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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Kevät tuli vihdoin ja kesävalmistelut ovat käynnissä, Äntligen har våren kommit och förberedelserna
näin siis tätä kirjoittaessani huhtikuun lopussa. Puutarha,
kesämökki, vene, polkupyörä tai joillekin golfmailan grippi
on viimeistään nyt laitettava kesäkuntoon. Suomalaiset ovat
heränneet talvihorroksesta ja käpyrauhanen valmistautuu
vastaanottamaan auringonvaloa. Toivottavasti aurinko paistaa tänä kesänä ja saamme siten ladattua energiaa pohjoisen
pimeitä kuukausia varten… olkoonkin, että ne ovat vielä
kaukana edessäpäin.

Yhdistyksemme talous on vakaalla pohjalla, jäsenmaksuaktiivisuus hyvä ja toimikuntien työskentely ansiokasta. Ulkomaan opintomatka Turkkiin on varmistumassa. Tästä
lehdestä löydätte tarkemman matkaesittelyn aikataulu- ja
vierailukohdetietoineen. Kysyntää on ollut odotettua enemmän, toivottavasti kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.
Uudenkaupungin vuosikokousjärjestelyt ovat ns. ”purkissa”.
Juhlatoimikunnalta sain ilokseni kuulla, että kokouksen
luennoitsijat sekä luentoaiheet on jo valittu, majoitukset
varattu ja vierailureitit vahvistettu.
Valimoteollisuus elää työntäyteistä kesää ja tilauskirjat ovat
paksuja. Monissa yrityksissä mietitäänkin varmaan huolellisesti sitä, miten jäädä kunnialla kesälomalle. Kesäkuukausien aikana yritysten on pystyttävä tyydyttämään asiakkaiden toimitustarpeet ja samalla toteuttamaan hallitusti
tuotantolaitteistojen vuosihuollot sekä työntekijöiden ”aivoja lihashuolto”.
Tätä kirjoittaessa Suomen Kiekkoleijonat valmistautuvat
Atlantin takana, jääkiekon syntymailla Kanadassa, pidettäviin MM-kisoihin. Näiden jääkiekko-ottelujen seuraaminen
(ainakin allekirjoittaneen kotona) saattaa aiheuttaa muutaman
ylimääräisen perhepalaverin. Lehden ilmestymisen aikaan
juhannus on lähellä ja jääkiekkomaajoukkueemme menestys
tai tappio on jo unohtunut. Toivotan teille hyvää kesälomaaikaa kirjoitusajankohdasta johtuen kiekkotermein: noudatetaan pelikirjaa, pidetään pää pystyssä ja katse koko ajan
tavoitteessa… niin ja nautitaan tästä hetkestä!
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för sommaren är i full gång när jag skriver detta i slutet av
april. Trädgården, sommarstugan, båten, cykeln eller greppet
på golfklubban bör nu sättas i sommarskick. Finländarna
har vaknat ur vinteridet och tallkottkörteln förbereder sig
att ta emot solljus. Hoppas att vi har solljus denna sommar
så att vi får energi laddat för de mörka månaderna... fastän
de ännu är långt borta i framtiden.
Föreningens ekonomi är på en fast grund, medlemsaktiviteten är god och kommittéernas arbete är förtjänstfullt.
Utrikes studieresan ser ut att bli av och om den finner ni en
presentation med tidtabell och uppgifter om gjuterierna som
skall besökas. Det har redan kommit förfrågningar om resan,
hoppas alla intresserade ryms med. Förberedelserna för
årsmötet i Nystad är ävenså långt klara. Festkommittén har
till min glädje meddelat att föredragshållarna och rubrikerna redan är valda, inkvarteringskapacitet har reserverats och
besöksrutterna har bekräftats.
Gjuteriindustrin går in i en sommar med mycket arbete då
orderböckerna är väl fyllda. I många företag överväger man
säkert hur man skall klara av semestrarna med äran i behåll.
Under sommarmånaderna skall gjuterierna kunna tillfredställa kundernas leveransbehov samtidigt som man utför
årsunderhåll på produktionsanläggningarna och arbetarna
sköter om sitt ”hjärn- och muskelunderhåll”.
När jag skriver detta förbereder sig de finska ishockeylejonen bortom Atlanten för VM-tävlingarna i Kanada, där
ishockeyn i tiderna föddes. Att följa med dessa ishockeymatcher (åtminstone hemma hos oss) kan förorsaka några
extra familjepalavrer. När denna tidning utkommer är midsommaren redan nära, och vårt ishockeylandslags framgång
eller nederlag har redan fallit i glömska. Jag önskar er en
god semestertid och uttryckt med ishockeytermer: följ spelboken, håll huvudet högt och blicken hela tiden mot målet
… och njut av stunden!



asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
12.5.2008

Valun käytön seminaari

Opintomatka Turkkiin

Seminaarin otsikko oli Mallikasta valua. Osallistujia oli
131 henkilöä. Toimiva kokouspaikka oli Aulanko-hotelli
Hämeenlinnassa. Aluksi luotiin katsaus teknologiateollisuuden tilanteeseen ja näkymiin sekä valimoiden ylikuormitukseen. Sitten käytiin läpi teräsvalun, rautavalun ja
alumiinivalun hankintaketju sekä valujen hankinta globaalisti. Lopuksi käsiteltiin laatujärjestelmiä, koulutusta
ja tutkimusta sekä valimoteknologian tulevaisuuden näkymiä. Seminaarin järjestelyt hoiti taas mallikkaasti Pentti
Kangasmaa, joka siirtyy tämän jälkeen eläkeläiseksi.

Tässä Valimoviestissä on tarjous lokakuussa järjestettävästä opintomatkasta. Yleensä SVYn matkajärjestelyjä
on hoitanut matkatoimisto HRG-Nordic. Heidän tarjouksessaan lennoilla olisi ollut välilasku joko Frankfurtissa
tai Budapestissä ja lentoajat olisivat olleet hankalat kotimaan jatkoyhteyksien kannalta. SVY on saanut tarjouksen suorista lennoista Turkish Airlinesilta ja hotellien,
lauttojen ja muiden kuljetusten järjestelyitä on hoitanut
Componenta Oyj:n matkoja hoitava Heli Tuomala, joka
tuntee Turkin käytännöt ja yhteydet hyvin. SVY:n hallitus
päätti kokouksessaan 8.5.2008, että poikkeuksellisesti
tämän opintomatkan laskutus hoidetaan Lux Oy:n kautta,
koska matkatoimisto ei osallistu järjestelyihin niin, kuin
aiemmin on tehty.

Uudet jäsenet
Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVYn jäseniksi
seuraavat seitsemän jäsentä:
Sopanen, Juha
Peräsaari, Tomi
Karhinen, Jouko
Törnblom, Tommi
Kallioinen, Milla
Salminen, Veijo
Niittynen, Sami

ABB Oy, Robotit
TKK Valimotekniikka
Ashley Alteams India Pvt Ltd
Novacast Oy
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Konecranes Oy
Peiron Oy, Kangasalan valimo

SVYn jäsenmäärä on nyt 793 henkilöä. Jäsenmaksut on
laskutettu ja maksumuistutuskin on lähetetty. Huhtikuun
tiliotteiden mukaan on vielä 68 jäsentä, jotka eivät ole
maksuansa hoitaneet. Hallituksen päätöksen mukaisesta
jäsenrekisteristä poistetaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet tämän ja viime vuoden jäsenmaksua.

SVYn 61-vuotisjuhla
Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin Rautavalimon työryhmä on jo
hoitanut tarvittavat varaukset ja sopinut esitelmäaiheet ja
esitelmöitsijät. Kokouskutsu ja tapahtumien esittely tulee
Valimoviestiin 3–2008.



Rahastot
SVYn hallitus päättää stipendien myöntämisestä Paavo
Tennilän rahastosta, Erkki Värren rahastosta ja Gunnar
Heikkilän rahastosta. Kaikkien rahastojen varojen jakoperusteet ovat muutoin samat, mutta Paavo Tennilän rahastosta ei saa jakaa varoja hallinnointiin. Paavo Tennilän
rahaston varat on sijoitettu Nordean Euro-oblikaatioihin,
joita voidaan joustavasti muuttaa stipendejä vastaavasti
euroiksi.
Gunnar Heikkilän rahaston (perustettu 1955) ja Erkki
Värren rahaston (perustettu 1977) varat on sijoitettu Nordea Bank FDR:n osakkeisiin. GH 1116 kpl ja EV 407
kpl. Osakkeissa olevat varat ovat käytännössä olleet
”jäissä”, koska osakkeita ei ole myyty. SVY:n hallitus
päätti kokouksessaan 8.5.2008, että selvitetään osakerahastojen muuttaminen Nordean Euro-obligaatioiksi niin,
että Nordean osakkeet siirrettäisiin SVYn nimiin ja SVY
ostaisi niiden arvon verran Nordean Euro-obligaatioita
rahastojen nimiin ja rahastojen varat ja tuotot pidettäisiin
reskontrassa erillään SVYn käyttövaroista samalla tavoin
kuin Paavo Tennilän rahasto jo on.
Tämän toimenpiteen oikeellisuus selvitetään yhdistyksen
tilintarkastajien kanssa ja lopullisen päätöksen hallitus
tekee tilintarkastajalta ja jäsenistöltä saadun palautteen
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perusteella aikaisintaan 12. elokuuta pidettävässä kokouksessaan. Asiamies tekee tilintarkastajalle ja tilitoimistolle
selvityksen lausuntoja varten. Miettikää asiaa ja antakaa
asiamiehelle palautetta.

SVYn hallitus
hallitus 2007–2008
2007–2008
SVYn

Tavoitteena on Gunnar Heikkilän rahaston ja Erkki Värren
rahaston toimivuuden parantaminen ja samalla näiden
rahastojen seurannan selkeyttäminen yhdistyksen kirjanpidossa.

Perinnetoimikunta
Perinnetoimikunnan jäsenenä jatkaa Matti Johansson.
Paavo Tennilä pyysi vapautusta ja hallitus valitsi toiseksi
jäseneksi Raimo Kosken.

Marko Riihinen, pj
Marko Riihinen, pj

Asko Salminen, vpj
Asko Salminen, vpj

Tuula Höök
Tuula Höök

Jani Isokääntä
Jani Isokääntä

Perinnetoimikunta toivoo että jäsenistö muistelisi menneitä sattumuksia ja tapahtumia. Kirjatkaa ylös ja lähettäkää
Valimoviestiin julkaistavaksi.
Tässä eräs omakohtainen muistikuva vuosien varrelta.
Ulkomaan opintomatkalla oli joskus 80-luvun alussa aamuisin ongelmia lähtöaikataulun suhteen yhteisherätyksistä huolimatta. Selvä muutos tapahtui Ranskan opintomatkalla. Pieni lipsuminen tapahtui viimeisenä aamuna. Lähtöaika kentälle oli varhainen, kello 6.00 aamulla. Odottelimme bussissa viimeistä tulijaa. Hän tuli kello 6.05, hän
oli bussin kuljettaja.

Lopuksi
Tämän Valimoviestin ilmestyessä on juhannus jo ovella ja
ansaitut kesälomat tulollaan. Hyvää kesää ja rentouttavaa
sekä uutta latinkia antavaa kesälomaa kaikille toivottaen
Rauno Sippel
asiamies

Matti Leino
Matti Leino

SVYn asiamies ja konttori
SVYn asiamies ja konttori
Rauno Sippel
Rauno
Sippel
Kiiskintie
11
Kiiskintie
11
17200 VÄÄKSY
17200 VÄÄKSY
Puh
03 - 7669 736
Puh
03
Fax
03 -- 7669
7669 736
736
Fax
03
7669
Gsm
040 - 760 736
1520
Gsm
- 760 1520
e-mail 040
rauno.sippel@svy.info
e-mail
Pankki rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
Pankki Nordea 101230 - 73211
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Valimoviesti 2 • 2008




uutisia

Kvartsisopimus ja
REACH-asetus
Osa valureista on jo päässyt tutustumaan molempiin otsikon
määritteisiin tai edes toiseen työnsä puolesta, osalle taas
tietämys perustuu kuulopuheisiin ja joku ei ole kuullutkaan
moisista. Yhtä kaikki, tässä artikkelissa pyrimme avaamaan
näihin liittyvää epätietoisuutta yleisellä tasolla. Tietoa kvartsisopimuksesta ja REACH-asetuksesta on saatavilla, mutta
sen pahin ongelma tällä hetkellä on siinä, että tietoa tuntuu
olevan ripoteltu ympäriinsä. Mikke Westeniuksen TKK
Valutuotetekniikassa tekeillä olevassa diplomityössä pyritään
keräämään tämä tieto yhteen. Diplomityöstä tullaan koostamaan lyhyt, mutta selventävä opas, joka ilmestynee jaettavaksi loppukesästä / alkusyksystä. Työn on tilannut ja
kustantanut Teknologiateollisuus ry Valimot toimialaryhmä.

Mitä ovat kvartsisopimus ja REACH-asetus?
Kvartsisopimus on Euroopan laajuinen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välinen sopimus, jonka tarkoitus on vähentää kvartsin käytöstä aiheutuvia haittoja työntekijälle. Sopimus sisältää tilanteen arvioinnin, joka toteutettiin ensi
kertaa tänä keväänä ja jatkossa kahden vuoden välein. Tilanne on tarkoitus saada tästä paranemaan ja teollisuuden
tulee voida osoittaa kiinnittäneensä huomiota työsuojeluun
tälläkin alalla. Kannustimena jatkaa, mikäli sopimukseen
ollaan molemmin puolin tyytyväisiä, on se, että mikäli sopimus näyttää toimivan, ei kenelläkään ole tarvetta alkaa
ajaa vastaavia - tai kireämpiä - velvoitteita kirjattavaksi EU:
n direktiiviksi.
REACH on Euroopan Unionin uusi kemikaaliasetus,
jonka tavoitteena on rekisteröidä ja luetteloida kaikki EU:n
alueella valmistettavat, maahantuotavat ja käytettävät kemikaalit yhteiseen, kemikaaliviraston ylläpitämään rekisteriin. Miten tämä liittyy valimoihmisten työhön, on tätä
kirjoitettaessa vielä hieman epäselvää. Varmaa on sensijaan
se, että mikäli jokin taho katsotaan rekisteröintivelvolliseksi jonkin kemikaalin osalta, tulee asia ottaa vakavasti.
REACH:stakin on saatavilla lisätietoa, mutta prosessin
keskeneräisyyden vuoksi ei kaikille aloille ole jakaa yksiselitteistä ”tee näin-vihkoa”. Keskusjärjestötasolla asiaa
tutkitaan ja tullaan varmasti tiedottamaan kunhan asiat
selkenevät tästä.

Kvartsisopimuksen taustaa
Kvartsi - eli teknisemmin kiteinen piidioksidi SiO2 - on
yleisesti käytetty aine monella teollisuudenalalla. Valimoteollisuudessa kvartsia käytetään yleisesti ja suuria määriä
muottimateriaalina, minkä vuoksi valimoteollisuus on merkittävässä asemassa kvartsisopimuksen noudattamisessa.
Muita kvartsin käyttöön ”syyllistyviä” teollisuudenaloja


Mikke Westenius ja Juhani Orkas
TKK Koneenrakennustekniikan laitos
Valutuotetekniikka
ovat mm. kaivos-, lasi-, keraami-, betoni- ja eristeteollisuus,
jotka kaikki ovat omalta osaltaan mukana sopimuksessa.
Kiteisen piidioksidin on havaittu hienojakoisena pölynä
aiheuttavan useita terveyshaittoja sitä hengittämään joutuvien ihmisten keskuudessa. Haitallisin ”raekoko” on alle 10
mikrometriä, tätä pienemmät partikkelit päätyvät keuhkoissa aina keuhkorakkuloihin asti ja aiheuttavat siellä mm.
silikoosia sekä pikällä altistuksella mahdollisesti myös
syöpää. Silikoosi on vastaava sairaus kuin yleisesti tunnetumpi asbestoosi, joka aiheutuu hienojakoisen asbestipölyn
hengittämisestä.
Mikäli kvartsin käytölle olisi helppoja vaihtoehtoja kuten
asbestille aikoinaan, voisi veikata että sen tilanne olisi tätänykyä yhtä rajattu kuin asbestinkin. Vaarallisen kuuloisesta
vertauksesta huolimatta ylenmääräiseen pelkoon ei kuitenkaan ole aihetta kunhan kvartsipölyn läheisyydessä noudatetaan tiettyjä hyviä käytäntöjä mm. pölyntorjunnan, suojautumisen ja valvonnan saroilla. Näitä hyviä käytäntöjä on
kirjattu kvartsisopimuksen liitteenä olevaan ”hyvien käytäntöjen oppaaseen”.

Kvartsisopimuksen sisältö ja
vaatimukset teollisuudelle
Sopimuksessa määritellään ne toimet, joiden avulla työntekijöiden kvartsipölyaltistusta vähennetään jatkuvasti. Kaikki lähtee tilanteen selvittämisestä, mihin liittyy oleellisesti
tänä keväänä kvartsia käyttävälle teollisuudelle - meidän
tapauksessamme hiekkavalimoille - lähetetty raportointipyyntö. Kuten kaikki raportin nähneet tietävät, oli kyseessä
hyvin pintapuolinen ja käännösvirheistä kärsinyt ”rasti
ruutuun”-tyyppinen kysely, joka kertoo enemmänkin sen
missä suunnassa mennään, kuin sen missä tilanteessa tarkkaan
ottaen ollaan. Raporttiin vastaaminenkin oli luonnollisesti
vapaaehtoista, mikä johti siihen että tunnollisessa Suomessa vastausprosentti oli liki 90 %, kun taas suurpiirteisemmissä maissa jäätiin jopa reippaasti alle puoleen.
Tavoitteena kvartsisopimuksessa on jatkuva työolojen
parannus. Tässä vaiheessa tähän pyritään jakamalla tietoutta ja opastusta hyvistä käytännöistä, tulevaisuudessa mahdollisesti annetaan konkreettisiakin suosituksia esimerkiksi
hiekkojen käsittelystä ja suojautumisesta pölyltä. Jos näyttää siltä että teollisuus toimii omaehtoisesti työolojen parantamiseksi ja tulevat raportoinnit osoittavat tilanteen
etenevän parempaan suuntaan, saanemme olla ainakin tällä
saralla ”rauhassa”, ilman direktiivin mukanaan tuomia lisävaatimuksia ja -työtä.
Kunhan prosessi etenee, teollisuudelle tullaan varmasti
jakamaan lisäinformaatiota siitä, millaisiin toimiin sen
olisi syytä ryhtyä työolojen kehittämiseksi kvartsipölyasiValimoviesti 2 • 2008

assa. Kvartsin käytöstä luopumista tuskin kukaan vakavissaan
ehdottaa, mutta lisäkustannuksia on varmasti ainakin jossain
määrin odotettavissa, johtuen uusista käytännöistä pölynsuojelussa ja -tarkkailussa.

REACH-asetuksen taustaa ja
vaatimukset teollisuudelle
REACH on EU-tason asetus ja se tulee sanoista ”Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”. Nimi
kuvaa asetusta sangen kattavasti. Sen perimmäisenä tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisiä kemikaalien haittavaikutuksilta, sekä turvata EU:n alueella toimivien yritysten
kilpailukykyä.
Kuten mainitua, REACH:n tavoitteena on kerätä kattava
rekisteri kaikista EU:n alueella käytettävistä tai tuotettavista kemikaaleista. Rekisteriä ylläpitää Kemikaalivirasto,
mutta materiaalin siihen toimittaa kulloisenkin kemikaalin
valmistaja tai maahantuoja, ei niinkään käyttäjä. Valmistajan
tai maahantuojan on arvioitava kemikaalista aiheutuvat
riskit ihmisille ja ympäristölle, sekä annettava ohjeet sen
turvallisesta käytöstä. Nämä kootaan ilmoitukseen, joka
toimitetaan Kemikaalivirastoon.
Kemikaalien rekisteröinti maksaa, minkä on spekuloitu
mahdollisesti kaventavan myytävien kemikaalien valikoimaa
varsinkin vähemmän käytetyissä kemikaaleissa. Useimmat
valimoteollisuuden käyttämät kemikaaleiksi laskettavat
aineet ovat sellaisenaan ostettavia, joten niiden rekisteröinnin hoitaa valmistaja tai maahantuoja. Tällä hetkellä epäselvyyttä aiheesta vielä on, mutta näyttäisi siltä, että ainoa
mahdollisesti rekisteröintimenettelyn alle joutuva valimoteollisuuden käyttämä aines olisi EU:n alueen ulkopuolelta
tuotava metalliromu. Tästäkään ei ole vielä täyttä varmuutta ja tuntuisihan täysin koostumukseltaan vaihtelevan me-

talliromun rekisteröiminen ja käyttöturvallisuustedotteiden
laatiminen kaikelle mahdolliselle melko tarpeettomalta varsinkin kun vastaava romu EU:n sisällä liikkuisi kuten
ennenkin!
REACH ei näillä näkymin koske sellaisia toimijoita,
jotka eivät itse valmista tai maahantuo kemikaaleja. Valimoteollisuuden tuotteita, romua tai jätteitä ei tässä yhteydessä katsota kemikaaleiksi, joten suurin osa valimoista voi
jatkaa toimintaansa ilman erillisiä rekisteröintivelvoitteita.

Yhteenveto
Patruunoiden aika teollisuudessa on ohi. Nykyään toimiminen edellyttää aktiivista vuoropuhelua niin työntekijäpuolen
kuin yhteiskunnankin kanssa. Kvartsisopimus ja REACHasetus ovat vain osa tätä vuoropuhelua, mutta ajankohtaisuudestaan johtuen ne otettiin tässä lyhyeen esittelyyn.
Kumpikaan ei aiheuttane ylitsepääsemättömiä ongelmia
kenellekään ja noudattamalla niitä tunnollisesti pääsemme
lopulta melko vähällä vaivalla. Suomessa tunnollisuus tuntuu lisäksi melko luontevalta; se mikä meillä hoituu aivan
tavallisten askareiden sivussa, saattaa olla jopa EU:niin
kuuluvissa ”manana-maissa” melko ylivoimaista. Suosittelen kuitenkin seuraamaan tiedotusta näistä aiheista, tietoa
kyllä jaetaan, kunhan on jotain mitä jakaa.
Lopuksi vielä faktatietoa suoraan terveysviranomaisilta:
Tupakointi on edelleen tilastojen valossa kaikkia kemikaaleja tai pölyä pahempi terveysuhka valimotyöntekijöille.
Lisätietoa
Kvartsisopimus: http://www.nepsi.eu/
REACH: http://www.reachneuvonta.fi/

Kymmenes Valimoalan Golfopen
2008
Kaikille valimoalalla toimiville ja
heille tarvikkeita toimittaville,
valimoalan asikkaille ja
valimoalan läheiseksi tunteville.

Terveisin
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10
FI-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi
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RUUKKIGOLF KENTÄLLÄ  
Aika:                           
Kilpailu:                       
                                    
Kilpailumaksu:            
                                    
Palkinnot:                   
                                    
Ilmoittautuminen:         
                                     
                                     

Tiistai 10.6.2008  Alkaen klo 14.00
Lyöntipeli  3/4 tasoituksilla
Väylien max.tulos =  5 + väylän par
30 Eur + palkinto  ( jokainen tuo )
Sis. kärryvuokran
Voittajille kiertopalkinto + palkintopöydän anti
Kaikille muille osallistujille jotain
Suoraan Ruukkigolfiin  9.6.2008 mennessä
Puh.  019-2454485
Lähtöajat  10.6. klo 08.00 alkaen

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



opintomatka

SVYn opintomatka Turkkiin
15.–19.10.2008
SVYn ulkomaantoimikunta järjestää yhteistyössä Turkin valimoteknisen yhdistyksen
kanssa opintomatkan Turkkiin. Matkan aikana tutustutaan kolmen päivän aikana
Componentan Turkissa sijaitsevaan rautavalimoon sekä toiseen rautavalimoon ja
kahteen teräsvalimoon. Kaikki valimot sijaitsevat Istanbulin itä- tai eteläpuolella.
Matkaan kuuluu lisäksi tutustuminen Turkin valimoteknisiin messuihin, tapaaminen
turkkilaisen valimoteknisen yhdistyksen
edustajien kanssa sekä opastettu kiertoajelu Istanbulissa. SVY on varannut paikkoja 30:lle osallistujalle. SVYn hallitus on todennut, että poikkeuksellisesti tämän matkan kohdalla, järjestäjänä toimii Oy Lux Ab
yhteistyössä Componentan Oyj:n edustajien ja turkkilaisen valimoteknisen yhdistyksen kanssa.

Matkaohjelma ja hinnat
15.10.2008, keskiviikko
15.25–18.45 Lento Helsinki – Istanbul, Turkish
Airlines vuorolla.
Ajo bussilla hotelliin.
Yöpyminen Ataköy Marina hotellissa.
16.10.2008, torstai
8.00
Bussi lähtee hotellista.
Tutustuminen Akmetal ja Anadolu
-teräsvalimoihin Istanbulin itäpuolella
18.30
Ajo bussilla Istanbulin Tüap-messukeskukseen, jossa Turkin valimoteollisuuden
esittely ja ”Foundrymens Night” tilaisuus.
yöpyminen hotelli Ataköy Marinassa.
17.10.2008, perjantai
7.00
Lähtö bussilla hotellista
Tutustuminen Ferro Dökum -rautavalimoon
12.00–12.45 Pikalautta Pendik – Yalova, ajo bussilla 		
Orhangaziin.
Tutustuminen Componentan valimoon
Orhangazissa
19.30–20.40 Pikalautta Yalova – Yenikapi
Yöpyminen hotelli Ataköy Marinassa
18.10.2008, lauantai
10.00
Lähtö bussilla hotellista
10.30
Käynti ANKIROS/TURCAST/ANNOFER
–messuilla ja paluu hotelliin
16.00
Kiertoajo Istanbulissa bussilla suomalaisen
oppaan kanssa.
Yöpyminen hotelli Ataköy Marinassa
19.10.2008, sunnuntai
9.00
Lähtö bussilla hotellista
11.00–14.25 Lento Istanbul – Helsinki
Turkish Airlines vuorolla

Matkan hinta
EURO 1350,-/matkustaja/majoitus yhden hengen huoneessa
EURO 1100,-/matkustaja/majoitus kahden hengen huoneessa
alv 0 %.
Hinnat sisältävät
Lennot Helsinki–Istanbul, Istanbul-Helsinki,
majoitus yhden tai kahden hengen huoneissa,
buffet-aamiainen hotellissa,
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ohjelmassa mainitut bussi- ja lauttakuljetukset sekä
oppaan palvelut lauantain kiertoajelun aikana.

molla on lisäksi 35 cold box -keernatykkiä ja 13 kuorikeernakonetta.

Mahdolliset kotimaan liitäntälennot on jokaisen järjestettävä erikseen.

ANKIROS/TURKCAST/ANNOFER

Matkan peruuntuminen
Mikäli matkaan ilmoittautunut joutuu peruuttamaan matkansa 1.8.2008 jälkeen ennakkomaksua ei makseta takaisin.
Mikäli matkaa ilmoittautunut peruuttaa matkansa 1.9.2008
jälkeen loppusuoritusta ei makseta takaisin.

ANKIROS/TURKCAST/ANNOFER on joka toinen vuosi,
viidessä hallissa, järjestettävä kansainvälinen teräs- ja rautavalimoiden raaka-aine ja laitemessut, joka järjestetään
samaan aikaan Turkcast -valimotuotemessujen ja Annofer
ei-rautametallimessujen kanssa. Messujen yhteydessä järjestetään myös neljäs kansainvälinen TURKSAD-kongressi ja neljästoista metallurgian kongressi.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.6.2008 Oy Lux Ab:
n toimistoon Marjo Vilenille: s-posti: marjo.vilen(at)lux.fi,
p. (09) 6220 5588.

SVYn ulkomaantoimikunta
Carl-Johan Nybergh

Maksu
Oy Lux Ab laskuttaa ennakkomaksuna EURO 400,-/matkustaja viikolla 26/08 ja loppusuoritus viikolla 35/08.
Loppusuorituksen yhteydessä lisätään laskuun alv 22 %
kotimaisista palveluista. Alv:n osuus on 66,-/henkilö.

Valimokohteet lyhyesti
Akmetal-teräsvalimo

Turkin opintomatkan kohteiden verkkosivut
www.atakoymarinahotel.com.tr
www.ankiros.com/
www.akmetal.com
www.anadoludokum.com
www.ferrodokum.com
www.componenta.com

Valimolla on 6 t:n valokaariuuni ja 3 t:n induktiouuni. Valimoilla on lisäksi uusi AOD-konvertteri. Suurimmat valukappaleet painavat 9 t. Valimolla on hartsikaavaus ja takomo.
Tuoteohjelma on laaja. Valettavat teräslaadut ovat hiiliteräkset ja myös ruostumattomia teräslaatuja. Valimolla on
lukuisia lämpökäsittelyuuneja ja valukappaleiden jälkikoneistusta.

Anadolu Dökum -teräsvalimo
Valimon tuotanto on noin 7.000 t vuodessa. Sulatus tapahtuu
viidessä induktiouunissa: 0,9 t–2,3 t. Kaavaus tapahtuu
kymmenen kaavauskoneen avulla eri linjoissa sekä keskipakovalukoneissa. Tuotanto-ohjelmassa on mm. pumput ja
konevalut.

Ferro Dökum
Valimon tuotanto on noin 50.000 t pallografiitti- ja valurautaa vuodessa. Kaavaus tapahtuu yhdessä HWS -kaavauslinjassa sekä yhdessä DISA -kaavauslinjassa. Kappalekoot ovat
0,3 kg–55 kg.

Componenta Oranghazi
Valimon kapasiteetti on 130.000 t vuodessa. Valimolla on 2
x 28 t valokaariuunia, 4 x 14 t ja 3 x 8 t induktiouunia sekä
4 x 28 t ja 3 x 14 t kuumanapitouunia. Kaavaus tapahtuu 3
x HWS, 3 x +GF+ sekä 2 x DISA -kaavauslinjassa. Vali-
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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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ANTON

hiiletysgrafiitti

BREFI

suodattimet raudalle

CAPITAL

induktiouunien vuoraus- ja
senkkamassat

S&B

kuonansidonta-aine

COGEBI

HEXION

ALPHASET ja
BETASET -sideaineet

YMC

hartsattu kuorimuottihiekka

DURRANS

peitosteet, peitostesekoittimet ja
valutuslaitteistot

induktiouunien eristemikaniitti

S&B

bentoniitit ja hiililisäaineet

DURRANS

grafiittia ja petrolikoksia

INTERMET

eksotermiset ja eristävät
syöttöholkit ja peiteaineet

SKW

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

TURK

valu- ja kuonakauhat

FOUNDRY SERVICE
valusangot
INDUCTOTHERM
induktiosulatusuunit
WBB MINERALS
tulenkestävät savet

LUX - Metallurgia
LUX - Kaavaus
LUX - Mallinvalmistus

KARL SCHMIDT keernapallit
KBO

keerna- ja muottiliimat,
öljyhiekka, tiivistenuorat ja

FAT

kaavauslaitteet,
hiekansekoittimet,
hiekan elvytyslaitteet ja
pneumaattiset siirtolaitteet

OMEGA

hiekansekoittimet
keernatykit
hiekan elvytyslaitteet

EIRICH

tuorehiekan sekoittimet

RESAU

PU-hartsit, kitit, mallilakat
ja irrotusaineet

KRAUSS

ilmanpoistonippelit
ohjausnastat

LANGER

mallikirjaimet

ZIMMERMANN mallityöstökoneet
METABRASIVE teräshiekat ja lankakatkot

LUX - Puhdistus

WASHINGTON MILLS
alumiinioksidit
CLANSMANN

käsittelymanipulaattorit

DISA

sinkopuhdistuskoneet,

OY LUX AB
Toimisto
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
Puhelin (09) 622 0550
Telefax (09) 622 0551
E-mail info@lux.fi
www.lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 NURMIJÄRVI
Puhelin (09) 854 3401
Telefax (09) 852 1357
E-mail varasto@lux.fi
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uutisia

Fosecon yhdistyminen
Cooksonin kanssa
vahvistaa palveluita ja
teknistä osaamista
asiakkaillemme
valimoteollisuudessa

Cookson förvärv
stärker Foseco´s
service och teknologiska
kapabilitet
inom gjuteriindustrin

Cookson Group plc hankki Foseco plc yritysostolla 4 huhtikuuta 2008. Foseco tullaan liittämään osaksi Cookson
Groupin keraamiikka divisioonaa joka tunnetaan kauppanimetään Vesuvius.
Foseco tulee jatkossakin palvelemaan valimoteollisuutta maailmanlaajuisesti, kuten olemme tehneet jo 75
vuoden ajan. Jatkossa voimme laajentaa tarjontaamme
myöskin Vesuviuksen valimotuotteilla.
Yhdisyminen vahvistaa Fosecon asemaa sulatus ja
sulankäsittelyn osa-alueilla niin rauta- kuin teräsvalimoidenkin prosesseissa näin antaen mahdollisuuden tarjota
asiakkaillemme ympäri maailmaa yhä parempaa palvelua
ja laajempaa tuotekirjoa yhdessä edelleen parantuneen
tuotekehityksen kanssa.
Lee Plutshack, uuden Foundry Business Unitin johtaja kommentoi yhdistymistä seuraavasti. ” Uskomme
että yhdistämällä Fosecon ja Vesuviuksen parhaat ominaisuudet me rakennamme toimintamallimme globaaliksi
esimerkiksi innovatiivisten valimotarvikkeiden toimittajana.”

Foseco plc förvärvades den 4 april 2008 av Cookson
Group plc, och kommer att integreras in i Vesuvius, dess
keramiska division.
Foseco kommer att fortsätta betjäna gjuteriindustrin
runt om i världen såsom vi gjort under de senaste 75 åren,
och erbjudandet kommer att förstärkas med Vesuvius
produktportfölj för gjuterier.
Avtalet förstärker avsevärt Foseco´s position inom
området smältning och metallhantering i stål- järn- och
metallgjuterier och ger företaget möjlighet att erbjuda
kunder runt om i världen förbättrad service genom att
hantera en bredare serie lösningar och resurser för teknologisk utveckling över gjuteriernas hela verksamhetsfält.
Lee Plutshack, President för den nya Foundry Business Unit kommenterade, ”Vi tror att genom att sammanföra det bästa hos Vesuvius med det bästa hos Foseco,
kommer en kraftfull verksamhet skapas som kommer
att sätta den globala standarden för innovativa lösningar
inom gjuteriindustrin.”

Mikäli haluatte tietää asiasta lisää, ottakaa yhteyttä
Gunnar Nordqvist, 040-9009675, tai
Jan Eric Pehrsson, VD, Foseco AB,
tel. +46 (0)532-60 77 33,
Sähköposti jan_eric.Pehrsson@foseco.com
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För mer information, vänligen kontakta
Jan Eric Pehrsson, VD, Foseco AB,
tel. +46 (0)532-60 77 33,
e-post jan_eric.Pehrsson@foseco.com
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TARVIKKEET JA AINEET
HÜTTENES-ALBERTUS
CHEMEX
HAGENBURGER
C.CONRADTY
POMETON
METALLTECHNIK SCHMIDT
BROGÅRDSAND
ZEOFINN
LUDWIG SCHMIDT
DIAMANT METALLPLASTIC
HOFMANN
ALLIED MINERAL PRODUCTS
CARBORUNDUM

Valimokemikaalit
Eksotermiset syöttöholkit
Valukanavistotiilet
Grafiittielektrodit, hiilikaaripuikot
Teräshiekat, valumurskeet
Pyöreä teräshiekka
Tuorehiekka
Vesilasi
Hiiletysaineet
Paikkausaineet
Keraamiset suodattimet
Tulenkestävät uuni- ja senkkamassat
Hiomakivet ja -paperit

KONEET JA LAITTEET
HWS HEINRICH WAGNER SINTO
I.M.F.
I.M.F.
I.M.F.
IDRA
SPRÖTZE
HINDENLANG
WHEELABRATOR GROUP
WALTHER TROWAL
INDUSTRIEOFEN UNNA
MSB/ROBAMAT
GÄHLER
GHW
DONALDSON TORIT
A.L.B.A.
SPACE

Kaavauskoneet ja -linjat tuorehiekalle
Mekanisoidut kaavauslinjat hartsihiekalle
Hiekanelvytyslaitteet
Jatkuvatoimiset mikserit hartsihiekalle
Painevalukoneet
Kokillivalukoneet
Upokasuunit
Sinkopuhdistuskoneet ja varaosat
Täryrummut
Karkaisu-uunit
Hionta- ja katkaisuautomaatit
Kaasutuslaitteet
Kuumailmakupoliuunit
Suodattimet
Polttoleikkauskoneet ja -laitteet
Tuorehiekan valmistaminen

G & L BEIJER OY
Elannontie 5
puh. (09) 61 520 550
01510 VANTAA
fax (09) 61 520 555
info@beijers.fi
etunimi.sukunimi@beijers.fi
www.beijers.fi
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matkakertomus

Olavi Piha

WFO ja World Foundry Congress
World Foundrymen Organization (WFO) piti virallisen vuosittaisen kokouksensa
(68th WFC) Intiassa 7.–10. helmikuuta 2008. Kokouskaupunki oli Intian itärannikolla sijaitseva Chennai, joka aiemmin tunnettiin nimellä Madras. Yli 1600 rekisteröitynyttä osallistujaa 31 maasta oli saapunut paikalle. Osallistujamäärä oli kaikkien aikojen suurin. Suomesta ja TKK, Valutuotetekniikan tutkimusyksiköstä konferenssiin osallistuivat tutkija Janne Kollanus ja allekirjoittanut.
World Foundrymen Organization
World Foundrymen Organization eli WFO on neutraali
maailman valimoyhdistysten keskuudessa toimiva yhteenliittymä. Siihen on liittynyt 26 maata, joten lukumääräisesti ajateltuna organisaatio ei ole kovinkaan kattava. Mutta
kun asiaa tarkastelee maittain, huomaa nopeasti sen, että
siellä ovat mukana ehkä Venäjää ja Brasiliaa lukuun ottamatta kaikki maailman merkittävät teollisuusmaat.
Euroopan ulkopuolelta mukana ovat Kiina, Intia, Meksiko, USA, Pakistan, Turkki, Egypti, Korea. Järjestön jäseniä ovat kaikki Euroopan teollistuneet maat, kuten mm.
Saksa, kaikki Pohjoismaat ja entisistä itäblokin maista
Tshekki, Unkari, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia ja
yllättävää kyllä Georgia. Valkovenäjä on parin vuoden ajan
osoittanut suurta kiinnostusta tulla mukaan, toistaiseksi
taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan ole riittäneet vuotuiseen jäsenmaksuun. Maiden luetteloa katsoessa huomaa,
että ns. BRIC-maista on mukana vain kaksi maata. BRICmaat, eli Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat juuri ne maat,
joihin globaalien pääomasijoittajien mielenkiinto ja odotukset kohdistuvat. Nämä maat toimivat tällä hetkellä kasvukeskuksina maailman teollisuustuotannossa.
On olennaista huomata, että WFO ei millään tavalla
kilpaile maakohtaisten yhdistysten kanssa. Tämä on se
pääperiaate, joka on ollut toiminnan kulmakivi WFO:n
perustamisesta lähtien, siis vähän reilut 80 vuotta. WFO
tukee maakohtaisia yhdistyksiä monella tavalla, on kyse
vain siitä, että mennään rohkeasti neuvottelemaan ja kyselemään näistä tukipalveluista. WFO tuo melkein satavuotisen kokemuksensa ja kansainväliset kontaktit ja myös
”parhaat käytänteet” jokaisen maakohtaisen yhdistyksen
ulottuville. WFO kannustaa kaikkia jäseniään aktiivisuuteen
ja sanoo: ”It is the aim of the WFO to provide the best services to national association that may not necessarily be
available in that country.” Jokainen jäsenmaa maksaa myös
14

melkoista vuosijäsenmaksua, joten jo senkin vuoksi SVYn
kannattaa kysellä tukipalveluiden perään.
WFO on perustettu vuonna 1927. Sen toiminnan keskeisin tehtävä on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen
kongressi, joka kerää maailman valimomiehet keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Suomessa ei ole maailmankokousta pidetty, ehkä ei haettukaan. Ruotsi on tässä kunnostautunut ja järjestänyt aikanaan Tukholmassa WFOn
maailmankokouksen. World Foundry Congress (WFC) nimellä kulkeva tapahtuma on myös arvostettu tieteellinen
foorumi. Esimerkiksi Intiaan oli lähetetty yli 140 julkaisua
esitettäväksi ja vain 71 hyväksyttiin esitettäväksi. Luennoitsijat edustivat 17 eri kansallisuutta.

Research Comissions
WFO:n alaisuudessa toimii 13 erilaista tutkimuskomissiota
(engl. Research Comission). Näitä ovat mm.; Steel castings,
Light Alloy Castings, Cast composites, Cast iron, Energy
saving, Heat treatment of castings. Näissä komissioissa ei
ole Suomen edustajaa. Ruotsalainen Mats Holmgren sen
sijaan johtaa Environmental protection – Foundry Industry
-komissiota. Matts Holmgren toimii Swedish Foundry Association johtajana Jönköpingissä. Suomalaisten edustajien
läsnäolo olisi toivottavaa ja toisi edistyksellisiä ja kansainvälisiä tuulahduksia tänne Suomeenkin. Allekirjoittaneen
mieleen tulee komissio ”Application of Computers, Robotics
and Automation to the Foundry Industry”. Tällä alueella
olisi suomalaisilla paljon annettavaa ja varmaan myös saatavaa. On nimittäin niin, että suomalainen valimoteollisuus
tulee kehittymään yksittäiskappaleiden ja lyhyiden sarjojen
valmistajamaaksi. Nopea yksittäiskappaleen ja myös proton
toimittaminen on piskuiselle Suomelle oivallinen kilpailukeino silloin kun nykyiset kuumat suhdanteet kylmenevät.
Tietoa, tutkimuksia ja sovelluksia on kyllä saatavissa, ne on
vain haettava maailmalta kotiin. Mikäli lukija on näistä
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asioista kiinnostunut, lisätietoja saa WFOn kotisivuilta ja
myös artikkelin kirjoittajalta..

General Assembly 2008

Avajaisseremoniat alkoivat perinteisellä intialaisella tanssilla. Tanssijoiden puvut olivat hyvin värikkäät ja musiikki hyvin tyypillistä intialaista.
Kynttilöiden sytyttäminen intialaisten pyhään lamppuun oli juhlallinen
hetki. Tämän pyhän lampun nimi on Kuthuvillakku.

Konferenssin teemaa tuki tämä miehen kalju pää. Allekirjoittanut ei
oikein alkuun ymmärtänyt, miten miehen pää liittyy valamiseen. Mutta
kongressin mittaan tuli mieleen, että se liittyy ainakin sanoihin innovation ja human skills. Sanapariin witness technology se sopii huonommin,
mutta riippuu miten sanan witness haluaa ymmärtää. Siitä kai nuo
kolme rengastakin tulevat. Teeman mukainen pää olikin sitten kloonattu
jokaiseen mahdolliseen esityspaikkaan ja aulatilaan.

WFO:n korkein päättävä elin on General Assembly eli
yleiskokous, jossa allekirjoittanut on ollut Suomen edustajana viimeisenä kolmena vuotena. Vuoden 2008 yleiskokous sai runsaan osanoton, sillä 21 maan edustajat olivat
saapuneet kokoukseen. General Assembly pidetään joka
vuosi ja siellä tehdään keskeiset maailmanjärjestön toimintaan liittyvät päätökset. Yleiskokouksessa on jokaisella
maalla yksi ääni ja tavanomaisesti yksi tai kaksi maan edustajaa kokoussalissa. Intiassa General Assembly määritteli
tavoitteensa seuraavilla sanoilla: ”The WFO wants to be the
recognised centre of strategic foundry knowledge, designed
to develop, enhance and improve the production of metal
castings through the latest technical and sustainable industry
practices”.
Yleiskokous 2008 hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen
ja mielihyvällä totesi taloudellisen tuloksen edelleen pysyneen hyvällä tasolla.
General Assemblyn mielenkiintoinen hetki on seuraavista kokousjärjestäjistä äänestäminen. Tällä kertaa oli yksi
hakemus maailmankokouksen 2014 järjestäjäksi ja se oli
Espanjalta. Alla on lueteltu kaikki tiedossa olevat maailmankokoukset:
– 69th WFC Changhai Kiina vuonna 2010
– 70th WFC Mexiko vuonna 2012
– 71th WFC Espanja vuonna 2014
Kiinalaiset ovat kehittäneet oivallisen muistisäännön omalle kokousajalleen: Tapaamme Changhaissa vuonna 10,
kuukausi 10, päivä 10 ja kello 10. Silloin alkaa 69. maailmankokouksen avajaiset (Opening Ceremony).
Espanjalaiset valimomiehet eivät ainakaan voi moittia
sitä, että maailmankokouksen järjestäminen tuli yllätyksenä.
Heillä on 6 vuotta aikaa järjestää konferenssi. Ja kuten
tarkkaavainen lukija huomaa, ”harmaiden eminenssien
kerho” eli viralliselta nimeltään Past Presidents’ Council on
keskenään päättänyt tämän maanosien välisen kiertoliikkeen,
jossa Eurooppa, Aasia kaksi kertaa, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka ja Kiina vuorottelevat. Maailman on toisin
sanoen jaettu sopupelin sääntöjä noudattaen. Joukosta puuttuu ainakin Australia ja Afrikka. Suomalaisten valimomiesten ja SVYn kannalta tässä on huomionarvoista, että ensimmäinen realistinen mahdollisuus saada WFC meidän järjestettäväksi olisi vuonna 2022. Silloin on ”Euroopan vuoro”
jo päätetyn Espanjan jälkeen. Maailmanjärjestölle virallinen
hakemus pitää jättää vuonna 2016. Oma päätös kokouksen
hakemisesta pitää tehdä viimeistään vuonna 2015. Että
siinä on SVYn hallitukselle, vuosikokoukselle ja jäsenille
mietittävää.
Yleiskokous myös valitsee ja tarvittaessa äänestää seuraavasta järjestön johtajasta (President). Tänä vuonna asia
ei mennyt äänestykseen. Vuoden 2009 WFO presidentiksi
valittiin yksimielisesti tsekkiläinen professori Milan Horacek.

Artikkelin kirjoittaja Olavi Piha ja tutkija Janne Kollanus.
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International Foundry Exhibition
The International Foundry Exhibition 2008, lyhenteenä ilmaistuna IFEX 2008 tuo käytännön näkökulmaa kongressiviikkoon. Näyttelyssä vieraili yli 9000 osallistujaa. IFEX
2008 oli kuin GIFA pienoiskoossa. Sadoilla osastoilla esiteltiin valimokoneita, robotteja, raaka-aineita, valimoita,
tutkimuslaitoksia, konsulttipalveluita ja vaikkapa valimotoimintaa palvelevia ohjelmasovelluksia. Siellä oli mukava
törmätä ainoaan suomalaiseen koko viikon aikana ja hän oli
DI Matti Sirviö, joka oli tullut Chennaihin asti esittelemään
omia palveluksiaan, tuotteitaan ja osaamistaan.

Technical Forum 2008
WFO:n organisoi joka vuosi tapahtuman nimeltään Technical Forum. Tapahtuma saattaa laajimmillaan olla kaksipäiväinen konferenssi, jossa on suuri määrä perusteellisia alan
luentoja, joiden pituus on moninkertainen maailmankokouksessa annettuun noin puoleen tuntiin. Pisimmät luennot
Technical Forumissa voivat kestää yli 2 tuntia. GIFA-vuonna Technical Forum pidetään Frankfurtissa. Maailmankokousvuonna Technical Forum pidetään maailmankokouksen
yhteydessä. Kun välivuosia tähän järjestelmään syntyy,
Technical Forum pidetään silloin jossain muualla. Kesällä
2009 se pidetään Tsekissä, Brnossa, josta myös ensi vuoden
maailmanpresidentti Milan Horacek on kotoisin. Vuonna
2011 järjestetään seuraava GIFA ja sen yhteydessä luonnollisesti järjestetään laaja kaksipäiväinen Technical Forum.

Ja tässä avataan IFEX messuja. Messujen avajaisiin oli saatu intialaisen valtiollisen hierarkian korkealta huipulta osallistujia. Avajaiset pidettiin ulkona telttakatoksessa. Henkilöt vasemmalta: Mr. V. Mahadevan,
President, IIF; Prof. Keisaku Ogi, President, WFO; Mr. S. Viji, Managing
Director, Brakes India Ltd., Chennai; Mr. C. R. Swaminathan, Chairman,
56th IFC; Mr. Andrew Turner, Secretary General, WFO; Mr. Vinod Kapur,
Chairman, 68th WFC Organising Committee ja Mr. K. S. Satyanarayana, Past President, IIF. Kuva on sikäli hyvällä hetkellä otettu, että tilaisuus ei ole vielä alkanut ja kaikki herrat istuvat paikallaan.

Mitä WFO julkaisee?
WFOn tieteellinen toimintamuoto on ”International Cast
Metals Research Journal”-nimisen kausijulkaisun toimittaminen ja kustantaminen.. Tämä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti on ollut olemassa vasta muutaman vuoden englanninkielisenä. Lehti jatkaa saksalaisen Giessereiforschung
-lehden pohjalta samanmuotoisena. Giessereiforschung
ehti ilmestyä saksankielisenä 57 vuotta. Nyt on siis menossa lehden 59. vuosikerta. Miksi tällainen muutos? Se on
kirjoittajalle tuntematon asia. Arvaan kuitenkin, että kyseessä on yleismaailmallinen englanninkielen yleistyminen myös
tiedemaailmassa. Nuoret tutkijat osaavat yhä harvemmin
saksan kieltä, joka aiemmin oli valimo- ja metallialalla
olennaisen tärkeä julkaisukieli. Lehti keskittyy tieteelliseen
metallien tutkimiseen, voisi sanoa perustutkimukseen, ja
tällä alalla uusien merkittävien tutkimusten maailmanlaajuiseen julkistamiseen. Englanninkielisen ulkoasun aikana
siinä on julkaistu kaksi suomalaisten tutkijoiden laatimaa
artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa kirjoittajina olivat
tutkija, DI Veijo Rauta ja professori Juhani Orkas. Aiheena
oli valimon prosessivalvonnan data-analyysimenetelmät.
Tutkimus perustui havaintoihin automaattikaavausvalimoissa, jotka käyttivät tuorehiekkaa. Toisessa artikkelissa oli
kirjoittajana tutkija, TkT Celal Cingi sekä professori Juhani
Orkas. Artikkeli keskittyi kertomaan reaktioista, joita muodostuu muotin ja metallin välillä, kun valetaan magnesiumtarkkuusvaluja.

Ostajien foorumissa piti puheenvuoron myös ostojohtaja Pekka Siren
Wärtsilästä. Puhe oli varsinkin meille suomalaisille mielenkiintoista
kuultavaa. Siren lopetti puheensa mielenkiintoisella tavalla. Hän sanoi,
että Wärtsilälle valuissa on tärkeää laatu, laatu ja laatu.

Konferenssikeskuksen eteen oli rakennettu portti, joka oli koristeltu
kongressin teemoilla ja muilla leimoilla.
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Suomalaisilla matkailijoilla oli onni saada yhteys Alteamsin projektipäällikköön Jouko Karhiseen, joka Chennaissa vastaa uuden valimon
rakentamisesta. Joukohan on monelle valimomiehelle tuttu jo Suomen
ajoiltaan. Saapumisen jälkeinen päivä oli varattu Alteamsin nykyisen
painevalimoon tutustumiseen. Ja kun se oli tehty, ryhdyttiin ajamaan
sisämaahan, ja siinä menikin mukavasti tunti poikineen. Matka oli
monella tavalla mielenkiintoinen, ei vähiten kaaosmaista liikennettä
kauhistellessa. Saimme tutustua paikkaan, johon Alteams rakentaa
uuden jättivalimon. Yhtiö löysi liittolaisekseen ja valimon osakkaaksi
Intian suurimman kuorma-autojen valmistajan Ashok Leylandin. Intian
valimon investoinnit nousevat eri vaiheiden jälkeen sataan miljoonaan
euroon, jonka Alteams ja Ashok jakavat tasan. Täydessä vauhdissa valimo työllistää noin 1500 intialaista. Se saavuttaa ensi vuosikymmenen
puolella yli sadan miljoonan euron liikevaihdon. Altemsin valamat painevalut menevät Ashok Leylandin tuotantolinjalle. Valimon on suunniteltu
aloittavan tuotannollisen toiminnan kesällä 2009. Kuvassa vasemmalla
tutkija Janne Kollanus ja kameraa huoltaa Sir Jouko. Valimoviestissä
3/2008 on erillinen artikkeli suomalaisten ulkomaille rakentamista
valimoista, mukana on myös kertomus tästä Alteamsin painevalimosta.
Sir Jouko, suuret ja lämpimät kiitokset meiltä molemmilta, kun käytit
aikaasi meidän kuljettamiseen.

World Foundry Scenario
Kuten kaikilla edistyksellisillä ja itseään kunnioittavilla
yrityksillä ja yhteisöillä, myös WFO on muokannut maailman
valimoteollisuuden skenaarion. Se kuuluu seuraavasti:

Casting A Positive Impact for Growth
Cast metal products touch our lives everyday, encompassing
agriculture, transportation, aerospace, defence, energy exploration, mining, construction, fluid power, instrumentation, computers and a myriad of household products. Almost
every product of innovation on earth has a casting application. This industry is “The Mother of all Industries” as it
impacts practically every other industry”.
Maailman globaali tuotanto rautametalleissa ja ei-rautametalleissa lasketaan olevan 80 miljoonaa tonnia vuodessa.
Valimoviesti 2 • 2008

Suurimmat tuottajat ovat Kiina, USA, Japani, Venäjä ja
Intia. Paljonko tuollainen määrä valua on? Jotta sen jotenkin
ymmärtäisi, laskin sen valuraudan ominaispainolla. Tulokseksi sain umpinaisen kuution, jonka särmä on 225 metriä.
Sellaisen kuution maailman valimot yhdessä toimittavat
joka vuosi asiakkailleen. Suomen kuution särmä samoilla
lähtöarvoilla olisi 27 metriä. Suomen tuotanto tonneissa on
0,2 prosenttia maailman tuotannosta, joka on kaksi kertaa
enemmän kuin mitä meitä suomalaisia maailmassa on.
Suomalaisiahan on maailman ihmisistä vain 0,1 prosenttia
Maailman valutuotannon arvo on 100 miljardia US dollaria, joka nykykurssin mukaan on vajaat 65 miljardia euroa.
Kun nyt on kyse valuista, siitä voidaan laskea se kuuluisa
kilohinta. Maailman valutuotannon kilohinta on 80 senttiä
per kilo. Siis yksi mummon vanha vitonen per kilo. Suomen
valimoteollisuuden keskimääräinen kilohinta on 2,5 euroa,
joka siis on yli kolminkertainen maailman vastaavaan lukuun.
Tätä selittävät Suomen lyhyet sarjat ja keskimäärin paljon
vaativammat valutuotteet. Muitakin merkittäviä selittäviä
tekijöitä toki on. Tunnuslukujen laskemisella saadaan myös
selville, että Suomen valutuotetuotannon arvo koko maailman vastaavasta on 0,6 %. Toisilla sanoilla ilmaistuna tämä
tarkoittaa: Suomessa tehdään 0,2 prosenttia maailman valutuotetuotannosta ja sen voimme laskuttaa yli kolminkertaisella hinnalla verrattuna keskimääräiseen maailman valutuotantoon verrattuna.
Tuotannon kasvu maailmanlaajuisesti valimoalalla on
juuri nyt todella ripeää jopa hengästyttävää. Siinä toki piilee
aina suuri riski, joka käy ilmi myöhemmin tässä artikkelissa. Laskelmien ja useimpien ennusteiden mukaan tuotannon
kasvu on 10 miljardia dollaria vuodessa. Ja samojen lähteiden mukaan kasvu tulee moninkertaistumaan lähivuosina.
Markkinoiden kasvu on valtava mahdollisuus maailman
kehittyville teollisuusmaille. Läntiset teollisuusmaat ovat
kohdanneet merkittävän liike-elämän markkinoiden muutoksen ja myös valmistuskustannusten nousun. Näiden tuloksena läntiset teollisuusmaat ovat lähteneen outsourcingtoimintaan kohdemaana mm. Kiina, Brasilia, Espanja,
Meksiko ja entisen itäblokin maat.
Mainitut maat ovat hankkineet kaikkein uusinta tekniikkaa voidakseen saavuttaa tuotteissa länsimaisten teollisuusmaiden edellyttämän laatutason. Modernia valmistustekniikkaa ja uusinta tietotaitoa siirtyy näihin uusiin toimittajamaihin kovaa vauhtia. Uutta teknologiaa myy pääasiassa
USA, Japani, Saksa, Ranska ja Englanti.

Global Foundry Industry – Future
Teknologia, innovaatiot ja henkilökohtaiset taidot ovat kehityksen vetureita valimoteollisuudessa. Korvaavien materiaalien käyttö ja kehittyminen ovat jo uhka valimoteollisuudelle. Tällaisia materiaaleja ovat mm. komposiitit ja
muovit.
Vallankumoukselliset tuotannon tehostamisen mahdollisuudet, työntekijöiden henkilökohtaiset resurssit sekä innovatiiviset käytänteet tuottavat merkittäviä parannuksia
tuottavuudessa, energiakustannusten vähentämisessä sekä
ympäristöystävällisessä tuotantotekniikassa. Jokaiselle
toimijalle tulee ennemmin tai myöhemmin pakko ottaa
käyttöön parhaat käytännöt toiminnassaan voidakseen olla
17

joka katsantokannalta kilpailukykyinen. Tässä muutamia
varmoja käytänteitä, joita valimoalan toimijoiden on oltava
valmis omaksumaan:
– Computer Based Design (CAD) valujen ja myös
kaikkien työkalujen suunnitteluun
– Vaihtoehtoiset kaavaus- ja keernamateriaalit
– Korkeapainekaavaustekniikat
– Rapid prototyping
– Lost Foam-menetelmän edelleen kehittäminen
– Valujen puhdistamisen ja viimeistelyn mekanisointi.

68th World Founry Congress
Konferenssin teema oli ”Cast for Competitive Edge”. Teeman
seliteosa oli: witness technology, innovation and human
skills drive the casting industry into the future. Nämä jokainen voi kääntää omalla tavallaan. Eittämättä teema kuitenkin viittaa sekä valoksien yleisyyteen maailman teollisuudessa mutta myös siihen, että valujen elegantilla suunnittelulla ja käytöllä pidetään yllä kilpailukykyä ja parhaassa
tapauksessa luodaan kilpailuetua. Varsinaiset käytännön
konferenssijärjestelyt on aina järjestävän maan otettava
omalle vastuulleen. Intiassa järjestäjänä oli The Institute of
Indian Foundrymen (IIF). Tämän järjestön suomalainen
vastine on Suomen Valimotekninen yhdistys ry eli SVY.
Yhdessä maailmanjärjestön kokouksen kanssa Chennaissa järjestettiin 56. Indian Foundry Congress, jonka vastine
Suomessa on SVY:n vuosikokous. Nämä vastaavuudet ja
vertailut ovat hankalia. Tämä johtuu siitä, että WFOn jäseniksi on tullut niin erilaisia järjestöjä niin taustansa, tarkoituksensa ja voimiensakin puolesta. Useimmissa tapauksissa,
jos maassa on kaksi valimojärjestöä, mukana on valimoiden
yhteenliittymä. Ruotsi esimerkiksi on mukana valimoyhdistyksensä – Svenska Gjuteriföreningen kautta. Suomen
edustus WFOssa on perinteisesti mennyt valimoiden toimialaryhmän kautta, sitä allekirjoittanut ei tiedä miksi näin on.
Usein pienissä valtioissa on vain henkilöjäsenistä koostuva
yhdistys, jolloin se edustaa maataan WFOssa. Tällaisia ovat
mm. Slovenian Foundrymen Society ja Norges stöperitekniske Förening. Tshekistä WFO-toiminnassa on The Czech
Foundrymens Society, vaikka maassa on olemassa valimoiden oma yhdistys Association of Foundries of the Czech
Republic. Joten kovin erilaisista jäsenistä WFO koostuu.
Toimintaa hankaloittaa sekin, että monien maiden yhdistyksen vastuunkantajat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Toisissa on
taas runsaasti palkattua henkilökuntaa ja pysyvät konttoritilat maan pääkaupungin keskustassa. Ja tietysti voi yhdistyksen taloudellinen tila olla sellainen, että se ei mahdollista kovin aktiivista osallistumista konferensseihin. Talous ja
toiminnan muodot voivat olla niin heikot, että ne eivät
mahdollista edes WFOn jäsenmaksua ja siten maa jää järjestön ulkopuolelle.
Kongressi oli hienosti järjestetty. Avajaiset ja päättäjäiset
olivat mieleenpainuvia tapahtumia. Kaikki tapahtumat järjestettiin samassa paikassa, myös International Foundry
Exhibition – IFEX 2008. Tällaiset tapahtumat samassa
osoitteessa onnistuvat vain silloin, kun tilat ovat mittavat ja
sellaiset oli paikassa nimeltä Chennai Trade Centre, the
Congress and Exhibition Venue. Konferenssikeskus oli
avara, hyvin jäähdytetty ja todella hieno ulkoapäin. Kaikki
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mahtuivat istumaan avajaisissa ja päättäjäisissä, sillä pääsalissa oli 2000 tuolia.

Buyer’s Forum
Ensimmäisen päivän 7.2.2008 ohjelma oli oikeastaan viiden
tunnin mittainen ”ostajien foorumi”, kuitenkin kaupankäyntiin tarvitaan kaksi osapuolta, joten tilaisuus oli onneksi
rakennettu niin, että se todellisuudessa oli ostajien ja myyjien foorumi. Tilaisuus oli hyvin antoisa ja antoi hyvän
kuvan globaaleista tavaravirroista ja hankintatoimen päätöksentekokriteereistä. Aiheet olivat hyvin mietitty ja luennot erikoisen hyvin valmisteltu ja ne olivat ajankohtaisista
aiheista. Yksi mielenkiintoinen on jäänyt mieleeni. Luennon
jälkeen on aktiivisia puheenvuoron pyytäjiä aivan eri tavalla kuin täällä Euroopassa. Intialaisen autotehtaan ostopäällikkö kertoi luennossaan hankkivansa valoksia Kiinasta
Intiaan (!), ja siitähän nousi melkoinen sanasota puhujan ja
yleisön kesken.

Opening Ceremony
Opening Ceremony oli järjestetty arvokkaalla tavalla suuren
salin eteen. Oli perinteisiä tanssiesityksiä ja loputtomia
puheita, kuten tällaisissa tilaisuuksissa aina on. Jokaisen
puheen alussa aina lueteltiin kaikki mahdolliset asiaan vaikuttaneet arvohenkilöt. Parhaimmillaan, ennen kuin puhuja
pääsi puheensa alkuun, hän oli kunnioittavasti tervehtinyt
varmaan kymmentä henkilöä nimeltä aloittaen aina ”Mister
World Foundrymen Organization President, professor Ogi”.
Eikä siinä mitään, näinhän se kai kuuluukin tehdä. Saksalaiset varmaan panisivat vielä pari kertaa ”Sehr geehrter
Herr Professoria” sinne väliin.
Illalla Opening Ceremonyn jälkeen oli Banquet, myös
nimellä Gala Dinner mainittu tapahtuma, Sen aikana saimme illallisen, jossa ei mausteita ollut säästelty.

Technical Sessions
Technical Sessions on kaksipäiväinen pitkä luentojen sarja.
Se alkaa aina osiolla Plenary, joka kestää ensimmäisen aamupäivän ja sen kaikille osallistujille yhteinen. Sen jälkeen
on useampia saleja käytössä, joissa esitetään eri teemoihin
liittyviä tutkimuksia, joita kutsutaan nimellä ”technical
paper”. Näin kun toimitaan, saadaan kahden pitkän päivän
aikana 70 luentoa pidettyä. Allekirjoittanut esiintyi Plenaryssa ja piti esitelmän otsikolla ”Enhancing competitiveness
of European SME iron foundries by full customer service
concept fitting together local production and outsourcing.
Olihan se jännittävä tilanne, kun kuulijoita on pitkästi toista tuhatta. Tutkija Janne Kollanus esiintyi samana iltapäivänä, myös suurelle yleisölle ja hänen aiheensa oli ”ERP in
foundries – towards optimized cast production with order
driwen DES”. Nämä molemmat esitelmät on saatavissa
allekirjoittaneelta, mikäli asia alkaa kiinnostaa. Samoin allekirjoittaneelta voi tiedustella ja saada käyttöönsä kaikki esitetyt ja esittämättömät ”technical papersit”, joita siis on yhteensä 140. Joten ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostaa.
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Chennai

Yleiskokouksen jälkeen menin onnittelemaan vuoden 2009 maailmanpresidenttiä, joka oli juuri valittu yksimielisesti maailmanjärjestön
johtoon. Henkilöt vasemmalta, professori Keisaku Ogi, President 2008
WFO, kirjoittaja, professori Milan Horacek, President 2009 sekä magister Mirjam Jan-Blazik, President, Slovenian Foundrymen Society. Sitä
en tiedä, miksi juuri valittu maailmanpresidentti on niin kovin vakavana
valokuvassa.

Yleiskokous järjestäytyy. Pöytiin on jaettu 26 maan liput ja keskellä salia
istuvat ”vanhat herrat” eli Past President Council. Myös maailmanjärjestön Executive Members of WFO istuu keskellä salia. Kaikki nämä virat
ovat luottamusvirkoja eikä niistä makseta mitään korvausta puhumattakaan palkasta. Ilman näihin henkilöihin luotuja suhteita ei taida olla
juurikaan asiaa maailmankokouksen järjestäjäksi.
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Chennai on valtava metropoli, missä on 7 miljoonaa asukasta. Kaupunki muutti nimensä kymmenen vuotta sitten.
Ennen vuotta 1998 kaupunki tunnettiin nimellä Madras.
Syytä nimenvaihtoon en ole saanut selville, mutta uusi nimi
Chennai sisältää ajatuksen sanoista ”the Gateway to the
South”. Laihat ja pyhät lehmät tallustelevat kaduilla ja
puolet ihmisistä kävelee paljain jaloin. Kodittomia ihmisiä
nukkuu jalkakäytävällä eikä sitä kukaan kummana pidä.
Suhtautuminen vanhoihin ja myös köyhiin ihmisiin kuitenkin on silmiinpistävän kunnioittavaa. Monien osallistujien
onneksi kokous järjestettiin aivan helmikuun alussa, sillä jo
helmikuussa ilmat olivat tukahduttavan kuumia ja kosteita.
Paikalliset sanoivat heinäkuussa olevan 15 astetta kuumempaa. Tämä oli yksi syy järjestää maailmankokous helmikuussa. Ja ihan hyvä syy olikin. Toki siitä seuraa yhdistystoiminnan kannalta hankaluuksia, kun edellisen vuoden
tileille tulee kova kiire. Vuoden 2009 maailmanpresidenttikin pitää valita heti vuoden 2008 alussa, joka on varsin
erikoista. Perinteisesti WFC on ollut syksyisin tai poikkeuksellisesti kesällä.
Liikenne on kaaosmaista. Jotkut konferenssivieraista
viettivät taksissa aamuin illoin 2 tuntia päästäkseen hotellista konferenssiin ja takaisin. Meillä suomalaisilla oli tässä
suhteessa hyvä onni, sillä meidän matka kesti vain puoli
tuntia. Voin hyvin ymmärtää, kun matkaoppaassa sanotaan,
että Intiassa ei pidä koskaan ottaa vuokra-autoa käyttöön.
Länsimaiseen liikennekulttuuriin tottunut autoilija tuskin
selviäisi paikallisessa liikenteessä viittäkään minuuttia ilman
kolaria.
Chennailla on vahvat siteet kansainvälisyyteen, jotka
periytyvät englantilaisten siirtomaaherrojen ajalta. Tämän
vuoksi kaupunki edelleen on erittäin kansainvälinen. Chennai on Tamil Nadu maakunnan pääkaupunki. Tamil Nadu
maakunnassa on yli 60 miljoonaa asukasta. Alue on liikeelämän parissa korkealle arvostettu poliittisesti ja taloudellisesti vakaana alueena. Lisäksi Chennailla on intialaiseksi
kaupungiksi toimiva infrastruktuuri ja sinne ovatkin sijoittuneet ainakin Nokia, Perlos, Alteams, Kone, Aspocomp,
Salcomp, Lindström, Orbis, Vacon ja Lemcon. Nokia aloitti puhelinvalmistuksen Chennaissa vuonna 2006 ja on investoinut yli 100 miljoonaa euroa kännyköitä ja tukiasemia
valmistaviin tehtaisiinsa sekä työllistää noin 2000 ihmistä.
Wärtsilä taas on Intian markkinoiden uranuurtaja ja vuonna
2005 sen liikevaihto Intiassa oli 130 miljoonaa euroa. Koneella on peräti 30 prosentin markkinaosuus hisseissä.
Metso Mineralsin laitteilla valmistetaan 40 prosenttia pääteiden murskeista.
Chennaissa on koulutukseen panostettu poikkeuksellisen
voimallisesti. Kun ajoimme Chennaista autolla Nokian
tehtaiden ohi Alteamsin tulevan alumiinivalimon tontille,
näimme Chennain ja Nokian välisellä 35 kilometrin matkalla 32 teknistä oppilaitosta. Ja ainakin Intiassa Nokia,
päinvastoin kuin Saksassa, nauttii erinomaisesta työnantajan
maineesta. Kun Nokia laittoi lehteen nimettömän ilmoituksen ”globaali yritys hakee teknikoita ja henkilöstöä kokoonpanolinjoille”, ensimmäisenä päivänä tuli 3000 hakemusta
ja viikon kuluessa 12000 hakemusta lisää.
Chennai on kiinnostava yrityksille, jotka toimivat auto19

teollisuuden piirissä. Chennaita kutsutaan nimellä ”Detroit
of India”. Syy lisänimeen on se, että yli 40 prosenttia maan
autoteollisuudesta sijaitsee täällä. Tämä tarkoittaa automaattisesti vahvaa valimokeskittymää tälle alueelle.

Intia
Intia muodostaa valtavan markkinamahdollisuuden, sillä
viidennes maailman väestöstä asuu siellä. Intiassa on 1,1
miljardia asukasta. Väkiluku on siis 220 kertaa kotoista
Suomeamme suurempi! Ja syntyvyys on aivan eri lukemissa kuin meillä. Eri arvioiden mukaan Intia onkin nousemassa maailman toiseksi suurimmaksi markkinaksi heti USA:
n jälkeen. Intia on luonnollisesti myös maailman suurin
demokraattisesti johdettu maa.

Intian valimoteollisuus
Intiassa on noin 4500 valimoa, joista 80 % on ns. SME
(pieni ja keskisuuri) valimoa. Huomattavaa on, että heidän
oman ilmoituksensa mukaan koko maassa on vain 10 maailmanluokan valimoa, joista he itse käyttävät termiä ”world
scale economy”, jolla he varmaankin hakevat termiä ”world
class foundry”. Käytettäessä tuotantotonneja jakoperusteena, todetaan kokonaistuotannon jakautuvat Intiassa seuraavasti:
– 70 % harmaa valurauta
– 12 % valuteräs
– 9 % pallografiittirauta
– 8 % ei rautametalli
– 1 % adusoitu rauta eli temperrauta.
Suomen valimoteollisuuden luvut ovat erilaiset erityisesti
harmaan valuraudan ja pallografiitin jakauman suhteen:
Harmaa valurauta 31 %, valuteräs 13 %, pallografiittirauta
46 % ja ei-rautametallit (lähinnä siis alumiini) 10 %.

The Institute of Indian Foundrymen
Intiassa on toiminut vuodesta 1950 The Institute of Indian
Foundrymen, joka siis vastaa kotoista SVYtä. IIF omistaa
kokonaisuudessaan komean kivitalon toimintansa pyörittämistä varten New Delhissä, missä sillä on pääpaikka. Koko
valtakunta on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen
(Chapter) jotka noudattelevat maan ilmansuuntia, pohjoinen,
itäinen, eteläinen ja itäinen. Niiden alaisuudessa toimii 26
paikallisosastoa. Tiedot maaliskuulta 2008 kertovat seuraavaa (suluissa suomalaiset vastaavat): Henkilöjäseniä 963
(noin 750), elinikäinen jäsenyys eli life member 545 (0),
pienet valimot 334 (noin 50), suuret valimot 105 (0), opiskelijajäsenet 57 (noin 20), yhdistysjäsenet 46 (0), Fellow
member 19 (0). Mitä elinikäinen jäsenyys (life member)
oikein tarkoittaa? On kaksi vaihtoehtoa, kyseessä on henkilö, joka on maksanut kerralla koko elinikäisen jäsenmaksuvelvoitteensa tai sitten kyseessä on suomalaista kunniajäsenyyttä ja/tai ansiomerkin saantia vastaava huomionosoitus
ansiokkaasta yhdistyksessä toimimisesta. Kummasta on
kyse, sitä en ole saanut vielä selvitettyä.
IIF:n toiminta on eräänlainen meidän Valtarin ja SVYn
yhteenliittymä. Siihen siis voi liittyä sekä henkilöjäsen että
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yritysjäsen toimivana ja äänivaltaisena jäsenenä. Näinhän
meillä ei ole tilanne Suomessa Valtarin suhteen. IIF tukee
monella tavalla maan vientivalimoita, toimii virallisena
neuvottelukumppanina edustaen valimoteollisuutta Intiassa
maan hallituksen ja teollisuusjärjestöjen suuntaan, tekee
luetteloita maassa toimivista valimoista, kerää ja julkaisee
vuosittain Intian valimoiden tuotantotilastot, pitää yllä aktiivista jatkokouluttamista valimoiden tarpeisiin mutta myös
perustutkintoja voi täällä suorittaa sekä koordinoi ja hallinnoi maan valimoteknistä tutkimusta. IIF julkaisee maan
ainoaa valimoaiheista ammattilehteä ”Indian Foundry Journal”, joka on mielenkiintoinen sekoitus käytännön valimoartikkeleita, valimotilastoja, tieteellisiä tutkimuksia sekä
maksettuja mainoksia.
IIF julkaisi kuukausi sitten uudistetun kirjan ”Indian
Foundry Directory 2008”. Tietoteos kattaa koko Intian valimoteollisuuden ja kirjassa on valimoluetteloiden lisäksi
suuri määrä artikkeleita, jotka perustuvat virallisiin tilastoihin sekä muihin teollisuudesta saatuihin tietoihin. Kirjassa
on myös mielenkiintoisia artikkeleita, tilastoja ja ennusteita Intian valutoimituksista EU-alueelle. Ja yllättävää kyllä,
kirjassa on myös kattava luettelo maan valunostajista! Siitä
voisi moni eurooppalainen valimojärjestö ottaa vinkkiä ja
alkaa kerätä tällaista tiedostoa. Kerääminen kuitenkin kestää
vuosia, joten päätökset pitäisi tehdä järjestöissä kauaskantoisesti vuosia ennen kuin taulukot ovat valmiita julkisuuteen.
Tällaisesta avoimesta tiedosta hyötyvät molemmat osapuolet pitkän ajan kuluessa ja näin asia on myös valimoteollisuuden intresseissä. Kirjassa on melkein 1000 sivua, joka
kertoo aineiston määrästä aika paljon. Mikäli kirja kiinnostaa jotakin lukijaa, sitä voi lainata kirjoittajalta. Kirjan aineisto on saatavissa myös CD-muodossa. Sekä kirjaa että
CD:tä voi tilata myös suoraan IIF:ltä.
Intiassa toimii myös yhdistys nimeltä Indian Foundry
Association (IFA). Sen toimenkuvana on edustaa valimotyönantajia ja valimoiden omistajia suhteessa esimerkiksi
maan hallitukseen.

Synkät pilvet saapuivat – ja nopeasti
On surullista taas kerran havaita, kuinka historia toistaa itseään. Vuosikausia alalla kestänyt kiivas kasvu, investointien suunnittelu, suurten investointiohjelmien läpivienti
sekä tulevaisuuteen luottaminen muuttuivat hetkessä täydelliseksi kaaokseksi. Helmikuun alussa alan asiat olivat
hyvällä tolalla Intian valimokentässä. Ehkä elettiin jopa
jonkinlaisessa nousuhumalassa. Tämähän on tuttua meille
suomalaisille. Tästä humalasta intialaiset eivät selvinneet
pelkällä päänsäryllä – taisi tulla oikein kuningaskankkunen.
Uutiset Intiasta kertovat, että valimoiden raaka-aineet
ovat nousseet muutamassa kuukaudessa seuraavalla tavalla:
ferromangaani 83 %, muut ferroseokset yli 30 %, teräspalaromu 47 %, valimokoksi 42 %, pig iron 46 % jne. Intian
valimoteollisuus, maailman neljänneksi suurin valutuotteiden valmistaja, on totaalisessa kriisissä.
Intialaiset valimot ovat tehneet vientisopimukset pitkäksi aikaa lähes kiinteillä hinnoilla ja siellä parhaimmillaankin
5 % neuvotteluvaraa ylöspäin. Tarve nostaa hintoja on yli
30 %, toteaa Mr. Pawan Sureka, joka on hallituksen puheenValimoviesti 2 • 2008

Kiinan edustaja on tässä antamassa raporttia Changhain järjestelyjen
nykytilasta. Hän myös toivottaa kaikki tervetulleeksi vuonna 2010
Changhaihin.

johtaja, IFA. Mr. Seghall, vice president, IIF, kertoo hälyttävän uutisen. Huhtikuun viimeisinä päivinä jo yli puolet
Intian rautavalimoista on kokonaan suljettuna. Kaikki loputkin suunnittelevat tuotannon alasajoa. Tulorahoitus ei
yksinkertaisesti riitä rahoittamaan teollista toimintaa. IIF
julkistaakin hyvin vakavan vetoomuksen maan hallituksen
suuntaan. IIF kertoo, että tällainen hallitsematon raaka-aineiden nousu raunioittaa koko valimoteollisuuden ja sen
kannattavuuden. Kriisi on sulkenut ja sulkee suuret määrät
valimoita. Intiassa se kai tarkoittaa satoja tai jopa tuhansia
valimoita. IIF:n hätäjulistuksessa todetaan totuudenmukaisesti, että kriisi heijastuu nopeasti mm. auto-, traktori-,
komponentti-, koneenrakennus-, ja lukuisassa muussa teollisuudessa. Näissä ei yksinkertaisesti ole varastoituna valuja, kaikki kun toimitetaan jittinä tai jottina. Valimoalan
kriisi syöksee kokonaisia teollisuudenaloja syvään kriisiin.
Intialaiset toimijat käyttävät kirjoittajan mielestä hyvää ilmaisua valimoteollisuudesta, nimittäin ”the Mother Industry”. Ja sitähän valimoteollisuus, totta vieköön, onkin.
Voidaanko siis jopa kysyä näin, että täältäkö se maailmanlaajuinen teollisuuden ylikuumentuneiden suhdanteiden
jäähtyminen alkaa? Ken elää, se näkee. Eihän tähän kai
muuta voi sanoa. Suhdanteiden jäähtymisestä kertoo juuri
valmistunut tilasto, jossa ilmoitetaan koko Intian teollisuuskasvun pudonneen vuoden 2007 aikana tasolta 12 % tasolle 7 %. Luku 7 % on totta kai vielä aivan hyvä kasvuluku.
Mutta nyt alkanut valimokriisi saattaa pudottaa kuluvan
vuoden kasvun hyvinkin pieneksi – riippuu kokonaan kuinka tilanne saadaan ratkaistua, ja millä hinnalla. Tilanne
pahenee kuitenkin koko ajan, sillä mainittujen raaka-aineiden hinnannousu vain jatkuu.

Onko Intialainen valimo meille uhka?
Haikea hetki on koittanut, eli Closing Ceremony on alkamassa. Henkilöt
ovat melkein samat kuin näyttelyn avajaiskuvassa

Lattiamanu tässä suuntaa valoja, tällaisen tapahtuman yhteydessä
tarvitaan kymmenittäin teknikoita hoitamaan mm. av-laitteita. Ilmeisesti
yksi teknikko seisoi sulakekaapin vieressä ja vaihtoi sulakkeita, sillä
niin usein koko suuri sali pimeni sähkökatkokseen. Myös allekirjoittaneelle kävi esitelmän aikana niin, että läppärin kuva vain katosi kesken
esitykseni ja loppuluento piti puhua ulkomuistista, missä järjestyksessä
slaidit tulevat suurelle kankaalle. Onneksi suuret kuvat sentään tulivat
yleisön nähtäväksi
Valimoviesti 2 • 2008

Onko intialainen valimo suomalaiselle valimolle uhka?
Kysymys on hyvä ja ajankohtainen, vallankin siinä vaiheessa kun edellä kuvatusta kriisistä on selvitty. Viestit Intian
valimoiden globaalista kilpailukyvystä ovat ristiriitaiset.
Tilastot näyttävät varsin mukavilta ja erityisesti viennin
tuleva kasvu (?) niissä kuvataan suureksi. Intian valutuotteiden suoran viennin arvo koko tuotannosta on 18 %, joka
on kovasti kasvanut 2000-luvulla. Suomella tämä luku on
yli kolmannes, Ruotsilla 10 %. Mutta eihän suoran viennin
prosenttiosuus sinänsä mitään erityisen olennaista kerro.
Tällaiseen tarkasteluun on aina otettava monta muutakin
asiaa. Ja on fiksumpaa viedä valut maasta valmiina tuotteina – saadaan rautaan sidottua älyä! Tällainen valutuotevoittoinen tuote voi olla dieselmoottori, traktori, paperikone,
telekommunikaatiotekniikan asennusvalmis komponentti,
haponkestävästä teräksestä valettu pumppu tai vaikkapa
tuulivoimalan vaihde sekä sen napakappale.
Intian osuus valutuotteiden globaalista viennistä on 2 %.
Intialaisilla on kilpailukeinoina erittäin alhaiset palkkakustannukset, varsinkin tuotantoon osallistuvilla työntekijöillä.
Palkkainflaatio tosin on erittäin korkea eli 30 %. Yleinen
inflaatio on maltillinen 5 % vuodessa. Pankkilainan saa 11
%:n korolla. Intialaisessa valimoteollisuudessa on yleisesti ottaen hyvin koulutetut johtajat, insinöörit ja teknikot.
Englanninkielen taito on kauttaaltaan hyvä ja liikemiehet
siellä ovat hyvin tottuneet eurooppalaiseen kulttuuriin ja
21

bisnestapoihin. Suurin este nopealle etenemiselle on kuitenkin rapakunnossa oleva tiestö ja riittävän teollisen infrastruktuurin puute.
Viikon konferenssimatkan aikana myös vahvistui se
käsitys, että intialaiset ovat kyllä tavattoman kohteliaita ja
lupaavat koko ajan tehdä pyydetyn asian. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ensimmäisellä tai toiselle pyytämisellä, kun
menee viiden tähden hotellin ulkopuolelle. Mielenkiintoinen
oli myös kokemus siitä, että kirjoittaja oli sopinut tapaamisen suurehkon teräsvalimon johtajan kanssa. Herra ei koskaan
ilmestynyt paikalle, eikä koskaan tullut edes asiaa pahoittelevaa sähköpostia tai soittoa. Toinen havainto oli IFEX
messuista. Tavallisestihan on niin, että vaikka osastot tehdäänkin kiireessä ja aina viime tipassa, ne länsimaissa ovat
aina valmiit silloin kun ovet avataan yleisölle. Intiassa tilanne oli se, että messujen jo auettua yleisölle, käytävillä
paljasjalkaiset pojat kantoivat juosten väliseiniä ja osastojen
rakenteita naulattiin paikalleen. Järjestäjillä oli kuitenkin
ollut 6 vuotta aikaa valmistautua tähän kansainväliseen ja
varmuudella heillekin tärkeään tapahtumaan. Intialaisesta
täsmällisyydestä voin kertoa sen, että Closing Ceremonyn
alku myöhästyi vähän yli tunnin. Siinä vaiheessa, kun seremonioiden oli ilmoitettu alkavan, paikalle saapuivat lattiamanut ja äänentoistolaitteiden asentajat. Siinä sitten me
länsimaiset vieraat vilkuilimme tunnin ajan kelloa ja ohjelmaa, että joku nyt ei täsmää. Intialaiset kongressivieraat
eivät olleet moksiskaan. Eihän se meitä suomalaisia haitannut, meillä kun ei ollut lentokentälle menoa sinä päivänä,
kuten monella muulla oli asian laita.

Sunnuntai oli vapaapäivä, jolloin kerättiin voimia kotimatkaa varten.
Ajelin taksilla Chennain keskustaan ja tutustuin siellä nähtävyyksiin.
Menin myös kaupunginkirjastoon. Tässä on kirjaston koko metalliteollisuutta käsittelevä aineisto, osiot Metals Technology ja Manufactures.
Yksi ainoa uudehko kirja ”Handbook of Die Design” oli hyllyssä. Kirjat
olivat kunnoltaan niin repaleisia ja likaisia, että suomalainen kirjastovirkailija olisi varmaan saanut sydänkohtauksen ja heittänyt kaikki saman
tien roskiin.

Lopuksi
Maailmankokous Intiassa oli hyvin mieleenpainuva tapahtuma. Osallistujien suuri määrä teki tilaisuudesta todellisen
megatapahtuman ja intialaiset valimomiehet saivat järjestettäväkseen maailmankokouksen 20 vuoden tauon jälkeen.
Meneillään on koko maailmaa koskeva työn ja pääomien
uudelleenjako. Se kulminoituu Kiinan ja Intian nousuun ja
sekä toisaalta suomalaisyritysten voimalliseen marssiin
maailmalle. Irtisanomisista syytetään usein globalisaatiota,
maapalloistumista, joka syyttäjien mukaan merkitsisi työpaikkojen siirtymistä halpamaihin. Toisena ilmentymänä
olisi aasialaisten tuotteiden vyöry maailmanmarkkinoille.
Suomalaisyrityksillä on ulkomailla jo noin 300 000 työpaikkaa. Silti on vaikea nähdä, että avoimeen kaupankäyntiin ja
rajat ylittäviin investointeihin nojaava maapalloistuminen
olisi yleisesti heikentänyt työllisyyttä Suomessa tai ylipäätään Euroopan unionin alueella. Työmarkkinajärjestöjen ja
EUn työolojen tutkimussäätiön tuoreessa selvityksessä on
tarkasteltu globalisaation vaikutuksia. Alle kymmenesosa
Unionin 15 vanhan jäsenmaan työpaikkahävikistä johtui
tuotannon ulosliputuksesta ja eivätkä tutkijat havainneet
mitään merkkejä tämän kehityksen voimistumisesta. Toimintojen siirtyminen Aasian halpatuotantomaihin ja niistä
seuranneet irtisanomiset ovat harvinaisia. Säätiö arvioi
niiden olevan merkittäviä lähinnä mediailmiönä. Unionin
alue on yhtä suosittu investointikohde kuin Aasia, ja Unionin alueella työllisyys on parantunut tasaisesti.
Suomi on käypä esimerkki siitä, että globalisaation seu22

Nokian työntekijät viedään ja tuodaan töihin työnantajan bussilla. Tällaisia busseja tuli useita vastaan moottoritiellä. Tämä on kuulemma varsin
yleinen tapa, ja myös Alteamsin nykyinen valimo noudattaa tällaista tapaa. Onhan se ainakin ympäristöystävällisempää kuin se, että jokainen
työntekijä tulisi töihin omalla autollaan. Olisiko tässä jotain suomalaisille
työnantajille mietittävää?

Siellä sitä vain avopäin, avojaloin ja ilman kypärää ajellaan kahden
suuren kuorma-auton välissä. Ja toinen setä istuu kyydissä samalla
tavalla varustautuneena. Näkymä on auton etupenkiltä.
Valimoviesti 2 • 2008

Riksaa voi ajaa ilman kenkiäkin, ei ole niin kuumakaan kuin kenkien
kanssa. Näkymä on auton etupenkiltä.

Tässä taidetaan odottaa liikennevaloissa. Naapuri viereisellä kaistalla
katselee valokuvaajaa ihmeissään. Näkymä on auton etupenkiltä.

Tässä on tyypillinen kuva Chennain kadulta, paljasjalkaisia vanhuksia,
laihoja lehmiä ja monella mielikuvituksellisella tavalla ylikuormitettuja
mopoja, moottoripyöriä ja polkupyöriä.
Valimoviesti 2 • 2008

raukset ovat pikemminkin myönteisiä. Kansainvälisen
kaupan kasvu ja maiden rajat ylittävät investoinnit ovat
kiihtyneet maassamme etenkin 1990-luvulta alkaen. Noista
ajoista tähän päivään maamme työllisyysaste on noussut
reilusti ja työttömyysaste laskenut kolmasosaan. Suomi ei
ole koko historiansa aikana ollut niin globalisoitunut kuin
viime vuonna, jolloin Suomeen syntyi ällistyttävät yli 100
000 uutta työpaikkaa ja työttömyys jatkoi nopeaa laskuaan.
Suomen bruttokansantuotteesta 45 prosenttia on vientiä. Se
synnyttää työpaikkoja ja mahdollistaa hyvinvointivaltion
rahoittamisen niin Suomessa kuin koko Euroopassakin.
Lisääntyvään kansainväliseen kaupankäyntiin ja investointeihin tukeutuva globalisaatio näkyy myös kehitysmaissa. 1990-luvun alkupuolella melkein kolmasosa maapallon
väestöstä eli äärimmäisessä köyhyydessä eli ansaitsi vähemmän kuin yhden dollarin päivässä. Nykyisin näiden ihmisten
osuus on tippunut alle viidesosan. Aasian maiden avautuminen maailmantalouteen on ollut maailmanhistorian suurin
köyhyyden poistamisprojekti. Äärimmäinen esimerkki
globalisaatiosta ovat Koreat. Etelä-Korea oli vielä toisen
maailmansodan jälkeen elintasoltaan Kongon tasolla! Sen
jälkeen maa valitsi tietoisesti kytkeytymisen maailmantalouteen. Pohjois-Korea puolestaan valitsi eristäytymisen.
Pohjoisessa vallitsee nälänhätä ja kurjuus, etelässä vauraus.
Tätäkö nämä meidän kotikutoiset globalisaation vastustajat
haluavat? Kannattaa huomioida vaikka sellainen seikka,
että erityisesti Pohjois-Suomi tarjoaa teollisia työpaikkoja
enemmän, kuin mitä niihin saadaan tulijoita. Pohjois-Suomessa on 2,3 kertaa enemmän avoimia työpaikkoja kuin
kuusi vuotta sitten. On siis työntekijöiden markkinat. Työttömät työnhakijat, vastavalmistuneet opiskelijat ja työpaikkansa vaihtoa harkitsevat ovat päässeet alkuvuoden aikana
valitsemaan pohjoisessa yli 7000 avoimen työpaikan tarjonnasta. Tämän on mahdollistanut maapalloistuminen, muuten
pohjoisessakin pitäisi yrittää elää myymällä arpoja toinen
toisilleen. Olisi mielenkiintoista kuulla globalisaation vastustajien resepti, kuinka asiat olisi pitänyt pohjoisessa hoitaa,
jotta työllisyys olisi siellä näinkin hyvä? Suomessahan
pääsee julkisessa elämässä pitkälle vastustamalla asioita.
On ihan sama, mitä vastustaa, voi vastustaa EU:ta, Euroa,
ydinvoimaa, tuulivoimaa, hiilivoimaloita, turpeen nostoa
polttoaineeksi, teollisuusalueita, yliopistouudistusta, Innovaatioyliopistoa, geenimuunneltua ruokaa, moottoriteiden
rakentamista, inflaatiota ja vaikkapa globalisaatiota. Tiesittekö muuten, että alle 10 % suomalaisista osaa selittää,
mitä se inflaatio on. Kuinka monen luulisitte osaavan selittää mitä on globalisaatio? Tällaiset jotakin epämääräistä
mörköä vastustava henkilö koetaan suomalaisessa keskustelussa tavattoman viisaaksi ja kauas näkeväksi.
Ei allekirjoittanut silti mikään globalisaation kritiikitön
ihailija ole. Globalisaatio tuo tullessaan aivan käsittämättömän suuria haasteita ja ongelmia. Globalisaatio on suorassa
törmäyskurssissa ympäristön sietokyvyn kanssa. Jatkuvasti kasvavat hiilidioksidipäästöt ovat johtamassa markkinatalouden suurimpaan toimintahäiriöön. Pienenä tupruttajana
siellä on ns. ”turistirauta”, jota kuskataan maapallon toiselta puolen toiselle puolelle. Mutta tiesittehän, että yli 90 %
Suomen katukivistä tuodaan Kiinasta, vaikka suomalainen
kiviaines kestäisi moninkertaisesti kauemmin. Voi, kunpa
joku kertoisi näille ostajille, että hinta ei ole sama kuin
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kustannus. Tämän yksinkertaisen säännönhän ainakin me
valimomiehet olemme jo oppineet. Luonnonvarojen riittävyys, jossa Intian valimotoimialan kriisissäkin pohjimmiltaan
on kyse, nousee maailmanlaajuiseksi tulevaisuuden kysymykseksi. Raaka-aineista ja energiasta tulee pula ja niiden
hinnat tulevat vain nousemaan. Globalisaatio on sellainen
Moolokin kita, että se jatkuvasti aiheuttaa kaikkien rakenteiden muutosta kiihtyvässä tahdissa. Tätä tietysti kärjistää
se, että työntekijöiden ääntä ei juurikaan kuunnella muutostilanteissa.
No, miten tämä edellä mainittu liittyy valimoteollisuuteen
ja maailmankokoukseen Intiassa? Se liittyy sillä tavalla,
että yli 90 % meidän valamista valutuotteista päätyy globaaleille markkinoille. Kiihtyvällä vauhdilla viedään suomalaisia koneita myös Euroopan ulkopuolisille mantereille.
Maapalloistuminen aiheuttaa meille hirvittävät kustannuspaineet ja sitä kautta tehokkuuden lisäämispaineet mm.
valimoteollisuudellemme. Tästä yhtälöstä yksikään valimoalalla työskentelevä ei irti pääse. Kun pääsee katsomaan
asioita riittävän kaukaa (Intiasta asti), niin moni asia loksahtaa paremmin paikalleen kotiin tultua.
Kiitän työnantajaani sekä teknologiateollisuus ry, valimoiden toimialaryhmää saamastani taloudellisesta tuesta

Tämä polkupyöräilijä on päättänyt viedä kaikki korit kerralla. Mitäpä sitä
useampaan kertaan kuormaa hakemaan.

matkaa varten.
Lähteet
Artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija pyytää
sähköpostilla: olavi.piha@tkk.fi
Artikkelin laatija toimii tutkijana Teknillisen Korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä Suomen Akatemian FC-ICT

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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maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
40. jakso

Paavo Tennilä

Kirkonkellojen
kuntoa testataan
Giesserei-lehden numerossa 2/2008
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraavaa: Syyskuussa 2005 aloitettiin eurooppalainen projekti ”Probell – Maintemance and Protection of Bells”.
Projekti saatiin käyntiin paitsi EU-tutkimusprojektina myös lahjoitusvaroin.
Hankkeen tarkoituksena on säilyttää
historiallisesti erittäin arvokkaita kirkonkelloja toimintakelpoisina ja siihen
on varattu 1,6 miljoonaa euroa. Työhön
osallistuvia yhteisöjä on yhteensä 13
– kellovalimoja, korkeakouluja sekä
kelloalan asiantuntijoita.
Projektin puitteissa on tutkittu hiljattain Ranskan suurinta kirkonkelloa,
kuva 1, joka toimii Sacré Coeurin
kirkossa Pariisissa. Kellon, jonka nimi
on ”Savoyarde”, valoi kellovalimo
Georges Paccard Annecy-le-Vieux’ssa
vuonna 1891. Kellon massa on 18,5
tonnia ja halkaisija 303 cm. Kellon
kielen massa on 850 kg. Kellon sävelkorkeus on matalin Ranskassa toimivista kelloista, kontra-oktaavin cis. Sacré
Coeurin kellonsoittaja pitää sitä myös
kauneimpana kellona Ranskassa.
Tutkimusryhmä, jota johti professori Andreas Rupp, totesi kaksi päivää
kestäneiden tutkimusten jälkeen, että
kellosta ei löytynyt mitään vikoja.
Valun laatu on erinomainen. Kellon
ääni on lempeä ja virheetön. Ryhmä
totesi, että kelloa voitaisiin soittaa jopa
nykyistä suuremmalla äänenvoimakkuudella kuuluvuuden parantamiseksi.
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Kuva 1. Ranskan suurinta kirkonkelloa kuntotestataan.

Valimoviesti 2 • 2008

Opetusmateriaalia
alumiinista
Giesserei-lehden numerossa 2/2008 oli
pikku-uutinen otsikkoaiheesta. Saksan
Alumiiniteollisuuden Keskusliitto Gesamtverband der Deutschen Aluminiumindustrie e.V.- on julkaissut alumiinista opetusmateriaalin, nimeltään
”Aluminium kompakt”, joka on tarkoitettu kaikkien koulutustasojen opettajille. Aineisto koostuu käytännön läheisistä opetusmapeista ja opetuslaukusta, joka sisältää erilaisia havaintovälineitä. Perusaineiston lisäksi on
laadittu opetusjaksot alumiinin jyrsinnästä, sorvauksesta ja levyntyöstöstä.
Opetusmappien ohella on saatavissa
videoesityksiä sisältävä CD-Rom.
Opetusmateriaalit on laadittu yhteistyössä Bremenin Metallitekniikan
ammattioppilaitoksen kanssa.
Lisätietoja osoitteesta www.aluinfo.de

Uusi siirtosenkkojen
kuumennusmenetelmä
Giesserei-lehden numerossa 2/2008
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraavaa: Promeos GmbH kehittää ja valmistaa kaasutoimisia huokospolttimia,
kuva 2, jotka toimivat ilman avointa
liekkiä. Huokospolttimet tuottavat
lämpöä sen määrän ja siinä muodossa,
jonka käyttökohde vaatii. Siirtosenkkoja kuumennettaessa laitteessa kuumenee ensiksi tulenkestävästä teräksestä valmistettu putki, kuva 3. Tällainen kuumennustapa kohtelee senkkojen
tulenkestävää vuorausta huomattavasti hellävaraisemmin kuin kuumennus
avoliekillä. Polttimen säätöalue on
laaja, 1:8. Senkan kuumennusaika ja
energian kulutus ovat vain puolet avoliekkikuumennukseen verrattuna.
Sähkön käyttö kuumennukseen maksaa
Saksassa nykyisin kolminkertaisesti
kaasulla kuumentamiseen verrattuna.
Siirtosenkat kuumennetaan sulaa
alumiinia varten lämpötilaan 800 °C ja
sulaa terästä varten lämpötilaan 1000
°C. Tyypillinen senkan kuumennusaika
on alumiinilla alle 1,5 h ja teräksellä
alle 2 h.
Huokospolttimia voidaan käyttää
myös painevalumuottien kuumennuksessa, jolloin kuumennusaikoja voidaan
Valimoviesti 2 • 2008

Kuva 2. Hehkuvaa teräslevysylinteriä nostetaan kuumennettavasta senkasta.

Kuva 3. Huokospoltinta käyttävän senkankuumentimen toimintakaavio.
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lyhentää jopa kahdella kolmasosalla.
Lisätietoja osoitteesta www.promeos.com.

Suuria autonoven
sisäkehyksiä
Matthias Sidersleben ja Rolf Venema
kertoivat otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 2/2008 mm. seuraavaa: Pyrkimys rakenteiden keventämiseen on johtanut alumiinin käytön lisääntymiseen autojen osissa. Autonovien rakenteissa kehitys on kulkenut
teräslevyrakenteista teräslevyn ja kevytmetallivalujen / -profiilien yhdistelmien kautta yhtenä osana painevalettuihin rakenteisiin, kuva 4.
Nissan GT-R -urheiluauton oven
sisäkehyksen mitat, 1300 x 750 mm
ovat nykyisen painevalutekniikan ylärajoilla seinämänpaksuuksien ollessa
2–3 mm. Kehysten projektiopinta-ala
on noin 8 000 cm². Valupaine 500
baaria vaatii noin 44 000 kN sulkuvoiman. Painevaletun osan massa on vain
5,5 kg. Se merkitsee 35 % säästöä teräslevyrakenteeseen verrattuna.
Autonkorin osia valetaan yleisesti
seoksesta AlSi9Mg, joka lämpökäsitellään. Käytettäessä AlMgMn-tyyppisiä
seoksia voidaan lämpökäsittelystä
luopua. Alcoa Auto & Truck Structures
on kehittänyt seoksen C446, joka on
tyyppiä AlMg3Mn. Sillä on erinomaiset törmäysominaisuudet.
Oven sisäkehyksiä valettaessa muotin täyttyminen ja metallin jähmettyminen optimoidaan simuloinnilla, kuva
5. Pitkä jakokanava on kehyksen keskellä. Siitä johtaa muotin onteloon
monta sisäänmenoa. Kuvassa 5 on
ylimpänä ikkunan yläreuna. Tämä osa
on autossa A- ja B-pilarien välissä ja
sen tiiveys on tärkeä törmäyslujuuden
kannalta. Täyttymisen varmistamiseksi on muotin tämä osa varustettu suurilla ylijuoksuilla. Valmiin kappaleen
niille osille, jotka jäävät autossa näkyviin asennuksen jälkeen, asetetaan
suurimmat pinnanlaatuvaatimukset,
kuva 6. Tämä otettiin huomioon myös
valujärjestelmän suunnittelussa.

Kuva 4. Painevalettuja oven sisäkehyksiä Nissan GT-R-urheiluautoon.

Kuva 5. Autonoven sisäkehyksen täyttymisen ja jähmettymisen simulointi. Valitettavasti värit eivät
näy mustavalkoisessa kuvassa.

Kuva 6. Alumiiniseoksesta painevalettu oven sisäkehys Nissan GT-R-urheiluautossa.
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Robotti pistää
ilmareiät
konekaavausmuotteihin

Kuva 7. Tavanomainen hydraulinen ilmareikien pistolaite automaattikaavauslinjassa.

Giesserei-lehden numerossa 2/2008
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraavaa:
Ilman täydellinen poistuminen sulan
metallin tieltä on edellytyksenä valukappaleiden virheettömyydelle hiekkamuotteihin valettaessa. Ilman poistumisen varmistamiseksi tarvitaan ilmareikien pistämistä. Käsin kaavattaessa tämä tapahtuu käsityönä, mutta
automaattikaavauksessa useimmiten
koneellisesti, kuva 7. Ilmareikien pistolaitteessa on vaakasuora levy, johon
ilmareikäpuikot kiinnitetään suunniteltuihin xyz-kohtiin käsityönä. Laitteen
etuna on, että monet ilmareiät syntyvät
yhdellä kertaa. Haittana on, että mallin
vaihdon yhteydessä puikkojen sijoittelu uusiin paikkoihin vie aikaa. Kaavausautomaatti joutuu seisomaan 10–30
minuuttia.
ABB Automation GmbH ja Heinrich
Wagner Sinto GmbH ovat kehittäneet
ratkaisun, jolla kaavauslinjan seisokkiajat voidaan poistaa. Ohjelmoitu
teollisuusrobotti pistää tarvittavat ilmareiät muotinpuoliskoihin, kuva 8.
Ohjelmointi tehdään valettavan kappaleen CAD-tiedoston mukaan ennakolta ja ohjelma siirretään automaattikaavauskoneen ohjausyksikköön.
Teollisuusrobotti voidaan asentaa myös
olemassa oleviin kaavauslinjoihin. Ilmareikien pisto tapahtuu nopeasti. Ilmareikää kohti tarvitaan vain 1,0–1,3
sekuntia ilmareikien halkaisijoiden
ollessa 6–10 mm. Suurin pistosyvyys
on 600 mm.

Tietopaketti
suomugrafiittiraudoista

Kuva 8. ABB
teollisuusrobotti,
johon on kytketty ilmareikien
pistolaite.
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Suomugrafiittivaluraudat ovat yhä
vielä eniten käytettyjä valumetalleja,
vaikka ne kuuluvat niistä vanhimpiin.
Voidaan sanoa, että teollinen vallankumous olisi tuskin ollut mahdollinen
ilman suomugrafiittivalurautoja. Vaikka suomugrafiittivaluraudat ovat vanhoja rakennemateriaaleja ei niiden
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hyviä ominaisuuksia tunneta aina riittävästi. Suomugrafiittivaluraudat ovat
taloudellisia valmistaa ja helppoja
työstää. Niiden pinnanlaatu on hyvä.
Niillä on erinomainen vaimennuskyky.
ZGV on koonnut tietopaketin, jonka
sanotaan sisältävän kaiken tietämisen
arvoisen suunnittelijoille ja valunkäyttäjille. Paketin hinta on 12 euroa ja tilausosoite on:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70, 40237 Düsseldorf,
Fax (02 11) 68 71-2 64
E-mail: zgv.de@dgv.de, www.dgv.de

Moottoreiden
sylinteripintojen
lankaruiskutus
Giesserei-lehden numerossa 3/2008 oli
pikku-uutinen otsikkoaiheesta. Daimler
AG pinnoittaa kevytmetalleista valettujen sylinterilohkojen liukupintoja
lankaruiskutuksella, kuva 9. Tämän
menetelmän avulla voidaan luopua
erillisistä sylinteriholkeista. Pinnoituksella säästetään tilaa sekä 7–12 % sylinterilohkon massasta. Ruiskutettu
kerros parantaa paitsi kulumiskestävyyttä myös lämmönjohtavuutta. Tämä
edistää moottorin jäähdytystä. Daimler
AG:n insinöörit ovat kehittäneet menetelmästä sarjatuotantokelpoisen.
Menetelmässä ohjataan kaksi jännitteellistä metallilankaa yhteen. Syntyvä valokaari sulattaa metallin ja
kaasuvirta sumuttaa sulan metallin
suurella nopeudella pinnoitettavaan
sylinteripintaan.

Tuulivoimaloita
ulkomerelle
Giesserei-lehden numerossa 3/2008
kerrottiin, että kesällä 2008 ryhdytään
rakentamaan Saksan ensimmäistä ulkomeren tuulivoimalapuistoa, ”alpha
ventus” Pohjanmerelle 4 km Borkumin
saaresta. Hanke käsittää peräti 80 viiden
megawatin yksikköä. Joulukuun 2007
jälkeen on tehty sopimukset neljän
muun tuulivoimalapuiston rakentamisesta ulkomerelle. Nämä ovat ”Bard
Offshore1”, ”Nordergründe”, ”Borkum
West II” sekä ”Baltic 1”. ”Nordgründe”
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Kuva 9. Kaasuvirta puhaltaa valokaarella sulatettua pinnoitusmateriaalia käyttökohteeseen.

tuulivoimalapuisto tulee käsittämään
18 viiden megawatin yksikköä. ”Baltic 1” tulee käsittämään 21 viiden
megawatin yksikköä.
Näitä ja muita tuulivoimalahankkeita käsitellään kongressissa ”Tuulivoima
08 – suunta ulkomerelle”, joka pidetään
Bremerhavenissa 30.6.–2.7.2008. Tuulivoimalahankkeet ovat lisääntyneet
Saksassa huomattavasti sen jälkeen,
kun poliitikot ryhtyivät suunnittelemaan 14 sentin tariffihuojennusta tullivoimaloissa tuotettua kilowattituntia
kohti.

Vaihteistokoteloita
Al-seoksista
painevalulla
Ansgar Pithan Honsel GmbH & Co
KG:stä kertoi Giesserei-lehden numerossa 3/2008 mm. seuraavaa: Honsel
GmbH on erikoistunut autonosien valamiseen. Suurin osa niistä on vaihteistojen osia, jotka kattavat lähes 50
% tuotannosta. Suuria vaihteistokoteloita valetaan kaikkiin eurooppalaisiin
hyötyajoneuvoihin. Käytettävien painevalukoneiden sulkuvoimat ovat
alueella 20–46 MN.
Alumiinia ryhdyttiin käyttämään
raskaiden hyötyajoneuvojen vaihteistokoteloihin vuonna 1977. Silloin ZF
Friedrichshaven AG alkoi valmistaa
6-vaihteista HP 500 Ecomat vaihteistoa
kaupunkibusseihin, kuva 10. Kirjoittajan mukaan se on nykyversiossaan

raskain painevaluosa alumiiniseoksesta maailmassa. Sen valumassa on 70
kg ja valmis massa 40 kg. Siirryttäessä
valurautakotelosta painevalettuun alumiinikoteloon osan massa pieneni 50
kg. Lisäksi työstön tarve väheni ja
mittatarkkuus parani. Simulointia ei
ollut käytettävissä vielä vuonna 1977,
joten valujärjestelmä täytyi optimoida
kokeellisesti.
ZF valmistaa nykyisin kolmea käsivalintaista kuorma-autojen vaihteistoa. Ecoliteä käytetään kevyissä, Ecomidia keskiraskaissa ja Ecosplitiä
raskaissa kuorma-autoissa, kuva 11.
Automaattivaihteistoja ovat AS-Tronic
raskaita kuorma-autoja ja mobiilinostureita varten sekä Ecomat reittibusseja ja muita julkisia kuluneuvoja varten.
Nykyisin kaikki muutkin hyötyajoneuvojen vaihteistojen valmistajat, kuten
Daimler, Volvo. Eaton ja Scania ovat
luopuneet valurautaisista vaihteistokoteloista.
Hyötyajoneuvojen vaihteistokoteloiden seinämänpaksuuden ovat yleensä yli 20 mm, ainekeskittymissä jopa
yli 50 mm. Paksujen kohtien saaminen
tiiviiksi vaatii erikoistoimenpiteitä.
Kriittisissä kohdissa työvarat täytyy
rajoittaa 0,5–0,8 millimetriin, joten
mittatoleranssien on oltava tiukat.
Suurten lämpömäärien johtaminen
kappaleesta vaatii aikaa, joka pitäisi
minimoida. Muottimateriaalin on oltava hyvin lämpöä johtavaa. Jotta muotti ei kuumenisi teräksen jännityksenpoistolämpötilaa korkeammalle, on
valut irrotettava varhain. Muotin lämpötilan voidaan tällöin havaita olevan
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vielä 350 oC. Kompromissin teko kahden tekijän, tahtiajan ja jähmettymisen
välillä edellyttää jopa yli 230 oC lämpötilaa muotissa ennen valutapahtumaa.

AGVS-kevytmetallivalimossa hiotaan paineilmakoneilla
Kuva 10. Painevalettu ZF-Ecomat vaihteistokotelo kaupunkibusseja varten.

Kuva 11. Painevalettu ZF-Ecosplit vaihteistokotelo raskaita kuorma-autoja varten.   

Giesserei-lehden numerossa 3/2008
kerrottiin otsikkoaiheesta mm. seuraavaa: Aluminiumwerke GmbH, Villingen-Schwenningen (AGVS) tuottaa
alumiiniseososia hiekkavaluna 150
henkilön voimin. Puhdistamossa käytettiin aikaisemmin sähkökäyttöisiä
hiomakoneita. Nyt valimo on siirtynyt
paineilmakäyttöisiin hiomakoneisiin,
kuva 12. Valituiksi tulivat tyypin GTG
21 Atlas Copco turbohiomakoneet.
Tähän tyyppiin kuuluvan mallin F12013 maksimiteho on 2,1 kW ja sen
massa on 1,8 kg. Käytettäessä 125 mm
hiomalaikkaa suurin kierrosluku on 12
000 kierrosta minuutissa.
Paineilmakäyttöiset turbohiomakoneet ovat melko kalliita ja ne vaativat
öljynvaihdon kovassa käytössä kerran
puolessa vuodessa, mutta niiden hyvä
aineenpoistokyky vastaa niiden hankintahintaa ja öljynvaihdon kustannuksia. Tärkein asia on kuitenkin, että
AGVS-valimon mukaan niiden ergonomiset ominaisuudet ovat lyömättömät. GTG 21 hiomakoneen tärinätaso
on alle 2,5 m/s². Tämä alittaa vuonna
2007 Saksassa voimaan tulleen melu- ja
tärinäasetuksen raja-arvon. GTG 21
hiomakoneessa on automaattinen epätasapainon tasausjärjestelmä, joka perustuu öljyssä liikkuviin kuuliin. AGVS-valimon mukaan hiomalaikkojen
kulutus on vähentynyt 30 prosentilla
hiomakoneiden tärinättömän käynnin
ansiosta.

Tietopaketti
tuulivoimaloiden
hingh-tech -valuosista
Kuva 12. AGVS-kevytmetallivalimossa käytetään paineilmakäyttöisiä hiomakoneita.
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Valuosien käyttö tuulivoimaloissa on
voimakkaasti lisääntynyt. Valettujen
roottorinnapojen, laakeripukkien ja
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vaihteistokoteloiden lisäksi on ryhdytty valamaan osia, jotka aikaisemmin
valmistettiin hitsaamalla. Rasitettuja
tuulivoimaloiden osia, kuten roottorinnapoja valetaan pallografiittiraudasta
GJS-400-18U-LT. Vaihteistokoteloiden
raaka-aineena on GJL-250, jolla on
hyvät vaimennusominaisuudet. Vääntömomenttitukia valmistetaan pallografiittiraudasta GJS-400-18LT ja
planeetankannattimia lujasta lajista
GJS-700-2.
Valuille asetetaan yhä suurempia
koko- ja laatuvaatimuksia, kun tuulivoimaloissa on siirrytty 5 MW luokkaan. Näitä vaatimuksia kuvataan
”konstruieren und giessen”-lehdessä
julkaistussa artikkelissa. Siitä on saatavissa eripainoksia ilmaiseksi osoitteesta:
ZGV-Zentrale für Gussverwendung
Sohnstrasse 70, 40237 Düsseldorf,
Fax (0211) 68 71-2 64
E-Mail: zgv@dgv.de, www.dgv.de

Kuva 13. Olkiluodon ydinvoimalaitokseen tilatun maailman suurimman höyryturbiinin ulkokotelon
yläosan malli.

Maailman suurin
höyryturbiini
Reinhold Hanus, Erich Aistleitner ja
Helmut Schwarz voestalpine Linz
GmbH:sta kertoivat Giesserei-lehden
numerossa 4/2008 otsikkoaiheesta mm.
seuraavaa: Siemens AG Mülheim sai
tehtäväkseen 1 720 MW höyryturbiinin
toimittamisen Olkiluotoon Suomeen.
(Koska Saksassa ei ole muodikasta
puhua ydinvoimasta unohdettiin artikkelissa kertoa, että kyseessä on Olkiluodon ydinvoimala, suomentajan
huomautus.) Tämä höyryturbiini on
suurin Siemensiltä koskaan tilattu
höyryturbiini. Siemens tilasi voestalpine Giesserei Linz’iltä suurimmat
tarvittavat valukomponentit, kuten
turbiinin ulkokotelon yläosan, jonka
massa on 83 tonnia ja alaosan, jonka
massa on 95,3 tonnia. Kummankin
valuosan mitat, noin 6,5 x 6 x 3 m sekä
hyvin korkeat laatuvaatimukset kaikissa valmistusvaiheissa edellyttivät valimolta ja alihankkijoilta aivan poikkeuksellisia toimenpiteitä.
Valumallin rakenteen täytyi olla
erityisen tukeva, kuva 13, jotta se pysyi
tarkasti muodossaan. Turbiinin ulkokotelon alaosan valuun tarvittiin 193
tonnia sulaa terästä G17CrMo9-10.
Sulaa terästä jouduttiin kuljettamaan
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Kuva 14. Teräksen valmistusvaiheet voestalpinen terästehtaalla.

Kuva 15. voestalpinen valimossa valetaan usein kolmella senkalla, joista jokaisen vetoisuus voi
ulottua 50 tonniin saakka.
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Kuva 16. Uusitun voestalpinen valimon lämpökäsittelyuuni ja sinkopuhdistuskammio ovat ”Super Size”.

valimoon yhtiön terästehtaalta 2 kilometrin päästä!
Teräksen valmistusvaiheisiin kuului
happipuhallus LD-konvertterissa ja
sitten käsittely valokaarilla kuumennettavassa senkkauunissa, kuva 14.
(LD- eli Linz-Donawitz-menetelmällä
valmistetaan korkealuokkaisia teräksiä
raakaraudasta. Tunnettu menetelmä on
voestalpinen kehittämä 1950-luvulla ja
sen nimi viittaa kahteen kaupunkiin
Itävallassa, suomentajan huomautus.)
Ulkokotelon alaosan valu tapahtui
kolmella senkalla, joissa oli terästä 148,
27 ja 17 tonnia, kuva 15.
Koteloiden sinkopuhdistus ja lämpökäsittelyt tapahtuivat valimon uusissa laitteissa, joiden kerrotaan olevan
kokoa ”super size”, kuva 16. Koteloiden
karkeatyöstön 5–6 mm työvaroille teki
alihankkija, kuva 17.

Kuva 17. Vain harva alihankkija kykeni käsittelemään ja työstämään maailman suurimman
höytyturbiinin koteloita.

Maailman valutuotannon
10 kärjessä
vuonna 2006 tonneina
(Giesserei 4/2008 sekä Modern Casting)
1.   Kiina            28 094 168
2.   USA            12 454 738
3.   Intia               7 179 300
4.   Japani           6 912 789
5.   Venäjä          6 900 000
6.   Saksa            5 480 900
7.   Brasilia          3 087 045
8.   Italia               2 637 400
9.   Ranska          2 408 241                 
10. Korea           1 968 300
Koko maailma

90 353 314   
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Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa
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Tikkurilan vesiohenteiset Fontecryl-tuotteet ja
liuotinohenteiset Temaprime DIP-tuotteet
valimoteollisuuden kastomaalaussovelluksiin

Tikkurila Coatings Oy
PL 53, 01301 Vantaa
Puhelin (09) 857 741, faksi (09) 8577 6911
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurilacoatings.fi
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metallurgin palsta 9.
Markku Eljaala

Kaasut teräksessä
Edellisen artikkelin jatkoksi, jossa käsiteltiin teräksen
tiivistystä, olisi nyt tarkoitus paneutua teräkseen liukeneviin kaasuihin ja siihen, miten nämä vaikuttavat
teräksessä.
Taustaa
Merkittävimmät teräkseen liukenevat
kaasut ovat happi, typpi ja vety. Jalokaasut saattavat myös jossain määrin
liueta teräkseen, mutta niiden merkitys
on marginaalinen ja ne tulevat kysymykseen vain kaasuhuuhteluiden yhteydessä. Jalokaasut yleensä myös
poistuvat teräksestä jälkiä jättämättä.
[4]

Happi
Vaikka happea voidaan pitää epäpuhtautena teräsvalussa, ja jollei sitä
poisteta ennen valua, muodostaa se
jähmettymisen aikana huokosia reagoidessaan hiilen kanssa. Tästä huolimatta tai oikeastaan tämän takia happi
on merkittävä prosessiaine teräksen
valmistuksessa. Hapen avulla voidaan
teräksestä poistaa epäpuhtausaineita
kuten fosforia. Hapella voidaan myös
polttaa ylimääräistä hiiltä seoksesta.
Hiilen polton yhteydessä muodostuvat
hiilimonoksidikuplat auttavat myös
poistamaan sulaan liuennutta vetyä.
Happea liukenee sulaan teräkseen noin
0.23 % lämpötilassa 1700 ºC, mutta
sen pitoisuus laskee nopeasti teräksen
jäähtyessä. Jähmettymisessä liukoisuus
putoaa noin 0.003 %:iin.
Tyypillisiä hapen lähteitä sulaan
ovat kosteus romussa, tulenkestävissä
materiaaleissa, seos- ja käsittelyaineissa. Lisäksi romussa oleva ruoste toimii
hapen lähteenä. Hapen käyttö senkkaja konvertterikäsittelyissä on merkittävin hapen lähde, jos happikaasua
käytetään. Senkkakäsittelyjen jälkeen
teräkseen liuenneesta hapesta on pääs36

Metallurgin palsta
Lukijat voivat vapaasti ehdottaa tälle palstalle heitä kiinnostavia aiheita tai kirjoittaa
niistä itse, se olisi myös kovasti toivottavaa.
Valimoviestin lukija voi lähettää suoria
kysymyksiä, joihin sitten yritämme etsiä
mahdollisimman oikean vastauksen.
Aihe-ehdotukset ja kysymykset voi lähettää
asiamiehelle rauno.sippel@svy.info, joka
sitten delegoi asian eteenpäin parhaaksi
katsomalleen taholle.

tävä eroon ennen valua, jotta huokosongelmilta vältyttäisiin. Tavallisesti
happi poistetaan lisäämällä sulaan
alumiinia ja muita hapen kanssa reagoivia seosaineita kuten kalsiumia,
piitä ja mangaania. Happi kannattaa
kuitenkin poistaa mahdollisimman
myöhäisessä vaiheessa juuri ennen
valua, sillä tietyssä lämpötilassa sulaan
liukenevien kaasujen summa on rajallinen, jolloin hapen suuri pitoisuus
sulassa estää muita kaasuja liukenemasta sulaan. Täytyy kuitenkin muistaa,
että suuri happipitoisuus aiheuttaa seosainetappioita ja kuluttaa tulenkestäviä vuorauksia. [1] [6]

lähteitä ovat käytetyt raaka-aineet,
senkkakäsittelyissä käytetyt kanto- ja
sekoituskaasut sekä ilmasta liukeneva
typpi. Taulukossa 1 on esitetty teräksen
valmistuksessa käytettyjen aineiden
tyypillisiä typpipitoisuuksia. Jos typpeä
on tarkoitus käyttää seosaineena, voidaan sitä lisätä kaupallisilla typpipitoisilla ferroseoksilla. Valun pintaan
typpeä voi siirtyä myös muottihiekassa
käytetystä sideaineesta, jos siinä on
käytetty esim. ureaa. Tällöin valun
pintaan saattaa muodostua pinholetyyppistä virhettä. Huokosriski kasvaa,
jos tällaista sideainetta sisältävää hiekkaa vielä kierrätetään.

Typpi

Taulukko 1. on esitetty eräiden teräksen
valmistuksessa käytettyjen aineiden typpipitoisuuksia. [3]
Raaka-aine
Typpipitoisuus
Romu
30-120 ppm
HBI/DRI
(suorapelkistys rauta)
20-30 ppm
Rautaharkko (CPI)
20-30 ppm
Hot heel
10 ppm
Koksi
5000-10000 ppm
Happi
30-200 ppm
Hiilen kanto kaasu
(ilma)
78%
Sekoitus kaasu  (N2)
> 99,9%
Sekoitus kaasu (Ar)
< 30 ppm
Kalsiumoksidi (CaO)
400 ppm

Kaikki teräkset sisältävät jonkin verran
typpeä, mistä on hyötyä mekaanisten
ominaisuuksien ja korroosion kestävyyden suhteen, kunhan typpi säilyy
liuenneena teräkseen tai muodostaa
hienojakoisia koherentteja nitridierkaumia (kaavio 1). Austeniittisissa
teräksissä typpi voi samanaikaisesti
parantaa väsymislujuutta, lujuutta sekä
kulumisen ja korroosion kestävyyttä.
Vaikka typpeä voidaan käyttää hyödyllisenä seosaineena, voi siitä olla myös
haittaa. Suurina pitoisuuksina voi sulaan liuennut typpi aiheuttaa jähmettymisen aikana makroskooppista huokoisuutta. Lisäksi typpi voi muodostaa
seosaineiden kanssa haitallisia nitridejä kuten alumiini- tai krominitridejä,
joilla on erittäin negatiivinen vaikutus
teräksen sitkeysominaisuuksiin.
Typpeä voi siirtyä sulaan lukuisista
eri lähteistä sulatuksen, senkkakäsittelyiden ja valun aikana. Tyypillisiä

Kun teräs on sulaa, esiintyy typpi pääsääntöisesti liuenneessa muodossa. Kun
teräs jähmettyy, niin yleisti voi esiintyä
kolmea typpeen liittyvää ilmiötä. Teräkseen muodostuu huokosia, rakenteeseen erkaantuu jotakin tai joitakin
nitridejä ja/tai typpi jää teräkseen liukoisena kaasuna. Sulaan niukkaseosteiseen teräkseen typpeä voidaan liuValimoviesti 2 • 2008

kaavio 1. Typpipitoisuuden vaikutus alumiinilla
tiivistetyn teräslevyn kovuuteen. [3]

kaavio 2. Typen liukoisuus rautaan lämpötilavälillä 600-2000 ºC [3].

kaavio 3. Vedyn liukoisuus rautaan tai niukka
hiiliseen teräkseen yhden atmosfäärin paineessa puhtaassa vetykaasussa. [3]

ottaa noin 450 ppm, mutta huoneenlämmössä sitä on liuenneena kuitenkin
vähemmän kuin 10 ppm kuten kaaviosta 2 voidaan nähdä. Typen liukoisuus
riippuu voimakkaasti teräksen seosaineiden määrästä. Etenkin kromi ja
vanadiini nostavat sitä, kun taas hiili
laskee liukoisuutta. Runsasseosteisissa
valuteräksissä typpipitoisuus voi olla
yli 2000 ppm [3][6]
Typen rooli teräksissä on hyvin
kaksijakoinen. Toisaalta typpi on hyödyllinen ja halpa seosaine, joka on
tällä hetkellä voimakkaan tutkimuksen
alla, taas toisaalta typpi voi johtaa huomattaviin laadullisiin ongelmiin jähmettymisen aikana muodostuvan huokoisuuden ja raerajoille erkaantuvien
haurastuttavien nitridien muodossa.

löytyy kuonanmuodostajista ja epäpuhtautena raaka-, seos- ja hiiletysaineista.
Samasta syystä vetyä saattaa liueta
sulaan uunien ja senkkojen vuorauksista. Riski on erittäin suuri, jos käytetään juuri tehtyä vuorausta. Uuden
vuorauksen kanssa suositellaan, niin
sanotun puhdistussulatuksen tekemistä
ensin, ennen kuin uunilla sulatetaan
terästä vaativampia kappaleita varten.
Myös paljas sulan pinta voi altistua
ilman kosteudesta tulevalle vedyllä.
Näin voi käydä etenkin induktiosulatuksessa, jossa suojaavien kuonien
käyttö on vaikeaa tai mahdotonta. Ainoa
tehokas tapa torjua vetyä on pitää
kaikki raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman kuivina. Joissakin sulatoissa kaikki sulatuksen raaka ja apuaineet lämmitetään. Lisäksi käytettävä
romu saatetaan hiekkapuhaltaa ennen
käyttöä.
Liuenneen vedyn poistamiseksi ei
oikeastaan ole muita keinoja kuin vakuumikäsittely ja/tai aikaisemmin
mainittu hiilenpolton (mellotuksen)
yhteydessä tapahtuva hiilimonoksidikuplien vaikutuksesta tapahtuva huuhtelu. Joissakin yhteyksissä on mainittu,
että argon-huuhtelulla voitaisiin poistaa
vetyä, mutta useimmissa tapauksissa
huuhtelukaasun vetypitoisuutta ei saada riittävän alhaiseksi, jotta sillä olisi
vetyä poistavaa vaikutusta. On olemassa myös menetelmiä, joissa senkassa
tai konvertterissa käytetyn kuonan
koostumuksella voidaan vaikuttaa sulan vetypitoisuuteen. Sopivalla dolomiittikalkin, kalsiumaluminaatin ja
poltetun kalkin yhdistelmällä oikeassa
raekoossa voidaan ehkäistä niukkahiilisten terästen vedyn ottoa senkkakäsittelyissä. Jähmettyneestä kappaleesta

vetyä voidaan poistaa myös hehkuttamalla. Tavallisesti hehkutus suoritetaan
noin 200 ºC asteessa 24 tunnin ajan.
Paksuseinämäisemmillä kappaleilla
lämpötila on voi olla jopa 650 astetta.
Tosin raerajoille erkaantunut ja molekylaarisessa (H2) muodossa esiintyvä
vety ei enää rakenteesta poistu. [1]
[2][3][5]

Vety
Vedyn kontrollointi on erittäin tärkeä
tekijä teräksen valmistuksessa, koska
sillä on pääsääntöisesti vain huono
vaikutus teräksen käytettävyydelle.
Vain muutaman ppm:n pitoisuus voi
aiheuttaa säröilyä, huokoisuutta ja
sitkeyden heikkenemistä etenkin paksuseinämäisillä kappaleilla. Kaaviossa
2 on esitetty vedyn liukeneminen puhtaaseen rautaan. Vetypitoisuus, jolla
kaasuhuokosia esiintyy, riippuu teräksen tiivistystavasta ja teräksen koostumuksesta.
Piillä deoksidoidusta teräksestä
voidaan saada tiivistä 9 ppm vetypitoisuuksiin asti, mutta alumiinilla tiivistetyssä teräksessä raja kulkee 9-13 ppm:
ssä. [2] [3]
Sulatuksesta ja senkkakäsittelyistä
löytyy lukuisia vedyn lähteitä. Tyypillisesti vety on peräisin vedestä, jota
Valimoviesti 2 • 2008
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Erikoisvalu H. Laakso Oy

Lapuan Valu

Harjavallan Valu Oy

Rannan Teollisuuskone Oy

Mallivaruste Koski Oy

Suutarilan Valimo Oy

Novacast Oy

Peiron Oy

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

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

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

Ulefos NV Oy

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

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

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

Veli-Matti Penttinen
Rajamäentie 3
41310 LEPPÄVESI
Puhelin 0500 675 256
www.rannantk.fi

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

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

Karttunen Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200 KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen

www.svy.info

www.leinovalu.ﬁ

38

Valimoviesti 2 • 2008

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 _____/_____ 200__ _____________________________________
Jäsenhakemus hyväksytty

_____/_____ 200__ _____________________________________

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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mallijaosto

Mallitoimikunta
kokoontuilee
Perjantai 25.4.2008 aamupäivällä kaikki viisi mallitoimikuntalaista starttasi kulkuvälineensä ja jokaisen tavoitteena
on ohjautua Mallikoneistus Jouni Mattssonin yritykselle
Pukaroon. Kaikki muut olivatkin ajoissa, mutta mallilehtori harhaili pitkän tovin Kuusankosken ympäristössä, ennen
kuin ”ohjautui kännykkäohjaimella” oikeaan paikkaan. En
tiedä kuinka monella saapuneella oli käytössään tämä ”satelliittipaikannin”, mutta muutaman kuitin sai mallilehtorikin kuulla asiasta.
Mallitoimikuntaahan miehittävät kuluvalla toimintakaudella: Mikko Ojanen Karkkilan Malliapu Oy puheenpitäjänä ja jäseninä Leo Pölönen Helsingin Mallimestareista,
Tero Kuusisto Mallivaruste Koski Oy:stä, Alexander Strakh
Ris-Pert Oy:stä sekä kokouksen isäntänä pasteerailemassa
Jouni Mattsson Mallikoneistus J. Mattssonilta. Sihteerinä
eksyilee edelleenkin Kari Pohjalainen Hattulasta.
Pukarolla jäsenemme tunkeutuivat Jounin kehoitukseta
sisätiloihin, jossa ihmeteltiin Jounin välineitä ja yrityksen
syömähammasta 3-akselista CNC-jyrsinkonetta.
Aikamme ihmeteltyämme pakkauduimme kaikki Pölösen
Leksan pakuun jossa ajaa hujautettiin läheiseen Paroonivetoiseen huoltamoon täyttämään kupujamme kiinteällä
bio-polttoaineella.

Kokouspuhelut

Puheenpitäjämme Mikko Ojanen avasi kokouksen kiittäen
isäntäämme lounaasta ja kokouspaikan järjestelyistä sekä
hulautti kokouksemme avatuksi.
Edellisen kokouksen pöytäkirja puhuttiin auki ja porukat
hyväksyivät pöytäkirjan ilman muutoksia. Ilmoitusasioista
ei ollut mitään mainittavaa kokoukselle.
SVYn hallituksen kokousta pidettiin 29.1.2008 Componentan tiloissa Vantaalla. Sihteeri oli edustamassa mallijaostoa kokouksessa Mikko Ojasen kiireiden vuoksi. Sihteerikkö luki pidetyn SVYn hallituksen pöytäkirjan mallitoimikunnalle, josta virisi keskustelua useammastakin kohdasta.
SVYn opintopäivät pidettiin 7.–8.2. 2008 Tampereella,
joista kiinnostavinta olivat luentojen aiheet ja osallis-tumismäärät. Malliväkeä päivillä oli ollut ainoastaan Alexander
Strakh. Todettiin, että seuraavilla opintopäivillä tullee olemaan enemmän malliväkeä kiinnostavia asioita.
Valun Käytön seminaaria vietettiin 3.–4.4.2008 Aulan40

Kari Pohjalainen

golla Hämeenlinnassa ja siellä oli ollut malliväestä paikalla
Alexander Strakh ja Kari Pohjalainen. Yleisesti todettiin,
että ko. päiville kannattaisi osallistua enemmänkin malliväkeä, koska päiville osallistuu runsaasti potentiaalisia mallitilaajien edustajia.
Nämä seminaarit on totutun hallitusti vetänyt useammankin valimolaisen tuntema Kangasmaan Pentti, joka nyt on
jäämässä ”oloneuvokseksi” ja joku muu saa vastata seuraavista seminaareista. Näin Valimoviestin palstoilla mallilehtori käyttää tilaisuutta ja kiittää tätä ”Valimoiden Toimialaryhmän Isäntärenkiä” loistavasta yli neljännesvuosisadan
pituisesta yhteistyöstä. Pentin kanssa sai asiat aina toimimaan
loistavasti. Kiitokset Sinulle ja kiireettömiä oloneuvospäiviä.
Nyt on vihdoinkin aikaa rakentaa ne kaikki hommat valmiiksi, joita ”pellinhävittäjien ja toimialaryhmän” hommat
haittasivat.
SVYn opintomatka Turkkiin tullee toteutumaan 15.–
19.10.2008. Opintomatka hersytti runsaasti puheenvuoroja ja matka kiinnosti mallitoimikuntalaisia osallistumismielessä. Tässä Valimoviestissä kerrotaan tarkemmin ko.
matkasta ja sen hinnasta.
Vierailua loppuasiakkaalla, joka on emeritus malligurun
Kosken Raimon synnyttämä idea, kohteena tullee olemaan
Sisu Axles Hämeenlinnassa, joka on kiinnostunut tilaisuuden
järjestämisestä malliväelle. Ko. yritys käyttää runsaasti
valuosia tuotannossaan ja yritys on mitä mainioin loppuasiakaskohde. Alustavasti ajankohdiksi ehdotetaan jotakin
perjantaita 22.8, 5.9 tai 12.9.2008 ja sihteerikkö valmistelee
asiaa eteenpäin yrityksen johdon kanssa.
Hervannan Valumalli- ja oppisopimusopiskelijat sekä ko.
talojen teollisuuden edustajat ovat lähdössä toukokuun alkupäivinä tutustumaan Volvon valimoon ja raskaiden moottoreiden kokoonpanoon Skövdessä, sekä alan ruotsalaisiin
koulutuspaikkoihin Backadals Gymnasium:iin ja Skandinaviska Gjuteriskolaniin Jönköpingissä.

Mallialueen kuulumiset

Mallialueen kuulumiset, joka perinteisesti tärkeimpiä kokouskohtia mallitoimikunnan tapaamisissa, aikaansai jälleen
runsaasti parran pärinää. Mallialueella on kohtalaisesti
töitä, vaikkakin töiden jatkuvuudesta useamman viikon
päähän ei kenelläkään ollut tietoa. Yleisin tilausaika on
Valimoviesti 2 • 2008

edelleenkin 2–3 viikkoa, johon mallit täytyy puristaa valmiiksi. Yleisesti ihmeteltiin sitä, että valimoiden tilauksista
vastaavat henkilöt tilaavat mallivarusteita hirmuisella kiireellä, jolloin joudutaan painamaan töitä viikonloputkin ja
kumminkin mallit saatetaan ottaa tuotantoon joskus vasta
kuukausienkin päästä. Tämä ei tunnu oikein järkevältä
toiminnalta tilaajalta.
Silloin tällöin tapahtuu, että tarjouksia pyydetty hirmuisella kiireellä, mutta suunnitelmat viipyvät suunnittelijan
pöydällä pitkäänkin, ennen kuin ne saadaan malliveistämöön.
Tästä huolimatta toimituspäivään ei saada vastaavaa viivettä ja mallit täytyy toimittaa ko. päivään mennessä. Tämä
rassaa toimittavaa malliveistämöä, koska niiden täytyy
järjestellä myös muiden tilausten toimituksia samaan aikaan,
kun miehet on varattu johonkin muuhun työhön. Tästä
johtuen osa yrityksistämme onkin tarjonnut jo selkeän osan
kapasiteetistaan muille kuin mallihommille.
Muissa mahdollisissa asioissa todettiin Euromoldin
messujen ajankohta. Jokunen yritys saattanee osallistua
näille Frankfurtissa järjestettäville pippaloille.

vapaammissa ympäristössä, näyttää muodostuvan miellyttävä jatkumo.
Puheenpitäjämme Mikko Ojanen päätti kokouksen klo
15.10, kiittäen isäntäämme ja mallitoimikuntaa perinteisen
aktiivisesta kokouskäyttäytymisestä.
Kuusiston Tero Paneliasta tarjoutui ohjaamaan mallilehtorin oikeita tieosuuksia pitkin valtaväylille, joiden päässä
löytyy eläkeläisen oma kotikolo. Kiitin kauniisti Teroa,
mutta kun näin kuinka valtavan kookkaalla ja kiiltävällä
kaksipyöräisellä hän oli matkassa, päätin kuitenkin ajella
eksymisenkin pelossa ”pappakyytivauhtia” kotiinpäin.
En kuitenkaan voinut kuin kateellisena katsella hänen
vauhtihirmuaan ja toivoskella, josko jollakin Valimoviestiä
lukevalla olisi kohtuuhinnalla myytävänä, vaikka vanhempikin moottoripyörä mallilehtorille. Niistä viime vuosisadalla vietetyillä ”pärinäpoika” ajoilta on jäänyt ikuinen
haave kytemään sisuskaluihin. Kyllä minäkin vielä joskus…
Ulospränttääjä
Kari Pohjalainen

Seuraava kokous

Seuraava kokouksen paikasta ja ajankohdasta päätettäessä,
mallitoimikunta päätti pitää loppukesän kokouksensa lähellä Mikkeliä sijaitsevassa Haukivuoressa Leo Pölösen kutsumana. Näin Karttusen Veijon ideasta pitää kokouksia
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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
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Uudet verkkosivumme ovat nyt auki osoitteessa www.spminerals.fi!
Toimitamme valimoille mm.
kvartsihiekkaa, kromiittihiekkaa, zirkonihiekkaa, hartsattau hiekkaa,
natrium- ja kalsium bentoniittia, kivihiilijauhetta, vermikuliittia, teräshiekkaa, furaani- ja alkaalista fenolihartsia, tulenkestäviä massoja, valusuodattimia teräkselle ja raudalle, vesi- ja alkoholiohenteiset peitostetta,
hematiitti- ja grp harkkoa
Myynti
Micke Forsblom,

puh. 0400 674 200,

Tilaukset
Liisa Salonen,
Tuula Pohja,
Anneli Leijavuori,

puh. 010 217 9866, l.salonen@spminerals.fi
puh. 010 217 9864, t.pohja@spminerals.fi
puh 010 217 9818,   a.leijavuori@spminerals.fi

m.forsblom@spminerals.fi

SP Minerals Oy Ab
Vihdintie 4-6
03100 NUMMELA
puh. 010 217 9800
fax. 010 217 9801
www.spminerals.fi
Valimoviesti 2 • 2008
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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
JP Ferroset Oy
Lähdetie 30
40530  JYVÄSKYLÄ
(014) 372 2211
jari.paulasuo@jp-ferroset.inet.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, Karsikkokuja 17C
01361  VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi
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Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

Alteams Oy
PL 9, Hyttipojankuja 2
02781  ESPOO
0201 339 500, www.alteams.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 10 C
00211  HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi

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

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
Kauppilaisenkatu 9
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi
Toivakan Mallinnus 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

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

Karttunen
Malliveistämö Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
http://soonyritys.net/malliv-karttunen
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
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Suomen Valimoteknistä Yhdistystä
tukevat yritysjäsenet
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Mallipojat Oy
Henry Fordin katu 5 B,
00150  HELSINKI,  
09 - 176 226,  
www.mallipojat.fi
Erikoisvalu
H. Laakso Oy
Kartanonlenkki 51,
04680  HIRVIHAARA,
019 - 689 3311,  
www.erikoisvalu.fi

Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi
Bruker AXS Nordik AB
Box 10004
SE-181 10 Lidingö
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6,
04500 KELLOKOSKI ,
09 - 271 2890,  
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA
SVERIGE
www.karlebo.se
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valimoperinne

Valimoperinnettä ja mennyttä elinaikaa
unohtamatta käsittelemme tällä kertaa
”saksittua kevennystä” nykyajan työn ja
toiminnan piiristä
Tuotekehittelyä
”Nokia on kuulemma laajentamassa tuotevalikoimaansa
ja on ostanut Pohjanmaalta kutomon.”
”Mitä heillä oikein on suunnitteilla.”
”Kehitteillä on suuri määrä erilaisia langattomia neuleita.”
Huomattava ero
Ison firman pääjohtajan sihteeri kertoi innoissaan:
”Meidän työpaikalla tyhjennettiin eilen ehdotuslaatikko.”
”Tuliko hyviä ehdotuksia?”
”Tuli! Johtajalle kaksi ja minulle neljäkymmentäkahdeksan.”
Määritelmä
Isänsä työpaikalla vieraillut pikkupoika tiedusteli:
”Isä, mikä se sellainen projekti on, josta pomosi sinulle
puhui?”
”Projekti on hanke, jossa kyvyttömät yrittävät saada haluttomat tekemään mahdottomia.”
Ajat muuttuu
”Kuinka töissä menee?”
”Viime viikolla vielä taputettiin olalle.”
”Entä nyt?”
”Potkitaan persuksille.”
Boheemille sopiva
Koulupoika pääsi rakennukselle kesätöihin.
”Millaiset työajat täällä on”, hän kysyi.
”Erittäin joustavat. Voit tulla koska tahansa ennen seitsemää ja lähteä milloin vain neljän jälkeen.”
Tutkittua tietoa
Taloustutkimuksen mukaan 80 prosenttia kansalaisista
pitää 20 prosentin työttömyyttä vielä hyväksyttävänä.
Lappu luukulla
”Työttömien ruokala on toistaiseksi suljettu työvoimapulan vuoksi.”
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Antti Valonen

Totuus
”Mikseivät sairaanhoitajien palkat nouse?”
”Koska kaikissa sairaaloissa on palkanlaskijat.”
Aikansa kutakin
Jussin viisikymmenvuotispäivät olivat jo kaukana takana,
kun työkaverit alkoivat veistellä:
”Jokos se viidenkympin villitys alkaa olla ohi?”
”Jo se pikkuhiljaa, kun rupeaa tuo kahdeksankympin
rajoitus jo painamaan päälle.”
Vuoroin vieraissa
Mies saapui aamulla työpaikalleen muovikassi kilisten.
”Mitä ihmettä sinulla siinä on?” työtoveri ihmetteli.
”Vein eilen illalla vähän toimistosta töitä kotiin ja vaimoni
pakotti minut ottamaan eilisiä tiskejä mukaan toimistoon.”
Tavoiteltu mies
Nuori mies oli työpaikkahaastattelussa.
”Onko teillä aikaisempaa työkokemusta?” henkilökuntapäällikkö kysyi.
”Ei varsinaisesti, mutta monet suuryhtiöt ovat minusta
kiinnostuneita.”
”Kuten esimerkiksi?”
”No esimerkiksi American Express, Visa, Nordea, Sampo
Pankki ja useat perintätoimistot.”
Jotain vialla
”Kuulin, että vaimosi on karannut.”
”Täsmää.”
”Ja kaiken lisäksi vielä firmasi kassanhoitajan kanssa?”
”Täsmää.”
”Entä kassa?”
”Ei täsmää.”
Sopiva vakanssi
Määrätietoinen nuori nörtti oli siirtymässä armeijan harmaisiin. Kutsunnoissa upseeri tiedusteli häneltä:
”Miksi haluatte nimenomaan ilmatorjuntajoukkoihin?”
”Herra luutnantti, olen aina elämässäni tähdännyt korkealle.”
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Selvä merkki
Blondi oli päässyt kiireapulaiseksi kaupan kassalle. Esimies ei kuitenkaan ollut tyytyväinen työn tuloksiin.
”En ymmärrä. Minähän olen paras kassa kaikista”, tyttö
intti.
”Tässähän on koko päivän ollut ylivoimaisesti pisin jono.”
Ammattilaisen otteet
Nuori tyttö oli työpaikkahaastattelussa hotellin vastaanottovirkailijaksi.
”Mitä teette, jos sisään pyrkii humalainen pariskunta?”
”En ota heitä vastaan.”
”Entä jos he ovat jo aivan tolkuttomassa humalassa eivätkä jaksa enää edes riidellä eivätkä rähjätä?”
”Majoitan heidät talon ylellisimpään sviittiin ja tilaan
sinne huonepalvelusta ison pullon kalleinta konjakkia.”
”Saatte paikan.”
Luonnollinen kiertokulku
”Mikä on teidän antiikkikauppiaitten menestymisen salaisuus?”
”Yksinkertaista. Ensin vanhemmat ostavat jotakin, lapset
myyvät aikanaan kaiken roskan pois ja lopulta lapsenlapset ostavat sen kalliilla takaisin.”
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Spesialisti
”Huh huh, läheltä piti ettemme joutuneet soittamaan apuvoimia paikalle”, kirurgi sanoi leikkauksen jälkeen ja
pyyhki hikeä otsaltaan.
”Miten niin”, sairaanhoitaja ihmetteli.
”Vain muutama millimetri enää, niin olisimme olleet erikoisalani ulkopuolella.”
Voittaja
Rakennusmestarilla oli alaisenaan kymmenen todella
laiskaa apumiestä, parempiakaan kun ei ollut saatavilla.
Eräänä päivänä hän päätti hieman huiputtaa lorvijoita
saadakseen edes jotain valmista aikaiseksi. Hän kutsui
joukon koolle ja ilmoitti:
”Nyt minulla olisi todella lokoisa ja helppo homma yhdelle teistä. Olen päättänyt antaa sen kaikkein laiskimmalle.
Kuka se teistä on?”
Välittömästi porukasta nousi yhdeksän kättä pystyyn.
”Miksi sinä et nostanut kättäsi”, mestari kysyi kymmenenneltä.
”En minä viitsinyt.”
Pätevä syy
Henkilökuntapäällikkö luki työnhakijan papereita ja perehtyi hänen ansioluetteloonsa.
”Olette näköjään palvellut nuhteettomasti samassa paikassa lähes kaksikymmentä vuotta. Miksi lähditte sieltä?”
”Pääsin ehdonalaiseen.”

49

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.

Oy DIACO Ab
PL 167, 00210 Helsinki		
p. 09-6821544 – fax –6821778
diaco@diaco.fi
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valimomuseo
Suomen Valimomuseo
PL 50,Tehtaanpuisto
03601 Karkkila
Puhelin  (09)  2250 5261
(arkisin kello 8–16)
janne.viitala@karkkila.fi
www.karkkila.fi

Sukelluspallo joka järisytti suurvaltoja
Lämmin kevät oli ja meni. Tätä kirjoitettaessa on kesän
ensimmäiset kylmät päivät. Kevään myötä tuli myös SE
kuuluisa sukelluspallo. Tai oikeastaan sekin meni, sillä
Valimomuseosta tai sen pihamaalta ei löytynyt sille soveliasta sijoituspaikkaa. Sukelluspallon sijainti on nyt Karkkilassa huoltoasema ABC Masuunin ulkoterassi. Kyseinen
huoltoasema on Karkkilan vilkkain ’turistikohde’, joten
siinä mielessä se on saanut arvoisensa paikan. Toivotaan,
että pallo houkuttelee itse Valimomuseoonkin porukkaa
ihmettelemään muita suomalaisen valimoteollisuuden ihmeitä.
Päätös sukelluspallon sijainnista tehtiin alkuvuonna,
minkä jälkeen pallo on pyörinyt omalle paikalleen lähes
omalla painollaan. Huoltoaseman terassi piti osittain purkaa,
pallo kuljettaa maalaamoon, maalata (mihin suostuin pitkin
hampain, sillä museoesineen maalaaminen on vastoin melkein kaikkia museologisia sääntöjä…) ja kuljettaa edelleen
huoltoasemalle. Tämän jälkeen terassi rakennettiin uudelleen
ja rakennukseen ikkunaan teipattiin komeat ja valaisevat
esittelytekstit. Luulisi yhdeksän tonnin pallon liikuttelussa
ja ennen kaikkea sen siirtämisessä kiinteän ja melko matalan
katoksen alle tulevan mutkia vastaan edes jossain vaiheessa.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kaikki sujui yllättävän
jouhevasti. Aika ja raha toki olivat tiukoilla, mutta kovat
’kuolemanrajat’ saatiin pidetyksi ja kustannukset jaettiin
sopuisasti ABC:n, Valimomuseosäätiön ja Karkkilan kaupungin kesken. On siis syytä toitottaa: Suomen Valimomuseo ylpeänä esittelee Sukelluspallon, joka järisytti suurvaltoja!
Kun kipaisette Karkkilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmalle huoltoasemalle, piipahtakaa sen jälkeen Valimomuseoon. Tarjolla on tuhdin perusnäyttelyn lisäksi taidenäyttely nimeltä Sulatto, josta vastaavat Antti Nordin,
Paula Oinonen ja Ramppe Pitkänen. Samaan aikaa esillä on
Antti Nurmesniemen suunnittelemista valurautaesineistä
kertova näyttely.
Vielä lopuksi kultainen katsaus sadan vuoden päähän
oheisen kuvan muodossa. Kyseessä on Suomen Walajain
Liiton toinen edustajain kokous Tampereella 13.–14.4.1908.
Näyttivät olevan valimomiehet jo tuolloin herrasmiehiä.
Mukavaa kesää toivottaa,
Janne Viitala
Museoamanuenssi
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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