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Tapahtumakalenteri
Kesäkuu 2011
14.6.2011

Valimoalan GolfOpen 2011, Ruukkigolf (katso sivu 33)

Kesä/heinäkuu 2011
28.6.–2.7.2011
GIFA/METEC/THERMPROCESS/NEWCAST, Düsseldorf (D)
WFO Technical Forum
www.gifa.de (katso sivu 6)

Kansikuva: Düsseldorfin messualue/Messe
Düsseldorf’n kotisivuilta.

Syyskuu 2011
13.–15.9.2011

Alihankinta 2011 -messut, Tampere, www.alihankinta.fi

Lokakuu 2011
7.10.2011

SVY:n 64. vuosikokous, Pietarsaari

Marraskuu 2011
8.–11.11.2011

Elmia Subcontractor, Jönköping (S), www.elmia.se/subcontractor

Marras/joulukuu 2011
30.11.–3.12.2011
EUROMOLD 2011, Frankfurt/Main (D), www.euromold.com

www.svy.info
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa
N:ro
Aineiston llmestyy
jättöpäivä viikolla
1
10.2.
11
2
10.5.
23
3
20.8.
38
4
10.11.
50

2012
Tammikuu 2012
17.–19.1.2012

EUROGUSS 2012, Nürnberg (D) (katso s.ivu 25)

Huhtikuu 2012
23.–27.4.2012

70th world Foundry Congress, Mexico, www.wfc2012.com

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja Jani Isokääntä, puh. 040 834 8088
• Lehtitoimikunta Carl-Johan Nybergh, puheenjohtaja, puh. (09) 6220 5522, Jani Isokääntä, päätoimittaja,
Rauno Sippel, toimitussihteeri, puh. (03) 766 9736, Juhani Orkas, puh 050 556 2288, Ole Krogell, tekninen
toimittaja, puh. (09) 6220 5544 • Ulkoasu ja taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2011
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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Tapahtumarikas ja yllätyksellinen kevät

En händelserik och överraskande vår har

on kääntynyt kohti kesää. Maailmalla kevättä ovat sävyttäneet erilaiset epävarmuustekijät: luonnonmullistukset
Japanissa, pitkittyneet ﬁnanssikriisit ympäri Eurooppaa
sekä mielenosoitukset ja levottomuudet erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän suunnalla. Myös kotimaassamme on tapahtumia riittänyt. Suomen politiikassa ison
jytkyn jälkeen on koittanut arki, eikä vaalien suurin voittaja näillä näkymin istu hallituksessa. Melkoiseksi jytkyksi on laskettava myös Suomen jääkiekkomaajoukkueen
voittama MM-kulta, sillä edellisestä maailmanmestaruudesta ehtikin kulua jo kuusitoista vuotta. Hienoa leijonat!
Toivotaan voiton tuovan positiivista vaikutusta myös
suomalaiseen elinkeinoelämään, silläkin saralla tarvitaan
sekä hyviä joukkuepelaajia että onnistuneita yksilösuorituksia.

vänt sig mot sommaren. Runt om i världen har våren
präglats av olika osäkerhetsfaktorer: naturkatastrofen i
Japan, den utdragna ﬁnanskrisen i Europa samt demonstrationerna och oroligheterna speciellt i Nordafrika
och Mellanöstern. Även i hemlandet har det hänt. Efter
den stora smällen i Finlands politik har man gått tillbaka
till vardagen, och det ser ut som on den största vinnaren i
valet inte skulle sitta i regeringen. Som en stor smäll bör
även räknas VM-guldet som Finlands ishockeylag vann,
ty det hade redan gått sexton år sedan det föregående
guldet. Tack för det lejonen!. Vi får hoppas att mästerskapet har positiva inverkningar i det ﬁnska näringslivet,
även på den fronten behövs såväl goda lagspelare som
lyckade individuella insatser.

Valimorintamalla eletään edelleen kaksijakoisissa tunnelmissa. Osa valimoista on vieläkin huomattavasti taantumaa edeltävää aikaa alhaisemmalla käyntitasolla. Toisilla,
erityisesti teräsvalimoilla, tilauskirjat ovat puolestaan jo
jonkin aikaa olleet täynnä, ja ammattitaitoisesta työvoimasta on jo suorastaan pulaa. Maallemme muodostettavan
hallituksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on pitää edellytykset teollisuudelle kilpailukykyisenä. Toivottavaa on,
että uusi hallitus luo ilmasto- ja energiapolitiikallaan Suomen vientiteollisuudelle olosuhteet, joilla voidaan toimia
kilpailukykyisesti globaaleilla pelikentillä. Energiaveron
mahdolliset korotukset uhkaavat toimintaedellytyksiä ja
investointeja myös valimoteollisuuden alalla.
GIFAan on sadan ilmoittautuneen raja mennyt rikki, joten
hyvällä porukalla päästään tälläkin kertaa ihmettelemään
tekniikan kehittymistä ja ottamaan viimeisin tietotaito
haltuun. Tarkempia raportteja näistä kekkereistä saadaan
lukea jälleen ensi syksyn Valimoviestistä. Tästä numerosta puolestaan löytyy jo vuosikokouskutsu sekä tietoa Pietarsaaren vuosikokousohjelmasta, jonka valmistelut ovat
edenneet jouhevasti. Ohessa on myös vuosikokouksen
ilmoittautumislomake.
Aurinkoiset päivät vihjailevat jo tulevista kesälomista,
jolloin on aika ladata akkuja ja rentoutua. Hetkeksi kun
irtaannutaan oravanpyörästä, niin sitten ollaan taas syksyllä täydessä iskussa. Hyvää kesää kaikille!

VALIMOVIESTI 2 • 2011

På gjuterifronten lever vi fortfarande i delade stämningar .
En del gjuterier arbetar ännu på en lägre nivå än före recessionen. Å andra sidan har speciellt stålgjuterierna redan länge haft fulla orderböcker och det är de facto redan
brist på kompetent arbetskraft. En av de viktigaste uppgifterna för landets nya regering är att se till att det ﬁnns
förutsättningar för en konkurrenskraftig industri. Det är
önskvärt att den nya regeringen skapar en klimat- och
energipolitik som skapar förutsättningar med vilka vi
kommer till rätta på det globala fältet. De möjliga höjningarna av energiskatten är ett hot mot verksamhetsförutsättningarna och investeringarna även inom gjuteribranschen.
Till GIFA har mer än hundra anmält sig vilket betyder att
en god grupp även denna gång har möjlighet att förundra
sig över utvecklingen inom tekniken och inmundiga den
nyaste sakkunskapen. Rapporter om detta evenemang får
vi sedan läsa i höstens nummer av Valimoviesti. I detta
nummer ﬁnns redan kallelsen och programmet till årsmötet i Jakobstad. Förberedelserna har framskridit långt och
anmälningsblanketten till årsmötet ﬁnns även i denna
tidning.
De soliga dagarna påminner redan om de kommande
semestrarna, under vilka vi har tid att ladda våra batterier
och ta det lugnt. När vi för en stund lösgör oss från ekorrhjulet är vi sedan fullt slagkraftiga på hösten. God sommar åt er alla!
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.5.2011

Valimoiden tilauskannat ovat alkaneet parantua.
Suurin osa valimoistamme tekee töitä normaalivauhdilla.
Osin on nykyisellä henkilöstöllä toimittaessa jopa kapasiteettipulaa. Sopeutusten jälkeen alkaa olla tarvetta uudelle
työvoimalle. Mallipuolellakin on työtilanne selvästi parantunut. Toivottavasti tämä tilanne jatkuu kesälomien jälkeenkin.

Valun käytön seminaari
Aulangolla järjestettiin 26. seminaari. Aihe oli Laatua
yhteistyöllä. Keskityttiin valuratkaisujen etuihin ja valutekniikan suomiin mahdollisuuksiin Osallistujia oli 137
henkilöä, eli suunnilleen saman verran kuin aiempinakin
vuosina.

Uudet jäsenet
Toukokuun kokouksessa hallitus hyväksyi SVY:n jäseniksi
seuraavat kolme uutta jäsentä:
Ala-Salmi, Tommi
Jutila, Jani
Sutela, Jukka

Metso Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Kuusakoski Oy

SVY:n 64-vuotisjuhla
Lokakuussa pidämme vuosikokouksen Pietarsaaressa.
Componenta Finland Oy Pietarsaaren työryhmä on hoitanut kokousjärjestelyt mallikkaasti ja kokouskutsu on tässä
Valimoviestissä. Hotellin ja muiden järjestelyiden kannalta on parempi näin, koska seuraavan Valimoviestin ilmestymisestä on vain kuukausi vuosikokoukseen. Majoitumme Kokkolaan, koska lokakuussa kokouksemme aikaan
on Pietarsaaressa UPM:llä huoltoseisokki ja siksi Pietarsaaren hotelleissa ei ollut tilaa meille.

Lopuksi
Yhdistyksen faksiyhteys reistailee. Lopetetaan sen käyttö
ja siirrytään käyttämään sähköpostia ja tarvittaessa kirjepostia asioiden hoidossa.
Nyt olemme kesäkuussa. Gifa-matkalle osallistuu 108
henkilöä SVY:n järjestämien matkojen yhteydessä. Toivon kaikille antoisia messuja Düsseldorﬁssa. Sitten kesälomat alkavat olla lähellä. Hyvää kesää toivottaen
Rauno Sippel
asiamies

Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan SVY:n toimintaan.

Jäsenasioita
SVY:n jäsenmäärä on nyt 725 jäsentä. Jäsenmaksulaskut ja
maksumuistutukset on lähetetty. Huhtikuun tiliotteen mukaan on vielä 75 jäsentä, jotka eivät ole jäsenmaksua hoitaneet. Hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenrekisteristä
poistetaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet tämän ja
viime toimintavuoden jäsenmaksua. Vuosi sitten yhdistyksen jäsenmäärä oli 736 jäsentä.

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

03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
IBAN FI49 1012 3000 0732 11
BIC
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GIFA messumatka
28.6.–2.7.2011

C-J Nybergh

SVY:n neljään GIFA-messumatkaan on ilmoittautunut kaikkiaan 108 SVY:n
jäsentä; messumatkan loppumaksu on laskutettu. Matkaliput ja muu tilattu
aineisto toimitetaan matkaan lähtijöille sähköpostitse hyvissä ajoin ennen
matkalle lähtöä.
SVY:n yhdyshenkilönä messujen aikana toimii Rauno Sippel,
kännykkä +358 40 760 1520. Hän on paikan päällä tiistaista perjantaihin.
Hän koordinoi mm. bussikuljetukset ja hän auttaa, mikäli osallistujille tulee
ongelmia, kuten sairastumisia tai esineiden katoamisia. Matkalippujen
kanssa toimitettavassa saatteessa on informaatiota bussikuljetuksista ja
matkatavaroiden siirrosta tulo- ja lähtöpäivinä.
Seuraavassa Valimoviesti-lehdessä, joka ilmestyy syyskuussa,
on mm. tuoreimmat messu-uutiset.

www.gifa.de
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Kuva: Ole Krogell

Taideteos kaavaushiekasta GIFA 2007 messuilla.
VALIMOVIESTI 2 • 2011

7

8

VALIMOVIESTI 2 • 2011

vuosikokous 2011

Vuosikokouskutsu −
Årsmöteskallelse

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 64. vuosikokous pidetään
perjantaina 7.10.2011 klo 12.00
Componenta Finland Oy, Pietarsaari, vanha ruokala
Birgerintie 3, 68600 Pietarsaari
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 64. årsmöte arrangeras
fredagen den 7.10. 2011 kl 12.00
Componenta Finland Oy Pietarsaari, gamla matsalen
Birgersvägen 3, 68600 Jakobstad
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §.
Yhdistyksen hallitus, juhlatoimikunta ja Pietarsaaren valimoväki
toivottavat SVYn jäsenet seuralaisineen sydämellisesti tervetulleiksi
vuosikokoukseen Pietarsaareen.
Föreningens styrelse, festkommitte´och gjuterifolk i Jakobstad
hälsar alla FGFs medlemmar med sällskap hjärtligt välkomna
till årsmötet i Jakobstad.

Ohjelma 2011

-

Valamisen näkymiä, Juhani Orkas
Päätössanat, Pauli Piiparinen

Torstai 6.10.2011

20.00

Saapuminen hotelliin, Sokos Hotel
Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola
Iltapala, Sokos Hotel Kaarle

Perjantai 7.10.2011
07.45
08.30

Linja-autokuljetus Kokkola - Pietarsaari
Ilmoittautuminen, aamukahvit
Componenta Finland Oy Pietarsaari
09.00 Vierailu Componentalla ja bussi vie
Alholmens Kraftiin. Molemmissa käydään.
11.00 Buffet-lounas vanhassa ruokalassa,
ilmoittautuminen jatkuu
12.00 SVY:n vuosikokous
13.00-13.30
Iltapäiväkahvit
13.30-15.30
Esitelmätilaisuus
Componentan puheenvuoro, Pauli Piiparinen
Kaupunginjohtajan puheenvuoro,
Mikael Jakobsson
Kehitysyhtiö Concordian puheenvuoro,
Niclas Dahl
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12.15-15.30
Rinnakkaisohjelma
Nanoq-museo, iltapäiväkahvit

16.30
19.00
-

Kokkolaan bussilla tai omilla autoilla
Sauna, Sokos Hotel Kaarle, Kokkola
Iltajuhla
juhlaillallinen

Tillipestolla marinoitua graavisiikaa, limemajoneesia,
saaristolaisleipää
Persiljaöljyllä sivelty naudansisäﬁleepihvi, perunapaistos,
punaviinikastiketta, glaseerattuja pikkusipuleita
Marinoituja mansikoita, vaniljajäätelöä ja
kinuskivaahtoa

01.00

muuta ohjelmaa
tanssia
Tilaisuus päättyy

Huomioitavaa!
Ruoka-aine allergioista on ilmoitettava
9

SVY:N 64. VUOSIKOKOUS PIETARSAARESSA 7.10.2011
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Osanottaja: ___________________________

Yritys: _________________________________

Jäsenkoodi osoitetarrasta

Seuralaisen nimi:_________________________

_____________________________________

Jäsen (

)

Veteraani (

) Opiskelijajäsen (

)

MAJOITUS, SOKOS HOTEL KAARLE , Kauppatori 4, Kokkola
Valitse yö(t)
1-hengen huone
2-hengen huone

yö 6.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

yö 7.10.
( ) hlöä
( ) hlöä

€/vrk/hlö
80 € / vrk / hlö ( ) vrk
60 € / vrk / hlö ( ) vrk
YHTEENSÄ

yht. €
€
€
€

6.10.2011 ILLALLINEN, HOTELLI KAARLE
6.10. klo 20.00

Illallinen

40 € (

) kpl

yht.

€

7.10.2011 VUOSIKOKOUS JA ILLALLINEN, SOKOS HOTEL KAARLE
7.10. klo 12.00-15.30

Kokous- ja esitelmäpaketti

65 € (

) kpl

yht.

€

7.10. klo 12.15-15.30

Rinnakkaisohjelma
Paketit sis. buffet-lounaan
sekä iltapäiväkahvin

65 € (

) kpl

yht.

€

7.10. klo 19.00

Juhlaillallinen, alko
Juhlaillallinen, vesi

95 € (
60 € (

) kpl
) kpl

yht.
yht.

€
€

YHTEENSÄ

€

TEHDASVIERAILUT /COMPONENTA FINLAND OY PIETARSAARI JA ALHOLMS KRAFT
Tehdasvierailut, linja-auto lähtee Componenta Finland Oy Pietarsaaresta Alholms Kraftiin
7.10. klo 9.00-10.45

(

) hlöä

ESITELMÄTILAISUUS 7.10.2011 klo 13.30-15.30
SEURALAISOHJELMA 7.10.2011 klo 12.15-15.30 Nanuiq-museo, iltapäiväkahvi
ERIKOISTOIVOMUKSET (huonetoveri, ruokarajoitukset yms.)

Päiväys ____________

Allekirjoitus___________________________________

yht._________€

Palautathan tämän lomakkeen 26.8.2011 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rauno.sippel@svy.info tai
vaihtoehtoisesti postitse SVY / Rauno Sippel, Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.
Kaikki maksut on suoritettava SVY:n tilille Nordea 101230-73211 viimeistään perjantaihin 26.8.2011
mennessä. Maksuviite on 603300 ja kirjoita maksulappuun osallistujan tai osallistujien nimet. Varauksesi on
voimassa, kun sekä maksu että ilmoittautuminen ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Lisätietoja
antavat Rauno Sippel SVY, puh 040 760 1520 tai Pauli Piiparinen, puh 010-403 3314.
10
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tutkimusta
Veijo Rauta & Celal Cingi
Aalto-yliopisto
Valutuotetekniikka

SSM-valumenetelmiä
Johdanto
Puolijähmeässä tilassa olevia metalleja (semi-solid metal =SSM) tutkittiin
jo 1970-luvun vaihteessa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT:
ssa) professori Merton C. Flemingsin
johdolla. Tällöin menetelmästä käytettiin nimitystä rheocasting tai stir casting. Menetelmää ei silloin saatu kehitettyä teolliseen tuotantoon asti. Menetelmässä osittain jähmettynyttä eli
puolijähmeää metalliseosta sekoitettiin
mekaanisesti puuroalueella eli likvidusja soliduslämpötilojen välissä ja kappale valmistettiin heti sekoituksen
jälkeen. Sekoituksessa dendriittirakenne pilkkoitui ja lopullinen jähmettymisrakenne on dendriititön. Materiaalilla havaittiin huomattavan alhainen
leikkauslujuus jopa korkeilla kiinteän
aineen määrillä samalla kun se tuli
tiksotrooppiseksi /1 /.
SSM-menetelmissä erotetaan kaksi
toisistaan eroavaa valmistustapaa:
tiksovalu (thixocasting) ja rheovalu
(rheocasting). Aiemmin käytetyimmät
ensimmäiset kaupalliset SSM-menetelmät olivat kaksivaiheisia (thixocasting). Nykyisin em. menetelmiä ovat
syrjäyttämässä yksivaiheiset menetelmät (rheocasting) taloudellisista syistä
johtuen. Kaksivaiheisissa SSM-menetelmissä puuroalueella sekoitettu ja
välillä jähmettynyt erikoisvalmisteinen
seosaihio kuumennetaan uudelleen
puolijähmeään tilaan puuroalueelle ja
vasta sitten valmistetaan lopullinen
tuote valamalla tai muokkaamalla.
Tällaiset tuotantoprosessit ovat siten
kaksivaiheisia ja niitä ovat pääasiassa
painevalu ja takominen. Alan kirjallisuudessa ko. tekniikasta on käytössä
useita nimityksiä kuten thixocasting,
12

thixoforging, thixoforming ja semisolid metal (SSM) forming tai forging
(SSF). Tuotteiden valmistus painevalulla tai takomalla SSM-tekniikan
avulla perustuu kaupallisesti saatavissa olevien erikoiskäsiteltyjen esiaihioiden käyttöön. Kaupallisesti esiaihioita on saatavissa lähinnä alumiiniseoksista. Lisäksi tekniikkaa on sovellettu magnesium-, sinkki-, kupari-, titaani- ja superseoksiin, valurautoihin,
teräksiin ja metallimatriisikomposiitteihin. Puolijähmeään tilaan kuumennettuina esiaihiot ovat luonteeltaan
tiksotrooppisia. Lepotilassa niitä voi
käsitellä kuten kiinteää kappaletta,
mutta kohdistettaessa niihin riittävä
rakennetta leikkaava voima, kuten
painevalukoneen männän isku, ne
käyttäytyvät kuin neste /1, 2/.
Suurin este kaksivaiheisten SSM-menetelmien laajalle käyttöönotolle on
ollut erikoisraaka-aineen korkea hinta,
ainetoimittajien vähyys sekä materiaalin kierrätettävyys tuotannossa. Siksi
maailmalla onkin viime vuosina kehitetty karkeasti kustannuksiltaan noin
20% halvempia alkuperäistä MIT:n
rheocasting-menetelmää muistuttavia
yksivaiheisia menetelmiä /1, /.
Näistä menetelmistä käytetään termiä
slurry on demand tai SoD, joissa sula
seos muutetaan eri tavoin tiksotrooppiseen puolijähmeään tilaan (kiinteän
primaarialumiinin muoto pallomaiseksi) valukoneen läheisyydessä tai itse
koneessa juuri ennen valua ja valu tapahtuu välittömästi.
Viime aikoina paljon suosiota saavuttanut menetelmä on yksivaiheinen
Thixomolding-menetelmä, joka on
muovien ruiskupuristusteknologian ja
painevaluteknologian välimuoto. Me-

netelmää voidaan soveltaa ainoastaan
magnesiumseoksiin /1/.
Yleensä SSM-valumenetelmissä osittain jähmettynyt (40-65 % kiinteää,
loput sulaa) alumiiniseos isketään
muottionteloon. Lämpötilan ollessa
kohdallaan suurin osa primaarialumiinista (alpha-faasi) on kiinteässä tilassa
ja alumiinipiieutektikumi on sulassa
tilassa. Esim. A356 ja A357-seoksissa
ko.tila saavutetaan noin lämpötilassa
575 °C, jolloin kiinteä/sula –suhde on
50 %/50 %. Menetelmissä kiinteä/sulaosuutta valvotaan tarkasti. SSM-prosessin avain on eri tavoin synnyttää
tiksotrooppisesti käyttäytyvä puolijähmeä sula (semi-solid metal slurry),
jossa primaari kiinteä alumiinifaasi on
pallomaisessa tilassa. Puolijähmeän
sulan viskositeetti laskee jatkuvasti
leikkaavan jännityksen/deformaation
vallitessa eli esim. painevalukoneen
männän iskiessä puolijähmeään aihioon
sen viskositeetti laskee ja tiksotrooppinen metalliseos virtaa laminaarisesti
muottiin täyttäen muotin ilman huokoisuutta. Lisäksi viskositeetti palautuu
leikkaavan voiman lakatessa. Puolijähmeän seoksen viskositeetti sallii
virtauksen suhteellisesti korkealla
nopeudella silti säilyttäen stabiilin
virtausrintaman. Esim. perinteisellä
painevalulla tarvitaan suuret sulan
nopeudet (yli 10 m/s), johon liittyy
turbulenttinen virtaus ja ilman loukkuun jääminen kappaleeseen. SSMpainevalussa vastaava nopeus on 4
m/s tai hieman enemmän ja turbulenssia eikä ilmahuokoisuutta esiinny.
Jorstadin mukaan puolijähmeä seos voi
usein täyttää ohuet kohdat jopa paremmin kuin sula seos /3/.
Jotta SSM-valujen edulliset ominaisuudet voidaan saavuttaa on olennaista
VALIMOVIESTI 2 • 2011

Taulukko 1. SSM-valujen edut /2/

valmistaa ensin homogeeninen puolijähmeä sula ja saattaa se sitten haluttuun
muotoon tuhoamatta homogeenisuutta
/2/.
Jotta SSM-tekniikkaa voidaan soveltaa,
on käytettävällä seoksella oltava riittävän laaja puuroalue. Esimerkiksi paljon
käytetyn seoksen AlSi7Mg (A356)
puuroalueen suuruus on noin 60 °C.
Puhtaita tai eutektisia seoksia ei voi
käyttää. Suomalaisessa teollisuudessa
ei SSM-tekniikkaa ole vielä käytetty
teollisessa tuotannossa.
Semisolid-menetelmiä kevytmetallikappaleiden ja jopa teräskappaleiden
valmistamiseksi kehitetään jatkuvasti
maailmalla. SSM-menetelmissä (SSM
= Semi-Solid Metal) puolijähmeä sula
täyttää muotin hitaammin, vähemmän
turbulenttisesti. Näin kyetään valmistamaan huokosettomia tuotantokappaleita, jotka voivat olla myös ohutseinäisiä. SSM-tekniikalla valmistetut
alumiinivalutuotteet ovat mekaanisilta
ominaisuuksiltaan erittäin korkealaatuisia, painetiiviitä ja tarkkoja, lähelle
lopullisia mittoja olevia. Vastaavia
kappaleita on kyetty tekemään aiemmin
sulapuristus- ja matalapainevalulla.
SSM-painevalettuja kappaleita voidaan
lämpökäsitellä ilman kuplimisefektiä
(blistering) ja hitsata, mikä mahdollistaa niiden käytön vaativissa rakenneosissa.
SSM-valujen etuja lähinnä normaaliin
painevaluun verrattuna on lueteltu
taulukossa 1. Hienon raerakenteen
ansiosta lujuusominaisuudet ovat hyvät. Kappaleiden huokosettomuus parantanee myös mm. lämmönjohtavuusominaisuuksia.
Aalto-yliopiston Valutuotekniikassa
tutkitaan alumiiniseosten SSM-valua
Fimeccin Demapp-ohjelman MELTprojektissa yhteistyössä Alteams Oy:n
kanssa. Projektin tavoitteena on painevalettavan alumiiniseoksen lämmönjohtavuuden nostaminen tasolle 200
W/mK.
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SSM OMINAISUUDET
Suurempi viskositeetti kuin sulilla

MAHDOLLISET KILPAILUEDUT
Parempi muotin täyttyminen, alentunut turbulenssi samalla nopeudella (vrt. Reynoldsin
luku), stabiili sularintama, vähemmän ilman
loukkuunjäämistä ja oksidisulkeumia, kappaleet tiiviitä, parempi koneistettavuus

Matalampi lämpösisältö ja valulämpötila

Pidempi muotin kestoikä, vähentynyt muottiin hitsaantuminen, lyhyempi jähmettymisaika, alentunut sykliaika, suurempi tuotantonopeus, mahdollisuus valaa korkeamman
sulamispisteen seoksia painevalamalla

Osittain jähmettynyt sula

Vähentynyt valukutistuma, NNS (near net
shape)-valmistus eli mittatarkkuus hyvä,
pienempi syötön tarve, pienempi imuhuokoisuus, vähentynyt kuumarepeämätaipumus, mahdollisuus valaa muokattuja
seoksia, vältetään valujen impregnointi eli
tiivistäminen

Mahdollisuus yhdistää muita materiaaleja

Komposiittien valmistus partikkelilujituksella

Mahdollisuus erottaa sula kiinteästä

Uudelleenkierrätys ja puhdistaminen esim.
SSPC magnesiumseokset

Kaksivaiheinen
SSM-painevalu
(tiksovalu)
Perinteinen painevalu on suurten sarjojen kilpailukykyinen valumenetelmä.
Useimmissa tapauksessa painevalettujen kappaleiden mekaaniset ominaisuudet ovat riittävän hyvät täyttämään
asetetut vaatimukset. Kuitenkin perinteisesti sulatietä valmistetut painevalukappaleet sisältävät huokosia ja
oksidikalvoja, joiden määrään taas
vaikuttavat monet seikat mm. käytetty
valujärjestelmä. Painevalukappaleet
eivät ole lämpökäsiteltäviä, niiden
painetiiveys on huono ja lujuusarvot
ovat takeita huonompia. Näistä epäkohdista päästään eroon painevalamalla metalliseoksia puolijähmeässä tilassa. Aiemmin yleisin tapa on ollut
kuumentaa sopivan kokoisia erikoisvalmisteisia SSM-aihioita pystysuorassa asennossa keraamialustalla
puuroalueelle, siirtää aihiot robotin
avulla yksitellen kylmäkammiopainevalukoneen sylinteriin ja iskeä ne
muottiin. Nykyisin uudet yksivaiheiset
SSM-menetelmät ovat saaneet jalan-

sijaa maailmalla.. Tällöin vältytään
kalliiden erikoisaihioiden käytöltä ja
materiaalien kierrätysongelmilta valimossa. Aihioiden kuumennusvaiheessa tapahtuu sulana olevan alumiinipiieutektikumin suotautumista ja jopa
irtoamista aihiosta. Yksivaiheisia menetelmiä on kuvattu myöhemmissä
kohdissa.
Käytettäviä painevalukoneen parametreja sekä muottia joudutaan useimmissa tapauksissa muuttamaan siirryttäessä SSM-painevaluun.
SSM-valuseoksina on käytetty alumiini- ja magnesiumseoksia. Periaatekuva
SSM-tekniikan soveltamisesta painevaluun on esitetty kuvassa 1.
Tiksovalussa painevalun raaka-aineena
käytetään jatkuvavaletusta tangosta
sahattuja SSM-aihioita. Ennen painevalamista oikeaan mittaan katkotut
aihiot kuumennetaan puuroalueelle
lämpötilaan, jossa kiinteän (jähmettyneen) aineen osuus tyypillisesti on
55-65 %. Aihioita induktiokuumennetaan sekä pysty- että vaakasuorassa
asennossa. Ensinmainittu tapa on ylei13
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sin Pohjois-Amerikassa ja jälkimmäinen Euroopassa. Vaakasuorassa asennossa aihio on peitostetussa astiassa,
jolloin alhaisemmat kiinteän aineen
osuudet ovat mahdollisia. Toisaalta
materiaalin siirto painevalukoneen
sylinteriin ei ole niin hyvin hallittua
kuin käytettäessä pystysuoraa kuumennustapaa.
Painevalukoneen männän iskiessä aihioon sen viskositeetti laskee ja tiksotrooppinen metalliseos virtaa laminaarisesti muottiin täyttäen muotin ilman
huokoisuutta. Muoteissa käytetään
erilaisia systeemejä (esim. kertakäyttöinen metallirengas, sivulle vedettävät
luistit), joilla aihion pinnasta kuoritaan
hapettunut pintakerros pois aihion
virratessa muottionteloon. Jotta laminaariseen virtaukseen päästään, on
metallin nopeus porttikanavassa ja
metallin paine optimoitava kiinteän
aineen osuuden ja materiaalin viskositeetin mukaan. Metallin nopeuden ollessa liian alhainen seos jähmettyy
liian nopeasti, muottiontelo ei täyty
oikein ja kappaleiden pinnanlaatu tulee
huonoksi. Liian suuri nopeus taas johtaa turbulenssiin virtaukseen aiheuttaen huokoisuutta kappaleisiin. Puolijähmeiden alumiini- ja magnesiumseosten
painevalussa käytetään männän nopeuksia 25 - 50 mm/s, kun vastaavat
nopeudet sulia seoksia painevalettaessa ovat 2 - 5 m/s. Puolijähmeän seoksen
viskositeetti on noin 100 kertaa suurempi kuin vastaavan sulan seoksen
viskositeetti ja siksi tarvitaan suhteellisen korkea paine muotin täyttymisen
aikana sekä sen jälkeen. Suurin osa
kappaleista voidaan valaa standardikoneilla käyttäen valuiskun aikana kolmivaiheista puristusta eikä tosiaikaisesti ohjattujen koneiden käyttö ole
ehdoton edellytys. Monimutkaiset
kappaleet vaativat hyvää painevalukoneen iskunopeuden säätömahdollisuutta täyttymisen yhteydessä. Koneelta
vaaditaan suurta valu- ja jälkipainetta
sekä toistettavuutta /1/.
Puolijähmeää seosta painevalettaessa
metallin nopeudet ovat yhtä suuruusluokkaa pienemmät verrattuna perinteiseen painevaluun. Metallin nopeudet
porttikanavassa ovat tyypillisesti 2,5
- 5 m/s. Tällöin myös muottien kuluminen on vähäisempää. Lisäksi mata14

Kuva 1. Kaksivaiheisen SSM-painevaluprosessin (tiksovalun) vaiheet /3/.

Kuva 2. Tiksovaletun alumiiniseoksen mikrorakenne (oikealla) ja normaalin perinteisen alumiiniseosvalun dendriittirakenne vasemmalla /3/.

larautaisia alumiiniseoksia voidaan
valaa ilman hitsaantumisvaaraa /1/.
Normaalissa painevalussa käytetyt
muotit eivät välttämättä sovellu käytettäväksi ilman kanavistomuutoksia.
Kanavat ovat normaalia suurempia ja
useiden ylivuototaskujen käyttö on
suositeltavaa. Muotin täyttyminen laminaarisesti, mutta nopeasti onnistuu
parhaiten käytettäessä leveitä ja paksuja kanavia. Porttikanavan paksuus
tulee mieluummin olla lähellä valukappaleen paksuutta. Kanavien paksuus
tulee olla yli 0,9 kertaa valukappaleen
paksuus silloin kun kappaleessa on
massiivisia poikkileikkauksia. Kaikissa kappaleissa näitä ei ole eikä paksuja kanavia silloin tarvita. Massiivisista
kanavista johtuen normaali leikkaustyökalujen käyttö ei riitä, vaan valukanavat on poistettava sahaamalla, plasmapolttimella, vesisuihku- tai laserleikkauksella /1/.
Minimiseinämänvahvuus SSM-painevalukappaleissa on yleensä 2 - 5 mm.
Joissain tapauksissa voidaan päästä
ohuempiin seinämiin, mutta ominaisuuksia ei voida tällöin taata. Kappa-

lekoot ovat yleensä 1,5-5,5 kg.
Laminaarisesta muotin täyttymisestä
johtuen kappaleeseen loukkuun jäävien kaasujen määrä on vähäinen puolijähmeän seoksen painevalussa. Pienestä huokoisuudesta johtuen SSM-painevaletut kappaleet ovat lämpökäsiteltäviä (T6, T5-käsittelyt) ja hitsattavia.
Näin on mahdollista saavuttaa hyvät
lujuusominaisuudet kappaleisiin. Lämpökäsiteltynä (seos AlSi7Mg) voidaan
päästä jopa 20 %:n murtovenymään.
SSM-painevalu soveltuu hyvin kohteisiin, joissa on suuret mekaaniset vaatimukset. Lisäksi T5-lämpökäsittely ei
aiheuta mittamuutoksia valukappaleeseen.
Suurin osa sovelluksista löytyy autoteollisuudesta, jossa pyritään painon ja
valmistuskustannusten vähentämiseen.
Kaupallinen tuotanto on käynnissä
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. SSM-painevalulla
on valmistettu mm. erilaisia komponentteja auton kori- ja tukirakenteisiin sekä useisiin muihin ei-autoteollisuuden kohteisiin. Sovellutuksista
mainittakoon esim. auton pääjarrusyVALIMOVIESTI 2 • 2011

linterit, hammastanko-ohjauskotelot,
kiinnitystangot, olka-akselit, kiinnitysjalustat, auton pyörän vanteet,
polttoaineen jakotukit ja perämoottorin
kiinnitysosat. Käytetyimmät alumiiniseokset ovat olleet AlSi7Mg, AlSi5Cu1Mg, AlMg3(Cu) ja AlSi9Cu3.
Suurimman osan (90 %) kaupallisesta
SSM-painevalusta tekee Stampal S.
p.A. Italiassa. Yritys on vuodesta 1994
lähtien valmistanut SSM-painevalamalla (SeSof-menetelmä) auton osia,
lähinnä polttoainejärjestelmäkomponentteja. Vuonna 2003 Stampal otti
käyttöön kaksi NRC-tuotantosolua.
Käytettävät alumiiniseokset ovat A356,
A357, A-S7U3G (6,7 % Si, 2,8 % Cu,
0,3 % Mg) ja A-S17U4G (16 - 18 %
Si, 4 - 5 % Cu, 0,5 - 0,65 % Mg). Eräs
painavimmistan SSM-painevalusovelluksista on Alfa Romeo urheiluauton
takajousituksen sivutuki, joka painaa
6,7 kg. Laitteiston on toimittanut Bühler GmbH Sveitsistä. Mahdollisia
muita sovelluskohteita ovat tukivarret,
pyörän vanteet, moottoriblokit, keinuvivut ja vaihteistokotelot. Joidenkin
tuotteiden valurautaosia voidaan korvata SSM-alumiiniosilla pyrittäessä
painonsäästöön.

Yksivaiheiset
Rheocast-menetelmät
Suurin este kaksivaiheisten SSM-menetelmien laajalle käyttöönotolle on
ollut erikoisraaka-aineen korkea hinta,
ainetoimittajien vähyys sekä materiaalin kierrätettävyys tuotannossa. Siksi
maailmalla on kehitetty ja alettu käyttämään alkuperäistä MIT:n rheocasting-menetelmää muistuttavia yksivaiheisia menetelmiä (käytetään termiä
slurry on demand tai SoD), joissa sula
seos muutetaan puolijähmeään tilaan
valukoneen läheisyydessä tai itse koneessa. Seoksina on käytetty primaarisekä sekundaarialumiiniseoksia.
Rheocast- menetelmiä ovat mm. UBE
Industries Ltd:n kehittämämä “New
Rheocasting Process”(NRC), Mercury
Marinen (aiemmin AEMPn) SoD,
Buhler Idra-Princen Semi-Solid Rheocasting (SSR), THT Presses Inc:n kehittämä Sub-Liquidus Casting (SLC),
Hondan ASCT-menetelmä ja Alcanin
kaupallistama Swirl Enthalpy EquilibVALIMOVIESTI 2 • 2011

ration Device –menetelmä (SEED),
WPIn Continous Rheoconversion menetelmä (CRP), ruotsalainen RheoMetal-menetelmä (RSF=Rapid Slurry
Forming), Brunellin Rheo-Diecasting
(RDC), Rheo-Semi-Solid menetelmä
(RSSP), Direct Thermal Method menetelmä (DTM), Cooling Channel- eli
jäähdytyskourumenetelmä, Rheocontainer menetelmä (RCP), Gas Induced
Semi-Solid menetelmä (GISS), Ritterin
Vexocast-menetelmä ja tärytysmenetelmä. Erityisesti magnesiumseoksille
kehitettyjä SSM-menetelmiä ovat mm.
Fast Rheodosing (FRD) ja Super Rheocasting (SRC) /1, 2, 3 /. Seuraavassa
esitellään tunnetuimmat rheocast-menetelmät.

NRC-menetelmä
Yksivaiheisten kaupallisten menetelmien ”äiti” on UBE Industries Ltd:n
kehittämämä NRC-menetelmä (New
Rheocasting Process), jolla on monia
etuja verrattuna kaksivaiheisiin erikoisaihioita käyttäviin menetelmiin. Menetelmä esiteltiin ensi kerran vuonna
1999. Menetelmässä sulakäsitelty
(raekoon hienonnus/modiﬁointi ym.)
alumiiniseos kaadetaan teräskuppiin,
joka siirretään keraamiselle alustalle
jäähtymään seoksen likviduslämpötilan
alapuolelle monipaikkaiseen karuselliin. Sulan lämpötila säädetään kohdalleen ilmapuhalluksen ja induktiokuumennuksen avulla. Huomattavaa on,
että menetelmässä ei sulaa sekoiteta
puolijähmeän seoksen (semisolid slurry) aikaansaamiseksi. Puolijähmeä
sula siirretään pystysuoraan sulapuristuskoneeseen ja aine isketään muottiin.
Muotin täyttyminen on hidasta ja muotti täyttyy alhaalta käsin kuten matalapainekokillivalussa. Virtaus on laminaarista ja ilma työnnetään pois muottiontelosta jäämättä loukkuun valukappaleeseen. SSM-painevaluun verrattuna merkittävä etu on valukkeiden
kierrätysmahdollisuus ja alhaisemmat
valmistuskustannukset /2/.
Menetelmän periaate on esitetty kuvassa 3. Menetelmässä sulakäsitelty alumiiniseos (A380, 7075, 6061, 6082,
A356, A206, A514) otetaan kuumanapitouunista ja kaadetaan erikoisvalmisteiseen teräksiseen peitostettuun
kuppiin (chill cup), joka siirretään
keraamiselle alustalle monipaikkaiseen

jäähdytyskaruselliin. Kuppia jäähdytetään hallitusti ilmapuhalluksella, jolloin
siinä oleva metalli alkaa jähmettyä.
Ydintyminen tapahtuu samanaikaisesti joka puolella sulaa, ja kilpailevien
kiteiden kasvu estää dendriittien muodostumisen, jolloin seoksessa olevat
kiteet jäävät pallomaisiksi. Jäähdytyksen aikana aihion lämpötilaa mitataan
aihion keskelle sijoitetulla termoelementillä. Esimerkiksi seos A356 jäähdytetään lämpötilasta 630 - 640 °C
lämpötilaan 580 - 585 °C. Kuppia induktiokuumennetaan lopuksi hallitusti, jolloin aihion lämpötila tasaantuu,
ja se irtoaa helpommin kupin seinämistä. Sulaseoksen jäähdytys vaadittavaan
lämpötilaan NRC-kupissa voi kestää
useita minuutteja. Siksi valukoneen
vieressä on 5-10 –paikkainen jäähdytyskaruselli, jotta mahdollistetaan valussa noin 30 sekunnin sykliaika. Robotti siirtää ja kaataa puuroalueella
olevan aihion sulapuristuskoneen pystysuoraan sylinteriin, jolloin sen hapettunut yläpinta jää mäntää vasten.
Tiksotrooppisessa tilassa oleva seos
puristetaan muottiin virtauksen ollessa
laminaarista ja ilma ei jää loukkuun
valukappaleeseen. Kiinteän aineen
osuus aihiossa on yleensä 40 %, mikä
mahdollistaa pitkät täyttömatkat säilyttäen SSM-valun edut: korkean viskositeetin, nopeat jähmettymisajat ja
vähäisemmän kutistumisen. Lisäksi
aihiot voidaan helposti poistaa NRCkupeista em. kiinteäaineosuudella
taaten tasaisen tuotantosyklin. Jähmettyminen tapahtuu nykyisillä koneilla
maksimissaan paineessa 130 MPa.
Jähmettynyt kappale työnnetään ulos
muotista, valukanavat ja ylijuoksut
irrotetaan ja ne voidaan palauttaa kiertoromuna takaisin sulatukseen. Upokas
puhdistetaan ja voidellaan ennen uutta
käyttöä /1/.
NRC-valukappaleen lopullinen rakenne eroaa kaksivaiheisen tiksovaletun
(MHD-erikoisaihio) rakenteesta siinä,
että pyöristyneiden alumiinifaasien
sisällä on vähemmän tai ei lainkaan
alumiinipiieutektikumia.
Tuote on tiivis, oksiditon ja rakenne
homogeeninen ja dendriititön, mikä
takaa hyvät mekaaniset ominaisuudet
kappaleelle. Samaan kappaleeseen
voidaan yhdistää 2 - 25 mm paksuisia
15
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Kuva 3. NRC-menetelmän eri vaiheet /3/.

seinämiä. Erityisesti sitkeysominaisuudet ovat paremmat verrattuna vastaavaan sulapuristuskappaleeseen. Sen
sijaan kappaleiden huokoisuudessa ei
ole havaittu eroja. Tahtiaika on kahden
kilon kappaleelle 30 s, kun aika vastaavalle sulapuristuskappaleelle on 50
s. Suurin aihiokoko on noin 7 kg ja
vastaavasti suurin kappalekoko 3,5 kg.
SSM-painevaluun verrattuna merkittävä etu on valukkeiden kierrätysmahdollisuus ja alhaisemmmat valmistuskustannukset, jotka ovat eräissä tapauksissa olleet noin 20 % alhaisemmat.
Samaa valukonetta voidaan käyttää
sekä SSM-tuotteiden sekä sulapuristustuotteiden valmistukseen /1/.
Hot Metal Molding Inc. Arkadelphiassa Arkansasissa Yhdysvalloissa otti
käyttöön kaksi NRC-tuotantosolua
vuoden 2001 lopulla. Myös Stampal
S.p.A. Italiassa on ottanut käyttöön
2000-luvulla kaksi NRC-tuotantosolua,
mutta on viime tietojen mukaan luopunut menetelmän käytöstä.

SSR-menetelmä
SSR-menetelmä (Semi-solid Rheocasting) kehitettiin Yhdysvalloissa WPI:n
MIT:n ja ORNL:n yhteistyönä. Menetelmän kaupallisti IdraPrince perustuen
MIT:n patenttiin ja myöhemmin oikeudet siirtyivät vuonna 2006 Bühlerille
/2/.
Menetelmässä sula jäähdytetään vähän
likviduslämpötilan alapuolelle pyörittämällä ilmajäähdytteistä graﬁittitankoa (”spinning finger”) sulassa (ks.
kuva 4). Tangon pyörimisnopeus ei saa
ylittää 60 rpm:ää ja jopa alle viiden
sekunnin sekoitusaika voi olla riittävä.
Tämän seurauksena jähmettyminen
alkaa ja sulaan muodostuu runsaasti
ytimiä synnyttäen pieniä pallomaisia
alumiinirakeita kaikkialle sulaan läm16

pötilan laskettua oikeaan valulämpötilaan /2/.
NRC-menetelmässä sulan jäähdytysvaihe tehdään kylmässä teräskupissa,
kun taas SSR-menetelmässä se tehdään
sulaa jäähdyttävän graﬁittitangon avulla. Kuitenkin myöhempi sulan valvottu jäähtyminen jähmettymisytimien
muodostuttua on hyvin samankaltainen
molemmissa menetelmissä. SSR-menetelmässä käytettävät jäähtymisnopeudet ovat Yurkon et al mukaan luokkaa
0,3-3 °C /s (18-180 °C/min) / 4 /. NRCmenetelmässä suositellaan käytettäväksi jäähtymisnopeuksia alle 1 °C/s /2/.
SSR-menetelmässä kiinteän aineen
osuus voi olla alle 20% tai noin 50%
ensinmainitun osuuden ollessa kuitenkin sopivampi. Kiinteän aineen osuuden ollessa 15% tienoilla sekoitus- sekä jäähdytysajat ovat lyhyitä. Tällöin
ei tarvita suuria ja kalliita jäähdytysasemia; vain yksi astia riittää. Lisäksi
tällaisen puolijähmeän seoksen juoksevuus on melko korkea verrattuna
matalalla ylilämmöllä valettaviin seoksiin. Mitä tulee valettavan kappaleen
laatuun, oleellista on osittain jähmeän
seoksen sylinterissäoloaika ennen
painevalukoneen iskua. Ajan ollessa
neljä sekuntia kiinteän aineen osuus
sylinterissä ennen iskua on 40%, jos
A356 seos kaadetaan lämpötilassa 608
°C (= 15 % kiinteän aineen osuus)
halkaisijaltaan 70 mm:n sylinteriin.
Näin ollen 25 % primaarialumiinifaasia
jähmettyy sylinterissä ja pääasiassa
dendriittisesti. Tällöin muottionteloon
iskettävässä seoksessa on sekä pallomaista että dendriittimäistä alumiinifaasia lopun ollessa sulaa. Tästä johtuen voidaan odottaa epähomogeenista
metallin virtausta muottiin sekä epähomogeenista faasirakennetta valukappaleeseen /2/.

seos on A356. Valussa lähtösulan lämpötila on 635-665 °C. Lämpötila laskee
hieman siirrettäessä sulaa SSR-koneeseen ja grafiittitanko laskee sulan
lämpötilaan 605 - 610 °C ennen siirtoa
painevalukoneen sylinteriin. Painevalussa IDRA ilmoittaa sulan nopeudeksi 2-8 m/s ja sulan lämpötilaksi 590
°C.
SSR-aseman ytimen muodostavat
grafiittijäähdytystangot. Käytettävät
parametrit riippuvat sulamäärästä, sekoitusastian ja tangon halkaisijoista ja
ylikuumennuksesta ja seoksesta.
Puolijähmeän seoksen kiinteän aineen
osuuden lisääntyessä valukappaleen
kutistuminen vähenee, latenttilämpö
laskee ja viskositeetti kasvaa. Samalla
SSM-valu alkaa poiketa perinteisistä
painevalumenetelmistä. Painevalukoneelta edellytetään voimakkaampaa
iskupäätä seoksen viskositeetin kasvaessa. Lisäksi iskunpituus on pitempi.
Valusykli on lyhyempi suurilla kiinteän aineen osuuksilla, mutta tämä edellyttää muutoksia painevalukoneeseen
mm. suurempaa kaatoaukkoa.. Muutoksia ei tarvita pienillä kiinteän aineen
osuuksilla ja olemassaolevia laitteita
voi käyttää yhdessä SSR-aseman kanssa. Silti valusykli lyhenee sekä muotin
kestoikä kasvaa ja valukappaleessa
huokoisuus on vähäistä samoin mekaaniset ominaisuudet ovat hyvät seoksien
ollessa A356 ja A357 /4/.

Nykyään SSR-menetelmässä käytetyin
VALIMOVIESTI 2 • 2011

Kuva 4. a) SSR-menetelmän periaate: alussa
sulan lämpötila on hieman likviduslämpötilan
yläpuolella (vaihe 1), jäähdyttävä, pyörivä
grafiittitanko laskeutuu sulaan (vaihe 2), jähmettyminen alkaaja tanko poistetaan sulasta ja
sulan annetaan jäähtyä valulämpötilaan (vaihe
3), b) tyypillinen valun mikrorakenne /3/.

SLC-menetelmä
SLC-menetelmän (Sub-Liquidus Casting) kehitti THT Presses, Inc. vuonna
2001. Menetelmä on THT:n pystysuoran sulapuristuskoneen ja AEMP:n
kehittämän SoD (Slurry on Demand)
-menetelmän yhdistelmä. SoD-menetelmän omistaa nykyisin sen käyttöönottaja Mercury Marine . SLC-menetelmä käyttää hyväksi NRC-konseptia
sulan nopeasti jäähdyttämisessä, mutta
loppujäähdytys tehdään uudella tavalla käyttäen suurihalkaisijaista mäntää
jäähdyttämiseen ja valuun (kuva 5).
Näin NRC-menetelmän käyttämää
karusellisysteemiä ei tarvita. Menetelmässä puolijähmeä sula synnytetään
painevalukoneen sylinterissä. Sulan
VALIMOVIESTI 2 • 2011

lämpötila on sylinteriin kaadettaessa
5-10 celsiusastetta likvidus-lämpötilan
yläpuolella. Sylinterissäoloaika ennen
iskua on kriittinen. Iskun aikana puolijähmeän sulan kiinteän aineen osuus
on 40-50 % eli lämpötila on välillä
575-585 °C seoksen ollessa AlSi7Mg.
Valukappaleen mikrorakenteessa primaarinen alumiinifaasi on pallomaisessa muodossa dendriittimuodon sijaan / 5 /.
Verrattaessa SLC-menetelmää muihin
painevalumenetelmiin, menetelmässä
käytetään suurihalkaijaista mäntää,
jossa on tiettyjä erityispiirteitä helpottamaan valukappaleen irrottamista
valukanavasta ja jöötistä. SLC-menetelmä vaatii oikein sulalle tehtävän

raekoon hienonnuksen, pienen ylikuumennuksen ennen valuholkkiin kaatoa
ja kunnollisen valuholkin lämpötilan
valvonnan.
Kaufmannin ja Uggowitzerin mukaan
on epävarmaa voidaanko ko. menetelmällä saada aikaan korkealaatuista
puolijähmeää sulaa ja he epäilevät
menetelmän toistettavuutta /2/. Kaikesta huolimatta SLC-menetelmä voi
olla halpa vaihtoehto muille SSM-menetelmille, koska erillisiä lisälaitekustannuksia ei tarvita.

►
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Kuva 5. a) Skemaattinen kuva SLC-menetelmässä käytettävästä valuholkista, männästä ja valukanavalaatasta b) puolijähmeän sulan rakennetta
ennen muottiin iskemistä /3/.

ASCT-menetelmä
Hondan ASCT-menetelmä (Advanced
Semi-solid Casting Technology) muistuttaa SSR-menetelmää puolijähmeän
seoksen tekemisen suhteen. Menetelmä
on kehitetty painavampien moottorilohkojen ja sylinterikansien valuun.
Sula jäähdytetään puuroalueelle likvidus-solidus –lämpötilojen välille lievästi ylikuumassa sulassa liikkuvilla
sekoittimilla (ks. kuva 6) synnyttäen
alumiinifaasin pallomaiseen kasvuun
johtavia kiteytymisytimiä sulaan. Vaadittava puolijähmeä seos syntyy nopean jäähdytyksen ja mekaanisen sekoituksen tuloksena /2, 6 /.

Kuva 6. Alumiiniseossulan jäähdytys
puuroalueelle sula-altaassa liikkuvilla
sekoittimilla ASCT-menetelmässä /6/.

osuuden määrittämiseen. Koska seoksen koostumusvaihtelut voivat johtaa
merkittäviin eroihin kiinteäaineosuuksissa tietyssä lämpötilassa ASCT-menetelmässä puolijähmeän sulan tilaa
valvotaan lämpötilamittauksen sijaan
viskositeettimittauksilla. Viskositeetin
muutokset luonnollisesti vaikuttavat
muotin täyttymiseen /2/.
Alumiiniseossula kaadetaan suurikokoiseen altaaseen, jossa sula jäähdytetään tietyn ohjelman mukaisesti sulassa liikkuvilla sekoitustangoilla. Kun
tietty viskositeetti puolijähmeässä sulassa on saavutettu, seospanos annostellaan painevalukoneen sylinteriin
valua varten.

Useimmissa SoD (Slurry on Demand)
-menetelmissä käytetään lämpötilan
mittaamista tietyn seoksen kiinteäaine18

VALIMOVIESTI 2 • 2011

SEED-menetelmä
SEED-menetelmän (Swirled Enthalpy
Equilibration Device) on kehittänyt Rio
Tinto Alcan yhteistyössä National
Research Council of Canadan (NRC)
ja STASin kanssa. Menetelmä on patentoitu ja Alcanin ja STASin kaupallistama /2, 7, 8/.

Kuva 7. SEED-menetelmän kolme vaihetta binäärisessä faasidiagrammissa esitettynä
ja valussa muodostunut primaarifaasin pallomainen rakenne seoksessa A356 (AlSi7Mg)
/3/.

Kuva 8. SEED-menetelmän eri vaiheet skemaattisesti esitettynä /8/

SEED-menetelmässä on kolme vaihetta (ks. kuvat 7 ja 8). Ensimmäisessä
vaiheessa sula alumiiniseos siirretään
astiaan, jota aletaan pyörittämään nopeudella 100-200 rpm kunnes kiinteää
tasaisesti jakautunutta primaarialumiinifaasia on muodostunut 30-45 %.
Pyöritysvaihe kestää valettavan kappaleen koosta (1-6 kg) riippuen 30-60
s, jonka jälkeen seuraa lyhyt 5-10 s
kestävä lepovaihe. Tämän jälkeen astian pohjalla oleva venttiili avataan ja
jäljellä oleva sula juoksee pois astiasta
tyypillisesti 30-45 sekunnin aikana
kokonaissulamäärän ollessa 10-30 %
/8/. Kolmannessa vaiheessa vielä kiinteänä oleva aihio poistetaan kupista ja
siirretään vaakasuoraan tai pystysuoraan paine/sulapuristusvalukoneeseen
valuiskua varten. Menetelmällä on
valettu alumiinivaluseoksia A356,
A357, A206, A319 ja A514 sekä muokattavia seoksia AA6061 ja AA6082.
Aihiohalkaisijat ovat olleet enimmillään 200 mm ja aihiopituudet enimmillään 350 mm /3/.
Sulan seoksen jäähtymisnopeus kupissa on noin 5 °C/s, mikä on melko
korkea verrattuna NRC-menetelmään
(≤1 °C /s) tai SSR-menetelmään (≤3
°C /s). Dendriittinen kasvu viivästyy
kuitenkin voimakkaasta sekoituksesta
johtuen. Primaaripartikkelien koko on
50-100 μm, mikä on sama kuin NRCja SSR-menetelmissä /8/.
Kaufmann and Uggowitzer kyseenalaistavat SEED-menetelmän, koska
sulaosuuden poistuessa aihiosta kakkosvaiheen aikana seoksen koostumus
muuttuu ja aihio ei ole homogeeninen.
Lisäksi heidän mukaansa oksideja
joutuu lopulliseen valukappaleeseen
heikentäen ominaisuuksia /2/.

Kuva 9. SEED-teknologian layout /7/.
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Kuvassa 9 on esitetty layout STASin
kaupallistamasta painevalukoneen
yhteyteen liitettävästä täysin automaattisesta teollisesta SEED-teknologiasta.
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RheoMetal- eli RSF-menetelmä
Ruotsissa kehitetty RheoMetal-menetelmä perustuu patentoituun RSF-tekniikkaan (Rapid S= Rapid Slurry Forming), jolla voidaan edullisesti valmistaa suuria määriä korkealaatuista puolijähmeää metallisulaa. Menetelmä
perustuu entalpiasisällön hallintaan
lämpötilan sijaan valvottaessa puolijähmeän seoksen kiinteäaineosuutta.
Menetelmä eroaa muista rheocastingmenetelmistä siinä, että ulkoinen sulan
jäähdytys ei ole tarpeen / 9 /.
Menetelmässä alumiini- tai magnesiumseossula jäähdytetään puuroalueelle pyörittämällä sulassa ”tikkaria”
eli teräsakselin päähän kiinnivalettua
kiinteää lieriötä eli EEM-palaa (Enthalpy Exchange Material), joka on valettu samasta seosta kuin ko. sula. EEMpalan liuetessa sulaan muodostuu uusi
seossysteemi. Kiinteäaineosuuden
määrään vaikuttavat käytetyt prosessiparametrit, joista tärkeämpiä ovat
sulan ylilämpö, EEM-palan pyörimisnopeus ja EEM-palan paino suhteessa
sekoitettavaan sulamäärään. Sekoittamalla päästään raekokoon (primaarialumiinifaasi) 69 μm. Jokainen 1 p-%:
n lisäys EEM-palan painossa ja ylikuumennuslämpötilan nosto 5°C:lla laskee
sekoituksen jälkeistä tasapainolämpötilaa puuroalueella. EEM-palan painon
lisääntyessä suhteessa sekoitettavaan
sulamäärään sekä sulan ylikuumennuksen nosto pienentää keskimääräistä
raekokoa.
Kaupallista painevalukoneen yhteyteen
sijoitettavaa sekoituslaitteistoa (Rapid
S-konetta) ja tekniikkalisenssiä on
kaupattu vuodesta 2007 lähtien ja ainakin 6 kappaletta on myyty internetsivujen mukaan / 10 /. Kuvassa 10 on
esitetty RheoMetal-menetelmän eri
vaiheet.
RheoMetal-menetelmällä valetun kappaleen mikrorakenteessa esiintyy primaarialumiifaasi pallomaisena, ei
dendriitisenä niin kuin perinteisen
painevalun mikrorakenteessa. Lisäksi
kappaleet ovat huokosettomia johtuen
lamellaarisesta muotin täyttymisestä.
Männän iskunopeus on noin 10 kertaa
perinteistä painevalua hitaampi.
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Kuva 10. RheoMetal-menetelmän eri vaiheet:
1. Annostelurobotti ottaa sulaa kauhaan kuumanapitouunista
2-3. EEM-palojen valu kokilliin ja jäähdytys karusellissa sekä puolijähmeän seoksen
teko upottamalla ja pyörittämällä EEM-palaa sulassa
4. Annostelurobotti kaataa puolijähmeän seoksen painevalukoneen täyttökammioon
5. Mäntä iskee seoksen muottiin

Alumiiniseoksista suositellaan käytettäväksi 5-7 % piitä sisältäviä seoksia.
Stena Aluminium on kehittänyt SSMvaluun STENAL Rheo1-seoksen,
jonka koostumus on seuraava:
5,5-6,5 % Si, 2,2-2,7 % Cu, max 0,6
% Fe, max 0,3 % Mg, max 0,3 % Mn,
max 1,2 % Zn, max 0,15 % Cr, max
0,55 % Ni, max 0,35 % Pb, max 0,25
% Sn ja max 0,2 % Ti .
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maailman valimoteollisuudessa
tapahtuu

Olavi Piha

Valimoteollisuuden uutisia
läheltä ja kaukaa
Valimoteollisuudesta kiirii nyt ristiriitaisia uutisia. Osalla valimoista menee
lujaa ja maailmassa investoidaan kapasiteetin lisäämiseksi. Kolikon toinen
puoli on, että konkurssien aalto niittää surullista satoaan. Suuret ja perinteiset valimot heittävät pyyhkeen kehään ja lopettavat toimintansa. Valimoteollisuus elää murroskautta. Valimoiden omistajat ja alan toimijat vaihtuvat
tiuhaan tahtiin. Valaminen valmistusmenetelmänä ei kuitenkaan ole vaarassa hävitä mihinkään. Päinvastoin, uudet ja laajat tutkimukset kertovat valamisen jatkuvasta kasvamisesta maailman teollisuudessa.
Suomen valimoiden tuotanto on lähtenyt hitaaseen nousuun katastroﬁvuoden 2009 jälkeen ja Valutuoteteollisuusyhdistys arvioi vuoden 2011 tuotannon jatkavan
kasvu-uralla, joka vastaa vuoden 2010 kasvua. Vuosien
2007 ja 2008 tuotantoluvuista ollaan kuitenkin reippaasti
jäljessä.

Suomi.

Valimoiden henkilöstömäärä pysyi vuonna 2010 edellisen
vuoden tasolla ollen nyt 2421 henkilöä.

Componenta Oyj arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä
vuonna selkeästi. Kysyntänäkymät konsernin kaikilla
asiakastoimialoilla ovat nyt hyvät. Myös koko vuoden
2011 tuloksen ilman kertaeriä pitäisi olla vankasti plussalla. Alkuvuoden tulos ennen veroja nousi 3,2 miljoonaa
voitolliseksi, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan tappiota
tuli 5,6 miljoonaa euroa. Alkuvuoden, eli tammi-maaliskuun, liikevaihto nousi 144,1 miljoonaan euroon 91,2
miljoonasta eurosta. Käyttökatetta ja liikevoittoa paransivat kasvaneet tuotantovolyymit ja aiemmat sopeuttamistoimenpiteet. Kapasiteetin käyttöaste oli tammi-maaliskuussa 71 prosenttia. Componentan tuotteiden kysyntä
vahvistui kaikilla asiakastoimialoilla, ja erityisen vahvaa
kasvu oli Ruotsissa ja Turkissa, jossa autoteollisuuden
kasvaneen viennin sekä alumiinivanteiden kysynnän hyvän kehityksen johdosta autoteollisuuden kysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2011. Tuulivoimasektorin kysynnän sen sijaan odotetaan pysyvän alhaisella
tasolla Euroopassa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Koneenrakennusteollisuuden kysynnän
odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä. Vuoden 2011
tuotannollisten investointien arvioidaan nousevan 15 miljoonasta eurosta noin 20 miljoonaan euroon johtuen uusmyynnin hyvästä kehityksestä ja Pietarsaaren koneistustoiminnan siirtämisestä pääosin Ruotsin Främmestadiin.

Suomen valimoteollisuuden arvo kasvoi vain 13 % ollen
281 miljoonaa euroa. Vaikka tässä on kasvua, se on vain
noin 60 % vuoden 2008 tuotannon arvosta, joka oli 455
miljoonaa euroa.

Componenta Oyj:n liikevaihto vuonna 2010 oli 452 miljoonaa euroa (300 milj. € vuonna 2009 ja 681 milj. €
vuonna 2008). Tulos oli 13,5 miljoonaa euroa plussan
puolella vuonna 2010 (–15 milj. € vuonna 2009 ja +48

Rautametallien osalta tuotanto kasvoi 27 % vuoden 2009
lukuihin verrattuna ja suomugraﬁitin valmistamisessa
pysyttiin edellisen vuoden tasolla. Pallograﬁitin valmistus
kasvoi 48 % ja teräsvaluja valmistettiin 36 % edellisvuotta enemmän.
Alumiiniseosten tuotanto kasvoi 12 % , mutta kasvu tapahtui yksinomaan hiekka- ja kokillivaluissa. Painevalutuotanto pysyi vuoden 2009 tasolla.
Kupariseosten tuotanto kasvoi 25 % vuonna 2010 verrattuna edelliseen vuoteen.
Vientitilastot ovat rohkaisevia: rauta- ja teräsvalujen vienti kasvoi 36 %, alumiiniseosten vienti 38 % ja kuparimetallien vienti 17 %.
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Suomen valimoiden tuotanto vuosina 1984-2010. Kuvaajassa näkyy
vuoden 2009 pudotus puoleen

milj. € vuonna 2008). Vuoden 2010 tulosta heikensivät
mm. raaka-aineiden hinnannousu ja valuuttatappiot, joiden arvioidaan olevan yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Suomi.
Suomen hallituksen tavoite on tuottaa tuulivoimalla kuusi
terawattituntia sähköä vuoteen 2020 mennessä. Se tarkoittaa kuutta prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Uusimman tilaston mukaan tuulivoiman osuus vuonna 2010
Suomessa tuotetusta energiasta oli 0,3 prosenttia, joten
tuulivoiman osuuden tulisi 20-kertaistua alkaneen vuosikymmenen aikana siinä tapauksessa, että suomalaisten
sähkönkulutus pysyisi vakiona seuraavat kymmenen vuotta – mitä ihmettä ei varmasti tapahdu. Suomessa tuotetun
tuulivoiman tulisi absoluuttisesti kasvaa ehkä noin 30kertaiseksi tämänpäiväisestä. Euroopan unionin tiukat
vaatimukset ympäristönsuojelussa ovat siis saaneet aikaan
Suomessa tuulivoimalabuumin, mutta myös toisenlaista
tietoa tämän hetken tilanteesta on julkisuudessa saatavilla.
Edellä mainittu hallituksen kuuden prosentin tavoite on
haasteellinen. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että se on itse
asiassa alle puolet siitä, mitä EU meiltä edellyttää. EU
odottaa jäsenvaltioidensa tuottavan 14 prosenttia sähköenergiastaan tuulivoimalla vuonna 2020. European Wind
Energy Associationin (EWEA) tekemän tutkimuksen
mukaan 27 jäsenmaan tulevissa energiasuunnitelmissa ei
olla lähelläkään tavoitetasoa. EWEA toteaa mm. Ruotsin
tavoitteeksi kahdeksan prosenttia (Suomella siis 6 %),
joten samassa vuotavassa veneessä olemme Ruotsin kanssa. EWEA:n raportin mukaan vuonna 2020 tässä asiassa
parhaat eurooppalaiset maat tuottavat tuulivoimalla sähVALIMOVIESTI 2 • 2011

köenergiaa seuraavasti: Irlanti 36 %, Tanska 31 % ja Saksa 19 %.
Tuulivoiman lisäksi on huomattava määrä muitakin uusiutuvia energialähteitä. EU edellyttää niiden kasvavan voimakkaasti vuoteen 2020 mennessä niin, että niiden yhteismäärä vastaa 34,4:ää prosenttia koko sähköntuotannosta.
Jakauma näiden kesken on seuraava: 14 % tuulienergiaa,
10,5 % vesienergiaa, 6,6 % bioenergiaa, 2,4 % aurinkopaneeleja, 0,5 % varastoitua aurinkopaneelienergiaa, 0,3 %
geotermistä energiaa ja 0,1 % erilaisia merienergioita.
Tuulienergian lisäyksellä on kuitenkin yllättäviä sivuvaikutuksia. Kemijoki Oy on ottanut esille Vuotoksen allassuunnitelmat. Niitä on muutettu ympäristöystävälliseen
suuntaan, ja hankkeella on nyt uusi nimi: Kemihaaran
monitoimiallas. Suunnitelmien esiintuomiselle on yksinkertainen selitys: Energian kulutus vaihtelee tavattoman
paljon vuoden ja vuorokauden aikojen mukaan. Sähköverkossa kulutuksen ja tuotannon on oltava tasapainossa,
siksi vesivoimalla tuotetaan säätöenergiaa tämän tasapainotilan ylläpitämiseksi. Tuulivoimaenergia on erityisen
olosuhdeherkkää, ja sen vuoksi tulevaisuudessa tuotannon
ja kulutuksen erot ovat nykyistä hyvin paljon suurempia.
Kemijoki-yhtiössä ennakoidaan tulevaa tilannetta jo nyt.
Yhtiössä ollaan vakuuttuneita siitä, että vesivoiman lisääminen on tavattoman luonnollinen tapa järjestää asia.
(Miten tuulienergia-asiat alkaneen vuosikymmenen kuluessa vaikuttavat Suomen valimoteollisuuteen ja alan työllisyyteen, jää nähtäväksi. Vaikutukset voivat kohdistua
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voimakkaasti valmistusmenetelmiin, valutuotteiden kokoon ja valmistettaviin materiaaleihin. Suomalaisen valimoteollisuuden kannattaisi olla tuulienergia-asiassa aloitteellinen. Tuulivoiman rakentamisesta tiedetään varmuudella, että se on mieluisa uutinen suomalaiselle konepajaja valimoteollisuudelle, mutta myös aivan kaikille globaaleille kollegoille. Tuulivoimalat sisältävät huomattavan
määrän vaativia valutuotteita, joita ei millään nykyisin
tunnetulla valmistustekniikalla voida korvata. Työtä ja
toimeentuloa suomalaisille valimoille olisi siis tulossa, se
kuitenkin edellyttää, että niiden toiminta on globaalisti
kilpailukykyistä seuraavilla mittareilla mitattuna: laatu,
hinta, toimitusaika, riittävä kapasiteetti, asiakkaan kanssa
aikaisessa vaiheessa tehty suunnitteluyhteistyö.
Poliitikkojen velvollisuus on nyt ratkaista Suomen teollisuuden asioita niin, että teollinen toiminta ylipäätään
mahdollistuu. Tässä katseemme kääntyvät Suomen tulevaan hallitukseen, jonka kokoonpanoa ei tätä kirjoitettaessa 13.5.2011 vielä tunneta. Tiedossa kuitenkin on, että
edellisen valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija
Oras Tynkkynen (vihr.) vastustaa ankarasti säätövoiman
tuottamista uusiutuvalla vesivoimalla. Hänen mukaansa
Kemijoki Oy:n perusteet Kemihaaran monitoimialtaan
rakentamiselle eivät ole kestäviä eikä säätövoiman rakentaminen Suomeen ole ajankohtaista alkaneen vuosikymmenen aikana. Ettei vain kävisi niin, että tämä toimittaja
Tynkkynen on myös uuden hallituksen ilmastopoliittinen
neuvonantaja. Kirj. huom.)

Ruotsi.
Ruotsin hallituksen tavoite on tuottaa tuulivoimalla 30
terawattituntia sähköä vuoteen 2020 mennessä. Ruotsin
hallituspuolueet tekivät energiapoliittisen sopimuksen,
joka tähtää tuhansien uusien tuulivoimaloiden rakentamiseen. Ruotsin energiavirasto suunnittelee 10 000 tuulivoimalan rakentamista, joista Pohjois-Ruotsiin puolet. Tällainen hanke tarkoittaisi valimoteollisuudelle erinomaisen
mukavaa kysyntäpiikkiä. Kun otetaan huomioon se, että
suurten tuulivoimalakomponenttien kuljettaminen erityisesti valtameren ylitse on tavattoman kallista, hanke tarkoittaisikin kenties suuria tilauksia pohjoiseurooppalaisille valimoille, ehkäpä siis Suomellekin. Ruotsilla on tässä
kotikenttäetu, mutta tuulivoimalabisnes on täysin globaalia, joten jos hankintapäätökset tehdään asiaperustein eikä
poliittisin perustein, on syytä olettaa, että paras hinta/
laatu/teho-suhde voittaa tarjouskilpailussa.
Ruotsalaisessa lehdistössä on paljon informaatiota tuulienergian rakentamisesta, mutta uutiset näyttävät olevan
ristiriitaisia. On uutisia, joiden mukaan hallituksen tavoitteisiin ei luultavastikaan päästä. Syyksi tähän uutisoidaan,
että tuulivoimaloita vastustava kansanliike on pysäyttänyt
tuulivoimaloiden rakennustyöt. Rahoitus uusiin tuulivoimaloihin on tarkoitus ottaa verorahoista. Ruotsin kansalaiset haluavat siis ympäristöystävällistä sähköä mutta eivät
tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden rakentamista vastustaa
erityisen aktiivisesti, jopa aggressiivisesti, Svenskt
landskapsskydd -yhdistys (FSL). Yhdistys on tähän mennessä saanut puolelleen jo yli 40 000 henkilöä, ja määrä
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kasvaa. Tätä asiaa pohtiessa kannattaa muistaa Ruotsin
energiapolitiikan historiasta se, että 30 vuotta sitten ruotsalaiset järjestäytyivät joukkovoimalla vastustamaan
ydinvoimaa. Vaikutus kasvoi niin suureksi, että asiasta oli
järjestettävä lopulta kansanäänestys. Äänestyksen seurauksena silloinen sosiaalidemokraattinen hallitus lupasi,
että Ruotsi sulkee ydinvoimalansa vuoteen 2012 mennessä. Ja kaikki tietävät, kuinka asian kanssa lopulta kävi.
Nykyisen tuulivoimaloita vastustavan kansalaisliikkeen
johtohahmo on Elisabeth von Brömsen. Hän on perustanut naisverkoston, jonka tehtävänä on estää tuulivoimaloiden rakentaminen maaseudulle. Hän kertoo: ”Tuulivoimalat kuvaavat miesten maailmaa. Metsiin ja pelloille halutaan pystyttää 150 metrin korkuisia betonista valmistettuja
voimaloita. Samalla halutaan maaseudulla asuvien ihmisten uskovan, että nämä eivät muuta maaseudun maisemaa.
Se ei ole totta, sillä nämä rakennelmat vaikuttavat negatiivisesti maaseutukuvaan. Ennen kaikkea ne vaikuttavat
kielteisesti maaseudulla asuvien naisten perustamiin yrityksiin. Tuskin kukaan haluaa tulla katsomaan ja kokemaan maaseudun rauhaa, jos seutukuvassa on lukematon
määrä korkeita betonirakenteita. On yksinkertaisesti niin,
että tuulivoimalat eivät saa muuttaa maaseutukuvaa. Poliitikkojen on kuunneltava meitä. Maaseutua ei saa uhrata
energiakysymysten vuoksi. Asiasta on järjestettävä kansanäänestys.” Kysymykseen, ovatko hänen yhdistyksensä
jäsenet ydinvoiman kannattajia, on vastaus kielteinen.
Hän toteaa yksioikoisesti, että on löydettävä toisia ratkaisuja, mutta jättää kuitenkin vastaamatta siihen, mitä nämä
toiset ratkaisut voisivat olla.
(En ole tiennytkään, että tuulivoimaloiden runkoja Ruotsissa valmistetaan betonista (!). Kumpi sukupuoli maaseudulla ja/tai kaupungissa tarvitsee sähköä enemmän?
Siitä voidaan kyllä diskuteerata loputtomiin. Uskoisin
kuitenkin, että naissukupuoli ei kovin kauan nykymaailmassa ilman sähköä selviäisi. Ja aivan kaikkea energian
käyttöä on molempien sukupuolten syytä rajoittaa niin
paljon kuin se järkevästi on mahdollista. Nuo von Brömsenin väitteet vaikuttavat kyllä varsin kummallisilta. Hän
ei myöskään tarkenna sitä, millä tavalla tuulivoimalat
kuvaavat miesten maailmaa, olisikohan tässä väitteessä
jonkin verran asenteellisuutta mukana. Jos tuollaisen
väitteen julkisuudessa esittää, olisi vähintäänkin kohtuullista perustella tarkemmin. Perustelut moiseen väitteeseen
olisi mielenkiintoista kuulla. Aiheetta enempään. Kirj.
huom.).

Ruotsi.
Alumiinia valavat painevalimot voivat Ruotsissa juuri nyt
erittäin hyvin. Maaliskuussa 2011 tehdyn kyselyn mukaan
peräti 43 prosenttia yrityksistä lisää työntekijöitä, kun taas
loput 57 prosenttia suunnittelee selviävänsä nykyisellä
henkilökunnalla. 86 prosenttia valimoista ilmoittaa sekä
tuottavuuden että kannattavuuden kasvaneen kvartaalilla
4/2010, ja samaiset 86 prosenttia ilmoittaa liikevaihdon
kasvaneen neljännellä kvartaalilla verrattuna edelliseen
kvartaaliin. Jokainen vastannut yritys odottaa tilausten
määrän kasvavan kvartaalilla 1/2011. Kuten aina ennenVALIMOVIESTI 2 • 2011
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kin noususuhdanteessa, jokainen valimo ilmoittaa ongelmaksi ja tuotannon kasvun esteeksi koulutetun työvoiman
saamisen.

Ruotsi.
Hälleforsnäs Ruotsissa on ollut tunnettu vahvana valimopaikkakuntana viimeiset 351 vuotta. Vuonna 1659 vallooni Abine Noij – joidenkin lähteiden mukaan puolalainen
Albin Noij – aloitti raudan valmistuksen. Yrityksen ensimmäinen nimi oli Hällfårs Bruuk. Perustajalla oli Ruotsin valtion antama privilegio malmin ottamiseen, masuunin ja tehtaan rakentamiseen sekä kanuunoiden valmistamiseen. Paikka oli mitä mainioin teolliseen toimintaan:
malmia oli lähellä ja voiman tehtaan koneisiin antoi Gnysselejoessa sijaitseva koski nimeltään Hällforsen. Perustaja
eli vain kuusi vuotta tehtaan perustamisen jälkeen, ja sen
jälkeen kokonaisuus myytiin Börje Cronberg -nimiselle
herralle. Hän laittoi ruukin melko pian myyntiin, ja seuraavaksi omistajaksi tuli kuuluisa ruukinpatruuna Johan
Lohe. Ruukinpatruunan kuoleman jälkeen ruukki siirtyi
hänen tyttärelleen Hedvig Lucia Lohelle. Hedvig Lucia
meni naimisiin vuonna 1713 skottilaisen Adam Leijelin
kanssa. Pariskunta sai useita lapsia, ja herrasväki asui jo
tässä vaiheessa kaksikerroksisessa kartanossaan. Vuodelta
1716 on säilynyt vanhin piirros rakennuksista sekä kartta
ruukin alueesta. Piirros osoittaa, että kartanossa oli jo
tässä vaiheessa viisi ikkunaa fasaadin puolella. Luku 5 oli
tärkeä sen vuoksi, että se oikeutti käyttämään rakennuksesta nimeä ”herrgård”, josta suomalaiset luultavasti ovat
vääntäneet omaan kieleensä sanan kartano tai herraskartano. Ja kuten herrasväen tapoihin kuuluu, perheen kaikille
tyttärille pidettiin komeat hääjuhlat juuri tässä rakennuksessa, joka myöhemmin sai nimen ”Stora Huset”. Adam
Leijel kuoli vuonna 1744, ja sen jälkeen Hedvig-leski
hoiti kartanon kaikki asiat yli 25 vuoden ajan aina kuolemaansa vuonna 1770 saakka. Adamin ja Hedvigin poika
Henrik peri koko ruukki-imperiumin. Henrik ei kuitenkaan halunnut omistaa elämäänsä kartanon hoidolle vaan
myi 11 vuotta äitinsä kuoleman jälkeen koko omaisuuden
pois. Tämän lähes 100 vuotta kestäneen Lohen–Leijelin
ajanjakson aikana yrityksen nimi muuttui muotoon Hellfors Bruuk.
Vuonna 1781 omistajaksi tuli vapaaherra Gustaf Celsing,
joka laittoi valtaisan kehitystoiminnan liikkeelle. 1800luvulle tultaessa yritys oli kasvanut ennenkuulumattomasti
ja siitä oli kehkeytynyt moderni teollisuuslaitos. Ja kokeilunhalua ja yrittämistä riitti. Ensimmäiset hiekkakaavauskoevalut valmistettiin aivan 1800-luvun alussa. Erityisen
kuuluisaksi tuli valuri Sven Rinman, joka kehitti valimon
käyttöön monia menetelmiä, joista mainittakoon keernojen tervaaminen ja emalointi. Gustaf Celsingin kuoltua
koko omaisuuden peri hänen 25-vuotias poikansa Lars
Gustaf Celsing. Tästä miehestä muodostui Lasse Celsing niminen legenda, jonka koko Södermanland tunsi taitavana maanviljelijänä mutta ennen kaikkea verrattoman kyvykkäänä ja jopa nerokkaana organisoijana. Hänen aikanaan ruukin merkiksi vakiintuivat kirjaimet HF renkaan
sisällä. Merkki symboloi sen aikaista parasta saatavilla
olevaa laatua. Kun kanuunoiden valmistus väheni koko
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ajan, Lars Gustaf Celsing taitavana ajan merkkien ja hiljaisten signaalien lukijana laajensi toimintaa maanviljelyskoneiden, pannujen ja kattiloiden sekä monenmoisten
muiden pienten tarve-esineiden valmistamiseen. Lämminilmapuhallus asennettiin masuuniin, mikä vähensi polttopuun kulutusta 75 prosenttia. Konepaja valmistui vuonna
1833. Suuri ja moderni rautavalimo vihittiin vuonna 1847.
Tällä valimolla on erityisen kunniakas menneisyys, sillä
se oli omana aikanaan koko Pohjois-Euroopan suurin
valimo. Vuonna 1859 valmistui manufaktuuritehdas ruukin alueelle. Oma pistoraide vedettiin tehtaalle kylän
keskustan läpi, ja raide oli valmis vuonna 1909. Alkuun ei
ollut edes veturia tehtaan käytössä, ja sen vuoksi vaunut
vedettiin hevosvoimin tehtaalta isomman rautatien varteen. Tänä aikana nähtiin teollisen vallankumouksen nopea eteneminen, ja sen kärjessä oli Ruotsissa Hellefors
Bruk, joka työllisti ainakin 600 ihmistä ja jossa tuotantomenetelmät olivat ajan mittapuun mukaan moderneja.
Kartanon päärakennus ”Stora Huset” modernisoitiin ja
laajennettiin arkkitehti J. F. Åbomin johdolla varsinaiseksi
luksusasunnoksi. Seinillä oli käsinmaalatut tapetit, ja
kaikki puuosat olivat puuseppien taidolla työstämää tammea. Pääsisäänkäynnin yläpuolella oli ja on edelleen veistos, joka esitti ruukin ensimmäistä valuria. Hahmon alla
on vuosiluku 1844, joka tarkoittanee ensimmäisen suuren
uudelleenrakentamisen valmistumisvuotta. Päärakennuksen suurilta kuisteilta oli näkymä fantastisen kauniiseen
omaan puistoon, jossa oli monenlaisia eksoottisia puita,
harvinaisia kasveja, suuria ruohokenttiä ja kasvihuoneita.
1900-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat
taloudellisesti vaikeita, ja konkurssien sarja alkoi vuonna
1919. Celsingien 135 vuotta kestänyt ajanjakso oli lopullisesti ohi. Tämän jälkeen omistajat vaihtuivat tiheästi.
Elokuussa 1934 suurin osa ruukin rakennuksista paloi
maan tasalle. Rautavalimo paloi maan tasalle. Päätös
rakentaa kaikki uudestaan syntyi kuitenkin nopeasti. Uudet koneet ostettiin Saksasta ja teollista toimintaa jatkettiin, nyt Hans Rudbergin johdolla. Ruukki koki toisen
kukoistuskauden 1960-luvulla, jolloin työntekijöiden
määrä ylitti tuhannen rajapyykin. Mutta jo 70-luvulla oli
tämä menestysnäytelmä ohitse ja yritys hakeutui taas
konkurssiin. Ja taas omistajat vaihtuivat tiheään tahtiin.
Nyt vuonna 2011 valimoaikakausi on lopullisesti ohitse,
351 vuotta yhtäjaksoisesti jatkunut tuotannollinen toiminta ja kunniakas valimoaikakausi ovat muisto vain. Pitkästä
ajanjaksosta jää jäljelle vain vahva merkintä koko seutukunnan historiankirjoitukseen. Sulattaja Robert Johansson
tyhjensi sulan raudan viimeisen kerran uunista ulos vuoden 2010 viimeisellä viikolla. Robert kertoo allapäin, että
tunnelma tällaisella hetkellä on erittäin haikea ja surullinen sekä valimossa että myös koko Hälleforsnäsissä.
Tällä hetkellä suurella tehdasalueella ja sen tehdassaleissa
on vain muutamia pienimuotoisia taiteilijatiloja. Ruukkialuetta on vuosikymmenten saatossa saneerattu. Huonokuntoisimmat rakennukset on purettu ja parhaimmin säilyneet on restauroitu. Koko suurella alueella työskentelee ►
vain parikymmentä ihmistä, ja hekin toimivat pääosin
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Hälleforsnäs kartanon Stora Huset nykyasussaan. Kartanon pääsisäänkäynnin yläpuolella on veistos, joka esittää ruukin
ensimmäistä valuria. Hahmon alla on vuosiluku 1844, joka tarkoittaa ensimmäisen suuren uudelleenrakentamisen valmistumisvuotta. Itse rakennus on valmistunut 1600 ja 1700 lukujen vaihteessa. Vuosisatojen kuluessa kartanon päärakennusta
on uudistettu ja laajennettu lukuisia kertoja.

Lager 157:n myyjinä. Lager 157 on Ruotsin suurin farmareiden myyntiketju. Joten jos olet edullisia ja tyylikkäitä
farkkuja vailla, niin Hälleforsnäsiin sitten vaan. Mutta on
alueella muutakin nähtävää: vuonna 1993 tiloihin perustettiin Hälleforsnäsin valimomuseo. Museota pidetään toiminnassa, kehitetään ja hallinnoidaan noin 100 asiaan
vihkiytyneen henkilön voimin. Museossa on vanhoja valimotyökaluja, työpaikkoja, työasuja, valokuvia, dokumentteja, valettuja vanhoja esineitä ja tuotteita ja kaikkea sitä,
mitä viimeisten 350 vuoden aikana on valimoissa tarvittu,
jotta rauta on saatu sulaksi ja sitten valmiiksi tuotteeksi.
Ruotsissa on muutenkin aina osattu kunnioittaa teollista
historiaa erityisellä pieteetillä. Vai mitä sanotte siitä, että
Ruotsissa on peräti 17 vireästi toimivaa valimomuseota.
Tässä jutussa esitellyn lisäksi valtakunnasta löytyy suuri
määrä valimomuseoita, joiden juuret juontavat yli 350
vuoden taakse: Ankarsrum, Forsvik, Huseby Grimslövissä,
Husqvarna, Kockum Kallingessa, Stafsjö Nävekvarnassa
ja Överum. Bruzaholmin valimomuseossa mennään ajassa
reilut 1 000 vuotta taaksepäin. Nuorempaa teollista perinnettä esittelevät Faktoriet Eskilstuna Eskilstunassa ja Hylténs Industrimuseum Gnosjössä. Moniin näistä on vapaa
pääsy, joihinkin on muutaman euron pääsymaksu.

Ruotsi.
Skeppshult Gjuteri AB vaihtoi omistajaa vuoden 2011
toukokuun alussa. 100-vuotias smoolantilainen valimo
tunnetaan kotitalousvalujen ja erityisesti paistinpannujen
valajana.
Ostaja on Thomas Blomgrenin yritys Acap Invest. Edellisillä omistajilla yritys oli 6 vuotta. Valimoa johdetaan nyt
perheyrityksen periaattein, sillä isä Thomas istuu hallituksen puheenjohtajana ja poika Simon Blomgren on toimi28

tusjohtaja. Paistinpannuvalimon strategiana on markkinoida pannujansa vientiin (!) enenevässä määrin. Hallituksen
puheenjohtaja toteaa, että paistinpannut ovat hyvin suosittuja Ruotsissa, kestävät käytännöllisesti katsoen ikuisuuden eivätkä ole myrkyllisiä. Tämän yritys aikoo nyt kertoa koko muulle maailmalle ja lähteä sitten vientimarkkinoille.

Ruotsi.
Novacast-konserni on ajautunut konkurssiin 3.3.2011.
Konsernin konkurssin vuoksi myös NovaCast Foundry
Solutions AB on asetettu konkurssiin 8.3.2011. Pörssinoteerattu emoyhtiö on nimeltään Novacast Technologies
AB. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja ilmoitti konkurssin syyksi dramaattisesti pudonneet ajoneuvoteollisuuden
tilaukset, mistä seurasi akuutti kassakriisi. Yrityksen osakkeen kurssi oli myös laskenut 60 % alkuvuoden aikana.
Yrityksen johto ja hallitus hakivat useamman kuukauden
ajan intensiivisesti myönteistä ratkaisua, mutta lopulta
konkurssi oli ainoa vaihtoehto. Yrityksen hallitus ja johto
hakivat yrityksen konkurssiin, ja osakkeilla tehtävä kauppa keskeytettiin saman tien. Konkurssin jälkeen 20 toimijaa on ollut kiinnostunut jatkamaan yrityksen toimintaa tai
osoittanut muulla tavalla kiinnostusta konkurssipesää
kohtaan. Yrityksen toimipaikat Ruotsissa olivat Tyringen
ja Hästveda, joissa noin 80 henkilöä menettää työpaikkansa. ”Aika lupaavalta konkurssin jälkeinen tilanne kuitenkin näyttää”, konkurssipesän uskottu mies Bo Ahlenius
varovaisesti toteaa yrityksen tilanteesta. Samalla hän
vakuuttaa uskoaan yhtiön uuteen tulevaisuuteen. Vuonna
1981 perustettu NovaCast tunnetaan 42 maassa, sillä niin
monen maan valimoille yritys on toimittanut räätälöityjä
prosessinohjaukseen suunnattuja ohjelmistoja. Asiakkaita
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ovat olleet useat maailman johtavat valimot: Volvo Powertrain, Scania CV, Vestas Castings, Componenta, Zanardi, Teksid Iron Poland, Isuzu Castec India, John Deere
USA, Caterpillar USA, Neenah USA jne.

Ruotsi. SinterCast AB jakaa osinkoja ensimmäisen
kerran 18 vuoden jälkeen. Yritys on noteerattu Tukholman
pörssissä, ja se toimittaa rautavalimoille prosessinohjausjärjestelmiä, joiden avulla valimo ohjaa ja varmistaa CGIkomponenttien oikean laadun. CGI on lyhenne termistä
”compacted graphite iron”, suomenkielinen nimi on tylppägraﬁittivalurauta ja standardin mukainen merkintä GJV.
SinterCast AB:n liiketoiminta on täysin globaalia.

Ruotsi.
Unnaryd Modell AB on toimittanut valumalleja ja protovaluja teollisuudelle 32 vuoden ajan. Nyt perustaja LarsIngvar Larsson jää eläkkeelle ja jättää vetovastuun pojilleen. Valumallien valmistus alkoi autotallissa, ja tällä
hetkellä yrityksessä on reilu 30 työntekijää. Vaikka LarsIngvar on jo täyttänyt 65 vuotta, hän ei kuitenkaan malta
kokonaan jäädä pois yrityksen toiminnasta. Hän toimii
jatkossa investointien ja tekniikan kehittämisen alueella
projektipäällikkönä ja siinä sivussa yrityksen hallituksen
puheenjohtajana. Nuorempi sukupolvi uskoo vakaasti
yrityksen kannattavaan kasvuun, onhan yrityksen talous
hyvässä kunnossa ja aivan uusi oma valimo käytössä.
Näillä eväillä on hyvä toimia erittäin suhdanneherkällä
alalla.

Ruotsi.
Keycast Ljungby AB:n valimosta varkaat veivät murron
yhteydessä 400 kiloa molybdeeniä, jonka arvo on noin
120 000 kruunua.

Ruotsi.
Roslagsgjuteriet AB valimossa tapahtunut työtapaturma
on johtanut syyteharkintaan rikosnimikkeellä työsuojelurikos. Työntekijän käsi jäi keernakoneen sisään puristuksiin. Koneessa ei ollut minkäänlaista suojasermiä eikä
myöskään STOP-nappulaa. Toimitusjohtaja Christer Ekin
mukaan on tavattoman onnetonta, että tällaista tapahtuu.
Toimitusjohtajan kertoman mukaan työntekijä oli operoinut koneen kanssa jo ennen työtapaturmaa ja on kuulemma edelleen sairaslomalla.

Ruotsi/Kiina.
Saabin vaikeudet kasvavat päivä päivältä. Mongolialaisen
autonvalmistajan Hawtain piti elvyttää Saabia 120 miljoonalla eurolla ja saada vastineeksi Saabin tekniikkaa. Näin
kiinalainen yhtiö olisi saanut Saabin osakkeista 29,9 prosenttia. 12.5.2011 tulleen tiedon mukaan kauppa on kariutunut, mutta virallista syytä ei tähän mennessä ole julkistettu. Kauppa olisi tarvinnut Kiinan kansallisen kehitys- ja
uudistuskomitean NDRC:n luvan. Tätä lupaa ei Kiina
ilmeisesti ole antanut, sillä Hawtai ei tiettävästi kuulu
Kiinan johdon suosikkilistalle. Kiina haluaa karsia yli
sadan autoyrityksensä parven käsittämään korkeintaan
kymmenen kansainvälisen kilpailun kestävää huippuyritystä. Juuri nyt Saabilla on suuria ongelmia alihankkijoiVALIMOVIESTI 2 • 2011

densa kanssa, mistä johtuen Saabin Trollhättanin tehdas
on ollut suljettuna jo yli kuukauden. Alihankkijat eivät
käynnistä tuotantoa Saabille elleivät saa varmuutta siitä,
että Saab jatkossa maksaa laskunsa ajallaan. Saabin on
vakuutettava myös omat insinöörinsä, sillä aivan lähellä
Göteborgin molemmilla Volvon tehtailla menee lujaa ja
uusia suunnittelijoita rekrytoidaan kovaa vauhtia.

Ruotsi.
Vestas Casting Lidköping AB on joutunut lopettamaan
tuotannollisen toimintansa vuoden 2010 päättyessä. Näin
uutisoitiin Valimoviestissä 1/2011. Tilanne valimossa on
kuitenkin edelleen epäselvä, eikä toimitusjohtaja Torbjörn
Rudqvist halua antaa juurikaan toiveita positiivisesta
ratkaisusta, sillä tuloksettomia neuvotteluita on käyty
viime syksystä saakka. Toimitusjohtaja toteaa tilanteen:
”Meillä on tiettyjä ajatuksia siitä, kuinka ja kenen toimesta uutta valimotoimintaa voitaisiin tulevaisuudessa näissä
tiloissa harjoittaa.” Tällä hetkellä parikymmentä toimihenkilöä siivoilee paikkoja ja loput 84 työntekijää on
irtisanottu ilman työvelvoitetta.

Norja.
Vestas Castings Kristiansand AS sulkee yhden valimonsa
tuotantolinjoista, ja tässä yhteydessä 120 työntekijää menettää työpaikkansa. Valimo aloitti toimintansa heti toisen
maailmansodan jälkeen vuonna 1947, ja valmistuskapasiteettia sillä on 25 000 tonnia vuodessa. Valimon tuotanto
on suuntautunut yksinomaan tuulivoimateollisuuteen, ja
tuotteiden painot ovat vaihdelleet 500–20 000 kilon välillä. ”Valutuotannon väheneminen ajoi meidät tilanteeseen,
jossa olemme pakotettuja näihin ikäviin henkilöstön sopeutustoimenpiteisiin”, sanoo paikallisjohtaja Rigmor
Fardal. Lehdistötiedotteessaan Vestas Castings Kristiansand AS kertoo, että yritykselle oli taloudellisesti kannattavinta sulkea Kristianstadin valimossa pienimpiä tuulivoimakomponentteja valmistava tuotantolinja ja ostaa
niitä jatkossa yrityksen ulkopuoliselta toimittajalta. ”Norjan työvoimakustannukset ovat ainakin 30 prosenttia korkeammalla kuin muualla, ja sen vuoksi tällaiseen järjestelyyn on ollut pakko päätyä”, valimonjohtaja Kim Kronborg Christianssen toteaa.

Englanti.
Vestas Wind Systems A/S on julkistanut suunnitelmansa
rakentaa täysin uusi tehdas Englantiin. Kentin kaupungin
lähistölle rakennettavan tehtaan arvioidaan työllistävän
suoraan ja epäsuorasti yhteensä 2 000 ihmistä. Vestas
perustelee suurinvestointia Englannin tuulivoimamarkkinan ennätyksellisen nopealla kasvulla. Port of Sheernessin
tehtaan tähtäimessä on nimenomaan tuulivoimapuistojen
rakentaminen merelle.
Vestas Wind Systems A/S raportoi liiketuloksen painuneen 69 miljoonaa euroa tappiolle tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Tappio liiketuloksessa siis lähes
kaksinkertaistui (!) vuoden takaiseen vastaavaan verrattuna. Myös koko vuosi 2010 oli Vestakselle tappiollinen.
Tammi-maaliskuussa 2011 Vestas toimitti maailmanlaajuisesti 474 tuulivoimalaa. Vestas Wind Systems A/S on
29
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omalla toimialallaan maailman suurin yritys, ja sen liikevaihdoksi arvioidaan muodostuvan tänä vuonna 7,2 miljardia euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 23 000 ihmistä, joista yli 2 000 toimii tuulivoiman tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Historiansa aikana yritys on toimittanut
43 000 tuulivoimalaa 65 maahan.
(Vestasin tappiollisuus ja tappioiden kasvu kummastuttavat. Tulevaisuudessa töitä luulisi riittävän, sillä Japanin
katastroﬁlla lienee valtavia positiivisia vaikutuksia koko
tuulivoima-alaan. Tämä toki on tuulivoima-alaa tuntemattoman henkilön ”sivistynyt arvaus”. Vaarana Vestaksella
tietysti on se, että kilpailijat saavat tulossa olevat tilaukset. Ettei vain Vestakselle alan suurimpana toimijana olisi
käymässä ”nokiat” – suuren toimijan on niin helppo tuudittautua markkinajohtajan tyytyväisyyteen. Ja jättiläismäinen Vestas onkin. Joka kolmas tunti jossain päin maailmaa asennetaan Vestas-tuulivoimala käyttöön. Ennen
Japanin katastroﬁa maailmassa ei oikein ollut poliittista
halua varmistaa tuulienergialle pitkän aikavälin tukipaketteja. Tämä taas jarrutti yritysten investointeja tuulivoimaan. Ehkäpä sitä poliittista tahtoa on Japanin tapahtumien jälkeen enemmän ja saadaan investointeja tuulivoima-alaan. Kirj. huom.)

Tanska.
Faaborg Jernstöberi on konkurssissa jo toisen kerran vuoden sisällä. Yritys vaihtoi nimensä vuonna 2008 muotoon
Falcon Industries, kun Mikael Falck Schmidt osti yrityksen. Yritys meni silloin konkurssiin maksamattomien
palkkojen vuoksi mutta selvisi kuitenkin Danske Bankin
vaatimuksista säikähdyksellä. Tällä toisella kertaa ei yritys enää selvinnyt, ja konkurssipesän uskottu mies pystyi
vain ilmoittamaan, ettei yrityksen kassassa ole äyriäkään
rahaa. Yhtiön omistaja Schmidt ei ole suostunut antamaan
asiasta mitään lausuntoa tai selvitystä. Faaborg Jernstöberi
og Maskinfabrik aloitti toimintansa vuonna 1855. Tämä
156-vuotias yritys on Faaborgin alueen ylivoimaisesti
vanhin toiminimi. Yhtiö valmisti alkuun kaakeliuuneja ja
takkoja, myöhemmin yritys on toiminut telakkateollisuuden alihankkijana.

Saksa.
Laempe & Mössner GmbH lähetti joulukuussa 2010 hyvin poikkeuksellisen lentorahdin Leipzigista Kiinaan
päämääränään Qingdaon kaupunki. Rahtilentokone Antonow 124 oli lastattu kahdella keerna-automaatilla ja niihin
liittyvillä laitteistoilla. Rahdin kokonaispaino oli 90 tonnia. Keernanvalmistuskoneet kaikkine niihin liittyvine
laitteistoineen oli valmistettu Laempe & Mössner GmbH:
n tehtailla. Rahdin vastaanottaja oli kiinalainen valimoyritys nimeltään Shandong Huadong Foundry Co. Ltd., joka
valmistaa kuorma-autojen moottoreihin sylinterilohkoja ja
-kansia. Tavanomaisesti tällaiset konetoimitukset menevät
Kiinaan meriteitse. Tässä tapauksessa kuitenkin asiakkaan
erittäin kova tuotannon lisäys muutti tavanomaisen kuljetustavan lentorahdiksi, ja näin saatiin kahdeksan viikon
kuljetusaika muutettua kahdeksi päiväksi.

Puola. Victaulic investoi Puolan rautavalimoonsa yli 11
30

miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa on kaksi päätavoitetta: valimon tuotantokapasiteetin radikaali lisäämisen
sekä tuotantolinjojen varustaminen alan uusimmalla tekniikalla. Uusinta teknologiaa edustavat mm. uusi prosessiautomaatio sekä automaattinen sulan kaatolaitteisto. Nämä tekniikat ovat radikaalisti entisiä menetelmiä tehokkaampia, ja ne varmistavat tuotteiden korkean laadun
massa- ja sarjatuotannossa. Investointiohjelmaan kuuluu
myös hiekkapölyn talteenotto, jonka avulla hiekan kulutus
vähenee ja työskentelyolosuhteet paranevat. Valimon
ympäristön kannalta tämä uudistus on myönteinen. Tällä
hetkellä valimon tuotanto on 18 000 tonnia vuodessa ja
sen palveluksessa on noin 400 työntekijää. Sulaton käytössä on kaksi 8 tonnin INDUCTOTHERM induktiosulatusuunia sekä yksi 12 tonnin lämpimänäpitouuni.
Kaavauslinjoja on kaksi, ja ne molemmat on varustettu
DISAMATIC 2013 -laitteistolla. Kaavauskehän koko on
molemmissa 480 x 600 mm. Keernat valmistetaan pääosin
Hot-Box-menetelmällä. Jonkin verran käytetään myös
kuorikeernoja. EU:n jälleenrahoitusmekanismi rahoittaa
omalta osaltaan investointia, jonka valmistumisen jälkeen
Drezdenkossa sijaitseva valimo on oman alansa pisimmälle kehittynein ja sillä on Euroopan tehokkain tuotantoteknologia käytössään. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluvat
itäisen ja keskisen Euroopan vaativat autonvalmistajat
kymmenessä Euroopan maassa. Mantereiden välistä valutuotekauppaa on harjoitettu jo ennen suurta investointia.
Valutuotteiden vientimaita ovat USA, Kanada, Australia,
Thaimaa ja Taiwan (!). Victaulicin Puolan valimon mahdollisuudet mannerten väliseen valutuotteiden kaupankäyntiin vahvistuvat olennaisella tavalla investointien
valmistumisen myötä. Samalla yritys nostaa yhä merkittävämmäksi kilpailukeinoksi asiakkaalle lisäarvoa tuottavan
suunnitteluyhteistyön (value added design engineering
services). Vice president Didier Vassal toteaa ”Monet
tämän alan yritykset luopuvat näinä aikoina tuotantotoiminnasta. Me uimme vastavirtaan. Victaulic Drezdenkon
valimo investoi lisäkapasiteettiin ja kehittää toimintaansa
päämääränään asiakkaan entistä parempi ja syvällisempi
palveleminen.”
Victaulicin pääkonttori on USA:ssa. Yritys tunnetaan mm.
vuoden 2008 Pekingin olympialaisten stadionin rakentajana. Stadion eli The Birth’s Nest symboloi rohkealla tavalla Kiinan rakentamisessa alkavaa ja jo alkanutta uutta
aikakautta. Victaulic on ollut vuodesta 1976 melkein kaikkien olympiakisojen infrastruktuurin merkittävä rakentaja.
Milwaukee, USA. Professori Pradeep Rohatgi on erittäin
optimistinen sen suhteen, että valukappaleeseen saadaan
kehitettyä nanorakenne. Hänen jos kenen se tulisi tietää,
sillä hän on tätä aihetta tutkivan tutkimuskeskuksen johtaja Wisconsinin Yliopistossa (UWM). Professori Rothagi
toteaa, että valimot voivat pian alkaa valmistaa näitä
nanorakenteisia valuja ilman valumallien uudistamista ja
muuttamista. UWM tekee tiivistä yhteistyötä monien
merkittävien amerikkalaisten valimoiden kanssa, ja yhteisenä päämääränä on kehittää valimoon sellainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa nanomateriaalien sarjavalmistamisen. Näihin ns. nanomateriaaleihin on leivottu
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sisään atomin kokoluokkaa olevia partikkeleita, jotka
tekevät tuotteista yhtä aikaa halvempia, kevyempiä ja
lujempia.

Kiina.
Finanssikriisin aikana kaikkien teollisuusmaiden valutuotanto notkahti kymmeniä prosentteja alaspäin. Suomen
pudotus oli tässä kilpailussa kaikkein suurin eli noin 50
%. Oli viisi maata, joissa laskua ei tapahtunut ollenkaan:
Kiina kaksinumeroisella kasvuluvullaan, Intia, Korea,
Portugali ja Etelä-Afrikka. Jos nämä viisi maata jätetään
tarkastelun ulkopuolelle, kaikkien muiden maailman maiden valutuotannon pudotus oli 30 %. Kiinan valimotuotanto kasvaa omaa tahtiaan juurikaan seuraamatta muun
maailman suhdanteita. Kiinassa on giganttinen oma markkina, mutta myös aivan huima osuus maailman valetuista
metalleista. Oma kulutus käyttää 92 % valimoiden tuotannosta, 8 % valuista lähetetään pois Kiinasta. Kun tarkastellaan viimeistä 10 vuotta, todetaan Kiinan valujen viennin maltillinen kasvu. Vientiin toimitettu määrä on absoluuttisesti ”suuri” eli noin 2 miljoonaa tonnia. Tämä on 20
kertaa Suomen valimoiden vuosituotanto. Näissä luvuissa
on kohteena suora valujen vienti, mutta Kiinan tuotantokoneiston kautta maailmalle lähtee valtavat määrät valettuja koneenosia, komponentteja ja muita valukonstruktioon perustuvia koneita ja laitteita. Tiedossammehan on,
että kaikesta maailman tavaratuotannosta puolet tapahtuu
Kiinassa. Ja tämä määrä on valtaisa.
Kirjoittajalla oli mahdollisuus keskustella herra Zhang
Libon kanssa World Foundry Congressin yhteydessä Hangzhoussa. Herra Zhang on Foundry Institution of Chinese
Mechanical Engineering Societyn (FICMES) vice president. Herra Zhang on Kiinan valimoteollisuudessa hyvin
vaikutusvaltainen henkilö, sillä hän toimii samanaikaisesti
myös pääsihteerinä CFA:ssa (The China Foundry Association). Hän kertoi Kiinan valimoteollisuuden suunnitelmista. Ensimmäisenä ja haastavimpana tavoitteena on
vähentää 30 000 valimoa kolmanteen osaan. Siis 10 000
modernein tuotantovälinein varustettua valimoa ottaa
tehdäkseen olemassa olevan tuotannon. On itsestään selvää, että tuotannon tehokkuudessa tapahtuu kolossaalinen
tiikerinloikka. Nuo 10 000 valimoa tekevät valtaisasti
enemmän ja laadukkaampaa tuotantoa, lukijan arvioitavaksi jätän sen, onko määrä kaksin vai jopa kolminkertainen entiseen hajautettuun rakenteeseen verrattuna. Pienikin mekanisointi puhumattakaan robotisointi tulee mullistamaan kaikki entiset tuotantotavoitteet ja -määrät. Muistetaan Kiinan mullistavat saavutukset viimeisten parin
vuosikymmenen aikana ja tiukka keskusjohtoisuus on
toiminut todella tehokkaasti. Keskusjohtoisessa Kiinassa
valimoiden uudelleen strukturointi todennäköisesti on
esitelty valtaa pitäville ja sitten valtaisa uudistus toteutetaan. Tuskinpa siinä paljon YT-neuvotteluita tai muitakaan
muutosta hidastavia neuvotteluita kauaa käydään. Vice
president Zhang kertoi myös, että Kiinan valimoalalla
toimii nyt nuori ja koulutettu sukupolvi, koko valimoteollisuudessa toimivan henkilöstön keski-ikä on 37 vuotta.
Tässä luvussa on mukana toimihenkilöt ja työntekijät.
Tsing University on viimeisten kahden vuosikymmen
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aikana valmistanut 10 000 hyvin koulutettua insinööriä
Kiinan valimoteollisuuden tarpeisiin. CFA lobbaa jatkuvasti Kiinan johtoa, paikallista hallintoa eikä unohda
myöskään tulevia valimoteollisuuden työntekijöitä päiväkodeissa ja kouluissa, joihin tehdään jatkuvasti vierailuita.
Informaatioiskuissa jaetaan materiaalia valimoteollisuudesta ja sen tärkeästä roolista yhteiskunnassa sekä kerrotaan valimoiden tarjoamista elinikäisistä ja varmoista
työpaikoista.

Founryman’s Prayer
Matkailu avartaa ja siellä kulkiessa törmää kaikenlaiseen,
yleensä melko tarpeettomiin asioihin. Eräällä matkalla
kirjoittajalle tuli valimomiehille tarpeellinen asia ja rukous keskusteluun ja esille. Kirjoittaja on tuntematon (valuri). Noihin Kiinan asioihinkin liittyen on syytä kirjata se
tähän:

Foundryman’s Prayer

Now I lay me down to sleep,
I pray the lord my sand will keep.
Let no other molder take,
My slick and towel before I wake.
And lord, if I should die tonight
Don’t make me lie alone:
Just lay me out in a core box
So I will feel at home.
No ﬂowers for me, I’ll look my best,
With a ten inch riser on my chest.
Dressed in work clothes clean and neat,
With gaggers and my head and feet.
Bury me in an iron ﬂast,
With facing all around;
Fill me up with heap sand
And plant it in the ground.
And this I ask, don’t take my soul
To heaven, because – well,
I told the boys down at the shop
That I’d see them all in hell.
Amen

PhotoGraph 2010 - valokuvauskilpailu
The 69th Foundry Congressin yhteydessä pidettiin myös
historian ensimmäinen valimoaiheinen valokuvauskilpailu. Suomalaisten suhteellinen menestys oli vallan mainio.
Saimme kotiin tuotavaksi kaksi pronssimitalia ja yhden
kunniamaininnan. Kilpailevia teoksia oli sentään lähetetty
235 aivan maailman kaikista maista. Eniten oli kilpailuku31
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PhotoGraph 2010 -valokuvauskilpailussa
kunniamaininnan saanut valokuva, jonka
URV Visual Image Designer Esko Ruoranen
sai valokuvallaan ”Taking a Deserved Break”.

via Kiinasta, mutta myös Englanti, Saksa, Alankomaat ja
Turkki olivat useilla teoksilla mukana kilpailussa.
URV Visual Image Designer Esko Ruoranen sai kunniamaininnan valokuvallaan ”Taking a Deserved Break”.
Taideteos henkii valimomiehille niin tyypillistä rentoa
meininkiä, erityisesti silloin kun on kahvitauko menossa.
Valokuvan taustatiedot ovat:
Valokuvan ottoaika:
Paikka:
Kameran runko:
Objektiivi:
Aukko:
Suljinaika:
Herkkyys:
Tiedostomuoto:
Salaman käyttö:
suodattimen käyttö:
jalusta:

18.6.2009
Uudenkaupungin Rautavalimo
Oy
Canon 5D Mark II
Canon EF 25-105
5,6
1/40
ISO 800
JPG/RAW
ei
ei
jalustaa

Lähteet

Artikkeliin liittyvän lähdeluettelon voi lukija niin halutessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@aalto.ﬁ.

Artikkelin laatija toimii tutkijana Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun valutuotetekniikan tutkimusyksikössä
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Kutsu

Valimoalan
Golfopen 2011
Kaikille valimoalalla toimiville ja heille tarvikkeita toimittaville,
Valimoalan asikkaille ja valimoalan läheiseksi tunteville.
RUUKKIGOLFIN KENTÄLLÄ

Aika :

Tiistai 14.6.2011 Alkaen klo 14.00

Kilpailu :

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

Kilpailumaksu :

30 Eur + palkinto ( jokainen tuo )
Sis.kärryvuokran

Palkinnot :

Voittajalle kiertopalkinto + palkintopöydän anti
Paras schratch tulos oma kiertopalkinto

Ilmoittautuminen : Suoraan Ruukkigolfiin 13.6.2011 mennessä
Puhelin 019-2454485
Lähtoajat 14.6.2011 klo 8.00 alkaen
Lisätietoja :
Ossi Levander 0400-625348
Krister Lundqvist 019-2785800

Terveisin
Ossi Levander
Keskiyöntie 15 B 10 FI-02210 Espoo
puh: 0400-625348
ossi.levander@olevander.fi
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Valimon luotettava yhteistyökumppani jo
yli 55 vuotta
Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo, Neuhof
Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudellisemmaksi.

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

Sylinterikappaleden keeernojen poistolaite (patentti haettu), Neuhof
Tämä kone siirtää sylinterikappaleiden keernanpoiston
paineilmakoneilla menneisyyteen. Valukappaleet kiinnitetään
paineilmalla keernanpoistotäryyn. Tärinä rikkoo valukappaleen
keernat. Suunnattu tärytys poistaa paakut ja irtohiekan valuista
ja täryltä. Muutamassa minuutissa kappale on täysin keernaton.
Koneet ja laitteet
– Automaattikaavaus:
Künkel-Wagner
– Valukoneet:
Künkel-Wagner, SLS Swisspour AG
– Pullakaavamot:
Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:
Röper, Hottinger, Lämpe
– Hiekan elvytys
Neuhof
– Paineilmalähettimet:
Neuhof, Klein
– Induktiouunit, -kelat:
I.A.S .
– Transistoritekniikka:
I.A.S.
– Aminikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
eri toimittajia
– Sinkotekniikka:
AGTOS
– huolto ja varaosat:
lähes kaikki merkit
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alfaset-hiekkojen sekoittimet:
Webac, Axmann
– Valimosuunnittelu, valuohjelmia:
Neuhof
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi
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Componenta Karkkilalle toimitettiin juuri uusinta tekniikkaa edustava läpimentävä riippuratasinkolaitos, jossa on 8 taajuusmuuttajalla säädettävää sinkopäätä ja
”power&free järjestelmä”.

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

Kokonaisratkaisut ovat toivottuja

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

Terve kasvu

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

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

VALIMOVIESTI 2 • 2011

35

kustannustehokkuus
Tapani Paalanen
FP Improvement Oy

Kustannusten pienentäminen
Six Sigman ja Leanin avulla

SIX SIGMA
Valimoviesti 1/2011 oleessa artikkelissa käsiteltiin Six Sigmaa ja
Leania kustannusten pienentämisessä ja yleisellä tasolla. Tässä
artikkelissa käydään läpi tarkemmin Six Sigma konseptia. Valimoviestissä 3 käsitellään tarkemmin Leania.

Six Sigman historiasta
Six Sigma konseptin kehittäjiä ovat Bill
Smith, Richard Shroeder, Mikel J Harry. Konsepti luotiin 80 luvulla Motorolassa vastamenetelmänä Japanilaisten
ylivoimaiseen laatuun erityisesti puolijohde- ja elektroniikkateollisuudessa.
Konsepti tuli tunnetuksi kun Motorola
voitti vuonna 1988 ensimmäisen jaetun
USA:n presidentin laatupalkinnon.
Konseptin jakokehittäminen tapahtui
ABB:llä 90 luvun taiteessa Harryn
vastatessa silloin yrityksen laatusysteemin kehittämisestä. Sen jälkeen merkittävät yritykset kautta maailman ovat
omaksuneet Six Sigman. Six Sigman
ajattelun suosioon on vaikuttanut rahan
ja laadun yhdistäminen. Quality Progress lehdessä olleessa kirjoituksessa ”
Cowboy Quality ” tuotiin esille ajattelu siitä että ” Cow is Cash ” eli nauta
on rahaa. Six Sigmaa soveltavat yritykset ovatkin raportoineet merkittävistä
parannusprojekteilla saavutetuista
kustannussäästöistä ja tyypillistä on,
että saavutetut vuosisäästöt ovat yli 200
teur/projekti. Six Sigmaa hyödynnetään
muuallakin kuin teollisuuden valmistusprosesseissa esim kunnossapidossa,
markkinoinissa ja taloushallinnossa.

Sigma arvo kertoo sen kuinka hyvä
prosessin suorituskyky on. Six Sigma
konseptin tavoitteena on saavuttaa 6 σ
taso, joka tarkoittaa 3,4 virhettä miljoonasta mahdollisesta virheestä (PPMO= Part per Million Opportunities).

6 σ taso tarkoittaa käytännössä 0-virhettä.

Sen lisäksi, että Six Sigma on laatutavoite ja uusi tapa mitata laatua, kohdistaa se huomion itse prosessiin ja sen
kyvykkyyteen. Tutkimalla pelkästään
prosessin ulostuloa ei parannusta välttämättä saada aikaan. Six Sigmassa

keskitytäänkin ennaltaehkäisevästi
prosessimuutujiin eli niihin tekijöihin
jotka vaikuttavat prosessin ulostuloon:

Six Sigman määritelmä
Sigma σ on kreikkalainen kirjain jota
käytetään tilastomatematiikassa kuvaamaan standardipoikkeamaa:
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Toinen oleellinen lähestymistapa Six
Sigmassa on huomioida keskiarvon
lisäksi prosessismuuttujien vaihtelu.
Six Sigmassa ajatellaankin laatuhävikin johtuvan liian suuresta vaihtelusta. Six Sigma konseptilla selvitetään
vaihtelun syyt ja tarvittavat toimenpiteet vaihtelun pienentämiseksi.

Six Sigman vaiheet
Six Sigman DMAIC (Deﬁne, Measure,
Analyze, Improve, Control) keskittyy
nykyisen prosessin ulostulon ja kustannustehokkuuden parantamiseen ilman uusinvestointia. DFSS (Design
for Six Sigma) keskittyy uuden prosessin suunnitteluun. Tässä artikkelissa käsitellään Six Sigman DMAIC
prosessiin.

Keskiarvo on tavoitteessa mutta prosessin vaihtelu aiheuttaa
hylkäystä.

Määrittely
Määrittelyvaiheen ensimmäinen tehtävä on valita parannuskohde. Kohdetta
valittaessa on hyvä muistaa, että täysimittaisen Six sigma projektin läpivienti vaatii aikaa. Tyypillistä on että
projektit kestävät 3 – 6 kk ajan. Tarvittaviin työtunteihin vaikuttavat ongelman vaikeus ja vaikuttavien prosessien määrä. Täysimittaista Six Sigma
projektia ei normaalisti ole järkevä
aloittaa, jos vuosisäästöpotentiaali on
alle 100 teur. Toinen kriteeri on se
onko juurisyy tiedossa. Jos ongelman
juurisyy on varmuudella saatu selville
yksinkertaisemmilla työkaluilla niin
riittää kunhan toimenpiteet toteutetaan.
Muistettava kuitenkin erottaa mielipiteet tosiasioista.
Määrittely vaiheessa parannusprojektin vaikutus liiketoimintaan kuvataan ja projektin kustannussäästötavoite asetetaan. Ulostulo Y määritetään ja
sille asetetaan numeerinen tavoite.
Parannusprojektin antamat mahdollisuudet kuvataan ja projekti rajataan
tarpeen mukaan.
Parannusprojektille laaditaan Six
Sigman vaiheiden mukainen aikataulu
ja projektitiimi nimetään. Six Sigmassa puhutaan Championeista, Black
Belteistä, Green Belteistä ja Yellow
Belteistä. Champion tuntee Six Sigma
konseptin siten, että hän voi valita
projektikohteen ja seurata sekä tukea
projektin etenemistä. Black Belt osaa
Six Sigma konseptin ja hallitsee siihen
sisältyvien tilastollisten työkalujen
käytön. Black Belt toimii yleensä proVALIMOVIESTI 2 • 2011

Six Sigma parannusprojektit toteutetaan kurinalaisessa järjestyksessä

jektipäällikkönä. Green Belt hallitsee
konseptin ja osan työkaluista ja myös
hän voi toimia pienempien projektien
projektipäällikkönä. Yellow Belt osaa
konseptin rajoitetusti ja hän voi osallistua projekti työskentelyyn tiimin
jäsenenä. Ihanne tilanteessa kaikki
prosessissa työskentelevät olisivat
saaneet Yellow Belt koulutuksen.
Oleellista projektitiimin valinnassa
on se, että ryhmään tulevat prosessin
omistajien lisäksi prosessissa päivittäin
työskentelevät henkilöt. Black Belt /
Green Belt hallitsevat Sigma konseptin
ja muiden projektitiimin jäsenien on
tunnettava perusteellisesti kohteena
olevat prosessit.

Mittaus
Mittausvaiheessa tutkitaan ulostuloa ja
sitä onko ongelma vaihtelussa, keskiarvossa vai molemmissa. Ulostuloon

vaikuttavat prosessit ja prosessien
muuttujat tunnistetaan ja kuvataan
tarkasti. Tavoitteena on ymmärtää
prosessi ja löytää kaikki mahdolliset
ulostuloon vaikuttavat tekijät sulkematta mitään pois. Mittausvaiheessa varmistutaan myös käytettävien mittausvälineiden suorituskyvystä eli siitä
kuinka suuri osa mittaustuloksissa
nähdystä vaihtelusta tulee itse mittalaitteesta. Valimomaailmassakin on
ihan normaalia, että mittalaitteiden
suorituskyky ei ole riittävä ja että
teemme sen takia päivitttäin vääriä/turhia säätötoimenpiteitä ja toimenpidepäätöksiä. Mittausvaiheessa selvitetään
myös minkälaista dataa on käytettävissä analyysivaihetta varten. Datan saatavuus ei este vaan pikemminkin hidaste Six Sigma projektille. Jos dataa
ei ole saatavilla voidaan kohtuullisen
pienellä vaivalla kerätä sitä suoraan
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prosessista. Mittausvaiheen työkalauja
ovat prosessin kuvaus, syy-seurauskaavio, PFMEA, XY-matriisi, GaGe R&R
jne.

Analyysi
Analyysi vaiheessa on tavoitteena
pienentää vaikuttavien muuttujien
määrää selvittämällä tilastollisesti onko
niillä vaikutusta ulostuloon. Tunnistetut prosessimuuttujat ovat pelkkää
teoriaa kunnes niiden vaikutus on todistettu todeksi datan avulla.
Six Sigmassa käytetään poissulkevaa lähestymistapaa eli todistetaan,
että tämä prosessimuuttuja ei vaikuta
ulostuloon. Jos pystytään tilastollisesti osoittamaan, että kyseisellä prosessimuuttujalla ei ole vaikutusta ulostuloon, niin kyseinen tekijä jätetään pois
projektin seuraavista vaiheista. Käytettäviä graaﬁsia ja laskennallisia työkaluja tässä vaiheessa ovat multivari,
anova, hypoteesi, korrelaatio, regressio
jne.

Teorian todistaminen johtaa uuteen teoriaan .....

Parannus
Parannusvaiheessa on tavoitteena löytää muutama ulostuloon eniten vaikuttava prosessimuuttuja ja tehdä niihin
tarvittavat parannustoimenpiteet. Joskus nämä muuttujat ovat jo analyysivaiheen jälkeen ilmeisiä, mutta yleensä tarvitaan teollisen koesuunnittelun
kokeita niiden vaikutuksen selvittämiseksi.
Teollisen koesuunnittelun vahvuus
on siinä, että kokeet on suuniteltu tilastollisesti etukäteen. Tuloksiin voidaan
luottaa ja kokeiden määrä on minimoitu. Koematriiseja on käytettävissä
suuri joukko. Kokeiden järjestäminen
on valimomaailmassakin mahdollista.
Muuttujien tasot valitaan rohkeasti siten, että muutoksen pitäisi näkyä ulostulossa. Kokeen aikana syntyvä hylkäys on huomioitava mutta sitä ei saa
liikaa pelätä. Muistettava, että kokeen
kustannus saadaan moninkertaisesti
takaisin projektilla tehtyjen säästöjen
muodossa. Muuttujat voidaan valita
matriisiin siten, että kokeenaikaiset
muutokset on käytännöllistä toteuttaa.
Esim Taguchi L8 matriisissa vaikeimmin säädettävissä oleva muuttuja
vaihdetaan kokeen aikana vain kerran.
Kokeiden tulokset analysoidaan ja
analyysin perusteella löydetään eniten
vaikuttavat muuttujat ja optimaalisim-

38

Kokeissa on oleellista pitää muuttujat matriisin osoittamalla tasolla.

mat muuttujatasot. Normaalisti vain
muutama harva prosessimuuttuja vaikuttaa ulostuloon ja sen vaihteluun.
Teollinen koesuunnittelu mahdollistaa kokemusta huomattavasti nopeamman oppimisen. Tähän on kaksi pääsyytä. Jos ajatellaan esim sellaista valimoprosessia, jossa säädämme 11
muuttujaa kahden eri tason välillä.
Erilaisia yhdistelmiä on tällöin 2048
kpl (2 potensiin 11). On vain sattumaa
onko kokemukseen tullut mukaan se
paras mahdollinen yhdistelmä. Koematriisin mukaisella kokeella paras yhdistelmä löydetään 12 kokeella. Toinen
syy on muuttujien välinen keskinäisvaikutus. Ulostuloon voi vaikuttaa esim
A*A tai C*D. Harva ihminen osaa
prosessoida ja havaita tällaisia keskinäisvaikutuksia mielessään. Edellinen
selittää sen miksi saamme vähintään
kymmenen erilaista vastusta kun ky-

symme viideltä valimomieheltä syytä
johonkin ongelmaan.

Ohjaus
Ohjausvaiheessa rakennetaan systeemi,
jossa ohjataan edellisissä vaiheissa
löytyneitä harvoja ja tärkeitä prosessimuuttujia. Ohjaustoimenpiteet kohdistetaa ulostulon sijaan prosessimuuttujiin. Ohjausvaiheen tarkoituksena on
varmistaa, että löydetty parannus jää
pysyväksi. Tämän vaiheen työkaluja
ovat SPC ohjauskortit, pitkäaikainen
suorituskyky seuranta, automaattiohjaus, virheen estin tekniikat jne

Yhteenveto
Six Sigma konsepti varmistaa sen, että
parannustoimenpiteet tehdään oikeaan
juurisyyhyn. Resursseja ei hukata tur-
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Kokeiden määrä on pieni verrattuna muuttujien mahdollisiin yhdistelmiin.

hiin vääriin juurisyihin perustuviin toimenpiteisiin ja asetetut kustannussäätöt saavutetaan. Päätöksenteko on helpompaa kun voidaan mielipiteen sijaan turvautua tosiasioihin. Six Sigma konsepti nopeuttaa oppimista ja mahdollistaa siten kilpailukyvyn parantamisen. Prosessien vaihtelun
pienentyessä vähenevät myös katkokset tuotannon virtauksessa ja varastotasoja voidaan pienentää. Se johtaa lyhyempään läpimenoaikaan, parantuneeseen toimitusvarmuuteen
ja pienempiiin kustannuksiin. Laadun ja toimitusvarmuuden
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parantuessa myös asiakastyytyväisyys paranee. Six Sigman
analyyttistä lähestymistapaa ja yksittäisiä työkaluja voidaan
hyödyntää myös jokapäiväisessä työskentelyssä.
Lähteet
www.sixsigma.fi, Implementing Six sigma/Forrest W. Breyfogle III
Six Sigma Black Belt Tapani Paalanen / FP Improvement Oy
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mallijaosto

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen
opettaja
Tampereen ammattiopisto

Mallitoimikunta
kokoontuilee

Yleistä

Työtilanne

Mallijaoston kokous pidettiin kuudes
toukokuuta perjantaina. Kokousta
olimme päässeet viettämään Helsinkiin, Tattarinsuolle Väinö Hakkaraisen veistämöön. Suuret kiitokset
Hakkaraiselle kokoustilojen järjestämisestä ja pullakahveista!

Työtilanne malliveistämöissä jatkuu
kohtuullisen hyvänä. Joissain veistämöissä on työtilanne erittäinkin hyvä.

Kokous
Mallitoimikunnan puheenjohtaja
Veijo Karttunen avasi kokouksen
kello 10.23 Mainittakoon, että laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin, ja
myös edellisen kokouksen pöytäkirjat
todettiin tarkastetuiksi.
Ensimmäisenä asiana käsiteltiin
GIFA-messut. Malliveistämöyrittäjiä ei ole lähdössä ainakaan sankoin
joukoin GIFA-messuille.
SIKA-päivät vietetään Tampereella valimoinstituutin tiloissa
tiistaina 20.9.2011. Allekirjoittanut
toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi
mahdollisimman paljon malliväkeä,
toki muutkin muovien kanssa tekemisissä olevat tahot ovat tervetulleita
tilaisuuteen. Ari Arjala tulee saksalaisten vieraiden kanssa esittelemään
uusimmat blogituulet. Laittakaahan
kalenteriin jo merkintä kyseisen
päivän kohdalle. Ilmoitan tarkempia
yksityiskohtia ja ilmoittautumisohjeet
seuraavaan numeroon.
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Muut asiat
Keskusteltiin tulevien kokouksien
aihealueita. Kannatusta sai idea, että
mallitoimikunta ottaisi kokouksissaan aina yhden yrittäjiä askarruttavan teeman käsittelyyn ja tämä huomioitaisiin jo kokouksen esityslistan
laatimisvaiheessa.
Veijo Karttunen päätti kokouksen
klo 11.16. Lopuksi kävimme tutustumassa Väinö Hakkaraisen veistämöön.
Isäntä Hakkarainen vei mallijaoston syömään Malmin lentokentän
terminaaliin. Henkilökohtaisesti en
ole siellä aikaisemmin käynyt ja
täytyy todeta että se on ehdottomasti
tutustumisen arvoinen paikka. Markku Gustafssonille Mallikolmio Oy:
stä erityiset kiitokset sapuskapuolen
tarjoamisesta ja Tampereen ”kaartin”
kyydistä välille Tampere-HelsinkiTampere.

Lopuksi ilmoitan, että Tampereen
ammattiopiston valumallinvalmistusosastolla olevan robotin esittely yhdistetään SIKA-päivien esittelytilaisuuteen. Pääsemme toivottavasti
kokeilemaan uusien blokkimateriaalien työstettävyyttä.
Toni Häkkinen
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metallurgin palsta 17.
Markku Eljaala

Mangaaniteräksen ja
kvartsihiekamuotin
väliset reaktiot
Käytettävällä muottimateriaalilla on vaikutusta valettavan mangaaniteräksen ja muotin välisiin reaktioihin, joista voi seurata lukuisia eriasteisia pintavirheitä, joista metallin tunkeutuminen muottihiekkaan
on varmasti yksi yleisimmistä.
Taustaa
Teollisesti valmistettujen valujen pintavirheiden tutkimusten yhteydessä on
havaittu lukuisten virheiden johtuvan
muottimateriaalin ja sulan metallin
välisistä reaktioista. Tunkeumavirheen
muodostumiselle on tyypillisesti esitetty kolmea eri perusmuodostumismekanismia, jotka ovat mekaaninen tunkeutuminen nesteenä, kemiallien tunkeutuminen kemiallisten reaktiotuotteiden avulla ja tunkeutuminen höyrynä. Metallin tunkeutuminen höyrynä
herättää tutkimuskentällä väittelyä ja
joka tapauksessa sen merkitystä pidetään vähäisenä. On kuitenkin varsin
todennäköistä, että tunkeumavirheen
synnyssä kaikki mekanismit toimivat
yhdessä eri vaiheissa tai yhtäaikaa.
[1][4][5]
Valuraudoilla määräävin tunkeumavirheen syntymekanismi on mekaaninen
tunkeutuminen, mutta niukkahiilisemmillä teräksillä muodostuvien raudan
ja seosaineiden oksideilla kuten mangaanioksidilla on merkittävämpi rooli
virheen synnyssä, ja austeniittisten
mangaaniterästen seostuksesta löytyy
mangaania varmasti riittäviä pitoisuuksia virheen muodostumisen edesauttamiseksi. [1][2][4]

Kemiallisen tunkeuman
muodostuminen
mangaanipitoisella sulalla
Tavallisesti muotit pinnoitetaan sopivalla peitosteella, jonka pitäisi tehokkaasti estää sulan metallin ja muotti42

hiekan välisen vuorovaikutuksen.
Tästä huolimatta silloin tällöin valupinnoille muodostuu kuvassa 1 näkyviä

Kuva 1. Syöttökuvun läheisyydestä irrotettiin pureuma ruuvitaltalla vääntämällä,
joten pureuma ei ollut mitenkään tiukasti
kiinni valetussa metallissa.
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tunkeuma-/pureumavirheitä. Yhtenä
syynä tähän on se, että peitostekalvo ei
useinkaan ole ehjä eikä tasavahva.
Tällöin paikallisesti metalli pääsee
tunkeutumaan peitosteen läpi ja reagoimaan muottimateriaalin kanssa.
Peitostekalvo saattaa viottua peitosteen
kuivauksen yhteydessä tai itse valun
aikana kvartsihiekassa tapahtuvan
suuren portaittaisen lämpölaajenemisen
johdosta. Peitostekalvo on joka tapauksessa huokoinen, vaikka se olisikin
täysin ehjä ja tiiviisti muottihiekkaan
kiinnittynyt, jolloin se toimii käytännössä diffuusiojarruna sulan ja muottihiekan välissä.
Peitosteen aukoista kuten halkeamista
ja peitosteen poltossa syntyneistä huokosista sulalle tarjoutuu mahdollisuus
päästä kontaktiin muottihiekan kanssa,
ja suuren termisen kuormituksen alueilla myös diffuusio peitosteen läpi voi
olla merkittävää. Tunkeumaa voi täten
esiintyä, vaikka peitostekalvo olisi
kestänyt valun ilman merkittävämpiä
vaurioita, kuten kuvasta 2 voidaan
havaita.
Sula teräs kostuttaa kvartsia sellaisenaan huonosti. Rautaoksidi (FeO) ja
mangaanioksidi (MnO) sen sijaan
kostuttavat kvartsia hyvin. Nämä oksidit sitten etenevät muottihiekan sekaan samalla reagoiden sen kanssa. Jos
teräksen seoksessa on hiemankin merkittävämpiä määriä mangaania, niin
tällöin muodostuu mangaanioksidia
rautaoksidin sijasta johtuen mangaanin
rautaa suuremmasta afﬁniteetista happeen. Jotta edellä mainittuja oksideja
voisi muodostua, niin tarvitaan happea,
jonka lähteenä voi toimia muotin atmosfääri, sulaan liuennut happi ja
muottimateriaalien seassa olevat hapettavat aineet kuten vesi. [1][3][5]
Ruostumattomilla teräksillä kemiallista tunkeumaa ei yleensä esiinny, vaan
kyseessä on lähes poikkeuksetta mekaaninen tunkeuma, sillä ruostumattomien terästen kromi tavallisesti estää
raudan hapettumisen. [3]
Alabaman teknillisessä yliopistossa
tehdyssä kostutuskulma mittauksessa
(Sessile-drop-test) havaittiin, että ajan
kuluessa mangaaniteräs pisara tunkeutui testissä käytettyyn kvartsi substraattiin. Substraattia analysoitaessa havaitVALIMOVIESTI 2 • 2011

tiin, että kvartsin seasta löytyi huomattavia määriä matalan sulamispisteen
yhdistettä MnSiO 3, joka muistuttaa
suuresti fajaliittia (Fe2SiO4). Testi suoritetaan tyhjiössä, jolloin ainoa hapen
lähde voi olla kvartsi, tällöin mangaani sopivissa olosuhteissa selvästi pelkistää kvartsia. Tämän pohjalta voidaankin sanoa, että kvartsihiekka ei
sovellu mangaaniteräksen muottimateriaaliksi. Käytännössä mangaaniterästä kuitenkin pystytään valamaan
kvartsihiekkamuotteihin, kunhan geometria on sopiva ja käytetään sopivaa
peitostetta. [3]
Muottihiekan epäpuhtaudet, jotka rikastuvat hiekkaa kierrätettäessä tai ovat
peräisin huonolaatuisista raaka-aineista, poikkeuksetta heikentävät hiekan
kykyä vastustaa pureuman muodostumista. Epäpuhtaudet saattavat lisätä
hiekkarakeiden sintraantumista toisiinsa, lisäksi ne saattavat ﬂuksata hiekkaa
tunkeutuvaa sulaa oksidia ja katalysoida sulan metallin oksidien ja kvartsihiekan välisiä reaktioita. Tätä väitettä
tukee myös se, että termisesti elvytetyssä hiekassa esiintyy tunkeumavirhettä vähemmän kuin pelkästään mekaanisesti elvytetyssä hiekassa. Toisaalta muottihiekan seassa olevat hiilettävät aineet ehkäisevät tunkeuman
syntyä ainakin hiiliteräksillä, joilla
kemiallinen tunkeuma syntyy rautaoksidin (FeO) muodostaessa kvartsin
kanssa matalan sulamispisteen fajaliittia (Fe 2SiO 4). Hiilettävien aineiden

Kuva 2. Pureuman takapuolella on aivan
selvästi havaittavissa muotissa käytetty
magnesiittipeitostekalvo. Kalvo on myös
varsin ehjännäköinen, mikä osaltaan
selittää pureuman helppoa irrotettavuutta valukappaleen pinnasta.

vaikutuksesta muotin atmosfääri säilyy
pelkistävä, eikä rautaoksidia (FeO)
pääse syntymään. Havainto hiiliteräksillä on, että kun CO2/CO suhde muotissa on pienempi kuin 0.2, niin kemiallisen tunkeuman riski on vähäinen.
[3][4][5]
Mangaaniteräsvalussa korkean lämpökuormituksen alueilla kuten syöttöjen
ja valukanavien läheisyydessä pureumaan muodostuu täysin metallinen
kerros peitosteen ja muottihiekan väliin.
Tämä kerros voi olla hyvinkin vahva,
kuten kuvasta 3 voidaan nähdä. Metallisen kerroksen muodostumista ei
pysty selittämään oikein muuten kuin,
että ensin hiekan sekaan tunkeutuu
mangaanin ja raudan oksideita ja ehkä
myös sulaa metallia peitosteen huokosten ja halkeamien kautta, nämä aineet
sitten reagoivat kvartsihiekan kanssa
pelkistäen ja liuottaen sitä. Tämän
jälkeen samaan tilaan siirtyy enemmän
varsinaista sulaa metallia, sillä sula
teräs kostuttaa hyvin raudan ja mangaanin oksideita toisin kuin puhdasta
kvartsia.
Peitosteen ”väärältä” puolelta löytyvän
täysin metallisen tunkeuman koostumus poikkeaa varsin huomattavasti
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valetun sulan koostumuksesta, kuten
taulukosta 1 voidaan havaita. Piipitoisuuden nousua voidaa selittää sillä,
että mangaanin pelkistäessä kvartsia
osa piistä liukenee sulaan. Hiilipitoisuuden kohoaminen voi selittyä muottihiekan sideaineiden hiilellä. Tosin
tunkeuman valtaaman tilavuuden alueella olevan sideaineen määrä on vain
noin kolmasosa siitä hiilestä mitä noin
suureen hiilipitoisuuden kohoamiseen
tarvittaisiin. Hiiltä voi tosin diffuntoitua
tunkeumavyöhykkeeseen pidemmänkin matkan päästä. Tunkeuman sulaa
alhaisempi mangaanipitoisuus voi selittyä sillä, että tunkeumasta mangaani
diffuntoituu nopeammin muottihiekan
sekaan reakoidakseen kvartsin kanssa,
kuin mitä mangaania kulkeutuu peitosteen läpi metallisen tunkeuman alueelle.

Tunkeuman
muodostumisen ehkäisemisen
Peitoste on edelleenkin yksi tehokkaimmista keinoista torjua tunkeumavirheiden syntyä. Tosin peitosteen mahdollisuudet ovat varsin rajalliset silloin
kun sulan ja muottimateriaalin kemiat
ovat tunkeuman muodostumiselle
suotuisat. Peitostekerroksen paksuuden
lisääminen voi toisinaan tuoda helpotusta ongelmaan, kunhan kalvon paksuuden kasvattinen ei johda esim.
peitosteen halkeiluun.
Tosiasia on kuitenkin, että hyvin monissa tapauksissa kvartsihiekka ei
ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käytettäväksi mangaaniteräksen kanssa,
jolloin joudutaan käyttämään jotakin
toista hiekkalaatua kuten kromiitti- tai
oliviinihiekkaa.
Mekaanisesti elvytetyssä hiekassa on
runsaasti epäpuhtauksia, jotka pahentavat pureuman syntyä kuten rikkiä,
sideainejäämiä ja pölyjä. Mikäli kierrätetyssä muottihiekassa esiintyy runsaasti raudan ja/tai mangaanin oksideita, niin riski tunkeuman muodostumisesta kasvaa. Tällöin tulee kiinnittää
huomiota riittävään pölynpoistoon tai
hiekkakiertoon on lisättävä riittävästi
uutta puhdasta käyttämätöntä hiekaa.
Termisen elvytyksen lisääminen osaksi hiekkajärjestelmää parantaa myös
tilannetta.
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Kuva 3. Tunkeumassa havaittavissa
kaksi selvää kerrosta, metallinen
kerros ja sintraantunut kerros, joiden
välissä on noin 1millimetrin vahvuinen
lasimainen kalvo.

Taulukko 1. Valetun sulan ja täysin metallisen tunkeuman koostumukset

C
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Si
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Cr
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1,3

0,05

0,005

0,5

16

1,9

Tunkeuma

2,5

0,15

0,005

2,4

10

2,8

Hyvä muottihiekan sullonta ehkäisee
tunkeumavirheen syntymistä. Hyvin
sullottu hiekka johtaa paremmin lämpöä, jolloin tietty kohta on lyhyemmän
ajan sillä kriittisellä lämpötila-alueella,
jolla kemialliselle tunkeumalle on
termiset edellytykset. Huonosti sullottuihin kohtiin muodostuu tavallista
kuumempia alueita, sillä muotin huokoskoon kasvaessa hiekan eristävyys
paranee. Lisäksi suuri huokoskoko
hiekkarakeiden välissä lisää riskiä
mekaanisesta tunkeutumisesta. Lisäksi huonosti sullotun muottihiekan
kohdalla peitostekerroksen rikkoontumien valun aikana on todennäköisempää.

Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist
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Castings: Annual Report 1996, The University
of Alabama: J. O. Barlow, D. M. Stefanescu,
A. M. Lane, W. C. Schreiber, M. Owens and T.
S. Piwonka
3. Steel Penetration in Sand Molds: Final
Technical Report, The University of Alabama
1997: K. D. Hayes, M. Owens, J. Barlow, D. M.
Stefanescu, A. M. Lane and T. S Piwonka
4. An Investigation of the Cause that Lead to
Burn-in/Burn-on in Heavy Section Steel Castings, University of Missouri-Rolla: B. L Kruse,
V. L Richards And P. D. Jackson
5. Fayalite Generation - Considerations :
Foseco
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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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Tervetuloa
vieraaksemme
Gifa-messuilla
Halli 10 osasto J 20
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VIB STAR
– ei rasita ranteita,
kyynärpäitä tai
muita niveliä

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

Lux Oy Ab
Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Sulzer Pumps Finland Oy
PL 18, William Ruthin katu
48601 KARHULA
010 234 3333, www.sulzer.com
Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11, 28100 PORI
(02) 641 8540, www.mecatrade.fi
Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com
Sepikon Oy
Ainolankatu 7
03600 Karkkila
0400- 624416
sepikon@kolumbus.fi
Componenta Finland Oy
Pietarsaari
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 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
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(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
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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

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
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

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

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

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

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

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

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
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
Sintrol Oy
Ruosilantie 15, 00390 HELSINKI
(09) 5617 3637
www.sintrol.com
Finfocus Instruments Oy
Niittyluhdantie 29A
00660 HELSINKI
050-408 0085
www.finfocusinstruments.fi
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valimomuseo

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

Kesän kynnyksellä
Museon kesätapahtumat
Kesä on museon vilkkainta aikaa. Luulisi, että se olisi
myös museoamanuenssiparalle vuoden kiireisintä aikaa.
Luulo on väärä. Museon työt on tehty talvella ja kesällä,
jolloin kesätyöntekijät ottavat vetovastuun, nautitaan työn
hedelmistä. Poikkeus kuitenkin vahvistaa tämänkin säännön. Viikkoa ennen juhannusta vietetään Ruukkimuseon
rautapäiviä ja vakiohenkilökunta kaivetaan naftaliinista.
Rautapäivien ohjelma on oheinen:
To 16.6.
Pelastakaa Högforsin diat -ilta Karkkilasalissa. Illan
aikana katsellaan Karkkilan ruukkimuseon kokoelmiin
kuuluvia Högfors-aiheisia diakuvia 1960- ja 1970-luvuilta. Yleisöltä pyydetään apua kuvien tunnistukseen. Lisäksi
esitetään Aki Kaurismäen Valimo-lyhytelokuva.

Tämäkin komea kuva kaipaa henkilötietoja.
KRM

Pe 17.6.
Högforsin konepajakoulun entisten oppilaiden tapaaminen Karkkilan torilla toriaikana.
Vanhojen valurautaristien kertomaa. Kulttuurihistoriallinen kiertokävely Karkkilan vanhalla hautausmaalla.
Musiikkihetkiä Karkkilan kirkossa.
Höyryjunalla Karkkilaan! Kuvakavalkadi HyvinkääKarkkilan rautatien vaiheista 1911–1967. Esitys illalla
Karkkilasalissa.
La 18.6.
Retki Kulonsuonmäen kaivokselle, rautamalmiesiintymän löytymisen 200-vuotistilaisuus.
Su 19.6.
Suuri puhallus- ja Pannut kuumiksi -tapahtumat Fagerkullan museoalueella.
Järvimalmin sulatusta harkkohytissä.
52

Mahtaako kukaan näistä syksyllä 1957 itsensä likoon pistäneestä
konepajakoululaisesta ilmaantua torille..?
Eino Sarkki/KRM
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Valurautaisten paistinpannujen puhdistusta kuumien hiilien avulla ja valurautaisten patojen ja pannujen tunnistusta.
Sepän taontanäytöksiä.
Munkkien paistoa valurautaisella munkkipannulla.
Muurinpohjalettujen paistoa.
Kiinnostuneet löytävät tarkat kellonajat esim. Karkkilan
kaupungin kotisivuilta, jahka ne saadaan päätetyksi. Museon kesänäyttelyt tulvivat taidetta. Näistä valimoihmisiä
kiinnostanee eniten Pekka Airaksinen, 1970-luvulla tunnetuksi tullut underground-taiteilija, jonka alustaviin
suunnitelmiin oli kirjattu musiikin säveltäminen 1960luvun lopulla Högforsin upouudessa automaattivalimossa
kuvattu äänettömään dokumenttiﬁlmiin. Sen, että toteutuuko suunnitelma, saamme nähdä 6.8., kun näyttely
avautuu. Tervetuloa Karkkilaan!

Taidevalututkimus etenee
Piippua polttava partanaama.

Viime lehdessä kyselin eräiden taidevalujen historian
perään. Välittömästi saimme vastaanottaa tiedon tulvan.
Högforsin(kin) valmistaman lytätyn hatun alkuperä selvisi. Sen vaiheista kirjoittaa lähitulevaisuudessa itseäni
parempi asiantuntija, joten malttakaa odottaa. Upon viimeinen valu tuli myös selvitettyä. Malli on ilmeisesti
peräisin saksalaisen Junkers sähkösulatusuunin kyljessä
olleesta laatasta se on viimein päätynyt Upo-valimolle.
Upo valmisti valurautaisen relieﬁn lisäksi myös messinkistä versiota työntekijöiden 50-vuotislahjaksi. JOT osti
valimon 1997, jolloin esineen valmistusta on jatkettu
konsernin muissa valimoissa, ehkä jopa Alvestassa.
Selvittämättömien asioiden joukkoon kuuluu vielä mm.
Suomi-valimon taidevalutuotanto ja mallien päätyminen
Högforsin taidevalimoon 1980-luvun puolivälin paikkeilla. Tietääkö kukaan tästä operaatiosta mitään? Silloin
siirtyivät ainakin viime lehdessä esitelty Kylväjät sekä
myös Olavinlinna ja Härkävankkurit (jonka alkuperä vie
Saksaan). Entä kuuluiko kuvan partanaama siihen joukkoon? Taulun aihe on napattu kirjoittajalle tuntemattomasta öljyvärityöstä. Löytyykö taiteentuntijoita joukosta?
Olavinlinnan alkuperä on ainakin Suomessa. Onko suunnittelijan nimi jäänyt muistilokeroon?

Suomivalimon Olavinlinna kaipaa tietoa suunnittelijasta.
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Hauskaa kesää!
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Bet-Ker Oy

PL 13, Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

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

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

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

Novacast Oy

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

Improlity

Peiron Oy

Ins.tsto. AX-LVI Oy

Simtech Systems Inc. Oy

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

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

Lapuan Valu

Suutarilan Valimo Oy

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

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

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

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

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

Suomen Valimomuseo

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

Valimoinstituutti

Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
Puhelin 0500 625 792 tai 040 800 4374
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
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www.svy.info
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita 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
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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