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puheenjohtajan palsta

Marko Riihinen

Gjutare och gjutgodsanvädare samt intressent-
grupperna möttes i mars vid det traditionella seminariet 
för gjutgods användning, för att åhöra föredrag av exper-
ter. Det bjöds på ett analytiskt och verklighetsnära infor-
mationspaket om metallindustrins ekonomiska utsikter, 
samt tankar om den tillverkande industrins framtid. Det 
var också intressant att höra gjutgodsanvändarnas respons 
och förväntningar. Hoppas att sakerna och tankarna ”blev 

vilka vi kan utveckla vår bransch och samarbetet mellan 

denna tidning. 

Året går framåt och föreningens följande evenemang är 
vårt årsmöte som hålls i Salo. Leinovalus festkommitté 

-

förbi, önskar jag att vi får njuta av ”en lång varm som-
mar” före höstens evenemang. Modellavdelningen fortsät-
ter sitt aktiva arbete, skolningskommittén drar andan över 
sommaren och utrikeskommittén har redan börjat jobba 

Naturen har under början av året visat sin styrka och detta 
har troligen fått företag att uppdatera sina strategier, samt 
ändra på sina arbetsmönster, eller åtminstone göra reser-

askmoln har vi drabbats av strejkhot och också förverkli-

grillen.

-
mentarer. Det sägs att allting tar slut någon gång. Så gick 
det med askan från Island och så gick det med deras pen-
gar redan tidigare. Nu borde vi väl vara oroade för greker-

aska i luften även därifrån, eller hinner vi reagera i tid…

Önskar er alla en solig sommar, låt oss njuta av den! 

Valajat ja valunkäyttäjät sidosryhmineen ko-
koontuivat maaliskuussa kuuntelemaan asiantuntijoiden 

-
naariin. Tarjolla oli analyyttinen ja todenmakuinen tieto-
paketti metalliteollisuuden talousnäkymistä sekä ajatuksia 
valmistavan teollisuuden tulevaisuudesta. Mielenkiintoista 
oli myös kuulla valunkäyttäjien palautetta ja odotuksia. 
Toivottavasti asiat ja ajatukset jäivät ”hautumaan”, jotta 
löytäisimme tulevaisuuden rakennuspalikoita, joilla kehit-
tää toimialamme sekä sidosryhmien toimintaa. Valun 
käytön seminaarista lisää tämän lehden sivuilla.

Vuosikello käy eteenpäin ja seuraava yhdistyksemme 
suurtapahtuma on vuosikokouksemme Salossa. Leinova-
lun juhlatoimikunta on ahkeroinut ja tietoa tulevasta vuo-
sikokouksestamme on luettavissa jo tässä lehdessä. Vaikka 
aika tuntuu kiitävän siivillä, toivon, että saisimme nauttia 
”pitkän kuuman kesän” ennen syksyn tapahtumaa. Malli-
jaosto jatkaa aktiivista toimintaansa, koulutustoimikunta 
vetää happea ja ulkomaan toimikunnan suunnalla puuha-

Luonto on alkuvuonna näyttänyt voimansa ja tämäkin on 
saanut luultavasti monet yritykset päivittämään strategioi-
taan sekä muuttamaan toimintamallejaan tai ainakin luo-
maan varasuunnitelmia. Miten siis toimia, kun lentoliiken-
ne ei ole käytettävissä henkilö- tai tavarakuljetuksissa. 
Tuhkapilvien lisäksi yllämme on leijunut lakkouhkia ja 
toteutuneita mielenilmauksia. Nähtäväksi jää paistaako 
Suomessa  Juhannuksena aurinko ja tiriseekö grillissä 
suomalainen makkara.

-
mentteja. Vielä on aiheeseen palattava ja todettava, että 
kaikki loppuu aikanaan. Niin kävi Islannin tuhkalle ja niin 
kävi heidän rahoillensa ennen sitä. Nyt olisi kai syytä olla 

-
mia. Onkohan sieltäkin aikanaan tulossa tuhkaa ilmake-
hään vai ehdimmekö reagoida riittävän ajoissa…

aika!
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asiamiehen palsta

SVY:n asiamies ja konttori

Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Puh 03 - 7669 736
Fax  03 - 7669 736
Gsm 040 - 760 1520
e-mail rauno.sippel@svy.info
Pankki Nordea 101230 - 73211

Asiamiehen 
asiaa
10.2.2010

Asiamiehen asiaa

Sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen pienemmällä henki-
löstömäärällä tehdään osin jo täyttä viikkoa valimoissa.
Toivottavasti tämä enteilee parempaa tulevaisuutta.

Valun käytön seminaari

-
-

leen saman verran kuin aiempinakin vuosina. Olavi Piha 
kirjoittaa tästä enemmän toisaalla tässä Valimoviestissä.

Uudet jäsenet

Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVY:n jäsenik-
si seuraavat kaksi uutta jäsentä:

Rantanen Taisto Componenta Suomivalimo Oy
Toskala Jarmo Componenta Suomivalimo Oy

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mu-
kaan SVY:n toimintaan.

ja maksumuistutukset on lähetetty. Huhtikuun tiliotteen 

hoitaneet.  Hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenrekiste-
ristä poistetaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet tä-
män ja viime toimintavuoden jäsenmaksua. Vuosi sitten 

Matrikkeli

-
sa ovat viereisellä sivulla. Toimitus pahoittelee tapahtu-
nutta.

SVY:n 63-vuotisjuhla

Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Salossa. Leinovalu 
Oy:n työryhmä on hoitanut kokousjärjestelyt mallikkaasti 
ja kokouskutsu on tässä Valimoviestissä. Hotellin ja mui-
den järjestelyiden kannalta on parempi näin, koska seu-
raavan Valimoviestin ilmestymisestä on vain kuukausi 
vuosikokoukseen.

Lopuksi

Toivottavasti niiden jälkeen alkaisi suhdanteissa tulla 
käänne parempaan suuntaan. Hyvää kesää toivottaen

Rauno Sippel
asiamies



6 VALIMOVIESTI 2 • 2010

Vuosikokouskutsu − 
Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 63. vuosikokous pidetään 
perjantaina 8.10.2010 klo 12.00

Sokos Hotel Rikalassa, Asemakatu 15, Salo 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.

Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 63. årsmöte arrangeras 
fredagen den 8.10. 2010 kl 12.00

i Sokos Hotel Rikala, Asemakatu 15, Salo
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.

Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Salon valimoväki 
toivottavat SVYn jäsenet seuralaisineen sydämellisesti tervetulleiksi 

vuosikokoukseen Saloon.

Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Salo 
hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna

 till årsmötet i Salo.

Vuosikokoustapaamisiin Salossa –  Vi ses på årsmötet i Salo!

vuosikokous 2010

SVY:n vuosikokouksen ohjelma

Torstai 7.10.2010

Saapuminen hotelliin, 

Perjantai 8.10.2010

kaksi bussia kiertää kohteet

- Leinovalun puheenvuoro, Liisa Leino

- Teknologiateollisuuden talouskatsaus, 
Jukka Palokangas

- Teknologiateollisuuden ympäristötilanne, 

- Valimoteollisuuden ympäristövaatimusten 
suunnat, Juhani Orkas

- Päätössanat, Jyrki Pynninen

- Wiurilan kartano, Design Hill, Veturitalli, 
iltapäiväkahvit
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vierailukohteet

- juhlaillallinen

Ankanmaksabriossi

Sitruunasorbetti

Härkää Roquefort: Roquefort-juustolla

Suklaakastanjaterriini

- muuta ohjelmaa
- tanssia

Huomioitavaa! Ruoka-aine allergioista on ilmoitettava ilmoittautumisen 
yhteydessä!

Halikko Group lyhyesti 
Halikko Group tarjoaa terästuotteiden kokonaistoimituksia 
meritekniselle sektorille, puunjalostukseen, energia-alalle 
ja konepajateollisuudelle.

alansa johtavan yrityksen kokemus ja erikoisosaaminen. 

• Halikko Works Oy
• Halikko Pipe Oy

Halikko Works 
Halikko Works Oy valmistaa hitsaukseen, kylmämuovauk-
seen ja lämpökäsittelyyn pohjautuvia terästuotteita, joista 
ydintuotteita ovat vaativat säiliönpäädyt, puolipallot ja 
pallosäiliöiden segmenttilevyt.

Pohjoismaiden suurimmaksi päätyvalmistajaksi. Ydinpro-
sessimme ovat muotoutuneet pitkäaikaisen kehitystyön 
tuloksena kokonaisvaltaisiksi palveluiksi, joita tarjoamme 
sekä yksittäin että useamman palvelun yhdistelminä. Toi-
mintamme kulmakiviä ovat erinomainen laatu, toimitusvar-
muus ja alan parhaimmistoon kuuluva toimitusnopeus.
• Päätytuotteet, lämpökäsittely, kylmämuovaus ja vaativa 
hitsaus

Hella Lighting Finland Oy
-

suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia sekä edistyksellisiä 
ja markkinoiden tarpeita vastaavia signaalivaloja, sisävalo-
ja ja ajoneuvoheijastimia. 

Vuosien myötä pienestä perheyrityksestä on kasvanut kan-

toimii tiiviissä yhteistyössä ajoneuvoteollisuuden asiakkai-
den kanssa ja hyödyntää maailmanlaajuisen Hella-verkoston 
osaamista.
Tuotteita tulevaisuuden autoon
Hella tarjoaa synergiaetuja ajoneuvovalmistajille: osaamis-
taan valoissa ja elektroniikassa sekä strategisten alihankki-

hyötyy joustavan, keskisuuren yrityksen tarjoamista eduista 
ja monipuolisista teknisistä ratkaisuista.

Hellan älykäs alihankkijaverkosto tuo lisäarvoa ajoneu-
vovalmistajille. Hella on innovaatiokykynsä ja maailman-
laajuisen myyntiverkostonsa ansiosta ihanteellinen vaihto-
ehto verrattuna jättisuuriin alihankkijoihin. 
Lisätietoja löydät kansainväliseltä www-sivustoltamme.

HÖGFORS OY
Högfors on pitkän linjan suomalainen metalliteollisuuden 

-
simmäiset Salossa valmistetut venttiilit tulivat markkinoil-

-
väksi yritykseksi.

Högfors keskittyy venttiilien suunnitteluun, valmistukseen 
-

mattitaito ja asiakastyytyväisyys ovat rakentaneet vahvan 
pohjan ulkomailla menestymiselle. Tällä hetkellä Högfors 

-

Tuotteet 
Högfors suunnittelee, valmistaa ja markkinoi venttiilejä. 

-
tiileistä puhuttaessa korkea laatu tarkoittaa korkealuokkaisia 
materiaaleja, kuten hiiliterästä ja haponkestävää terästä 
sekä suunnittelun, tuotannon ja testauksen ehdotonta tark-
kuutta. Jokainen valmistettu tuote testataan ennen toimitus-
ta. Vahvinta erikoisosaamista ovat erilaiset kaukolämmön 
ja prosessiteollisuuden käyttöön valmistettavat venttiilit. 
Merkittävä osa tuotteista menee vientiin.

-
teet vastaavat energiasektorin moninaisiin venttiilitarpeisiin. 
Siihen kuuluvat erilaiset säätöventtiilit, on-off-sulkuventtii-
lit ja verkostojen lianerottimet. Silver Line palvelee proses-
siteollisuutta, ja sen tuotteita ovat V-palloventtiilit sekä 
on-off-sovellusten pallo- ja läppäventtiilit..
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SVY:N 63. VUOSIKOKOUS SALOSSA 8.10.2010 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Osanottaja: ___________________________ Yritys: _________________________________ 

Jäsenkoodi osoitetarrasta  Seuralaisen nimi:_________________________ 

_____________________________________ Jäsen (    ) Veteraani (    ) Opiskelijajäsen (    ) 

MAJOITUS, SOKOS HOTELLI RIKALA (   ), Asemakatu 15, tai 
                     CUMULUS SALO (   ), Länsiranta 10

Valitse yö(t) yö 7.10. yö 8.10. 
1-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 
2-hengen huone (    ) hlöä (    ) hlöä 

YHTEENSÄ

7.10.2010 ILLALLINEN, HOTELLI RIKALA 

7.10. klo 20.00 Illallinen

8.10.2010 VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, HOTELLI RIKALA 

8.10. klo 12.00-15.30 Kokous- ja esitelmäpaketti 

8.10. klo 12.15-15.30 Rinnakkaisohjelma 
Paketit sis. buffet-lounaan 

8.10. klo 19.00 Juhlaillallinen, alko 

YHTEENSÄ

8.10. klo 9.00-10.45 (    ) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 8.10.2010 klo 13.30-15.30 

SEURALAISOHJELMA 8.10.2010 klo 12.15-15.30 Wiurilan kartano, Design Hill ja Veturitalli 

ERIKOISTOIVOMUKSET

sähköpostilla osoitteeseen  tai 

n perjantaihin 27.8.2010 

Oy puh 02 7750 201. 
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Leinovalu Oy

Leinovalu Oy on yli satavuotisen historiansa aikana toimi-
nut useilla eri teollisuusaloilla, mutta keskittyy nykyään 

-
sessä omistuksessa oleva Leinovalu Oy on yksi maamme 
merkittävimmistä alan yrityksistä. Pitkän historian omaavan 
Leino-yhtiöiden toiminta on ollut laajaa ja monipuolista 
kattaen mm. puunjalostuksen, sahan, konepajan, liesitehtaan, 
auto- ja rautakaupan sekä valimon. Liiketoimintojen syste-

yritys erikoistui valimotoimintaan. 
Salossa sijaitseva Leinovalu Oy on keskittynyt erityises-

-
pajatoimintaan on satsattu tämän jälkeen voimakkaasti ja 
se toimii valimon yhteydessä olevissa tiloissa. Samana 
vuonna  Leinovalu Oy sai arvostetun Vuoden perheyritys 
–palkinnon. Hiljattain valmistuneet tuotannon jälkikäsitte-
lyn laajennusosat tukevat tuotannon kehitystyötä ja virta-

vientiin. Leinovalu Oy:llä on Det Norske Veritaksen myön-

-
taan. Tänä päivänä Leinovalu Oy on määrätietoisesti kehit-
tyvä, moderni valimoalan yritys, jolla on Menestyksen 
Valajan konseptin mukaisesti kattavasti eri segmenteillä 
toimivat pitkäjänteiset, tasapainoiset ja kehittyvät asiak-
kuuskumppanuudet. Monipuolinen toimintamalli, joka 
kattaa laajan raaka-ainevalikoiman, monipuoliset valume-
netelmät ja valujen jatkojalostusmahdollisuudet tuo yhtiön 
toimintaan tarvittavaa ketteryyttä.

Pk-sektoria edustavalla yrityksellä on tällä hetkellä noin 

Omia tuotteita yrityksellä ei ole, vaan toiminta on puhtaas-
ti alihankintaa.  Yrityksen toiminnan luonne kiteytyy seu-
raavaan: ”Sen sijaan, että asiakkaille toimitettaisiin valuai-
hioita, Leinovalu järjestää valujen koneistuksen, pintakäsit-
telyn ja luokituksen ennen toimitusta. Tämä vapauttaa asi-
akkaan resursseja omiin ydintoimintoihin, tehostaa logis-
tiikkaa sekä vähentää asiakkaan tarvetta kommunikoida eri 
alihankintapalveluja tarjoavien yritysten kanssa”. 

vierailukohteet
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GIFA-messut 
Düsseldorfissa 28.6.–2.7.2011

 ja 
-

-

messut oli sijoitettu eri halleihin laajemmalle alueelle.

SVY:n hallitus on alustavasti hyväksynyt SVY:n ulkomaan-
toimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan SVY:n matka tar-
jotaan samalla tavalla kuten aikaisemmin, mutta kuitenkin 

päästä sillä, että yöpymisiä Düsseldorfissa vähennetään, 
käytetään monipuolisemmin eri lentoyhtiöiden palveluja 
sekä luopumalla matkanjärjestäjän HRG Nordicin edustajan 

ulkomaantoimikunta

Rauno Sippel toimii messujen aikana paikan päällä matka-
koordinaattorina. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus säästää 
kustannuksia, mutta silti tarjota perinteiset ”SVY-palvelut” 
paikan päällä, eli suorat lennot, mikäli on mahdollista, ma-

-
vat mennä suoraan messuille ja bussi vie matkatavarat ho-
telleihin. Lähtöpäivänä bussikuljetus on tarkoitus järjestää 
toisin päin.

SVY:n messumatkatarjous julkaistaan Valimoviestissä 
-

SVY:n ulkomaantoimikunta/ Calle Nybergh

www.gifa.de
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merkkipäivä

Yrjö M. Lehtonen valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen 
-

työskennellen Rauta- ja Metallivalimo Suomessa. Yrjö M. 

ja hän kuuluu tänään neljän ”virkaiältään” vanhimman  jä-
senemme joukkoon. Yhdistyksemme, jonka nimi oli vuoteen 

-
terimannaförbund oli perustettu vain kahta vuotta aikaisem-

varmaankin kehotti poikaansa liittymään yhdistykseen jo 

Lehtonen kutsuttiin Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen 
kunniajäseneksi.

Yrjö M. Lehtonen on kolmannen polven valimomies. 
Teollisuusneuvoksen isoisä Matti Lehtonen perusti Rauta- ja 
Metallivalimo Suomen yhdessä Viktor Tolskan kanssa 

monikansalliseksi yritykseksi kasvanutta Componenta-kon-
sernia johtaa Yrjö M. Lehtosen poika Heikki Lehtonen. 
Neljän sukupolven mittainen ja monissa maissa toimiva 
perheyritys on paitsi harvinainen myös kunnioitettava saa-
vutus Suomen olosuhteissa. 

Teknologiateollisuudessa valimoasioita hoiti perinteisesti 
-

vulla sekä organisaation nimen että toiminnan suhteen. 

-
si ja samalla uudistettiin toimintatapoja. Valimoiden toimi-

Lehtonen. Hänen puheenjohtajakaudellaan toimialaryhmä 

käytettiin Suomivalimon järjestämiä asiakaspäiviä. Yrjö M. 
-

professuurin käynnistämiseen. Samana vuonna Yrjö M. 

-

Yrjö M. Lehtosen kiinnostuksesta yhteisten asioiden 
hoitoon saatiin todistus myös valimomuseohankkeen yhte-
ydessä. Suomen Valimomuseosäätiön säädekirjan allekir-

-
ta sopimuksen allekirjoitti teollisuusneuvos Yrjö M. Lehto-
nen, joka oli luvannut luovuttaa vuokralle tulevan Suomen 
Valimomuseon tiloiksi Högforsin tehtaanpuiston alueelta 
entisen Högforsin tehtaiden pääkonttorin. 

Yrjö M. Lehtoselta on riittänyt tarmoa myös monien 
muidenkin hyvien hankkeiden tukemiseen. Mm. vuonna 

-

hallituksen puheenjohtajaksi. 
Paavo Tennilä

Teollisuusneuvos 
Yrjö M. Lehtonen 
80 vuotta
Teollisuusneuvos 
Yrjö M. Lehtonen täytti 
80 vuotta 5.5.2010. 
Häntä kävivät onnittelemassa 
yhdistyksemme puolesta 
Calle Nybergh, Juhani Orkas, 
Paavo Tennilä sekä asiamies 
Rauno Sippel. Tapahtuman 
ikuisti yhdistyksen valokuvaaja 
Ole Krogell.
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Valun käytön seminaarin 
jälkitunnelmia
”Niin kaikki muuttuu, ei entiselleen mikään jää”

Olavi Piha

”Niin kaikki muuttuu, ei entiselleen mikään jää”

Varttuneemmat Valimoviesti-lehden lukijat muistavat, kun 

luvulla, jolloin rahamarkkinat olivat tarkkaan säädeltyjä, 
kännyköitä ei ollut ja globalisaatiosta ei ollut merkkejä. Nyt 

sanat; on tässä niin valtavia muutoksia tapahtunut yhden 
ainoan vuoden aikana. Ja tuskinpa muutokset tähän jäävät. 
Muutoksen vauhti kiihtyy ja se koskettaa väkevästi täysin 
globaaleista markkinoista riippuvaista Suomen valimoteol-
lisuutta.

Suomen valimoteollisuus vuonna 2009

valimoalalla tapahtuu

Vuoden 2010 Valun Käytön Seminaari jää muistoihimme siitä, että koskaan 
ennen ei seminaarissa ole tällaisia valimoteollisuuden muutoslukuja esitetty. 
USA:n rahoitusmarkkinoilta lähtenyt maailmanlaajuinen lama murjoi Suo-
men valimoteollisuuden tunnusluvut vuodelta 2009 pohjamutiin.

Valun Käytön Seminaari 2010 keräsi ilahduttavan runsaan joukon osallistujia 
maaliskuun viimeisenä torstaina ja perjantaina. Rantasipi Aulangon auditori-
oon saapui 137 henkilöä. Seminaarin järjesti totuttuun tapaan Valutuotete-
ollisuusyhdistys ry, VALTY. 

Valutuoteteollisuusyhdistyksen puolesta Valun Käytön Seminaarin 2010 
avasi yhdistyksen asiantuntija, professori Juhani Orkas. 
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Teknologiateollisuus vuonna 2009

– Suomessa valimot kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n 

-

– Teknologiateollisuutemme tilauskannan muutos talous-
-

kohtainen hajonta oli erittäin suuri.
– Teknologiateollisuutemme Suomessa työskentelevästä 

Taulukosta löytyy Valtarin (1.1.2009 alkaen Valty) sihteerin / asiamiehen / asiantuntijan nimi sekä ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan 
nimi. Kaksipäiväiseksi seminaari muuttui pysyvästi vuonna 1994. Siihen ajankohtaan ajoittuu myös roima osallistujamäärän hyppäys 
ylöspäin, jospa näillä asioilla olisi jotain tekemistä toistensa kanssa? Tampereen alueen hegemonia päättyi vuonna 2002. Sen jälkeen 
seminaaria on pidetty pääsääntöisesti Hämeenlinnassa. Sinne kokoonnuttiin tänä vuonna kahdeksannen kerran. 

– Suomessa viennin romahdus on euromaiden rajuin. Ro-
mahdus on tapahtunut metalliteollisuudessa sekä koneiden 
ja laitteiden valmistuksessa. 

Teollisuuden kehitys tästä eteenpäin?

joita Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokan-
gas seminaarilaisille kertoi, sillä muuttuneessa tilanteessa 
hän joutuu tekemään kaikki ennusteet uuden tilanteen poh-

-

-

Lasku- ja noususuhdanteita varmaan tulee entiseen malliin, 
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mutta se nousun piikki taitaa joka kerran jäädä edellistä 
alemmaksi.

jää. Vilpillisesti toimineet maat joutuivat tilille. Romahdus-
vaarassa olivat euroalueen tulevaisuus ja uskottavuus. 

-

edusti ja edustaa edelleen ongelmamaiden auttamisessa 
tiukkaa linjaa. Suurten jäsenmaiden puheenvuorot ovat 
kuitenkin ratkaisevia. 

kaulan, pistän sen vartaaseen paistumaan ja järjestän kemut 
ystävilleni! Sinä sanot, että tuo lammas ei ole sinun! Myön-
nettäköön. Mutta annahan, hyvä veli, meidän ensin syödä 
se, ja keskustellaan sitten kaikessa rauhassa siitä, mikä on 
sinun ja mikä minun. Sinä voit sitten puhua niin paljon kuin 
jaksat, ja minä kaivelen sillä aikaa hampaitani tulitikulla”.

EN 1563: 2010 tulee, oletko valmis?

Seminaarin ohjelma antoi valumateriaaleista uutta tietoa. 
Useat luennoitsijat kertoivat valettavien materiaalien uusis-
ta ominaisuuksista tai kokoaan uusista valumateriaaleista.  

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Matti Rousku Componenta 
Oyj:stä kertoi mielenkiintoisista lisäyksistä, jotka ovat tu-

Spheroidal graphite cast irons”. Suomalaiseksi kansallisek-

-
-

Graphite Cast Iron. Niitä kutsutaan tässä vaiheessa lyhen-

myös. Suomenkielinen terminologia on vakiintumaton. 

vielä käännetty.  

lujuusluokkaa:

yksi ”vanha ja tuttu” taulukko: ferriittisestä perliittiseen 

taulukkoa: entinen taulukko ”vanhoille ja tutuille” ja oma 

Uusissa laaduissa nähdään seuraavia etuja:

– mekaaniset ominaisuudet paranevat
– valutuotteiden koneistettavuus paranee

– korjaushitsaus saattaa olla mahdollista
– konstruktiohitsaus saattaa olla mahdollista
– muottien purkaminen mahdollista aikaisemmin

Piillä seostettujen laatujen valmistamisen haasteet ovat 
suuret: korkeapiipitoisen kiertoromun erillään pitäminen, 
puhtaampien raaka-aineiden löytäminen ja käyttäminen, ja 
kuumanapitouunin analyysi suhteessa päivittäiseen valimon 
tuotantoon.

Tuotanto- ja valmistustekniikka-klusteri

-
desta kertoi tuotanto- ja valmistustekniikka-klusterista, 

– tehdasautomaatio, mahdollisesti perustettava uusi ryhmä, 

Tämä yhtenäinen klusteri kattaa paremmin ja yhtenäisemmin 
tuotantotoimintaa harjoittavien yritysten tarpeet. Lisäksi sen 
painoarvo on merkittävästi suurempi kuin nykyisten yksit-
täisten toimialaryhmien. Suomelle on tärkeää, että tämä 
klusteri vastaa paremmin teknologiateollisuuden toimialan 
muutokseen, jossa keskeistä ovat suuret globaalit päämiehet, 
järjestelmätoimittajuus, komponenttitoimittajuus sekä mo-
nen eri yrityksen muodostamat verkostot. Lisäksi vahvem-
malla klusterilla saadaan parempi vaikuttavuus mm. koulu-
tus- ja tutkimustoimintaan liittyvissä asioissa. 

-
tot-klusterin yritykset tarjoavat asiakkaille teknistä osaamis-

toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja asiakkaiden 
kanssa. Menestys perustuu luotettavuuteen, ammattiosaa-
miseen, kokonaistehokkuuteen, tutkimus- ja tuotekehitys-
yhteistyöhön sekä joustavan tuotantoautomaation sovelta-

-
osaamisalueelleen ja toimivat kansainvälisesti ja kilpailu-
kykyisesti. Tuottavuuskehityksen tulee olla parempi kuin 
keskeisillä kilpailijamailla. 

-
la klusteri edistää jäsenyritysten menestystä. Yhteistyöllä 
sidosryhmien kanssa klusteri parantaa kansainvälisesti 
kilpailukykyisen tuotantotoiminnan toimintaedellytyksiä 
Suomessa. Tuotanto- ja palveluverkostot-klusterin toiminta 
perustuu jäsenyritysten asettamiin tavoitteisiin. Toimintaa 
johtavat yritysvetoiset työryhmät.

Suomalaisille valimoille on nyt tarjolla haastava ja mo-
nipuolinen mahdollisuus lisätä ”älyä rautaan”. Laajan 
klusterin kautta suomalainen tehdasteollisuus voi nostaa 
valutuotteidemme jalostusarvoa merkittävästi. Tulevissa 
neuvotteluissa on tuotava esille ne edut, jotka pitkäaikainen 
yhteistyö antaa. Valimoissamme valmistettuja valutuotteita 
tulee viedä muihin maihin toimivien koneiden ja laitteiden 
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osina. Näin toimien valimoidemme suorittama valunsuun-
nittelu- ja tuotesuunnittelutoiminta voitaisiin pitää Suomes-
sa ja kehittyä siinä yhdessä edellä mainitun klusterin yritys-
ten kanssa maailmanluokan toimijaksi. 

Tiedetään, että kaikissa maailman valtioissa on armeija, 
oma tai vieras. Tätä voisi laajentaa niin, että ellei Suomessa 
ei ole toimivaa ja vakavasti otettavaa valimoteollisuutta, 

aikana maan kone- ja laiteteollisuus on riskialttiilla tavalla 
tuontivalujen varassa. Valujen saatavuus ja hinnoittelu 
saattaa silloin olla mielivaltaista, kun valimolla on lähem-
pänäkin hinnakkaampaa kysyntää. 

Jokainen valimo tarvitsee riittävän ja tasaisen pohjakuo-
rman pitääkseen prosessinsa laaduntuottokyvyn kunnossa. 
Jos valimoillamme Suomessa ei ole riittävää pohjakuormaa, 
kuka oikeasti uskoo, että pelkillä protovalutuotteilla ja niiden 
muutostöillä voidaan Suomen kaltaisessa maassa valimo-
toimintaa kannattavasti hengissä?

Suomen valimotoimialaan historiakatsaus 

Suomalaiseen valimohistoriaan liittyvän esitelmän piti ar-
tikkelin kirjoittaja. Se oli ensimmäinen katsaus toimialam-
me menneisyyteen seminaariperinteen aikana. Luennon 

-
delta sekä valimoteollisuutemme vaiheisiin ratkaisevasti 
vaikuttaneiden henkilöiden ja valimoiden esittelyt. Ja kuten 
historiaan kuuluu, esitelmä alkoi ’vähän kauempaa’, nimit-

Valamalla kaikki on mahdollista

osallistujia ”Valamalla on kaikki mahdollista”-sloganilla. 
Ja tottahan se on, joka sana.

Valimoinstituutti tarjoaa alamme koululutusta, joista 
mainittakoon: valajan perustutkinto, valajan ammattitutkin-
to, valumallinvalmistajan perustutkinto, valumallinvalmis-
tajan ammattitutkinto, valajamestarin erikoisammattitutkin-
to, valumallimestarin erikoisammattitutkinto, sekä lasike-
raamisen alan ammattitutkinto. Valimoinstituutti järjestää 
myös yksilöityjä ja lyhyitä täydennyskoulutukseen sopivia 
kursseja ja koulutusta. Valimoinstituutti ylläpitää ja kehittää 
yhteistyökumppaneidensa kanssa valimotekniikan tutkimus-
valmiutta, toimii yhteistyökumppanina alan kansallisissa 
tutkimushankkeissa ja osallistuu kansainvälisiin tutkimus-
hankkeisiin.

-
laksen sivuja. Siellä on paljon valamiseen liittyvää ajanta-
saista tietoa. Seminaarilaiset saivat tällä kertaa luentomate-
riaalin muistitikkuun tallennettuna. Tämän uudistuneen 
idean käytännön toimenpiteet teki Valimoinstituutti yhteis-

Valutuotanto Suomessa. Vaikka kuvassa on valurauta ja valuteräs, graafin viesti on sama myös ei-rautametallien ja viennin suhteen. Todettakoon 
romahduksen nopeudesta, että nyt pudottiin yhdessä vuodessa selvästi alemmas kuin edellisen laman aikana kolmen vuoden aikana. 
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Ruotsin valimoteollisuus 2009 

-
riansa kipeimmän vuoden. Valimoiden tuotanto putosi alle 

-

miehet” lehdistössä kuitenkin arvelevat, että näin suuriin 
pudotuksiin on syynä myös se, että valutuotteita käyttävä 
teollisuus on ajanut valuvarastonsa alas. Tällaisia valuva-
rastoja, jos niitä onkin, ne lienevät marginaalisia ja kohdis-
tuvat hyvin vaikeisiin ja harvinaisiin valuihin. Volyymiva-

-
ta varastoida. Ja jos kerran ”alan miehet” tietävät, että täl-
laisia varastoja on ajettu alas, voisivat kertoa myös, minkä 
kokoinen varasto on Ruotsin konepajateollisuuden mitta-
kaavassa. Mutta eipä ammattilehdissä ole näitä arvioita 
näkynyt.

-

-

-
-

Maailman valimoteollisuus 2009

-

vuoden ajan kerännyt maailman valutuotantoa samaan ti-
-

järjestö tai tilastotieteilijä kerää tietoja valimoiden tuotan-
-

kiksi Neuvostoliitto ja eräät muut maat eivät antaneet tieto-
jaan amerikkalaisille – sattuneesta syystä. Nyttemmin on 
Venäjä kyllä mukana tilastoissa. Globaali tilasto julkaistaan 
lehdessä joulukuussa. Tilasto näyttää edellisen vuoden tiedot. 

-
ti saadaan valmiiksi maaliskuussa ja esitetään välittömästi 

Tilastotieteilijällä on aikaa puoli vuotta ”laittaa tiedot ekse-
liin” ennen kuin Modern Casting menee painoon. Tämä 

-
tot ovat valmiit. Jotakin sentään tiedetään, ainakin mihin 

Mutta ikäviä muutoksia on tulossa tähänkin menestystari-
-

tonnia, joka on suuri tai pieni riippuen siitä, kuka ja mistä 

tulee valtava puute teräsromusta ja harkkoraudasta, joka 
nostaa valutuotteiden valmistuskustannuksia. Tämä taas 
aiheuttaa väistämättä laajan valimoiden lopettamisaallon ja 
maailmasta poistuu viiden vuoden aikana noin miljoona 

Perjantaina oli vuorossa paneeli, jonka otsikko oli: ”Näkemyksiä ja kokemuksia valunhankinnasta”. Eräät suurimmista asiak-
kaistamme olivat esittämässä omia näkemyksiään ja vastauksiaan. Valimoidemme eturivin toimijat olivat antamassa omia 
vastauksiaan esille tulleisiin asioihin. Paneelikeskustelu vietiin läpi päivien puheenjohtaja Asko Salmisen jämäkällä johdolla. 
Yleisöllä oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja tuoda omia näkemyksiään ja kokemuksiaan tietoomme. Tätä mahdollisuutta 
käytettiin innokkaasti hyväksi. Käyty keskustelu aiheesta oli reipasta ja monia aiheita käsiteltiin. Esittelyluentojen jälkeen 
paneeliin osallistuivat asiakasteollisuutemme edustajina (vasemmalta lukien) General Manager, Transmissions Janne Vuola, 
Konecranes Finland Oy ja hankintajohtaja Kari Mettinen, Metso Automation Inc., Flow Control sekä Category Manager 
Pekka Siren, Wärtsilä Oyj. Valimoteollisuuden puolesta mukana olivat: kehitysjohtaja Tapio Rantala, Componenta Oyj ja 
toimitusjohtaja Asko Nevala, Alteams Oy. 
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koko myös kasvaa tämän seurauksena mukavasti asettuen 

vuodessa.

Valimomaailmassa tapahtuu 

Valimoteollisuudessa on tapahtunut ja tapahtuu nyt paljon. 
Useimmat uutiset ovat ja erityisesti ovat olleet erittäin ne-
gatiivisia, niitä on runsain mitoin. Mutta oheen olen ottanut 
myös joitakin positiivisiakin uutisia:

-
-

– Ruotsi: Roslagsgjuterier teki työntekijöidensä kanssa 
kriisisopimuksen, jossa työntekijät sitoutuivat alentamaan 
palkkaa ja lyhentämään työaikaa neljään päivään viikossa. 
Yritys on lyhyen ajan kuluessa joutunut vähentämään silti 

-

pelastettiin se vähä, mitä pelastettavissa oli. Valimohan on 
aiemmin jo myynyt kaiken mahdollisen irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden kunnalle vapauttaakseen pääomia – mutta eipä 
sekään vaan auttanut.  Valimo tuskin koskaan tulee palaamaan 

-

päivää myöhemmin tuli ”uudelta eurooppalaiselta teolli-
suusasiakkaalta” tilaus koneistetuista ruostumattomista te-

tilaus sopii vallan mainiosti yrityksen strategiaan olla täysi 
systeemitoimittaja, joka vastaa kaikista projektin proses-
seista; materiaali, valaminen, koneistaminen, logistiikka ja 
laatu. Österby Gjuteri kuuluu Capilon-konserniin. 

-

valettuja sakkeleita off-shore teollisuuteen Nigeriaan. Isos-

satsannut tulevaisuuteen ja rakentanut uuden alumiinivali-

n kokonaan omistama tytäryhtiö.  Toiminta tähtää proto-
tyyppien ja lyhyiden sarjojen valmistamiseen. Toiminta 
alkaa ensin hiekkavalumenetelmällä, jatkossa otetaan käyt-

töön kokillivalumenetelmä. 

osakeannin ja menee osakkaaksi Ruotsin valtion pääomasi-

n ympärillä vallitsee suuri epävarmuus. Nasdaq on arvioinut, 
että NovaCast tarvitsee lisää pääomia selvitäkseen lainois-
taan.

-
-

na. Jälleenmyyjien varastot pyöräkuormaajista tyhjenevät 

koneenrakennusvalujen käyttäjänä Ruotsin suurimpia.

-
na valimo on nostanut kuorikaavatun teräsvalun kapasiteet-

-
le purkupaikalle mahtuu kaksi kertaa enemmän muotteja ja 
mallinvaihto käy nyt kolme kertaa nopeammin kuin ennen 
investointia.

toimintansa. Yritys oli eräs koko Ruotsin vanhimmista 
yrityksistä. Valimo oli valtakunnan ainoa hiekkaan valava 

-
malla tykkejä ja tykin kuulia. Syy yrityksen lopettamiseen 

työntekijää.

päässyt nyt täyteen vauhtiin. Valimonjohtaja Johan Ortfeldt 
sanoo, että seuraavat kaksi vuotta näyttävät aivan kelvolli-

kruunua kaavausosaston uudistamiseen, jonka myötä tullaan 

Ruotsin Sosiaalidemokraattien vahva talousmies, Tomas 
Östros on vieraillut valimossa. ”On tärkeää, että poliitikot 
tulevat valtiopäivätalosta katsomaan, mistä valimo- ja ko-
nepajateollisuudessa oikein on kysymys. Lisäksi tämä 
kyllä osoittaa valtion lisääntynyttä kiinnostusta alaamme 
kohtaan”, sanoo vierailuun tyytyväinen Ortfeldt. 

-
kaissut kirjan nimellä ”Metallgjutningens och några andra 
metallgjuteriers historia”. Ruotsin ikinuori Ingemar Svens-
son ja puolisonsa Ingrid ovat keränneet kirjan aineiston, 
toimittaneet ja kirjoittaneet teoksen. Ingemar kertoi, että 

Uuteen kirjaan on Ingemarin salapoliisityön ansiosta kirjat-
-
-
-

livalamisen menetelmät. Siinä kuvataan hyvin perusteelli-
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sesti painevalumenetelmää ja menetelmän kehittymistä 
vuosien saatossa. Laajan huomion saavat eri valumateriaa-
lien ja niiden ominaisuuksien kehittyminen ja kehittämisen 
historia. Tämä kirja on erinomainen lähdeteos, jos jollain 

-
ta selvitetään erityisellä hartaudella, joka tällaiseen kirkol-

-
biinin suunnittelu. Se on kooltaan maailman suurin. Proto-
tyypin on suunniteltu valmistuvan kahden vuoden päästä. 

-
nalla eurolla.

-
mistuksen ja heti näkyvät seuraamukset alihankintavalimois-

-
lannissa pelkää nyt, että autojen tuotanto siirretään Geelyn 
tehtaille Pekingiin, jossa tehtaan suunnittelu on täydessä 
käynnissä. Ja vaikka autonvalmistus jäisikin Ruotsiin, Val-

-

-
-

Näistä seitsemän on osoittanut kiinnostusta aiheeseen. Jos 

irtisanotusta saada työpaikkansa takaisin. 

olevansa maailman ensimmäinen valimo, josta ei lähde 
-

sa on käytetty uudentyyppisiä epäorgaanisia sideaineita 
hiekkakeernojen valmistamisessa. Uusi sideaine palaa niin 

Tämän menetelmän sideainekustannukset ovat aiempaa 
alemmat. Uusi sideaine tekee keernoista myös aiempaa 

kappaletta vuodessa. 

-

-
-

voteollisuudelle rauta- ja alumiinivalutuotteissa sekä valujen 
jatkojalostamisessa täysin asennusvalmiiksi komponenteik-
si.

Valun Käytön Seminaari 2011

Lähteet

Teknologiateollisuus ry; Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY, vuoden 
2010 Valun käytön seminaarissa jaettu materiaali, Modern Casting, 
Gjuteriet, Foundry Trade Journal, Indian Foundry Journal, Giesserei 
sekä muut valutuoteteollisuuden kansainväliset ammattijulkaisut. 
Valokuvat ovat kirjoittajan ottamia. Artikkeliin liittyvän täydellisen lähde-
luettelon voi lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@
tkk.fi.

-

Valutuoteteollisuusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja, kehitysjoh-
taja Tapio Rantala Componenta Oyj:stä lausui juhlaseminaarin päätös-
sanat. Tapio Rantala oli suorittamassa viimeistä tehtäväänsä Valutuo-
teteollisuusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Rantalan tultua 
erovuoroon, uudeksi VALTYn hallituksen puheenjohtajaksi on valittu 
valimojohtaja Erkki Karvonen Uudenkaupungin Rautavalimo Oy:stä. 
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Poimintoja 
Giesserei-lehdestä
48. jakso   

 Paavo Tennilä 

maailmalta

Maailman
ensimmäinen offshore-
tuulivoimalapuisto
on valmis

kerrottiin, että Saksan ja koko maail-
man ensimmäinen offshore-tuulivoi-

saatu valmiiksi. Tuulivoimalapuisto 
– vai pitäisikö sanoa tuulivoimala-
saaristo – sijaitsee Pohjanmerellä 

voimalaa. Rakennushanke on neljän 

ja Dot’in voimannäyte, jonka kustan-

euroon.

rakennusvaihe kesti vain seitsemän 

julkistamisen ajankohtana jo koekäy-
tössä. Tähän mennessä voimalat ovat 

-
giaa Saksan sähköverkkoon. Täydellä 

-
-

peesta.

Innovatiivinen 
TF-tyyppinen
painevalukone

TF-tyypisen painevalukoneen 
rakenne

sta kertoi otsikkoaiheesta Geisserei-
-

vaa.

Kuva 1. Yksi Alpha 
Ventus tuuli-
voimalapuiston 
kahdestatoista
voimalasta

Kuva 2. Tavanomaisen polvinivelillä varustetun painevalukoneen rakenne

Kuva 3. TF-tyyppisen painevalukoneen rakenne
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Italialainen painevalukoneiden valmis-

neljän vuoden ajan uuden tyyppistä 
painevalukonetta, jonka tyyppimerkin-

-
ninkielisistä sanoista toggle free, mikä 
merkitsee polviniveletöntä rakennetta.  
Tavanomaisessa painevalukoneessa 
käytetään polviniveliä voimansiirrossa, 

ei ole polviniveliä eikä myöskään ta-
kalevyä kuten tavanomaisessa paine-

-
lukonetta kutsutaan myös kaksilevy-
koneeksi. Nämä kaksi levyä ovat 
kiinteä kiinnityslevy ja liikkuva kiin-

takalevyn sijasta poikkipalkki. Siihen 
on kiinnitetty kaksi hydraulisylinteriä, 
jotka siirtävät liikkuvaa kiinnityslevyä. 

-
sä on halkaistu kiinnitysmutteri. Hal-
kaistut kiinnitysmutterit sulkeutuvat ja 
avautuvat hydraulisesti. Halkaistut 
kiinnitysmutterit on kiinnitetty puris-
tussylintereihin, jotka ovat kiinteä osa 
liikkuvaa kiinnityslevyä. 

toimintoja ennen sulan metallin johta-
-

asentoa, jossa painevalumuotti on auki 
samoin kuin halkaistut kiinnitysmutte-

hydrauliset siirtosylinterit ovat työntä-
neet painevalumuotin puoliskot yhteen. 

-
tut kiinnitysmutterit sulkeutuvat ja 
niiden sisäpuolinen hammastus tarttuu 

Kuva 4. TF-tyyppisen painevalukoneen liikevaiheet ennen valutapahtumaa

vaihetta, jolloin puristussylinterien 
paine vastustaa painevalumuotin avau-
tumispyrkimystä, jonka sulan metallin 
paine aiheuttaa. Sulan metallin jähme-

toiminnot toistuvat käänteisessä järjes-
tyksessä.

Rakenteen vaikutus 
painevalukoneen jäykkyyteen

Seuraavat kaavat kuvaavat painevalu-

tavanomaista polvinivelillä varustettua 

-

hydraulisen nesteen kokoonpuristuvuus  

paine kohdistuu. 

jäykkyys riippuu vain järjestelmän 
rakenteesta. Hydraulisen nesteen ko-
koonpuristuvuus on suurempi tekijä 
kuin metallin kimmomoduuli. Tästä 

polvinivelillä varustetun painevaluko-

Suuremmasta jäykkyydestä johtuu, 
että muotin avautumista vastustava 

Kuva 5. TF-tyyppisen painevalukoneen jäykkyydet (vasemman puoleiset pylväät) tavanomaisen 
painevalukoneen jäykkyyksiin verrattuna (oikeanpuoleiset pylväät)
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-
sa suurempi kuin tavanomaisessa 
polvinivelillä varustetussa painevalu-

TF-painevalukoneen edut

-
lumuotin muodonmuutoksia tehok-
kaammin kuin tavanomainen paineva-
lukone, koska kaikki neljä puristussy-
linteriä toimivat toisistaan riippumatta 
ja tasaavat siten muotin eri osiin koh-
distuvia jännityksiä. 

-
lukappaleissa on vähemmän purseen 
muodostusta ja valupinnat ovat sileäm-
piä kuin tavanomaisella painevaluko-
neella valetuissa valukappaleissa.

liikkuvia, kuluvia osia kuin tavanomai-
sessa painevalukoneessa.  Tästä johtu-
en huollon tarve on pienempi.

pienempi kuin tavanomaisen paineva-
lukoneen, kuten kuva 7 soittaa. Lisäk-
si painevalumuotin avausväli voi olla 
suurempi.

Yhteenveto

-
valukone merkitsee selvää edistysas-
kelta painevalukoneiden kehityksessä. 
Sen ansiosta painevalukoneiden tuo-

Hyvin reaktiivisten 
cold-box-sideaineiden 
kehityksestä

-
heesta Giesserei-lehden numerossa 

Polyuretaanipohjaisilla cold-box-
sideaineilla on ollut jo kauan johtava 
asema keernojen suursarjavalmistuk-
sessa. Niiden osuus on nykyisin kolme 
neljäsosaa kaikista kaasulla kovetetta-
vista sideaineista. Viime vuosina on 
kehitetty hyvin reaktiivisia polyuretaa-
nipohjaisia cold-box-sideaineita, joilla 
on saavutettu suuria tuotantonopeuksia. 

Kuva 6. Muottiin kohdistuva puristusvoima TF-tyyppisessä painevalukoneessa (vasemman puo-
leiset pylväät) verrattuna puristusvoimaan tavanomaisessa painevalukoneessa (oikean puoleiset 
pylväät)

Kuva 7. TF-painevalukoneen pituudet (vasemman puoleiset pylväät) verrattuna tavanomaisen 
painevalukoneen pituuksiin (oikean puoleiset pylväät).

Kuva 8. Koekeernan kovettuneen osan pituus kuvaa sideaineen raektiivisuutta.
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-
hentynyt huomattavasti ja keernojen 
alkulujuudet ovat kasvaneet. Polyure-
taanipohjaisten cold-box-sideaineiden 
reaktiivisuutta voidaan mitata yksin-
kertaisesti ja luotettavasti valmistamal-
la sylinterin muotoisia cold-box-keer-
noja ja toteamalla miten suuri osa 
keernasta on kovettunut kullakin kaa-

Hyvin reaktiivisten cold-box-side-
aineiden avulla voidaan lyhentää huo-
mattavasti keernojen kaasutus- ja 
huuhteluaikoja, jotka muodostavat 
jopa yli kaksi kolmasosaa keernanval-

cold-box-tykillä valmistettaessa koko-

-
seen.

cold-box-sideaineiden ja hyvin reaktii-
visten sideaineiden käyttöominaisuuk-

-
mallakin sideaineella saavutetaan sama 
alkulujuus. Sen sijaan kovettumisno-
peuksissa on suuri ero. Tavanomaisel-
la sideaineella saatava kovettumisno-

sideaineella saatavasta nopeudesta. 
Suuresta kovettumisnopeudesta huoli-
matta hyvin reaktiivisen sideaineen 
vaatima katalysaattorin määrä on vain 

-
masta määrästä.

Uusilla hyvin reaktiivisilla cold-
box-sideaineilla on nopean kovettumi-
sen ja pienen katalysaattorin tarpeen 
lisäksi sellainen etu, että keernan irro-
tettavuus on huomattavasti parempi 
kuin tavanomaisia sideaineita käytet-

vielä varmuudella tiedetä. Oletetaan, 
että pitkän kaasutusvaiheen yhteydes-
sä kaasu vie mukanaan osan sideaineen 
sisältämästä liuoteaineesta, joka yleen-
sä parantaa keernan irrotettavuutta. 

Cold-box-sideaineiden katalysaat-
toreina käytetään amiineja, joista tär-

-

-

sitä suurempi kuta matalampi niiden 
kiehumispiste on. Valitettavasti matala 
kiehumispiste tuo mukanaan kasvavan 

Kuva 9. Tavanomaisen cold-box-keernan ominaisuudet (vasemman puoleiset pylväät)

Kuva 10. Cold-box-keernojen tarttumistaipumus laatikkoon kaasutusajan mukaan. Ylempi neliö 
osoittaa tavanomaista sideainetta ja alempi neliö osoittaa hyvin reaktiivista sideainetta.

Kuva 11. Kaasutusajan vaikutus kovettumiseen eri amiineja käytettäessä
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hajuhaitat vähenevät murto-osaan, jos 

sideainekustannukset pienenevät jon-
kin verran. 

Vaikeudet 
kromiittihiekan käytössä

-
nfest GmbH:sta kertoi otsikkoaiheesta 

mm seuraavaa.
Teollisesti hyödynnettävät kromi-

malmit muodostuvat seoskiteistä, joi-
den pääkomponentit ovat ferrokromiit-

O  ja magnesiumkromiitti, 
MgCr O . Muita komponentteja ovat 

O O .
Varsinaisten malmikomponenttien li-
säksi esiintyy sivukivinä silikaattaeja, 
kuten serpentiiniä, H Mg Si O9, mag-

SiO  ja 
SiO .

Teollisuudessa hyödynnettävät kro-
mimalmit voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään:

Metallurginen kromimalmi
- Cr O

-
malmina.

- Hienorakeista rikastetta.

Tulenkestävä kromimalmi
- Mahdollisimman tasainen kemiallinen 
koostumus ja fysikaaliset ominaisuu-
det, mm. raerakenne;
- SiO

O
O

- Pieni hehkuhäviö.
Valimoissa käytettävä kromiittihiekka 
lasketaan tähän ryhmään kuuluvaksi.

:n 
osuudesta sekä muusta kemiallisesta 
koostumuksesta ja kiderakenteesta. 

°C:n

°  muuttuu hapet-

O :ksi 

Kuva 12. Kustannukset ja 
hajuhaitat DMEA-amiinia 
käytettäessä (vasemman 
puoleiset pylväät) verrattuna 
DMIAn käyttöön (oikean 
puoleiset pylväät)

O :
-

neettista. Muutoksiin liittyy voimakas 
tilavuuden kasvu, mikä johtaa valuvi-
koihin kromiittihiekkaa käytettäessä. 
Muutostuotteet voivat muodostaa ma-
talalla sulavia yhdisteitä sivukivikom-
ponenttien tai peitosteiden mineraalien 

sintraantua näiden muutosten vaiku-

°C.
-

tävän uuden kromiittihiekan puhtaita 
-

hiekasta valmistetun keernan pintaosaa 
-

taan on muodostunut kerros magneet-
tisia oksideja. Nämä oksidit huononta-
vat huomattavasti kromiittihiekan 

kromiittihiekan elvytyksen tarkoituk-
sena on poistaa nämä haitalliset muun-
tuneet kerrokset mahdollisimman 

miten kromiittihiekkojen käytössä 
esiintyviä vaikeuksia voitaisiin vält-
tää.

joissa on mahdollisimman vähän vie-
raita mineraaleja;
- Pyrokseeneja, kuten enstatiittia, diop-
siidia tai brontsiittia ei saa esiintyä 
kromiittihiekassa;
- Sälpiä ei saa esiintyä kromiittihiekas-
sa;
- Magneettisia epäpuhtauksia ei saa 

esiintyä kromittihiekassa;

keskenään:
- Sivukivirakeet pitää erottaa malmira-
keista tiheyserojen perusteella.

- Pitää muistaa, että halvat kromiitti-
hiekat voivat tulla käytössä kalliiksi;

pitää valvoa; 
- Vieraiden mineraalien esiintymistä 

-
neita ja magneettisia rakeita on valvot-

-

- Toisen magneettierottimen toiminnan 
valvonta;
- Pitää selvittää pyrokseenien tai sälpi-
en erotusmahdollisuudet leijupatjatek-
niikan avulla;
- Hienon aineksen poiston säätö; 
- Pitää selvittää mahdollisuus erottaa 
kromimalmirakeet, joiden pinnalla on 
suuri Si-pitoisuus.

Sideaineiden ja peitosteiden toimitta-
jat
- Pitää selvittää peitosteiden sisältämi-
en mineraalien soveltuvuus kromiitti-
hiekkoihin;
- Pitää selvittää pyrokseenien ja sälpi-
en vaikutus kylmähartsihiekkojen lu-
juusominaisuuksiin.



27VALIMOVIESTI 2 • 2010

Kuva 13. Uuden kromiittihiekan rakeita (Suurennus 100 x)

Kuva 14. Kromiittirakeita valetun keernan pintaosasta (Suurennus 300 x)

Kuva 15. Elvytetyn kromiittihiekan rakeita (Suurennus 300 x)

- Laatustandardien laatiminen kromi-
malmeille;
- Tarkastusstandardien laatiminen 
kromimalmeille.

Keraaminen Ceratec-rae 
zirkoni- ja kromiitti-
hiekkojen vaihtoehtona

Yritys nimeltään GTP Schäfer lienee 
parhaiten tunnettu konekaavauksessa 
käytettävistä ns. pistesyöttökuvuistaan. 
Tämä yritys kertoi Giesserei-lehden 

raemateriaalista, jonka nimi on Ceratec, 

seuraavat:
-  Raemuoto säännöllisen pallomainen

°C
°C

- Lämpöpitenemiskerroin °

Ceratec-raetta toimitetaan kolmena 

raemuodosta johtuen Ceratecin juok-
sevuus ja kaasunläpäisevyys ovat hyvät. 
Ceratec on mekaanisesti ja termisesti 

O  -pitoi-
suus on korkea. Ceratec ei aiheuta 
valukappaleisiin hiekan laajenemisvi-
koja, kuten mm. kvartsihiekat.

Ceratecia voidaan käyttää kaikkien 
sideainejärjestelmien yhteydessä. Side-

-
pi kuin muilla muottimateriaaleilla ja 

-
cia on myös mahdollista elvyttää. Ce-
ratec ei sisällä kromioksidia eikä sili-
koosia aiheuttavia komponentteja. 
Ceratec-keernat eivät vaadi peitostusta. 
Vaikka kromiittihiekka on halvempaa 
kuin Ceratec voidaan hintaeroa saada 
takaisin pienemmistä puhdistus- ja 
ympäristökustannuksista. Ceratecin 

-
-

kustannuksia ei otettaisi lukuun.                                              
Lisätietoja: 
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Eurotech Aluminium 
Castings on uudistanut 
valimoaan

-
mon uudistuksista Giesserei-lehden 

hiekkavaluna alimiiniseoksia piensar-
joina ja keskisuuruisina sarjoina mm. 
koneenrakennuksen ja voimalaitosten 
tarpeisiin. Valimo on hankkinut hws-

-
tin on toimittanut Heinrich Wagner 

muottia tunnissa keernojen määrästä 
riippuen. Seiatsu-menetelmällä toimi-
vassa koneessa hiekan täyttö tapahtuu 
ilmavirran avulla ja muotin tiivistämi-

-
tapa mahdollistaa syvienkin polvanoi-
den käytön, jolloin keernojen lukumää-
rää voidaan vähentää samoin kuin 
päästöjen suuruutta malleissa. Valettu-
jen kappaleiden mittatarkkuus ja pin-
nalaatu ovat hyvät.

uusi Multi-Pouring-System valulait-

Kuva 16. Keraamisia Cera-
tec-rakeita

Kuva 17. Kyljelleen käännetty kaa-
vausautomaatin muotti valu-uunin 
päällä MPS -laitteessa

-
tanut Heinrich-Wagner-Sinto GmbH. 
MPS-järjestelmällä toimivassa pien-
painevalukoneessa muotin täyttö ta-
pahtuu mahdollisimman pyörteettö-
mästi nousuvaluna. Sula ei joudu 
kosketuksiin ilman kanssa, mikä vä-

-
maatissa vaakasuorassa valmistettu 

valuasemalle. Muottiin kiinnitetään 
valuputki ja sula johdetaan muottiin 
valu-uuniin kohdistettavan paineen 

-

peus on hyvin hallittavissa ja menette-
lyn toistettavuus on hyvä. Muotin 
täyttymisen jälkeen sulan valuminen 
takaisin täyttöputkeen estetään hiekka-

syöttötekniikka sitä edellyttää, voidaan 
muotti kääntää täyttövaiheen jälkeen 

° ° -
painemetelmällä valettaessa muotti 
täyttyy huomattavasti rauhallisemmin 
kuin tavanomaisella painovoimamene-
telmällä. Valutavan ansiosta saanto 

Kuva 18. MPS -valujärjestelmän toimintaperiaate
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Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä. 
© GIESSEREI-VERLAG GmbH, 
Düsseldorf, Saksa

Saksan
henkilöautoteollisuus
on elpynyt

keroi Giesserei-lehden numeroissa 
-

ollisuuden elpyminen on jatkunut. 
Tuotannon nousu alkoi syyskuussa 

-

kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuussa 

-

kuin vuotta aikaisemmin koko vuoden 

Viennin osuus on kaksi kolmasosaa 
henkilöautojen tuotannosta, joten sen 

saatiin henkilöautojen kotimaan tila-

aikaisemmin. Lasku johtui hallituksen 
maksamien romutuspalkkioiden päät-

-
rempi kuin vuotta aikaisemmin.

Honsel valaa 
moottorinlohkoja 
uusiin
Ford Mustangeihin

uutispalstoilla mm. seuraavaa.

-
-

terinlohkot alumiiniseoksesta patentoi-
dulla pienpainemenetelmällä hiekka-
muottiin. Shelby-moottorin sylintereis-
sä ei käytetä lainkaan erillisiä sylinte-
riholkkeja vaan sylinterit on pinnoitet-
tu Honselin kehittämällä Plasma 

-
netelmällä. Pinnoitusaine on terästä. 
Plasmapinnoituksen jälkeen sylinterit 
työstetään ja hoonataan. 

Plasmapinnoituksen etuna tavan-
omaiseen holkkiratkaisuun verrattuna 

sylinterien kerrotaan vähentävän kitkaa 
ja siten polttoaineen ja öljyn kulutusta. 
Pinnoitetun kerroksen kerrotaan kes-
tävän moottorin koko eliniän. Lämmön 
siirto moottorin palotiloista jäähdytys-
veteen on paljon tehokkaampaa kuin 
valurautaholkkeja käytettäessä. Tämä 
on tärkeää suuritehoisessa moottoris-
sa.

Kuva 19. Saanto tavanomaisessa ja MPS -valujärjestelmässä

Kuva 20. Honsel AG:n valama Ford Mus-
tang Shelby GT 500:n moottorinlohko
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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. Huoltoystä-
vällisyyttä parannetaan edelleen, jotta asennusajat lyhen-tyvät. Agtoksen suunnittelijat ovat 
kiinnittäneet erityishuomiota teräshiekan jakamiseen. Uusi jakaja johtaa teräshiekan vielä ta-
saisemmin singon siiville. Samalla kuluminen pienenee. Tämä säästää materiaali- ja huoltokus-
tannuksia.  

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 asen-
tajat tuntevat monenlaiset sinkolaitokset, tietävät niiden vahvuudet ja heikkoudet. Näin voi-
daan vakio-osien lisäksi tarjota edullisia kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Useimmat osat ovat 
varastotavaraa, mittaosat ja polttoleikkeet valmistetaan nopeasti. Näin voivat jo monet asiak-
kaat saavuttaa olemassa olevalla sinkotekniikallaan parempia tai taloudellisempia tuloksia.
Agtos tarjoaa kaikkiin tarpeisiin sopivia sinkolaitteita.  

Oy DIACO Ab

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

Componenta Karkkilalle toimitet-
tiin juuri uusinta tekniikkaa edus-
tava läpimentävä riippuratasin-
kolaitos, jossa on 8 taajuusmuut-
tajalla säädettävää sinkopäätä ja 
”power&free järjestelmä”.
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo

yli 55 vuotta

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof

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

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof

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

Koneet ja laitteet

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

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

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

Tähän alkuun hiukan tiedotusasiaa. 

viimeistään nyt kaikkia malliveistämöi-
tä käymään avaamassa sivuston www.
valuatlas.fi ja täyttämään yritystään 
koskevat kohdat. Näin saamme kaikki 
toiminnassa olevat malliveistäjät kasat-
tua yhden sivuston alle valimoiden 
kanssa. Tätä sivustoa on helppo sitten 
jakaa asiakkaille, oppilaille ja muille 
yhteistyötahoille. Se myöskin helpot-
taisi yliopiston, ammattikorkeakoulun, 
valimon ja malliveistämön opettajia 
ohjaamaan henkilöitä oikeisiin yrityk-
siin. Sivustolla on käynyt jopa noin 

myös mainoksena yrityksille, jotka 
sinne ovat kirjautuneena. 

Mallitoimikunnan kokous

Tampereella Valimoinstituutin tiloissa. 
Suuret kiitokset Jouni Lehdolle koko-
ustilojen ja sapuskan järjestämisestä! 
Paikalle saapui mallitoimikunnan jäse-

-
heenjohtaja Mikko Ojanen avasi koko-

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Samaan 
syssyyn todettiin edellisen kokouksen 
pöytäkirjan olevan allekirjoitettu ja 
ok.
  
Teknologiateollisuuden valun käytön 
seminaari pidettiin Hämeenlinnassa 

ei ollut tiedossa että mallipuuseppäy-
rittäjiä osallistuisi valun käytön semi-

-
kin paikalla olleena todeta, että semi-
naariin oli kuitenkin saapunut ainakin 

Mallitoimikunnan toiminnan 
suunnittelu vuodelle 2010  

Puheenjohtaja selvittää haluaako Pö-
lönen jatkaa mallitoimikunnassa. Mi-
käli ei, hänet katsotaan eronneeksi, ja 
hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. 
Sovittiin, että Mikko Ojanen selvittelee 
asiaa.

Todettiin, että toimintaan kaivataan 
lisää jäseniä. Mallitoimikunta toivoisi, 
että seuraavassa vuosikokouksessa 
olisi mahdollisimman paljon valumal-
liyrittäjiä, jotta mallitoimikunnan toi-
minta jatkuisi. 

Seuraavien Sika-päivien aika ja paikka 
on vielä selvityksen alla. Todennäköi-
sesti päivät tullaan järjestämään Tam-

-
tin tiloissa.

Malliveistämöt ilmoittivat halukkuu-
-

pan mallinvalmistustarpeet, jotta mal-
liveistämöiden hiljaisiin hetkiin mah-
dollisesti saataisiin tuottavaa toimin-
taa.

Mallipuolen koulutuksesta todettiin, 
että tällä hetkellä ei ole oppisopimus-

aloittavia perustutkinnon suorittajia 
valumallinvalmistuslinjalle on hakenut 
ensisijaisesti erittäin paljon, mikä on 
positiivista.

Mallialueen kuulumiset

Syksyllä oli malliveistämöissä hiljai-
sempaa. Tällä hetkellä on töitä muuta-
man veistämön ollessa jo tukossakin. 
Valimoista käsin on haluttu alentaa 
mallien hintoja, mitä pidettiin kokouk-
sessa käsittämättömänä. Mallivaruste 

-
min vaativaan mallinvalmistukseen 
hankkimalla uuden CNC-koneen en-
tisten rinnalle.

Seuraava kokous päätettiin järjestää 
-

Mikko Ojanen päätti kokouksen klo 
-

tumiskierros Hervannan valumallinval-
mistusosastolle, jonne on hankittu 

-
sintä.

Mallitoimikunta
kokoontuilee

Toni Häkkinen

valumallinvalmistuksen 
opettaja

mallijaosto
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metallurgin palsta 13.
Markku Eljaala

Peiron Oy

Taustaa

tarkoittaa sitä, että murtuma syntyy 
-

murtuman yhteydessä kylmä tarkoittaa 
lähinnä vain sitä, että murtuma tapah-
tuu soliduslämpötilaa alemmissa 
lämpötiloissa, eli kylmämurtuma voi 
nimestään huolimatta muodostua myös 
erittäin korkeissa lämpötiloissa. Yleen-
sä kylmämurtumat kuitenkin syntyvät 
huomattavasti soliduslämpötilaa ma-

Lisäksi termillä murtuma korostetaan 
kylmämurtuman visuaalista eroa kuu-
marepeämästä. Siinä missä kuuma-
repeämä on yleensä paljain silmin 
havaittavissa valun pinnalta, tarvitaan 
kylmämurtumien havaitsemiseksi 
yleensä jotakin NDT-menetelmää 

-
mämurtumat ovat usein varsin suora-
viivaisia siinä, missä kuumarepeämät 
ovat varsin sahalaitaisia. Tosin tämä ei 
päde aivan kaikkiin kylmämurtumiin. 
Lisäksi on murtumia, joissa molemmat 

muodostumiselle on muutama yhdis-
tävä tekijä. Molemmissa tapauksissa 
täytyy kaksi seuraavaa ehtoa täyttyä. 

toiseksi materiaali pettää tämän jänni-
tyksen alaisena heikoimmasta kohdas-
taan. Lisäksi molemmissa vaurioissa 
epäpuhtausaineilla on epäsuotuisia 
vaikutuksia. On jopa tiettyjä epäpuh-
tausaineita kuten rikki, jotka voivat 

Kylmämurtuma
Kylmämurtuma on yleisilmaus, jolla korostetaan murtuman 
erilaista luonnetta verrattuna edellisen artikkelin kuumarepe-
ämään. Vaikka kuumarepeämän ja kylmämurtuman välillä 
on tiettyjä yhtäläisyyksiä, niin kylmämurtuma on kuitenkin 
monikäsitteisempi vaurio, jonka muodostumiselle on lukuisia 
eri syntymekanismeja ja -syitä, mikä voi tehdä kylmämurtu-
mien ehkäisyn huomattavan vaikeaksi.

Kylmämurtuman 
muodostuminen

-
kein tekijä on jännitys, joka saa mur-
tuman ydintymään ja etenemään. 
Merkittävin jännitysten aiheuttaja on 
kappaleen jäähtymisen aikaisesta ku-
tistumisesta syntyvät jännitykset, 
mutta valukappaleelle eri vaiheissa 
tehtävät toimenpiteet ovat myös mer-
kittäviä jännitysten aiheuttajia. Tällai-
sia toimenpiteitä ovat muun muassa 
muotin purku, polttoleikkaus, kaaritalt-

Siinä missä muotti esti jähmettyvän 
kappaleen liikettä aiheuttaen jännitys-
tä ja kuumarepeämän, niin kylmärepe-
ämän yhteydessä myös itse valumate-
riaali voi estää valun kutistumista 
muodostaen jännitystä eri tahtiin jääh-
tyvien alueiden välille. Tästä syystä 
kylmärepeämiä esiintyy mm. syöttö-
kupujen ja valukanavien kohdalla. 
Lisäksi teräsvalussa jäähtymisen aika-

muutoksen on väitetty aiheuttavan 

-
murtumana tai lävistää rakeen riippuen 
rakeiden tai niiden raerajojen lujuudes-
ta kyseisessä lämpötilassa. Jäähtymisen 
aikana teräs käy läpi usean kriittisen 
lämpötila-alueen, joiden aikana muo-
dostuvat yhdisteet ja rakenteet voivat 
haurastuttaa materiaalia siinä määrin, 
että se ei enää kestä rakenteeseen muo-
dostuneita tai muodostuvia jännityk-
siä.

-

haurastuvat. Tällä alueella raerajoille 
muodostuu lukuisia epäpuhtausyhdis-

-
deja, mitkä haurastuttavat raerajoja

myös haurastumista lämpötila alueella 

ylemmän päästöhaurauden kanssa.

°C, Tämä on yhteydessä alemman 
päästöhaurauden kanssa

Riippuen murtumahetken lämpötilasta 
murtopinta voi olla joko oksidoitunut 
tai sitten ei. Oksidoitumisen määrästä 
ja murtopinnan erilaiset oksidoitumis-
asteet voivat antaa tärkeitä vihjeitä 

Kylmämurtuman ehkäisy

Systemaattisesti esiintyvien kylmämur-
tumien ehkäisemiseksi täytyy arvioida, 
mitä ovat merkittävimmät murtumaan 
vaikuttavat tekijät. Tällöin täytyy ensin 
katsoa että mihin nämä murtumat 
muodostuvat ja milloin ne muodostu-
vat. Murtuman sijainnista voidaan 
päätellä, mistä murtuman synnyttänyt 
jännitys aiheutuu ja vaikuttaako mur-
tuman muodostumiseen muut seikat 
kuten epäpuhtaus ja seosaineiden mah-
dollinen suotautuminen, joka johtaa 
materiaalin haurastumiseen. Murtuman 
ajankohdan määrittämisen avulla voi-
daan päätellä missä työvaiheessa mur-
tuma on syntynyt, jolloin työtapaa tai 
työvaiheiden järjestystä muuttamalla 
voidaan yrittää estää murtuman muo-
dostumista.

Mikäli murtuma löytyy kappaleen si-
säpuolisesta nurkasta, epäjatkuvuus-
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kohdasta, syöttökuvun, valukanavan 
tai kokillin läheisyydestä, niin tällöin 
on varsin todennäköistä, että tällä valun 
geometrian tai valujärjestelmän osalla 

murtuma esiintyy kappaleen sisäpuo-
lisessa pyöristyksessä tai seinämänvah-
vuuden epäjatkuvuuskohdassa tai ris-
teyksessä, niin murtuman ydintymistä 
voidaan ehkäistä muotoilemalla kap-
paletta jouheammaksi ja kasvattamalla 
pyöristyksiä. Tämä ei aina ole kuiten-
kaan mahdollista silloin kun kappaleen 
muoto on lukittu. Tällöin keinoiksi 
jäävät pidempi jäähtymisaika muotissa, 
seoksen säätely, paikallinen jäähdyttä-
minen ja kappaleen sijaisten lämpöti-
laerojen vähentämien esim. valukana-
vien määrää lisäämällä. Valukanavien 
lisääminen auttaa yleensä myös silloin 
kun murtuma esiintyy valukanavan 
alla tai sen vieressä.

Syöttökuvun alla esiintyvien murtumi-
en ehkäisyyn voi yrittää seuraavia 
keinoja:

ennen kupujen polttoleikkausta, jos 

• Murtumien esiintyessä kupujen kau-
lat täytyy polttaa pidempään ”kan-
toon”.
• Vähennä suotautumista ja sekundää-
ri-imua. Jos kuvun alta löytyy tähden 
muotoinen murtuma, niin suotautumi-
sella on merkittävä osuus vaurion 
synnyssä.

• käytä avokuvun päällä heikosti ekso-
termista pulveria. 

-

halkaisija.
• Normalisoi valu ennen polttoleikka-
usta
• Pienennä kupujen kokoa ja lisää 
niiden määrää, jos se on vain mahdol-
lista. Valunsimulointi auttaa tässä op-
timoinnissa huomattavasti. Pienempien 
kupujen poistaminen voi onnistua 
laikkaleikkauksella.

-
tumien yhteydessä seuraavista keinois-
ta voi olla apua:
• Jos murtuma esiintyy kokillin alla, 
niin kokillin paksuuden pienentäminen 
auttaa.
• Jos murtuma esiintyy kokillin vieres-
sä, niin tällöin kokillin reunojen viis-
täminen auttaa. Viisteen tulisi olla 

• Valurautaisesta kokillista saattaa 
siirtyä hiiltä teräkseen, mikä haurastut-
taa kyseistä aluetta.

Lämpökäsittelyissä syntyviä murtumia 
voidaan ehkäistä seuraavilla tavoilla:
• Pidä karkaistavan seoksen hiilipitoi-

Tämä ei läheskään aina ole mahdollis-
ta, mutta hiilen ja kriittisten seos ainei-
den pitoisuudet kannattaa pitää lähellä 
standardin alarajaa etenkin, jos karkai-
su tehdään veteen.

epäedulliset valuvirheet ennen karkai-

ainakaan pienenemään.
• Vesikastossa kannattaa seokset joiden 

asteisina ja jatkaa jäähdytystä ilmassa 
tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
vähemmän aggressiivista väliainetta 
kuten öljyä, polymeeriä tai suolasu-
laa.

ollenkaan tavatonta, että yön yli pääs-
töä odottanut valu löytyy aamulla 
haljenneena lattialta.
• Säröherkkien seoksien ja kappaleiden 
käsittelyssä täytyy lämpötilan nousuno-
peus hehkutuksissa pitää riittävän al-

Markku Eljaala
Metallin urkkija

Metallurgist

LÄHTEET
1 Castings, John Campbell, 1991
2. Troubleshooting cracks in steel casting, 
Duncan Rodman. Presentation in SFSA 2009 
Workshop.
3. Cracking the Case of Steel Casting Frac-
ture Defects; Modern Casting, Daniel E. 
Dutcher.

Kuva 1. Kuvassa on näkyvissä erään kylmämurtuman murtopintaan. 
Palan sivun pituus n. 50mm. Murtopinta kauttaaltaan hieman oksidoitu-
nut, minkä lisäksi murtuman yläreunassa on hieman voimakkaammin 
oksidoituneempia alueita. Oksidoitumisen määrästä voidaan päätellä, 
että murtuma on kasvanut kokoa varsinaisen austenointihehkutuksen 
jälkeisessä vesikastossa. Oksidoituminen on tapahtunut karkaisua 
seuranneessa päästössä. Voimakkaammin oksidoituneet alueet ovat 
peräisin alkusäröstä, joka on syntynyt polttoleikkauksesta ja/tai imu-
virheestä.

Kuva 2. Kuvassa 1 esitetyn murtuman sijainti varsinaisessas kappa-
leessa. Koepala on leikattu ”salmiakin” kohdalta. Laipan yläpinnalla on 
ollut suurehko rengassyöttö. Laipan paksuus n. 160 mm. Murtuma oli 
havaittavissa paljain silmin, mutta vasta koneistetulta pinnalta. Syöttö 
on poistettu polttoleikkaamalla.
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WEBACEM OY

GIFA 07; Tervetuloa vierailemaan osastollamme hallissa 3, 3A34

Puh. 03-3183269 
                                                             Fax. 03-3183289 
                                                             GMS 040-7070095/
                                             e-mail: webacem@co.inet.fi

info@ask-chemicals.de
info@kernfest-webac.se
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Email:    info@beijers.fi



38 VALIMOVIESTI 2 • 2010



39VALIMOVIESTI 2 • 2010

Dörentrup valmistaa yli 100 vuoden kokemuksella tulenkestäviä materiaaleja teräs-, rauta-, ja 
metallivalimoiden tarpeisiin; mm sulatus- ja lämpimänäpitouuneihin, valu-, kuljetus-, ja käsittelysenkkoihin.

Tuotevalikoimaa:
– tulenkestävät massat
– esivalmistetut upokkaat ja uunin nokat jne.
– eristysmateriaalit; senkat, induktio- ja lämpimänäpitouunit
– vuoraustyökalut
– asennuspalvelu
– prosessiteknologia.

SOITA, kerromme lisää !!

  Oy Line-Ma Ab
  PL 101

  06100 Porvoo
  tel: 019 – 5244 922              

  e-mail: linema@linema.fi
  www.linema.fi
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Kerromme mielellämme lisää 
uutuustuotteestamme!
Tyrolit Oy
Tel: +358 3 3581700
Fax: +358 3 3581750

VIB STAR 
– ei rasita ranteita, 

kyynärpäitä tai 
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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

Metso Foundries 
Jyväskylä Oy
PL 342, 40101  JYVÄSKYLÄ 
020 484 152, www.metso.com

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

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

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

Campaja Oy
Toivakantie 27 B
41660  TOIVAKKA
(014) 871 902 
www.toivakanmallinnus.fi

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

Leinovalu Oy
Leinonkatu 5, 24100  SALO
(02) 77500, www.leinovalu.fi

Metso Paper 
Valkeakoski Oy
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
020 482 170, www.metso.com

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

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

Simtech Systems Inc. Oy
Kukkaromäki 6 C5, 
02770  ESPOO
0500 514 531
matti.sirvio@easysimulation.com

Suomen Valimoteknistä Yhdistystä tukevat yritysjäsenet 
liittymisjärjestyksessä
Yritys / Osoite / Puhelinumero / www-sivut tai sähköpostiosoite

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

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

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100  PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi

SP Minerals Oy Ab
PL 174, Vihdintie 4 – 6
03101  NUMMELA 
010 217 9800
www.sibelco-scandinavia.com

Sepikon Oy
Pietiläntie 5 E 18
03100  NUMMELA
(09) 586 4358
sepikon@kolumbus.fi

Componenta Pietarsaari Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com

Keycast  Oy
PL 100, Merikatu 7
92101  RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.fi

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

Beijer G & L Oy
Elannontie 5, 01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

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

TEK-MUR
Tekninen Muuraus Oy
PL 3, Halmekuja 2 B
01361  VANTAA
(09) 8386 4300, www.tek-mur.fi

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

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

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 

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40, 26820  RAUMA
(02) 634 1400, info@karhuvalu.fi

Malliveistämö Karttunen Ky
Muurarintie 6
36200  KANGASALA
(03) 379 1330
karttunen@malliveistamo.fi

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

Metallikonepaja Oy
49200  HEINLAHTI
(05) 220 1100

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2, 27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi

Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.axcons.fi

Alphaform RPI Oy
Aholantie 17, 21290  RUSKO
(02) 436 5600, www.alphaform.fi

KM-Valu Ky
Teollisuustalo, 
40900  SÄYNÄTSALO
(014) 337 3200, www.km-valu.fi

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

Ponsse Oyj
Ponssentie 22, 74200  VIEREMÄ,  
020 768 800, www.ponsse.fi

Lapuan Valu
Kiviristintie 20, 62100  LAPUA
06 4331731, info@valimo.pp.fi

Wärtsilä Finland Oy
PL 244, 65101  VAASA
010 709 0000, 
www.wartsila.com

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

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51, 
04680  HIRVIHAARA, 
019 - 689 3311,
www.erikoisvalu.fi

Suutarilan Valimo Oy
Oppipojantie 6, 
04500 KELLOKOSKI , 
09 - 271 2890,
aarno.lahtinen@suutarilanvalimo.com

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
SVERIGE
www.karlebo.se

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

Bruker AXS Nordic AB/Spectral 
Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se
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valimomuseo

Suomen Valimomuseo • PL 50,Tehtaanpuisto • 03601 Karkkila

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

Se on nyt valmis! Näyttelyn avajaisia juhlistettiin 

toimi SVY:n asiamies Rauno Sippel. Samalla julkistettiin
aihetta syvällisemmin käsittelevä tietokirja. Tie tähän pis-
teeseen on kuitenkin ollut pitkä, kuten tätä palstaa innok-
kaimmin seuranneet ovat huomanneet.

-
lin hehku -näyttelyn. Siinä oli esillä sekä uusia että vanhoja 
patoja, kylpyammeita, liesiä ja kaminoita. Yhdistävä teema 

-
mi ja hänen muotoilemansa talousvalut. Jo tuolloin oli he-
rännyt ajatus aihepiirin laajentamisesta Högforsin rajojen
ulkopuolelle ja toisaalta rajaamisesta pelkästään designpa-
toihin -ja pannuihin. Tuosta hetkestä on jo kolme vuotta,

tämän ajan museon kulisseissa on kuitenkin kerätty tietoa 
ja esineitä näyttelyä silmällä pitäen.

-

tuli kuitenkin vielä kaikenlaista mielenkiintoista vastaan.
Iso menneisyyden harmi on Nurmesniemen suunnittelma 

ei ollut sopiva niiden valmistamiseen, ja koko hanke jäi
toteuttamatta. Pari vuotta myöhemmin Högforsin talousva-
lutuotanto haudattiin lopullisesti, kun ammeiden ja tilaus-
valujen valmistukselle piti saada lisää kapasiteettia.

Högforsin rinnalla toinen suuri talousvalujen valmistaja oli 
-

la. Rosenlewin tunnetuin muotoilija oli Timo Sarpaneva,
jonka monet tuotteet ovat ehdottomia klassikkoja. Omat 
talousvalusarjansa lanseerasivat kuitenkin myös Rosenlewin

Liedeltä pöytään 
-näyttely ja -kirja valmiina

Näyttelyjulkaisu esiteltiin näyttelyn avajaisissa. 

Kirjaa voi tilata museosta 22 euron hintaan.
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Heidän tuotantonsa, vaikka on jäänyt Sarpanevan varjoon, 
edustaa suomalaista talousvaludesignia parhaimmillaan ja 
ansaitsee tulla kattavasti esitellyksi.

esiin astuivat uudet yrittäjät Wärtsilä ja Upo. Jälkimmäinen 
tyytyi talon sisäisiin muotoilijoihin, mutta Wärtsilä palkka-
si riveihinsä Nurmesniemen, jolta valmistui uusi talousva-

tehtaan kulisseissa lienee kuhissut, kun Nurmesniemen 
uuden sarjan sijaan esiteltiin kokonaan uusi muotoilija: lasin 
parissa kannuksensa ansainnut Heikki Orvola. Häneltä tuli 
useita erilaisia esineitä, jotka yhdistettiin ns. Rautarouva-

Wärtsilä myi valimonsa ja tuotteiden suunnittelusta vastan-

joka osti Järvenpään emalin ja vanhojen tuotteiden oikeudet 

Upon valimossa Pietarsaaressa. Uusia tuotteita suunnitteli 
rautainen rouva Nanny Still, joka hänkin kuuluu suomalais-
ten muotolijoiden kärkikaartiin. Hackman luopui vanhasta 

-
toilijoita ja siirsi esineiden valmistuttamisen ulkomaille. 

valimo myytiin ja lakkautettiin. Upon perinnettä jatkoi 
hetken aikaan Puulämpö Suomi Oy.

Nykyään suomalaista talousvaluperinnettä jatkaa pienessä 
mittakaavassa Harjavallassa sijaitseva Niemisen valimo, 
josta valmistuu muurinpohjapatoja. Componentan Pietar-
saaren valimo puolestaan tuottaa blinipannuja sekä sillipan-
nuja ja lasten pannuja Valimomuseon toiminnan tukemi-
seen.

Tiedon kerääminen on ollut lievästi sanottu vaiheikasta. 
-

-

arkistoista löydy, mikä valittaen huomattiin Upon, Wärtsilän 
-

lehdet ja esitteet on läpikäyty mahdollisimman tarkasti. 

jonka lukusalissa on vietetty aikaa useampi työpäivä. Pala-
pelin on täydentänyt lukuisat tiedonannot ja haastattelut. 
Useat haastattelukontaktit ovat tulleet tämän palstan väli-
tyksellä. Suuri kiitos siis kuuluu SVY:lle. Paavo Tennilän 
stipendirahastosta saatiin avustusta tutkimustyöhön ja kirjan 

kiitos täten lausuttakoon.

Pitkän uurastuksen jälkeen Suomen Valimomuseo yhdessä 
Rosenlew-museon kanssa ylpeänä esittelee:

Janne Viitala

Näyttelyn avajaistunnnelmissa 
Vuokko Nurmesniemi ja Olavi 
Elomaa, Upo valimoiden 
entinen toimialajohtaja.
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Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi

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

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

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

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

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

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

www.svy.info

www.valuatlas.net

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

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

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

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

Bet-Ker Oy
PL 13, Joutsentie 4
84101  YLIVIESKA
(08) 410 5600
www.betker.fi

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

www.valimoinstituutti.fi
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Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Koulutus

Kotiosoite

Kotipuhelin Kotifaksi

Matkapuhelin Sähköposti (koti)

Työnantaja Tehtävä yrityksessä

Osoite

Puhelin Faksi

Matkapuhelin Sähköposti (työ)

www-sivut

Lisätietoja

Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf

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

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

SVY
Rauno Sippel 

Kiiskintie 11
17200  VÄÄKSY

puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736

e-mail: rauno.sippel@svy.info

Jäsenhakemus hyväksytty _____/_____ 20__  _____________________________________

Päiväys ja hakijan allekirjoitus _____/_____ 20__  _____________________________________

Jäsennumero
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