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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Kotimaan uutisotsikoita viime aikoinakin ovat 
hallinneet aiheet, kuinka Suomi selviytyy kasvu-uralle. 
Työuria pitäisi pidentää ja työn määrää lisätä ja karsia 
samalla julkisen talouden kuluja. Keinoista tavoitteen 
saavuttamiseksi ei kuitenkaan enää olla yksimielisiä. Hal-
lituskin näyttää keskittyvän pitämään sateenkaaren kasas-
sa seuraaviin vaaleihin, ja työmarkkinajärjestöt keskitty-
vät kiistelemään kolmen päivän koulutusvapaasta.  

Näin maallikkona voi uutisvirran joukosta yrittää tulkita 
positiivisia signaaleja ja ennusteita talouden kohenemi-
seksi. Toistaiseksi nuo pienet orastavat signaalit eivät ole 
alallamme konkretisoituneet millään tavalla. Jos jotain 
positiivista pitää pitkään jatkuneesta talouskriisistä hakea, 
niin valimot ovat joutuneet pakostakin kehittämään toi-
mintojansa, ja keskittymään siihen minkä parhaiten osaa-
vat. Asioita on ollut pakko miettiä uusista näkökulmista ja 
tuotantoa tehostaa. Siitä muodostuu voimavara, jos ja kun 
tilanne paranee. Joka tapauksessa taantumasta selvinneet 
yritykset ovat varmasti parempien aikojen koittaessa to-
dellisessa iskukunnossa.

Pitkäaikainen, vaikea taloudellinen tilanne valimoalalla 
heijastuu jo yhdistykseemmekin. Perinteisillä talviopinto-
päivillä jäätiin puoleen normaalista kävijämäärästä. Opin-
topäivien sisällöstä se ei ainakaan jäänyt kiinni, Eljaalan 
Markku toimikuntineen oli kasannut mielenkiintoisen ja 
ajankohtaisen paketin valujen viimeistelyyn liittyen. Vali-
mot kiristävät kukkaronnyörejään, ja se näkyy väistämättä 
myös koulutukseen varattujen rahojen vähenemisenä.  
Tämä johtaa siihen, että yrityksissä pohditaan entistä 
tarkemmin, minkälaiseen koulutukseen henkilöstöä lähe-
tetään. 

Opintopäivät kilpailevat paikastaan yritysten arvojärjes-
tyksessä muiden koulutusten joukossa. Itsestään selvyyte-
nä ei enää vain mennä opintopäiville, vaan siellä täytyy 
myös saada päivitettyä omaa osaamistaan.  Siinä riittää 
haastetta myös koulutustoimikunnalle tulevina vuosina: 
kuinka pitää koulutuspäivien sisältö kiinnostavana ja 
ajankohtaisena rajallisilla resursseilla varsinaisten koulu-
tuslaitosten työntyessä samoille apajille. 

Jäsenmääräämme talouden epävarmuus ei ole vielä vai-
kuttanut. Jokaisessa hallituksen kokouksessa saamme 
hyväksytettäväksi uusia jäseniä, joten uutta verta alalle 
saadaan edelleen. 

Tämänkertaisen Valimoviestin ilmestyessä kevät on jo 
ehtinyt melko pitkälle ja valon määrä lisääntyy entises-
tään. Aurinkoista kevättä kaikille lehtemme lukijoille.

De inhemska nyhetsrubrikerna har även på 
sistone varit dominerade av teman om hur Finland klarar 
sig på tillväxtbanan. Yrkeskarriärer borde förlängas och 
arbetsmängden ökas samtidigt med att den offentliga eko-
nomins utgifter skärs ner. Man är dock inte längre eniga om 
vilka medel borde utnyttjas för att uppnå målet. Även re-
geringen tycks koncentrera sig på att hålla samman regnbå-
gen för det nästa valet och arbetsmarknadsorganisationerna 
koncentrerar sig på att polemisera om tre dagars utbildnings-
ledigt.

Som lekman kan man försöka förtolka positiva signaler och 
prognoser för ekonomins upplyftning i nyhetsflodet. Tills-
vidare har de små spirande signalerna på vår bransch inte 
alls konkretiserats. Om man skall hitta något positivt i den 
långvariga ekonomiska krisen, har gjuterierna oundvikligen 
varit tvungna att utveckla sina funktioner och koncentrera 
sig på vad de är bästa på. Man har varit tvungen att omvär-
dera saker och effektivisera produktionen. Det här utgör en 
resurs om och när situationen förbättras. I varje fall är de 
företag som klarar sig ur recensionen säkert slagkraftiga när 
bättre tider stundar.

Den långvariga svåra ekonomiska situationen inom gjute-
ribranschen reflekteras även på vår förening. Besökarantalet 
på de traditionella vinterstudiedagarna sjönk till hälften av 
det normala. Det kom sig i alla fall inte av dagarnas innehåll, 
för Markku Eljaala och kommittén hade satt ihop ett intres-
sant och aktuellt paket om efterbehandling. Gjuterierna 
vänder på slantarna och man märker att anslagna medel även 
för utbildning oundvikligen minskas. Det leder till att före-
tagen överväger ännu noggrannare vilket slags utbildning 
personalen skickas iväg på.

Studiedagarna tävlar om sin position i företagens rangord-
ning med andra utbildningar. Det är inte längre självklart att 
man deltar i studiedagarna, utan man måste få sitt kunnande 
uppdaterat där. Här är en utmaning för utbildningskommit-
tén för de kommande åren: hur kan vi behålla studiedagars 
innehåll intressant och aktuellt med begränsade medel när 
utbildningsutbudet växer.

Vårt medlemsantal har ännu inte påverkats av den osäkra 
ekonomin. I varje styrelsemöte godkänner vi nya medlem-
mar, så att vi fortfarande får nytt blod till branschen.

När det här Valimoviesti-numret utkommer har våren redan 
hunnit ganska långt och ljuset tilltar. Jag önskar ett soligt 
vår för alla våra läsare! 

Svensk text Lilli Rasilainen
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toimitus

VALIMOVIESTIN  
ULKOASU UUDISTUU 
Valimoviestin numerosta 2/2013 alkaen lehteen saadaan nelivärikannet. 
Ilmoittajille tämä mahdollistaa väri-ilmoitusten käytön. 

Neliväri-ilmoitustila maksaa takakannessa koko sivun kokoisena 1000€ ja 
etu- tai takasisäkannessa 900€. Muut ilmoitushinnat pysyvät ennallaan ja 
niistä saa lisätietoja asiamies Rauno Sippeliltä, yhteystiedot sivulla 6.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen 
asiaa
10.2.2013

Haponen Tuomas 500 €, Karjalainen Hannu 500 € ja 
Salonen Verneri 500 €, tunnustus valimoalalle valmistu-
misesta.

Rasilainen Lilli ja Savolainen Pekka matka-avustus 2000 € 
max. Österreiches Giesserei-Institutiin tutustumiseen. 
Valimoviestiin tulee matkakertomus.

Rasilainen Lilli 1200 € stipendi SVY:n kotisivujen päivit-
tämiseen.

Suomen Valimomuseosäätiö 1500 € avustus Högforsin 
masuunin tutkimuksen painatuskuluihin.

Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:

Lauronen Kari  Leinovalu Oy
Salo Janne  Leinovalu Oy
Koskenniska Ville Antti Hydro Aluminium

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan 
SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 718 henkilöä. 

Opintopäivät

Vierailukohteena oli Gardner Denver Oy ja hyvinä oppai-
namme olivat Jyrki Mäkiö ja Arto Muikku. Maailmanlaa-
juiset markkinat ja tiettyjen tuotteiden keskittäminen 
Tampereelle ovat pitäneet tehtaan tuotannon korkealla 
tasolla. Oli hienoa nähdä korkeatasoista osaamista ja 
paljon valuja käyttäviä ruuvikompressoreita omin silmin. 
Kiitos vielä kiinnostavasta vierailusta!

Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitetty-
jä. Korkeatasoiset esitelmöijät valottivat valimoalaa ko-
konaisuutena, lämpökäsittelyä, kylmäruiskutusta, valu-
raudan hitsausta, hiontaa, suunnittelua, vesiohenteisia 
maaleja ja työsuojelua ja herättivät ajoittain vilkastakin 
keskustelua. Osallistujia oli paikalla 30 henkilöä. Koulu-
tustoimikunnalle kiitos hyvistä luentoaiheista.

Valimoiden työtilanne on pääosin heikko ja tilauskanta 
lyhyt. Kahden valimon tilauskanta on kuitenkin hyvä. 
Mallipuolella on heikko työtilanne. Toivottavasti suhdan-
teet kehittyvät ylöspäin.

Vuosikokous

Valmisteluryhmä Componenta Porissa on aloittanut työn-
sä. Vuosikokousohjelma 2013 ja tarjoukset tulevat seuraa-
vaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuussa. Näin on 
hyvää aikaa varautua lokakuun Porin matkaan ja vierailu-
kohteisiin tutustumiseen.

Toimikunnat

Seuraavat toimikunnat jatkavat asioittemme hoitamista:

Lehtitoimikunta on: Jouni Lehto, pj ja Jani Isokääntä, 
Juhani Orkas, Lilli Rasilainen ja Rauno Sippel.

Ulkomaan toimikunta: Carl-Johan Nybergh, pj.

Perinnetoimikunta: Matti Johansson ja Raimo Koski

Koulutustoimikunta: Markku Eljaala, pj ja Juhani Orkas, 
Jouni Lehto, Jani Isokääntä, Kari Seppälä, Eero Pellikka ja 
Rauno Sippel.  

Mallitoimikunta: Veijo Karttunen, pj ja Toni Häkkinen, 
Markku Gustafsson, Tero Kuusisto, Jouni Mattson ja 
Alexander Strakh.

Paavo Tennilän rahasto

SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa 
seuraavat stipendit:

Häkkinen Toni: 250 € parhaalle valumallinvalmistajaoppi-
laalle keväällä ja 250 € syksyllä, Tampereen seudun am-
mattiopisto.

Janhunen Jussi: 250 € parhaalle valimoalan opiskelijalle, 
Tampereen seudun ammattiopisto.
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SVY:n asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
 
Puh   03 - 7669 736
Gsm   040 - 760 1520
e-mail  rauno.sippel@svy.info
Pankki  Nordea 101230 - 73211
 IBAN FI49 1012 3000 0732 11
 BIC     NDEAFIHH

Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on huh-
tikuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla 
tässä lehdessä tarkempaa tietoa.

Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Rauno Sippel
asiamies

Valimoalan Golfopen 2013
Kaikille valimoalalla toimiville ja alalla tarvikkeita toimittaville,  
valimoalan asiakkaille ja alan itselleen läheiseksi tunteville

RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika: Tiistai 11.6.2013 Alkaen klo 14.00

Kilpailu: Lyöntipeli 3/4 tasoituksilla
 Väylien max.tulos 5+ väylän par

Kilpailumaksu: 35 Eur + palkinto (jokainen tuo) sis. kärrymaksun

Palkinnot: Voittajalle kiertopalkinto + palkintopöydän anti
 Paras scratch tulos oma kiertopalkinto

Ilmoittautuminen: Suoraan Ruukkigolfiin 10.6.2013 mennessä 
 Puhelin 019-2454485
 Lähtöajat 11.6. klo 8.00 alkaen

Lisätietoja: Ossi Levander  0400-625348
 Krister Lundqvist  019-2785800

Huom. Ottakaa digikameroita mukaan, että saadaan mehevämpi juttu Valimoviestiin!

KUTSU
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COATINGS

FILTRATION

FEEDING SYSTEMS

MELT SHOP 
REFRACTORIES

METAL TREATMENT

BINDERS

CRUCIBLES

THE POWER OF 2
The world is full of great double acts. Our technology and your foundry, for 
instance, to make premium-grade casting products. Or your castings in the 
hands of engineers who produce great technology that serves us every day. 

Our locally based teams of foundry specialists are on hand to help you 
develop innovative solutions to suit your melting needs.

Our products, services and expertise coupled with your skills and process 
knowledge can unlock the full potential of your foundry operations.

As a reliable and trusted supplier of crucibles, retorts and associated 
products, Foseco can help you to optimise your melting and processing 
operations; reduce energy consumption and maximise crucible life.

Whatever your foundry requirements are, talk to us. 

Your foundry and Foseco. The power of two.

C O M M I T T E D  T O  F O U N D R I E S

Contacts:

gunnar.nordqvist@foseco.com 
phone: +358 409 009 675

kari.koskinen@foseco.com 
phone: +358 405 726 109

* DIAMANT and ENERTEK are trade marks of the Vesuvius Group, registered in certain countries, used under licence.

DIAMANT*  I  ENERTEK*
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EPS:n NC-kuumalankaleikkaus
 
 
EPS, eli kansankielellä styroksi, on mallipajoille tuttu materiaali, jota 
on käytetty mallien rakenteena jo pitkään. Moni on saattanut tehdä 
joskus puukässässä paristoilla toimivan kuumalankaleikkurinkin. Tässä 
artikkelissa esitellään kuitenkin paristokäyttöisestä asteen pidemmälle 
vietyä kuumalankaleikkaustekniikkaa.

Kuumalankaleikkuri 

Syksyllä 2012 Ranskasta Suomeen lentänyt 
laite ei ensisilmäyksestä lähtien vaikuttanut 
kovin monimutkaiselta laitteelta. Kone kasattiin 
päivässä Ranskasta lennätetyn asentajan kanssa. 
Samaan pakettiin kuului pari päivää koulutusta 
mukana tulleiden ohjelmien ja itse koneen 
käyttöön. Niillä päästiin alkuun. 

Koneessa on alumiiniprofiilista muodostuva 
runko, johon on asennettu useampi servomoot-
tori ohjaamaan langan liikkeitä hihnavälityksen 
avulla. Koneessa on myös aihioiden pyörittä-
miseen tarkoitettu pyörityspöytä. Langan kiin-
nityspisteet voivat liikkua itsenäisesti x- ja y-
suunnassa maksimissaan 3000mm. Langan 
kiinnityspisteiden väli on tarkasti 1008 mm, eli 
mitoiltaan noin 1000 x 3000 x 3000 mm:n 
bloki on suurin koneeseen mahtuva aihio. 

Koneella voi leikata EPS:ää, XPS:ää ja mui-
ta vastaavia tuotteita jotka sulavat alle  
200°C:ssa. Kone on toimintaperiaatteeltaan 
yksinkertainen. Vastuslankaan johdetaan säh-
kövirta, joka aiheuttaa langassa lämpenemistä. 
Lanka leikkaa tietokoneella tehtyjä ratoja pitkin 
niin kuin mikä tahansa numeerisesti ohjattu 
kone. EPS:ää leikattaessa sopivalla nopeudella 
ja lämmöllä voidaan saavuttaa erittäin sileä 
leikkausjälki ja mittatarkka lopputulos. Opti-
maalisten lämpö- ja nopeussäätöjen löytäminen 
erimuotoisille kappaleille on kokemusperäistä.

NC-Kuumalankaleikkuri.

Verneri Salonen 

Valunsuunnittelija
Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
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Koneen hyödyntäminen 

Lähtökohtana koneen hankinnalle olivat nopeat mallien 
toimitusajat ja edulliset mallikustannukset. Konetta on täten 
hyödynnetty valimossa pääsääntöisesti kertakäyttöisten 
valumallien valmistamiseen, mutta myös muita mielenkiin-
toisia käyttökohteita on keksitty.  Useiden pinnoitekokeiden 
jälkeen leikattujen mallien kestävyyttä on pystytty paranta-
maan sopivilla pinnoitteilla. Nyt malleilla voidaan suorittaa 
useampia kaavauskertoja. Koneen käyttöä kehitetään ja 
laajennetaan jatkuvasti, jotta sillä pystytään valmistamaan 
entistä monimutkaisempia ja kestävämpiä malleja.

Käyttökokemuksia

Lokomolla valetaan paljon suuria valukappaleita, näin ollen 
yksi merkittävä rajoite koneelle on sen koko. Toinen rajaa-
va tekijä on suora lanka, jolloin pienten yksityiskohtien 
tekeminen malleihin on haastavaa. Mallit kasataan siksi 
liimaamalla pienemmistä osista. Pyöristyksiä, sekä muita 
yksityiskohtia on tekemässä pätevä mallipuuseppä, jolta 
keinot eivät lopu kesken. 

Pieniä lapsuksia koneesta, sekä sen mukana tulleista oh-
jelmista löytyy. Joitakin modifikaatioita koneeseen on jou-
duttu itse tekemään ja ohjelmissakin olisi parantamisen varaa. 
Esimerkiksi leikkausratoja ei pysty itse paljoa säätämään 
(joka olisi toivottavaa), vaan kone tekee ne automaattisesti.

Aihiomateriaalina EPS ei ole kallista ja sitä on helposti 
saatavilla isompinakin blokeina. EPS:n tehokas hyödyntä-
minen on välillä hankalaa, koska leikattavat kappaleet ovat 
isoja ja aihioista jäisi paljon ylimääräistä styroksia pienem-
pien kappaleiden leikkaamiseen tai muuhun jatkokäyttöön. 
Onneksi EPS kelpaa energiajätteeksi.

Havaittuina hyötyinä koneen käytöstä mainittakoon help-
pokäyttöisyys sekä nopeat asetus- ja leikkausajat. Myös koneen 
huolto on helppo tehdä itse ja ainoastaan vastuslanka on vaih-
dettava säännöllisesti. Se onnistuu muutamassa minuutissa.

Pohdintaa

Noin puoli vuotta koneen ensikäytöstä voidaan sanoa, että 
koneelle asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Nyt koneen 
käyttömahdollisuudet valimoympäristössä tunnetaan ja 
sen käyttöä voidaan hyvillä mielin jatkaa.

Pinnoittamaton (vasen) ja pinnoitettu (oikea) EPS-irtomalli.
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Tuotevalikoimastamme löydät suurimman osan valimoissa käytettävistä raaka-
aineista ja tuotantotarvikkeista koneita ja laitteita unohtamatta. Olemme 
kiinnittäneet erityistä huomiota tuotteiden soveltuvuuteen asiakkaidemme tarpeisiin, 
korkeaan laatuun, kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja toimitusvarmuuteen.  
 
Vahvuuksiamme ovat reipas asiakaspalvelu, erinomainen prosessituntemus ja 
tehokas logistiikka. Iloiset asiantuntijamme ovat käytettävissäsi ongelmien 
ratkaisemisessa. He auttavat sinua oikeiden tuotteiden valinnassa ja niiden 
käyttöönotossa. 
 
 
 
Metallurgiset tuotteet 
> Ymppäysaineet 
 
Tulenkestävät tuotteet 
> Vuorausmassat 
> Suodattimet 
> Eristemateriaalit 
 
Kaavaus 
> Hiekan sideaineet 
> Peitosteet 
> Syötöt 
 

Puhdistus 
> Teräshiekat 
  
Laitteet ja ratkaisut 
> Laaja valikoima laitteita Euroopan 
johtavilta laitevalmistajilta sekä 
asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt 
ratkaisut 
 
 
 
 

  

 
Oletko jo tutustunut uusiin www-sivuihimme? 

 
Verkosta löydät rutkasti tietoa toimittajistamme 

sekä maahantuomistamme raaka-aineista, 
koneista ja muista valimoiden tykötarpeista. 

 
Tervetuloa tutustumaan! 

www.lux.fi 



11ValimoViesti 1 • 2013



12 ValimoViesti 1 • 2013

Teollisuuslaitos matkalla 
matalaan energiankulutukseen

Energiansäästämisestä puhutaan paljon ja se koetaan koko 
ajan tärkeämmäksi asiaksi niin kustannusten kuin ympäris-
tönkin vuoksi. On huomioitava myös, että energiansäästöl-
lä on monia muitakin hyödyllisiä vaikutuksia, jotka usein 
unohdetaan. Erilaisissa korkealämpötilaprosesseissa lämmön 
hukkaaminen tarkoittaa suurempaa syötettyä energiamäärää. 
Poltin, vastus tai muu energianlähde hehkuu kauemmin ja 
syntyvä säteilyenergia aiheuttaa monia ongelmia: epätasai-
sia lämpökuormia, suuria lämpötilaeroja rakenteisiin sekä 
mahdollisesti ylitettyjä materiaalien käyttölämpötiloja. 
Esimerkkeinä tästä voidaan mainita, että suuressa lämpökä-
sittelyuunissa epäonnistuminen uunin luukun tiivistämises-
sä aiheuttaa jopa 20°C:n lämpötilaeroja kappaleeseen. 
Hyvin tiivistyvän luukun kanssa on eroa vain 4°C.

 Polttoprosesseissa energian hukkaaminen tarkoittaa 
suurempia kaasumääriä, jotka johtavat suurempiin saaste-
kuormiin, mutta joissakin tapauksissa myös erittäin haital-
lisiin lisääntyneisiin happipitoisuuksiin. Tämä koskee myös 
sähkölämmitystä silloin, kun kulutus kasvaa uunin tiiveys-
ongelmien vuoksi ja johtaa ilman virtaamiseen uuniin. 
Näihin sivuvaikutuksiin suhtaudutaan usein liian kevyesti 
ja aliarvioidaan niiden vaikutus, koska syntyvää haittaa ei 
yleensä pystytä mittaamaan.

Ensiaskeleet alenevaan kulutukseen

Energiansäästö on yrityksen kannalta prosessi, jonka tulisi 
alkaa energiatietoisuudesta. Yllättävän monet tahot niin 
meillä Suomessa kuin maailmallakin jättävät energiansääs-
töön tähtäävät investoinnit tekemättä, sillä investoinnista 
päättämiseen tarvittavaa takaisinmaksuaikalaskelmaa on 
ennen investointia mahdotonta tehdä ilman vertailuarvoja. 
Ensimmäinen askel kohti energiatehokkaampaa tuotantoa 
on siis varmistaa, että yrityksen energiankulutuksen seuran-
ta on tarpeeksi yksityiskohtaista.

Teollisuuslaitoksen tontille tulevan sähkön- tai kaasunku-
lutuksen tunteminen ja seuraaminen eivät yleensä riitä yksit-
täisten investointien tuomien hyötyjen mittaamiseen. Ener-
giankulutus tulisi siis tuntea yksittäisten laitteidenkin tasolla 
silloin, kun niiden kulutus koetaan merkittäväksi kokonais-
kulutukseen nähden. Olisi tärkeää, että seuranta olisi automa-
tisoitua ja keskitettyä, jotta tulokset ovat luotettavia.

Tiedonkeruun monet haasteet

Prosessiteollisuudessa on pitkään ymmärretty monitoroinnin 
tärkeys. Se on samalla kuitenkin johtanut ongelmaan, jossa 
tallennettua tietoa on teratavuittain pölyyntymässä tiedon-
tallennusvälineillä ilman käyttöä. Tiedonkeruussa on otet-
tava huomioon ainakin kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin 
kerättävä tieto pitää osata muokata sopiviksi tunnusluvuik-
si, joiden muutokset pystytään liittämään prosessissa tapah-
tuviin muutoksiin eli seuraamaan energiankulutuksen 
kautta prosessin toimivuutta ja kuntoa. Automatiikalla 
voidaan luvuille asettaa vielä hälytysrajat, jolloin seuraami-
nen helpottuu. 

Toiseksi pitää olla tietotaito tehdä analyysi eli määrittää, 
millaiset muutokset johtuvat mistäkin ja miten suuri muu-
tosten vaikutus on. Näin lisätään ymmärrystä erilaisten 
ongelmien mutta myös toimintamallien todellisesti vaiku-
tuksesta energian kulutukseen. Näin voidaan henkilökun-
taakin helpommin ohjeistaa seuraamaan tärkeimpiä kohtei-
ta ja lisätä tehokkuutta. Esimerkkinä lämpökäsittelyssä on 
energiankulutuksen suhde käsiteltyihin kiloihin. Näin 
päästään kiinni teoreettisen vaadittavan energian ja käytetyn 
energiamäärän suhteeseen. Tätä suhdetta voidaan monito-
roida ja se kertoo käsittelyn hyötysuhteen. Huonontunut 
suhde viittaa mahdollisesti luukun tiiveysongelmiin, vuo-
rauksen hajoamiseen, vastusten lämmitystehon heikkene-
miseen tai poltinten vioittumiseen.

DI Sami Vapalahti 

Rodbay Oy 
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Muita analyysikohteita olisivat mm. valimoiden senkan-
lämmitysasemat. Senkan muurauksen lämpötilamittaukset 
mahdollistaisivat todellisen tarvittavan lämmitysajan mää-
rittämisen. Samassa yhteydessä kannattaa mitata senkan 
pintalämpötilaa ja muodostaa yhteys vuorauksen sisäläm-
pötilan ja pintalämpötilan välille eri-ikäisillä vuorauksilla. 
Tällaiset mittaukset mahdollistavat uusien rakenteiden 
energiatehokkuuden arvioimisen ja optimaalisen lämmityk-
sen seuraamisen senkan pintalämpötilan avulla. 

Ongelmana suuret aloituskustannukset

Monitoroinnin aloittamista lykätään helposti suurien kus-
tannusten vuoksi. Asiantuntemus, joka mahdollistaisi mo-
nitorointihankinnan tarkan hyödyn arvioimisen, on harvi-
naista. Tämä on synnyttänyt tarpeen palvelulle, jossa ulko-
puolinen taho, jolla on kyky mitata ja analysoida, hoitaa 
energiatehokkuusanalyysin. Se olisi kuitenkin tehtävä tar-
kemmin kuin nykyiset energiakatselmukset. Se tarkoittaa, 
että palvelun tarjoajan täytyy keskittyä yksittäisiin kohteisiin 
kuten uuniin ja ymmärtää mitattavan prosessin periaatteet 
kunnollisen analyysin tekemiseksi.

Analyysien jälkeen olisi helpompi arvioida, kannattaako 
palvelu ostaa vai hankkia se edelleen ostopalveluna. Samal-
la tilaajalle selviäisi, kuinka suuria eroja energiankulutuk-
sessa on jopa samanlaisten, samanlaisessa käyttötarkoituk-
sessa olevien uunien välillä. Esimerkiksi pitkän mittausko-
kemuksen perusteella Yhdysvaltalainen Atmosphere Engi-
neering ilmoittaa uunien välillä voivan olla jopa 20 %:in 
tehokkuuseroja.

Säästäminen voi olla myös edullista

Ensimmäiset huomioitavat asiat säästämisessä ovat aina asen-
ne ja tavat toimia. Yhteinen henki tulisi olla yhteisen hyvän 
puolesta toimiminen ja energiatehokkuuteen kannustaminen 
aina valojen sammuttamisesta lähtien. Asenne saa ihmiset 
tarkkailemaan ympäristöään ja toimintamallejaan sekä huo-
mioimaan niissä esiintyviä mahdollisia ongelmakohtia.

Vanhan korjaaminen on yleensä houkuttelevampi inves-
tointi kuin uusien hankintojen tekeminen. Vuorausten 
kunnon tarkistamisen, ovien tiivistyksen ja muiden kunnos-
sapidollisten toimien lisäksi on muitakin mahdollisuuksia, 
joilla voidaan olemassa olevaa toimintaa tehostaa ilman 
investointeja uusiin laitteisiin tai materiaaleihin. Erityisesti 
tämä koskee kaasu-uunien energiatehokkuuden nostoa.

Huomioitavaa kaasu-uuneissa on savukaasuaukon koko, 
savukaasun ohjaus, polttimien kunto ja polttosuhteen arvo. 
Erityisesti savukaasuaukon koko on yleisesti täysin ylimi-
toitettu ja pahimmassa tapauksessa savukaasuohjauksen 
kunnossapito on täysin laiminlyöty. Tämä johtaa tilanteeseen, 
jossa uuniin muodostuu kova luonnollinen veto ja uunin 
tehokkuus tippuu jopa niinkin alas kuin 30 %:iin, kun yleen-
sä uunin hyvänä hyötysuhteena pidetään 70 %:ia. 

Hyvään uunisuunnitteluun kuuluisi savukaasukanavan 
koon rajaaminen mahdollisimman pieneksi jo uunin ja sa-
vukaasukanavan rajalla, jotta mahdollisimman suuri osa 
energiasta pysyisi uunin sisällä. Savukaasukanavassa tulisi 

ehdottomasti olla ohjaus, yksinkertaisimpana ratkaisuna 
vastapainolla toimiva läppä. Läpän asentaminen johti 400 
kW:n uunissa noin 30 %:in säästöön pidon aikana, mikä 
kulutuksessa vastaa noin 4 m3/h. Tässä tapauksessa mainit-
takoon, että uuni on pinnoitettu heijastavalla pinnoitteella, 
mikä aiheuttaa uunin paineen nousua ja siten lisää energia-
tappiota, jos uunin savukaasujen poistumista ei rajoiteta.

Huomio myös happeen

Kun uunin paine on hallinnassa, olisi tärkeää, että poltin-
huollon yhteydessä tarkastetaan myös savukaasun hapen 
määrä. Yleisesti hapen taso palokaasussa säädetään 5 %:in 
tasoon mutta mitä alempi taso on, sitä energiatehokkaampi 
on prosessi. 

Pitää muistaa, että suurin energiaa kuluttava ilmiö liian 
ilman tapauksessa ei ole ylimääräisen ilman lämmittäminen 
vaan ylimääräisen ilman aiheuttama ylipaine, kun se läm-
metessään laajenee. Lisäksi ylimääräinen happi aiheuttaa 
hilseilyn lisäksi mm. hiilenkatoa myös hiilikarkaisun olo-
suhteissa ja on siten erittäin haitallista. Rautaruukin Raahen 
tehtaalla uuneissa pyritään 2 %:in tasoon ja Ovakolla Imat-
ran tehtaalla poltinten ilmamäärää on pienennetty silmämää-
räisesti niin paljon kuin liekin hyvä palaminen sallii. Huo-
mioitavaa on, että kaikki tämä koskee myös rekuperatiivisia 
polttimia sekä kaikenlaisia uuneja lämpökäsittelystä sula-
tukseen. 

Virtausten hallinnan tärkeyteen on poistuvan lämmön 
säätelyn keskeisyyden lisäksi toinenkin painava syy. Uunis-
sa oleva ilma on aina kylmempää kuin säteilylähteistä läh-
tevä säteilylämpö. Jos uunissa vallitsee veto, ja mitä kovem-
pi se on, sitä kovemmin virtaavat kaasut jäähdyttävät kuu-
mennettavia pintoja. Säätämisen tarkoituksena on varmistaa 
uunin optimaalinen toiminta niin, että se pienentää ilmavir-
ran jäähdyttävää vaikutusta.

Uudet investoinnit

Investoinneilla voidaan energiatehokkuutta parantaa monin 
tavoin. Tavanomaisiin investointeihin voidaan laskea eris-
tyksen lisääminen parempia vuorausmateriaaleja käyttämäl-
lä tai polttimien vaihtaminen paremmalla hyötysuhteella 
toimiviksi. Uunien polton tehokkuutta voidaan lisätä myös 
automaatiota lisäämällä, kuten ohjaamalla polttimien polt-
tosuhdetta suoraan jälkihapen määrällä. Uusina ratkaisuina 
ovat tulleet erilaiset pinnoitteet, joilla voidaan energiateho-
kuutta parantaa useilla eri tavoilla.

Pinnoitteilla voidaan eristää rakenteita ulkopinnoilta. 
Ulkopuolisten osien pinnoittamisessa on kuitenkin oltava 
varovainen, ettei rakenteiden lujuutta tuhota. Esimerkkinä 
voidaan sanoa, että uunin sisälämpötilan ollessa 900°C,  
3 mm:n eristepinnoituksella voidaan uunin ulkopinnan 
lämpötilaa pudottaa 80 asteesta 60 asteeseen. Samaan pu-
dotukseen vuorauksella vaaditaan 150 mm:n kalsiumsili-
kaattilevyä. Kun olemassa olevaa pintaa muokataan, ei 
energiansäästöä voida laskea pintalämpötiloista. Todellinen 
säästö on aina mitattava kulutusarvoista. Tämä johtuu pin-
tojen erilaisesta kyvystä luovuttaa lämpöä ympäristöön.



14 ValimoViesti 1 • 2013

Uunien sisäosien pinnoittamisella voidaan vaikuttaa 
energiankulutukseen, sähköuuneissa yksinkertaisimmillaan 
pinnoittamalla vastukset. Vastusten poikkipinta-ala kasvaa 
ja riippuen pinnoituksen emissiivisyydestä myös niiden 
teho kasvaa, kun lämpö siirtyy helpommin vastuksesta il-
maan. Eräillä korkea emissiivisillä pinnoitteilla on mitattu 
jopa 8 %:n tehonkasvu vastusten pinnoitusten jälkeen.

Uuneissa voidaan pinnoittaa myös kaikki pinnat, jotta 
pintojen emistanssia saadaan muutettua joko ylös tai alas. 
Pintojen emistanssin muuttaminen ja siihen tarkoitetut 
tuotteet eivät ole uusia mutta niiden käyttö ei ole yleistynyt, 
koska usko niiden toimivuuteen on ollut vähäistä. Saatujen 
tulosten valossa potentiaali on todella suuri, mutta tulosten 
ailahtelevaisuus osoittaa, ettei ilmiöitä vielä täysin ymmär-
retä ja lisätutkimus asiassa on tarpeen.

Pinnoitukset säästävät energiaa tehostamalla uunissa 
vallitsevaa säteilytehoa. Kuten aiemmin todettiin, vallitsevat 
virtaukset heikentävät säteilylämmön vaikutusta. Pinnoitus-
ten kanssa on siis aina lähdettävä siitä, että uunin toiminta 
on mahdollisimman optimaalinen ja että kaikki huomatut 
epäkohdat korjataan viimeistään pinnoituksen yhteydessä. 
Koska pinnoittaminen aina kuumentaa uunissa olevaa kaa-
sua, se johtaa väistämättä uunin paineen kasvuun ja vallit-
sevien vuotojen lisääntymiseen. 

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että tietyillä pinnoi-
tuksilla voidaan katalysoida hapettumisreaktioita, kuten 
hiilimonoksidin hapettumista hiilidioksidiksi. Tämä mah-

dollistaa energiatehokkuuden lisäämisen myös polttimien 
polttosuhteiden muutoksella, jolloin uunissa olevat virtauk-
set edelleen vähenevät. Näin päästään tilaan, jossa uunissa 
ei ole kuin pienet virtaukset ja säteilylämpö tekee työnsä. 
Parhaassa tapauksessa uunin mitattua sisälämpötilaa eli ilman 
lämpötilaa voidaan laskea jopa 50-100oC ja päästä edelleen 
samoihin tuotelämpötiloihin. Sillä on merkittävä vaikutus 
käsittelyn tehokkuuteen sekä vahingollisiin ilmiöihin, kuten 
hilseily ja hiilenkato. 

Tärkein huomioitava asia pinnoitteiden käytössä ovat 
tietenkin niiden aiheuttamat ilmiöt, mutta huomioitavaa on 
myös kiinnittyvyyden ja ominaisuuksien pysyvyys. Uunien 
sisällä käytettäessä pinnoitteilla on energiansäästön lisäksi 
kunnossapitoon ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Sisäpintojen 
ja sähkövastusten pinnoittaminen lisää pintojen ja vastusten 
elinikää sekä parantaa uunien tasalämpöisyyttä.

Saatesanat jatkuvalle matkalle

Energiansäästön saavuttaminen on siis prosessi, joka vaatii 
aikaa ja paneutumista sekä joskus investointeja. Artikkelis-
sa esitellyt keinot ovat olleet tunnettuja jo vuosia ja tarkoi-
tus onkin muistuttaa niiden olemassaolosta. Monet vanhat 
ja hyvät ideat ja tiedot vain ovat painuneet unholaan. Nyt 
olisi aika kaivaa ne esiin ja ryhtyä energiansäästötalkoisiin!
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VALIMOALAN AKATEEMINEN OPETUS JA TUTKIMUS 
Katsaus Suomen korkea-asteen opetukseen ja tutkimukseen

VT-ryhmän toimeksiannosta tehtiin mm. lisensiaatintutki-
muksia, joita on esitetty tässä artikkelissa kohdassa ”Lisen-
siaatintutkimukset Otaniemessä”.

Professori Heiskanen kirjoitti 5.11.1973 TKK:n osasto-
kollegiolle kirjeen, jossa hän ehdotti valimotekniikan apu-
laisprofessorinviran perustamista Otaniemeen. Kirjeen 
kirjoittaminen toimikin alkuna valimoteollisuuden ja SVY:n 
yhdessä tekemälle taustatyölle oppituolin perustamiseksi.  

SVY:n rooli professorinviran saamisessa maahamme

Suomen Valimoteknisessä Yhdistyksessä ja sen hallitukses-
sa professorinviran perustamisasia oli usein esillä. KtM 
Erkki Värre toimi yhdistyksen puheenjohtajana 1973–1976 
ja tätä ennen varapuheenjohtajana 1970–1973. Hän myös 
johti Suomen suurinta rautavalimoa Valmet Oy Rautpohjan 

valimoalan opetus ja tutkimus

Olavi Piha

Vuosi 1980 oli merkittävä valimoalan tutkimukselle ja opetukselle. Silloin Teknilliseen Korkea-
kouluun Otaniemessä perustettiin valimotekniikan professorinvirka lahjoitusvaroin. Lahjoittaja-
na toimi Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto Valimoiden toimialaryhmän johtavien valimoi-
den sitoutuessa vastaamaan kustannuksista viiden vuoden ajaksi. 

TKK:ssa oli valimoteknistä opetusta antanut erikoisopettajana vuodesta 1947 alkaen VTT:n 
tutkimusinsinööri Paavo Asanti, sittemmin laboratorion johtaja ja professori ja hänen jälkeensä 
TkL Eugen Autere 1969–1976. 

Tampereen Teknillinen Korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1965 TKK:n sivukorkeakou-
luna, joka itsenäistyi vuonna 1972. Valimoteknistä opetusta antoivat siellä aluksi erikoisopetta-
jat. Tampereella valimoalan tutkimus keskittyi metalliopin laboratorioon, joka muuttui myö-
hemmin Materiaaliopin laitokseksi. 

Väitöstöistä ja lisensiaatintutkimuksista koottu luettelo kertoo otsikkotasolla vuosikymmen-
ten kuluessa tutkituista aiheista. Uusin lisä on TkL Tanja Saarelaisen lisensiaatintutkimus, johon 
luodaan lyhyt katsaus.

Aloite professorinviran perustamisesta 

Ensimmäisenä ajatuksen valimoprofessorinvirasta esitti TkT 
Sakari Heiskanen, joka toimi TKK:n metalliopin professo-
rina vuosina 1968–1973 ja VTT:llä tutkimusjohtajana 
vuodesta 1973 lähtien. 

Professori Heiskanen innosti maan johtavia valimoita 
vuonna 1972 perustamaan Valimoteknisen Tutkimusryhmän, 
eli VT-ryhmän, jonka itseoikeutettuna johtajana hän toimi 
vuodet 1972 -1991. Perustamisvaiheessa ryhmään kuului 4 
valimoa, mutta jo vuoden 1976 alusta lukien VT-ryhmään 
liittyi kuusi uutta yhtiötä. Vuonna 1977 laskettiin, että VT-
ryhmän valimot tuottivat maamme adusoidun valun tuotan-
nosta 100 %, valuteräksestä 85 %, pallografiittivaluraudas-
ta 70 % ja suomugrafiittivaluraudasta 60 %. VT-ryhmän 
tarkoituksena oli perustamiskirjan mukaan suorittaa vali-
moteollisuuden kannalta merkityksellistä tutkimustyötä. 

10.2.2013
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valimoa, joka suurten laajennusten valmistuttua vuonna 
1975 valmisti 15 000 tonnia valurautatuotteita. Valimossa 
työskenteli mainittuna vuonna 600 henkilöä. Erkki Värre 
kirjoitti 20.8.1974 päivätyssä ja TKK:lle osoitetussa kirjees-
sä seuraavasti: ”Suomen Valimotekninen Yhdistys ry esittää 
kunnioittaen valimotekniikan professorinviran perustamis-
ta Teknilliseen korkeakouluun tutkimustyön ja henkilöstön 
saannin jatkuvuuden turvaamiseksi”. SVY:n hallitus nime-
si syyskuussa 1974 suunnittelutyöryhmän viemään profes-
sorinvirka-asiaa eteenpäin ja olemaan yhteistyössä profes-
sori Sakari Heiskasen kanssa. Ryhmään kuuluivat Erkki 
Värren lisäksi Gunnar Heikkilä ja Paavo Tennilä. 

Valimotekniikan professorinvirka saadaan 1980

Paitsi SVY:ssä KtM Värre toimi myös MET:in Valimoasiain 
valtuuskunnassa. Valtuuskunnan toimeksiannosta hän tutki 
mahdollisuutta perustaa professorinvirka Tampereen teknil-
liseen korkeakouluun. Hän pohti tätä sen vuoksi, että asiat 
Otaniemessä etenivät kovin hitaasti. Tampereella ilmapiiri 
asialle olikin myönteinen. Valimoasiain valtuuskunta päätyi 
kuitenkin 1975 esityksessään ehdottamaan viran sijaintipai-
kaksi Otaniemeä. Sen seurauksena alkoi Otaniemessä asian 
ympärillä monenlainen vääntö siitä, minne virka tulisi si-
joittaa. Aluksi ajatuksena oli sijoittaa virka vuoriteollisuus-
osastoon. Osaston professorikunta asettui kuitenkin vastus-
tamaan asiaa. Perusteluna he esittivät, että lahjoitettu vali-
motekniikan professorinvirka vaikeuttaisi osaston ehdotta-
mien professorinvirkojen saantia. 

Teknillisellä korkeakoululla päästiin viettämään 16.9.1980 
juhlavaa tilaisuutta, jossa Suomen Metalliteollisuuden Kes-
kusliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka 
Herlin luovutti valimoprofessorinviran lahjakirjan TKK:n 
rehtori Paul A. Wuorelle. Poikkeuksellinen järjestely johtui 
siitä, että suomalainen valimoteollisuus sitoutui maksamaan 
virasta aiheutuneet kustannukset ensimmäisten viiden vuo-
den ajan. 

Tilaisuudessa pidettyjen puheiden joukossa oli myös 
Valimoiden toimialaryhmän hallituksen puheenjohtajan 
Yrjö M. Lehtosen puhe. Suomivalimo Oy:n toimitusjohta-
jana toiminut Lehtonen lausui puheessaan seuraavasti: 
”Ottaen huomioon valimoalan taloudellisteknillisen merki-
tyksen on todella merkillistä, että maassamme ei ole ollut 
professuuria alalla, jonka erikoisopettajatasoista koulutus-
takin on vuosittain kuunnellut 100–200 opiskelijaa. Kun 
valtion taholta asiaa ei ole hoidettu, on valimoteollisuus 
itse pyrkinyt saamaan aikaan jotakin.”

Valutuotetekniikan professorinvirka Otaniemessä on 
edelleen maamme ainoa lajissaan, ja sen toiminta-ajatus on 
antaa korkeinta valimo- ja valutuoteteknistä opetusta maas-
samme sekä kouluttaa osaavia diplomi-insinöörejä ja toh-
toreita teollisuuden ja tutkimuslaitosten palvelukseen. 
Valmistuneiden henkilöiden sijoittumispaikkoja ovat luon-
nollisesti valimoteollisuus mutta myös valutuotteita käyttä-
vä konepajateollisuutemme.  Aalto-yliopiston valutuotetek-
niikan tutkimusyksikkö on aktiivisessa tutkimusyhteistyös-
sä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Valimotekniikka-nimellä alkanut professorinvirka on 
nykyisin nimeltään valutuotetekniikka. Nimenmuutoksen 
takana on paljon muutakin kuin nimikkeillä kikkailu. Pro-

fessori Vuorisen aikana alettiin uutta nimeä käyttää enene-
vässä määrin, ja luultavasti juuri hän oli tämän sanan käytön 
ensimmäisiä puolestapuhujia ja käyttäjiä. Hänen ajatukse-
naan oli ottaa koko valmistusketju huomioon ja valimosta 
toimitetusta valutuotteesta valmistuu konepajassa myöhem-
min valutuotepohjainen koneenrakennuskomponentti. Tämä 
ajattelutapa ei ole ristiriidassa valimoprosesseihin liittyvän 
opetuksen ja tutkimuksen kanssa.  

Professori Jouko J. Vuorisen aika 1983–2000

Viran synnyttämisen jälkeen yli-insinööri Krister Collan 
aloitti syksyllä 1980 vt. professorina. Alkutilanne oli monin 
tavoin vaikea. Lehtiartikkeleiden mukaan valimotoimiala 
oli kuolemaan tuomittu, ja ammattilehdissäkin surkuteltiin 
pientä tilauskantaa ja ennustettiin kurjuuden jatkuvan. Täl-
lainen kirjoittelu ei luonnollisestikaan kannustanut teekka-
reita suuntaamaan valimo-opintoihin. Toki valimotekniikan 
ja erityisesti valutuotteisiin ja valettuihin materiaaleihin 
kohdistuvaa opetusta oli annettu jo ennen vuotta 1980. 
Kurssien vetäjinä olivat toimineet monet valimomaailmas-
tamme tutut henkilöt mm. Eugen Autere, Krister Collan, 
Matti Johansson ja Rauno Sippel.

Ensimmäisenä varsinaisena valimotekniikan professorina 
toimi TkT Jouko J. Vuorinen vuosina 1983–2000. Vuorisella 
oli virkaan astuessaan valimoteollisuuden käytännön tunte-
musta. Hän oli työskennellyt vuosina 1970–1974 Kymin Oy 
Metalliteollisuudessa (nyt Componenta Finland Oy Högfors) 
tutkimuspäällikkönä ja oli patentoidun ADI-valuraudan kes-
keisiä kehittäjiä yhdessä diplomi-insinööri Matti Johanssonin 
kanssa. Tampellan valimon tutkimuspäällikkönä hän oli tullut 
tutuksi käsikaavattujen suurten rautavalujen kanssa.  

Jouko J. Vuorinen väitteli tekniikan tohtoriksi 1981. 
Väitöstyön nimi oli “On the strain hardening of austempered 
spheroidal graphite cast iron”. Väitöstyö käsitteli austem-
peroidun pallografiittivaluraudan (ADI) jännityskarkene-
mista. Uutta työssä oli, että muokkautumisen yhteydessä 
tapahtuvia muutoksia tutkittiin elektronimikroskoopilla. 
VTT:llä suoritetuissa käytännön kokeissa kohteena oli kai-
vosvaunun pyörän kulutuspinta. 

Tutkimuksen ja opetuksen haasteet 2010-luvulla 

Vuodesta 2000 alkaen professuuria on hoitanut TkT Juhani 
Orkas, joka kertoo nykytilanteesta seuraavaa: Valutuotetek-
niikan yliopistotasoinen opetus ja tutkimus ovat tällä het-
kellä murrosvaiheessa. Aalto-yliopisto pyrkii tutkimukses-
sa maailman huipulle ja silloin korostuu tieteellisyys ja 
tohtorituotanto. Valutuotetekniikan tutkimusyksikkö on 
perinteisesti tehnyt soveltavaa tutkimusta yhdessä valimoi-
den ja valunkäyttäjien kanssa ja tutkimusaiheet ovat kattaneet 
koko valimotekniikan laajan kentän. 

Nyt Aalto-yliopiston asettamien uusien tavoitteiden 
mukaisesti pitää fokusoitua, kansainvälistyä ja pyrkiä vali-
tulla tutkimusalalla mahdollisimman pitkälle. Aalto-yliopis-
ton Valutuotetekniikan tutkimusyksikön tutkimusta tullaan 
näin ollen suuntaamaan jatkossa erityisesti valumateriaalien 
kehittämiseen. Opetusta tuleville diplomi-insinööreille an-
netaan yhä jatkossakin suunnittelusta valmistukseen.
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Professuurin yhteistyö Tampereelle sekä Valimoinstituu-
tin että TTY:n suuntaan korostuu tällaisessa tilanteessa. 
Valimoinstituuttiin siirtyy em. aikaisemmin Otaniemessä 
tehty soveltava tutkimus. Instituutin fasiliteetit ja osaaminen 
ovat nykyään huippuluokkaa. Professori tulee jatkossakin 
olemaan valimotutkimuksen linkki myös Valimoinstituutin 
suuntaan. Lisäksi professori vastaa myös TTY:n materiaa-
liopin laitoksen valutuotetekniikan kursseista ja opinnäyte-
töiden valvonnasta. 

Valimoalan tutkimustoiminta Otaniemessä 
Edellä tässä artikkelissa esitetty VT-ryhmä organisoi jatko-
tutkimusta Suomessa, rahoitti sitä jäsenvalimoidensa kaut-
ta sekä antoi tutkimusaiheet. Juuri tämä kymmenen valimon 
muodostama VT-ryhmä mahdollisti valimotekniikan pro-
fessorinviran alun Otaniemessä maksamalla viiden vuoden 
ajan virasta johtuvat kulut. Näiden viiden vuoden jälkeen 
valimotekniikan professorinvirka siirrettiin muiden valtion 
ylläpitämien virkojen joukkoon. 

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana jatko-opinto-
ja valutuotetekniikan parissa ovat harjoittaneet lukuisat 
henkilöt. Monet tutkimukset sivuavat likeisesti valamista ja 
valamalla valmistettavia komponentteja ja niissä käytettäviä 
materiaaleja. 

Alla olevissa luetteloissa ovat ne tutkimukset, jotka liit-
tyvät tai sivuavat Suomessa valimoalaa tai valutuotteita. 
Nämä koosteet ovat tiettävästi ensimmäiset laatuaan ja sen 
vuoksi listoista saattaa joku akateeminen tutkimus puuttua. 
Arvoisa lukija, jos huomaat puutteita luettelossa, pyydän 
siitä ilmoitusta kirjoittajalle. 

Väitöstyöt Otaniemessä: 

• Vuorinen, Jouko J.: Austemperoidun pallografiittivalu-
raudan jännityskarkenemisesta, (On the strain hardening 
of austempered spheroidal graphite cast iron), 1981, 
ohjaaja prof. M. Sulonen

• Eklund, Juhani: Eri tekijöiden vaikutuksesta alumiini-
seosten sulankäsittelyyn, valettavuuteen ja ominaisuuk-
siin, 1988, ohjaaja prof. Jouko J. Vuorinen

• Orkas, Juhani: Tekniset ja ympäristölliset vaatimukset 
valimon ylijäämähiekan käytölle, (Technical and envi-
ronmental requirements for surplus foundry sand utili-
zation), 2001, ohjaaja prof. Jouko J. Vuorinen

• Cingi, Celal: Muotti-metalli-reaktiot magnesiumin 
tarkkuusvalussa, (Mold-metal reactions in magnesium 
investment casting), 2006, ohjaaja prof. J. Orkas

Lisensiaatintutkimukset Otaniemessä: 

• Kivistö, Heikki: Tutkimus muottimateriaalin ja hiiliek-
vivalentin vaikutuksesta pallografiitin syöttöön, 1974, 
VT-ryhmä, ohjaaja prof. S. Heiskanen

• Talonen, Markku: Valuterästen haurasmurtumataipu-
muksen ja valuvikojen merkityksen arvostelu murtu-
mismekaanisten kokeiden perusteella, 1974, VT-ryhmä, 
ohjaaja prof. S. Heiskanen

• Sippel, Rauno: Tutkimus kvartsihiekan kiinnipureutu-
misesta suomugrafiittivaluraudan pintaan, 1976, VT-
ryhmä, ohjaaja prof. J. Pietikäinen

• Jokinen, Heikki: Tutkimus sementtisideaineisten jäyk-
käkaavausmateriaalien ominaisuuksista, 1978, VT-
ryhmä, ohjaaja prof. J. Pietikäinen

• Rantala, Tapio: Ultraäänen käyttömahdollisuuksista 
suomugrafiittivalurautojen ominaisuuksien ja valuvir-
heiden tutkimisessa, 1980, ohjaaja prof. J. Pietikäinen

• Julin, Yrjö: Valurautojen ymppäys, 1987. Lisensiaatin-
tutkimus on tehty Vuoriteollisuusosaston sovelletun 
prosessimetallurgian laboratoriolle, ohjaaja vs. prof. J. 
Härkki

• Chen Cheng-Jia: Mikrorakenteista ja ominaisuuksista 
erityisesti termisestä pysyvyydestä austemperoiduissa 
pallografiittivaluraudoissa, (On the microstructures and 
properties, especially thermal stability of austempered 
ductile irons), 1992, ohjaaja prof. Jouko J. Vuorinen

• Cingi, Celal: Kaasunpoisto alumiinisulista ja kaasun-
poisto potkuripyörijällä, (Degassing of Aluminium Melts 
and Rotary Impeller Degassing), 1992, ohjaaja prof. 
Jouko J. Vuorinen

• Kauranen, Matti: Metallivalun tietokoneavusteisesta 
mallinvalmistuksesta, 1996, ohjaaja prof. Jouko J. 
Vuorinen

• Toivonen, Pentti: Muottimateriaalien kehittäminen 
magnesiumin painevaluun, 1997. Lisensiaatintutkimus 
on tehty Materiaali- ja kalliotekniikan osaston metal-
lurgian laboratorioon, ohjaaja prof. L. Holappa

• Saarelainen, Tanja: Valimot alihankkijoina, (Foundries 
as suppliers), 2012, ohjaaja prof. J. Orkas
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Foundries as suppliers  
– lisensiaatintutkimus Otaniemestä

TkL Tanja Saarelainen tutki ja analysoi lisensiaatintutki-
muksessaan valimoita alihankkijoina ja kartoitti niiden 
nykytilaa sekä kehitystarpeita. Työtä varten hän haastatteli 
suomalaisia valunkäyttäjiä, valimoita ja mallinvalmistajia. 
Kokemuksia yhteistyöstä valimoiden kanssa kerättiin myös 
kyselylomakkeella. 

Tutkimus osoitti, että valunkäyttäjien mielikuva valimois-
ta oli melko negatiivinen. Valimon ja valunkäyttäjän suhde 
oli lähellä perinteistä alihankintasuhdetta, ja yhteistyössä 
kehitetyistä valukappaleista löydettiin vain harvoja esimerk-
kejä. Valimot nähtiin kuitenkin oleellisena osana toimitus-
ketjua, kun valunkäyttäjät etsivät pitkäaikaisia partnereita. 
Läheinen sijainti ja yhteinen kieli tuovat valimoillemme 
kilpailuetuja mm. protovalujen, esisarjojen ja lyhytsarjojen 
valmistamiseen. Valimoiden pitäisikin löytää kilpailuetunsa 
valutuotteen varhaisesta suunnittelusta ja ylivoimaisesta 
joustavuudesta. Joustavuuden mahdollistava arvonluonti 
onkin TkL Saarelaisen jatkotutkimuksen keskiössä. 

Valimoalan opetus- ja tutkimustoiminta 
Tampereella

Tampereen teknillinen yliopisto perustettiin vuonna 1965 
Teknillisen korkeakoulun Tampereen sivukorkeakouluna. 
Seitsemän vuoden jälkeen sivukorkeakoulu itsenäistyi 
Tampereen teknilliseksi korkeakouluksi, ja vuonna 2001 
nimi vaihtui Tampereen teknilliseksi yliopistoksi. 

Vuonna 1969 metalliopin professoriksi nimitettiin TkT 
Pentti Kettunen, joka on myös nykyisen materiaaliopin 
laitoksen perustaja. Pentti Kettusella on valimoteknistä 
taustaa. Hän toimi diplomi-insinööriksi valmistuttuaan sil-
loisen VR:n Helsingin valimon päällikkönä vuosina 
1958–1962. Kettunen ohjasi vuoteen 1996 kestäneen toimi-
kautensa aikana useita valimotekniikkaan liittyviä diplomi-
töitä ja jatko-opintojen opinnäytetöitä. 

TkL Tanja Saarelaisen lisensiaatintutkimuksen julkinen esittäminen tapahtui koneenrakennustekniikan laitoksella 5.12.2012. Tilaisuuden virallisen 
osuuden jälkeen osa kuulijoista ehti valokuvaankin. Kuvassa ovat vasemmalta lukien tutkija Andrea Buda, professori Petri Kuosmanen, toimitusjoh-
taja, TkT Petri Makkonen, laboratorioinsinööri Eero Niini, koneenrakennustekniikan laitoksen johtaja professori Matti Juhala, tekniikan lisensiaatti 
Tanja Saarelainen, m.a. professori Jari Juhanko, professori Eric Cotanéa, tutkija Olavi Piha, tutkija Pauli Salminen ja yliopisto-opettaja Kaur Jaak-
ma.  Kuva: dipl.ins. Eero Niini

Professori Kettusen muotokuvan paljastustilaisuutta vietetään mate-
riaaliopin laitoksella hänen 75-vuotispäivänään tammikuussa 2007. 
Kuvassa ovat vasemmalta lukien Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, 
professori Kettunen, muotokuva ja Tuomo Tiainen. Kuva: professori 
Tiaisen kokoelmista
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Myöhemmin valimotekniikan opetuksesta ja tutkimuk-
sesta laitoksella vastasi professori Kettusen lisäksi materi-
aaliopin lehtorina toiminut TkT Jaakko Autio, joka oli itse-
kin väitellyt valumateriaalien kehittämisestä. Jaakko Autio 
oli dynaaminen henkilö ja pidetty opettaja, joka toimikau-
tenaan ideoi mm. nykyisen Valimoinstituutin ja sen harjoit-
taman vertikaalisesti integroidun koulutuksen. 

Vuonna 1983 materiaaliopin apulaisprofessoriksi ja 
vuonna 1996 materiaalitekniikan professoriksi laitokselle 
nimitetty TkT Tuomo Tiainen hoiti Jaakko Aution ohella 
valimotekniikkaan liittyvien diplomitöiden ja opinnäytetöi-
den ohjausta vuosina 1983–2013. Valimoalan diplomitöitä 
on Tampereella valmistunut kaikkiaan noin 50 kappaletta. 
TkT Tiainen toimi Valimoinstituutin johtajana vuosina 
1995–2009. 

Vuosina 1976–2012 Tampereen teknillisestä yliopistosta 
ovat valmistuneet seuraavat valimotekniikkaan liittyvät 
jatko-opintojen opinnäytetyöt:

Väitöstyöt Tampereella:

• Autio, Jaakko: Ferriittis-austeniittinen valuteräs ydin-
voimalatarkoituksiin, 1976, ohjaaja prof. P. Kettunen

• Liimatainen, Jari: Ultraluja niukkahiilinen Ni-Cr-Mo 
valuteräs, (Extra High-Strength Low-Carbon Ni-Cr-Mo 
Cast Steel), 1990, ohjaaja prof. P. Kettunen

• Virtanen, Pirjo: Cu-Ni-Sn-seosten mikrorakenteen 
tutkimuksia, (Microstructural Studies of Cu-Ni-Sn 
Alloys), 1997, ohjaaja prof. T. Tiainen

• Jimoh, Adeleke: Numeerinen mallinnus ja termisten 
olosuhteiden käänteinen analyysi valuprosesseissa, 
(Numerical Modelling and Inverse Analysis of Themal 
Conditions in Casting Processes), 2002, ohjaaja prof. 
T. Tiainen

• Glas, Terhi: Dendriittien suureneminen, tinan suotau-
tuminen ja niistä johtuva haurastuminen nousuvaluna 
valmistetuissa kupari-tina-seoksissa, (Dendrite Coar-
sening, Tin Segregation and Consequent Embrittlement 
in Upcast Copper-Tin Alloys), 2006, ohjaaja prof. T. 
Tiainen

• Hernesniemi, Sarita: Nitridikeraamien ja sulien kupari- 
ja hopeaseosten välinen kostutus ja reaktivisuus, (Wet-
ting and Reactivity between Nitride Ceramics and 
Molten Copper and Silver Alloys), 2012, ohjaaja prof. 
T. Tiainen

Lisensiaatintutkimukset Tampereella:

• Hakala, Jaakko: Valuraudan vikojen ja lujuuden tutki-
minen ultraäänellä, 1976, ohjaaja prof. P. Kettunen

• Liimatainen, Jari: Arktiset erikoislujat valuteräkset, 
1989, ohjaaja prof. P. Kettunen

• Rissanen, Petri: Kuparipohjaisten kovajuotemateriaa-
lien valmistus Planar Flow Casting -menetelmällä, 1990, 
ohjaajina prof. P. Kettunen ja apul.prof. T. Tiainen

• Lintunen, Pekka: Kokillisuunnittelun optimointi, 1995, 
ohjaajina apul.prof. T. Tiainen ja TkT J. Autio

• Lehtinen, Pirjo (sittemmin Virtanen): Pystyvaletut 
spinodaaliset Cu-Ni-Sn-seokset, (Upcast Spinodal Cu-
Ni-Sn Alloys), 1995, ohjaaja apul.prof. T. Tiainen

• Lahdensuo, Markus: Pienpaineisen kokillivaluprosessin 
ohjaus simulointia hyväksikäyttäen, 2000, ohjaajina 
prof. T. Tiainen ja TkT J. Autio

• Puikkonen, Tony: Painevalutuotteiden tuotekehityspro-
sessin tehostaminen, 2002, ohjaaja prof. T. Tiainen

Sarita Hernesniemen väitöstilaisuuteen marssimassa 25.5.2012, edes-
sä kävelee väittelijä Hernesniemi, sitten kustos professori Tuomo Tiai-
nen, vastaväittäjä Dr. Alberto Passerone, Institute for Energetics and 
Interfaces, National Research Council of Italy ja vastaväittäjä professori 
Mikhail Gasik, Aalto-yliopisto. Kuva: professori Tiaisen kokoelmista
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Tampereen teknillisen yliopiston valimotekniikan tutkimuk-
selle ja opetukselle on aina ollut leimaa-antavaa materiaa-
liopillisen ja materiaaliteknisen näkökulman yhdistäminen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen lähtökohtana ovat 
materiaalien mikrorakenteiden ja erilaisten ominaisuuksien 
väliset yhteydet ja työssä keskitytään selvittämään ja hallit-
semaan valimo- ja prosessiteknisten tekijöiden vaikutuksia 
syntyviin mikrorakenteisiin ja niiden tuottamiin ominai-
suuksiin. Näistä lähtökohdista yhteistyötä on valimoproses-
seihin liittyen tehty sekä valimoalan yritysten että metallin-
jalostusalan yritysten kanssa. 

Haastattelut:

Tuomo Tiainen, Paavo Tennilä, Yrjö M. Lehtonen, Juhani 
Orkas, Eero Niini, Tanja Saarelainen, Rauno Sippel ja Mat-
ti Johansson

Lähteet:  

Tennilä, Paavo, SVY-FGF 50 vuotta, kirjapaino Hermes, 
1997; Valimoviestit 3/2004, 4/2004 ja 1/2008; Konepajamies 
11/1980; Liesto, Martti, Teknillinen korkeakoulu 1908–1988, 
Karisto Oy, 1988; Työterveyslaitoksen tutkimus 110 Vali-
motyöntekijöiden terveydentila. Artikkeliin liittyvän tarkan 
lähdeluettelon voi lukija niin halutessaan pyytää sähköpos-
tilla olavi.piha@aalto.fi.

Valimoalan uusimmasta lisensiaatintutkimuksesta lukija voi 
niin halutessaan pyytää lisätietoja sähköpostilla tanja.saa-
relainen@aalto.fi.

 

 

 

 

Sacotec -yhtiöt on Riihimäellä toimiva vakavarainen pk-yritys ja olemme tarkkuusvalamisen edelläkävijä 
Pohjoismaissa merkittävistä investoinneistamme ja osaamisestamme johtuen. Valmistamme lähes 3 
miljoonaa teräksistä asennusvalmista valukomponenttia tarkkuusvalumenetelmällä yli 50 vuoden 
kokemuksella. Toimimme alihankkijana kymmenille kotimaisille ja ulkomaisille kehittyneen suunnittelun 
omaaville teollisuusyrityksille. Meitä on 55 ammattilaista ja liikevaihtomme on 6 milj. euroa, josta 
suoravientimme on yli puolet.  Lisätietoja yrityksestämme löytyy Internetistä osoitteesta www.sacotec.fi.                                                          
Olemme panostaneet strategiamme kehittämiseen ja nyt haemme myyntimme lisävahvistukseksi

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ
Etsimällämme henkilöllä on näyttöä valutuotemyynnistä tai -ostoista tai halua kehittyä valutuotemyynnin 
ammattilaiseksi. Toimit yhdessä insinööritoimistomme kanssa uustuote- ja vakiotuoteprosessimme 
rajapinnassa yhdyshenkilönä niin ulkomaisille kuin kotimaisille asiakkaillemme. Teet tiivistä yhteistyötä 
asiakkaidemme ja yrityksen muiden yksiköiden kanssa kaikkiin myyntiin liittyvissä tehtävissä.
Toimen menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä myyntivaikutustaitoja, analyyttisyyttä, järjestelmällisyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä - halua ja kykyä saavuttaa tuloksia myös toisten ihmisten avulla, teknistä koulutusta, kieli- 
ja ict-taitoja. Aiempi kansainvälinen kokemus myynti- tai valutuoteostoista on eduksi.
Tarjoamme vakinaisen, itsenäisen työn kehittyvässä ja tuloksellisessa yhtiössä, nykyaikaiset työvälineet, 
mahdollisuuden kehittää osaamistasi sekä tiimiorganisaatiomme tuen. 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Zitting puh. 0500-5253302, sähköposti  heikki.zitting@sacotec.fi   – 
jonne voit lähettää myös vapaamuotoisen hakemuksesi.
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Seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu tuk sista ja lisätä 
suun nitte lijoi den tie toja valu kappaleiden mahdol li suuk sista eri laisis sa käyt
tökohteissa esittä mäl lä esimerk ke jä valurat kaisujen tuo mista eduista sekä 
kertomal la uutta tietoa hankinta toimen e dellyt tämistä ja valu tek niikan suo mista 
mah dolli suuksis ta.  Siksi seminaa ri on tarkoitettu lä hinnä valu kom po nent teja käyt
tä välle ja valmistavalle teollisuu delle sekä erityi sesti näiden alojen tule ville ja 
koke neille suun nitte li joil le ja osta jille.

Tämänvuotisen seminaarin teemoina ovat nopea ja kustannustehokas muotinval
mistus sekä vaativat valumateriaalit. Päivien ohjelma koostuu kotimaisten ja ulko
maalaisten alan asiantuntijoiden mielenkiintoisista esityksistä. Pääpaino on käy
tännön casesovellusten esittelyssä. 

Suunnittelutoimikunta:

Pasi Mäkinen, pj Metso Foundries Jyväskylä Oy
Marko Riihinen Wärtsilä Oyj
Esa Vallius Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
Jesse Salmi Componenta Oyj
Jouni Lehto Valimoinstituutti
Leena Eiranto Teknologiateollisuus ry
Juhani Orkas Valutuoteteollisuusyhdistys ry/Aaltoyliopisto

Tervetuloa!

 Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

Juhani Orkas
toimialayhdistyksen asiantuntija

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2013
Joustavat menetelmät – Haastavat materiaalit

TORSTAI–PERJANTAI 4.–5.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
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TORSTAI 4.4.2013

Päivän puheenjohtajana on Heikki Zitting

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30 Avaus 
Puheenjohtaja Heikki Zitting,Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY

9.50 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry

10.15 Keynote puheenvuoro: Nopeat ja joustavat muotinvalmistusmenetelmät
Dr. Ingo Ederer ja ins. Ville Moilanen, Voxeljet, Saksa

11:30 Joustavuutta mallinvalmistukseen
Valunsuunnittelun päällikkö Matti Virta, Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry

12.00 Lounas

13.30 Mallinvalmistuksen nykytrendit
tj. Erkki Hämäläinen, JTH-Service Oy

14.00 Valumateriaalien mahdollisuudet
•	 Yleistä valumateriaaleista, prof. Juhani Orkas, Aalto ENG
•	 Valurauta-case, takeesta HiSi-pallografiittirautaan, suunnittelija Jesse Salmi, 

Componenta Oyj

14.45 Kahvi, 20 min

15.10 Valumateriaalien mahdollisuudet, jatkuu
•	 Valuteräs-case, NN
•	 Alumiinivalu-case, valettujen alumiiniseosten lämmönjohtavuuden 

parantaminen, kehityspäällikkö Esa Suikkanen, Alteams Oy

16:10 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkosto ja Fimecc MANU 
tutkimusohjelma
tj. Kai Syrjälä, Kaidoc Oy

n. 16.30 Kylpylän tilojen testaaminen

19.00 Kontaktitilaisuus (stipendien jako, iltapala, cocktails)

21.00 Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)

  

PERJANTAI 5.4.2013

Päivän puheenjohtajana on Pasi Mäkinen

09.00 Valutuoteteollisuusyhdistyksen koordinoimat tutkimushankkeet,
prof. Juhani Orkas, VALTY ry/Aalto ENG

09.15 Uusi HiSi pallografiittirauta paperikonevaluissa,  
Suunnittelupäällikkö Ari Mourujärvi, Metso Foundries Jyväskylä Oy ja 
teknologiapäällikkö Jukka Heikkinen, Metso Paper Oy

09.45 Teräsvalujen toimitusvarmuuden parantaminen, 
Tj. Tapani Paalanen, FP Improvement Oy

10:15 Tulevaisuuden valumenetelmät ja –materiaalit, 
tekn.yo. Kalle Jalava, Aalto ENG

11.00 Valimoinstituutti tänään, 
johtaja Jouni Lehto, Valimoinstituutti

11.30 Seminaarin päättäminen 
Puheenjohtaja Heikki Zitting, VALTY ry

11.40 Lounas

Hyvää kotimatkaa!
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VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2013
Joustavat menetelmät – Haastavat materiaalit

Aika Torstai 4.4.2013 klo (8.30) 9.30 – perjantai 5.4.2013  n. klo 13.00 

Paikka Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

Osallistumismaksu 420 € + alv 24 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tar joilun ja saunan 
(laskutetaan jälkikäteen).  Mikäli samalla laskutusosoitteella on kolme 
tai useampia, on osallistumismaksu 380 € + alv 24 % kultakin 
laskutettavalta henkilöltä.  Mahdollisista erityistoivomuksista 
pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset perjantaihin 18.3.2013 mennessä osoitteessa  
www.teknologiateollisuus.fi/seminaarit tai sähköpostitse  
leena.eiranto@teknologiateollisuus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä 
pyydämme kertomaan mahdolliset erityisruokavaliot tms.

Peruutus Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, 
veloitamme 30 % osallistumismaksus ta.  Osallistujan jäätyä saapumatta 
ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.

Hotellivaraukset Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta huoneita 
hintaan 78 € (sis. alv)/hlö/2 hh ja 113 € (sis. alv)/hlö/1 hh yöksi  
4.–5.4.2013.  Varauk set on osal lis tujan itse vah vis tettava 15.3.2013 
mennessä hotel lista, puh. (03) 658 801/ huo neva ra ukset, il moitta malla 
osallis tu vansa ’valusemi naa riin’.  Osal lis tuja hoitaa itse huo neensa 
maksun. Ylimää räiset huoneet pe ruuntu vat 16.3.2013 auto maat ti ses ti.

Kontaktitilaisuuden 
esittelypöydät

Seminaariin osallistuvien yritysten esit teille ja pienoisnäyttelyesineille 
varataan tilaa kontaktitilaisuuden näyttelytilaan sopimuksen mukaan.

Esittelypöydän varaukset:  
leena.eiranto@teknologiateollisuus.fi, puh. 040-559 1881.

Lisätietoja Seminaariohjelma:  
Juhani Orkas, puh. 050-556 2288.

Ilmoittautumiset ja käytännön järjestelyt:  
Leena Eiranto, puh. 040-559 1881.
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Valimon, takomon ja pursottamon laitteiden luotettava toimittaja. 

• Kouruinduktiouunit metallien sulattamiseen, lämpimänäpitoon ja valamiseen 
• Kouruinduktiouunit kupariseosten valamiseen, portaaton säätö transistorimuuttajalla 
• Induktioupokasuunit
• Pulttien induktiolämmityslaitokset tankopuristimille
• IGBT- transistorimuuttajat induktiolaitoksille
• Takeiden lämmityslaitokset
• Pursottimien lämmityslaitokset
• Valusenkkateknologia
• Kaikkien toimittajien kelojen huolto ja korjaukset
• Asennukset ja käyttöönotot
• Muutokset ja uudistukset
• Tehon optimoinnit

PL 167, 00211 HELSINKI

puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778

e-mail: diaco@diaco.fi 
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NYKYAIKAINEN RUMPUSINKOLAITOS KÄYTTÖÖN

Oras kehittää, tuottaa ja käyttää yksiotesekoittimia, termostaatteja, sähköisiä venttiilejä ja moduleita. 
Oraksen kymmenien vuosien kokemus putkien osien kehittämisestä eri materiaaleista, sekä erinomaiset 
ohjelmisto- ja valmistustiedot antavat hyvän perustan käyttäjäystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja 
valmistamiseen. Oras on pohjoismainen markkinajohtaja ja eräs Euroopan suurimpia hanavalmistajia.

Valujen sinkoukseen on ORAS valinnut AGTOS-rumpusinkolaitoksen MR 270, jossa on kaksi AGTOS 
-suurtehosinkopäätä. Taajuusmuuttajat ohjaavat sinkoja ja mahdollistavat näin valujen optimaalisen 
käsittelyn.

Rumpusinko on tunnetusti tehokkain massatuotteiden sinkousmenetelmä. Singottavat kappaleet pyörivät 
telamaton käydessä ja ovat koko sinkousajan teräshiekkasuihkun käsiteltävänä. Panostin täyttää singon 
automaattisesti. Tyhjennys tapahtuu täryseularännin kautta.
Panostuslaite täyttää kappaleet singon telamatolle. Tällöin ne putoavat panostusoven kautta 
eteenpäinpyörivälle telamatolle. Lopuksi panostin palautuu aloitusasemaansa. Oven sulkeuduttua alkaa 
sinkousprosessi. Ovi avautuu etukäteen määritetyn sinkousajan jälkeen ja valmiiksi singottu panos 
tyhjennetään jaksoittain seularännin kautta asiakkaan laatikoihin. Teräshiekka kiertää ja sitä puhdistetaan 
jatkuvasti. Puhdistukseen käytetään AGTOS-magneettierotinta AM 500. Se erottaa luotettavasti 
kaavaushiekan ja teräshiekan. Teräshiekan ja hiekan sekoituksesta erotetaan teräshiekka kahdella 
peräkkäisellä rumpumagneetilla. Lisäksi teräshiekkaa puhdistetaan kaskadituuliseulalla. Ilmavirta erottaa 
teräshiekasta pölyn ja alikokoisen teräshiekan. Karkeat imun läpi tulleet teräshiekkarakeet erotetaan 
törmäyspellillä. Purseet ja muut karkeammat kappaleet erotetaan seulalla. Tällä tavoin hyvin puhdistettu 
teräshiekka putoaa teräshiekkasiiloon. Lyhyet huoltoajat ja kohtuulliset varaosahinnat mahdollistavat 
laitoksen erittäin taloudellisen käytön. 

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

Käytettyjen sinkolaitosten myyminen laajentaa tuoteohjelmaa. Myös nämä koneet sovitetaan asiakkaan 
valmistuksen erityisvaatimuksiin. Tällöin on mahdollista uusintakorjaus tai uusien komponenttien 
asentaminen käytettyyn sinkolaitokseen. Näin saavutetaan edullinen, mutta kuitenkin hyvä ja 
käytännöllinen ratkaisu. Tämä on erityisen varteenotettavaa silloin, kun yrityksen budjetti on pieni ja 
sinkoa tarvitaan vain vähän tai tilapäisesti ja sitä ei käytetä jatkuvaan ajoon.

AGTOS-sinkolaitteiden vara- ja kulutusosien lisäksi tarjotaan sopivia osia muiden valmistamiin 
sinkolaitoksiin. Huolto-, korjaus- ja modernisointitöitä tehdään kaikkien valmistamille laitoksille. Täten 
asiakkaalla on kilpailukykyinen sopimuskumppani kaikkeen sinkoustekniikkaan liittyen. 

AGTOS-sinkolaitteiden edustaja Suomessa on  OY DIACO AB
AGTOS 
Gesellschaft für technische Tel. 02572-96026-0
Oberflächensysteme GmbH Fax 02572-96026-111
Gutenbergstr. 14   E-Mail: info@agtos.de
48282 Emsdetten  Internet: www.agtos.de
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo

yli 55 vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

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

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään 
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo  valukappaleen  
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista 
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.  

Koneet ja laitteet

– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner 
– Valukoneet:                 Künkel-Wagner, SLS  Swisspour AG    
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys             Neuhof 
– Paineilmalähettimet:     Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:     I.A.S .
– Transistoritekniikka:     I.A.S. 
– Aminikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       eri toimittajia
– Sinkotekniikka:           AGTOS
– huolto ja varaosat:  lähes kaikki merkit 
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet:    Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:        Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:                  Neuhof 
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:                          Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula sekä 
paineilmalähetin, teho 15 t/h
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila 

janne.viitala@karkkila.fi • Puhelin (09) 4258 3674

Valimomuseon kesässä 
näyttely Högforsin 
konepajakoulusta

”Oli synkkä ja myrskyinen yö!”. Vähintään näin apeissa 
tunnelmissa oltiin Karkkilassa Högforsin tehtaalla toisen 
maailmansodan aikana. Sodan kauhujen lisäksi tehtaan 
johtoa jäyti se, että suuri osa ammattimiehistä oli rintamal-
la. Tuotantoa täytyi pitää yllä, vaikka työvoimapula oli 
huutava. Ongelma oli tuttu jo entuudestaan pienellä paik-
kakunnalla, jossa oli valtava tehdas mutta vain vähän asuk-
kaita. Tähän samaan kivimuuriin iskettiin päätä monella 
muullakin paikkakunnalla. Yksi ratkaisu ongelmaa syntyi, 
kun eräissä isoissa teollisuuslaitoksissa perustettiin tehtaan 
oma ammattikoulu. Tähän rintamaan yhtyi myös Högforsin 
tehdas, ja tasan 70 vuotta sitten Högforsin konepajakoulun 
ovet avautuivat ensimmäisille oppilaille.

Ennen kaikkea haluttiin tyydyttää Högforsin massiivisen 
valimon työntekijöiden tarve. Koulu oli nelivuotinen, mut-
ta ainoa luokkahuone sijaitsi kätevästi valimossa ja valimo-
linjan oppilaat työskentelivät tehdasosastoilla työnjohtajien 
opetettavina. Konepajaoppilaille oli sentään erotettu oma 
alue muusta konepajasta. Työ opettaa, sanotaan, mutta toki 
konepajakoulun oppilaille annettiin heti alusta lähtien myös 
teoriaopetusta. Opetuksen painopiste siirtyi valimoalasta 
konepajaoppiin 1950-luvun aikana, ja lopulta valimolinja 
lopetettiin kokonaan.

Högforsin konepajakoulusta kasvoi arvostettu opinahjo, 
jonne useana vuonna pyrkijöitä oli yli kymmenkertainen 
määrä kuin sisään voitiin ottaa. Koulu muuttui kaksivuoti-
seksi 1969 ja samoihin aikoihin koulu vaihtoi nimensä 
Kymin Oy:n Metalliteollisuuden ammattikouluksi. Yksi-
vuotiseksi koulu muuttui 1970-luvun puolivälin jälkeen ja 
melko pian sen jälkeen se hiipui kokonaan. Valmistuneiden 
joukossa on varmasti useita tämänkin julkaisun lukijoita.

Valimomuseossa avataan yleisölle toukokuun 11. päivä 
2013 Högforsin konepajakoulusta kertova näyttely. Näytte-

lyn valmistelussa ovat auttaneet entiset koulun oppilaat. 
Asiantuntija- ja materiaaliapua on saatu Componenta Finland 
Oy Högforsin valimosta sekä Hitsaus- ja Rakennustyö Aho 
Oy:stä. Nostalgiatripin ohella näyttelyssä pyritään toimin-
nallisuuteen. Tavoitteena on saada näyttelyyn runsaasti 
koululaisia, jotka omakohtaisen kokeilun ja pulmatehtävien 
myötä oivaltaisivat, että metalliala ei olekaan hassumpi 
juttu.

Högforsin konepajakoulun entiset oppilaat kokoontuvat 
Karkkilan torille Rautapäivien merkeissä 14.6.2013. Tuolloin 
koulusta valmistuneille on Suomen valimomuseoon vapaa 
sisäänpääsy! Rautapäivien saralla muutenkin tapahtuu kai-
kenlaista. Kyseessähän ovat nyt jo neljännet Rautapäivät. 
Ensimmäisellä kerralla se oli museon oma tapahtuma, 
mutta loistava idea kaapattiin saman tien kaupunkiorgani-
saation yhteiseksi nelipäiväiseksi tapahtumaksi. Edelleenkin 
museo on hommassa näkyvästi mukana. Tänä vuonna ta-
pahtumassa on yksi suuri uutuus: paistinpannutenniksen 
MM-kisat. Turnauksen sääntöjä vielä viilataan, mutta to-
dennäköisesti sitä pelataan tenniksen säännöillä, toki lyhem-
piä eriä. Ainoa tähän mennessä virallisesti vahvistettu 
sääntö on, että palloa lyödään valurautapaistinpannulla! 
Järjestäjät tarjoavat pelivälineet sellaista tarvitseville. Mie-
hille ja naisille on omat sarjansa, ja kaikki halukkaat ovat 
tervetulleita osallistumaan.

Nyt on siis monta hyvää syytä tulla ensi kesäksi Karkki-
laan. Museoamanuenssi Viitala toivottaa kaikille ankaria 
treenejä valurautapannun ja tennispallon kanssa.

Högforsin konepajakoulun logo. KRM
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Konepajakoulun ensimmäiset päästötodistuksen saajat 1946. KRM

Koulun oppilaita työstökoneen ääressä 1946. KRM Opettaja Aarne Mattila neuvoo oppilas Timo Tuomea uudessa mokupa-
jassa 1965. Veikko Talvi/KRM(180.76)
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Tulenkestävän alan täyden palvelun toimittaja, 
materiaalimyynnistä kokonaistoimitukseen 

 Laadukkaat tulenkestävät massat, tiilet ja laastit  
 sekä keraamiset kuitutuotteet

 Asiantuntevat suunnittelu- ja konsultointipalvelut

 Ammattimaiset kunnossapito- sekä asennuspalvelut  
 kotimaisella työvoimalla

 Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kokonaistoimitukset

Aittomäentie 1 • 33880 Lempäälä 
Puh. 0207 680 600 • Fax 0207 680 601
info@termorak.fi

 

www.termorak.fi
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com

VIB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 

muita niveliä
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metallurgin palsta 24.

Markku Eljaala

Metallin urkkija
Metallurgist

Hitsausvirheet Cr-Ni -teräsvaluissa
On tunnettu tosiasia, että teräsvaluja joudutaan erittäin usein hitsaamaan 
jossakin vaiheessa niiden valmistusprosessia. Silloin tällöin tulee eteen ti-
lanteita, jolloin näihin korjaushitsauksiin muodostuu hitsausvirheitä. Tällai-
sissa tapauksissa on erittäin tärkeää, että pystytään määrittämään, onko 
virhelähde itse hitsissä ja/tai hitsausprosessissa vai perusaineessa eli valu-
kappaleessa. Ei myöskään ole mahdotonta, että vikaa löytyy hieman kaikis-
ta edellä luetelluista.

Taustaa

Hitseissä esiintyvien virheiden tyypit 
ovat lähes yhtä monilukuisia kuin 
valuista löydettävät ja monilta osin 
ne ovat myös samannimisiä. Tämä ei 
sinänsä ole ihmeellistä, sillä onhan 
hitsaaminen eräänlaista valamista, 
tosin hieman pienemmässä mittakaa-
vassa.  Tyypillisiä hitseistä löytyviä 
virheitä ovat erilaiset liittymisvirheet, 
säröt, halkemat, imuonkalot, huoko-
set ja sulkeumat.  Tässä artikkelissa 
on kuitenkin tarkoitus keskittyä run-
saasti kromilla ja nikkelillä seostettu-
jen ruostumattomien ja tulenkestävi-
en terästen kuumahalkeiluun. [1][2]

Runsaasti kromilla ja nikkelillä seos-
tetuilla teräksillä esiintyy kahta eri-
tyyppistä kuumahalkeilua, joita ovat:
Jähmettymishalkeilu (Solidification 
cracking) hitsiaineessa [2]
Sulamishalkeilu (Liquidation 
cracking, fissuring) perusaineessa tai 
monipalkohitsin hitsiaineessa. [2]
Kun halkeama esiintyy kokonaisuu-
dessaan hitsiaineessa on todennäköi-
sempää, että ongelma johtuu käyte-
tystä lisäaineesta tai hitsausprosessis-
ta. Kun halkeamat esiintyvät sulara-
jalla voi ongelman syy löytyä pelkäs-
tään myös hitsistä, mutta perusaineen 
(valumateriaalin) vaikutusta ei voida 
tällöin kuitenkaan jättää huomioimat-

ta. Jos halkeamat esiintyvät muutos-
vyöhykkeessä (HAZ), niin tällöin 
kannattaa keskittyä valumateriaaliin 
ja/tai hitsausprosessiin.

Jähmettymishalkeilu

Hitsiaineen jähmettymishalkeamilla 
tarkoitetaan hitsin jähmettyessä muo-
dostuvia halkeamia. Halkeamien 

aiheuttajina pidetään jähmettymisen 
loppuvaiheessa dendriittien väliin 
suotautuvia epäpuhtaus- ja seosainei-
ta, jotka muodostavat raudan kanssa 
matalan jähmettymispisteen yhdistei-
tä, joita on lueteltu taulukossa 1. 
Näiden aineiden pitoisuudet voivat 
nousta huomattavan suuriksi hitsin 
keskilinjalle, koska niiden liukoisuus 
austeniittiin on varsin vähäinen. Täl-
löin hitsin keskellä viimeisenä jäh-

Taulukko 1. Taulukossa on esitetty kuumahalkeilua edistävät seos- ja epäpuhtausaineet sekä 
niiden liukoisuudet rautaan. Lisäksi taulukossa on esitetty näiden seosaineiden mahdollisesti 
muodostamien yhdisteiden sulamispisteet, joista osa on erittäin matalia.  [2] 
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mettyvä jäännössula on näiden epä-
puhtaus- ja seosaineiden kyllästämää. 
Hitsaussauman jäähtyessä palkoon 
muodostuu vetojännityksiä. Jos sa-
manaikaisesti jähmettyneiden hitsira-
keiden välistä löytyy kyseisiä mata-
lan sulamispisteen faaseja sulina 
kalvoina, niin halkeilua tapahtuu. 
Jähmettymishalkeamat ovat pääsään-
töisesti hitsin suuntaisia ja sijaitsevat 
hitsin jähmettymiskeskilinjan välittö-
mässä läheisyydessä. Jähmettymis-
halkeamien muodostumisperiaate on 
huomattavan samankaltainen verrat-
taessa valujen kuumarepeämiin. [2]
[3]

Jähmettymishalkeiluun vaikuttavia 
tekijöitä ovat:
• Kemiallinen koostumus (seos- ja 

epäpuhtausaineet)
• Jähmettymisjärjestys ja mikrora-

kenne (mm. ferriittipitoisuus)
• Jännitykset ja rakenteen jäykkys 

(mm. ainepaksuus)
• Hitsauksen suoritustekniikka ja 

hitsausparametrit (mm. railon 
muoto) [2][3]

Seos- ja epäpuhtausaineista ehdotto-
masti tärkeimmät ovat rikki, fosfori 
ja täysin austeniittisilla laaduilla pii, 
titaani ja niobi. Monissa lisäainestan-
dardeissa S- ja P-pitoisuuksien ylära-
ja vaihtelee välillä 0.02 – 0.04%. Jos 
hitsiin muodostuu edes jonkin verran 
ferriittiä (4-10%), niin kuumahalkei-
luriski normaaliolosuhteissa on huo-
mattavasti vähäisempi kuin jos hitsi 
olisi täysin austeniittinen. Ferriittiä 
sisältävän hitsin piipitoisuus voi olla 
myös korkeampi kuin täysin auste-
niittisen hitsin. Pieni ferriittimäärä 
pienentää hitsin halkeilutaipumusta, 
koska ferriitti kykenee liuottamaan 
austeniittia enemmän haitallisia ai-
neita niin, että matalalla sulavia faa-
seja ei pääse muodostumaan. Täysin 
austeniittisilla laaduilla nyrkkisääntö-
nä pidetään, että hitsin piipitoisuuden 
neliöjuuren tulisi olla alle 0,22%, 
jolloin kuumahalkeiluriski on pieni. 
Kuvassa 1 on esitetty pii- ja niobipi-
toisuuden vaikutus täysin austeniitti-
sen hitsiaineen kuumahalkeilutaipu-
mukseen.  [2][4]

Hitsin jähmettymishalkeilutaipumus 
riippuu kuitenkin ennen kaikkea 
jähmettymisen kulusta eikä niinkään 

Kuva 1. Piin ja niobin vaikutus austeniittisen hitsiai-neen kuumahalkeilutaipumukseen. Seostyyp-
pi 16% Cr- 16% Ni- Nb. [2]

Kuva 2. Kuvassa Suutalan diagrammi hitsin kuuma-halkeilutaipumuksen arvioimiseksi. Kuvaan 
merkitty lisäksi putkinauhastandardin EN-10217-7 määräämä enimmäismäärä rikin ja fosforin 
pitoisuudelle. [2]

huoneen lämpötilassa mitattavasta 
ferriittipitoisuudesta. Ratkaisevam-
paa on se, jähmettyykö hitsi primää-
risesti ferriittisesti vai austeniittisesti, 
ja tämä taas riipppuu kromi- ja nikke-
liekvivalentin suhteesta ja jäähtymis-
nopeudesta. Kuvassa 2 on esitetty 
epäpuhtausaineiden rikin ja fosforin 
sekä primäärisen jähmettymistavan 
vaikutus kuumahalkeiluherkkyyteen. 
Ferriittinen jähmettyminen sallii 
huomattavasti suuremmat epäpuh-
tauspitoisuudet ilman halkeilua. [2]

Kuumahalkeilutaipumusta voidaan 
vähentää myös rakenteen jäykkyyttä 
vähentämällä. Valujen yhteydessä 
tämä ei useinkaan ole mahdollista. 

Tällöin on tärkeää muotoilla hitsatta-
va avaus riittävän leveäksi, jotta 
epäpuhtaudet eivät suotaudu hitsin 
keskilinjalle (vertaa syöttötäyte).
Tämän takia hitsin leveyden ja sy-
vyyden suhteen tulisi olla välillä 1 
– 1,5. Hitsausenergian pitäminen 
mahdollisimman pienenä vähentää 
hitsisulaa ja epäpuhtauksien suotau-
tumista hitsin keskelle. Hitsin levittä-
minen on edellämainituista syistä 
myös edullista. [2]

Sulamishalkeilu

Sulamishalkeilua voi esiintyä yksi-
palkohitseissä perusaineen puolella 
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vyöhykkeessä, joka sulaa osittain 
(Partially Melted Zone, PMZ). Näitä 
kutsutaan typpillisesti mikro-, hius- 
tai HAZ-halkeamiksi. Nämä halkea-
mat syntyvät yleensä raerajoille, 
joille on suotautunut perusaineen 
epäpuhtausaineita, jotka sitten muo-
dostavat taulukon 1 matalalla sulavia 
faaseja. [2]

Yleisempi sulamishalkeamien tyyppi 
on monipalkohitsauksessa palkojen 
väliin muodostunut osittain sulanut 
vyöhyke. Tällöin halkeaman syynä 
on alempiin palkoihin suotautuneet 
epäpuhtaus- ja/tai seosaineet. Sula-
mishalkeilu on tyypillisempää auste-
niittisesti jähmettyvillä laaduilla 
samaan tapaan kuin jähmettymishal-
keilun tapauksessa, koska austeniitti-
nen jähmettyminen johtaa voimak-
kaampaan suotautumiseen. [2]

Testaaminen

Eri hitsausmenetelmien lisä- ja perus-
aineiden kuumahalkeiluherkkyyttä 

voidaan testata erilaisin kuumahal-
keilukokein. Kuumahalkeamakokeita 
on useita ja ne voidaan ryhmitellä 
kolmeen pääryhmään:
• Kokeet, joissa kappaleen oma 

jäykkyys aiheuttaa vaikuttavan 
jännityksen (mm. DIN 50129)

• Kokeet, joissa vaikuttaa ulkoinen 
ei-mitattavissa oleva voima 
(mm. Murex-koe)

• Kokeet, joiden ankaruutta voi-
daan kvantitatiivisesti mitata ja 
säätää (mm. varestraint-koe, 
transvarestraint-koe)

Kolmannen ryhmän varestraintkoetta 
voidaan käyttää myös hitsin ja perus-
aineen poikittaishalkeamaherkkyyden 
arviointiin.[2]

Kokeita, joissa hitsiä kuormitetaan ja 
lämmitetään samanaikaisesti ilman 
lisäainetta, voidaan käyttää hitsin 
kestävyyden arviointiin tapauksissa, 
joissa hitsattava materiaali joutuu 
kuumiin käyttöolosuhteisiin rasitettu-
na. Korotetuissa käyttölämpötiloissa 
epäpuhtaus- ja seosaineiden suotau-

tuminen voi jatkua edelleen diffuusi-
on vaikutuksesta. Hitsauksen jälkeen 
täysin ehjä hitsi pettääkin vasta tuot-
teen käytön aikana raerajoille muo-
dostuvien hauraiden faasien vuoksi. 
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Insinööritoimisto 
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PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi
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Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
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(02) 8647 465
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Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
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Pohjoisrantakatu 11, 28100  PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi
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49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100
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(02) 436 5600, www.alphaform.fi
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(08) 410 5600, www.betker.fi
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(014) 871 902 
www.toivakanmallinnus.fi
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Pietarsaari
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
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(09) 682 1544, www.diaco.fi
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(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
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Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
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050-408 0085
www.finfocusinstruments.fi
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29201  HARJAVALTA
(02) 531 8500
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Metso Foundries 
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101  JYVÄSKYLÄ 
020 484 152, www.metso.com

Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com
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Valkeakoski Oy
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37601  VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi

Peiron Oy 
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
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Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi

Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210  HELSINKI 
(09) 675 166, ravatek@ravatek.fi

Sandvik 
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311  TAMPERE,  
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi

Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600  Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi

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

Simtech Systems Inc. Oy 
Hälsovägen 2 
01150  SÖDERKULLA
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

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

Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270  ESPOO 
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi

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

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

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

TEK-MUR 
Tekninen Muuraus Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371  HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.fi

Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi

Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940  HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.fi

Viasveden Hiekka- ja 
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com
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Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi  (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

Improlity
Ohjelmistoratkaisut
Kari Teräsniska 
Puhelin  0400 730 63

Ins.tsto. AX-LVI Oy
PL 428
33101  TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.axcons.fi 

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

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

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

Niemisen Valimo Oy
Merstolantie 5
29200  HARJAVALTA
Puhelin  010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

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

Simtech Systems Inc. Oy
Hälsovägen 2
01150 SÖDERKULLA
Puhelin 0500 514 531
Faksi (09) 8776 035
matti.sirvio@easysimulation.com

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie  
484101  YLIVIESKA 
Puhelin (08) 410 5600 
www.betker.fi
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Postita tai mailaa lomake 
viereiseen osoitteeseen! 
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel 
vastaa mielellään.

SVY
Rauno Sippel 
Kiiskintie 11 

17200  VÄÄKSY
puh.: (03) 766 9736
gsm: 040 - 760 1520

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty       _____/_____  20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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