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Valuastia = Valusanko = Senkka

• Senkkoja löytyy moneen 

tarkoitukseen (eng. Ladle)

• Senkkojen käyttötarkoituksia:

• Käsittelysenkka

• Säilytys- ja kuljetussenkat

• Valusenkat

• Valukauhat

• Joitain muuta?

• Valusenkka ainakin valimoissa 

tunnetuin
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Valusenkka
• Valusenkka on valujärjestelmän ensimmäinen osa

• Yhtä tärkeä kuin muukin valukanavisto
• Siksi sen suunnitteluun on panostettava yhtä paljon kuin muihinkin 

valujärjestelmän osiin

• Rajallinen senkka valikoima tosin rajoittaa vapauksia

• Valukanavistossa täytyy ottaa huomioon käytettävä senkka

• Senkka on monien valuvirheiden lähde ja välillä jopa syy
• Metallurgia -> vaikeasti hallittavissa 

• Epämetalliset sulkeumat

• Reoksidaatiovirheet

• Ongelmien esiintyessä prosessia kannattaa auditoida senkasta 
ja sen huollosta lähtien

• Senkka paljastuu usein satunnaisen ongelman lähteeksi

• Tietty senkka ja/tai tietty senkkaprosessi osuu tietyn valukappaleen 
kanssa yksiin vain satunnaisesti -> vaikeasti tunnistettava ongelma

• Siksi prosessit on vakioitava ja tehdyt toimenpiteet kirjattava ylös -> 
jäljitettävyys
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Valusenkkamallit

• Valusenkkoja on kolme päätyyppiä (www.valuatlas.fi)

• Nokkasenkka / huulisenkka

• Tavallinen huulen yli senkka

• Teekannusenkka

• Kuonan pidättimellä varustettu nokka

• Pohjavalusenkka / altavalusenkka

• Rumpu- / tynnyrisenkka
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Nokkasenkka 

• Valusenkoista, ehkä yleisin

• Tunnetaan myös nimellä huulisenkka 

tai huulen yli senkka (lip pouring)

• Rakenne ja toiminta hyvin 

yksinkertainen

• Suosio perustuu monikäyttöisyyteen

• Soveltuu lukuisille seoksille

• Helppo huollettavuus

• Vuorauksen korjaus ja uusinta 

helppoa
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Huulisenkka 

• Hyödyt:

• Valunopeuden helppo säädettävyys

• Senkalla voi valaa monta valua 

peräkkäin ilman huoltoa

• Haitat:

• Valaminen vaatii valajan ja nosturin 

kuljettajalta saumatonta yhteistyötä

• Vaikuttaa laatuun

• Työturvallisuuteen

• Sulan pinta altistuu ilmalle -> 

muodostuu kuonaa

• Kuona päätyy helposti valuu

• Valurin käden jälki näkyy helposti
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Teekannu senkka 

• Nokkasenkan tyyppi

• Nimi tulee ulkomuodosta

• Senkassa on nokka/putki, joka tuo 

sulan senkan pohjalta nokan 

huulelle

• Käytetään yleisesti raudoilla ja 

etenkin pallografiitin valamisessa

• Soveltuu luonnollisesti muillekin 

seoksille, mutta teräksen 

valamisessa on ongelmansa

• Suosittu myös alumiinin valussa
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Teekannu senkka 

• Hyödyt:

• Samat kuin muissa nokkasenkoissa

• Pidättää erittäin hyvin kuonaa
• Nokan syytä olla puhdas jähmettyneestä 

kuonasta edellisitä valuista

• Haitat:

• Hieman vaikeammin huollettava ja 
ylläpidettävä

• Nokka voi jähmettyä umpeen

• Vuoraus menee laakista vaihtoon

• Nokka kannattaa esilämmittää hyvin ja 
valamien aloittaa nopeasti uunin kaadon 
jälkeen
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Tynnyrisenkka

• Huulisenkan esi-isä

• Edelleen kuitenkin käyttökelpoinen 

ratkaisu

• Etujensa vuoksi edelleen käytössä

• Hyvä lämpötalous

• Kaatonokka siirtyy valun aikana vähän 

-> helppo kaadettava

• Ei karkaa kaadon aikana, vaikka 

vaihdelaatikko olisikin vähän väljempi    

-> turvallisuus

• Vuoraamisen vaikeuden takia jäänyt 

pois käytöstä

• Myös senkan kuonaaminen käytön 

aikana hankalaa
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Pohjavalusenkka (altavalusenkka)

• Tarkoitettu etupäässä teräksen valuun

• Soveltuu myös valuraudan ja 
pallografiitin valamiseen

• Pohjavalusenkkoja on kahta tyyppiä

• Stopparitankoa käyttävä 
pohjavalusenkka

• Luistia käyttävä pohjavalusenkka 

• Valimokäytössä stopparitanko on 
yleisempi

• Vaikeampi ylläpidettävä, mutta 
yksinkertainen valettava

• Suutiili ja stoppari vaihdettava joka kerta

• Kun kohdistettu valukanavaan, niin sen 
jälkeen vain stoppari avataan…
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Pohjavalusenkka
• Hyödyt:

• Makroskooppinen kuona ei päädy valuun (älä vala 
tyhjäksi)

• Valu tapahtuu aina samalla tavalla -> pienempi valurin 
käden jälki -> parempi toistettavuus

• Turvallinen valinta suurille sulamäärille

• Haitat:

• Valuaikaa ei voi säätää
• Peräkkäin valettavien kappaleiden virtaukset erilaiset -> voi 

vaikuttaa laatuun

• Huolettava jokaiseen valuun
• Aiheuttaa kustannuksia ja hidastaa senkkojen kiertoa

• Stoppari voi jäätyä kiinni 
• Usealla senkalla valettaessa todennäköisesti aiheuttaa 

valusuden

• Stoppari voi jäädä vuotamaan tai jopa katketa
• Stopparin jääminen auki voi olla pahakin työturvallisuusriski

• Riskinarviointi
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Pohjavalusenkka (video)
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Pohjavalu vs huulen yli 

• Säädettävä valuaika

• Voi valaa monta valua ilman 

huoltoa välissä

• Heikko kuonapuhtaus

• Valettavaan sulaan sekaantuu 

vähemmän ilmaa

• Järkevä yläraja senkan koolle 

on 10 -20 tonnia
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• Valuaikaa ei voi säätää

• Senkka huollettava              

jokaiseen valuun

• Hyvä kuonapuhtaus

• Valettavaan sulaan sekaantuu 

valtavasti ilmaa

• Helppoa vala todella suuriakin 

sulamääriä turvallisesti



Käsittelysenkka

• Käsittelysenkkaa käytetään sulan 
käsittelyyn

• Yleensä kyseessä jokin 
metallurginen prosessi

• Käytössä sekä teräkselle, että 
raudalle

• Teräksillä liittyy yleensä 
tiivistykseen

• Harvinainen sellaisenaan

• Vakuumisenkka

• Raudoilla pallotus ja/tai ymppäys 
voidaan tehdä vain tätä 
tarkoitusta varten olevalla 
senkalla

• Käsittely senkasta sula siirretään 
erilliseen valusenkkaan. Yleinen 
käytäntö automaattilinjoilla
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Erilaisia 

käsittelysenkkoja

• Käsittelyaineen 

syöttäminen langalla 

käsittelysenkkaa

• Painesenkka 

pallotuskäsittelyyn 

puhtaalla magnesiumilla
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Erilaisia käsittelysenkkoja

• Autoklaavisenkka

• Ei oikeastaan senkka, vaan käsittelyastian ja senkan 

yhdistelmä pallografiitin valmistukseen
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Vakuumisenkka

• Senkan ja käsittelyn 
yhdistelmä

• Yleisiä teräksen käsittelyssä

• Kaasunpoisto -> tiivistys

• Rikinpoisto

• VOD

• Sopii luonnollisesti muillekin 
metalleille

• Lukuisia eri tyyppisiä

• Suomessa ei varmaankaan 
yhtäkään
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Käsittely- ja valusenkan yhdistelmä 

• Usein käsittely- ja valusenkka 
yhdistetään

• Erittäin yleistä pallografiitin 
valmistuksessa

• Vältetään yksi sulan siirto senkasta 
toiseen

• Sulan siirtely voi olla metallurginen 
riski
• Seosaineiden palaminen

• Pallotuksen ja ymppäyksen hiipuminen

• Sulan siirtäminen viilentää sulaa
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Muut senkkatyypit

• Muita senkkatyyppejä ovat:

• Varastosenkka

• Kuljetussenkka

• Nimensä mukaisesti näitä käytetään sulan 

kuljettamiseen ja varastointiin

• Nykyään harvinaisia ainakin suomalaisissa 

valimoissa

• Terästehtaissa ja muissa sulatoissa hyvin 

yleisiä

• Suomessa ollut kuitenkin käsittely-, säilytys-

ja valusenkan yhdistelmiä valimokäytössä 

suurten n. 90 tonnin teräsvalujen 

valmistuksessa

• Iso säilytys- / kuljetussenkka voi pitää 

raudan sulana jopa vuorokauden
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Senkkojen vuoraaminen 
• Senkan sisäpinta tarvitsee sopivan tulenkestävän 

vuorauksen sulaa metallia vastaan

• Vuorausmateriaali valintaan vaikuttaa käyttö ja valettavat 

seokset -> tulenkestävyys ja kemiallinen kestävyys

• Perusmassat / pohjamassat

• Massat

• Kevytvuoraukset

• Pintamassat

• Käytetään perusmassan päällä

• Uusitaan usein tai joka valuun

• Tavoitteena kuonapuhdas vuoraus

• Kertakäyttöiset vuoraukset

• Väärä tai väärin tehty vuoraus voi johtaa valuvirheisiin
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Vuorauksen kuivaaminen
• Valusenkan vuorauksen on oltava 

kuiva

• Senkan sisäpinnan lämpötilan olisi 
hyvä ylittää raja, jossa kidevesi irtoaa 
(yli 600 C)

• Senkan vaipassa riittävästi 
kuivausreikiä (100 – 200mm jaolla)

• Lämmittämiseen lukuisia keinoja

• Propaanipoltin

• Propaani + happi -> n. 50% säästö

• Sähkölämmitys

• Prosessi kannattaa vakioida

• Kiinteä mittauspiste prosessin 
mittaukseen
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Veden poistuminen eri vuorausmateriaaleista

3.2.2019 22



Sementin eri hydraattien hajaantumislämpötila
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• Täydellinen kuivaaminen vaatii todella korkean lämpötilan

• Tämän takia uudella senkalla kannattaa valaa, jotain 

vähemmän vaativaa



Massojen luokittelu
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Kertakäyttöinen vuoraus
• Senkka vuorataan jokaista valua varten 

uudestaan

• Fosecon Kaltek® taitaa olla tunnetuin

• Senkan sisäpinta tehdään esivalmistetuista 

tulenkestävistä levyistä

• Hyödyt

• Eriomainen kuonapuhtaus

• Ei esilämmitystarvetta                                   

(ei edes mahdollista)

• Haitat

• Kustannus

• Työ + tarvikkeet

• Syntyy paljon jätettä

• Esilämmityksen puute voi johtaa kostean 

vuorauksen käyttöön
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Senkka valujärjestelmän osana

• Valunsuunnittelijan tulisi määrittää käytettävä senkka

• Sulan virtausnopeudet ovat valukanavien suunnittelun 

perusta

• Pohjavalusenkan koko sekä käytettävän suutiilen 

halkaisija

• Suunnittelijan tulee tietää sulan purkautumisnopeus eri käytetyillä 

suutiilen halkaisijoilla eri  käyttöasteilla

• Jos valussa sulan virtausta joudutaan kuristamaan, niin siitä on 

tiedotettava suunnittelijaa

• Vaihdetaan pienempi suutiili tai tehdään väljempi valukanavisto

• Nokkasenkka antaa enemmän vapauksia

• Tällöin valunsuunnittelija määrittää käytössä olevalle senkalle sopivan 

valualtaan.

• Valuallas olisi pidettävä täynnä koko valun ajan

• Valurin kädenjälki voi tuoda hajontaa saavutettavaan lopputulokseen
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä
• Seuraavat valuvirheet voivat olla peräisin senkasta

• Makroskooppinen kuona
• Sulan pinnalla kellunut kuona solahtaa valukanavistoon ja sieltä 

itse kappaleeseen

• Senkan seinämästä irtoava/sulava kuona joutuu muottiin

• Sulan pinnalle muodostuu koko ajan ohut kalvo kuonaa

• Epämetalliset partikkelit
• Sulan sekaan joutuva kuona

• Senkan pinnalle jäänyt kuonansidonta-aine

• Keskilinjan huokoisuus
• Huonosti kuivattu vuoraus (pintavuoraus)

• Kosteana säilytetty kertakäyttövuoraus

• Kylmäjuoksu
• Huonosti esilämmitetty senkka

• Reoksidaatiokuona
• Väärin valittu senkkatyyppi -> turbulenttinen virtaus

• Kaasukuplat
• Väärin valittu senkkatyyppi riippuen valukanavistosta
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä

• Kostealla senkan vuorauksella valettu
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä

• Kostea vuoraus
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä

• Märkä vuoraus senkassa
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Märällä vuorauksella valetun teräsvalun syöttökupu
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä

• Kuonaa kappaleessa
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Senkka lähtöisiä valuvirheitä (pohjavalu)

• Video altavalusenkasta

• P
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Pohjavalusenkan aiheuttamaa huokoisuutta 
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Senkkojen kunnon valvonta käytön 

aikana

• Sujuva toiminta ja vuorauksen kunto 

varmaankin tärkeimmät joka päiväiset 

seurattavat toimenpiteet 

• Vuorauksen kunto

• Onko vuoraus vielä riittävän paksu

• Kun vaippa alkaa punoittaa ollaan jo 

vähän myöhässä

• Vuorauksen kunnon mittaaminen

• Oikea vuoraus materiaali kestää hyvin 

hoidettuna vuosia

• Oikea vuoraus materiaali hyvin 

hoidettuna voi kestää satoja valuja
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Vuorauksen kunnon valvonta

• Vuorauksen kuntoa on syytä 

valvoa

• Työturvallisuus etenkin 

isoilla senkoilla

• Eristävyys

• Lämpökuvaus hyvä, mutta 

länkimittakin käy
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Senkkojen määräaikaistarkastus
• Valusenkat on tarkastettava ”vuosittain”

• Standardi SFS-EN 1247 +A1, julkaistu 24.9.2010

• Velvoittavat viittaukset:
• CLC/TR 60079-32-1:2018

EN 1265:1999+A1:2008 Safety of machinery - Noise 
test code for foundry machines and equipment
EN 349:1993+A1:2008 Safety of machinery - Minimum 
gaps to avoid crushing of parts of the human body

• Direktiivit
• 98/37/EC Koneturvallisuus

2006/42/EC Koneturvallisuus

• Edellisissä viitteissä paljon siitä, että millainen 
senkan pitää olla -> valmistajan vastuu

• Valusenkassa pitää olla CE-merkki

• Vielä käytössä paljon vanhoja senkkoja ajalta 
ennen CE-merkkiä

• Tällaisen senkan kunnon valvonta ja ylläpito 
sitäkin tärkeämpää
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Minimi vaatimuksia

• Kaikki valusangon toimintaan liittyvien 

turvalaitteiden on oltava kunnossa

• Valmistajan käyttöohjeita on noudatettava

• Käsin kipattavissa valusangoissa on oltava 

mekanismi hallitsemattoman liikkeen estämiseksi

• Alle 500kg käsin kipattavissa valusangoissa 

oltava aisan lukitusmekanismi

• Yli 500kg käsin kipattavat valusangot on 

varustettava molempiin suuntiin pidättävällä ja 

lukittavalla kippausvaihteistolla

• Käytössä senkan painopisteen oltava akselilinjan 

alapuolella kaikissa tilanteissa
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Päivittäinen silmämääräinen tarkastus

• Kaikki valusangon toimintaan liittyvien 

turva- ja toimilaitteiden on oltava 

kunnossa

• Valmistajan käyttöohjeita on 

noudatettava
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Senkan päivittäinen silmämääräinen tarkastus

3.2.2019 40



Senkan päätarkastuksen sisältö
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Tarkastuspöytäkirjapohja
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