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puheenjohtajan palsta

Uuden vuoden valusudet on nyt
piilotettu ja muutenkin kinkut sulateltu. Edessä on mielenkiintoinen kevät
lähinnä valimoiden tilauskantojen
kehittymisen osalta. Eli kysymys, joko
nyt lähtee nousukausi käyntiin? on
taas kaikkien mielessä. Tätä samaahan
on jo mietitty muutaman vuoden ja
toivottavasti nyt virkistyminen sitten
tapahtuu.
Opintopäivät laivalla sujuivat erinomaisesti josta suuri kiitos Orkaksen
Jussille ja muulle koulutusjaoston
väelle. Tarjolla oli sopivassa suhteessa sekä rentoutumista, että luentoja ja
aihevalinnat olivat todella mielenkiintoisia.
Seuraava yhdistyksen suurempi tapahtuma onkin sitten vasta Porin
vuosikokous ja järjestelyt ovat jo
lähteneet käyntiin. Toivotaan sinne jo
tässä vaiheessa suurta osanottajajoukkoa.
Kevätaurinkoa odotellessa toivotan
kaikille jäsenillemme hyvää talven
jatkoa.

Vargarna från nyårstenngjutningen är nu undangömda och skinkorna har smultit. Framför oss har vi en
intressant vår beträffande utvecklingen
av gjuteriernas orderingång. Alla har i
sitt sinne frågan, om uppsvinget nu
börjar? Samma fråga har ställts redan
flere år och vi får hoppas att uppsvinget nu äntligen tar fart.
Studiedagarna som hölls under en båtkryssning lyckades utomordentligt väl.
Ett stort tack till Juhani Orkas och de
övriga i skolningssektionen. Det bjöds
i rätta portioner på såväl avkoppling
som föreläsningar, och ämnesvalen var
verkligt intressanta.
Föreningens följande stora evenemang
är sedan årsmötet i Björneborg och
förberedelserna för mötet har redan
påbörjats. Redan i detta skede önskar
jag ett rikligt deltagande till mötet.
I väntan på vårsolen önskar jag alla
föreningens medlemmar en god fortsättning på vintern.

Mika Valtonen
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asiamiehen palsta

Onnistuneet opintopäivät –
kiitos osallistujat – kiitos luennoitsijat!
Koulutustoimikunta Orkaksen Jussin johdolla ansaitsee kiitokset taas onnistuneista opintopäivistä, jotka vetivät viitisenkymmentä osallistujaa. Koulutuspäivä käsitteli nykyaikaista valun viimeistelyä ja tunnetusti Viking Isabella tarjosi
kiitettävät puitteet ja hyvän palvelun laivalla. Junassa on
hyvä matkustaa Turun satamaan ja junamatkaa käyttikin
puolet osallistujista.

Hallitus kokoontui laivalla
ja stipendejä jaettiin

Jäsenmaksut 2004 – toivottavasti
maksat tai maksoit alla olevin ohjein

Vuoden ensimmäisen kokouksen SVYn hallitus piti opintopäivien yhteydessä ja käsitteli rutiiniasioiden lisäksi Paavo
Tennilän stipendirahastolta anotut stipendit. Hakemuksia oli
tullut budjetoitua vähemmän ja riittävästi perustellut hakemukset johtivat stipendien myöntämiseen seuraavasti:
• Lasse Rautiainen 800 e, lääketieteen ja valutuotetekniikan opintoihin sekä Ti-valusovellusten tutkimiseen,
•TAO kannustusstipendi, Valajan linjalla päättyvän kurssin oppilaalle 170 e,
• TAO kannustusstipendi, Mallinvalmistaja-linjan oppilaalle 170 e,
• TAO Valumallinvalmistajien Ruotsin opintomatkaan
300 e.
• TAO Valumallikilpailijalle, Suomessa tapahtuvaan
World skills Competition = Taito-olympialaisiin valmistautumiseen 1020 e.
Perinteisesti kannustusstipendejä lukuun ottamatta apurahan saaneet julkaisevat Valimoviestissä raportin stipendiaiheestaan.
Evättyihin hakemuksiin hallitus haluaa lisäperusteluja,
joiden jälkeen hakemus voidaan uudelleen käsitellä kokouksessa 14.5.2004.

Säästäkää aikaa ja rahaa yhdistykselle hoitamalla jäsenmaksunne SVYn tilille mitä pikimmin.
Vuoden 2004 jäsenmaksuja voi maksaa seuraavan ohjeen
mukaan:
Maksa jäsenmaksusi SVY:n tilille Nordea 101230-73211
ja käytä maksuviitettä abcde204000, jossa abcde on viisinumeroinen jäsennumerosi Valimoviestin osoitetarrassa
tai matrikkelin jäsentietojen viimeinen numerosarja. Mikäli
yritys maksaa usean jäsenmaksun samassa maksutapahtumassa, tulee käyttää viitettä 204000 ja ilmoittaa faksaten
tai e-maililla maksettujen jäsenten nimet. Maaliskuun lopulla noin lähetetään taas tuttuun tapaan pankkisiirtolomakkeet heille, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan.
Jäsenmaksun suuruudet: jäsen 20 e, vanha/nuori jäsen
(opiskelija/veteraani) 10 e, yritys 200 e.

Toivotan jäsenille hyvää ja valoisaa kevättä!
Kari Seppälä

SVY:n konttori asettuu Nummelaan
Uusi osoite 1.12.03 alkaen on:
Pietiläntie 5–7 E 18, 03100 Nummela
Puh (09) 586 4358,
Gsm (0400) 624 416,
Fax (09) 586 4359,
E-mail: svy@sepikon.pp.fi.
Pankit: Nordea 101230-73211,
Sampo 800010-1782961.
Asiamiehen tavoittaa parhaiten konttorilta maanantaisin ja perjantaisin sekä yleensä aina Gsm-matkapuhelimesta. Uusista toimintaan liittyvistä asioista sekä hallitukselle esitettävistä asioista toivomme saavamme
ehdotuksia jäseniltä.
Soita, faxaa, e-mailaa tai kirjoita!
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Tee allakkaasi merkintä !
SVYn 57.vuosikokous
perjantaina 15.10.2004
Porin Sokos Hotel Vaakunassa!
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TARVIKKEET JA AINEET
HÜTTENES-ALBERTUS
CHEMEX
HAGENBURGER
C.CONRADTY
POMETON
TRENCHDARE
BROGÅRDSAND
ZEOFINN
LUDWIG SCHMIDT
DIAMANT METALLPLASTIC
HOFMANN
ODERMATH
ALLIED MINERAL PRODUCTS

Valimokemikaalit
Eksotermiset syöttöholkit
Valukanavistotiilet
Grafiittielektrodit, hiilikaaripuikot
Teräshiekat, valumurskeet
Lankakatko
Tuorehiekka
Vesilasi
Hiiletysaineet
Paikkausaineet
Keraamiset suodattimet
Seoslangat ja langansyöttölaitteet
Tulenkestävät massat

KONEET JA LAITTEET
HEINRICH WAGNER SINTO
I.M.F.
SPRÖTZE
IDRA
I.M.F.
I.M.F.
HINDENLANG
PILLAR
SIMPSON
USF SPENCER & HALSTEAD
USF GUTMANN
USF WHEELABRATOR TILGHMAN
USF WALTHER TROWAL
INDUSTRIEOFEN UNNA
MSB/ROBAMAT
GÄHLER
GHW
DONALDSON TORIT
A.L.B.A.

Kaavauskoneet ja -linjat
Kuorikaavauskoneet
Kokillivalukoneet
Painevalukoneet
Hiekanelvytyslaitteet
Jatkuvatoimiset hiekansekoittimet
Upokasuunit
Induktiouunit
Hiekanjäähdyttimet
Sinkopuhdistuskoneet
Sinkopuhdistuskoneet
Sinkopuhdistuskoneet
Täryrummut
Karkaisu-uunit
Hionta- ja katkaisuautomaatit
Kaasutuslaitteet
Kuumailmakupoliuunit
Suodattimet
Polttoleikkauskoneet ja -laitteet

G & L BEIJER OY
Elannontie 5
puh. (09) 61520550
01510 VANTAA
fax (09) 61520555
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Valun käytön seminaari 2004

VALU VERKOSSA
Torstai – perjantai 1.–2.4.2004
Hotelli Rantasipi Aulanko
Hämeenlinna
Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavutuksista ja lisätä suunnittelijoiden
tietoja valukappaleiden mahdollisuuksista erilaisissa käyttökohteissa esittämällä esimerkkejä
valuratkaisujen tuomista eduista sekä kertomalla uutta tietoa hankintatoimen edellyttämistä ja
valutekniikan suomista mahdollisuuksista. Siksi seminaari on tarkoitettu lähinnä valukomponentteja
käyttävälle ja valmistavalle teollisuudelle sekä erityisesti näiden alojen tuleville ja kokeneille
suunnittelijoille ja ostajille.
Suunnittelutoimikunta
Seppo Heikkinen
Jouni Myllymäki
Juhani Orkas
Tapio Rantala
Marko Riihinen
Esa Suikkanen
Jouko Tähtinen
Pentti Kangasmaa

pj.

siht.

Metso Lokomo Steels Oy
TTY/Valimoinstituutti
TKK/Konetekniikan osasto/Valimotekn. lab.
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Alteams Oy
Wärtsilä Finland Oy
Teknologiateollisuus ry

Tervetuloa!

Aika
Torstai 1.4.2004 klo (8.15) 9.00 – perjantai 2.4.2004 n. klo
13.00
Paikka
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Osallistumismaksu
325 e + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoilun ja saunan (laskutetaan jälkikäteen). Mikäli samalla
laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistumismaksu 275 e + alv kultakin laskutettavalta henkilöltä.
Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen
viimeistään 22.3.2004 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeen löydät myös osoitteesta:
www.met.fi -> Ajankohtaista -> Seminaarit. Emme lähetä
vahvistusta ilmoittautuneille.
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Peruutus
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen, veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Osallistujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.
Hotellivaraukset
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta
huoneita hintaan 105 e/hlö (sis. alv)/1hh ja 75 e (sis. alv)/
hlö/2 hh yöksi 1.-2.4.2004. Varaukset on osallistujan itse
vahvistettava 12.3.2004 mennessä hotellista, puh. (03)
658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa
‘valuseminaariin’. Osallistuja hoitaa itse huoneensa
maksun. Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 13.3.2004
automaattisesti.
Lisätietoja
Pentti Kangasmaa, puh. (09) 1923 292.
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Torstai 1.4.2004
Päivän puheenjohtajana on toimitusjohtaja Tapio Rantala, Metso Foundries Jyväskylä Oy
8.15
9.30
9.45
10.15

11.15
11.30

12.15
13.30
14.00
14.45
15.10

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus
Valimoiden toimialaryhmän puheenjohtaja
Erkki Karvonen, Leinovalu Oy
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Ekonomisti Jukka Palokangas,
Teknologiateollisuus ry
Suomalaisen valimoteollisuuden asema
globaalissa kisassa
Lukuja eurooppalaisittain, DI Paavo Tennilä
Valimo kiinalaisena juttuna,
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen,
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Tauko
Valimo teknisen suunnittelun ja teollisen
muotoilun toteuttajana
Teollinen muotoilija Risto Väätänen,
Metso Paper Oy
Lounas
Insinööritoimistojen rooli valubisneksessä
Yksikönjohtaja Patrik Holm, Enmac Oy
3D-mallin hyöty valukomponentin hankinnassa
Lehtori Pekka Salonen,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Kahvi
Valumallin valmistajan rooli toimitusverkossa
Lehtori Kari Pohjalainen,
Tampereen ammattiopisto

15.30 Työvälineen valmistajan rooli toimitusketjussa
Kehityspäällikkö Esa Suikkanen, Alteams Oy
15.50 Mallittoman valun käytännön caset
DI Matti Sirviö, VTT Tuotteet ja tuotanto
DI Ilkka Rytky, Metso Lokomo Steels Oy
Projektipäällikkö Seppo Syrjälä,
Alphaform RPI Oy
17.00 Sauna
18.30 Kontaktitilaisuus
– stipendien jako
– näyttely
– cocktails
21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

Perjantai 2.4.2004
Päivän puheenjohtaja on toimitusjohtaja Tapio Rantala,
Metso Foundries Jyväskylä Oy
9.00
9.45
10.15
10.40
11.40
12.00

Valun koneistajan rooli toimitusketjussa
Toimitusjohtaja Jukka Koistinen,
Tikkakosken Konepaja Oy
Hiekka-sarjavalun hinnanmuodostus
Tehtaanjohtaja Hannu Jylhä, Componenta
Pietarsaari Oy
Kahvi
Mitä uutta valimotekniikassa?
Professori Juhani Orkas, TKK
Seminaarin päättäminen
Toimitusjohtaja Tapio Rantala,
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Lounas
Hyvää kotimatkaa!

lmoittautumiset: Kirsi Hedberg
Faksi (09) 624 462
Sähköposti: kirsi.hedberg@teknologiateollisuus.fi
Internet: www.met.fi -> Ajankohtaista -> Seminaarit

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

VALU VERKOSSA
Torstai-perjantai 1.–2.4.2004
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Osallistujat
Sukunimi__________________________

Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________

Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________

Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Sukunimi__________________________

Etunimi_________

Tehtävä ________________________

Yritys______________________________________________________________________________
Osoite_____________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ______________________________

Puh._________________

Sähköposti ________________________________@___________________
VALIMOVIESTI 1 • 2004
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Opintopäivät
Viking Isabellalla 5.–6.2.2004

esitelmien
yhteenvedot
Koonnut
professori Juhani Orkas

Teknillisessä korkeakoulussa
Valimotekniikan laboratoriossa
luennoidaan opintojakso nimeltään
”Metallien valuominaisuudet”. Tänäkin
vuonna yhtenä osana kurssin
suorittamista oli osallistuminen
opintopäiville. Kurssille osallistuvat
viisi innokasta teekkaria jaettiin
ryhmiin ja tehtävänä oli mahdollisimman
tarkasti seurata opintopäivien esitykset
ja kirjata ylös kaikki oleellinen
ja tehdä kuulemastaan yhteenveto
julkaistavaksi Valimoviestissä.
Seuraavassa tulevien valimo- ja
valuexperttien, ks. kuva , mainiot
yhteenvedot opintopäivien teknisestä
annista.
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TKK:n teekkarit opinintoisina ENNEN risteilyä.
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Valu ergonomisesti tuotteeksi
Janne Korhonen, Lasse Rautiainen
Tämänvuotisen SVY:n opintopäivän aiheena oli valun jälkikäsittely – miten valusta saadaan valmis tuote kätevästi
ja ergonomisesti. Luennoimaan oli kutsuttu monipuolisesti
eri yritysten edustajia, ja kaupallista näkökulmaa täydennettiin VTT:n Matti Sirviön ja TKK:n Valimotekniikan laboratorion Raimo Arolan esityksillä. Jälkikäsittelyjen lisäksi
huomiota kiinnitettiin myös valukappaleen suunnitteluun
sellaiseksi, että jälkikäsittelyn tarve olisi mahdollisimman
vähäinen.
Päivän ohjelman avasi Atlas Copcon Jukka Hýpen esityksellään nykyaikaisten käsityökalujen ja erityisesti tärinävaimennettujen työkalujen parantuneesta ergonomiasta ja
tehokkuudesta. Hänen mukaansa ergonomian puute – etenkin käsien verenkiertoa ja hermotoimintaa jopa pysyvästi
vaurioittava tärinä – on todellinen ongelma osassa vanhoja
työkaluja. Ergonomian parantamisella saavutetaan Hýpenin
mukaan tuottavuuden paranemista paitsi paremmalla työympäristöllä, myös terä- ja laikkakulujen vähenemisellä.
Jossain määrin mielenkiintoa herätti myös esitelmöitsijän
näkemys, jonka mukaan huonot paineilmaletkut ovat suuri
tuottavuuteen alentavasti vaikuttava tekijä paineilmatyökaluja käyttävissä konepajoissa. Yhden barin painehäviö aiheuttaa tutkimuksen mukaan noin 30% pienemmän aineenpoiston ja lisää työaikaa n. 40%. Liian ohuiden, pitkien ja
huonokuntoisten letkujen lisäksi huomattavaa painehäviötä tulee ylimääräisistä, vanhoista, kuluneista ja heikkolaatuisista liittimistä.
Päivän ”vieraileva tähti”, Vulcan Engineering Co:n Ian
Lennard esitteli omassa esityksessään yrityksensä valmistaman Foxall-viimeistelysolun. Kokonaan koteloitu, helposti
haarukkatrukilla siirrettävissä oleva solu sisältää robotin ja
tarvittavat työkalut sekä apulaitteet joustavasti automatisoitua, kaikille valumateriaaleille sopivaa valukappaleiden
puhdistusta varten.
Suunnittelussa on panostettu helppokäyttöisyyteen.
Lisävarusteiden avulla mahdollistetaan myös offline-ohjelmointi. Tyypillisen valukappaleen ohjelmointi järjestelmään
kestää valmistajan ilmoituksen mukaan 15-30 minuuttia. Solu
soveltuu erikoisesti pienemmille sarjoille, mutta noin kahteensataan tuhanteen euroon kohoava hankintahinta asettanee rajoituksia laitteen yleistymiselle.
Automatisoinnin etuina Lennard näki paitsi työn siirtämisen ihmiseltä koneelle, myös hiontavoimien tarkan säätelyn tuoman parannuksen laikkojen kestoikään. Lisäksi tehokas työstö aiheuttaa vähemmän ylimääräistä lämpenemistä.
Esimerkkinä odottamattomista hyödyistä mainittiin englantilainen yritys, jolla oli ollut ongelmia terälaikkojen kestoiässä. Siirtymällä käsityöstä automatisoituun puhdistukseen,
yrityksen edustajat pystyivät osoittamaan terälaikkojen
valmistajalle, että ongelmat eivät johtuneet väärästä käytöstä
vaan ennen havaitsemattomasta viasta laikkamateriaalissa.

Hiomatta valmis valu
Petteri Sirola
Arto Huuhtanen Componentalta luennoi aiheenaan hiomatta valmis valu eli kuinka valukappale suunnitellaan siten, että
siihen ei tarvitsisi puhdistamossa koskea. Asian tärkeys on
viime aikoina korustunut kilpailun ollessa maailmanlaajuista. Hionnan osuus koko valukappaleen hinnasta on usein n.
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10 %, mutta voi joskus olla jopa yli 20 %. Tärkein syy hiomatta
valmiiseen valuun pyrkimisessä on siis kustannussäästöt,
mutta myös työvoiman saannissa puhdistustehtäviin on
ongelmia. Puhdistus on työvoimavaltaista työtä ja yli kolmasosa työntekijöistä saattaa löytyä puhdistamon puolelta.
Huuhtanen painotti yhteistyön merkitystä asiakkaan,
konepajan ja valimon välillä halvemman ja tuotantoystävällisen valukappaleen saavuttamiseksi. Asiakkaiden valutietämys on vähentynyt ja asian tärkeys on siten entisestään
korostunut. Yhteistyön merkitystä verrattiin purjehdukseen,
jossa valimon tulisi ottaa kipparin rooli. Olisi pyrittävä kokonaisuudeltaan järkevän valukappaleen suunnittelemiseksi
alusta alkaen esim. antamalla rohkeasti tuotekritiikkiä. Yhteistyö on helpointa jos asiakas tilaa kappaleen koneistettuna ja
konepaja on valimon yhteydessä. Mikäli asiakas suorittaa
koneistuksen itse tai käytetään alihankintakonepajaa kommunikointi vaikeutuu.
Suunniteltaessa valukappaletta puhdistuksen minimoiseksi mietitään saadaanko jakotasojen ja keerna- sekä polvanasaumojen aiheuttamat purseet sellaisiin paikkoihin, että niistä ei ole haittaa tai ne saadaan koneistuksen yhteydessä
poistettua. Syötöissä puolestaan on pyrittävä yhteen syöttöalueeseen ja kuvunkaulojen sekä sisäänmenojen sijoittamiseen sopiviin paikkoihin samoin kuin purseiden kohdalla.
Simulointi työkalut ovat tärkeässä osassa pyrittäessä yhteen
syöttöalueeseen. Kaikessa edellä mainitussa sijoittelussa on
tehtävä yhteistyötä koneistussuunnittelijan kanssa, jotta
tiedetään mitä mahdollisesti voidaan poistaa koneistuksen
yhteydessä ja jottei tuki- ja kiinnityspisteitä oteta vääristä
paikoista. Lisäksi asiakkaan kanssa olisi selvitettävä missä
paikoissa esim. purseet olisivat sallittavissa.
Valuteknisistä vaihteluista johtuvia pieniä ”nöölejä” yms.
valuteknisiä lisiä olisi pyrittävä putsaamaan linjalla ja kappaleille joissa on leikattava kupu olisi kehitettävä oma tuotantolinjansa.
Putsaamatta valmiin valun ideassa tavoitteena täytyy aina
olla hiomaton valu ja koko työvaihe olisi saatava pois. Suunnittelun ajankäyttö pitäisi suunnatta hiomattomaan valuun
sen sijaan, että mietitään kuinka saadaan kappaleista kraadit
yms. pois puhdistamossa.

Pintavirheiden vaikutus
valurautakappaleen
käyttöominaisuuksiin
Minna Holopainen, Tanja Saarelainen
Matti Johansson (Componenta) kertoi esityksessään valupinnan merkityksestä kappaleen kestävyyteen. Nykyään
kappaleiden tulee kestää yhä suurempia kuormituksia ja lisääntyviä kuormitusjaksoja, mutta samalla kuitenkin halutaan
kevyempiä rakenteita. Tästä seuraa kasvavia vaatimuksia
kappaleiden lujuudelle. Kappaleiden väsyminen on yleisin
syy käytössä tapahtuville kappaleiden rikkoutumisille. Väsymislujuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä kohteista
valujen käytön lisäämiseksi kevytrakennekonstruktioissa.

Väsymislujuuteen vaikuttavat tekijät
Virheettömän konstruktion väsymislujuus määritetään suhteena murtolujuuteen – mitä korkeampi murtolujuus, sitä
parempi väsymislujuus. Valukappaleessa väsymisrajaan
alentavasti vaikuttavat mm. karbidit, sulkeumat, oksidikalvot,
9

Kuva 2 : Erilaisten pintojen vaikutus väsymislujuuteen (ac
= valupinta, m = koneistettu pinta, sp = kuulapommitettu
pinta).

myös virheitä, jotka vaikuttavat valun käytettävyyteen ja joita
ei nykytekniikalla pystytä havaitsemaan.
Nyt puhdistamossa pinta hiotaan mahdollisimman tasaiseksi välttäen jyrkkäreunaisia uria. Lisäksi hiekkapuhdistus
tulee suorittaa mahdollisimman huolellisesti, mieluiten pyöreillä kuulilla, jotta pinnan vaurioitumiselta vältytään ja saadaan puhdas sekä sileä pinta. Kilpailukyvyn kannalta valuprosessia tulisi kehittää niin, että haluttu tulos pystytään varmistamaan. Edellytyksenä tavoitteen saavuttamiseksi on, että
pystyisimme määritelemään ja luokittelemaan uudet sekä
aiemmin merkityksettömät valuvirheet. Tämän takia on tehty
valukokeita eri valuolosuhteiden kartoittamiseksi. Kun tunnistetaan virhemäärät ja niiden yhteys valun parametreihin,
luodaan mahdollisuus parantaa valujen laatutasoa ja käyttölujuutta.

Pintavirheiden havaitseminen ultraäänellä
Tarkastusmenetelmien kehittämiseksi Componenta ja VTT
pyrkivät ultraääntä käyttäen löytämään arvoja pinnanlaadun
luokittamista varten. Kokeissa käytettiin parabolista luotainta, joka toimii ultraäänen lähettäjänä ja vastaanottajana.
Menetelmän periaatekuva on ohessa (Kuva 3). Ultraääni
lähetetään sekä kohtisuoraan että tietyssä kulmassa mitattavaa pintaa vasten. Menetelmässä mitataan ultraäänen kulkemaa aikaa, joka voidaan ilmoittaa myös ultraäänen nopeudella. Pinnassa olevat pienet virheet (oksidikalvot, grafiitin
poikkeavat muodot) näkyvät piikkeinä, sillä ne hidastavat
ultraäänen kulkua. Tutkimukset jatkuvat ja tavoitteena on
saavuttaa riittävän hyvä riippuvuus mikroskoopin kuvaanalyysin ja ultraäänen mittaustulosten välille. Samalla käynnissä on myös väsytyskokeita, joiden tavoitteena on antaa
kappaleen kestävyydelle suhteellisen luotettava virheraja.

Teräsvalukappaleiden pintavirheet
ja niiden välttäminen

Kuva 3: Ultraäänimittauksen periaate.
huokoisuus, imuvirheet ja pehmennyshehkutukset, sillä ne
pehmentävät matriisia. Väsymislujuuteen vaikuttavat myös
grafiitin muoto ja koko, sulkeumien määrä, pinnan laatutaso
sekä jäännösjännitystila. Esimerkiksi pallografiittiraudassa
pallojen pieni koko ja vähäinen suotautuminen nostavat
väsymisrajaa verrattuna suuremman pallokoon rautaan.
Koneistamalla ja kuulapommituksella kappaleen väsymisrajaa saadaan nostettua valupintaan verrattuna (Kuva 2). On
kuitenkin huomattava, että karkea pinta ja pintavirheet kompensoivat lujuuden kasvun antavat parannusmahdollisuudet. Väsymisrajaa nostavat myös perliittipitoisuus, matriisin
mikrokovuus, virheettömyys ja puhtaus.

Pinnan valuvirheet
Koska valupinnalla on suuri merkitys kappaleen kestävyyteen, on tärkeää tarkastaa ja mitata onko valu riittävän hyvä
vaativaan konstruktioon. Yleensä valu on kelvollista, kun siinä
ei silmällä, ultraäänellä tai läpivalaisulla havaita virheitä. On
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Minna Holopainen, Tanja Saarelainen
Raimo Arola (TKK Valimotekniikan laboratorio) piti seminaariesitelmän teräsvalukappaleiden pintavirheistä ja niiden
välttämisestä. Valimotekniikan laboratorio on mukana yritysryhmähankkeessa ”Kilpailukykyinen teräsvalu sulaprosessin hallinnalla”, jonka tavoitteena on kehittää uutta prosessitekniikkaa valukappaleiden pintavikojen vähentämiseksi.
Projektiin osallistuvat kotimaiset teräsvalimot sekä tutkimuslaitokset yhdessä ulkomaisten osaajien kanssa.

Pintavikatyypit ja niiden tunnistaminen
Valukappaleen pintaviat voivat sijaita valupinnalla tai välittömästi teräspintakuoren alla. Valupinnalla olevat viat näkyvät puhdistuksen jälkeen kuoppana ja pintakuoren alapuoliset tulevat esiin koneistuksen jälkeen.
Pintavikojen perustyypit ovat hapettumaviat, kaasuhuokoisuus, hiekkaviat sekä kylmäjuoksut. Valukappaleen yläpinnassa tyypilliset pintaviat (hapettumaviat, makrosulkeumat, kuonavika) ovat epämetallisen oksidivaltaisen aineksen aiheuttamia. Vian pääkomponentti on terässulan seosaineiden (Si, Mn, Cr) hapettumisessa muodostuva oksidi,
mutta siinä saattaa olla merkittäviä määriä mm. peitosteainetta, eroosiotuotteita, tulenkestävien materiaalien korroosiotuotteita sekä huonosti liuenneita ja hapettuneita tiivistysaineita. Etenkin suomalaisissa valimoissa peitosteaineen
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osuus on merkittävä.
Tietoa ja kuvia valuviosta sekä niiden syistä löytyy valuvirhekäsikirjoista (AFS, MET), internetistä (http://
neon.mems.cmu.edu/afs/afs2/) ja Valuatlaksesta.

Vikoihin vaikuttavat tekijät ja vikojen välttäminen
Teräksen sulaprosessi sisältää useita pintavikojen muodostumiseen vaikuttavia prosessitekijöitä, jotka liittyvät raakaaineisiin, sulatukseen, sulankäsittelyihin, tulenkestäviin
materiaaleihin, valamiseen, kanavistoon ja muottiin. Tutkimusten perusteella kanavistolla on suurin vaikutus pintavikojen syntymiseen. Valualtaan käytöllä, kanaviston oikealla
suunnitelulla ja muotoilulla sekä suodattimien käytöllä voidaan huomattavasti vähentää pintavikojen muodostumista.
Cti:n mukaan valuvikoja voidaan välttää säätelemällä
valunopeutta ja –lämpötilaa. Sulan nousunopeuden tulee
ylittää muotissa kriittinen nousunopeus R (esim. 24mm/s
hiiliteräkselle), jonka mukaan saadaan oikea valunopeus PR.
Lisäksi valulämpötilan tulee olla kappaleen, materiaalin sekä
valunopeuden sallimissa rajoissa matala. On kuitenkin huomattava, että saatetaan päätyä liian pieniin valunopeuksiin
pyrittäessä rauhalliseen virtaukseen.
Yritysryhmähankkeessa on pyritty löytämään uusia ratkaisuja pintavikojen välttämiseksi. Esimerkiksi teräsvalimoissa on kehitelty erikoissuutiiliä, jotka pitävät sulaa puhtaampana ja estää sitä hapettumasta.

Muista!
• Huomattava osa valujen pintavirheistä johtuu
reoksidaatiosta.
• Turbulenssivirtaus sekoittaa kanavistossa olevan
ilman teräkseen kaasukuplina.
• Jopa 80% pintavirheistä aiheutuu huonosta
kanavistosta.

Valukappaleiden
hippaus ja pinnoittaminen
Petteri Sirola
Opintopäivien viimeisellä luennolla Erik Saviranta Bodycote
Lämpökäsittely Oy:stä kertoi typetysmenetelmistä sekä anodisoinnista ja Mikael Lindqvist Ruotsin puolelta, Surahammarissa sijaitsevasta Bodycote HIP AB:sta puolestaan hippauksesta.

Typetys
Typetys eli nitraus on lämpökäsittely, jossa teräksen pintaan
tuodaan pääasiassa typpeä ja eräissä tapauksissa myös hiiltä niin matalassa lämpötilassa, ettei teräksessä tapahdu faasimuutoksia. Käsittely soveltuu kappaleille joille halutaan
pientä kitkaa, kulumiskestävyyttä ja väsymislujuutta. Kovuus
ja nitridikerroksen syvyys riippuu käsittelyn alaisena olevan
teräksen seostuksesta.
Ennen typetystä kappale pestään huolellisesti ja tarvittaessa suojataan suojamaalilla alueet joille nitridipintaa ei haluta. Kaasutypetyksessä väliaineena on
ja pitoajat
ovat pitkiä (10 – 100 h). Tällöin typetyssyvyys on hyvä ja
saavutetaan erityisesti väsymislujuutta. Hiilitypetyksessä
ammoniakin lisäksi väliaineena on
. Tämä käsittely on
nopeampi (ylleensä n. 2 h) ja saavutettavat ominaisuudet ovat
monipuolisempia. Hiili- tai kaasutypetetyille kappaleille voi-

VALIMOVIESTI 1 • 2004

daan jatkotoimenpiteenä suorittaa mustanitraus, jolla saavutetaan erittäin ohut mutta tiivis oksidikerros ja tuloksena on
erinomainen korroosionkestävyys sekä tummansininen tai
musta pinta.
Plasmatypetyksessä typetys tapahtuu typpipohjaisessa
suojakaasu-atmosfäärissä. Tätä käsittelyä käytetään ruostumattomille teräksille ja valuraudoille haluttaessa ehdotonta
toistettavuutta ja juuri tietyn paksuista yhdistekerrosta
spesifioidulla koostumuksella.
Typetetystä käytetään esim. hydrauliikka- ja pneumatiikka komponenteissa, kampi- ja nokka-akseleissa, männissä, sylintereissä sekä työkaluissa.

Anodisointi
Anodisoinilla alumiinikappaleisiin muodostetaan luontaisenkaltainen alumiinioksidikerros, joka on 1000 kertaa paksumpi
kuin luonnollinen kerros ja näin ollen myös pysyvä. Saavutettavia ominaisuuksia anodisoinilla ovat:
• Hyvä korroosionkestävyys
• Kovuus, 250 – 350 kp/mm² (pehmeän perusmateriaalin
vuoksi kovuusmittaus vaikeaa tavallisilla menetelmillä)
• Kulutuskestävyys
• Korkea lämmönkestävyys
• Sähkön eristyskyky
Anodisoinnin laatu ja ulkonäkö riippuvat suuresti alumiiniseoksesta. Yleisesti anodisoitavuus laskee seosainepitoisuuksien kasvaessa. Seosaineista erityisesti rauta, pii ja kupari
huonontavat anodisoitavuutta. Esim. AlSi12 on mahdoton
anodisoitava. Sopivia seoksia ovat Al99,8; Al99,5; Al99,0;
AlMg1; AlMg3; AlMgSi; AlMg0,5Si.

Hippaus
HIP on lyhennys sanoista ”Hot isostatic pressing” ja hippaus tarkoittaa lämpökäsittelyä erittäin korkeassa paineessa.
Menetelmällä valukappaleesta voidaan poistaa huokoisuutta. Korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa plastinen
deformaatio sekä diffuusio alkavat toimia. Diffuusion ansiosta saadaan yhtenäinen ehjä rakenne.
Menetelmällä voidaan poistaa mikrohuokoisuus, kutistumishuokoisuus, isotkin tyhjät aukot ja matalapaineiset kaasuhuokoset. Pintaan ulottuvat huokoset, sulkeumat ja
korkeapaineiset kaasuhuokoset eivät kuitenkaan poistu.
Hippaus sopii erikoistuotteisiin superseoksista, titaanista, teräksestä ja alumiinista,ja sillä saavutetaan paremmat
materiaali-ominaisuudet, erityisesti väsymiskestävyys. Hippaus mahdollistaa myös uudet materiaaliyhdisteet.
Uusi alumiinivaluille kehitetty prosessi toimii kaikilla valumenetelmillä paitsi painevaluilla. Hinnaksi luvattiin koekappaleille, protoille yms. 4,35 •/kg, keskisuurille erille 2,00 •/kg
ja suurille erille 1,00 •/kg.

P.S.
Lisäksi opintopäivillä esiintyi ansiokkaasti
projektipäällikkö Matti Sirviö VTT Tuotteet
ja tuotannosta aiheenaan “Valukomponentin voimaohjattu puhdistus robottisolussa”.
Teekkareilla oli kuitenkin kiire lounaalle, joten referaatti jäi kirjoittamatta. Professori
tulee rankaisemaan moisesta
asianosaisia erittäin ankarasti!
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Kuvakavalkadia opintopäiviltä

Luento Automaattisesta
puhdistussolusta by Ian
Lennard, Vulcaneurope /
Richards Engineering.

Arto Huuhtanen Componentasta luennoi puhdistamatta
valmiista valusta.

Ruotsin Bodycoten Mikael Lindqvistin aiheena
valun hippaus.

Pienet pintaviat haitaksi valuraudassa
kertoi Matti Johansson Componentasta.

Kuulijoita, oikealla Jukka Hypén, jolla oli aamun täsmäesitelmä
tärinättömistä työkaluista.

Erik Saviranta Bodycotesta
kertoi valupinnan viimeistelystä.

Kuulijakuntaa, vasemmalla Juhani Orkas päivien
puheenjohtaja ja heti takanaan Karhulan kvartetti.

Raimo Arola TKK:sta kertoi teräksen
pintavioista ja niiden estämisestä.

Teksti ja kuvat
Kari Seppälä
Päivät päättymässä saunaosastolla:
Jussin vieressä voimaohjatusta
puhdistuksesta esitelmöinyt
VTT:n Matti Sirviö.
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ANTON

hiiletysgrafiitti

BREFI

täyttöjärjestelmäsuodattimet

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

IKO

Perlite kuonansidonta-aine

COGEBI

induktiouunien eristemikaniitti

DURRANS

hiiletysgrafiitti ja petrolikoksi

SKW

GRP.n ja GRS:n käsittelyja ymppäysaineet
GRP:n käsittely- ja
ymppäyslangat

TURK

valu- ja kuonakauhat

MARX

valusangot

INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit

LUX - Metallurgia

LUX - Kaavaus

BORDEN

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

IKO

bentoniitit ja hiililisäaineet

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

KARL SCHMIDT
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja
punotut kaasunpoistoputket

AXMANN

hiekansekoittimet
peitosteiden valutuslaitteet

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

DISA

hiekkalaboratoriolaitteet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

LUX - Mallinvalmistus

LUX - Puhdistus

keernapallit

ZIMMERMANN mallityöstökoneet
METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.fi
www.lux.fi

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,
katkaisukiilat

SCHENCK

tyhjennystäryrännit ym.

Varasto
Juvanmalmin teollisuusalue
Juvan teollisuuskatu 25 J ovi 23
02920 ESPOO
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
23. jakso
Paavo Tennilä

ADI-valurautojen
suora lämpökäsittely
Giesserei-lehden numerossa 10/2003 oli pallografiittivalurautojen vuosikatsauksen 40. jakso. Siinä esitettiin mielenkiintoinen ADI-valurautojen suora lämpökäsittelymenetelmä.
ADI-rautojen tavanomaisen valmistuksen onnistuminen
edellyttää kaikkien prosessitekijöiden pysymistä varsin
ahtaissa rajoissa. Puhutaan pienestä prosessi-ikkunasta. K.
Moeinipour ja P. R. Sahm ovat kehittäneet kokillivalumenetelmän ADI-rautoja varten, kuva 1. Siihen liittyy valukappaleiden suora lämpökäsittely, josta tekijät käyttävät nimitystä
”in situ”-lämpökäsittely. Menetelmän kerrotaan soveltuvan
seostamattomille sekä nikkeli- ja kupariseosteisille rautalajeille.
Valukappaleet irrotetaan kokillista kuumana ja siirretään
sammutuskylpyyn. Sen jälkeen austemperointi tapahtuu
tavanomaisella tavalla. Kaaviokuvassa näkyvät S-käyrien
perliitti- ja bainiittinenät. Esitetty lämpötilakäyrä ohittaa ne
molemmat vasemmalta puolelta. Rakenteeseen ei silloin synny perliittiä eikä bainiittia. Lämpökäsitellyssä rakenteessa on
grafiittipallojen ohella austeniittinen perusmassa, jossa on
ferriittineulasia, kuva 2. Rakenteesta käytetään myös nimitystä ausferriittinen. Esitetty käsittelytapa soveltuu seinämänpaksuuksille 25 mm:stä ylöspäin. Pienemmille seinämänpaksuuksille saadaan täysin austeniittis-ferriittinen rakenne
lyhyellä austenoinnilla 10 minuuttia / 900 oC.
Uudella menetelmällä saavutetaan monta etua. Hiekkamuottia ei tarvita. Lämpökäsittelykustannukset pienenevät
80 %. Menetelmä on nopea. Grafiittipallojen jakautuma on
parempi. Palloja on enemmän ja ne ovat pienempiä kuin tavanomaisessa valmistuksessa. Lujuusominaisuuksista murtovenymä kasvaa. Piisuotautumat mikrorakenteessa vähenevät.

Kuva 1. ADI-rautojen suoran lämpökäsittelyn kaavio.

Magnesiumista painevalettu
BMW:n imusarja
Giesserei-lehden numerossa 10/2003 kerrottiin BMW 700 –
sarjan V 12 –moottorien uusista imusarjoista, jotka on toteutettu magnesiumin painevalulla. Aiheesta kirjoittivat Siegfried
Heinrich, Schaufler Tooling GmbH:sta ja Armin Huck, Pier14

Kuva 2. Lämpökäsitellyn EN-GJS-900-7:n mikrorakenne. Siinä on grafiittipalloja sekä ferriittineulasia austeniittisessa perusmassassa.
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Kuva 3. BMW 700-sarjan V12 –moottorin magnesiumista painevalettu
imusarja.

Kuva 4. BMW 700-sarjan V12 –moottorin imusarja on valettu kolmena
osana.

burg GmbH:sta Syksyllä 2002 esitellyissä BMW 700 –sarjan
moottoreissa on sekä suoraruiskutus että Valvetronic-venttiiliohjaus. V 12 –moottirien tehot ulottuvat 300 kW saakka.
Verrattuna edelliseen moottorisarjaan uudet moottorit ovat
tehokkaampia, vähemmän polttoainetta kuluttavia ja vähäpäästöisempiä.
Näiden moottoreiden imusarjat sijaitsevat moottorin päällä
ja ne hallitsevat näkymää auton konepellin alla, kuva 3. BMW
700:n loistoautoluonteen mukaisesti imusarjan hieno pinnanlaatu ja virheettömyys ovat ehdottomia vaatimuksia.
Imusarjan ovat kehittäneet yhteistyössä BMW AG, Pierburg GmbH ja Schaufler GmbH. Pierburg, joka on tuttu kaasuttimien valmistaja jo vuosikymmenien takaa, suunnitteli
imusarjan moottoriteknisen rakenteen. Schaufler taas on
työkalunvalmistaja, joka vastasi valukappaleiden valuteknisestä muotoilusta ja simuloinnista. Melko pienen, 7 000 kappaleen sarjasuuruuden vuoksi Schaufler’in painevalimo valoi
myös imusarjat. Painevalukoneen sulkuvoiman minimivaatimus oli 2 200 t.
Imusarja koostuu kolmesta painevaluosasta, joiden liitospintoja ei työstetä, kuva 4. Mittatarkkuusvaatimukset ovat
siksi erittäin suuret. Valtaosa ylä- ja keskiosan seinämistä on
vain 2,5 mm:n paksuisia. Tämä on hyvin pieni seinämänpaksuus ottaen huomioon suuret ulkomitat, 625 x 615 mm. Imusarjan erikoisuutena on, että ilmankoontatilat, jotka on aikaisemmin valettu erikseen ja liitetty imusarjaan, on uudessa
rakenteessa integroitu imusarjan ylä- ja keskiosaan.
Manesium valittiin painevaluosien raaka-aineeksi keveyden vuoksi. Alumiiniseoksiin verrattuna saavutettiin massansäästöä noin kilon verran. Sulalla magnesiumilla on melko
suuri viskositeetti – veden luokkaa. Siksi valusuihku pyrkii
suurilla valunopeuksilla hajoamaan. Toinen vaikeus magnesiumin painevalussa on taipumus kuumarepeämiin. Näiden
vaikeuksien voittaminen vaati paljon optimointityötä.
International Magnesium Association hyväksyi imusarjan ehdokkaaksi Award of Excellence 2003 -kilpailuun.

Syöttökupuholkkien
sijoittaminen roboteilla

Kuva 5. Robottijärjestelmä kaavauskoneen yhteydessä.
VALIMOVIESTI 1 • 2004

Ruotsin Foseco AB:ssä työskentelevät Jan Sällström ja JanEric Pehrsson kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden
numerossa 11/2003. Artikkeli käsitteli Arvikan valimossa
toteutettua järjestelmää. Arvikan valimo on eräs Skandinavian suurimmista valimoista. Valimo tuottaa 25 000 t rautavalua
vuodessa. Henkilöstön lukumäärä on 250. Künkel & Wagner
kaavauslinjan kehyskoko on 1 375 x 975 x 390 / 390 mm. Pääosa tuotannosta muodostuu raskaiden ajoneuvojen osista,
kuten vaihteistokoteloista, pyörännavoista ja taka-akselin
koteloista kokoluokissa 30–200 kg.
Kaavauslinjassa on siirrytty tavanomaisista sivusyöttökuvuista eksotermisillä holkeilla varustettuihin yläkupuihin.
Järjestelmällä on vähennetty puhdistuskustannuksia, parannettu saantoa ja toteutettu kohdennettu syöttö juuri tarpeellisiin valukappaleiden kohtiin. Kaavausjärjestelmään kuuluu
mallikelkka, kuva 5. Siihen sopii neljä paria malleja (yläosat
ja alaosat). Molemmat puoliskot kaavataan yhtä aikaa. Tahtiaika on 38 s ja tuotantovauhti noin 90 muottia tunnissa.
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Syöttökupuholkkien sijoitusrobotille asetettiin mm. seuraavia vaatimuksia:
– 16 holkkia, massaltaan jopa noin 2,5 kg pitää sijoittaa
30 sekunnissa. Toistotahti 76 s.
– Joka tahdilla jopa 3 erilaista holkkkia
– Holkkien lajittelu kauluskeernojen tyypin mukaan
– Holkkien otto pakkauksesta
– Järjestelmän on oltava siirrettävä huoltoa varten
Järjestelmää varten täytyi kehittää oma jakelulaatikko, kuva
6. Se on pahvilaatikko, jossa on vanerinen reikälevy. Holkit
ovat laatikossa kauluskeernat alaspäin ja robotin tarttumisen
helpottamiseksi riittävän välimatkan päässä toisistaan.
Lopullista robottiratkaisua esittää kuva 7. Robotti on
kuusiakselinen ja siinä on neljä pneumaattisesti toimivaa
tarttuinta 90o kulmassa toisiinsa nähden. Mallin saapuessa
asetuspaikalle on robotissa valmiina neljä holkkia. Kaksitoista
seuraavaa on valmiina puskurilaatan puikoissa, joista robotti noutaa ne neljä kerrallaan.
Laitteisto on ollut toiminnassa elokuusta 2002 lähtien ja
se oli käsitellyt artikkelin kirjoittamiseen mennessä yli 50 000
holkkia. Kuvat 8 ja 9 esittävät erästä järjestelmän sovellusta.
Kuvan 8 mukaisella tavanomaisella valujärjestelmällä kahdeksan osan valumassa oli 530 kg. Kuvan 9 mukaisessa valujärjestelmässä on vain kahdeksan holkkikupua. Saanto parani
48 %:sta 78 %:iin. Puhdistuskustannukset vähenivät 10 %.

Kuva 6. Holkkilaatikko, jossa on vanerinen reikälevy.

Asennusvalmiita sylinterilohkoja
valimosta
Giesserei-lehden 12/2003 mukaan KS Aluminium-Technologie AC toimittaa asennusvalmiita V8 –sylinterilohkoja Porsche Cayenne’en. Noin 10 000 lohkon toimitus vuosittain on
uusi aluevaltaus tunnetulle valimolle. Sylinterilohkot, kuva
10, valetaan pienpainevaluna. Valumassa on 72 kg. Valmiin
osan massa on 55 kg 30:n eri työstövaiheen jälkeen. Valuseos
on ALUSIL, joka sisältää 16-18 % Si. Erillisiä sylinteriholkkeja tai sylinteripintojen pinnoitusta ei tarvita. ALUSIL-seoksen rakenne on ylieutektinen. Jähmettymisen yhteydessä
siitä erkautuu primäärisiä piirakeita. Nämä kovat rakeet antavat hoonatuille sylinteripinnoille tarpeellisen kulumiskestävyyden.

Kuva 7. Robotti kiinnittämässä syöttökupuholkkeja valumallin puikkoihin.

ADI –rautojen työstöä tutkitaan
Giesserei-lehden numerossa 12/2003 kertoivat professori Fritz
Klocke ja dipl.ins. Carsten Klöpper ADI-rautojen työstökokeista, joita on tehty WZL:ssä (Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre, Aachen.)
ADI-raudat ovat muihin valurautoihin verrattuna lujempia ja kovempia. Myös murtovenymä ja sitkeys ovat suuresta lujuudesta huolimatta melko korkeita. Työstön kannalta
tämä merkitsee sitä, että enemmän mekaanista energiaa voi
muuttua lämpöenergiaksi. ADI:a työstettäessä terä kuoppautuu ja terän kärki voi murtua. ADI:a työstettäessä terän särmään kohdistuu melko suuria mekaanisia ja termisiä rasituksia verrattuna muiden pallografiittirautojen ja myös tavanomaisten nuorrutusterästen työstöön. Rasitukset johtuvat
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Kuva 8. Tavanomaisin syöttökuvuin varustettu mallilaatta.
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ADI:n suuresta kovuudesta ja suuresta sitkeydestä sekä
austeniittis-ferriittisen rakenteen muokkauslujittumisesta,
jota ei voi välttää, kuva 11.
ADI-rautojen työstettävyyttä voidaan parantaa kehittämällä teräaineita, niiden pinnoitusta, työkalujen geometriaa
ja leikkausparametreja. Väärät valinnat voivat johtaa hyvin
lyhyihin kestoaikoihin. Verrattuna muihin valumateriaaleihin on ns. prosessi-ikkuna ADI:a työstettäessä pieni. Tämän
vuoksi ADI:n työstettävyyttä pidetään ehkä huonompana
kuin se todellisuudessa on.
ADI-rautoja työstettäessä on otettava huomioon:
Kuva 9. Eksotermisin holkein varustettu mallilaatta.

– ADI:a on työstettävä kovemmilla terämateriaaleilla kuin
muita materiaaleja. Tämä merkitsee K-ryhmän kovametallien
käyttöä monissa menetelmissä, kuten sorvauksessa, jyrsinnässä ja porauksessa. Sorvaus on osittain mahdollista myös
oksidisilla keraameilla. Milloin pikaterästen käyttöä ei voida
välttää, pitäisi valita erittäin kuumalujia ja kovia, kuten uusia
runsaasti seostettuja pulverimetallurgisia lajeja.
– Leikkuunopeuksien pitäisi olla vähän pienempiä kuin perliittisellä pallografiittiraudalla. Leikkuunopeuden vaikutus on
hyvin suuri etenkin sorvauksessa. Syöttö pitäisi maksimoida työstökoneen mahdollisuuksien mukaan.
– Työkalujen ja työkappaleiden kiinnittimien tulisi olla mahdollisimman jäykkiä voimadynaamisten vaikutusten vähentämiseksi.
– Työstöissä, joissa tapahtuu jatkuvaa leikkausta, kuten
sorvauksessa, porauksessa ja kierteityksessä pitäisi ehdottomasti käyttää jäähdytys- ja voiteluaineita, koska ADI:a
työstettäessä esiintyy selvästi korkeampia lastuamislämpötiloja.

Kuva 10. Valmiiksi työstetty Porsche Cayennen V8 –sylinterilohko.

– Työstöissä, jossa leikkaus on keskeytyvää, kuten jyrsinnässä saavutetaan huomattavasti parempia kestoaikoja kieltäytymällä jäähdytys- ja voiteluaineista. Syynä tähän on Kryhmän kovametallien herkkyys lämpöshokeille, joka johtaa
kampasäröjen muodostumiseen termisten vaihtorasitusten
yhteydessä.
– Monissa työstömenetelmissä, etenkin porauksessa ja jyrsinnässä on kiinnitettävä huomiota sopivaan terän särmän
geometriaan. Tällöin on löydettävä kompromissi positiivisen
teräsärmän ja murtumien välttämisen välillä.
Noudattamalla edellä kuvattuja sääntöjä voidaan useimmiten saavuttaa hyväksyttäviä kestoaikoja. Aineenpoistossa
on kuitenkin tyydyttävä vähempään kuin muilla valumateriaaleilla. Tämä johtuu ADI:n hyvistä mekaanisista ominaisuuksista.

Kuva 11. ADI-raudan lujittuminen työstettäessä.
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Tasojyrsinnässä saavutettuja tuloksia

Teräaine
Geometria
Pinnoite
vc
fz
ap

Vanha
Optimoitu
P 40
K 10
Vakio
Uusi
TiAlN
TiN / Al2O3
25 m/min
180 m/min
0,08 mm0,25 mm
3 mm
3 mm
Leikkuuneste
Kuivana

Porauksessa saavutettuja tuloksia
Teräaine
Geometria
Pinnoite
vc
f

Vanha
P 40/K25
Vakio
TiN / Ti(C,N)
60 m/min
0,165 mm
Leikkuuneste

Optimoitu
K 15
Uusi
TiAlN
80 m/min
0,35 mm
Leikkuuneste

Kuva 12. Tyrolit Focur SA-timanttilaikka

ADI-rautojen työstöstä aiotaan tehdä lisätutkimuksia Saksan
Valimomiesyhdistyksen (VDG) piirissä. Tarkoituksena on
selvittää kemiallisten koostumusten, valutekniikan, lämpökäsittelyn sekä valuosan geometrian vaikutukset työstettävyyteen.

Timanttilaikkoja valunpuhdistukseen
Gieserei-lehden numerossa 12/2003 kerrottiin itävaltalaisen
Tyrolit Schleifmittelwerken saavuttamista hyvistä tuloksista timanttilaikkojen käytössä valunpuhdistukseen. Menetelmää esiteltiin myös GIFA 2003:ssa. Kehitysprosessissa ovat
Tyrolitin yhteisyökumppaneina toimineet automaattisia
työstökeskuksia valmistava MAUS sekä pallo- ja suomugrafiittivalurautoja tuottava valimo Fonderia del Montello Italiasta. Valimo on hankkinut viime vuosina valunpuhdistukseen neljä automaattista CNC-työstökeskusta, joiden tehot
ovat 90 – 115 kW. Koneissa tapahtuu valukappaleiden lasermittaus, minkä jälkeen kone tarkistaa työstöohjelmia tarpeen
mukaan.
Tavanomaiset laikat kuluvat voimakkaasti. Niiden kulumista joudutaan kompensoimaan ja laikkoja joudutaan tasoittamaan ja vaihtamaan. Kaikesta huolimatta yhtenäisten tulosten saavuttaminen on vaikeaa. Timanttilaikkojen käytön
kehittämisen lähtökohtana oli kulumispulmien välttäminen
timanttien ylivoimaisen kovuuden avulla. Timanttien raejakautuman valinnan ohella myös sopivien sideaineiden tutkimisella oli tärkeä sija.
Kehitetyn timanttilaikkasarjan tunnukset ovat 1LL2, 3LL1,
9LL1 ja 14LL1. Laikkojen halkaisijat ovat 200-600 mm, kuva
12.
Timanttilaikat ovat kestäneet Montellon valimossa 180
työvuoroa tavanomaisten laikklojen kestettyä 21 vuoroa,
joten kestävyys on kohonnut kahdeksankertaiseksi. Aineenpoisto on noussut arvoon 200 kg/h oltuaan aikaisemmin 100150 kg/h. Leikkausnopeus on voitu nostaa 80 metriin sekunnissa. Työstettyjen valukappaleiden pinnanlaatu säilyy
hyvänä koko laikan kestoajan eikä laikkoja tarvitse välillä
kunnostaa. Vaikka timanttilaikat ovat tavanomaisia huomattavasti kalliimpia, ovat puhdistuskustannukset pienentyneet
26 %
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Kuva 13. Oksidisulkeumien lukumäärän ja taivutuslujuuden muutokset
metallin valunopeuden mukaan alumiiniseoksissa.

Kuva 14. AGSC-menetelmän kaavio.
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Kuva 15. Metallin valunopeus AGSC -menetelmässä sekä tavanomaisessa altavalussa.

Hiekkavaluja alumiiniseoksesta
A 356 AGSC -menetelmällä
Andreas Schäfers, Alcoa Automotive GmbH:sta ja Holger
Hadderhirst Alcoa Automotive Castings Co:sta kertoivat
otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 1/2004. Alumiiniseosvaluista noin 80 % valmistetaan kestomuottimenetelmillä. Kestomuottivalun varjopuolia ovat suuret muottikustannukset ja suureen valunopeuteen liittyvät ongelmat.
Hiekkavalun ongelmia taas ovat mm., että on mahdotonta
käyttää tyhjöä valutilanteessa metallin kaasuvikojen torjumiseen eikä paineen käyttö rakenteen tiivistämiseen tule kysymykseen. Autonosien suuret laatuvaatimukset mm. törmäysominaisuuksien suhteen ovat pakottaneet etsimään uusia
valmistusmenetelmiä. AGSC-menetelmiä on yksi näistä.
Tavanomaisissa hiekkavalumenetelmissä valunopeus
nousee väkisinkin yli suurimman sallitun nopeuden, 0,5 m/
s. Seurauksena on oksidisulkeumien lisääntyminen ja taivutuslujuukisen huonontuminen, kuva 13. AGSC –menetelmä
perustuu DISA-kaavaukseen. Tavanomaisen painovoimavalun sijasta sula metalli johdetaan AGSC-menetelmässä sähkömagneettisen pumpun avulla kuumanapitouunista muottiin alakautta, kuva 14.
Tavanomaisessa muottivalussa massavirtausnopeus pienenee painekorkeuden pienentyessä, kuva 15. Sähkömagneettista pumppua käyttämällä massavirtausnopeuden muutokset voidaan ohjelmoida valukappaleen poikkipinnan
muutosten mukaisesti. Ohjelmoidun täytön lisäksi moitteettomien valukappaleiden tuottaminen AGSC-menetelmällä
edellyttää asianmukaista sulan käsittelyä ja valujärjestelmän
optimointia.
AGSC-menetelmällä saadaan muotti täyttymään rauhallisesti laminaarisella virtauksella pienpainevalun tapaan.
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DISA-kaavauksen tuottavuus on hyvin korkea. Kestomuottimenetelmissä kappaleen jähmettymisaika määrää tahtiajan.
DISA-kaavauksessa jähmettymisaika ei rajoita tahtiaikaa.
Samaan tahtiaikaan pääseminen kestomuottivalussa edellyttäisi useampien kalliiden muottijärjestelmien samanaikaista
käyttöä. AGSC-menetelmässä voidaan käyttää muovisia
mallivarusteita. Suurilla sarjoilla voidaan käyttää metallimalleja, joilla voidaan tuottaa jopa miljoona muottia yhdellä
mallivarustuksella.
AGSC-menetelmällä valmistetaan mm. Audi A8:n ja Jaguar
XJ:n alumiinisten runkokehikkojen osia seoksesta A 356.
Valukappaleiden seinämänpaksuudet vaihtelevat 3,5 mm:n ja
35 mm:n välillä. Käytännössä seinämänpaksuuden ylärajaa
ei ole. Osien hitsattavuus on hyvä.

Saavutettuja lujuusarvoja seoksella A 356
lämpökäsittelytilassa T7
0,2 % venymisraja 160 Mpa, minimi, 190 Mpa, keskiarvo
Murtolujuus
200 Mpa, minimi, 300 Mpa, keskiarvo
Murtovenymä
7 %, minimi, 10 %, keskiarvo

Julkaisuja valimoalalta
Austeniittiset valuraudat erikoistarkoituksiin.
Giesserei-lehden numerossa 10/2003 kerrottiin otsikkoaiheesta seuraavaa:
Austeniittisilla valurautalajeilla, joita kutsutaan myös nimellä Niresist, on joukko erilaisia teknologisia ja fysikaalisia
ominaisuuksia, minkä vuoksi niitä voidaan käyttää poikkeuk19
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sellisissa olosuhteissa. Näiden valurautojen ominaisuuksiin
kuuluvat hyvä kuumalujuus, tulenkestävyys (hapettumiskestävyys), suuri tai pieni lämpöpiteneminen, edulliset liukuominaisuudet, hyvä korroosion- ja eroosionkestävyys
sekä hyvä venymä ja kylmäsitkeys.
Muutamat austeniittiset valuraudat ovat epämagneettisia
eivätkä ne ole pistesyöpymiin taipuvia. Ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa ne joutuvat meriveden kanssa
kosketuksiin, kuten suolanpoistolaitteisiin ja pumppuihin.
Muita käyttökohteita ovat männänrenkaiden pitimet, voimakkaasti rasitetut autojen pakosarjat sekä teollisuusuunien ja
lasinpuristuskoneiden tulenkestävät osat.
Toisin kuin korroosionkestävät ja tulenkestävät teräkset,
austenittiset valuraudat ovat helpompia työstää ja valaa. Ne
ovat siksi myös usein taloudellisia. Zentrale für Gussverwendung (Valun Käytön Keskus) on julkaissut raportin, joka
käsittelee austeniittisten valurautojen valmistustekniikkaa,
ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia perusteellisesti.

Kaikkia kolmea edellä selostettua julkaisua on saatavissa
maksutta ositteesta:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70
40237 Düsseldorf
Puh. 211 6871 223, Faksi –264
Internet: www.dgv.de
E-mail: info@dgv.de

Pumppujen runsasseosteiset
korroosionkestävät valumateriaalit
Giesserei-lehden numerossa 10/2003 kerrottiin otsikkoaiheesta seuraavaa:
Runsasseosteisia korroosionkestäviä valumateriaaleja käytetään laajasti pumppu- ja armatuuriteollisuudessa. Nikkelipohjaisia superseoksia käytetään erikoistarkoituksiin.
Pumppujen raaka-aineiden on kestettävä mekaanisten rasitusten lisäksi myös korroosiota, eroosiota, abraasiota, kavitaatiota ja tribologisia rasituksia.
Paitsi pumpuissa käytetään runsasseosteisia rautapohjaisia seoksia myös voimalaitos-, meri- ja ympäristötekniikassa. Materiaalien kirjo ulottuu runsasseosteisista kromi-nikkeliteräksistä duplex- ja superduplex-terästen kautta nikkelipohjaisiin seoksiin saakka.
Zentrale für Gussverwendung on julkaissut raportin näiden
materiaalien ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Valuosien lujuusominaisuuksien
toteaminen FKM-ohjeiston avulla
Giesserei-lehden numerossa 11/2003 kerrottiin, että Forschungskuratorium Maschinenbau, FKM, on laatinut ohjeiston ”Laskennallinen lujuuden toteaminen koneenrakennusosissa” (Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile). Ohjeistoa voidaan käyttää sekä staattisten että
syklisten rasitusten tutkimiseen mm. valuraudoista ja –teräksistä valmistetuissa osissa. Lähtökohtana ovat raaka-ainestandardeissa esitetyt lujuusarvot.
Näin saadaan määritetyksi rasitukset kappaleissa varmuuskertoimet huomioon ottaen. Konstruktööri voi ohjeiston avulla suunnitella jatkuvia rasituksia kestäviä rakenneosia. Ohjeiston pohjalta on ZGV Zentrale für Gussverwendung laatinut eripainoksen ”Leichtbau in Guss mit gesicherter Bauteilfestigkeit nach FKM-Richtlinie“ (Kevyet valurakenteet varmistetuin lujuuksin FKM-ohjeiden mukaisesti).
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Metso Foundries Jyväskylä Oy
Rautpohjan Valimo
PL 342, 40101 Jyväskylä
Puh. +358 20 482 152
Fax + 358 20 482 6705

minerals
Metso Lokomo Steels Oy
PL 306, 33100 Tampere
Puh. +358 20 484 146
Fax +358 20 484 4233

Metso Paper Valkeakoski Oy
PL 125, 37601 Valkeakoski
Puh. + 358 20 482 170
Fax + 358 20 482 171
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Matrikkeli – Matrikel

2004
Säännöt
Vuosikokousten pitopaikat
Yhdistyksen toimihenkilöt
Kunniajäsenet
Ansiomerkit saaneet
Henkilöjäsenet
Yritysjäsenet
Jäsenten toimipaikat
Veteraanit

s. 22–23
s. 24
s. 25
s. 25
s. 25
s. 26–36
s. 36
s. 38–43
s. 43

Suomen Valimotekninen Yhdistys –
Finlands Gjuteritekniska Förening r.y.
Säännöt
1§

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Valimotekninen Yhdistys – Finlands Gjuteritekniska Förening r.y., josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen lyhenne on SVY.

2§

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen
sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen teknologia, ihminen ja ympäristö
huomioonottaen
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia,
opintomatkoja ja kursseja sekä harjoittaa
julkaisutoimintaa.

3§

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi
hallitus hyväksyä henkilön, joka toimii valun valmistus-, tutkimus-, suunnittelu-,
markkinointi- tai ostotehtävissä tai valunkäyttäjänä tai valumallien valmistus-, tai
valimoitten toimittaja- tai palvelutehtävissä toimihenkilönä tai esimiestehtävissä.
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Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi muitakin, mikäli se
katsoo jäsenyyden voivan hyödyttää yhdistystä.
Valimotekniikkaa opiskelevan voi hallitus hyväksyä nuoremmaksi jäse-neksi,
jonka jäsenmaksu opiskelukauden aikana, kuitenkin korkeintaan viisi vuotta, on
puolet varsinaisen jäsenen vuosimaksusta.
Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi eläkkeelle siirtymisen jälkeen jatkaa vanhempana
jäsenenä maksamalla puolet varsinaisen
jäsenen jäsenmaksusta.
Nuoremmalla ja vanhemmalla jäsenellä on vuosikokouksessa samat oikeudet
kuin varsinaisella jäsenellä.
Yritysjäseneksi voi hallitus hyväksyä
oikeuskelpoisen yrityksen, säätiön tai
yhteisön. Yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yritysjäsenen vuosimaksu on kymmenen kertaa
varsinaisen jäsenen vuosimaksu.
Oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi voidaan
myöntäämyösulkomaalaisille.Ulkomaisiajäseniä
eikuitenkaansaaollaenemmänkuin1/3kokojäsenmäärästä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa
maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä
erottaayhdistyksestä.
Jäsen, joka toistuvasti käyttäytyy sopimattomasti yhdistyksen tilaisuuksissa
tai joka aktiivisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

4§

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja
jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
toimikausi on vuosikokousten välinen
aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa asiamiehen ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kaksi
jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheen-johtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli hallitus on asettanut toimikunnan tai mikäli yhdistyksen jäsenet ovat
muodostaneet aluejaoston tai alajaoston
edistämään yhdistyksen tarkoitusperää
ammattikuntatasolla, on toimikunnan ja
jaoston nimeämä edustaja kutsuttava hallituksen kokouksiin, jossa hänellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Hallitus on vastuussa yhdistyksen taloudesta, omaisuudesta ja rahastoista.
Hallitus laatii säännöt rahastojen hoidosta kunkin lahjakirjan ja testamentin ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

5§

Yhdistyksen nimen
kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi myös myöntää yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen
asiamiehelle sekä muulle toimihenkilölle,
mikäli yhdistyksen etu näin edellyttää.

6§

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 12 kk ja alkaa 1.7
ja päättyy seuraavan kalenterivuoden
30.6.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
vuosikokousta.

7§

Yhdistyksen kokousten
koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle
hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta joko lähet-tämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla
kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.

8§

heinä - lokakuun välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, nuoremmalla ja vanhemmalla jäsenellä äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide.

9§

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
kokouksen avaus;
2.
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa;
3.
todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus;
4.
hyväksytään kokouksen
työjärjestys;
5.
esitetään tilinpäätös,
vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto;
6.
päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7.
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
8.
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä ja jokaiselle var
sinaiselle jäsenelle henkilökohtai
nen varajäsen;
9.
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille kaksi varajäsentä;
10.
valitaan vaalilautakunnan neljä
jäsentä;
11.
käsitellään muut kokouskutsussa
esitellyt asiat.

tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua
yhdistyksen kunniajäseneksi tai hänelle
voidaan hallituksen päätöksellä myöntää
yhdistyksen ansiomerkki.

11 § Vaalilautakunta
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan vaalilautakunnan, joka
koostuu neljästä henkilöstä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Vaalilautakunnan tehtävä on vuosikokouksessa esittää ehdotuksensa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä tilintarkastajiksi ja näitten varamiehiksi seuraavaksi toimikaudeksi.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutta-misesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävänjälkimmäisenkokouksenmääräämällätavalla.
Säännöt hyväksytty
SVY:n vuosikokouksessa 11.10.2002

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäviksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Kunniajäsenyys, ansiomerkki

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana
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Henkilö, joka aktiivisesti ja huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tai sen
tarkoitusperien hyväksi, voidaan vuosi-
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Suomen Valimomiesten Liiton
- vuoteen 1964 - ja
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n
liitto- ja vuosikokousten pitopaikat
Vuosi

Järj.no

Paikkakunta

Vuosi

Järj.no

Paikkakunta

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Helsinki
Tampere
Lahti
Karkkila
Pori
Turku
Jyväskylä
Helsinki
Karhula
Salo
Imatra
Tampere
Pietarsaari
Lahti
Karkkila
Pori
Turku
Jyväskylä
Helsinki
Karhula
Salo
Imatra
Tampere
Pietarsaari
Lahti
Karkkila ja Hämeenlinna
Turku
Pori
Raahe ja Oulu
Jyväskylä
Helsinki
Imatra

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Tampere
Kotka
Salo ja Paimio
Pietarsaari
Lahti
Karkkila ja Korpilampi
Raahe
Pori
Jyväskylä
Espoo
Tampere
Kotka
Salo
Pietarsaari
Lahti
Vantaa
Raahe
Pori
Jyväskylä
Tampere
Iisalmi
Kotka
Turku ja Salo
Pietarsaari
Karkkila ja Korpilampi
Raahe
Pori
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KÄYTETTÄVYYTTÄ INDUKTIOUUNILLENNE
ABB SERVICESTÄ
Tuloksellinen tuotanto tarvitsee parhaan mahdollisen taustatiimin.
ABB Servicen osaamiseen voi luottaa koko laitteen elinkaaren aikana.
Uudet ABB:n induktiouunit
Uusi sarja Smart FS -uunit 300 – 500 – 800 kg
Induktiouunien huollot, modernisoinnit
SAVEWAY vuorauksen valvontalaitteet

ISO 14001
OHSAS 18001

Tuloksellista tuotantoa Jari Käyhty

ABB Oy Service
Yhteistyönkatu 1, 53300 LAPPEENRANTA
Puh 010 2256 670, 010 2251 20
Fax 010 2256 630
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mallijaosto

Malliväki Saksanmaalla
Euromold 2003 messuilla
Kari Pohjalainen

Maanantaina joulukuun ensimmäisenä päivänä lähtölaukaukset pamahtelivat eri puolilla maatamme, kun malliväki alkoi
suunnistautua kohden Vantaan lentoasemaa ja siitä kohden
mallinvalmistuksen Saksan alueen ydintä Stuttgartia ja sieltä
myöhemmin Frankfurtiin ja Euromold 2003 messuille. Erityisräätälöidylle mallimatkalle oli lähdössä 16 henkilön ryhmä alan
ammattilaista maastamme. Henkilömäärää tämäntyyppisillä
matkoilla on aina jouduttu rajoittamaan, koska vierailuluvan
yritykseen saamiseksi, tämä määrä alkaa olla kattona.
Matkamme vetäjänä oli jälleen kerran Nyberghin Calle ja
tämähän tarkoittaa takuuvarmasti hyvin suunniteltua ja viimeiseen asti hoidettuja matkajärjestelyjä.
Teknisenä matkajärjestelijänä toimi kuten nykyään on
tapana SVYn matkoilla matkatoimisto Bennet ja siellä asioiden rullauttajana Marika Lahtinen, joka oli huolehtinut matkamme teknisen puolen loistavaan kondikseen, josta parhaat
kiitokset hänelle.
Kuten aina SVYn matkoilla täytyi tälläkin matkalla huolehtia eväät asianmukaisesti kuntoon ja siellähän näkyi useampiakin matkalaisistamme huolehtimassa, ettei nestevajaus
vain pääsisi yllättämään. Yllättävää jälleen kerran oli EU-maihin
vietävien nesteiden hintataso, joka kilpailee tasapäisesti
samalla tasolla oman Alkomme kanssa.
Lentokoneena oli 68-paikkainen pikkukone, jossa penkkirivit olivat toisella sivulla 1-paikkaisia ja toisella 2-paikkaisia.
Tällä koneella lennettiin suoraan Stuttgartiin, eikä näin ollen
tarvinnut suorittaa koneen vaihtoja. Käyntikorkeudeltaan
koneen hytti oli sitä luokkaa, että Callen kokoisen täytyi kävellä
kumarassa, jollei halunnut kuhmuja päähänsä. Normaaliin
tapaan SVYn matkoilla koneen konjakkivarat kuivuivat jo huomattavasti ennen määränpäätä. Perillä Stuttgartissa olimme
noin klo 19 aikaan, vain hieman myöhässä aikataulusta.

Stuttgart
Lentoasemalla kävellä päkittelin Callen mukana Europcarin
autojen vuokrauspisteeseen, jossa vuokrasimme totuttuun
tapaan Wolkkarin ja Mersun yhdeksän hengen pikkubussit.
Edellisestä kerrasta poiketen kirjoittajalle tuli tällä reissulla
ajettavaksi WV ja Callelle johtotähteä keulassaan kantava
ajoneuvo. Mersun omanlaatuinen pysäköintijarrukin tuli
Callelle tutuksi pitkän etsimisen jälkeen, kuten kirjoittajalle
edellisellä matkalla.
Lastasimme matkalaiset autoihin ja suuntautuminen kohti
Köngeniä ja siellä hotelli Schwanenia alkoi. Kuten aikaisemmiltakin matkoilta lukijat muistavat, niin öistä Saksan taivasta katsoessa pitkänomainen ja pyöreä kokolasinen väline on
erinomainen, kunhan siitä on saatu vähennettyä nestettä
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Matkalla Euromold-messuille.

riittävästi. Takapeilistään kuskit näkivät kuinka useammallakin retkuelaisella ”kaukoputki” vuorollaan sojotti yläviistoon
matkan aikana ja kohteliaasti ”välinettä” tarjottiin toki myös
kuskillekin. Mieltähän tarjous lämmitti, vaikkakin käytöstä
täytyi epäkohteliaasti kieltäytyä, koska sillä hetkellä oli tärkeämpää seurata Callen auton takavaloja kuin taivasta. Samat tieteellis-tekniset toiminnot vastaavanlaisella välineellä
näkyivät tapahtuvan myös edellä ajavassa autossa.
Totuttuun tapaan, kun Calle on auton ja kartan kanssa
liikkeellä, löytyi hotelli Schwanen nopeasti ja täpötäydellä
parkkipaikalla purettiin porukat autoista pihalle ja majoittuminen huoneisiin tapahtui ennalta suunnitellun huonejaon
mukaisesti. Suurempi osa porukasta löysi pääntilaa pihan
toisella puolella olevasta rakennuksesta, pienemmän osan
jäädessä alempaan taloon.
Matkalaisemme kerääntyivät hotellimme ruokasaliin täyttämään suolenmutkaa ja matkamme ensimmäinen päivä alkoi
olla pulkassa. Hotellissa meitä vastaanottamassa oli pitkäaikainen zimmermannilainen mallipuuseppämestari Erwin Fietkau, joka vastaa myyntijohtajana manuaalikoneiden myynnistä yrityksessä.
Painelimme Callen ja isäntien kanssa kabinettiin hirmuisen
esitepinon kera ja aloimme neuvottelun. ”Zimmermanin big
bossin” kanssa yhteistyöstä Suomen Ammattitaito-olympialaisten sponsoritukemisesta.
Johtaja Gänzlen kanssa hahmottelimme yhteistyömuodot,
joka käytännössä tarkoittaa, että suomalaiset valimot ja
malliveistämöt saavat lähes omakustannushintaan ne Zimmermannin mallikoneet, jotka ovat käytössä Helsingin kisois-
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Kun välillä syö jaksaa taas.

Saisiko tällaisen mukaan?

Lost-foam -mallia tutkitaan.

sa toukokuussa 2005 mallipuuseppien kilpailuosastolla.
Edellytykset tähän erikoistarjoukseen ovat, että ne täytyy
tilata yhdessä klimpissä ja ne annetaan kisoihin käyttöön
kahdeksi viikoksi keväällä 2005.
Zimmermannin mallikoneethan ovat mallikonemaailman
”MERSUJA”, joiden ainoa huono puoli valmistajan kannalta
on niiden huippulaatu. Ne kun kestävät käyttökunnossa isiltä
– pojille, eikä uusia koneita saa siten myytyä taloihin. Tämähän on meille käyttäjille taasen pelkkää plussaa, joten käyttäkäämme tarjous nyt hyväksemme. Tämä tarjous ei tule
toistumaan ennen vuotta 2044, jolloin seuraavat kisat ovat
Suomessa. (Useimmat tämän hetken vaikuttajista kun haukkaavat horsmaa alakautta ko. vuotena).
Tutkikaatten hyvät malliveistämöiden vetäjät konekantaanne ja ilmoittakaa mallilehtorille mielenkiintonne koneita
kohtaan. Kyseessä olevat koneversiot löytyvät kaikki Tampereen Ammattiopiston, Hervannan mallipuuseppäosastolta, jossa voitte käydä ihastelemassa niitä ”livenä” ja totta kai
testaamassa käytännössä niiden käyttökelpoisuus ja erinomaisuus. Kuten tavallista niin nopeat syövät hitaat. Koneita on vain rajoitetusti saatavissa.
Vähää ennen puolta yötä sai kirjoittaja korvansa painettua tyynyyn ja ensimmäinen päivä oli käytetty. Vähemmän
fossiilisoituneet matkalaisemme jatkoivat päivää (yötä) pidemmälle, mutta se kuuluu taas eri kertomukseen.

Tiistai 2.12.2003
Yhteisherätys oli klo 7.30 ja matkalaisemme valmistautuivat

tukevalla saksalaisella aamiaisella toisen matkapäivän tapahtumiin.
Lähdimme hotellista klo 8.30, ja vartin kuluttua lähdöstä
saavuimme Firma Zimmermannille Denkendorfiin. Paikallinen
vihreävalkoinen ”Polizei”-tekstinen auto oli tehtaan pihassa. Oli kuulemma käynyt vieraita edellisyönä ikkunoiden
kautta isännillämme.
Päivä alkoi totta kai saksalaisittain yleisellä käpälöinnillä,
ennen kuin istahdimme pöydän ääreen seuraamaan yritysesittelyä. Samassa päivänaloituksessa jokaiselle vieraalle ojennettiin isäntien toimesta kaulaan nimilaput, jossa oli vieraan
nimi + yritys. Valitettavasti jokaisessa oli yritysnimenä Artekno-Metalli, joten Hämäläisen Eki voi olla ylpeä niin laadukkaasta osanottajamäärästä. Isäntämme valittelivat, ettei vieraille ollut kahvikuppeja käyttöön, koska kupit oli jo viety
messuille. Me ilmoitimme kestävämme miehen lailla tästä
johtuvat etikettimurheet ja joimme kahvimme mukeista. Kuten arvoisa lukija huomaa, niin matkoilla joutuu sopeutumaan.
Firmaperheen eräänä nykyisenä jäsenenä, kuten valveutuneimmat lukijamme muistavat on kuuluisa ja vanha työstökonemerkki BoKö. Olimme ikäväksemme kuulleet jo
edellisenä iltana, ettei johtaja Gänzlellä ollut mahdollisuutta
esitellä yritystään vierailumme aikana, joten pienemmille
paikallisbosseille Gert Tescnerille BoKölta ja Norbert Schusterille Styroteciltä annettiin mahdollisuus kertoa pää- ja sivuyrityksistä ja niihin kuuluvista kehitysosista. Erikoisteemana oli polystyreenimallien valmistus ja polystyreeni- ja muovimallien CNC –koneistus. Molemmista teemoista järjestettiin omat esitelmät. Calle totuttuun tapaansa suoritti tulkkaJatkuu
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uksen ymmärrettävälle kielelle. (Kuinkahan moni muuten
ymmärtää, kuinka raskasta simultaanikääntäminen on livenä.
EUn ammattimaiset simultaanitulkit tulkkaavat vain 10 minuuttia ja vaihtavat sen jälkeen toiseen henkilöön).
Esitelmien jälkeen lähdimme kiertämään varsinaista tuotantolaitosta, jossa oli eri vaiheessa olevia kunnostettavia - ja
uustuotantoa olevia koneita. Yllättävää kyllä isännät antoivat meidän valokuvata hallien sisällä, ehkä pitkät ja luottamukselliset suhteet aikaansaivat tällaista erityiskohtelua.
Katsellessani kuvakulmia etsimen läpi ohjasi herr Fietkau
minut toisessa kerroksessa olevalle tasanteelle ja näytti elein,
että ota kuva sieltä. Hallissa oli kuitenkin parhaillaan vastaanottotarkastuksessa Kiinaan tilattu iso portaali-CNC -kone,
jonka ympärillä hääri paikalle saapuneita tilaajan edustajia.
Salaman välähtäessä he kielsivät kiukkuisesti kuvauksen. En
tiedä kumpi oli nolomman näköinen, minä vai herr Fietkau?
Erityishuomiota tehtaassa kiinnittivät ontot polystyreenityöstöterät ja ainakin Kangasalalla työskentelevät matkalaisemme pyörivät terien ympärillä kuten …
Nykyinen suuntaus isäntätalossamme on, että 95 % tehdään CNC-koneita ja vain 5 % perinteisiä manuaalityöstökoneita. Antaa kuvaa, mihin suuntaan ollaan menossa.
Seuraavaksi ryhmämme ponkaisi autoihin ja ajoimme saman kaupungin toiseen halliin, jossa oli alumiinityöstöä
suorittava CNC-kone (myös Kiinaan lähdössä??)
Zimmermann:in vierailun päätteeksi isännät tarjosivat
retkueellemme runsaan ja maukkaan lounaan paikallisessa
lounaspaikassa.

Malliveistämö Munderich GmbH
Klo 13.00 – 14.00 suoritettiin siirtymäajo Denkendorfista –
Heilbronniin, jossa tutustumiskohteena oli käynti malliveistämö Munderichillä. Yritys valmistaa polystyreenimalleja ja
malliveistämöllä on omaa CNC –koneistusta. Vierailukohteessamme oli kaksi hallia, jossa toisessa oli CNC-koneita ja toisessa manuaalisesti valmistettavia malleja. Yrityksen käytössä oli CAD-suunnittelussa Mastercam ja isännät olivat erittäin tyytyväisiä sen toimintakykyyn. Osassa koneissa oli
akselin kautta tapahtuva imu, jolla saatiin sähköstaattiset
polystyreeni työstömurut todella hyvin imettyä pois. Osassa koneita oli käytössä vielä ulkopuolinen imu ja massiiviterät.
Manuaalihallissa valmistumassa oli useita isoja styropormalleja = saksankielinen polystyreenin materiaalinimi. Mallit, jotka olivat työn alla, olivat tarkoitettuja sulalla metallilla
poistettaviksi (lost-foam-tekniikka). Valuun valettavat merkit ja tekstit oli valmistettu vahasta ja liimattu mallin pintaan.
Liimana oli käytössä yksikomponenttiliima Styropor 8153.
Välivarastointia varten oli iso halli, jossa raaka-aineblokit
saivat olla pentaanin suodattumisen ajan. Myös täällä oli
valokuvaaminen sallittua.
Vierailun päätteeksi ojensimme lahjaksi SVYn viirin meitä
opastaneelle Bernd Munderichille ja kiitimme mahdollisuudesta vierailla tässä erinomaisessa alan yrityksessä.

Malliveistämö A. Erglis GmbH
Klo 15.30 jälkeen lähdimme suunnistamaan kohden malliveistämö Ergliss:llä samassa Heilbronnin kaupungissa. Onneksi
Zimmermann:in isäntämme Erwin Fietkau oli oppaanamme ja
löysimme hänen autoaan seuraten täällä sijaitsevat vierailukohteemme. Epäilemättä Callekin olisi löytänyt kohteet
aikanaan, mutta ainahan se on helpompaa vieraassa kaupungissa, kun edellä ajaa paikat tunteva opasauto.
Malliveistämöllä Erglissillä on CNC –koneistusta ja se
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Zimmermannin johtajalle kiitokseksi Ihmeboxi.

valmistaa ensisijaisesti prototyyppejä. Koska saavuimme niin
myöhään, ei talossa näkynyt muita henkilöitä, kuin meidät
vastaanottanut nuori mallipuuseppämestari Rainer Eckelt,
CNC-koneistaja ja pari miestä, jotka nosturilla siirsivät isoa
alumiiniaihiota toiselle koneelle.
Koneistuksessa oli parhaillaan isosta alumiiniaihiosta
jyrsittävä henkilöauton ovi. Kuten lukijakin ihmettelee, lukiko edellä todella auton ovi, niin kyllä siinä niin luki. Matkalaisemme seisoivat ällistyneinä kuin H. Moilanen missikisoissa ja katselivat, kun 5-akselinen kone kaivoi oven muotoja
alumiinimöykyn sisältä. Ovi vastasi muodoiltaan täydellistä
teräspellistä valmistettua ovea, jopa peltien taivutukset oven
sisäpinnoilla olivat kuin oikeassa peltiovessa. Koneistusjälki pinnassa oli erinomaista ja värähtelyt, joita näin vaikeissa
osissa aina on nähtävissä, loistivat poissaolollaan. Käsittämätöntä, aivan käsittämättömän hyvää oli työn jälki. En vain
millään käsittänyt, miksi täytyy jyrsiä täydellinen peltioven
malli, enkä kysymykseeni saanut vastausta myöskään oppaaltamme Rainer Eckeltiltä. Mahtoikohan Calle saada tarkemman
tiedon?
Jyrsivä kone sijaitsi ikkunallisten seinien sisällä ja ohjauskaappi oli pyörillä, pitkän johdon yhdistämänä koneeseen.
Näin koneistaja pystyi siirtymään ympäri kappaletta sekä
ohjaamaan ja seuraamaan koneistusta. Hyvä idea.
Vierailun päätteeksi ojensimme lahjaksi SVY:n viirin meitä
opastaneelle Rainer Eckelt:ille ja kiitimme mahdollisuudesta
voida vierailla tässä ällistyttävän erinomaisessa yrityksessä.
Vähää ennen klo 17.00 kiitimme zimmermannilaista opastamme Erwin Fietkau:ta, keräsimme porukat autoihin ja käänsimme autojemme nokat moottoritielle kohden Frankfurt:ia.

Frankfurt
Iltasella pimeässä saavuimme perille, jossa yöpyminen oli
tutussa hotelli IBISissä Friedensbruckella, joka sijaitsee Mainjoen rantapenkalla. Hotelli oli tuttu jo aikaisemmilta matkoilta
ja mahtavaltahan se tuntui, kun sai irrotettua henkisen paniikkinappulan, joka aina Saksan moottoritiellä ajettaessa on
itselläni aika syvällä.
Autot saimme parkkiin hotellin eteen, eikä takaa yllättäen
pukannut autokaan saanut yrityksestään huolimatta ketään
keilattua alleen, joten pääsimme kirjoittautumaan hotelliin
menestyksellä. Heitimme Callen kanssa laukut huoneisiimme
ja lähdimme palauttamaan autoja päärautatieasemalle. Asema löytyi vaivatta ja autojemme pohjapelleistä pölyt raapais-
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Muistelisin, että SVY:n mallijaosto teki vastaavan matkan
Frankfurtiin aivan aloitusaikoihin. Korjatkaa ystävät, jos
muistatte tarkemmin.
Näytteilleasettajien määrästä antaa kuvan, että malliväen
käytettävissä olleella ajalla olisi voinut viipyä jokaisella
osastolla 19.2 sekuntia, jos siirtymiset seuraavalle olisivat
tapahtuneet valon nopeudella. Valumalleja ja niihin liittyviä
tuotteita löytyi kaikkiaan 119 osastosta, josta seuraa 4 min
aikaa/osasto. Suomalaisia näytteilleasettajia löytyi 2 kpl.
Halleja oli kaikkiaan 4 kpl, jotka olivat 3 kerroksessa. Euromold-messuesitekirjassa oli painettuna 1271 sivua. Koetimme muuten tilata muutaman Euromold-katalogin Suomeen
ennen matkaa, jotta olisimme voinut nuotittaa kiinnostavat
kohteet, mutta niitä ei saatu mistään tilattua???

Messuilla

Miten tämä aukeaa?

ten pääsimme sisään alakertaan, jonne uskolliset ja hyvin
toimineet juhtamme jätimme. Kyllä muuten päiväannos sikaria voi joskus maistua mahtavalta, totesin hotellilla ilman
autonavaimia taskussa.
Joulukuun alussa Franfurtissa perinteiset paikalliset joulumarkkinat ovat näky, joka kannattaa (väittäisin pitää) käydä katsomassa. Sinnehän matkalaisemme välittömästi hotellibuukkauksen jälkeen ohjautuivat ja paikallinen GPS = matkalaisten kännykkä tiukasti soiden ohjautui iso osa porukkaamme pieneen ravintolaan syömään paikallisia erikoisuuksia. Ravintolassa saattoi olla paikat enintään 30 henkilölle ja
siellä oli valehtelematta ainakin 101 hyväntuulista ”joulumarkkinavierasta”. Päivästä tulikin pitkä ja vastaavasti yöstä
lyhyempi matkalaisillemme.
Eräskin meistä, Franfurtin useammaltakin kerralta tuntien,
opasti kämppistään jopa joen toisen puolen nähtävyyksiä
katsomassa. Tässä ihmismassassa, kun tapahtui hajaantumista niin kännykkäohjauksella ohjattiin muita, sanoen:”Tulet
vain tähän karusellin viereen, niin et voi eksyä.” Vastauksena kuului, että tässähän olla napotetaan, eikä tuttuja näy.
Selityksenä riittänee, että näitä karuselleja markkinoilla oli
ainakin 4 eri vehjettä eripuolilla aluetta.
Nämä markkinat ovat turvonneet valtavasti edellisiin
verrattuina.

EUROMOLD-messut
Yleistä
Nykyiset messut olivat juhlamessut, mikä tarkoittaa, että
kyseessä olivat tällä kertaa 10:net messut. Aloitettaessa 1994
messuilla oli vain 270 näytteilleasettajaa tutustuttavana, nyt
yli 1 500 näytteilleasettajaa oli esittelemässä uutuuksiaan.

Keskiviikkona 3.12.2003 klo 9.00 saavuimme koko ryhmä
messuille Frankfurtin näyttelyalueelle. Calle oli vielä edellisiltana käynyt testaamassa, millä ratikalla päästään parhaiten perille ja sinnehän sitä päästiinkin ilman kommelluksia. Täpötäysi bussi tyhjeni kravattikauluksisista matkalaisista sisäänkäynnin kohdalla ja Arjalan Arin hankkimat liput kätösissä suomalaiset lunastivat osallistumisoikeuden näille messuille. Bussi kuljetti porukat halli n:o 8 kohdalle ja siellä tapahtui retkueemme välitön levittäytyminen valtavaan halliin.
Pelkästään tässä hallissa oli kaikkiaan 182 osastoa hyvinkin
erikokoisia alueita ja niitä itse kukin omalla tavallaan lähti haravoimaan.
Alustavasti ainakin kolme paikallista näytteilleasettajaa
(Zimmerman/BoKö, Sika ja Faro) oli ilmaissut kiinnostuksensa saada malliväki parveilemaan osastolleen ja siellähän totta
kai kussakin piti käydä katsastamassa esille asetetut uutuudet. Sovitut aikataulut oli laadittu niin väljästi, että hyvin
jokaiselle ehdittiinkin.
Klo 11.00 oli sovittu tapaaminen pääkohteessa Zimmermannin osastolla ja täällä porukkamme kokonaisuudessaan
tapasi johtaja Rudolf Gänzlen, joka oli vastannut Saksan
päässä erinomaisista vierailukohteidemme valinnoista ja
aikatauluista kiertomatkallamme. Isäntämme Gänzlehän on
käynyt joitakin vuosia sitten Suomessa ja tavannut siellä
useampiakin matkalaisistamme ja samoin osa oli tullut hänelle tutuksi aikaisemmista käynneistä Saksassa. Vastaanotto
oli perinteisen sydämellinen ja isäntämme pahoitteli, ettei
voinut olla esittelemässä yritystään Denkendorfissa meidän
käydessämme. Paikallisisäntämme Erwin Fietkau oli myöskin
osastolla ja tunteminen oli totta kai molemminpuolista.
Calle kiitteli Z:n pääbossia erinomaisista järjestelyistä ja
niistä kiitokseksi ojensimme hänelle mallipuuseppäoppilaiden valmiiksi ähertämän (Mallikolmion Terho Nääpän kehittämän) ihmelaatikon, joka pulpahteli kallistettaessa. ”Ihmeboxin” merkityshän on sen vaikea, pöljemmille mahdoton,
avattavuus. Lahjamme täytti jälleen tehtävänsä, sillä niin
paljon sen avaamisyrityksiä suorittavia käsiä ojentui yritykseen ja laatikkoa työnneltiin kädestä käteen (vrt. Bad Wildungenin mallipuuseppäkoulun opettajat edellisellä matkallamme). Isäntämme olivat keränneet firmansa logolla varustettuun kangaskassiin esitteitään ja laadukkaita pikkuesineitä,
joita matkalaisemme vastalahjana saivat mukaansa muistoksi. Rudolf Gänzle kiitti pitkällä kiitospuheella suomalaisia ja
niin hajaannuimme jälleen ”satelloimaan” messualuetta.
Tapasimme myös Callen kanssa Saksan Mallipuuseppäyhdistyksen pitkäaikaisen vaikuttajan Maximilian Lörzel:in
jolle kerroimme murheistamme vähäisestä mallipuuseppien
osallistujamäärästä World Skills - kilpailuihin ja yhtenä siiJatkuu
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siinä paljon huuleiltu, kun tilasimme kimppataksit ja ajaa
pöräytimme lentokentälle.
Lentokentällä keräännyimme yhteen ja mallijaoston puheenjohtaja Mikko Ojanen kiitti Callea tämän erinomaisen
matkan järjestelyistä sekä sen vetämisestä ja ojensi porukan
kiitoksena ”Ihmeboxin” erinomaiselle matkanjohtajallemme.
Kone lähti kohden Suomea klo 19.30 ja hieman ennen
puoltayötä saavuimme kotomaan kamaralle ja aamuyö oli jo
kohtalaisen pitkällä ennen kuin väsyneet päät saivat painua
omalle tyynylle.

Päätössanat

Kummallisia messuotuksia liikkeellä.

hen vaikuttavana syynä on , ettei Saksan edustajaa ole löytynyt pariin viimeiseen kilpailuun. Lörzel lupasi, että Helsinkiin 2005 tulee saksalainen kilpailija.
FAROn osastolla olimme iltapäivällä sangen runsaslukuisina tutustumassa heidän mittalaitteisiinsa ja tietysti Sikan
osastolla ”täytyi” käydä kysymässä, josko heillä olisi sen joka
puolella tarjottavan B:llä alkavan ruskean liemen asemasta,
oikeata valkoviiniä. Ei ollut.
Päivä oli kaiken kaikkiaan hengästyttävä valtavan tekniikan ja tavaramäärän vuoksi. Tietotekniikkaa löytyi joka lähtöön. CAD/CAM on avainsana, jota joka melkein joka ständillä oli jollakin tavalla kuvassa mukana. Pelkästään teräistukoista, leikkaavista teristä ja kappaleiden kiinnitystekniikasta saisi täyden messupäivän aiheen. Varsinaisia perusvalumalleja ja –keernalaatikoita ei kovinkaan monella osastolla ollut nähtävissä. Mallimateriaaleina olivat erilaiset muovityypit hyvin edustettuina. Rapid Prototyping -tekniikoita
oli totta kai joka lähtöön
Raskaan matkan rasitukset näkyivät ja tuntuvat matkalaisissamme ja erityisesti piilevänä pysytellyt flunssa iski messujen aikana täydellä teholla. Osa joutui lähtemään hotellille
kesken ainoan messupäivämme voimien kerta kaikkiaan loputtua.
Itse jaksoin kiertää 16.30 asti, enkä montaa meikäläistä
siihen aikaan enää vastaan tullut. Ei puhettakaan, että olisin
ehtinyt ja jaksanut kiertää kaikki hallit. Olin ylpeä itsestäni
kahden kierretyn hallin tuloksesta. Tosin täytyy myöntää,
että käytettävissä ollut ”kiinnostusenergia” oli totaalisesti
loppu jo viimeisenä tuntina.

Matka oli jälleen taattua ulkomaantoimikunnan = Calle Nyberghin tavaraa. Kaikki toimi kuten olemme tottuneet asioiden toimivankin. Ei ongelmia matkan aikana ja uskon sekä olen
varmaa, että jokainen sai tältä matkalta ainakin jotain muistettavaa.
Jos mitään muuta ei muista, niin ainakin sen, että tältä
matkalta toipuminen kesti tavallista kauemmin, sillä useimmat
= melkein kaikki saivat matkalta varsinaisen ”hyppypöpön”
ja useampiakin työpäiviä kulutettiin matkan jälkeen valitettavasti petin pohjalla maatessa.
Tämän päivän ja tulevaisuuden tekniikoita ei tulla meille
kotiimme tai edes aina työpaikalle esittelemään. Kyllä ne on
käytävä maailmalla ihmettelemässä ja silloin sieltä aina saa
jonkin vinkin, joka todellistuu jossakin tapauksessa ja vaikka matka osallistujalle maksaakin jonkun Euron, niin tulevaisuudessa ne kulutetut ”sekiinit” tulevat monin verroin takaisin.
Parhaat kiitokset myöskin sponsoreillemme, jotka tukivat
matkaamme taloudellisesti ja siten mahdollistivat tämän
matkan tekemisen. Matka toteutettiin osaltaan yhdessä
Sähke- ja UuTe-projektien kanssa, jotka ovat osa laajempaa
ESR-rahoitteista 4T-projektia.
Mallilehtori Hervannasta

Harjavallan Valu Oy

Kotimatka

Sepänkatu 5, 29201 Harjavalta

Klo 17.15 oli sovittu matkalaistemme kokoontuminen hotelli
IBIS:n aulassa ja puhki näytti olevan koko porukkamme. Ei

Puh. (02) 5318500
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mallijaosto

Sattumia ja
tapahtumia
Tulipa poikettua SVYn laiva- Opintopäiville, joka oli kokemus kuten arvelinkin. Aamiaisellakin tuli bongattua kolme (3)
päiville osallistujaa. Laivayhtiön kannattaisi varmaan keskittyä laivan sisällä oleviin opasteisiin tarkemmin, jotta aamiaisbufeekin löytyisi turhia harhailematta.
Malliväen edustajana olen vastustanut sinnikkäästi ”laajemmilla sivistyskielillä” pidettäviä luentoja, koska pienempi vähemmistö ei pääse niistä jalaksille, ei niin millään. Laajempaa ja täydellisempää kielitaitoa hallitsevat ystäväni siellä hiekkapuolella uskottelevat, että he saavat kaiken kerronnasta selville ja ymmärtävät (?) mitä ulos päästetään.
Sovitaanko veljet, että seuraavalla ”ulukomaan” luentokerralla Te teette simultaanikäännöstä samanaikaisesti luennon edistyessä, jotta rahvaallakin on mahdollisuus seurata
luennon kulkua silmien lupsumatta.
###
Mallitoimikunta on pyrkinyt kokouksissaan vierailemaan eri
yrityksissä, jolloin sillä on ollut mahdollisuus saada ”vierailevaa verta” istuntoihinsa. Näin toimien olemme voineet
laajentaa tietämyksemme määrää isäntätalon kyvyillä ja saaneet mielikuvaa paikallisista ongelmissa. Samalla olemme
tutustuneet yrityksiinkin sisäkautta.
Voisikohan emäyhdistyksen hallituksella olla jotain hyödynnettävää vastaavista toimintamalleista?

Kari Pohjalainen

Mahtavaa tulosta on tullut tästä isosta projektista ja ylpeinä voivat tekijät esitellä tuotostaan, jonka vasta tulevaisuus tulee kertomaan, kun vastaavia yritelmiä tullaan tuottamaan yhä enemmän. Helppohan sitä on matkia, mutta nämä
”meirän tekijämme” ovat tallanneet umpihankeen jäljen, jota
muiden on huomattavasti helpompaa paarustaa.
Toivottavasti malliveistämöiden omistajat ymmärtävät
kirjautua jäseniksi Valuatlakseen ja siten saada yritystietonsa sähköiseen levitykseen. Eikä laajempi kirjautuminen olisi
haitaksi valimoillekaan
###
Valimoammattien tutkintojen perusteet ovat raskaasti vanhentuneet ja kaipaavat kipeästi uusintaa. Valtakunnallinen tutkintotoimikuntamme on lähettänyt anomuksen Opetushallitukseen Olli Hautakoskelle, josko perustettaisiin työryhmät
uusimaan, sekä Valumallinvalmistaja-, että Valaja-alojen tutkintojen perusteet.
Nykyiset tutkintoperusteet toimivat yleensä matriisipohjalla ja niistä on selkeämpi rakentaa Ammatti- ja Erikoisammattitutkintojen palikkapino, joiden suorittaminen ja näyttö antaa
tarvittavan tutkintonimikkeen.
Varautukaatten ainakin siellä Karhulassa ilmoittautumaan
työryhmään, sillä Teitä tullaan siellä tarvitsemaan.
###

###
60-luvulla kehiteltiin valimoihin suojapukuja, jotta sulat saatiin muotteihin valajien kärventymättä. Näitä huippuasusteita
saatiin hankittua Ruotsista suureen hintaan ja parannusta
pidettiin käänteentekevänä turvallisuustekijänä. Rukkaset ja
essut piti valun jälkeen huolellisesti pudistella puhtaiksi ja
ripustaa naulaan odottamaan seuraavaa sulien liruttamista.
Nykytietämyksen mukaan senaikaiset asbestista valmistetut asusteet eivät täyttäisi kaikkia turvamäärityksiä. Asbestista, kun on opittu kantapään kautta uutta tietoa, jota siihen
aikaan ei tiedetty. Samoin keernavälykset poistettiin asbestista vannesahassa sahatuilla muotolevyillä, joita sitten
aseteltiin keernojen väliin. Huh huh.

Tyttärenpoikamme Antti 6 v on liittynyt paikalliseen nappulaliigaan pelaamaan junnujääkiekkoa ja tämän seurauksena
hänelle on hankittu kassillinen jääkiekkovarusteita alasuojasta – ristikkokypärään ja tietysti pelipaitaan, jotka kaikki
puetaan tottakai peliin ylle. Kumpikohan on nuorelle pelimiehelle tärkeämpi, pelihaarniskat vai kiekon pelaaminen?
Tampereella käydessä olivat kaikki vermeet toki mukana
ja niin oli mallilehtorinkin puettava täysi peliasu ylle. Lähikentällä turnausta kävivät 61-vuotias isoisä ja 6-vuotias tyttärenpoika. Harmi ettei voinut myydä lippuja kentän reunalla
oleville, sillä niin hauskaa heillä näytti olevan.
Mallilehtori
Hervannasta

###
Valuatlasta kävi Mallitoimikunnalle esittelemässä Petterssonin Anu Valimoinstituutin kokouksessaan. Valuatlaksen
kehittelijöinä vastuullisina vanhempina ovat toimineet Petterssonin Anu ja Olanterän Petri Tuomon puljusta Tampereelta ja Meskasen Seija Jussin puljusta Otaniemestä.
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Entisen valimomiehen muistikuvia
Alkuoppi 1800-luvun tekniikalla
Toukokuun 15. päivä 1960 aloitin ensimmäisen työpäiväni
insinöörinä Pietarsaaren Konepajan valimossa. Sitä ennen oli
tullut kosketusta samaan valimoon jo 1951 putskopissa
smirklarina ja parina edellisenä kesänä laboratorion vinkkelistä. Näin aloitti 26-vuotias insinööri, joka sai alkupalkkaa
puolet, mitä Svenska Metallverket olisi maksanut Ruotsissa.
Diplomityöhän oli valmistunut sinne.
Morjestuksen jälkeen valimopäällikkö Sven Lillqvist vei
minut esittelyyn mestarikoppiin. Totesin poikien keski-iän
olevan yli 50 kesää. Sitten näytettiin huoneeni, pöytä ja tuoli.
Se oli suuri. Jäin istumaan pöydän ääreen hölmistyneenä ja
kysyin itseltäni; Mitäs nyt, Ville? En ollut koskaan valimoa
nähnyt insinöörin vinkkelistä.
En ehtinyt kuin huokaista. Samassa oli adusoidun mestari
Väinö Uusimaa huoneessani ja esitteli itsensä. Samalla hän
loihe totuuden, jota en unohda: ”Älä hyvä miäs jää konttoriis istumaan, koska silloon rupiat pelekäämään kenttää
koko elämäs, etkä koskaa tuu tutuksi tosi elämän kans.
Seuraa mua vähintään kaks viikkua. Kato mitä mä teen ja
kysele. Kysele kaikilta.” Siinä se neuvo tuli. Se pätee vieläkin.
Niin alkoi valimoelämä. Housut olivat pian kuin ”haulikolla ammutut”. Kaikki rotankolot ehdin laskea ja ”piilopaikat”
löytyivät kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Kaavaushiekat olivat joka aamu komeina kasoina royerin piiskaamina
Valter Strengin valvonnassa. Kesäloman aikana samat kasat
vihertyivät kauniisti. Kukin kaavausmestari teetätti omat
mallihiekkansa pikku-kollerissa. Parhaimmillaan hiekkoja oli
32 eri laatua.
Kolme vuotta siinä meni. Sitten totesin olevani sisällä sen
aikuisessa tekniikassa.

Kutsu Imatralle
Osallistuin vuotuisiin, maaliskuussa pidettäviin perinteisiin
Vuorimiespäiviin. Siellä oli kosolti tuttua porukkaa. Oli myös
Vuoksenniska Oy:n päämetallurgi Lauri Pietiläinen. Hän
ehdotti siirtymistä toiselle laidalle Suomea sähköterässulaton kehitystyöhön. Niin sitä lähdettiin keittelemään terästä
toukokuun 15 päivänä 1963 Imatran Terästehtaalle. Siellä opin
monia asioita paitsi teräksestä ja valuraudasta mutta ennen
kaikkea sen, että ATK on hyvä järjestyksen pitäjä teollisuudessa.
Eräs tehtäväni Imatralla oli pudottaa teräsvaluaihioiden
valukokillien kulutus tuotettua terästonnia kohti. Selvitykseni mielenkiintoisin tulos oli, että kokillin valumateriaalin ei
pidä olla ylieutektinen, vaikka kaikki valumaailman info sellaista väittääkin. Tämän voisi kyllä kirjoituspöydänkin ääressä
löytää ajattelemalla. Voi nimittäin kuvitella, mitä tapahtuu, kun
ferriittimatriisi kuumennetaan nopeasti yli 1000oC:en, kuten
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terässulalla kokillitäytössä käy. Tällöin kokilli joko halkeaa
tai sisäpinta verkottuu varmasti seinämänpaksuuden ollessa esimerkiksi 100 mm. Se johtuu siitä, että ferriitin muuttuessa austenniitiksi sen laajentuma on jopa yli 1½ %. Jos valuraudan struktuuri on perliittinen, on vastaava laajentuma
vain 0,8 % eli puolet. Voi siis kuvitella, millaiset voimaeroavuudet ovat kyseessä tällaisilla lämpölaajentumilla, kun sisäpinta on austenniittia ja ulkopinta ferriittiä. Tämän toteamuksen pohjalta muutettiin analyysi. Kokillikulutus putosi
12 kg:sta jopa alle 2 kg terästonnia kohti. Käytännön valimomies tietää millaisilla koostumuksilla kokillin 100 mm paksu
seinämä jää valussa perliittiseksi, jos rikkipitoisuus on < 0,01%.

Takaisin Pietarsaareen
Tuli uusi kesä 1964. Käynti kesäloman aikana entisessä työpaikassa johti työpestin uusintaan. Sitä kesti 7 vuotta. Sinä
aikana otin kielikylvyn tosissani, osittain jopa muutamat
sanonnatkin paikallisella murteella.
Jatkoaika Pietarsaaressa oli antoisaa. Viikot ja päivät
menivät huomaamatta lähes pyöreiksi. Muutettiin adusoitu
valu kelpaamaan autoteollisuudelle. Mekanisoitiin, uusittiin
sulatus kuumailmakupoliksi ja sähköuuneiksi kuumanapitouuneineen. Ns. koaguloitumisilmiöön perustuva kahden
sulan sekoitusmenetelmä ilman ”kovia oksia” oli melkoinen
hyppäys eri laatujen ”löytämiseksi”. Tämä mahdollisti valaa
eri lujuusluokkia aivan halutusti ja missä järjestyksessä tahansa. Kun vielä huomioidaan valumallien uusi kipsiin ja
muoviin perustuva valmistustekniikka, voitiinkin nostaa ainakin toista rintaa. Luulen, etten liiaksi ylistä Pietarsaaren
jäykkämuottikaavausta, minkä pikku-Zimmermannien muuntaminen tärytyskoneiksi puristuksen aikana mahdollistivat.
Valettiinhan sillä tekniikalla niin Strömbergin moottorikilvet
kuin Valmetin vauhtipyörätkin ilman smirkalaustarvetta.
Tosin tässä oli osatekijänä juokseva noki, minkä käyttö
myöhemmin sortui noen hartsikomponentin vaikutukseen.
Haitta olisi ollut vähällä korjattavissa. Vielä nytkin se voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön huomioimalla tuo pieni korjaus. Se kannattaisi, sillä niin monia etuja juoksevalla noella on
– ei yksistään sekoittajan kulumisessa – puhumattakaan
myllyn energiatarpeesta.

Pietarsaaren jälkeen on vettä virrannut Vantaassa ja
Keravalla
Lähtö Pietarsaaresta 1971 oli selänkääntö valimomaailmalle.
Ei aivan äkkijyrkästi, mutta vähitellen. Yhteydet jatkuivat niin
pölynpoisto-, hiekkapuhaltamo-, hiekan kuivaus- ja ilmastointiprobleemoissa. Hiekan jäähdytykset, luokittelut ja siirrot
olivat uusia sektoreita.Ei pidä unohtaa myöskään peitosteen
sekoittajja, joita mm. Saab Scanialla on 6 kappaletta. Yhteen
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aikaan lähes jokainen hiekkapuhaltamo Suomessa kantoi
Lisop-tekniikan nimeä. Nyt siitä tekniikkaa modifikaatioina
myy neljä - viisi eri yritystä niin kotimaahan kuin lähimaihinkin. Kaasujen puhdistus pölyistä ja kaasuista ovat allekirjoittaneen viimeisimmät ja uusimmat tuotekehityksen sektorit.
Siihen tietenkin liittyy pesuvesien puhdistus, sillä eihän voida
kuvitella siirtää lika veteen ja laskea se sitten ulos luontoon
tai viemäriin. Sitä ei hyväksy tekijä itsekään - puhumattakaan
EU-direktiivit ja ympäristöihmiset. Näihin ratkaisuihin on
liittynyt melkoinen tuotekehityspanos rahantarpeineen. Nyt
nuo tuotteet ovat ”top i teknik” ja ovat osoittautuneet hyvin
toimiviksi ja minimaalisella - jos ollenkaan tarvittavalla –
huollolla. Vesiä puhdistuu niin paperiteollisuudessa kuin
öljynjalostamoissakin puhumattakaan konepajateollisuudesta.
Tosin valimoteollisuuteen uusien tuotteiden toimituksia
on vielä turhan vähän. Siinä suhteessa on korjattavaa. Tällaiseen näkemykseen on perustetta käyttökokemuksilla, joihin sisältyy kotimaisia mutta myös ulkomaisia toimituksia.

Missä ollaan nyt?
Ikä tekee meille jokaiselle tehtävänsä. Vauhti on ollut kovaa
ja mennään jo yli 70-vauhtia. Mukana olleista moni on jättänyt kentän, ei yksistään muille vaan suoraan paikkansa avoimeksi. Siitä huolimatta valimoelämässä saamani kokemukset
ja tapa löytää uusia ideoita on kannustanut koko ajan etsimään uusia ja kehittyneempiä tekniikoita moniin ratkaisuihin
– vallankin ympäristöä säästäviin. Uuden kehittämisestä olen
nauttinut ja saanut sisäistä tyydytystä. Jokainen valimomiesnumero on läpi selattu. Väliin jäänyt, osallistumaton kokous
on pistänyt sieluun. Siksi toivon, että seuraava kokous olisi
se, johon osallistumme joukolla ja muistelemme menneitä.
Aikalaisistani ei ole monta aktiivia tavattavissa Paavo Tennilän ja Risto Sipin lisäksi.
Entisin valuterveisin
Viljo Järvenpää, Wiser Oy, Kerava

Global Partner – Local Commitment

www.alteams.com
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www.stilexo.se

www.valutyo.com
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www.valuatlas.net

CastWord
Valuatlaksessa
Vuoden vaihteessa valmistui Valuatlakseen viisikielinen
valimoalan sanakirja CastWord. CastWordissa on noin
3000 valimoalan sanaa selityksineen suomeksi, ruotsiksi,
englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Valuatlaskoulutusta
Valimoinstituutissa
Valimoinstituutti järjestää tänä keväänä useita Valuatlasportaalin esittely- ja koulutustilaisuuksia. Seuraavat tilaisuudet ovat 25.3. klo 14-16 ja 6.4. klo 14-16.
Paikka: Valimoinstituutti, CAD-luokka (2. krs), Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere
Tilaisuudessa tutustutaan Valuatlaksen sisältöön ja käyttöön.
Kahvitarjoilu
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CastWordin käyttö on helppoa ja nopeaa. Valitaan halutut kielet, kirjoitetaan haettava sana ja klikataan ”Hae”.
Vastaukseksi saadaan lista sanoista, jotka sisältävät haetun sanan. Esimerkiksi hakusanalla ”keerna” saadaan
listaan vastaukseksi myös mm. erilaisia keernoja tarkoittavat sanat. Tästä listasta voi käyttäjä sitten valita haluamansa sanan, jolloin vastaukseksi saadaan sana halutulla kielellä selityksineen.
CastWordin saa käyttöönsä tilaamalla Valuatlaksen laajat
käyttöoikeudet.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset 25.3.olevaan
tapahtumaan 19.3. mennessä ja 6.4. olevaan tapahtumaan
31.3. mennessä sähköpostilla anu.pettersson@tut.fi.
Mainitse vastauksessasi kumpaan tilaisuuteen haluat
osallistua. Paikkoja on rajoitetusti, 18 hlöä/tilaisuus.
Valuatlaskoulutusta yrityksessänne?
Valimoinstituutti voi järjestää Valuatlas-portaalin esittelyja koulutustilaisuuksia ryhmille myös yrityksissä. Tilaisuudet yrityksissä ovat maksuttomia.
Tiedustelut
Anu Pettersson
p. (03) 3115 2325
anu.pettersson@tut.fi
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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

53

valimoperinne

Kaskuja ja tarinoita • Koonnut Antti Valonen

Reino Luodon tarinoita
vanhapoika ”Nafeista” eli Högforssilaisesta
Ekströmmin Aarnesta (1903-1979)
* Ekströmmin Aarne, joka tunnettiin paremmin Nafeina,
toimi työnsä ohessa tehtaan työmaaruokalan toimikunnan puheenjohtajana. Ruuan laadut aiheuttivat aina silloin tällöin valituksia, josta Aarne ei pitänyt. Yksi jatkuva
valittaja oli valimon kärräri Kortelainen. Miehet toivat
tarkoituksella Aarnelle tietoa, mitä Kortelainen oli taas
sanonut ruokalan sapuskasta. Mainittu Kortelainen oli
kotoisin Lapista. Kaiken lisäksi hän oli laiskan miehen
maineessa, josta johtuen Aarne ei pitänyt koko miehestä.
– Niin tuotanoin, aloitti tapansa mukaan Aarne. Mitä
sellainen mies ymmärtää mitään ruokien päälle, kun on
ikäs syönyt poron jäkälää ja imeskellyt suden luita.
* Sodasta kotiutuneille miehille annettiin yksinkertainen
armeijan varustus ilman manttelia. Aarne piti asetakkiaan
työssä tavallista pidempään. Työkaverit ihmettelivät sen
kestävyyttä, johon Aarnelta löytyi selitys.
– Niin tuotanoin. Se ei ollut tämän takin syytä, ettemme
päässeet Uralille asti. Kyllä tämä takki olisi sinne kestänyt, mutta me emme kestäneet.
* Karkkilan metsästäjät pitivät kerran kesäjuhlia naapuripitäjässä Tammelassa. Järjestysmiehenä heillä oli siellä
tehtaan timpuri Kalle Hellman. Toimi jo nuorempanakin
iltamien järjestysmiehenä. Hän oli niitä järjestyksen valvojia, josta ei yleensä pidetty. Pikkutarkka asioihin puuttuja, jota kohtaan Aarnekin tunsi vastenmielisyyttä. Kesäjuhlien yhteydessä Kalle sai tavallista paremmin selkäänsä, kun joku oli lyönyt hänet halolla tainnoksiin.
Joutui olemaan sairaalassa useita päiviä. Työkaverit toivat tietoa tästä Aarnellekin, miten kaltoin Kallea oli kohdeltu. Tähän tokaisi Aarne:
– Niin tuotanoin. Hellmannia pitääkin lyödä halolla ja
nimenomaan joka päivä.
* Aarne oli Friskin Laurin työkaveri valimossa. Joutuivat
sota-aikana samaan yksikköön. Lauri oli tavallista parempi viinamies. Ilmestyi kerran kovassa krapulassa lääkintämiehenä toimineen Aarnen puheille, pyytäen tältä pillereitä. Aarne pudottikin toisen kouraan pari nappia, mitä
tämä katseli surkeissaan.
– Tän vertaks sää vaan raskittet antaa. Anna nyt jukolaut
vähän enempi, marisi Lauri.
– Ei Friski, ei. Nät tuotanoin ei ole mitään kauroi.
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* Aarnella oli sota-aikana tuntematon kirjeenvaihtoystävä. Päästyään siviiliin, kävi tätä tapaamassa. Miehet tiedustelivat valimossa:
– Kuinkas sinun kävi?
– Niin tuotanoin. Kyllä Aarne oli niin kuin sammakko
märän laudan päällä. Hatjalahden (sotareissun paikkakunta Itä-Karjalassa) sapuskat olivat tehneet tehtävänsä.
* Jonkin verran Suomea taitava sotavanki tiedusteli lääkintämiehenä toimivan Aarnen nimeä.
– Seittämänkymppii ja takaapäin, vastasi Aarne.
Myöhemmin samainen vanki näki Aarnen Karhumäessä ja
huusi.
– Hei seittemänkymppii ja takaapäin.
* Högfossin pojat tekivät aina silloin tällöin toivioretkiä
Helsingin naisille. Kerran tällaisen käynnin jälkeen pojille
ilmestyi tautia. Tiedustelivat asiaa myöskin mukana olleelta Ekströmmin Aarnelta, jos hän oli huomannut mitään.
– Ei tuotanoin. Ja sitä paitsi minulla onkin sellainen poslapää, mihin mikään ei tartu.
* Ekströmmin Aarne ei leppynyt koskaan Vattolankyläläisille. Neuvoi käräjille matkaavaa Saarnin Reinoa, joka
toimi lautamiehenä:
– Turhaan tei niil pikkurikollisil niit pienii sakko- ja linnatuomioi jakelette. Ei muuta kun puoleksi vuodeksi Vattolaan, niin kyllä rikollisuus haihtuu.
* Ekströmmin Aarne oli tarkka Karkkilalaisuudestaan.
Joutui vanhoilla päivillään Meilahden sairaalaan. Petikaveri kertoi, että sota-aikana heidän yksikössä oli ollut
myös Karkkilainen mies.
– Minkä niminen, tiedusteli Aarne?
–Valfrid Viita.
Aarne yskäisi tavallista pahemmin. Kyseessä oli naapuripitäjästä kotoisin oleva entinen tappelupukari ja kesäjuhlien häirikkö.
– Ei hän ollut mikään Viita, vaan Helenius. Eikä hän ollut
karkkilalainen vaan pusulalainen.
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Reino Luodon kirjallista tuotantoa
eläkevuosien varrelta
Valimoviestissä 4–2003 Antti Valonen haastatteli
80-vuotiasta Reino Luotoa

1987
Eerikki – Muistelmateos malliviilaaja Erik Enqvististä
1990
Viittä vaille viisikymmentä vuotta 1945–1990 – Sotainvalidien Karkkilan seudun osaston toimintahistoria
1990
Meitä oli neljä riskii miestä – Kaskuja Karkkilasta

* Valimon remmisuutari Hassisen Eino oli niitä miehiä,
jolle ei viina sopinut. Haastoi riitaa ja piti muutenkin kovaa meteliä. Joutui sairaalaan, josta Koskisen Tauno tuli
kertomaan Ekströmmin Aarnelle, joka totesi:
– Niin tuotanoin. Olen sitä mieltä, että Hassinen kuuluisi
paremmin Eevan talliin, kuin sairaalaan.
Mainittu Eeva oli Karkkilan eläinlääkäri.
* Lindforssin Esko ja Ekströmmin Aarne väittelivät kerran
kuoleman jälkeisestä elämästä. Ateistina tunnettu Esko ei
tällaisiin puheisiin uskonut. Keskustelun teemana oli heillä, että minkälaista se kuoleman jälkeinen elämä sitten
olisi.
– Jos taivasten valtakunta kerran on olemassa ja sää sinne
pääset, niin kyl määkin sit,
väitti Esko.
– Kuulehan Esko. Kyllä asia on tuotanoin silviisiin, että
kun sinä kuolet ja tulet taivaan portille, niin Pyhäpietari
sysää sinun kouraasi vanhan kaksirivisen ja kehottaa
siirtymään kuumemmalle puolelle alimpaan kerrokseen.
– Mutta annas olla, kun Aarne tulee taivaaseen, niin Pyhäpietari vinkkaa jo kaukaa, ojentaa harpun ja sanoo.
Koitahan Nafei kieliä.
* Ammattiosaston kokouksessa haettiin arpa-asiamiestä,
mihin tehtävään ei löytynyt halukkaita. Ekströmmin Aarne
lausui asiasta oman mielipiteensä.
– Niin tuotanoin, se on siltapaa, että niitä arpoja on kaikenlaisia. Jokaisessa auto voittona, joku on joskus saattanut saada pienen voiton, mutta autosta ei veiviäkään.

1993
Poijes alta kylänvartijat –Kaskuja Karkkilasta
Kaskukirjojen sisällön ovat keränneet ja muokanneet
yhteistyössä jo edesmennyt Eino Halme ja Reino Luoto.
2002
Ols vait, kyl meitil tääl on joskus lystiikin ollu – Kirja on
tekijänsä omaelämäkerrallinen muistelmateos, se kertoo
Karkkilan historiasta Reinon isovanhempien ja vanhempien kautta. Aikajärjestyksessä etenevä teos kertoo
myös Fagerkullan rakentamisesta ja päättyy Reinon
lapsuusmuitoihin.
2003
Fagerkullasta etulinjaan - Nyt 80-vuotispäivän tuntumassa valimistuneessa muistelmien toisessa osassa otetaan
vauhtia lapsuudesta, mutta sitten nuorukainen pääsee
työnmakuun Högforssin tehtaan konttorissa asiapoikana
ja palkanlaskijana. Edessä on armeijaan kutsu, alokaskoulutusjakson jälkeen rintamapalvelukseen ja vaikeasti
haavoittuminen 20-vuotiaana.
Kirjailija paljastaa, että jatkoa seuraa muistelmien ketjuun.
1997–2003
välisenä aikana on allekirjoittanut koonnut Reinon kasku- ja tarina-aineistosta materiaalia lehtemme Valimoviestin museosäätiö- ja valimoperinnepalstoilla julkaistavaksi. Julkaistua aineistoa on kertynyt yli 200 kpl sijoittuen
28 lehden sivuille.
1977–
edelleen. Reino on kirjoittanut Karkkilan Tienoo -lehteen
paikallispakinaa menneistä ja nykyisistä historiallisista
kohteista, asiakokonaisuuksista ja henkilöistä nimimerkillä “Fagerkullan kolumnisti”. Kirjoitukset ovat olleet vuosien varrella kiinnostavaa ja asiapitoista luettavaa.
2003
Haaviston VPK 1933–2003 - Haaviston vapaaehtoinen
palokunta ry. 70 vuotta, toiminnan historiaa.
Reinon tuotantoa on ollut nähtävillä ja myös myynnissä
mm. Suomen Valimomuseon vastaanottotiloissa.
Antti Valonen
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska förening rf
Jäsenhakemus
Anon SVY:n henkilöjäsenyyttä
Anon yritysjäsenyyttä
Muutosilmoitus jäsentietoihin, SVY:n jäsenkoodi __________________

Sukunimi

_____________________ Etunimi

_______________________________

Katuosoite

_____________________ K o t i p u h .

_______________________________

Postinro/tmp _____________________ Matkapuh. _______________________________
Arvo/ammatti _____________________ F a x

_______________________________

Syntymäaika _____________________ E-mail

_______________________________

Työpaikka

_____________________ T y ö p u h .

_______________________________

Katuosoite

_____________________ Ohivalinta _______________________________

Postinro/tm

_____________________ F a x

_______________________________

Kotisivut

_____________________ E-mail

_______________________________

Päiväys ja allekirjoitus _____/_____ 200__

_______________________________

Suosittelijat _____________________

_______________________________

SVY:n konttori
Fax (09) 586 4359
Email: svy@sepikon.pp.fi
Kopioi ja lähetä viereiseen osoitteeseen tai
faxaa viereiseen numeroon! Kiitos!
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Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
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PV COATING
Vesi- ja alkoholiohenteiset muotti- ja keerna peitosteet
joka tarpeeseen.
Tuotanto ja tuotekehitys Sibelco Scandinaviaan
kuuluvalla PV Sand A/S:n tehtaalla Tanskassa.
Toimitukset lyhyellä toimitusajalla suoraan tehtaalta
tai heti Nakkilan varastostamme.
Meiltä myös kuorihiekka, kromiittihiekka, kvartsihiekka
bentoniitti, kivihiilijauhe, valusuodattimet, side-aineet, tulenkestävät aineet, vermikuliitti, harkkorauta.
Myynti:
Tilaukset:
Micke Forsblom
Liisa Salonen
GSM 0400-674 200
suora 02-535 0512
m.forsblom@spminerals.fi
l.salonen@spminerals.fi
Tuula Pohja
suora 02-535 0511
t.pohja@spminerals.fi

Jukka Liisanantti
GSM 0400-755 910
j.liisanantti@spminerals.fi

Anneli Leijavuori
suora 09-2252 5818
a.leijavuori@spminerals.fi

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 09-2252 580
fax. 09-2252 5810
www.sibelco-scandinavia.com

Foxall !
Automaattinen puhdistussolu
SULATUS JA VALU
Metallisulan kaasu- ja oks.poiston aineet ja laitteet

KAAVAUS / ELVYTYS
Richards- elvytyslaitteet, mikserit, keernakoneet,
Action-kaavaamolaitteet. lost foam, radat,
kääntökoneet, täyttöasemat.,
Feskote- jauhepeitosteet ja peitostuslaitteet

LAADUNVALVONTA & PUHDISTUS
Spektrometrit-Kovuusmittaus-Vetokoneet-Pyrometrit
Vision-näkevät robottisolut Action -pneum.Iskukone
Fox -hioma & katkaisukoneet, täyd. puhdistamot,
maalaamot, Foxall automaattiset puhdistussolut
Ks myös www.vulcaneurope.com

sepikon oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
Puh 09 5864358, 0400 624416
kari.seppala@sepikon.pp.fi
Fax 09 5864359

VALIMOVIESTI 1 • 2004

57

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet liittymisjärjestyksessä
Yritys

Postiosoite

Web/Email

Puhelin

Telefax

Lux Oy Ab

Tulkinkuja 3
02650 ESPOO

www.lux.fi
info@lux.fi

(09) 622 0550

(09) 622 0551

Sulzer Pumps Finland Oy
KarhulanValimo

PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA

www.sulzer.com

(05) 224 3333

(05) 224 3239

Meca-Trade Oy

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI

www.mecatrade.fi
meca-trade@mecatrade.fi

(02) 641 8540

(02) 633 7544

SP Minerals Oy Ab

PL 174, Vihdintie 4 - 6
03101 NUMMELA

www.sibelco-scandinavia.com (09) 225 2580

Sepikon Oy

Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA

info@sepikon.pp.fi

Componenta
Pietarsaari Oy

PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI

Keycast Oy

(09) 2252 5810

(09) 586 4358

(09) 596 4359

www.componenta.com

(06) 784 1111

(06) 784 1199

PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE

www.keycast.fi

(08) 211 3111

(08) 211 3300

Artekno-Metalli Oy

Aakkulantie 46
36220 KANGASALA

www.artekno.fi

(03) 244 7600

(03) 244 7612

JP Ferroset Oy

Lähdetie 30
40530 JYVÄSKYLÄ

(014) 372 2211

(014) 372 2222

jari.paulasuo@ferroset.inet.fi

Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy

Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI

www.urv.fi
urv@urv.fi

(02) 842 9000

(02) 842 9099

Beijer G & L Oy

Elannontie 5
01510 VANTAA

(09) 6152 0550

(09) 6152 0555

lauri.kivijarvi@ind.beijer.fi
010 802 323

(019) 736 640

Stena Metalliyhtymä Oy

Pajakatu 7 - 9
11130 RIIHIMÄKI

TEK-MUR Tekninen
Muuraus Oy

PL 3, Karsikkokuja 17C
01361 VANTAA

www.tek-mur.fi
info@tek-mur.fi

(09) 8386 4300

(09) 871 3448

Karkkilan Malliapu Oy

Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA

www.malliapu.fi

(09) 225 9281

(09) 225 9283

Diaco Oy Ab

PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI

www.diaco.fi
diaco@diaco.fi

(09) 682 1544

(09) 682 1778

Bet-Ker Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA

www.betker.fi

(08) 424 261

(08) 424 953

Aga Oy Ab

Karapellontie 2
02610 ESPOO

www.aga.fi

010 2421

010 242 0311

Plibrico Oy

Hiojankuja 4
02780 ESPOO

www.plibrico.fi

(09) 297 7100

(09) 297 7141

Special Components Oy
Lahti

Askonkatu 5
15100 LAHTI

(03) 589 8244

(03) 589 8245

Spectro Nordic Ab

Box 10004
S-18110 LIDINGÖ

www.spectro.se

+46 8 767 0360

+46 8 767 5776

Metso Foundries
Jyväskylä Oy

PL 342
40101 JYVÄSKYLÄ

www.metso.com

020 482 152

020 482 6705

Tyrolit Nordic Oy

Hatanpään Valtatie 26
33100 TAMPERE

www.tyrolit.fi

(03) 358 1700

(03) 358 1750

tyrolit-fi@tyrolit.com

Termorak Oy

Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI

www.termorak.fi

(09) 752 561

(09) 7525 6303

Nolics Oy

PL 67, Malminkaari 23 A
00701 HELSINKI

www.nolics.fi

0424 3516 1

0424 3516 361

Keskipakovalu Oy

Kauppilaisenkatu 9
33730 TAMPERE

www.keskipakovalu.fi
info@keskipakovalu.fi

(03) 357 9000

(03) 3645964

Toivakan Mallinnus Oy

Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA

www.toivakanmallinnus.fi

(014) 871 902

(014) 871 903

Ravatek Oy

Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI

(09) 675 166

(09) 675 877
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ravatek@ravatek.fi
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museosäätiö

Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto

03601 Karkkila
Puhelin (09) 2250 5261
(arkisin kello 8–16)

janne.viitala@karkkila.fi
www.karkkila.fi

Koonnut
Janne Viitala

Valimomuseo valmistautuu kesään
Päällisin puolin katsottuna kaikki näyttää Valimomuseossa hiljaiselta. Koko rakennus on lähestulkoon puoliksi
hautautunut lumeen ja jäähän, ja vieraita museossa käy
vain viikonloppuisin. Hiljaisuus on pettävää, sillä koko
ajan museon toimistossa on pieni hyörinä tietokoneen
käydessä ylikierroksilla. Talvella museossa ladataan akkuja, kerätään uusia ideoita ja valmistaudutaan uuteen kesäsesonkiin hiukan uudistuneina ja entistä palvelualttiimpina.
Uusia ideoita museon toimintaan saatiin tammikuun matkailumessuilta, jonne Valimomuseo osallistui osana Karkkilan ja Nummi-Pusulan yhteistä ”Ison Metsän Matkailurengasta”. Osastollamme toimme esiin vireän pikkukaupungin ja sitä ympäröivän kauniin luonnon vuorovaikutuksen. Eläväisillä eläinhahmoilla koristeltu osasto sai
runsaasti huomiota, mikä toivon mukaan näkyy tämänvuotisissa museon kävijätilastoissa. Muilta osastoilta
pyrimme hakemaan vaikutteita lähinnä uutta esitettä varten, sillä edellinen esite tarjoaa jo ikävän vanhentunutta
tietoa museostamme.
Mitä uutta museoon on sitten tulossa? Varmuudella tuohon ei voi vielä vastata, mutta lukuisia useita ideoita on
syntynyt yön unettomina tunteina ja erilaisissa palavereissa. Yksi näistä ideoista on vanhan ajan harkkohytin
rakentaminen museon pihamaalle. Harkkohytissä pystyisimme järjestämään työnäytöksiä ja osoittamaan kuinka
järvimalmista saadaan valmistettua aitoa rautaa. Tämä
hanke, joka todellakin on vielä lähinnä idean asteella,
vahvistaisi edelleen Karkkilan museoiden yhteistä Raudan tie -teemaa.

enää pelkkä ajatus, vaan silkkaa konkretiaa: se toteutuu,
mutta hankkeen laajuus, muoto ja tarkka aikataulu ovat
vielä hämärän peitossa. Odotamme jännityksellä ensi
kesän kaivoksen tyhjennyspumppausta, sillä vasta sen
jälkeen suunnitelmissa päästää eteenpäin.
Muilla mahdollisilla tulevilla uutuuksilla pyritään hiukan
elävöittämään museon tarjontaa. Nämä uutuudet ovat
kuitenkin vielä enimmäkseen pelkästään allekirjoittaneen
päässä muotoutumassa, joten ei niistä vielä tällä kertaa
enempää.
Museomme toiselle osalle, Galleria Bremerille, kuuluu
myös hyvää: tämän vuoden näyttelykalenteri on lähestulkoon jo lopullinen:
18.4.–1.5.
9.5.–23.5.
18.6.–31.8.
11.9.–31.10.

Työväenopiston näyttely
Yhteiskoulun ja lukion oppilaitten näyttely
Karkkilalaisten taiteilijoiden yhteisnäyttely
Rolf Holm – Suomalaiset ruukkimiljööt

Kuten näkyy, niin loppuvuodeksi on vielä tilaa, joten
hyviä ehdotuksia otetaan vastaa. Parhaiten ehdotuksia
voi lähettää sähköpostilla uuteen osoitteeseemme, joka
on janne.viitala@karkkila.fi. Ja vaikka ehdotuksia ei olisikaan mielessä, niin toivotan koko valimoväen sankoin
joukoin katsomaan vaihtuvia näyttelyitämme ja verestämään vanhoja muistoja perusnäyttelyssä ja masuunissa.
Mukavaa talven jatkoa ja orastavaa kevättä kaikille Valimoviestin lukijoille!

Tuohon samaan teemaan kuuluu Kulonsuonmäen rautakaivoksen valmistaminen matkailukohteeksi. Se ei ole
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