LKPHHOOLV\\WWl"3LDQSDLNDOOHLOPHVW\LYlWHQVLPPlLVHW
myyntikojut ja parhaimpina aikoina posetiivareita ja pääNDXSXQNLVHXGXOWDQLLQV\QWLVLlMXWWXMDHWWlPXVHRDPDQXenssiparkaa suorastaan punastuttaa ajatellakin moista.
+|JIRUVLQNRQWWRULUDNHQQXVQ\N\LQHQYDOLPRPXVHR
valmistui vuonna 1913 ja seuraavana vuonna tori siirrettiin pidettäväksi paikkakunnan keskustaan.

Högforsin piirustuskonttori vuonna 1957. Vasemmalta teknikko Hans
Tammelin, insinööri Aarne Parikka, piirtäjä Eero Leskinen, teknikko
Eino Sarkki (seisoo käytävällä), kaksi tuntematonta ja istumassa piirtäjä Aulis Stigell, josta myöhemmin tuli teknikko. Felix-ﬁlmi/KRM

Osta museokortti Valimomuseosta, niin tuet samalla museon toimintaa.

.XQ6XRPHQMXKODYXRGHVWDRQVHOYLWW\QLLQRQV\\WlDONDDPLHWWLlHWWlNXLQND6XRPHQYDOLPRPXVHRYRLVLMXKlistaa Componenta 100-vuotista taivalta. Jonkinlainen
Ql\WWHO\YlKLQWllQYDORNXYDVHOODLQHQYRLVLWXOODN\V\P\NVHHQ-RWlVVlYDLKHHVVDVLLVN\V\QHWWlROLVLNRNHOOllQYDORNXYLDWDLHVLQHLWlMRWNDNHUWRLVLYDWPLHOHQNLLQWRLsella tavalla kyseisen konsernin historiasta? Ja olisiko
halukkuutta luovuttaa niitä museolle joko ihan omaksi tai
lainaksi juhlavuotta varten? Valimomuseon kokoelmissa
WRNLMRWDLQMRRQNLQPXWWDHLQLLQVXXUHVVDPllULQHWWl
niistä näyttelyä voitaisiin rakentaa. Onneksi konsernin
YDLKHHWMDKLVWRULDRQQLLQK\YLQNDUWRLWHWWXHWWlVHQVXKteen ei ole tarpeen suorittaa laajoja tutkimuksia.
-DVLWWHQVHXUDDYDNVLVH+|JIRUVMRNDVDWWXQHHVWDV\\VWl
RQNLUMRLWWDMDQV\GlQWlOlKHOOlN|N|WlQKlQWRLPLVWRVVDQL
DLYDQYDOLPRQYLHUHVVl2OHQMRPDLQLQQXWWlOOlSDOVWDOOD
HWWlDLKHHVWDRQNLUMDWHNHLOOl6HQNLUMRLWXVW\|RQMRK\YlVVlDOXVVD7RNLWXWNLWWDYDDYLHOlULLWWllQLLQHWWlKLUYLWWll.LUMDQOLVlNVLPXXQQHWDDQ9DOLPRPXVHRQ\OlNHUUDVVD
ROHYD+|JIRUVLQHVLQHNRNRHOPDLKDQRLNHDNVLQl\WWHO\NVL
0DNVRLPLWlPDNVRLMDYDLNNDUDKDDHLROLVLVHQWRWHXWWDPLVHHQVHQWWLlNllQQLLQVHWHKGllQVLOWL
Ja näitä kaikki odotellessa kannattaa tutustua Valimomuseon ns. normaaliin perustarjontaan. Museo on taattuun
tapaan auki kesäkuusta lähtien keskiviikosta sunnuntaihin
NORMROORLQYRLWXWXVWXDPPVDYRQOLQQDODLVHQ$UV
1RYDQWDLGHQl\WWHO\\QWDLYDLNNDSD+|JIRUVLQWHKWDDQ
konttorin vaiheisiin. Valimomuseon väki suositteleen
PXVHRNRUWLQRVWDPLVWD VXRUDDQYDOLPRPXVHRVWD MD
QDXWWLPLVWDNHVlVWlNLHUUHOOHQ6XRPHQKLHQRLVVDPXVHRLVVD<KGHOOlNRUWLOODMRNDPDNVDDHXURDYRLNLHUWll
Nl\WlQQ|VVlUDMRLWWDPDWWRPDVWLVXXULPPDVVDRVDVVD6XRmen museoita vuoden ajan.
Hauskaa ja rentouttavaa kesää Valimoviestin lukijoille!
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Terästuotteet:
TEVO Lokomo Oy, Lokomonkatu 3,
33900 Tampere

Pronssituotteet:
TEVO Oy,
Potkuriportti 6, 14200 Turenki
Telatehdas:
TEVO Oy,
Kiiluntie 6, 92120 Raahe

www.tevo.ﬁ
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Konepajat :
TEVO Oy,
Hiientie 17, 92160 Raahe
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo 60 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo
Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi.
Koneet ja laitteet
Sinkotekniikka:

Lämmitys- ja jäähdytysseula,
panosajo (Neuhof)

AGTOS GmbH

AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.
– Automaattikaavaus:
– Pullakaavamot:
– Keernatykit:

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTec, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTec
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahl-Technik, team-strahltech
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTec

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.ﬁ
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh 010-672150
fax 010-6725335
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

CAD/CAM SUUNNITTELUA
TYÖSTÄMME SEURAAVAT
MATERIAALIT:
• PUU
• METALLI
• MUOVIT
• BLOCKIT

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI
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Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.ﬁ
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Oy Aga Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
010 2421, www.aga.ﬁ
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.ﬁ

Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Työpajakatu 10 A 26
00580 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.ﬁ

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.ﬁ

Beijer Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.ﬁ

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
www.karlebo.se

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.ﬁ

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.ﬁ

Calderys Finland Oy
Tiilenpolttajakuja 5 A
01720 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.ﬁ

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.ﬁ

Componenta Finland Oy
Panuntie 4
00610 HELSINKI
010 403 00
www.componenta.com
Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.ﬁ
Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.ﬁ
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.ﬁ
Finfocus Instruments Oy
Lepolantie 16
00660 HELSINKI
010 328 9980
www.ﬁnfocus.ﬁ
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KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.ﬁ
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.ﬁ
Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.ﬁ
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.ﬁ
Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.ﬁ
Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.ﬁ

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.ﬁ

Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.ﬁ

Miilucast Oy
Merikatu 7, 92101 RAAHE
010 585 6200,
www.miilucast.ﬁ

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com

Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.ﬁ

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.ﬁ

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.ﬁ
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.ﬁ
Rolls-Royce Oy Ab
PO Box 220, 26101 Rauma
(02) 83791,
juha.malinen@rolls-royce.com
Sandvik Mining and
Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.ﬁ
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.ﬁ

Tekmur Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.ﬁ
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.ﬁ
Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.ﬁ
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.ﬁ
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150, www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

010 6720000, www.valmet.com

Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.ﬁ
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin
Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin (työ)
Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita tai mailaa lomake viereiseen osoitteeseen,
tai täytä hakemus osoitteessa www.svy.info
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Jani Isokääntä
vastaa mielellään.
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Jani Isokääntä
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puh 040 8348088
e-mail jani.isokaanta@svy.info
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Bet-Ker Oy

Novacast Oy

Erikoisvalu Oy

Peiron Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.ﬁ

Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.ﬁ

Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 51 80
Faksi (03) 368 12 51
www.novacast.ﬁ

PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400
www.peiron.ﬁ

Ins.tsto. AX-LVI Oy

SFTec Oy

PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.ﬁ

Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
Puhelin 040 834 8088
www.sftec.ﬁ

Keto Software Oy

Ulefos Niemisen Valimo Oy

Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska
Puhelin 0400 730 630
www.improlity.com

Lapuan Valu

Kiviristintie 20
62100 LAPUA
Puhelin (06) 433 1731
Faksi (06) 433 2731
Rautavalua jo 1800-luvulta lähtien.

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.ﬁ

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 Uusikaupunki
www.urv.ﬁ

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Miilucast Oy
Merikatu 7
92100 Raahe
010 5856200
www.miilucast.ﬁ
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www.svy.info

Valimoinstituutti

www.valimoinstituutti.ﬁ
www.valuatlas.ﬁ

Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.ﬁ
Muista museokauppa!
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AGTOS GmbH STO-Strahltechnik GmbH TEAM-Strahltech GmbH
Em. päämiehemme tarjoavat asiakkkaillemme lähes tulkoon kaikkiin
Suomessa käytössä oleviin Shot-Blast koneisiin varaosia,
nykyisin myös uudistavaa huoltoa sekä uudenveroisia, käytettyjä koneita.
AGTOS GmbH on ensisijainen uusien sinkokoneiden toimittajamme,
(koneita eri puolilla Suomea).
Valimohiekan sekoittimia valmistavat AXMANN ja
REISSAUS & BAUMBERG.
Jälkimmäinen on meillä uusi, edistyksellinen keernatykkien valmistaja,
(referenssikone jo Suomessa)
Muut varteenotettavat toimittajamme: kts.
Valimon Luotettava Yhteistyökumppani -ilmoituksemme!

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
www.diaco.ﬁ diaco@diaco.ﬁ
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