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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Vai että ilmastomme lämpenee? Synkät en-

nusteet maapallon lämpenemisestä tuntuvat tällä hetkellä
varsin epätodellisista. Tänä talvena pakkanen on paukkunut ja lumitöitä on riittänyt kaikkialle Suomeen, ihan on
tullut lapsuuden talvet mieleen.

Vem har sagt att klimatet blir varmare? De
dystra förutsägelserna om en global uppvärmning förefaller just nu vara någotsånär overkliga. Denna vinter har
kylan varit sträng och överallt i landet har man fått göra
snöarbeten. Sådana här var vintrarna förr i tiden.

Maailman talouden elpyminen antaa odottaa itseään ja
epätietoisuutta on ilmassa tuollakin rintamalla. Tällä hetkellä realismia ovat erilaiset selviytymistoimenpiteet, joita
tarvitaan monissa toimialamme yrityksissä aina valutuotteiden valmistusketjun alkupäästä loppuasiakkaaseen.
Tilausvirran voimistumista toivomme Suomen koko teknologiateollisuudelle.

En förbättring i världsekonomin låter vänta på sig och
ovisshet råder även på denna front. För tillfället är olika
överlevnadsåtgärder realism, ty dessa behövs i många
bolag i vår bransch, ända från början av tillverkningskedjan av gjutgods till den slutliga kunden. Vi hoppas nog på
ett förbättrat orderflöde för hela den finska teknologiindustrin.

Yhdistyksemme taloudellinen tilanne sekä jäsenmäärä
ovat vakaalla pohjalla. Mainittava on, että Paavo Tennilän
rahastosta jaettavien stipendien hakijamäärä oli tänä
vuonna poikkeuksellisen alhainen. Arvon jäsenet, tutustukaa rahaston sääntöihin ja tarvittaessa kysykää lisätietoja
asiamieheltä ennen vuoden 2011 stipendien jakoa. Seuraava ulkomaantoimikunnan voimainnäytös on suunnitteilla vuodelle 2011, jolloin järjestetään toimialamme
eurooppalainen suurtapahtuma GIFA.

Föreningens ekonomi och medlemsantal står på god
grund. Ansökningarna om stipendier från Paavo Tenniläs
fond var förvånansvärt få detta år. Ärade medlemmar,
bekanta er med fondens stadgar och fråga vid behov om
mera information av ombudsmannen före ansökningen för
år 2011. Följande kraftmätning för utrikeskommittén är
planerad till 2011 då gjuteribranschens europeiska stormässa GIFA anordnas

Jäsenistöllemme tarjottiin koulutustoimikunnan toimesta
painavaa sanaa eli valeita läheltä ja kaukaa. Tampereella
järjestetyillä opintopäivillä oli osallistujia noin kuutisenkymmentä ja asiasisältö varsin monipuolinen, kiitoksia
paljon uudistuneelle koulutustoimikunnalle hyvin onnistuneista opintopäivistä.
Jaahas, lunta näyttää taas sataneen sen verran, että on aika
lähteä harrastamaan hyötyliikuntaa. Aurinkoisia kevätpäiviä ja mukavia ulkoiluhetkiä lumisessa, perisuomalaisessa
talvimaisemassa!
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Medlemmarna kunde nyss åtnjuta vägande lärdomar med
mångsidigt innehåll på skolningsdagarna som ordnades i
Tammerfors med cirka 60 åhörare. Ett stort tack till den
förnyade skolningskommittén för de mycket lyckade
skolningsdagarna.
Jaa, det ser ut att ha snöat så pass mycket att det är tid för
nyttokonditionering. Önskar er soliga vårdagar och trevliga stunder ute i det snörika typiskt finska vinterlandskapet.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.2.2010

Suhdanteet ovat edelleen alhaalla. Vuodenvaihteen
jälkeen on kuulunut uutisia lievästä tilauskannan paranemiesta, mutta onko tämä kestävää vaiko ohimenevää, sen
näyttää vain ajan kuluminen.

Vuosikokous
Valmisteluryhmä on Leinovalulla aloittanut työnsä tarmokkaasti. Tarvittavat tilavaraukset on tehty. Vuosikokousohjelma ja tarjoukset tulevat seuraavaan Valimoviestiin, joka ilmestyy kesäkuussa. Näin on hyvää aikaa varautua lokakuun Salon matkaan ja vierailukohteisiin tutustumiseen.

Toimikunnat
Seuraavat toimikunnat jatkavat asioittemme hoitamista.

Lehtitoimikunta:
Carl-Johan Nybergh, pj ja Marko Riihinen, Paavo Tennilä,
Ole Krogell ja Rauno Sippel.

Ulkomaan toimikunta
Carl-Johan Nybergh, pj.

Perinnetoimikunta
Matti Johansson ja Raimo Koski.

Koulutustoimikunta
Ilkka Rytky, pj ja Juhani Orkas, Jouni Lehto, Marko Riihinen, Kari Seppälä, Eero Pellikka ja Rauno Sippel.

Mallijaosto
Mikko Ojanen, pj ja Toni Häkkinen, Leo Pölönen, Tero
Kuusisto, Jouni Mattson ja Alexander Strakh.

Paavo Tennilän rahasto
SVY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jakaa
seuraavat stipendit:
Häkkinen Toni: 200 € parhaalle Valumallinvalmistajan
oppilaalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.
4

Niemi Pekka: 200 € hyvin suorittaneelle valimoalan opiskelijalle, Tampereen Ammattiopisto, Hervannan ammattioppilaitos.

Uudet jäsenet
Hallitus hyväksyi seuraavat uudet SVY:n jäsenet:
Joenaho, Ilkka
Hietanen,Janne
Lahti, Tiina

Componenta Suomivalimo Oy
Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry
Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry

Hallitus ja asiamies toivottavat teidät tervetulleiksi mukaan SVY:n toimintaan. SVY:n jäsenmäärä on nyt 765
henkilöä.

Tässä lehdessä oleva matrikkeli perustuu niihin tietoihin,
jotka yhdistykselle on ilmoitettu. Pyydän ilmoittamaan
havaitsemistanne virheistä, niin saamme jäsenrekisterin
paremmin ajan tasalle. Ole Krogell ansaitsee taas suuret
kiitokset siitä, että hän muutti jäsenrekisterin exel-tiedoston word-muotoon henkilömatrikkeliksi. On hienoa, että
apua löytyy, kun itse en osaa!

Jäsenmerkit
SVY:n jäsenmerkkejä on taas saatavilla asiamieheltä.
Merkki on perhoskiinnityksellä varustettu pinssi, joten se
ei irtoa niin helposti kuin vanha rintaneulamerkki. Hallitus päätti, että merkin myyntihinta on 5 eur/kpl. Opintopäivien yhteydessä myytiin 8 ensimmäistä uutta merkkiä.

Opintopäivät
Opintopäivien esitelmät olivat hyvin laadittuja ja esitettyjä. Korkeatasoiset esitelmöijät valottivat tulevaisuuden
näkymiä laajasti ja herättivät ajoittain vilkastakin keskustelua. Esitelmien tiivistelmiä on tässä lehdessä kaikkien
jäsenten luettavaksi. Osallistujia oli paikalla 60 henkilöä.
Koulutustoimikunnalle kiitos luentoaiheista, jotka saivat
näin paljon osallistujia mukaan, vaikka kaikkialla tarkkaillaan kuluja.
Valimoviesti 1 • 2010

Seuraava valun käyttäjien ja valajien tapaaminen on maaliskuussa Valun käytön seminaarissa. Siitä on toisaalla
tässä lehdessä tarkempaa tietoa.
Postille voin antaa tunnustusta seuraavasta suorituksesta:
Nürnberg Messe lähetti SVY:lle kirjeen osoitteella:
Finish Foundry Technicat Assosiation
Valimoviesti
Mr. Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200
FRANKREICH
ja kirje löysi perille tänne Suomeen!
Hyvää kevättalvea ja kevättä toivottaen

Rauno Sippel
asiamies

SVY:n asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
Puh
Fax
Gsm
e-mail
Pankki

03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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Helsingin Sanomat
16.1.2010
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valun käytön seminaari 2010

Valupalvelua Suomesta?
Torstai – perjantai 25.–26.3.2010
Kylpylähotelli 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.
Seminaariin osallistuvien yritysten esitteille ja
pienoisnäyttelyesineille varataan tilaa kontaktitilaisuuden näyttelytilaan sopimuksen mukaan (ota
yhteys Juhani Orkakseen).
Suunnittelutoimikunta:
Asko Salminen, pj		 Alteams Oy
Marko Riihinen		 Wärtsilä Oyj
Esa Vallius		 Metso Minerals Oy 		
		 Lokomo Steel Foundry
Timo Vuori		 Componenta Oyj
Jouni Lehto		 Valimoinstituutti
Juhani Orkas, siht.		 Valutuoteteollisuusyhdistys
		 ry/TKK
Tervetuloa!
Teknologiateollisuus ry
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
Juhani Orkas
toimialayhdistyksen asiantuntija
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Torstai 25.3.2010
Päivän puheenjohtajana on Asko Salminen, Alteams Oy
8.30
9.30

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus
Päivien puheenjohtaja Asko Salminen ja asiantuntija
Juhani Orkas, Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY
9.45
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas,
Teknologiateollisuus ry
10.15
Keynote –puheenvuoro: Valmistavan teollisuuden
tulevaisuus Suomessa
EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Antti Zitting, Sacotec Components Oy
10.50
Tuotantoverkostojen toiminta,
mitä Trio-ohjelmasta on opittavaa
Ryhmäpäällikkö Harri Jokinen, Teknologiateollisuus ry
11.30
Lounas
13.00
Tuotantoverkostot- klusteri rakenteilla
Asiantuntija Veli-Matti Kuisma, Teknologiateollisuus ry
13.20
Valuja käyttävän teollisuuden ja valimoiden uudet
yhteiset tuotantokonseptit
Tutkija Jukka Väinölä, VTT
13:50
Co-Prod hanke: Tilanteita valujen tuotantoketjussa ja
työvälineitä niiden hoitamiseen
Koordinaattori Janne Kollanus, Aalto yliopiston
teknillinen korkeakoulu
14:30
Kahvi
15:00
Uudet valumateriaalit tutkimushanke
Tutkija Kaisu Keskiaho, Tampereen teknillinen yliopisto
15:15
Case, uudet valuraudat
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Matti Rousku, 		
Componenta Oyj
15:40
Case, uudet valuteräkset
Metallurgi Juho Mäkinen, Metso Minerals Oy
Lokomo Steel Foundry
16:15
Case, uudet alumiinivaluseokset
Senior Manager, Materials and Casting Technology
Esa Suikkanen, Alteams Oy
16:40
Valun Käytön Seminaarin vaiheita 1983–2010
Dipl.ins. Paavo Tennilä
n. 17.00 Kylpylän tilojen testaaminen
19.00
Kontaktitilaisuus
– stipendien jako
– näyttely
– cocktails
21.00
Valomerkki (tilat käytettävissä loppuillan)		
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Perjantai 26.3.2009

kultakin laskutettavalta henkilöltä. Mahdollisista erityistoivomuksista pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Päivän puheenjohtaja on Asko Salminen, Alteams Oy
9.00

11.20
11.40

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 15.3.2010 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdolliset
erityisruokavaliot tms. Ilmoittautua voi myös osoitteessa: www.
teknologiateollisuus.fi/seminaarit. Emme lähetä erillistä vahvistusta ilmoittautuneille.

Näkemyksiä ja kokemuksia valunhankinnasta
– Hankintajohtaja Kari Mettinen,
Metso Automation Inc, Flow Control
– Category Manager Pekka Siren, Wärtsilä Oyj
– General Manager, Transmissions, Janne Vuola,
Konecranes Finland Oy
– Paneelikeskustelu puheenjohtajan johdolla
Seminaarin päättäminen
Puheenjohtaja Tapio Rantala, VALTY ry
Lounas

PERUUTUS
Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen,
veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Osallistujan jäätyä saapumatta ilman peruutusilmoitusta veloitamme koko osallistumismaksun.

Hyvää kotimatkaa!
AIKA
Torstai 25.3.2010 klo (8.30) 9.30 – perjantai 26.3.2010 n. klo
13.00
PAIKKA
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna
OSALLISTUMISMAKSU
350 e + alv 22 %, joka sisältää jaettavan aineiston, tarjoilun ja
saunan (laskutetaan jälkikäteen). Mikäli samalla laskutusosoitteella on kolme tai useampia, on osallistumismaksu 300 e + alv

HOTELLIVARAUKSET
Teknologiateollisuus ry on ennakkovarannut Aulangolta huoneita
hintaan 87 e (sis. alv)/hlö/2 hh ja 117 e (sis. alv)/hlö/1 hh yöksi
25.–26.3.2010. Varaukset on osallistujan itse vahvistettava 5.3.2010
mennessä hotellista, puh. (03) 658 801/huonevaraukset, ilmoittamalla osallistuvansa ‘valuseminaariin’. Osallistuja hoitaa itse
huoneensa maksun. Ylimääräiset huoneet peruuntuvat 5.3.2010
automaattisesti.
LISÄTIETOJA
Juhani Orkas, puh. 050-5562288

Ilmoittautumiset: Leena Eiranto
Faksi (03) 213 2425
Sähköposti: leena.eiranto@teknologiateollisuus.fi
Internet: www.teknologiateollisuus.fi/seminaarit

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittautuminen 15.3.2010
mennessä

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI 2010
Valupalvelua Suomesta?
Torstai-perjantai 25.–26.3.2010
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

Osallistujat
Nimi

Tehtävä

















Yrityksen nimi :



Toimipaikan osoite:



Laskutusosoite :



Yhteyshenkilö:



Sähköpostisoite:



HUOM!

Puh. 

HOTELLIVARAUKSET JO 5.3.2010 MENNESSÄ
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opintopäiviltä
SVY:n opintopäivillä
4.–5.2.2010
pidettyjen esitelmien ja
luentojen referaatteja

Flow of liquid steel and
its influence to casting defects
C S Blackburn, Technical Manager,
Castings Technology International

esim. ensimmäisen, keskimmäisen sekä viimeisen muotin
toteutuneet valuajat ja kaikki muutkin valuun liittyneet
poikkeavuudet. Näiden tietojen hankkiminen ei maksa
käytännössä ja hyödyt voivat olla huomattavia.
CTI:n perus-filosofia valujärjestelmien suunnittelussa
on ”Colder, Faster with Low Velocity”. Usein valuvirheitä
lähdetään korjaamaan nostamalla valulämpötilaa vaikka
se tuokin mukanaan usein uusia ongelmia. Matalammilla
valulämmöillä voidaan vähentää muottien ja keernojen
eroosiota, sulan tunkeutumista, kiinnipalamista, vähentää
kutistumaa jolloin syöttäminen helpottuu, vähentää kaasuhuokoisuutta sekä pienentää lämpötilaeroja.
CTI:n pääperiaatteet valujärjestelmälle pohjavalusenkkoja käytettäessä:

”Castings must be made in the foundry, not in offices and
finishing shops” kuvaa hyvin esitelmän ydinsanomaa. 40vuoden kokemuksen pohjalta esitelmässä kerrattiin Castings Technology Internationalin käytäntöjä ja herra
Blackburnin omia kokemuksia. Esitelmässä käsiteltiin
vain ja ainoastaan teräsvaluja.
Esitelmän aluksi käsiteltiin miten valimon laadunhallintajärjestelmän tulisi toimia. Kaikki hyvät toimintaperiaatteet tulee kirjata toimintaohjeisiin ja valuvirheiden ja
ongelmien ratkaisemiseksi olisi hyvä olla omat työryhmänsä jossa on paikalla henkilöitä jotka ovat käytännössä
tekemisissä eri alueilla valimoissa. Täten on mahdollista
saada oikeaa tietoa, eikä vain arvailua toimiston puolelta.
Työryhmän tulisi selvittää valuvikojen perimmäisiä syitä
ja pyrkiä korjaamaan ne käytännön toimenpiteillä. Ei
myöskään saa unohtaa toimenpiteiden noudattamista ja tulosten seurantaa. Mikäli toimilla oli haluttu vaikutus, tulee
ne kirjata ohjeisiin. Mikäli ongelma ei ratkennut, tulee
sykli aloittaa uudestaan. Jotta valuvirheiden oikea syy saataisiin selville, on ensiarvoisen tärkeää, että virhe-raportteihin kirjataan kaikki mahdollinen tieto virheestä. Mikäli
oikeaa tietoa ei ole saatavilla, ongelman ratkaiseminen on
erittäin vaikeaa ja korjaavat toimenpiteet joudutaan tekemään usein arvausten perusteella.
Esitelmän mukaan valimoissa ei edelleenkään tunnisteta vikojen perimmäisiä syitä, joista lueteltiin mm.
huonot valujärjestelmät, valulämpötila kontrolli, sulan
nousunopeus muotissa sekä sulan virtausnopeus sisäänmenoissa.
Hyvä valujärjestelmä CTI:n mukaan,
• Vähentää sulan aiheuttamaa muotti ja keerna-eroosiota
• Estää kuonan päätymisen kappaleeseen
• Vähentää ylilämmön tarvetta
• Täyttyy täysin ennen kuin muottiontelo alkaa täyttyä
• Vähentää kappaleeseen jääviä lämpötilaeroja ja samalla
parantaa syöttöjen toimintaa ja suuntaa jähmettymistä.

• Järjestelmän tulee olla paineeton
• Pyritään suuriin massa-virtoihin, mataliin virtausnopeuksiin ja valulämpöihin
• Sisäänmenojen tulisi olla mahdollisimman alhaalla
• Pyritään laskemaan valuaika kriittisen sulan nousunopeuden mukaan
• Kanaviston poikkipinta-aloja verrataan aina pohjavalusenkoilla senkan suuttimeen ja teekannu- ja nokka-senkoilla kaatokanavan alapään halkaisijaan
• Kanaviston poikkipinta-alan tulee kasvaa sisäänmenoja
kohti mentäessä, jotta saadaan paineeton valujärjestelmä
• Pienet sulan virtausnopeudet
• Hiekkakanavistolle alle 0.5 m/s
• Kanavistotiilillä kootulle kanavistolle alle 1.0 m/s.
Mahdollisia haasteita valujärjestelmää suunniteltaessa
kriittisen sulan nousunopeuden mukaan ovat mm. valulämpötilojen, lämmönsiirtymisen muottiin ja ilmaan ja
valuseoksen vaikutus valuun. Kriittisiä nousunopeuksia
eri materiaaleille mainittiin mm. teräksille (15 mm/s),
ruostumattomille seoksille (25 mm/s) ja kromia sisältäville seoksille (50 mm/s).
Lopuksi vielä painotettiin sitä, että jotta voidaan
tuottaa laadukkaita valuja, tulee kaikkien olla selvillä
siitä mitä lattiatasolla oikeasti tapahtuu. Valujen laadusta
ja virheistä on vaikea sanoa mitään ilman, että sen näkee
itse. Samalla on helpompaa hallita koko prosessia kun
todelliset tilanteet tietää.
Toni Siik

Valujärjestelmät saavat olla myös monimutkaisia kunhan
ne ovat suhteellisen helposti kaavattavia ja valujärjestelmissä tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää hyvä-laatuisia kanavistotiiliä. Suodattimia käytettäessä tulee muistaa, että ne ovat vain yksi työkalu monien joukossa. Herra
Blackburnin mielestä niiden käytännössä paras ominaisuus on virtauksen tasaaminen.
Yksi ongelma muiden joukossa on se, että valuista
harvoin kerätään tarkkaa tietoa, vaikka juurikin niillä
tiedoilla voidaan usein selvittää laatuvaihtelut sekä ongelmat. Kaikista valuista on kannattavaa kirjata talteen

Janne Salmela, Pro-Line

8

Pro-Line tuulettaa
totuttuja toimintatapoja,
POP-pikaosapalvelu
Pro-Line esitteli opintopäivillään omia palveluitaan ja
POP-pikaosapalveluaan. Proline on insinööritoimisto
joka toimii useilla eri toimialoilla, teknisen suunnittelun
tuodessa suurimman liikevaihdon yritykselle.

POP-pikaosapalvelu
Prolinen POP-pikaosapalvelun tavoitteena on saada valmiita kappaleita ja protoja nopeasti (1–2 työpäivää –
2vko) suoraan asiakkaalle. Palvelu perustuu suurelta osin
Valimoviesti 1 • 2010

pikavalmistusmenetelmien, 3D-skannauksen ja CAD:n
tehokkaaseen käyttöön. Palvelusta saadaan suurimmat
hyödyt kun kappaleissa on monimutkaisia muotoja, jolloin
varsinkin pienten sarjojen valmistaminen pikavalmistusmenetelmillä on halvempaa ja nopeampaa. Tällöin voidaan tuottaa esim. muutamia eri versioita kappaleista ja
testata niitä käytännössä, jolloin voidaan lyhentää protovaihetta ja nopeuttaa sarjatuotannon valmistusta.
Samoja menetelmiä voidaan käyttää myös yksittäiskappaleille ja varaosille. Näissä tapauksissa voidaan esim.
skannata kohde tai kappale jolloin aikaisempia piirustuksia ei välttämättä edes tarvita. Proline pystyy usein toimittamaan varaosakappaleita prosessiteollisuudelle alle vuorokaudessa, jolloin voidaan toimittaa toimiva muovivalukappale joka on valmistettu pikavalmistusmenetelmien
avulla, ja varsinainen valettu kappale noin viikon sisällä.
Valumallien muutosten ja huoltojen yhteydessä on
myös mahdollista käyttää skannausta ja pikamallinnusta
hyödyksi jolloin ei tarvita piirustuksia malleista ollenkaan
jotta niitä vuodaan muokata CAD:n avulla mieleisiksi.

Pikamallitulostus ja
menetelmän hyödyntäminen valuissa
Pikamallitulostuksen avulla voidaan tulostaa suhteellisen
pienessä ajassa suoraan valua varten tarvittava valumalli
3D-tiedostoista, jolloin säästytään työstöratojen ja koneistuksen viemältä ajalta. Tällä tavalla voidaan tuottaa protoja suhteellisen nopeasti ja kustannustehokkaasti kunhan
kappale soveltuu menetelmälle hyvin. Pikamallitulosteita
voidaan myös käyttää havainollistavina malleina joita
voidaan käyttää apuna mm. tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.
Prolinen laitteistoilla on mahdollista tulostaa yksittäisia kappaleita joiden koko on alle 254 mm x 356 mm
x 203 mm. Muotojen tarkkuus puolestaan saadaan aina
0.089mm tarkkuudelle saakka. Mikäli haluttu kappale on
suurempi kuin mahdollinen tulostusalue, voidaan ne valmistaa liittämällä useita tulosteita toisiinsa.
Pikamalleja voidaan käyttää myös suoraan esim.
tarkkuusvaluissa jolla saadaan tuotettua valuja nopeasti
suoraan tulosteiden avulla. Proline on myös testannut
suurempien, useista osista koottujen valumallien käyttöä
ja valmistusta yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.
Toni Siik

opintopäiviltä
New developments and
features in Magmasoft =
Magmasoft valunsimulointiohjelmiston uudet ominaisuudet
Magnus Wessén, Swefos AB, Sweden

Aivan esityksen aluksi seminaariväelle kerrottiin Magmasoftin uudesta palvelurakenteesta Pohjoismaissa.
Markkinointi ja tekninen tuki tulevat jatkossa toimimaan
nyt jo loppuneen Tanskan toimiston sijaan Ruotsista ja
Suomesta käsin. Ruotsiin on perustettu uusi yhtiö, Swefos
AB, ja Suomessa asioita hoitaa Convia.
Seminaarissa esittäjänä toimi Magnus Wessén Swefos AB:sta ja esitys keskittyi viiteen uudistukseen, jotka
tulevat uuden julkaistun version, Magma5:n mukana.
Kehitystyötä on tehty ei-rautametallien mikrorakenneja mekaanisten ominaisuuksien mallintamisen parissa,
jännityslaskennan kehittämisessä, pintajännityksen sekä
turbulenssin mallintamisessa, ohjelmallisen optimoinnin
mahdollistamiseksi ja valujännityslaskennan integroimiseksi osaksi muuta jännityslaskentaa.
Valumateriaalin mekaaniset ominaisuudet periytyvät
kemiallisesta koostumuksesta, jäähtymisnopeudesta sekä
sulan laadusta ja käsittelyistä. Monifaasisina jähmettyvien
seosten ominaisuuksiin on kinetiikalla suuri merkitys ja
siksi Magmasoftin mallia on parannettu huomioimaan
tarkemmin paikalliset jäähtymisnopeudet. Tällä tavoin
voidaan laskea raekokojakaumaa, eri faasien osuudet ja
sekundääristen dendriittihaarojen paksuudet. Mekaanisista
ominaisuuksista paikalliset myötö- ja murtolujuudet sekä
murtovenymät on mahdollista ennustaa entistä tarkemmin
uuden mallin myötä. Tässä mallissa voidaan myös huomioida lämpökäsittelyn vaikutus mikrorakenteeseen ja
mekaanisiin ominaisuuksiin.
Jännityslaskennassa parannuksia on tehty materiaaliryhmien hallintaan, puhdistuksen aikaisiin ilmiöihin sekä
koneistuksen monivaiheisuuden huomioimisessa. Nykyisin on myös mahdollista laskea sekä kuumarepeämä että
jäännösjännitystulokset samassa laskennassa. Kuten alumiineilla, myös teräksille on mahdollista simuloida lämpökäsittelyiden vaikutusta mekaanisiin ominaisuuksiin.
Uuden ratkaisijan myötä jännityslaskenta on nopeutunut

www.leinovalu.ﬁ
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ja tarkentunut sekä laskennassa on mahdollista huomioida
muotin aiheuttamat jännitykset muodonmuutosten estyessä.
Uudella ratkaisijalla virtauksen turbulenttisuuden
mallintaminen on parantunut viskositeetin realistisemman
huomioimisen myötä. Aikaisemmassa mallissa viskositeettina on käytetty vakioarvoa liquiduslämpötilasta,
uudessa mallissa on mahdollista valita joko vain lämpötilariippuvainen tai mahdollisesti myös virtausnopeudesta
ja seinämävaikutuksesta. Virtauskäyttäytymismallin
tarkentaminen vaikuttaa demonstraatioiden mukaan epärealistisia roiskeita vähentävästi sekä pintajännityksen
vaikutuksen huomioimiseen. Tällä on vaikutus mm. ilman
sekoittumisen mallintamisen tarkkuuteen.
MAGMAfrontier on moduuli, jolla voi optimoida
ohjelmallisesti valukappaleen ominaisuuksia esimerkiksi
erilaisia valujärjestelmiä käyttäen. Magmasoft laskee
useamman simuloinnin annettujen reunaehtojen puitteissa
hakien edullisinta ratkaisua, jolla haluttu lopputulos saavutetaan.
MAGMAlink on puolestaan moduuli, jonka avulla
Magmasoftissa lasketut jäännösjännitykset ja epähomogeeniset materiaaliominaisuudet saa tulostettua lähtötiedoksi jännityslaskentaan eri FEA-ohjelmiin. Tämä
mahdollistaa valukappaleen varmuuskertoimien pienentämisen turhista paikoista ja näin on mahdollista päästä
edelleen kevyempiin valettuihin rakenteisiin.
Kaisu Keskiaho

Hollotex EG -kanavistoputket
Lennart Taffin, Foseco

Foseco esitteli opintopäivillä loppuvuodesta 2009 lanseeratun tuotteen, joka tuo rautavalimoille aidon vaihtoehdon
perinteisille keraamisille kanavistoputkille. Hollotex EG
valmistetaan kierrätyspaperimassasta ja keraamikuiduista,
jotka sidotaan fenolihartsilla. Keraamisten kanavistotiilien
käytön ongelmat liittyvät erityisesti niiden käsiteltävyyteen kuten leikkaamiseen (kovia, leikkuuteriä kuluttavia ja
pölyäviä) sekä kaavaamiseen (raskaita) ja jätteiden muodostumiseen ja sen käsittelyyn.
Hollotex EG –kanavistoputket ovat helposti katkaistavissa jopa käsin sahaten, ne eivät rikkoudu iskuista, niiden
liittäminen on helppoa liitososien avulla ja kaikki lyhyetkin pätkät on mahdollista käyttää kanavistojen muissa
osissa. Hollotex EG on myös erittäin kevyttä, suurimmilla
halkaisijoilla vastaaviin keraamiosiin verrattuna massa on
noin 10 %. Hollotex EG-putkia käytettäessä jätteen määrä
on huomattavasti pienempi, eikä riskiä hiekan elvytysjärjestelmän rikkoutumisesta sinne joutuneiden keraamipalasten muodossa synny. Kanaviston pinnasta Hollotex EG
voidaan poistaa sinkouksen yhteydessä.
Tuotevalikoima kattaa tällä hetkellä halkaisijat 30
– 70 mm ja pituudet 300 mm asti. Tuotteita suositellaan
tällä hetkellä vasta rautavalimoille, mutta tuotekehitys
tähtää siihen, että Hollotex EG:tä voidaan tulevaisuudessa
käyttää myös teräsvalimoissa. Hollotex EG on yhteensopiva muiden Fosecon kanavisto-osien kanssa, kuten katkaisukeernojen ja keraamisten osien kanssa. Hankintahin10

naltaan Hollotex sijoittuu keraamisten putkien joukkoon,
mutta suurimmat säästöt saadaan käsittelyn helppoudesta
ja jätteen määrän pienenemisestä.
Kaisu Keskiaho

Keraamihiekat
Tomi Peräsaari, Aaltoyliopiston Teknillinen korkeakoulu,
Valutuotetekniikan laboratorio

Keraamisten hiekkojen käsittely aloitettiin opintopäivillä
Tomi Peräsaaren esityksellä miksi nyt yleisesti käytössä
olevalle kvartsihiekalle etsitään korvaavia tuotteita ja
minkälaisia ominaisuuksia TKK:n tutkimuksissa on muutamista keraamisista hiekoista havaittu. Toisen esityksen
piti keraamisten hiekkojen valmistajan edustaja Japanista
ja hänellä oli esittää käytännön esimerkkejä keraamisten
hiekkojen käytöllä saavutetuista eduista.
Kvartsihiekan korvaajaa etsitään terveyshaittojen,
laatuongelmien sekä käytölle tulevaisuudessa mahdollisesti asetettavien rajoitteiden vuoksi. Hienojakoisen
kvartsihiekkapölyn on todettu aiheuttavan parantumatonta
hengitystie-elin sairautta, silikoosia, joita diagnosoidaan
Suomessa 5-10 tapausta vuosittain. Pölyaltistus on mahdollista välttää riittävillä henkilösuojaimilla. Laadullisia
ongelmia aiheuttavat sekä kvartsille ominainen suuri
tilavuuden muutos 573 ˚C lämpötilassa ja kvartsin reaktiivisuus rautaoksidin kanssa. Äkillinen tilavuuden muutos
aiheuttaa erityisesti pintavikoja, kun muotin pinta muuttaa
muotoaan ja pahimmassa tapauksessa hiekkaa irtoaa pinnalta. Rautaoksidi ja kvartsi muodostavat vain 1200 ˚C
lämpötilassa sulavan yhdisteen, fayaliitin, minkä ansiosta
sula pääsee tunkeutumaan hiekan sekaan ja hiekka pureutuu kiinni valukappaleen pintaan. Viranomaisten taholta
epävarmuutta aiheuttaa Euroopan Komission valmistelema syöpädirektiivin muutos, jonka vuoksi kvartsin käyttöä
voidaan tulla jatkossa seuraamaan tarkemmin.
Keraameiksi luokitellaan keinotekoiset mineraalit,
erilaiset nitridit, karbidit ja oksidit. Keraameille yhteisiä
ominaisuuksia ovat korkeiden lämpötilojen kesto, kulutuksenkesto, kovia ja hauraita ja kemiallisesti inerttejä.
Keraamisilla hiekoilla tarkoitetaan yleisesti ottaen alumiinisilikaatteja eli alumiinioksidin ja piioksidin (kvartsi)
seoksia.
TKK:lla on suoritettu kokeita eri raekoon keraamisille
hiekoille ja keraami-kvartsihiekkaseoksille. Kokeissa on
todettu, että pyöreärakeinen keraamihiekka on kaasunläpäisevyydeltään erinomaista ja käyttäytyy hiekkaseoksissakin parantaen kaasunläpäisevyyttä. Seoksissa parhaat ominaisuudet saadaan raekooltaan samankaltaisten
hiekkojen sekoituksesta, sillä mikäli toinen on toistaan
selkeästi pienempi, tukkii se välitilat ja heikentää näin
kaasunläpäisevyyttä.
Mekaanisissa ominaisuuksissa oli erityisesti karkeimmalla keraamihiekalla tuloksissa epäloogisuutta, joka
todennäköisesti aiheutuu sen sisältämistä pienemmistä
palloista muodostuneiden agglomeraattien heikommasta
lujuudesta. Pienemmän ominaispinta-alansa vuoksi sideaine jakautuu erilailla pyöreiden partikkeleiden pinnalle
verrattuna kulmikkaiden rakeiden pintaan. Samoin muoto
vaikuttaa myös rakeiden kontaktiin toistensa kanssa, mikä
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vaikuttaa kovetetun hiekan ominaisuuksiin. Painoprosenteissa mitattuna samoilla sideainepitoisuuksilla oli kuitenkin mahdollista saavuttaa keraamisella hiekalla jonkin
verran kvartsia korkeampi puristuslujuus.
Keraamihiekan kulumisenkestävyydestä on ehditty
todeta, että hiekan raekokojakauma muuttuu huomattavasti vähemmän kuin kvartsihiekan raekokojakauma
samoissa olosuhteissa. Näihinkin mittauksiin karkeimman
raekoon hiekan agglomeraatit vaikuttivat tulosta heikentävästi, mutta kuitenkin sen tulokset vastasivat kvartsihiekan tuloksia.
Kaisu Keskiaho

uuden ja kierrätetyn sijaan, hiekan laadun tasaantumisella ja mahdollisuudella välttää kromiitin käyttöä etenkin
teräsvalimoissa. Cerabeadsin heikkoutena perinteisiin
systeemeihin verrattuna on teräksen suurempi tunkeutumistaipumus keraamiseen hiekkaan ja elvytyskustannusten nousu.
Kaisu Keskiaho

Nakamura Ken, Itochu Ceratech Corp

Karl Ableidinger, Reframo

Yritysesittelyn jälkeen Nakamura Ken kertoi Cerabeads
keraamisten hiekkojen valmistuksesta ja ominaisuuksista
sekä esitteli muutaman referenssicasen, joissa oli käytössä
100 % keraamihiekkasysteemi. Itochu Ceratech Corp. On
perustettu 1960 Japanissa ja sen toimittaa keraamisten
hiekkojen lisäksi muita keraamisia ja tulenkestäviä materiaaleja.
Cerabeads keraaminen hiekka valmistetaan ilma-atomisoinnilla slurrystä puhaltamalla kuumaa ilmaa slurrysuihkuun, minkä ansiosta suihku hajaantuu pisaroiksi ja kovettuneista partikkeleista tulee pyöreitä. Rakeet sintrataan
kiertouunissa. Taulukossa 1 on esitetty Cerabeads hiekan
ominaisuuksia verrattuna zirkoni, kromiitti ja kvartsihiekkaan.

Karl Ableidinger nosti esityksessään esiin kolme merkittävää lähdettä hiili- ja matalaseosteisten terästen laatuongelmiin, vaikka esityksen suomenkielinen otsikko oli
”Kanavistotiilet – vaikutus valujen laatuun”. Kanaviston
vaikutuksen lisäksi hän esitti sulatus- ja muottimenetelmien huomionarvoisista tekijöistä.
Sulatuksessa ja sulankäsittelyillä tulee huolehtia siitä,
että hapen aktiivisuus eli liuenneen hapen pitoisuus on
riittävän pieni, maksimissaan 3-5 ppm. Tähän tulee päästä
hallitulla tiivistyskäytännöllä. Korkeampi happipitoisuus
ja sulat FeSiMn-oksidit aiheuttavat kuumarepeilyä sekä
kuonavikoja kappaleisiin. Induktiosulatuksessa panoksen
laatu on ratkaiseva, sillä merkittäviä raffinointiprosesseja
sulalle ei voida tehdä. Hallittu tiivistäminen alumiinilla
sekä kuonauksessa ja senkan peittoaineena tulee välttää
aineita, jotka sisältävät mahdollisesti kidevettä. Tämä
kidevesi erottuu kuuman sulan päällä ja vapautuneet vety
ja happi liukenevat teräkseen. Valokaari- ja senkkauuneissa happipitoisuuden hallinta on joustavampaa ja hyvin
puhtaan sulan saaminen on mahdollista, happipitoisuus
voidaan saada niinkin alas kuin 2 ppm. Hapen aiheuttama
huokoisuus aiheutuu sen suuren liukoisuuseron vuoksi
sulan ja kiinteän teräksen välillä. Sulaan liukenee 50-kertaisesti se määrä happea, joka on mahdollista olla liuenneena jähmettyneessä teräksessä, mikä tarkoittaa sitä, että
jähmettymisrintaman edelle happipitoisuus nousee jäljellä
olevassa sulassa vähitellen kunnes se muodostaa hiilen
kanssa hiilimonoksidia ja yhdessä muiden liuenneiden
kaasujen kanssa osapaine nousee niin isoksi, että kupla
muodostuu ja kasvaa luhistumatta. Korkea hapen aktiivisuus myös lyhentää sulan syöttömatkaa merkittävästi.
Hiekkasysteemillä ja peitostuksella on myös oma
vaikutuksensa teräsvalujen laatuun. Vaikka sulankäsittelyillä saadaan aikaiseksi alhainen hapen aktiivisuus,
voidaan väärällä hiekan sideainejärjestelmällä tai peitosteella aiheuttaa aktiivisuuden nousu muotissa kriittisen
korkealle. Tämä aiheuttaa ennen kaikkea pintavikoja ja
syöttömatkan lyhenemistä ja sitä kautta kutistumahuokoisuutta. Vesilasin sisältämä kidevesi aiheuttaa yhtälailla
ongelmia, kuin senkan peittoaineiden kidevesi ja tästä
syystä teräsvalimoiden on parempi käyttää sellaisia sideainejärjestelmiä, jotka luovat palaessaan muottiin pelkis-

Possible causes of hot cracks,
pinholes, slag-, sand-, refractory
material defects and shrinkage
Sand Reuse Loop System with Cera- on carbon and low alloyed steel
castings
mic Moulding Sand

Taulukko 1. Hiekkojen ominaisuuksia
Cerabeads
Kemiallinen
koostumus

zirkoni

Al2O3: 61 % ZrO2: 66 %
SiO2: 37 %
SiO2: 32 %
			
			
Bulkkitiheys [g/cm2]
1.69
Lämmönkesto [˚C]
1825
Lämpölaajeneminen [%]
0
Lämmönjohtavuus
[kcal/m h ˚C]		
0.19

kromiitti

kvartsi

Cr3O2: 45 %
Fe2O3: 25 %
Al2O3: 15 %
MgO: 10 %
2.99
1825
0.18

SiO2: 99 %

2.81 1.58
1880 1730
0.47 1.39

0.29

0.21 0.26

Itochu Ceratech Corp suosittelee käytettäväksi 100 %
keraamista hiekkasysteemiä, sillä kierrätetyn hiekan ominaisuuksien mainostetaan säilyvän uudenveroisina ja uutta
hiekkaa systeemiin tarvitsee lisätä ainoastaan pölyhukkana
poistuneen tilalle toisin kuin perinteisissä hiekoissa, joissa
keernoissa ja mallipinnoilla on suositeltavaa käyttää uutta
hiekkaa. Kierrätysosuudeksi mainitaan jopa 95-99 %.
Valimoissa, joissa Cerabeads on otettu käyttöön ainoaksi hiekaksi, on suurimmat edut saavutettu pienentyneellä uuden hiekan lisäämistarpeella, yksinkertaistuneella
kaavaustapahtumalla, jossa käytetään vain yhtä hiekkaa
12
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tävät olosuhteet. Tällaisia sideaineita ovat furaani, fenoli
ja Alphaset-järjestelmät.
Viimeisenä esityksessä paneuduttiin valun täyttöjärjestelmän vaikutuksiin valun laatuun. Tärkeitä tekijöitä
ovat sulan virtausnopeuden hallinta ja käytettyjen kanavistotiilten laatu. Täyttöjärjestelmä tulee optimoida valun
täyttymisnopeuden ja muotin nopean täyttymisen väliltä.
Liian suuret virtausnopeudet aiheuttavat sulan hapettumista ja muotin eroosiota ja sitä kautta laatuongelmia.
Etenkin sisäänmenossa sulan virtausnopeuden tulee olla
alhainen, suositeltava maksiminopeus on 0,5–1,0 mm/s
ja kanavistossa virtausnopeus ei saisi ylittää 4,8 m/s, sillä
sitä korkeammissa nopeuksissa kanavistotiilten eroosio
kasvaa merkittävästi ja edelleen aiheuttaa laatuongelmia.
Jotta tällaisiin nopeuksiin päästäisiin, tulee kanaviston
yhteenlasketun poikkileikkauspinta-alan kasvaa kokoajan
muottia kohti mentäessä. Täyttöjärjestelmän suunnittelun
avuksi Albeidinger esitteli Wlodaverin oppien pohjalta
luodun laskentaohjelman, joka yksinkertaistaa kanavistosuunnittelua.
Kanavistotiilten laadun varmistaminen olisi valimoissa tärkeää. Sekä silmämääräinen tarkastaminen pinnanlaadun ja liitosten tiiviyden osalta olisi syytä tehdä. Myös
tiilissä käytettävän massan analyysi on oleellinen tekijä,
sillä liian matala Al2O3-pitoisuus ja liian hienojakoinen
materiaali aiheuttaa tiilien valmistusprosessissa pinnalle
heikompilaatuisen kerroksen, joka irtoaa virtauksen kuluttavassa vaikutuksessa ja muodostaa pintavikoja valukappaleiden yläpinnoille. Al2O3-pitoisuuden tulisi olla ≤
36 % ja K2O, Na2O ja CaO pitoisuuksien tulisi olla mahdollisimman alhaiset, sillä ne alentavat tulenkestävyyttä.
Fe2O3-pitoisuus ei saisi ylittää 2,5 %. Tiilien valmistusprosesseista kuivapuristus tuottaa parempilaatuisia tiiliä ja
tiilien polttolämpötilan tulisi olla yli 1280 ˚C sintrautumisen varmistamiseksi. Kanavistojen kasaaminen huolellisesti vaikuttaa myös valukappaleen laatuun, eikä toistensa
kanssa epäsopivia tiiliä tulisi käyttää, sillä huonot liitokset
mahdollistavat eroosion ja edelleen partikkeleiden ajautumisen kappaleeseen asti.
Pintavian kemiallisesta analyysistä on mahdollista
tehdä tarkempi analyysi siitä, mikä meni vikaan. Scanning
Electron Microscope (SEM) on hyvä työkalu analyysin
tekemiseen. Taulukossa 2 on esitetty muutamia eri koostumuksen pintavikojen aiheuttajat. Ongelmien välttämiseksi
valuprosessia on tarkasteltava kokonaisuutena

opintopäiviltä
Uudet valumallien muovimateriaalit
Udo Zielke ja Ari Arjala, SIKA

SIKA- yhtymä oli paikalla esittelemässä sekä uusia että
vanhoja tuotteitaan. SIKA-yhtymältä löytyy useita erilaisia tuotteita eri malli-tarpeisiin. Eri materiaalivaihtoehtoja
löytyy niin muutaman kappaleen sarjan mallivarusteita
varten, kuin myös esim. n. sadantuhannen muotin kaavauksia varten.
SIKA testaa mm. omien materiaaliensa kulutuskestävyyttä omissa laboratorioissaan omalla koejärjestelyllään
tai vaihtoehtoisesti Georg Fischerin kanssa tehtävässä
yhteistyössä jossa SIKA:n koe-kappaleita on integroituna
DISAMATIC-linjan malleissa. Täten saadaan suhteellisen
varmat tiedot materiaalien oikeista kestävyysarvoista.
SIKA:n mallimateriaalit voidaan jakaa karkeasti
kahteen eri kategoriaan, valettaviin ja kiinteisiin aihiohin.
Näin yleisesti valettavat materiaalit soveltuvat suurten
sarjojen mallivarusteisiin sillä niiden kulutuskestävyys on
huomattavasti parempi kuin kiinteiden aihioiden. SIKA:
n Biresin tuotesarja kattaa kaikki valettavat mallimateriaalit ja SikaBlock puolestaan kiinteät aihiot. Molemmista
tuotesarjoista löytyy monia eri laatuja joten lähes jokaiseen käyttökohteeseen löytyvät sopivat materiaalit. SIKA
esitteli myös uuden SikaBlock materiaalin opintopäivillä.
SikaBlock M970:n on tarkoitus täyttää Biresin- ja SikaBlock-tuotteiden välissä ollut aukko kestävyydessä joten se
sijoittuu SikaBlockeissa kestävimpään päähän. Samasta
materiaalista pitäisi täten olla mahdollista tehdä malleja
ja keernalaatikoita joita voi suhteellisen kustannustehokkaasti käyttää aina n. 30,000 irroitukseen saakka.
Toni Siik

Taulukko 2. Pintavikojen kemiallisen koostumuksen perusteella
mahdollinen aiheuttaja
Pintavian koostumus
Al2O3 + SiO2 (noin suhteessa 1:2)
CaO + Fe2O3
ZrO2 + SiO2
SiO2 ja/tai Cr2O3 /Fe2O3
Al2O3, SiO2, MnO, Fe2O3

Aiheuttaja
Kanavistoputki
Kuona senkasta
Peitoste
Hiekan eroosio
Sulan korkea happipitoisuus

Kaisu Keskiaho
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Suuret CNC- ja polystyreenimallit
Magnus Lill, Scan-mould

Magnus Lill Scan-Mouldista oli paikalla esittelemässä
suurten CNC- ja polystyreenimallien valmistusta. ScanMouldin toimitilat sijaitsevat Pietarsaaressa ja yritys on
alun perin perustettu palvelemaan veneteollisuuden tarpeita. Yritykseltä löytyy muutamia suuria CNC-koneita joista
isommalla päästään 12,5 x 4,5 x 2,0 metrin työalueeseen.
Toinen koneista on hieman pienempi jolla puolestaan
tarkkuudessa päästään aina 0.02 mm tarkkuuksiin saakka.
Komposiitti-lestien lisäksi Scan-Mould on valmistanut
lähiaikoina myös suuria valumalleja Metso Lokomo Steelsin tarpeisiin. Esityksen aikana käytiin läpi hieman mallinvalmistuksen eri vaiheita, ja näytettiin useita esimerkkejä valmiista tuotteista. Lisää tietoa yrityksestä ja heidän
toiminnastaan löytää heidän kotisivuiltaan,
www.scanmould.fi.
Toni Siik

Robotit koneistukseen
Teemu-Pekka Ahonen, Fastems

Fastems esitteli opintopäivien päätteeksi hieman robotiikkaa ja miten robotteja on mahdollista käyttää koneistukseen. Esitelmän alkupuolella käsiteltiin robotiikan perusteita ja esim. eri robottien perusrakenteita. Vaikka robotit
ovat suhteellisen tavallinen näky konepajoilla jo nykyään,
niitä käytetään usein vain manipulaattorina jolla siirrellään kappaleita koneeseen ja pois. Koneistukseen niitä
käytetään edelleen erittäin harvoin. Esimerkkinä koneistukseen käytettävästä robotista näytettiin mm. TTY:llä
tehtyä tutkimista rinnakkaisrakenteisella robotilla jolla
koneistettiin terästä. Robottien käyttöä koneistuksessa on
hidastanut hieman esitelmässäkin mainittu robottien pienempi tarkkuus verrattaessa koneistuskeskuksiin. Samalla
robotit eivät ole yhtä jäykkiä ja tukevia kuin koneistuskeskukset joten roboteilla tehtävä koneistaminen on toistaiseksi keskittynyt suhteellisen pehmeisiin materiaaleihin. Toki on muistettava, että robotin rakenne vaikuttaa
suuresti eri ominaisuuksiin.
Vaikka robotteja käytetäänkin edelleen suhteellisen
rajoitetusti koneistukseen, ne tuovat jonkin verran vapauksia kuin niitä verrataan koneistuskeskuksiin. Robotit
ovat suhteellisen kustannustehokkaita kun niitä verrataan
esim. viiden-akselin koneistuskeskuksiin. Kehitystä tapahtuu jatkuvasti joten roboteista voi tulla entistä tutumpi
näky malli- ja konepajoilla.
Toni Siik
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Kutsu

Valimoalan
Golfopen 2010
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville .
RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ
Aika :

Tiistai 8.6.2010 Alkaen klo 14.00

Kilpailu :

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

Kilpailumaksu :

30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis. kärryvuokran

Palkinnot :

Voittajalle kiertopalkinto +
palkintopöydän anti
Paras schratsch tulos
oma kiertopalkinto
Kaikille muille jotain

Ilmoittautuminen : Suoraan Ruukkigolfiin
7.6.2010 mennessä
Puhelin : 019-2454485
Lähtöajat 8.6 klo 8.00 alkaen
Lisätietoja :

Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800
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valun käytön seminaari 2010

VALUN KÄYTÖN SEMINAARI
1981–2010

Olavi Piha

Yli 3500 osallistujaa vuosien saatossa
Perinteen syntysanat lausui toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen
aivan 1980 luvun alussa. Hän oli Suomivalimo Oy:n puitteissa saanut
tämäntyyppisestä toiminnasta kokemusta. Valimoiden toimialaryhmän sitkeys
jatkaa valun käyttäjille suunnattua seminaariperinnettä läpi kaikkien
suhdanneheilahteluiden on tuottanut Suomeen katkeamattoman
seminaariperinteen. Siitä on syytä olla ylpeä. Tiedossamme ei ole,
että missään muualla maailmalla vastaavanlaiseen olisi ylletty.
Valamisen eduista on kerrottu kerran vuodessa yhteensä yli 3500 kuulijalle Valun
Käytön Seminaareissa. Vuonna 2010 pidettävä seminaari on 30. järjestyksessään.
Taustaa kirjoitukselle
Valimoviestiin 2/2009 kirjoittamani artikkeli antoi aihetta
lukijoiden taholta yhteydenottoihin. Tutustuinkin sen jälkeen
Valun Käytön Seminaarin alkuhetkiin vielä tarkemmin. Ja
näistä harvoista, jäljelle jääneistä asiakirjoista onkin löytynyt uutta ja seuraavanlaista taustaa seminaariperinteelle.
Kirjallisten lähteiden lisäksi lukuisa joukko ihmisiä on
kaivanut arkistojaan ja kalentereitaan, kertonut muistojaan
ja tietoja otsikon aiheesta. Heille osoitan kiitokseni. Erityiskiitoksen lähetän SVY:n kunniajäsenille Yrjö M. Lehtonen
ja Paavo Tennilä. He ovat avoimesti tietojaan jakaneet ja
uupumatta kirjoittajaa henkilökohtaisesti kannustaneet.

Vuodet 1955–1976, Valimoasiain valtuuskunta
Suomalaisten valimoiden teknisten ja taloudellisten asioiden
käsittelyä varten Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen oli
perustettu Valimoasiain Valtuuskunta vuonna 1955. Suomivalimon toimitusjohtaja B.M. Lehtonen toimi siinä sairastumiseensa 1972 asti ja sen jälkeen Yrjö M. Lehtonen.
Valimoasiain Valtuuskuntaan kuuluivat automaattisesti
kaikki Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen jäsenvalimot.
Suomen Metalliteollisuusyhdistys taas oli perustettu vuonna 1918 tarkoituksenaan metalliteollisuuden yhteinen
elinkeinopoliittinen vaikuttaminen.
Valimoasiain valtuuskunta tämän yhdistyksen sisällä oli
jäänyt enemmän tai vähemmän herrasmiesklubin asteelle
eikä valtuuskunta ollut kooltaankaan kovin suuri. Suurin
osa suomalaisista valimoista nimittäin silloin ei kuulunut
Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen vaan Suomen Me16

talliteollisuudenharjoittajien Liittoon. Tämä liitto taas oli
selkeästi työnantajaliitto ja perustettukin jo vuonna 1903.
Mutkikasta ja vaikeaselkoista tämä oli ja suomalaisten valimoiden yhteistyö ontui pahasti. Siis valimoiden kannalta
tilanne oli hyvin epätyydyttävä. Valimoyritykset olivat
erilaisista syistä eri liitoissa eikä kommunikointikaan silloin
toiminut. Jotakin oli keksittävä tilanteen parantamiseksi.
Samoihin aikoihin Metalliteollisuusyhdistys muuttui Metalliteollisuuden Keskusliitoksi, jonka hallituksessa istunut
Yrjö M. Lehtonen ehdotti, että perustetaan Valimoiden
toimialaryhmä. Ja niin sitten tapahtuikin, että Valimoasiain
Valtuuskunta lakkautti itse itsensä 30.11.1976 pidetyssä
kokouksessaan. Maaliskuussa 1977 perustettiin Valimoiden
toimialaryhmä Suomen Metalliteollisuuden Keskusliittoon.
”Voi hyvällä syyllä sanoa, että toimialaryhmän perustaminen
nosti valimoiden keskinäisen yhteistyön aivan toiselle tasolle”, toteaa Yrjö M. Lehtonen nyt 34 vuotta myöhemmin.

Vuodet 1977–2008, Valimoiden toimialaryhmä
Organisaatioiden uudistamiseen ja muutokseen johtaneita
syitä oli edellä mainitun lisäksi muitakin. Valimoalan tutkimus-, koulutus-, ja julkaisutoiminta oli saanut enenevässä
määrin huomiota osakseen ja se tarvitsi koko kentän yhteistä sitoutumista. Organisaatiomuutoksen nopeaan vauhtiin
vaikutti myös Keskusliiton jäsenvalimoiden lukumäärän
huomattava lisääntyminen Metalliteollisuudenharjoittajain
Liiton, ns. ”Pikkumetallin”, jäsenten liityttyä Keskusliittoon.
Vuoden 1977 kuluessa toimialaryhmään liittyi 53 valimoa
jäseneksi. Ja 4 vuotta myöhemmin, vuoden 1981 lopussa,
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jäsenvalimoita oli 78. Nämä edustivat lähes 100 % alan
tuotannosta. Toimialaryhmän jäseniksi olivat käytännössä
kaikki Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton jäsenvalimot. Toimialaryhmän toimivaltaa käytti yhdistyslain mukaisesti yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet olivat jäsenvalimon nimeämiä henkilöitä. Sen sijaan komiteoiden
työskentelyyn saattoivat osallistua myös alan tutkimuslaitoksissa tai oppilaitoksissa toimivat henkilöt tai muut toimialaryhmän ulkopuoliset asiantuntijat tai tahot.
Valimoiden toimialaryhmän tarkoituksena oli ensisijaisesti kehittää jäsenvalimoidensa valunsuunnittelun ja valmistuksen tasoa sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.
Toimialaryhmä kirjasi kehitettävät asiat, joita olivat: ympäristönsuojelu, raaka-aineet ja energia, valutuotteiden laatuvaatimukset, tuottavuus ja tuotantotekniikka, tilastot, tunnusluvut sekä toimitusehdot. Tavoitteena oli myös vaikuttaminen valtion, kuntien ja järjestöjen toimenpiteisiin niin,
että suomalaisen valimoteollisuuden näkökannat tulevat
tunnetuksi. Toimialaryhmän tavoite oli suomalaisten valutuotteiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja aktiivinen osallistuminen Kansainvälisen
valimoliiton ja Euroopan valimoliiton työskentelyyn.
Erityistä huomiota heti perustamisensa jälkeen toimialaryhmä osoitti valimoalan tutkimus-, koulutus-, ja julkaisutoimintaan. Tästä julkilausumasta voidaan olettaa koulutustapahtumien sarjan, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä
Valun Käytön Seminaari, lähteneen liikkeelle.

Vuosi 1977, toimialaryhmän ensimmäinen hallitus
Valimoiden toimialaryhmän ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 1.3.1977. Kokouksessa hyväksyttiin mm.
toimialaryhmän säännöt sekä valittiin ensimmäinen 15-jäseninen hallitus. Sääntöjen mukaan toimialaryhmän tehtävä
oli jäsenvalimoiden kansallisena yhteistyöelimenä toimiminen sekä kansainvälisen yhteistyön hoitaminen. Valimoiden
toimialaryhmä toimi yhdistyksen tavoin omien luottamuselintensä vetämänä. Hallituksen ja työvaliokunnan lisäksi
siinä oli yhteensä kymmenen toimikuntaa ja komiteaa,
joista osa toimi Keskusliiton teknisen osaston yhteydessä.
Keskeistä on kuitenkin huomata se, että asioita Valimoiden
toimialaryhmä otti hoitaakseen vain siinä tapauksessa, että
tehtävä ei koskenut työnantajien ja työntekijöiden välisiä
suhteita, ne hoidettiin työnantajaliitosta käsin.
Toimitusjohtaja Yrjö M. Lehtonen, Suomivalimo Oy
valittiin ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi, jossa
luottamustehtävässä hän jatkoi 5 vuotta, vuoden 1981 loppuun. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtajina olivat
Väinö Sailas ja sitten Tapani Vainio-Mattila.
Kokonaisuudessaan valimoiden toimialaryhmän ensimmäinen 15-henkinen hallitus oli:
-

Forsell, Sven, Ovako Oy Turun Rautatehdas
Heikkilä Gunnar, Tampereen Rautavalu Oy
Hyppönen Jouko, Primo Oy
Kankaala Kaarlo, Oy Wärtsilä Ab Pietarsaaren tehdas
Lehtonen Yrjö M., Suomivalimo Oy
Marjamaa Ahti, Raahe Oy
Pap Jozsef, Specialvalimo J. Pap Ky
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- Puolamäki, Kalevi, Oy Tampella Ab
- Rintala, Risto, Asko-Upo Osakeyhtiö
Upo metalliteollisuus
- Saarelma, Ensio, Rauta- ja Metallivalimo Tarmo Oy
- Sailas, Väinö, Valmet Oy, Rautpohjan valimo
- Sandelin, Reino, Kymi-Kymmene Metalli
Högforsin Valimo
- Tennilä, Paavo, Rauma-Repola Oy Lokomon tehtaat
- Tuovinen, Ilari, A. Ahlström Osakeyhtiö Karhulan
Teräsvalimo
- Vainio-Mattila, Tapani, Oy W. Rosenlew Ab
Metalliteollisuus
Luettelosta voidaan todeta, että yksi viidestätoista valimosta toimii vuonna 2010 sen aikaisella nimellä, nimittäin
Specialvalimo J. Pap Oy. Ja jos nyt ollaan tarkkoja, sekin
on muuttunut osakeyhtiöksi kommandiittiyhtiöstä. Kokonaista 14 nimeä on siis poistunut käytöstä. Puolet valimoistakin elää enää vain muistoissamme. Ensimmäisen hallituksen työvaliokunnan muodostivat herrat Heikkilä, Lehtonen,
Rintala, Tennilä ja Tuovinen. Tämä seurue oli sitten se,
joka junaili kokoukset, huolehti julkaisutoiminnasta jne.

Vuodet 1978–1980,
toimialaryhmän ensimmäiset vuosikokoukset
Valimoiden toimialaryhmän ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidettiin toukokuun 24. päivä 1978. Kokouksen
virallisten asioiden jälkeen johtaja Lars Villner, Svenska
Gjuteriföreningen, esitelmöi valimoteollisuuden näkymistä
1980-luvulla.
Vuoden 1979 varsinainen vuosikokous pidettiin 31.10.1979
Palacen Kongressisalissa. Virallisten kokousasioiden jälkeen
esiteltiin SITRAn suorittaman rauta- ja teräsvalimoita koskevan tutkimuksen tuloksia ja keskusteltiin tutkimuksen
aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Tutkimus julkaistiin
kaikkien saataville SITRAn toimesta 200-sivuisena kirjana
(Sitran sarja B nro 52) seuraavan vuoden huhtikuussa.
Vuoden 1980 varsinainen vuosikokous pidettiin 13.11.1980
hotelli Presidentissä. Virallisten kokousasioiden jälkeen
esitelmöi norjalainen toimitusjohtaja Olaf Mövig, Christiansands Järnstöperi. Tämän jälkeen käsiteltiin ryhmätöinä
kysymystä ”Mihin tästä eteenpäin” eli miten yhteistyöllä ja
järkeistämisellä voitaisiin taata alan kannattavuuden turvaaminen pitkällä aikavälillä. Vuosi 1980 lienee ollut toimialaryhmän supervuosi, sillä Euroopan valimoliitto (CAEF)
piti vuosikokouksensa Helsingissä Hotelli Kalastajatorpalla 5.6.1980, joista järjestelyistä suuri vastuu lankesi Valimoiden toimialaryhmälle.

Vuosi 1981, VKS-perinne syntyy
Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton valimoiden toimialaryhmän varsinainen vuosikokous pidettiin 18.11.1981
Valmet Oy, Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä. Kokoukseen
osallistui yhteensä 40 edustajaa. Kirjoittaja pitää tätä tilaisuutta ensimmäisenä varsinaisena Valun Käytön Seminaarina. Perusteena on se, että tilaisuus oli kaikille avoin ja
17
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siitä tiedotettiin reilusti vuotta aiemmin. Tilaisuuden yhteydessä halukkailla oli mahdollisuus tutustua Suomen oloissa erittäin merkittävään rautavalimon laajennukseen. Tilaisuuden jälkeen nimittäin Valmetin edustajat johtaja Väinö
Sailaksen johdolla esittelivät automaattikaavausvalimoaan.
Luentotilaisuuden voidaan katsoa olevan yleistä mielenkiintoa herättävä koko Suomessa.
Iltapäivällä esiteltiin Valimoiden toimialaryhmän aloitteesta ja Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton ehdotuksesta aloitettua SITRAn tutkimusta. SITRA oli myöntänyt
määrärahan tutkimuksen suorittamiseksi yritysjohtoa palvelevan tunnuslukujärjestelmän aikaansaamiseksi.
Tutkimuksen taustaa, tavoitteita ja aikataulua oli selvittämässä tutkimusprojektin käsittelijä dipl.ins. Eero Immonen
SITRAsta. Projektiin vuodeksi palkattu tutkija, dipl.ins.
Tuija Oksanen esitteli tutkimuksen vaiheet ja tunnuslukujärjestelmän toiminnan. Valujen toimituksia, hintoja, kustannusrakennetta, työn tuottavuutta, investointeja ja energian käyttöä mitattiin tunnusluvuilla, joiden määrittelyssä oli
pyritty yksiselitteisyyteen, yhdenmukaisuuteen ja saannin
helppouteen. SITRA julkaisi tutkimuksesta laaditun raportin
kirjassa ”Valimoteollisuuden tunnuslukujärjestelmä” syyskuussa 1982 (Sitran sarja B 71).
Edellä olevaan jatkotutkimukseen olikin erinomaiset
alkuasetelmat olemassa. Toukokuussa 1981 oli nimittäin
SITRA julkaissut Suomen metallivalimoteollisuuden rakennetta, nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä käsittelevän
toimialaselvityksen, joka siis oli jatkoa rauta- ja teräsvalimoita koskevalle selvitykselle. Tämäkin selvitystyö oli
lähtenyt toimialaryhmän aloitteesta. Tutkimus julkaistiin
135-sivuisena kirjana (Sitran sarja B 63). Menemättä kirjan
yksityiskohtiin todetaan vain, että vuonna 1979 meillä Suomessa oli toiminnassa 65 metallivalimoa, joiden tuotanto
ylitti 20 tonnia. Selvityksen ulkopuolelle jääneitä pieniä
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metallivalimoita oli toiminnassa lisäksi 15, summana tämä
on 80 metallivalimoa. Montako mahtaa olla toiminnassa
näillä kriteereillä mitattuna nyt 30 vuotta myöhemmin?
Aivan 1980 luvun alussa Yrjö M. Lehtonen ehdotti toimialaryhmän hallitukselle, että toimialaryhmä järjestäisi
seminaareja, jotka ovat suunnattuja myös valun käyttäjille.
Lehtonen oli Suomivalimossa aloittanut asiakaspäivien
pitämisen. Hän oli saanut niistä myönteistä palautetta, josta
tietoisena hän ehdotti valun käytön seminaarin ottamista
myös Valimoiden toimialaryhmän piiriin. Ja näin tapahtuikin. Seminaarien katkeamaton perinne alkoi. Vielä vuosina
1981 ja 1982 tilaisuus järjestettiin kuitenkin yksinkertaisella nimellä seminaari. Niissä pidettiin kuitenkin puolentusinaa esitelmää iltapäivän aikana. Valimouutiset 4/82 kertoo
”Tavaksi on jo tullut pitää valimoiden toimialaryhmän varsinainen kokous ja seminaari marraskuussa. Tähän on
päädytty työnjaon puitteissa Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen kanssa, jonka vastaava tilaisuus on keväällä.
Tällä kertaa (1982) valimoiden toimialaryhmän kokous ja
seminaari pidettiin Helsingissä kolmisenkymmenen henkilön läsnä ollessa”. Seminaarissa kuultiin esitelmiä, joita
pitivät Krister Collan, Heikki Kivistö, Tapani Vainio-Mattila, Tuija Oksanen, Jouko Härkki ja Seppo Enbom. Seminaariesitelmät virittivät vilkkaan keskustelun.

Vuosi 1983, Valun käytön seminaarin nimellä ensimmäisen kerran
Ensimmäisen kerran esiintyy ”Valun Käytön Seminaari”
vuoden 1983 kokouskutsun kohdalla. Valun Käytön Seminaarin sanottiin tarkoitetun ”valukappaleiden suunnittelun,
työstön ja oston kanssa tekemisiin joutuville konepajamiehille sekä valimoiden suunnittelu-, käyttö-, markkinointi- ja
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johtohenkilöille”. Muutamia vuosia noudatettiin entistä
perinnettä, jonka mukaan ensin oli toimialaryhmän varsinainen noin tunnin mittainen vuosikokous. Nykyisinhän
tämä järjestys on toisinpäin, Valun Käytön Seminaarin jälkeen
on perjantai-iltapäivällä yhdistyslain edellyttämä Valutuoteteollisuus ry:n varsinainen vuosikokous.

Vuosi 1985, seminaari toteutetaan teeman alla
Teema ilmestyi seminaarille ensimmäisen kerran vuonna
1985. Se olikin kohdennettu valun käyttäjille. Teemaksi oli
valittu ’Valukomponenteilla taloudellisuutta ja kilpailukykyä’. Tämä vuonna 1985 toteutettu seminaari oli poikkeuksellinen, sillä osallistujat tekivät valimovierailun Lokomon
teräsvalimoon. Tämän jälkeen näitä valimovierailuita ei ole
seminaarin puitteissa järjestetty.
Ohjelmatoimikunta rakentaa vuosittain vaihtuvien teemojen alle samantyyppisiä esitelmiä, jolloin luennot tukevat
toisiaan. Ohjelmatoimikunta ottaa huomioon yleisön toiveet,
jotka seminaarin päättyessä kerätään talteen. Näiden ja
useiden muidenkin signaaleiden mukaisesti ohjelma rakentuu yksilöllisesti.
Valun Käytön Seminaarin teemat:
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ei teemaa, SITRAn tutkimus
Ei teemaa, 6 esitelmää
Ei teemaa, 9 esitelmää
Ei teemaa, 1. Hyvä Valu-kilpailun voittajat
Valukomponenteilla taloudellisuutta ja
kilpailukykyä
Valun käytön tulevaisuus
Valukappaleen valinnalla kilpailukykyinen tuote
Teema ei tiedossa, vuosikokouksen yhteydessä
Valaminen – mahdollisuuksien tekniikka
Valukappale – ratkaisu suunnittelijan ongelmiin
Valamalla valmiiksi tuotteeksi
Valamalla jo muodonkin vuoksi
Parempaa arvoa valuilla
Valaminen tiennäyttäjänä
Valamisen uudet ulottuvuudet
Yhteistyöllä tuloksiin
Sopii kuin valettu
Valussa vara parempi
Valaen 2000-luvulle
Valussa on ideaa
Onnistu valulla
Valmista valaen
Valu – suunnittelun tulos
Valu verkossa
Yhdessä kustannustehokkaasti
Materiaalin valinta – laadun perusta
Ideasta nopeasti valuksi
Mallikasta valua
Valutuote – haaste suunnittelulle
Valupalvelua Suomesta?

Ohjelmatoimikunta
Seminaarin ohjelmatoimikunta on keskeisesti valmistamassa ohjelmaa, etsimässä parhaat luennoitsijat ja
hoitamassa lukuisia näin suureen tapahtumaan liittyviä
asioita. Hotelli esimerkiksi on varattava ainakin vuotta ennen seuraavaa tapahtumaa. Ohjelmatoimikunta
koostuu kuudesta henkilöstä, edustaen kaikkia valimoryhmiä, asiakkaita ja myös valimoalan tutkimusta.
Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana tavanomaisesti on toiminut tuleva Valtarin / Valtyn puheenjohtaja.
Tätä kautta hän on saanut tuntumaa muihin valimoihin
ja asiakaskuntaan. Käytännöstä ei kokonaan ole voitu
pitää kiinni, organisaatiot ja henkilöt kun muuttuvat
nykyisin vinhaa vauhtia. Mutta tämän perusajatuksen
mukaan on kuitenkin yritetty toimia. Kevään seminaarin suunnittelua aloitetaan yleensä loka/marraskuussa
ja toimikunta kokoontuu tilanteesta riippuen 3…5
kertaa ennen seminaaria.
Vuodet 1977–2010, johtaja,
asiamiehiä ja sihteeristöä
Keskusliitossa toimi koko 1980-luvun toimialaryhmätoiminnan vetäjänä johtaja Pertti Kajanne, joka vielä 1990luvulla kävi luennoimassa Valun Käytön Seminaareissa.
Hänen panoksensa näkyvän toiminnan taustalla niin seminaarien kuin muunkin toiminnan johtamisessa oli todella
suuri. Vasta niinkin myöhään kuin 1980-luvun puolivälin
jälkeen vakiintui käyttökieleen lyhenne ”Valtar”, joka on
lyhenne sanasta Valimoiden toimialaryhmä. Sitä ennen
puhuttiin aina toimialaryhmästä.
Valimoiden toimialaryhmän sihteerinä (myöhemmin
nimi muutettiin asiamies-muotoon) heti sen perustamisesta
alkaen vuoteen 1981 toimi ekonomi Lars Collin. Vuoden
1981 tointa hoiti kauppatieteen maisteri Olavi Snellman ja
sen jälkeen vv. 1982 -1985 diplomi-insinööri Timo Kere.
Loppuvuoden 1985 Valtarin asioita, siis myös Valun Käytön
Seminaaria, hoiti diplomi-insinööri Veli-Matti Wäänänen
kunnes heti vuoden 1986 alusta asiamiehenä aloitti insinööri Pentti Kangasmaa. Hänen jäätyä eläkkeelle keväällä 2008
asioita on hoitanut oman toimensa ohella Aalto-yliopiston
Teknillisen Korkeakoulun valutuotetekniikan professori
Juhani Orkas. Vuoden 2009 alusta toimialaryhmän sai uuden
nimen, kun toiminta muuttui yhdistyspohjaiseksi. Nimi on
nyt Valutuoteteollisuusyhdistys ry.
Käytännön moninaisia asioita ovat olleet hoitamassa
joukko sihteereitä: Kirsti Rissanen, Marja-Liisa Kallio,
Elma Ikonen, vuonna 1995 ja 1996 sihteeriä ei ollut, Pia
Koppinen, Kirsi Hedberg, Kirsti Hemanus, ja nyt toimessa
on Leena Eiranto. Lukemattomat ovat ne toimet, joita nämä
henkilöt ovat tehneet sen eteen, että Valun Käytön Seminaarissa asiat sujuisivat hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.

Vuosi 1984, ensimmäinen Hyvä Valu kilpailu
Hyvä Valu kilpailu on julistettu 7 kertaa ja palkinnot on
jaettu Valun Käytön Seminaarissa. Kilpailu ei ollut – vaik-
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ka varmaan niin monet uskovat Valtarin eikä seminaarin suunnittelutoimikunnan järjestämä kilpailu.
Seminaaria käytettiin kilpailun tulosten julkistamisessa, jotta mahdollisimman suuri ja asiaan vihkiytynyt
yleisö saisi tuoreeltaan tiedon tuloksista. Hyvä Valu kilpailun ideoija oli
Konepajamies-lehden silloinen päätoimittaja, diplomi-insinööri Jussi
Collin (s. 1934). Hänen aloitteestaan
Konepajamies-lehti julisti numerossa 5/1984 Suomalaisen Valu-Oscar
-kilpailun. Kilpailukutsussa kerrottiin kilpailun tarkoituksena olevan
irrottaa suunnittelija ja konepajamies vakiintuneista rutiineista ja innostaa etsimään parempaa tuotteen tai tuotantomenetelmän vaihtoehtoa. Samalla lehden toimesta saadaan
kerättyä esimerkkejä hyvistä ratkaisuista. Hakemukset tuli
jättää syyskuun loppuun mennessä ja palkintosumma oli
5000 markkaa. Hakemuksia ensimmäiseen Hyvä Valu -kilpailuun tuli 9 kappaletta.
Hyvä Valu-kilpailun tulosten julkistaminen kuului Valun
Käytön Seminaari vakiotapahtumiin. Tulokset julkistettiin
Konepajamies-lehdessä, joka toi Valun Käytön Seminaarille myönteistä julkisuutta. Viimeinen Hyvä Valu kilpailun
tulos julkistettiin vuoden 2003 Valun Käytön Seminaarissa,
jonka jälkeen kilpailua ei ole pidetty.

Kontaktitilaisuus esittein
Kaikille osallistujille avoin kontaktitilaisuus on pidetty
ensimmäisen luentopäivän illalla. Siellä on ollut mahdollisuus tavata tuttuja, solmia uusia tuttavuuksia ja samalla
kierrellä valimoalan toimijoiden esittelypöytien luona.
Yleensä ainakin 10…15 yritystä on tullut esittäytymään ja
siinä saa yhden illan aikana useita kontakteja myöhempiä
yhteydenottoja varten.
Myös kontaktitilaisuuden tunnelma heti ”kylpylän tiloihin tutustumisen” jälkeen on laajalti tunnettu. Keskelle salia
on katettuna maukkaita ruokia, jotka siinä vaiheessa jo
maistuvatkin. Ja myös ’bar is open’. Ja kun valomerkki
tulee kello 21.00, tilat ovat osallistujien käytössä. Usein
kuitenkin näyttäisi olevan niin, että yleisö suuntaa kohti
baaria ja onpa joskus nähty joidenkin joukkojen nousevan
taksiin määränpäänään paikallinen tanssiravintola.

Stipendit ovat osa perinnettä
Stipendit ovat erottamaton osa seminaariohjelmaa ja -perinnettä. Seminaarissa on jaettu vuosikymmenten aikana
kymmenittäin stipendejä. Niitä on kahdenlaisia: kannustusstipendi nuorelle valimoalan opiskelijalle jatko-opintojen
aloittamiseksi ja niiden helpottamiseksi. Toinen huomionosoitus annetaan liike-elämän henkilölle, yritykselle tai
tiimille merkittävästä valutuotteiden käytön edistämisestä.
Stipendin jatko-opiskelujen helpottamiseksi ovat saaneet
mm. Tomi Peräsaari, Kaisu Keskiaho, Mikko Tervamäki,
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Neljännen Hyvä Valu-kilpailun ensimmäisen palkinnon sai magnesiumseoksesta AZ 91 HP painevalettu Nokia 2110 GSM-käsipuhelimen
runko. Palkintoa vastaanottamassa (vasemmalta) kehitysinsinööri
Heikki Heinänen, Jyskän Metalli Oy, pääsuunnittelija Jari Olkkola, Nokia
Mobile Phones, toimitusjohtaja Matti Savolainen, Toolman Oy ja tehtaanjohtaja Pentti Isokangas, Jyskän Metalli Oy.

Tanja Saarelainen, Kimmo Kemppinen, Kalle Arsalo, Matti Rousku, Jari Heikkinen, Longinos Larikka, Jouni Myllymäki ja Juha Manninen.
Kunniakirjan valun käytön edistämisestä ovat saaneet
mm. Pentti Mutanen, Mauri Pennanen, PowerWawen mekaniikkasuunnittelijat, Tapani Nummelin, Erkki Ruuskanen,
Abloy Oy:n suunnitteluryhmä, Vaasa Control, Asko Huovinen, Hannu Nurmi, Jyrki Gustafsson sekä Alpo Aronen.

Seminaarin hinta
Seminaarin hinta on alhainen useimpiin vastaavanpituisiin
ja –tasoisiin verrattuna. Otetaanpa vaikkapa vuodet 2001 ja
2002 vertailukohdaksi. Tuolloin tapahtui pysyvämpi seminaarihotellin muutos ja Suomen Markka muuttui Euroksi.
Tämä oli se hetki Suomen rahapolitiikassa, jolloin kahvikupin hinta huoltoasemalla muuttui kahdesta markasta kahdeksi euroksi. Eli kuten silloinen ministeri Olli-Pekka
Heinonen sanoi eräässä lausunnossaan: ”Markka muuttuu
Euroksi”.
Takaisin Valun Käytön Seminaarin hintaan: Vuoden 2001
seminaarin hinta on vuoden 2008 rahassa 359 euroa ja
vuoden 2002 seminaarin hinta on 360 euroa. Ohjelmatoimikunta on vuodelle 2010, siis kaksi vuotta edellisen noteerauksen jälkeen, asettanut hinnaksi 350 euroa. Edullisen ja
alenevankin hinnan mahdollistaa seminaarin suuri määrä
osallistujia ja luennoitsijoiden ystävällinen suhtautuminen
järjestäjiä kohtaan. Puhujat eivät juuri peri luentopalkkiota,
vain osan juoksevista kuluista. Mahdollisista voittovaroista
Valutuoteteollisuus ry jakaa vielä joka vuosi kaksi mittavaa
stipendiä.

Luennoitsijan puheenvuoro
Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas on ollut vuodesta 1999 lähes joka kerta luenValimoviesti 1 • 2010

Valimoinstituutissa nykyisin työskentelevä DI Kaisu Keskiaho on ollut
yhdistyksemme jäsen jo vuodesta
2006.
Valimoiden toimialaryhmä kannustaa opiskelijoita jatko-opiskeluiden
pariin stipendin muodossa ja muistaa kunniakirjalla henkilöitä tai tahoja, jotka esimerkillisellä tavalla ovat edistäneet valujen käyttöä. Tässä
vuoden 2006 palkitut Tanja Saarelainen ja Tapani Nummelin, TEKES.
Kuvassa vasemmalla asiamies Pentti Kangasmaa ja oikealla ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Antti Zitting.

kaansa myös valmistusketjun alkupäässä olevaa valimoteollisuutta. Palokangas pitää suomalaisia valimoita taidokkaasti verkottuneina ja kuulijoita tuntuu
kiinnostavan enenevässä määrin globaalin talouden
liikkeet. Hän rakentaakin aina seuraavan vuoden esitelmää pohjaten luennon jälkeisiin kysymyksiin ja
kommentteihin. Myös luennon jälkeinen kahvitilaisuus
on sellainen, että kuulijat yhä enemmän tulevat kysymään
lisätietoa ja luennon lähdetietoja ja graafeja.
SVY ja Valty
Suomen Valimotekninen Yhdistys tekee yhteistyötä Valutuoteteollisuus ry:n kanssa, vuosittain on Valimoviestissä
ollut seminaari-ilmoitus. Tällä varmaan on ollut suuri merkitys osallistujien määrään, etenkin silloin, kun netistä ei
ollut mahdollisuus katsoa Teknologiateollisuus ry:n kotisivuilta seminaari-ilmoituksia.
Haastattelut: Airo Sinikka, Eiranto Leena, Hannula Ritva, Ikonen Elma,
Lehtonen Yrjö M., Niini Eero, Orkas Juhani, Palokangas Jukka, Rantala
Tapio, Saijonkivi Anita, Seppänen Sirpa, Sorri Kirsi, Tennilä Paavo

Vuoden 2006 Valun Käytön Seminaarissa DI Lauri Eklin Componentalta
teki tärkeän päätöksen ja liittyi Suomen Valimotekniseen Yhdistykseen.
Tästä jäsenhakemuksen täyttämishetkestä hän sai muistoksi Paavo
Tennilän kirjoittaman yhdistyksemme 50-vuotishistoriakirjan.

noimassa liikemaailman suhdanteista. Hän kertoo,
että on pitänyt tavoitteenaan kertoa suhdanteista mahdollisimman realistisesti. Juuri nyt kaikkien toimialojen – ei yksin valimoteollisuuden – kilpailukykyä
mitataan ihan oikeasti. Suomen teknologiateollisuuden
vientiriippuvuus on valtava, tämä koskee hänen muValimoviesti 1 • 2010

Valokuvat: Konepajamie- lehden arkisto ja kirjoittajan omat kokoelmat
Lähteet: Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi lukija niin halutessaan
pyytää sähköpostilla olavi.piha@tkk.fi
Rahanarvon muutokset: Rahan arvo on muutettu aikaisemmista vuosista Suomen Pankin muuntotaulukolla vuoden 2008 tasoon.
Artikkelin laatija toimii tutkijana Aalto-yliopiston Teknillisen
Korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä.

21

maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
47. jakso

Sulan raudan
annostelu- ja
kuumanapitouunit
Dietmar Trauzedel Otto Junker GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 10/2009 mm. seuraavaa:
Valimoprosessi asettaa sulan raudan
annosteluun ja kuumanapitoon tarkoitetuille induktiouuneille seuraavia
vaatimuksia:
– Sulan lämpötilan ja kemiallisen
koostumuksen pitäminen tiukkojen
toleranssien sisällä,
– Valukelpoisen sulan saatavuus oikeaan aikaan ja oikeassa määrässä,
– Sulan raudan tarpeen ajallisten vaihtelujen tasaaminen.
Näiden vaatimusten painoarvo riippuu
perusraudan sulatustavasta. Kupoliuunisulatuksen yhteydessä painottuu
annostelu- ja kuumanapitouunin toiminta ensimmäisen vaatimuksen täyttämiseen eli rautasulan lämpötilan ja
kemiallisen koostumuksen säätöön.
Induktiouunisulatuksen yhteydessä
annostelu- ja kuumanapitouunin päätehtävänä on sulan oikea-aikainen
annostelu ja sulan tarpeen vaihtelujen
tasaaminen.
Kouruinduktiouuni on klassinen
annostelu- ja kuumanapitouuni. Sitä
käytetään sekä kupoliuuniraudan että
induktiouuniraudan jatkokäsittelyyn.
Upokasinduktiouunit ovat nousseet
viime aikoina etenkin sähkösulatuksen
yhteydessä kouru-uunien rinnalle mm.
paremman joustavuutensa ansioista,
katso taulukko 1.
Energian kulutus on hyvin tärkeä
tekijä valittaessa annostelu- ja kuuma22

Paavo Tennilä

Taulukko 1. Kouru- ja upokasinduktiouunien vertailu annostelussa ja kuumanapidossa
Ominaisuus

Kouru-uuni

Upokasuuni

Kuumanapitoteho panoksen tonnia kohti X)
Hyötysuhde ylikuumennuksessa 1300 – 1400 °C
Seostusmahdollisuus
Kuonapuhtaus		
Keskeytymätön työskentely
Keskeytyvä työskentely / rautalajin vaihto
Toiminta sulatuskapasiteetin lisääjänä
Joustavuus		
Vuoraus		
Lämpötilan tasaisuus
Samanaikainen täyttö ja kaato
Homogenisointi ja analyysin tarkistus
Mg-käsitellyn raudan pitkäkestoinen annostelu

6,75 kW/t
90 %
rajoitettu
erinomainen
sopii hyvin
epäsopiva
vain rajoitettu
rajoitettu
työläs
hyvä
erinomainen
hyvä
hyvä

10 kW/t
80 %
erinomainen
hyvä
epäsopiva
sopii hyvin
sopii hyvin
erinomainen
yksinkertainen
erinomainen
rajoitettu
erinomainen
ei mahdollista

x) Arvo on todettu kuumanapitouunista, jonka vetoisuus on 40 t.

napitouuneja. Artikkelissa verrattiin
energian kulutusta yksi- kaksi- ja kolmivuorityössä käytetyissä uuneissa,
joissa ylikuumennus oli 50 K, sulan
tuotto 10 t/h ja uunin vetoisuus 40 t.
Oletettiin, että upokasuuni jouduttiin
käynnistämään uudelleen yksi- ja
kaksivuorotyössä joka päivä. Kolmivuorotyössä otettiin huomioon uudelleen käynnistys työviikon alkaessa.
Vuoden tuotantoajaksi laskettiin 47
viikkoa, mutta kouru-uunia oletettiin
pidettävän kuumana 52 viikkoa vuodessa.
Energian kulutuslaskelmien tulokset
on esitetty kuvassa 1. Yksivuorotyössä
energian kokonaiskulutus käsiteltyä
tonnia kohti oli kouru-uunissa suurempi kuin upokasuunissa. Sen sijaan
kaksi- ja kolmivuorityössä energian
kulutus oli upokasuunissa suurempi
kuin kouru-uunissa.
Kuva 2 esittää kouruinduktiouunin
kuumanapitotehoja uunin vetoisuuden
mukaan. Uunin vetoisuuden noustessa
20 tonnista 90 tonniin, laskee kuuma-

napitoteho panoksen tonnia kohti yli 9
kW:stä 4 kW:iin tonnia kohti.
Kuva 3 esittää sähköenergian kulutusta liitäntätehon mukaan upokasinduktiouunissa, jonka vetoisuus on 12
tonnia. Jos upokasuuni hankintaan
nimenomaan kuumanapitoon, pitää
liitäntätehon olla 1000 – 1500 kW:n
alueella. Nyrkkisääntö on, että kuumanapitouunin liitäntätehon pitää olla 45-kertainen kuumanapitoon tarvittavan
tehoon verrattuna. Kuvan 3 tapauksessa on kuumanapitotehon arvoksi annettu 195 kW.
Artikkelissa esitetään muutamia
esimerkkejä kuumanapitoon ja annosteluun käytetyistä moderneista kouruuuneista sekä lisäksi upokasuuneista,
joita käytetään myös sulattamiseen.
Eräs esimerkkivalimoista on PN Casting Technology GmbH. Yritys valaa
tuulivoimaloiden komponentteja, jotka
ovat joskus hyvin painavia ja suurikokoisia. Uudessa sulatossa on kaksi
upokasinduktiouunia, joista kummankin vetoisuus on 40 t, teho 10 000 kW
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ja jaksoluku 150 Hz. Teho voidaan
jakaa portaattomasti kummallekin
uunille. Toinen uuni voi sulattaa silloin,
kun toinen pitää kuumana. Sulatus ja
ylikuumennus 1500 °C lämpötilaan
kestää 125 minuuttia panoksen ollessa
40 tonnia. Sulan tuotto on vähän alle
20 t/h ilman taukoja ja panostusaikoja.
Upokkaan sisähalkaisija on lähes 2 m
ja sitä voidaan kallistaa 20 ° taaksepäin
kuonan poistoa varten. Uunit on varustettu ketjuista riippuvalla kuonan kokoojalla, kuva 4.

Kuva 1. Energian kulutus valuraudan kuumanapidossa ylikuumennuksen ollessa 50 K. Vasemmat pylväät = kouru-uuni, oikeat pylväät = upokasuuni.

Kuva 2. Kouru-uunien kuumanapitoteho kW ja arvo tonnia kohti kW/t uunin vetoisuuden mukaan.

Kuva 4. Kuonan poisto 40 tonnin upokasuunista.
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Kuva 3. Energian kulutus kWh/t liitäntätehon mukaan 12 tonnin upokasuunissa.

►
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Eristeiden
kunnonvalvontajärjestelmä
induktioupokasuuneihin
Peter Linke, Daniel Heiber ja Manfred
Hopf Saveway GmbH & Co KG:stä
kertoivat otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 10/2009 mm. seuraavaa:
Kuva 5 esittää tavanomaista upokasuunien eristeiden valvontajärjestelmää.
Jäähdytysvesivastuksella ei voida todeta pieniä eristyskyvyn heikkenemisiä. Suurehkoissa uuneissa voidaan
sillä todeta vain alle 5 kΩ vastuksia.
Jos eristevalvontalaite laukeaa on varsin vaikeaa todeta nopeasti, mistä
maavuoto johtui. Virransyöttö uuniin
on katkaistava ja uuni on tyhjennettävä
mahdollisimman nopeasti, jotta sula
rauta ja jäähdytysvesi eivät pääsisi
kosketuksiin toistensa kanssa. Pahimmassa tapauksessa joudutaan tarkastamaan kaikki ikeet, koska ei tiedetä,
minkä ikeen kohdalla vika esiintyy.
Useimmiten uuni joudutaan käynnistämään kylmästä uudelleen vikakohdan
puhdistuksen tai eristeen kunnostuksen
jälkeen. Kirjoittajat toteavat, että esim.
12 tonnin upokasuunin tuotannon keskeytyminen 12–15 tunniksi voi aiheuttaa lähes 300 000 euron tuotannon
menetykset.
Uudella patentoidulla Savesearchjärjestelmällä voidaan välttää tällaiset
tuotannon menetykset.
Kuva 6 esittää valvontatapaa, jossa
kukin ies on maadoitettu erikseen.
Kunkin ikeen kautta maahan johtuvan
virran suuruutta valvotaan koko ajan.
Kuva 7 esittää toista valvontatapaa,
jossa puolan ja ikeen väliseen eristeeseen on asennettu mittauselektrodi.
Kuva 8 esittää valvontalaitteen vastuskäyrästöä, josta eristyskyvyn lasku
voidaan helposti havaita. Tässä esimerkkitapauksessa eristysvastusarvot
pysyvät vakioina yhdentoista ikeen
kohdalla. Sen sijaan yhden ikeen kohdalla vastusarvot ovat laskeneet noin
viikon aikana lukemasta yli 10 MΩ
noin 80 kΩ lukemaan. Valvontataulua
seuraamalla vika voidaan paikantaa ja
sitten korjata ilman aikaa vievää vikakohdan etsimistä.
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Kuva 5. Tavanomainen eristeiden kunnon valvontajärjestelmä upokasuunissa.

Kuva 6. Eristeiden valvontajärjestelmä, jossa jokainen ies on maadoitettu erikseen.

Kuva 7. Eristeiden valvontajärjestelmä, jossa vastuksen arvoa mitataan jokaisen ikeen kohdalta.

Kuva 8. Valvontakäyrästö, josta näkyy vastusarvon muutos yhden ikeen kodalla.
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Kirjoittajien mukaan Saveseach-järjestelmiä oli syksyllä 2009 käytössä
Saksassa kuudessa 8–10 tonnin keskijaksouunissa ja yhdessä 4 tonnin tyhjöinduktiouunissa.

Tietokonetomografia
valukappaleiden
kehityksessä ja
tuotannossa
Franz Mnich ja Lutz Hagner Microvista GmbH:sta kertoivat otsikkoaiheesta
Giesserei-lehden numerossa 10/2009
mm. seuraavaa
Röntgensäteilyyn perustuva tietokonetomografia, CT, otettiin käyttöön
1970-luvun alussa. Siitä pitäen siitä on
kehittynyt tärkeä lääketieteellinen
diagnoosimenetelmä. Noin kymmenen
vuotta sitten hankittiin muutamiin valimoihin ensimmäiset teolliseen käyttöön suunnitellut tietokonetomografit.
Nykyisin lukuisilla valimoilla on jo
tomografi ja myös yhä useammat alihankkijat tarjoavat alan palveluja.
Kuva 9 esittää tietokonetomografien
kahta päätyyppiä, viivadetektoria ja
pintadetektoria. Viivadetektoria käytettäessä skannataan pyörivää kohdetta ”viipaleittain”. Tällä säteilytystavalla saadaan ääriviivoiltaan hyvin tarkkoja kuvia kustakin viipaleesta. Menetelmä on kuitenkin hidas, koska työkappaletta joudutaan nostamaan portaittain jokaisen säteilytyksen jälkeen.
Esim. alumiinisten moottorinlohkojen
kuvauksissa 0,1–0,2 mm nostot ovat
tavallisia käytettäessä enintään 450 keV
putkijännitettä.
Pintadetektoria käytettäessä tutkiminen käy huomattavasti nopeammin,
mutta tutkittavan työkappaleen kokoa
rajoittaa pintadetektorin suuruus. On
kuitenkin mahdollista kuvata työkappale osina ja osakuvat voidaan liittää
toisiinsa tietoteknisin keinoin. Pintadetektorilla saatavien kuvien ääriviivatarkkuudessa voi olla toivomisen varaa
ja esim. repeämiä on joskus vaikea
havaita.
Nykyiset tietokonetomografit voidaan jakaa neljään luokkaan:
– Nanofokuslaitteet, joiden putkijännite on 2,7–180 keV,
– Mikrofokuslaitteet, joiden putkijännite on 10–250 keV,
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Kuva 9. Tietokonetomografin tyypit, viivadetektori ja pintadetekori.

Kuva 10. Vikakohtia valukappaleen tietokonetomografikuvassa. Vikojen kokoa ilmaisevat värit
eivät näy mustavalkokuvassa.

– Standardifokuslaitteet, joiden putkijännite on 60–800 keV sekä
– Lineaarikiihdyttimet, joiden putkijännite on 1–15 MeV
Valukappaleiden tutkimiseen käytetään
pääasiassa standardifokus- ja mikrofokuslaitteita. Nanofokuslaitteilla voidaan tarkastella hyvin pieniä näytteitä
ja lineaarikiihdyttimillä on mahdollista skannata vaikkapa kokonainen
henkilöauto.
Tietokonetomografian avulla voidaan
valukappale digitalisoida kokonaan
kolmiulotteisesti. Saadusta materiaalista voidaan vapaasti tehdä kaikenlai-

sia leikkauksia. Tällä tekniikalla voidaan tutkittavasta kappaleesta löytää
imuja, huokosia, rakkuloita, repeämiä
jne. Niiden tarkka sijainti, lukumäärä
ja suuruus voidaan todeta. Nykyisin ei
voida kuvitellakaan, että esim. moottorinlohkoja voitaisiin toimittaa autoteollisuudelle ellei ainakin prototyyppejä
ole tutkittu tietokonetomografialla.
Kuva 10 esittää tietokonetomografian paljastamia vikakohtia valussa.
Vikojen vakavuus näkyy värikuvissa
väreinä, jotka eivät valitettavasti näy
Valimoviestin mustavalkoisissa kuvissa. Kuvan 10 vasemmassa laidassa on
eri värejä sisältävä ”kuumemittari”.
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Siitä näkyy, kuinka vakavia kuvassa
värillisinä näkyvät viat ovat asteikolla
0–100 000 mm3. Tietokonetomografia
mahdollistaa koko valukappaleen tarkan vika-analyysin ilman kappaleen
paloittelua ja hieiden valmistusta.
Vikakohtien etsimisen ohella tietokonetomografia on nykyisin tärkeä
apuväline valukappaleiden mittatarkastuksessa. Mittatarkastukseen käytetään
nykyisin vielä pääasiassa koskettavia
mittalaitteita ja harvemmin optisia
menetelmiä. Niillä ei kuitenkaan voida
tutkia valukappaleiden sisäosia ilman
kappaleen paloittelua. mikä aiheuttaa
kustannuksia ja vie aikaa. Kun kolmiulotteinen CAD-malli on olemassa,
voidaan tietokonetomografialla skannattua valukappaletta verrata 3 D CAD
-malliin ja saada esiin poikkeamat
mistä tahansa mitoista. Poikkeamia
verrataan sallittuihin toleransseihin ja
ylitykset nähdään jälleen väreinä kolmiulotteisesta kuvasta. Moottorilohkojen mittojen täydellinen tarkastus CTtekniikalla kestää 1–4 päivää. Vastaava
tarkastus koskettavilla mittareilla vaatisi viikkoja ja useita valukappaleita
jouduttaisiin paloittelemaan.

Kuva 11. VW:n 4-sylinterisen 1,4
litran bensiinimoottorin runko.

Valurautaisten
moottorinosien
”downsizig”
Dirk Radebach Halberg Guss Management GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta
Giesserei-lehden numerossa 11/2009
mm. seuraavaa:
Downsizing merkitsee suurta edistysaskelta rakenteiden keventämisessä.
Esim. autoteollisuudessa tämä merkitsee sitä, että suurikokoisia moottoreita
korvataan sellaisilla, joiden kuutiotilavuus on pienempi, mutta teho pysyy
vähintään samana. Tällöin sekä polttoaineen kulutus että pakokaasupäästöt
vähenevät. Näihin päämääriin pyrittäessä kohoavat moottorin runkoihin
kohdistuvat rasitukset jatkuvasti. Sytytyspaineet ovat nykyisin yleisesti 180
baarin luokkaa ja on odotettavissa
niiden nousevan tulevaisuudessa 220
baariin.
Downsizing-toiminnan menestyksistä kertoo mm. VW:n 4-sylinterinen
1,4 litran TSI-bensiinimoottori, kuva
11. (Suomentajan mielestä kirjoittajan
käyttämä sana ”downsizing” kertoo
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Kuva 12. VW:n 4-sylinterisen 1,4 litran moottorin rungon keernapakettirakenne.

siitä, että myös saksalaiset ovat jo
omaksuneet anglosaksien jo vuosisatoja käyttämän sanonnan, jonka mukaan
taivaassa puhutaan vain englantia.)
Halberg Guss on valanut moottorin
rungon GJL-valuraudasta keernapakettiin, kuva 12. Robotti asettaa keernat
tarkasti paikoilleen.
VW:n TSI-bensiinimoottoreita valmistetaan teholuokissa 103 kW, 110
kW, 118 kW ja 125 kW. Moottorit on
varustettu kompressorilla ja turboahtimella. Kuvan 11 TSI-moottorin runko
on open-deck -tyyppinen. Tämä rakenne ei ole niin jäykkä kuin closed deck
-rakenne.
(Em. moottorien rakennetyypit on
kuvattu Valimoviestin nro 4/2007
Giesserei-poiminnoissa.) Open-deck

Kuva 13. Mercedes-Benzin uuden 2143 cm3
dieselmoottorin runko.
Valimoviesti 1 • 2010

Kuva 14. Kaaviokuva vanadiinilisäyksen aiheuttamista lujuuden muutoksista GJL-valuraudassa.

Kuva 15. Grafiittisuomujen kaaviokuva vanadiiniseosteisessa
ja seostamattomassa GJL-valuraudassa.

-tyyppisissä moottorin rungoissa pitää
valuraudan taivutuslujuuden olla mahdollisimman hyvä. Halberg Guss on
kehittänyt GJL-rautoja, joiden taivutuslujuudet ovat jopa paremmat kuin
niiden murtolujuudet. GJL-rautojen
suuri kimmomoduuli on myös hyödyksi moottorin rungoissa.
GJL-valuraudoilla on moottorivaluissa lujuusominaisuuksien lisäksi
muitakin etuja kevytmetalleihin verrattuna. Moottorin rungoissa ei tarvita
jäykisteripoja, erillisiä sylinteriholkkeja tai sylinteripintojen pinnoitusta.
Valurautojen etuja ovat myös hyvä
vaimennuskyky, muodon pitävyys sekä
hyvät tribologiset ominaisuudet, joihin
kuuluu myös öljyn pysyvyys liukupinnoilla.
Kuvassa 11 esitetyn VW:n 1,4 litran
TSI-moottorin lisäksi ovat VW:n ja
Halber Gussin yhteistyönä syntyneet
mm. Audin 5-sylinterinen 2,5 litran
TFSI-moottorin runko GJV:stä ja vuonna 2004 kehitetty 5-sylinterinen 2,5 litran
moottorin runko VW Jettaan GJL:stä.
Mercedes-Benzin uusi 4-sylinterinen dieselmoottori OM 651 on hyvä
esimerkki valurautaisten moottorien
kehityksestä. Edellisestä moottorityypistä on suurin vääntömomentti noussut
25 % 400 Nm:stä 500 Nm:iin. Moottorin teho on noussut 20 % 125 kW:stä
150 kW:iin. Moottorin iskutilavuuden
ollessa 2143 cm3 on litrateho nyt 70
kW/litra. Kahdella turboahtimella varustetun moottorin sytytyspaine on 200
baaria.
Kuva 13 esittää Mercedes-Benzin
OM 651 moottorin runkoa, josta kerrottiin myös Giesserei 12/2009:ssä
julkaistussa seostettujen valurautojen
vuosikatsauksessa. Moottorin runko on

vanadiinin vaikutuksesta.
Moottorilohkojen painoa voidaan
vähentää myös pienentämällä valuraudan tiheyttä. Lisäämällä 2 % alumiinia
GJL-valurautaan saadaan tiheys alentumaan 7,2 g/cm3:sta 6,8 g/cm3:een.
Näin seostetun GJL-raudan murtolujuus on 230 Mpa, mikä täyttää standardien vaatimukset. Osa a kuvassa 16
esittää alumiiniseosteisen GJL-valuraudan mikrorakennetta ja osa b kuvassa 16 esittää analyysiarvoja mikrokuvaan merkityillä alueilla.
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Kuva 16. Alumiiniseosteisen GJL-valuraudan mikrorakenne, osa a ja mikroanalyysikäyrä, osa b.

valettu vanadiiniseosteisesta GJL-valuraudasta. Katsauksessa esitetty kuva
14 esittää vanadiinilisäyksen vaikutusta GJL-valuraudan lujuuteen. Kuvassa
ei anneta numeroarvoja kummastakaan
muuttujasta. Katsauksessa sanotaan
vain, että vanadiinilisäykset ovat hyvin
pieniä ja lisäysmäärien on oltava hyvin
tarkkoja, koska vanadiinipitoisuuden
noustessa murtolujuus alkaa laskea
uudelleen. Katsauksessa esitetty kuva
15 osoittaa kaaviollisesti, miten GJLvalurauden grafiittimuodot muuttuvat
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GJS-valurautojen
liitoshitsaus
Thomas Löhken Georg Fischer Automotive GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 11/2009
mm. seuraavaa:
Yleisen mielipiteen mukaan pallografiittirautaa on vaikea hitsata. Kuitenkin liikenteessä on miljoonia autoja,
joissa on hitsattuja GJS-osia.
Tavanomainen GJS-osien liitoshitsaus johtaa liitospintojen sulamiseen
ja hiilen liukenemiseen sulaan. Sulan
jähmettyessä syntyy haurasta ledeburiittia, joka huonontaa hitsisauman
lujuutta. GJS-osien liittämiseen on
siksi käytettävä muita menetelmiä kuin
perinteinen sulahitsaus.
Käytettävissä ovat kitkahitsaus sekä
hitsaus magneettisesti liikuteltavalla
valokaarella (Magnet Arc Welding).
Molemmat liitostavat kuuluvat puristushitsausmenetelmiin. Kitkahitsauksessa liitospinta kuumennetaan toisiaan
vasten pyörivien liitoskappaleiden
kitkan avulla. Magnet Arc-menetelmässä kuumennus tapahtuu pintaa vastaan
kohtisuorassa pyörivällä valokaarella.
Riittävän kuumennuksen jälkeen osia
painetaan voimakkaasti toisiaan vasten
ja osat hitsautuvat toisiinsa kiinni.
Kummassakin menetelmässä liitospintaan voi syntyä sulaa, mutta sula puristuu liitopinnasta ulos muodostaen ripamaisen kohoutuman, joka jähmettyy
ledeburiittisena, kuva 17. Tässä kohdassa ledeburiitti on harmitonta. Itse
liitospinnassa ei juurikaan ole edes
martensiittia, joka voidaan tarvittaessa
poistaa lyhyellä hehkutuksella.
GJS-valurautojen liittäminen puristushitsauksella on sarjatuotantoon
valmis menetelmä, jonka toimivuus on
varmistettu useilla tutkimuksilla. Kitkahitsausta käytetään sellaisten pyörähdyssymmetristen GJS-kappaleiden
liittämiseen, joiden halkaisijat ovat
alueella 60 – 300 mm ja seinämänpaksuudet alueella 5 – 25 mm. MagnetArc-hitsausta käytetään sellaisten
GJS-kappaleiden liittämiseen, joiden
halkaisijat ovat alueella 30–140 mm ja
seinämänpaksuudet alueella 2–7 mm.
GJS-rautojen grafiittipallojen rakenteessa tapahtuu muutoksia puristushitsauksen aikana, kuva 18. Grafiittipallot
28

Kuva 17. Kitkahitsattu GJS-putki taivutuskokeessa.

Kuva 18. Kitkahitsatun GJS-valuraudan grafiittirakenne pienen puristuspaineen jälkeen, a ja
suuren puristuspaineen jälkeen b.
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deformoituvat sitä enemmän kuin voimakkaampaa puristusta käytetään.
Pallojen liian suuri deformoituminen
voi johtaa GJS-rautojen dynaamisten
lujuusominaisuuksien heikkenemiseen.
Sopiva puristuspaine voidaan säätää
valvomalla grafiittipallojen rakennetta.
GJS-valurautojen grafiittirakenteen
valvominen kuuluu nykyisin valimoiden rutiinitoimenpiteisiin. Sopiva puristuspaine voidaan todeta myös liitospintaan muodostuvan purseen korkeudesta. Elleivät liitospinnat ole tarkoin
yhdensuuntaisia voi puristuspaine
kohdistua vain osaan liitettävistä pinnoista. Silloin grafiittipallot voivat
muuntua liian paljon osassa liitospintaa.
Liitospintojen valmistelussa riittää
kuitenkin tavanomainen työstötarkkuus.

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Cyrus yrityksen uutuuksia
Cyrus on toimittanut vuosikymmenien ajan erikoiskoneita valimoteollisuudelle ja vakuuttaa kestävillä ja vähän huotoa
vaativilla koneillaan. Eurooppalaisilla markkinoilla Cyrus kuuluu johtaviin yrityksiin valimo- ja romunkierrätysyritysten
tärytekniikan alueella.
Valimoteollisuuden uutuuksia ovat valujen tai hiekantärykuljettimet, joissa on tärinänvaimennin sekä sähköiset vaihteet valuhiekan
erotusrännien käyttöön.

1. Tärykuljetin ja tärinänvaimennin
Tässä esiteltävät tärinävaimennetut tärykuljettimet on asennettu menestyksekkäästi erääseen suurimmista suomalaisista valimoista. Erikoista tässä on se, että koneet voitiin toimittaa kompakteina kuljetusyksikköinä, jotka voidaan asentaa edullisesti.
Tärinänvaimennintekniikan ansiosta on mahdollista tehdä jopa 30 m pitkiä tärykuljettimia, joiden dynaaminen ja staattinen kormittavuus on pieni ja laitokseen voidaan liittää myös kaartuvia tärykuljettimia. Tässä kuvattujen tärykuljettimien lisäetuja ovat
tuotetta säästävä ja hyvin hiljainen valukappaleiden kuljetus. Tärinävaimennettujen koneiden perustuksia ei tarvitse vahvistaa
myöskään dynaamisten kuormien takia, koska vaimennin poistaa 90 % perustuksen dynaamisista kuormista. Tämä tarkoittaa
laitoksen käyttäjälle minimaalisia rakenteen muutoskustannuksia. Samaa tekniikkaa käytetään myös valukappaleiden jäähdyttimissä ja se nostaa laitoksen tuottavuutta ja vaähetää valujen vahingoittumisen minimiin.
Tässä esitetty laitos toimii lajittelukuljettimena (picking up conveyor) tyhjennystäryn jälkeen hiekkapuhalluslaitoksen panostamiseksi.

		

Tärykuljetusränni vaimennustekniikalla

2. Tyhjennystäry ja sähköinen vaihde tavanomaisen mekaanisen vaihteiston tilalla
Cyrus on kehittänyt uuden ”sähköisen vaihteen” tyhjennystäryn säätöön kaavauslinjan jälkeisen hiekanerotuksen optimoimiseksi.
Tämä mahdollistaa suurimman jouston valujen ja hiekan erotuksessa sekä valuja säästävän kappaleiden kuljetuksen.
Tämä saavutetaan säätämällä portaattomasti sekä tärykulmaa että tärytaajuutta. Tähän käytetään kaavauslinjan antamaa tietoa
(valun laatu 1 – 8), jonka mukaan säädetään sähköisen vaihteen (ohjaus) vastaavat ohjelma-arvot. Katso myöhemmin esitettävät
esimerkit. Tämä tarkoittaa, että kaavauslinja antaa sekunnintarkasti digitaaliviestin tai tiedon ohjelma-arvojen määrittämiseksi
tyhjennystäryrännille. Tämän seurauksena jokainen tyhjennettävä muotti (paksuseinäinen, normaalipaksuinen ja ohutseinäinen
valu) käsitellään erilailla. Cyrus-tyhjennystäryn mekaaninen vaihteisto voidaan myös jälkikäteen muuttaa ongelmitta sähköiseksi
vaihteistoksi. Tällöin mekaaninen vaihteisto korvataan kahdella vakio vaihtovirtamoottorilla ja Cyruksen vakio-ohjauksella. Vastaavalla etukäteissuunnittelulla voidaan myös pienet tärymoottoreilla varustetut tyhjennystäryt muuttaa ongelmitta jälkeenpäin sähköisillä vaihteilla käyviksi.
Tällöin laitoksenne saavuttaa suurimman tuottavuutensa.
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Tyhjennystäry sähköisellä vaihteella ja kaksoiskäytöllä

”Sähköisen vaihteen“ toimintaperiaate:
Kaksi vakiovaihtovirtamoottoria 6 nap / 1000 1/min käyttävät kahta Cyrus tärymoottoria tai vaihtoehtoisesti kahta Cyrus tärytintä
= herätintä? (piiri- tai kennokäyttö?) taajuusmuuttajan ohjaamina. Cyrus Erregern (Kreis-, Zellenantriebe) Erityisellä taajuusmuuttajan ohjauksella (sähköinen vaihde) voidaan sovittaa kierrosluku sekä molempien moottoreiden välinen vaiheen siirto siten, että
tärytyskulma ja kiihtyvyys on portaattomasti säädettävissä. Käytön kierroslukua säädetään aina käyttötilanteen mukaan välillä
600- 1000 min-1 (10-17 Hz tärytystaajuus)

Tyhjennystäryjen käyttöesimerkkejä:
Tuotetta säästävä
valukuljetus

Vähän pystysuoraa kiihtyvyyttä (kuormittaa materiaalia vähän)
Suuri vaakasuora kiihtyvyys (suuri kuljetusnopeus)
n. 20 - 50° heittokulma
=> säästää valuja / optimi kuljetus ja hiekanerotus 			
säätämällä samanaikaisesti heittokulmaa ja käytön taajuutta mainituissa rajoissa.

Vakio
hiekanerotus
ja kuljetus

Normaali pysty- & vaakasuora kiihtyvyys
(normaali hiekan ja valun erotus)
n.40 - 70° heittokulma
=> normaali / optimi paakunmurskaus & valuhiekan erotus 		
sis. kuljetuksen säätämällä samanaikaisesti heittokulmaa ja käytön taajuutta mainituissa rajoissa.

Hiekanerotus
pienemmällä
kuljetusnopeudella

Suuri pystysuora kiihtyvyys (optimi valun ja hiekanerotus)
pienempi vaakasuora kiihtyvyys (optimi valun ja hiekanerotus / pienempi kuljetusnopeus)
n. 60 – 80° heittokulma
=> maksimi paakunmurskaus & valun erotus
pienempi kuljetusnopeus säätämällä samanaikaisesti heittokulmaa ja
käytön taajuutta mainituissa rajoissa							

Tässä mainitut esimerkit voivat erota riippuen valu- ja hiekkalaaduista.
Tällaisia järjestelmiä on juuri käytetty menestyksellisesti tyhjennystäryinä sekä lajittelutärykuljettimina
(picking up conveyor) valukkeita manipulaattorilla murrettaessa.

PL 167, Melkonkatu 28 D 14,
00210 Helsinki
diaco@diaco.fi
(+358) (0)9 682 1544 (+358) (0)9 682 1544
(+358) (0)9 682 1778
innovaation on tehnyt
Lisätietoja löydätte web-sivultamme
www-cyrus-schwingtechnik.de
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Componenta Karkkilalle toimitettiin juuri uusinta tekniikkaa edustava läpimentävä riippuratasinkolaitos, jossa on 8 taajuusmuuttajalla säädettävää sinkopäätä ja
”power&free järjestelmä”.

Läpimentävä riippuratasinkolaitos
Sinkotekniikkaa mittatilaustyönä
Sinkopää-sinkolaitoksissa on vielä paljon innovaatiopotentiaalia, sen todistaa AGTOS GmbH,
joka on jo monia vuosia erikoistunut erikoisratkaisuihin. Tehokkaat suurnopeussinkopäät ja
kehittynyt suodatintekniikka, joka on huoltoystävällinen ja kilpailukykyinen kustannuksiltaan,
ovat tehneet yrityksestä nimen.

Kokonaisratkaisut ovat toivottuja

Yrityksen kasvun myötä ovat myös asiakkaiden vaatimukset kasvaneet. Läheskään aina ei
kysytä pelkkää sinkoustekniikkaa. Toivotaan kokonaisratkaisuja, jotka optimoivat tuotannon
kulun. Kuljetus ja käsittelyjärjestelmät otetaan mukaan suunnitteluun. Pian markkinoille tulee
uusi sinkopääsukupolvi. Sinkopäiden halkaisijat ovat 330 mm,360 mm tai 460 mm. Huoltoystävällisyyttä parannetaan edelleen, jotta asennusajat lyhen-tyvät. Agtoksen suunnittelijat ovat
kiinnittäneet erityishuomiota teräshiekan jakamiseen. Uusi jakaja johtaa teräshiekan vielä tasaisemmin singon siiville. Samalla kuluminen pienenee. Tämä säästää materiaali- ja huoltokustannuksia.

Terve kasvu

Yritys on voinut kasvaa jatkuvasti useiden auto- ja terästeollisuusasiakkaiden sekä valimoiden,
koneenrakentajien ja monien muiden alojen yrityksien ansiosta. Näin Agtos-tiimi on kasvanut
yli sadan hyvin koulutetun työntekijän joukoksi. Muiden valmistajien sinkolaitosten varaosa- ja
kulutusosat sekä myös paineilmalaitteiden huollot täydentävät tuoteohjelmaa. Agtoksen asentajat tuntevat monenlaiset sinkolaitokset, tietävät niiden vahvuudet ja heikkoudet. Näin voidaan vakio-osien lisäksi tarjota edullisia kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Useimmat osat ovat
varastotavaraa, mittaosat ja polttoleikkeet valmistetaan nopeasti. Näin voivat jo monet asiakkaat saavuttaa olemassa olevalla sinkotekniikallaan parempia tai taloudellisempia tuloksia.
Agtos tarjoaa kaikkiin tarpeisiin sopivia sinkolaitteita.

Oy DIACO Ab
PL 167, 00210 Helsinki		
p. 09-6821544 – fax –6821778
diaco@diaco.fi
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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.

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

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
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WEBACEM OY
TOIMITTAA
VALIMOILLE
ASK CHEMICALS RYHMÄN AINEITA JA TARVIKKEITA
TOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA OVAT LISÄKSI PÄÄMIESTEMME KONEET,
AINEET JA TARVIKKEET (Morgan Molten Solutions, FMS, Cesana, Luengen, jne.)
GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34
YHTEYDENOTOT
Puh. 03-3183269
Fax. 03-3183289
GMS 040-7070095/Kokko
e-mail: webacem@co.inet.fi
info@ask-chemicals.de
info@kernfest-webac.se
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Erikoisvalu H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

Suutarilan Valimo Oy

Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI
(09) 271 2890
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Harjavallan Valu Oy

Peiron Oy

Mallivaruste Koski Oy

Improlity

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Niemisen Valimo Oy

Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
Puhelin (02) 5318500
Faksi (02) 531 8510
www.harjavallanvalu.fi

Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

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

HAAPAKOSKEN TEHDAS OY

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

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

Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 4034600
www.niemisenvalimo.fi

Simtech Systems Inc. Oy

Putkolantie 5, 77520 Haapakoski
puh. 0207 912 630, www.haapakoskentehdas.fi
Valimo- ja konepajatuotteet asennuspalvelulla!

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

Lapuan Valu

Novacast Oy

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

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

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky
www.valuatlas.net

www.svy.info
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Muurarintie 6
36200 KANGASALA
040 0733 521
karttunen@malliveistamo.com

Suomen Valimomuseo

Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674 (arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi

63

Turkulaisen päiväkirjasta
Helmikuu 1.
Lunt satta! Lumi o sit kaunist! Luanto tule kaunim valkkoseks ja miäli piristy, ku ei ol enä nimpal pimmiä. Mää
tei vaimol ja itellen kuuma rommitoti ja mee istutti ikkuna
äären kattoma hiutaleitte leijumist maaha. Tosi kaunist.
Helmikuu 2.
Mää heräsi ja kattosi akkunast pihal. Koko maisemam
peitti uus puhtavalkone lumi. Hiano näky! Jokasel puul ja
penssal o valkone kaapu. Mää tei talven lumityä ja nauti
joka kolallisest.. Mää kolasi sekä piha et jalkakäytävä.
Myähemmi päiväl teknise virasto aura auras tiä ja tyäns
lume porti ette. Kuljettaja naureskel mul ja vilkutti. Määki
vilkuti hänel ja kolasi porti erusta taas auki.

22 eurom poliklinikkamaksu, mut onneks mittä ei ollu
poikki. Sääennustus lupas lissä lunt.
Helmikuu 5.
Viäläki nii kauhja kylm. Mää myi vaimo auto ja osti
maasturi, et hää päässe töihi. Auto liukus kuitenki päi
kairet ja oikkia etukulma meni aika pahaste kassa. Viime
yän sato reilu 15 sentti lunta. Molemma auto ova iha sualas ja kuras. Tiaros ol lumitöit tänäpä. Se perkele aura ajo
meiä ohitte kaks kertta.

Helmikuu 3.
Viime yän sato vaja 15 sentti lunt ja pakkast o pari astet.
Pihakoivuist katkes muutama oksa lumem painost. Mää
tei lumityä ja taas ku mää sai tyäv valmiks, tuli aura-auto.
Lumi ol täl kertta ruskian harmaat.

Helmikuu 6.
10 astet pakkast. Lissä tota perhana lunt. Pihal ei ol yhtäm
puuta tai pensast, mikä ei olsis vahinkoittunu. Sähkö oliva
poikki melkke koko yä. Mää yriti pittä talo lämpimänä
kynttilöil ja pensalämmittimel, joka kylläki roiskas hiuka
yli, syttys tule ja oli poltta koko talo. Mää sai onneks
matol tukahrutettu liäki, mut mää sai toise aste palovammoi kässi ja silmäripse ja kulmakarva palova. Auto karkas
käsist matkal poliklinikal ja hajos lunastuskuntto.

Helmikuu 4.
Sää lauhtus, lumi suli sohjoks, ja se jäätys liukkaks, ku
pakkane taas kiristys. Kaatusin perssellen jalkakäytäväl.

Helmikuu 7.
Tota vitunperkele valkost paska tule koko aja. Kaik perkele vaatte pitäsis olla pääl, jos halu käyrä postilaatikol. Jos
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mää saa kässi sen saatanan kusipää, mikä aja tota auraauto, niin mää revi silt syräme rinnast! Se o ain varma
kulman taka kytikses ja orotta, ku mää saa jalkakäytävä
puhtaks! Sähkö ova viälki poikki. Vesijohro jäätys ja näyttäsis silt, ettei katto kestä tol lume paino.
Helmikuu 8.
Saatana, 12 perkelee sentti uutta vitu lunt ja vitu ränttä ja
vitu jäät, ja herra yksinäs tiättä mitä paska sitä taivast
viime yän tuli. Mää yriti ossu aura-auton kuljettaja jäähakul, mut see pääs pakko. Vaimo jät mun. Auto ei lähre
käyntti. Mää luule, et must on tulos lumisokkia. Mää em
pysty liikuttama varppaitan. En ol nähny aurinkko montte
viikko. Ennusteis luvata lissä lunt. Viima tekke ilma purevaks. Perkele, mää muuta Espanja. Vitutta nii perkeleste!
Saatana lumi ja koko talv.

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

Kari Pohjalainen
lähetti toimitukseen tämän saamansa kiertokirjeen.
Kirjoittaja tuntemanton
KÄRKIMALLI OY		
Puh. (06) 7234 442
KENKÄSEPÄNTIE 7		
Faxi (06) 7234 436
68660 PIETARSAARI
kaj.haavisto@karkimalli.fi
Valimoviesti 1 • 2010
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VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

Kerromme mielellämme lisää
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750
Mail:tyrolit-fi@tyrolit.com
Web:www.tyrolit.com
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi
SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101 NUMMELA
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com
Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100 NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.fi
Componenta Pietarsaari
Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510 VANTAA
(09) 6152 0550
www.beijers.fi
Stena Metalli Oy
Pajakatu 7 - 9 ,11130 RIIHIMÄKI
010 802 323, www.stenametalli.fi
TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Halmekuja 2 B
01361 VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi
Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

68

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Aga Oy Ab
Karapellontie 2, 02610 ESPOO
010 2421, www.aga.fi
Spectro Nordic Ab
Box 10004, S-18110 LIDINGÖ
+46 8 767 0360, www.spectro.se
Metso Foundries
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101 JYVÄSKYLÄ
020 484 152, www.metso.com
Tyrolit Oy
Sirkuja 3 K
00940 HELSINKI
(03) 358 1700, www.tyrolit.fi
Termorak Oy
Aittomäentie 1
33880 Lempäälä
0207 680 600, www.termorak.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660 TOIVAKKA
(014) 871 902
www.toivakanmallinnus.fi
Ravatek Oy
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
(09) 675 166, ravatek@ravatek.fi
Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100 SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi
Metso Paper
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com
Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781 ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com

Metso Minerals Oy
Lokomo Steel foundry
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
020 484 146, www.metso.com
Simtech Systems Inc. Oy
Kukkaromäki 6 C5,
02770 ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com
Ferral Alucast Oy
Ferralintie 1, 68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi
Enmac Oy
Insinööritoimisto
Yrittäjänkatu 17, 65380 VAASA
(06) 282 8330
www.enmacgroup.com
Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091, www.teknos.fi
Viasveden Hiekka- ja
Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811, 28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi
Harjavallan Valu Oy
PL 18, Sepänkatu 5
29201 HARJAVALTA
(02) 531 8500
www.harjavallanvalu.fi
Jokelan Valu Oy
Huikontie 2, 05400 JOKELA
020 750 9470, www.jokelanvalu.fi
PME - Trading Oy Ltd
Jäspilänkatu 19 A
04250 KERAVA
(09) 242 9081
www.pme-trading.com
Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820 RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi
Malliveistämö Karttunen
Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800, www.selcast.fi
Metallikonepaja Oy
49200 HEINLAHTI
(05) 220 1100
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi
Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290 RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi
KM-Valu Ky
Teollisuustalo,
40900 SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi
Specialvalimo J. Pap Oy
Niittyrinne 3, 02270 ESPOO
(09) 888 1188
www.specialvalimo.fi
Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200 VIEREMÄ,
020 768 800, www.ponsse.fi
Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100 LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi
Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101 VAASA
010 709 0000,
www.wartsila.com
Sandvik
Mining and Construction Oy
PL 100, 33311 TAMPERE,
0205 441 20,
www.tamrock.sandvik.com
Erikoisvalu
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51,
04680 HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.fi
Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI ,
09 - 271 2890,
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä
tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
SVERIGE
www.karlebo.se
Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi
Bruker AXS Nordic AB/
Spectral Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

Tarjoamme asiakkaillemme
• Huippuluokan valumallit
• Puusta ja muovista
• Pienistä isoihin
• Myös CAD-CAM valmistusta

Hepolamminkatu 36 B 2
33720 TAMPERE
Puhelin (03) 318 7866
faksi (03) 318 7933

mallikolmio@yritys.soon.fi

ValimoViesti
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

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

Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila
janne.viitala@karkkila.fi • Puhelin (09) 4258 3674

Valimoalan
tutkimuskeskus
Viime vuoden loppupuolella valmistui Karkkilan museon
kokoelmapoliittinen ohjelma. Suomen Valimomuseo määritteli siinä itsensä näin: ”Suomen Valimomuseo on valimoteollisuuden historian tutkimus- ja näyttelykeskus. Esineistön ja muun materiaalin kattavaan edustavuuteen pyritään
käytettävissä olevien resurssien mukaan.”
Se, että pyrimme olemaan näyttelykeskus, ei liene yllätys
kenellekään. Tutkimuskeskus on asia erikseen. Tokihan
olemme pyrkineet toteuttamaan kyseistä päämäärää jo aikaisemminkin, mutta nyt kun tavoite on paperille kirjoitettu ja hyväksytty, on siihen helpompi tarttua.
Jo tällä hetkellä museomme arkistossa on runsaasti materiaalia useasta eri valimosta, mikä tekee meistä merkittävän alan tutkimuskeskuksen. On esitteitä, on kuvia, on
erilaisia julkaisuja, kirjallisuutta ja arkistomateriaalia. Aika
harva on kuitenkaan osannut hyödyntää arkistoamme tutkimustyössään. Arkistomme on nykyään hyvässä järjestyksessä sillä siellä on vastikään ollut perusteellinen suursiivous ja uudelleenjärjestely. Kehtaamme siis päästää tutkijat
ovesta sisälle.
Käytännön tutkimustyö on omalta osaltani näyttänyt sen,
että oma pikku arkistomme ei kuitenkaan ole kaiken kattava. Vaikka materiaalia onkin runsaasti, niin ongelmana on
hajanaisuus. Materiaalia ei ole kerätty systemaattisesti ja
järjestelmällisesti. Kaikkea ei tietenkään myöskään kyetä
ottamaan vastaa sillä tilaa on varsin rajallisesti.
Yksi ratkaisu moniin ongelmiin on tämä museon oma
palsta. Tätä kautta tiedoksi kaikille valimolaisille julistettakoon, että Valimomuseon arkisto on oikea paikka mm. valimoiden toimintakertomuksille, henkilöstölehdille, esitteille ja valokuville. Vastaan otetaa mielihyvin sekä uutta että
vanhaa matariaalia. Toivottavasti julistukseni ei kaiu kuuroille korville. Me todellakin haluamme tietää valimoista ja
niiden toiminnasta sekä tuotannosta jotain. Toimikaa nyt,
kun asia on mielessänne. Huomenna te ette enää muista!
Asiasta viidenteen. Olen aika useassa lehdessä jo kertonut tulevasta patanäyttelystämme. Näyttelyn nimi on ”LIEDELTÄ PÖYTÄÄN – Suomalaiset DESIGN talousvalut”.
Siinä keskitytään 1950-90-lukujen tuotantoon, jolloin tehtaille putkahtivat huippumuotoilijat ja suomalainen talousvalutuotanto löysi oman muotonsa. Näyttely aukeaa yleisölle 15. toukokuuta ja päättyy 29. elokuuta. Toivottavasti
näyttely löytää yleisöä. Viime vuosi oli museaalisesti heikko kautta koko Suomen eikä Valimomuseo tehnyt poikkeValimoviesti 1 • 2010

usta, vaikka kesällä kävijöitä olikin mukavasti. Nyt ainakin
näyttelyn aihe pitäisi olla tarpeeksi populistinen (nimet
Sarpaneva, Nurmesniemi, Orvola, Still eivät jätä muotoilun
tuntijoita kylmäksi) sekä tapeeksi informaatiivinen. Valimoalan ihmiset, siis juuri he joilta asiantuntemusta löytyy,
todennäköisesti joutuvat ihaillen ihmettelemään, kuinka
tietyt ratkaisut ovat olleet mahdollisia.
Näyttelyn kanssa samaan aikaan julkaistaan aiheeseen
liittyvä tietokirja, joka syventää aiheen tiedollista puolta.
Samalla kirja tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman monen
valimon historiaan. Varmasti nekin, jotka ovat ikänsä tehneet
töitä samassa valimossa (joko Karkkilassa, Pietarsaaressa,
Porissa tai Lahdessa) saavat tiedonjyviä, joita eivät takuulla ole muualta onkineet tietoonsa.
Vaikka mikään ei ole vielä valmista, niin ylpeyden synti
alkaa pahasti nostaa päätänsä. Se, onko ylpeyteen mitään
syytä, jää museovieraiden ja kirjan lukijoiden arvosteltavaksi. Tulkaahan siis joukolla kehumaan tai moittimaan.
Kauniiksi lopuksi vielä kerran (kun vielä hyvin ehtii)
etsintäkuulutan kahta esinettä näyttelyä ja näyttelyjulkaisua
varten. Kummastakaan esineestä meillä ei ole edes kuvaa
eikä muutenkaan kovin tarkkoja tietoja, joten apu olisi siis
kovasti tarpeen. Ensinnäkin entintäkuulutan 1987 markkinoille tullee Hackmanin lettupannun, jota valmisti Pietarsaaren valimo. Tuotanto loppui jo 1990. Tuotenimi oli
Ferrica. Epävarma tuntomerkki on sellainen, että todennäköisesti kahvan tyvi haarautuu kahteen osaan jättäen keskelleen tyhjän kolmion.
Toinen edelleen etsinnässä oleva kohde on Jorma Hjeltin
1989 Upolle suunnittelema ellipsin mallinen riistapata, jota
on valmistettu joko Lahdessa tai Pietarsaaressa tai molemmissa vuoteen 1997 saakka. Se oli lähinnä liikelahja eikä
siis mennyt yleiseen myyntiin. Kokoakin sillä oli joko 6 tai
7 litraa suunnittelijan muistitiedon mukaan. Jos esineet
löytyvät, mutta niitä ei haluta antaa, lainata tai myydä, niin
hyvä valokuva olisi jo suureksi avuksi.
Ja varokaa niitä tippuvia räystäitä!
Janne Viitala

PS. Tunnistaako kukaan näitä miehiä, jotka pelaavat shakkia Upon
valimossa 1950-luvun paikkeilla. Rikos on vanhentunut, joten ilmiantakaa huoleti.
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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