VALIM
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

VIESTI
Jäsenlehti

Medlemsblad

4 • 2010

Hyvää joulua!

Terveiset vuosikokouksesta
•

Opintopäivät 2011 ja GIFA 2011
•

Maailmalta
•

Metallurgin palsta
VALIMOVIESTI 4 • 2010

1

VALIMOVIESTI
Tässä numerossa

sivu

Tapahtumakalenteri

2

Puheenjohtajan palsta

3

Asiamiehen asiaa

4

Paavo Tennilän rahaston
stipendejä haettavana

6

Opintopäivät 2011

7

Ilmoittautumislomake

8

GIFA-messujen matka-tarjous

10

Terveiset vuosikokouksesta

14

URV:n 60 v seminaari ja juhla

12

Valokuvauskilpailu valamisesta 22
Matkalla nähty sorvi

28

Poimintoja Giesserei-lehdestä 30
Mallitoimikunta kokoontuilee 40
Study Tour 2010

42

Tässä lehdessä ilmoittavat

Alteams
Beijers
Bet-Ker
Componenta
Diaco
Erikoisvalu
Foseco
Harjavallan Valu
Heinrich Wagner Sinto
Improlity
Ins.tsto AX-LVI
Karkkilan Malliapu
Karlebo Gjuteriteknik
Keskipakovalu
Keycast
Kärkimalli
Lapuan Valu
Leinovalu
Lux
Mallikolmio

sivu
41
13
58
49
39
58
29
58
51
58
58
55
39
50
49
50
58
28. 38
9
55

Mallivaruste Koski
Mallivesistämö Karttunen
Meca-Trade
Metso Minerals,
Lokomo Steel Foundry
Metso Foundries Jyväskylä
Niemisen Valimo
Peiron
Procatec
Ris-Pert
Sepikon
Sibelco Nordic
Simtech Systems
Sintrol
Suutarilan Valimo
Teknos
Tyrolit
URV

58
58
50
52
52
58
58
58
48
55
53
58
55
58
41
52
48

Joulutervehdyksiä, 21 kpl

21

Lehtori Esa Saarela eläkkeelle 44
Metallurgin palsta –
Sulattaminen mikroaalloilla 46
Yritysjäsenet

54

Museosäätiö

56

Jäsenhakemuslomake

59

Päivän päästöt

60

Tapahtumakalenteri
Helmikuu 2011
3.-4.2.2011
Kesäkuu 2011
14.6.2011

Kansikuva: Esko Ruoranen, Foundry Women;
ks. s. 22.

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

SVY:n koulutuspäivät, Tampere
(Huom: ajankohta muuttunut, katso sivuja 7 ja 8)
Valimoalan GolfOpen 2011, Ruukkigolf

Kesä/heinäkuu 2011
28.6.–2.7.2011
GIFA/METEC/THERMPROCESS/NEWCAST, Düsseldorf (D)
www.gifa.de (matkatarjous tässä lehdessä sivuilla 10 - 12)
Syyskuu 2011
13.–15.9.2011

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

Lokakuu 2011
7.10.2011

SVY:n 64. vuosikokous, Pietarsaari

Marras/joulukuu 2011
30.11.–3.12.2011
EUROMOLD 2011, Frankfurt/Main (D), www.euromold.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, Paavo Tennilä, tekninen toimittaja, puh. (03) 212 2855,
Ole Krogell, tekninen toimittaja, puh. (09) 6220 5544
• Ulkoasu ja taitto Kaisa Ahomaa-Krogell • Aineistot: krogell@kolumbus.fi
• Painopaikka Painojussit Oy, Kerava 2010
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puheenjohtajan palsta

Jani Isokääntä

Vuosi 2010 on lähestymässä loppuaan.
Monin paikoin ensilumi on jo satanut, mutta pysyvämpää
lumipeitettä saadaan varmaan odottaa vielä hetki. Pitkään
jatkunut maailmantalouden epävarmuus ei ole päästänyt
valimoitakaan otteestaan, vaan monin paikoin on tuotannon sopeuttamistoimia jouduttu jatkamaan. Ennusteet
ensivuodelle ovat vähintäänkin epävarmat.
Yhdistyksemme vietti onnistuneet vuosikokousjuhlat
Salossa. Tästä kiitos Leinovalun järjestelytoimikunnalle
sekä kokousta sponsoroineille yrityksille. Vuosikokouksessa osa yhdistyksemme hallitustakin vaihtui Markon
luovuttaessa täysin palvelleena pj:n nuijan allekirjoittaneelle. Kiitos kaikille luottamuksesta. Uutta verta hallitukseen tuo Jouni Valimoinstituutista. Vuosikokouksen luentotilaisuudessa erityistä mielenkiintoa herätti EK:n pääekonimisti Jukka Palokankaan esitys Suomen kilpailukyvyn heikkenemisestä ja siitä, ettei Suomen talouden trendi
automaattisesti seuraa Saksan talouden elpymistä kuten

År 2010 närmar sig slutet. På många ställen har
den första snön redan regnat, men vi får säkert vänta ännu
en tid på den snö som blir över vintern. Den långvariga
globala osäkerheten i världsekonomin har inte ännu släppt
greppet om gjuterierna, utan ﬂerstädes är man tvungen att
fortsätta anpassningen av produktionen. Prognoserna för
nästa år är minst sagt osäkra.
Vår förening ﬁrade ett lyckat årsmöte i Salo. För det har
vi Leinovalus organisationskommittén samt de sponsorerande ﬁrmorna att tacka. Vid årsmötet byttes en del av
styrelsen då Marko efter full tjänstgöring överlämnade
ordförandeklubban åt undertecknad. Jag tackar alla för
förtroendet. Nytt blod till styrelsen hämtar Jouni från
Valimoinstituutti. Av föredragen vid årsmötet väckte speciellt föredraget som EK:s huvudekonomist Jukka Palokangas höll om nedgången i Finlands konkurrensförmåga
samt om det att Finlands ekonomiska trend inte automatiskt följer uppsvinget i Tysklands ekonomi, såsom det
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joskus historiassa on tapahtunut. Tähän virheellisen arvioon ovat tukeutuneet jopa useat talouden ammattilaiset
arvioidessaan Suomen viennin ja sitä kautta talouden
elpymistä.
Ensi vuoden kokoukseen saimme kutsun Pietarsaareen
Componentan isännöimiin juhliin. Yhdistyksen seuraavat
tapahtumat ovat helmikuussa perinteiseen tapaan Tampereella järjestettävät talviopintopäivät sekä kesä-heinäkuun
vaihteen GIFA-messut. Molemmissa tapauksissa järjestelyt ovat jo pitkällä. Opintopäivien aiheiden kallistuessa
tällä kertaa muotin puolelle on GIFA-matkalle puolestaan
niin paljon vaihtoehtoja, että jokainen varmasti löytää
itselleen sopivan matkan. Lisätietoa tapahtumista löytyy
tästä lehdestä.
Lopuksi toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011.

ibland tidigare har hänt. På denna felbedömning har ﬂera
ekonomiexperter stött sig, när de har uppskattat uppgången i Finlands export och därmed återhämtningen i ekonomin.
Vi blev inbjudna till nästa år årsmöte till Jakobstad med
Componenta som värd. Föreningens följande evenemang
är de traditionella skolningsdagarna som hålls i Tammerfors i februari samt GIFA-mässan i månadsskiftet junijuli. Förberedelserna för båda tillfällena är redan långt
framskridna. Medan skolningsdagarna kommer att handla
om formning, kommer det angående GIFA-resorna att
ﬁnnas så många alternativ att alla borde hitta ett passande
alternativ. Närmare information om händelserna kan hittas
i denna tidning.
Slutligen önskar jag alla våra medlemmar en Fredlig Jul
och ett Gott Nytt År 2011.
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asiamiehen palsta

Asiamiehen
asiaa
10.11.2010

Vuosikokous Salossa
Aluksi teimme tehdasvierailut kiinnostaviin kohteisiin:
Högfors Oy, Hella Lighting Finland Oy, Halikko Works Oy
ja Leinovalu Oy.

Vaalilautakuntaan valittiin:
Riihinen, Marko, puheenjohtaja
Karvonen, Erkki
Paulasuo, Jari
Rakkolainen, Petri.

Yhdistyksen juhlallinen 63. vuosikokous pidettiin Cumulus
hotelli Rikalassa 8.10.2010. Kokoustapahtumiin osallistui
88 henkilöä.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Mikael Paul ja LarsHenrik Nybergh ja varalle Robert Kajander ja Keijo Rantala.

Ingvar Hallgren toi tervehdyksen SGF:ltä Ruotsista. Tämä
oli jo Ingvarin 9. kerta SVY:n vuosikokouksessa. Ruotsissa
GJL:n tuotanto laski 46 % vuonna 2009. Alkuvuoden tuotanto 2010 on kasvanut: teräs + 11 %, rauta + 30 %, metallivalut + 27 % ja kokonaistuotanto + 27 %. SGF:ssä on nyt
1010 jäsentä. Gjuteriet-lehti täyttää 100 vuotta. Ruotsissa
on julkaistu tarkistettu Gjuteriteknisk Handbok. Ingvar
Hallgren luovutti yhden kappaleen professori Juhani Orkakselle ja yhden SVY:lle.

Lehtitoimikunnan, ulkomaantoimikunnan, koulutustoimikunnan, mallijaoston ja perinnetoimikunnan puheenjohtajat
ja jäsenet hallitus nimeää helmikuussa 2011.

Vuosikokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen tilinpäätös.
Edellinen Kotkan vuosikokous, opintopäivät ja Valimoviestien mainostulot olivat plussalla, mutta kokonaisuutena
toimintakauden tulos oli tappiollinen. Nykyinen tilikausi
tulee olemaan parempi ennen kaikkea Gifa-matkan ja suhdanteiden parantumisen takia.

Uusi hallitus ja muita valintoja
Vaalilautakunnan ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitukseen valittiin kaudeksi 2010–2011 seuraavat henkilöt:
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jani Isokääntä, Metso
Minerals Oy Lokomo Steel Foundry
– hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Jouni Lehto
Tuula Höök Valimoinstituutti
– hallituksen muiksi jäseniksi valittiin entiset
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Juha Levander URV
Kari Hakala URV
Hannu Jylhä
Antti Jääskeläinen
Componenta
Veli Vehmaa
Sami Niittynen Peiron Oy
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Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenrekisterissä on nyt 723 jäsentä. Vuosikokous 2010 päätti, että jäsenmaksut ovat ennallaan: jäsen 20
€, veteraani ja opiskelija 10 € ja yritysjäsen 200 €. Jäsenmaksulaskut laitan liikkeelle ensi vuoden alussa.

Kokoustapahtumia
Vuosikokouksen esitelmät pitivät Liisa Leino Leinovalu Oy:
stä,kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Teknologiateollisuuden katsaukset esittivät Jukka Palokangas ja Pirjo Kaivos
ja valimoteollisuuden ympäristövaatimuksista kertoi Juhani
Orkas. Mielenkiintoiset esityksen kiinnostivat kokousväkeä
selvästi.
Rinnakkaisohjelma tutustui Wiurilan kartanoon, Design
Hilliin ja taidemuseo Veturitalliin.
Rikalassa saunottiin esitelmien jälkeen. Maukkaan juhlaillallisen aikana meitä viihdytti improvisaatioteatterin esitys,
joka perustui osittain illallisväeltä kerättyjen vuorosanojen
käyttöön esityksen repliikkeinä. Loppuillan aikana soitti
tanssiorkesteri Fernanda. Hienoista ja sujuvista juhlista
annamme parhaat kiitoksemme juhlien järjestelytoimikunnalle: Liisa Leino, Erja Lähteenoja ja Jyrki Pynninen!
Kiitokset kuuluvat myös kokouksen sponsoreille, Beijers,
Foseco, Diaco, Leinovalu, Lux, Meca-Trade ja Sibelco
Nordic.
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Jäsenistö ja jäsenrekisteritiedot
Hallitus hyväksyi 4.11.2010 seuraavat uudet jäsenet
Vilén, Marjo
Vladi. Jelena
Kihlström. Magnus
Fränti, Arto
Raumala , Mikko
Nokia. Vesa
Piiparinen, Pauli

Oy Lux Ab
Sibelco Nordic OyAb
Sibelco Nordic AB
Valimoinstituutti
Keycast Oy
Keycast Oy
Componenta Pietarsaari Oy

Uusia jäseniä tuli 7 henkilöä.
Hallitus ja asiamies toivottavat Teidät tervetulleiksi mukaan
yhdistyksen toimintaan!

Opintopäivät
Opintopäivät ovat Tampereella hotellissa Cumulus Koskikatu 3.–4.2.2011, hotellissa on 30 pysäköintipaikkaa. Lähin
pysäköintitalo on Tammerkosken toisella puolen oleva Keskustorin P-Frenkell, jonne on saatavissa hotellin vastaanotosta sopimushintaisia pysäköintilipukkeita. Opintopäivätarjous on toisaalla tässä lehdessä. Tule Sinäkin mukaan!
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2011!
Rauno Sippel
asiamies

Hyvää joulua
ja
onnea vuodeksi
2011!
Suomen Valimomuseo
Aalto-yliopiston
teknillinen korkekoulu,
valutuotetekniikka
Teknologiateollisuus ry,
valimoiden toimialaryhmä
Valimoinstituutti
sekä
SVY:n hallitus,
asiamies,
toimikunnat ja
Valimoviestin toimitus

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

03 - 7669 736
03 - 7669 736
040 - 760 1520
rauno.sippel@svy.info
Nordea 101230 - 73211
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€

Paavo Tennilän
rahasto
jakaa stipendejä

Suomen Valimotekninen Yhdistys ry julistaa
Paavo Tennilä stipendirahaston stipendit haettavaksi.
Kirjalliset hakemukset toimitetaan 17.01.2011 mennessä SVY:lle osoitteeseen
Kiiskintie 11, 17200 Vääksy.
Hakemukset osoitettaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle. Hakemus voi
olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä selkeästi olennaisimmat tiedot hakijasta ja
selvitys siitä, miksi tai mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan.
Otteita säännöistä:
3 §. Rahaston tarkoituksena on stipendien, matka-avustusten ja tunnustuspalkintojen
avulla tukea Suomen valimoteollisuuden teknistä, taloudellista, ympäristöllistä ja henkilöstöpoliittista kehitystä sekä edistää SVY:n säännöissä mainittuja tarkoitusperiä.
5 §. Rahastosta jaetaan varoja SVY:n hallituksen päätöksien perusteella siten, että sekä
pääoman tuottoa että pääomaa käytetään, kuitenkin enintään 1/10 rahaston alkuperäisestä peruspääomasta vuodessa
6 §. Rahastosta jaetaan varoja seuraaviin tarkoituksiin:
tunnustuspalkintoja ensisijaisesti valimoalan opiskelijoille sekä valimoteollisuutta ja/tai
SVY:n toimintaa edistäneille nuorille, alle 30 -vuotiaille valimoalan henkilöille,
stipendejä opintomatkoihin, tutkimuksiin ja julkaisutoimintaan,
stipendejä ammatilliseen pätevöitymiseen,
muihin kohteisiin, joiden SVY:n hallitus katsoo täyttävän kohdan 3. vaatimukset,
ei hallinnointiin.
8 §. Stipendien ja tunnustuspalkintojen jakotilaisuuksia voivat olla mm. SVY:n, lahjoittajien tai oppilaitosten järjestämät tilaisuudet.
10 §. Stipendit on nostettava ja käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Mahdolliset lykkäyspyynnöt on esitettävä SVY:n hallitukselle.
11 §. Muiden kuin tunnustuspalkintojen saajilta edellytetään raportointia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla tavoin.
Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.
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opintopäivät 2010

Muotti muutoksen kourissa
Muottimateriaalien suhteen on EU:ssa vireillä
joitakin uhkakuvia. Näihin liittyviä asioita sivutaan osin opintopäivien
esitelmissä.

Torstai 3.2.2011
9.30 –

Yritysvierailu Valimoinstituutti,
Hepolamminkatu 10, Tampere

11.30 –

Ilmoittautuminen

12.00

Lounas

13.00 – 13.30

Epäorgaaniset hiekat ja keraamihiekkakokeet
Tomi Peräsaari Aalto Yliopisto

13.30 – 14.30

Hiekkojen elvytys, mekaaninen ja terminen jälkielvytys
Ciro Radice IMF Sr.1

14.30 – 14.50

Iltapäiväkahvi

14.50 – 15.50

Tulenkestävät peitosteet, laadunvarmistus valimoissa
Christoph Genzler Foseco Nederland b.V.

Luennoijina on taas asiantuntijoita Suomesta,
Skandinaviasta ja Euroopasta.

15.50 – 17.00

Cold-box tekniikat ja laitteistot
Ciro Radice IMF Sr.1

17.00

Päivän Päätössanat
Ilkka Rytky Metso Minerals Oy Lokomo Steel Fuondry

Opintopäiville kokoontuu
jälleen vahva edustus
Suomen valimoalan asiantuntijoita ja materiaalitoimittajia.

19.30

Illallinen

Muottien valmistuksen
uusia näkemyksiä valotetaan esitelmissä. Hiekkakustannusten pienentämiseksi tarkastellaan
tehokkaampia hiekan
elvytysmenetelmiä.

Ilmoittautumislomake
seuraavalla sivulla.

Perjantai 4.2.2011
9.00 – 10.00

Oliviinihiekka
Øystein Warnes Sibelco Nordic AS

10.00 – 10.30

Pneumaattinen hiekansiirto
Calle Nybergh Oy Lux Ab

10.30 – 11.00

Ympäristölainsäädäntö valimoiden kannalta
Juhani Orkas Aalto yliopisto

11.00 – 11.30

Alphaset-menetelmälle soveltuvat hiekansekoittimet ja
niiden ohjaus
Calle Nybergh Oy Lux Ab

11.30–12.00

Katsaus hiekkojen elvytykseen
Mick Goodliffe Omega Foundry Machinery Ltd

12.00

Päätössanat
Ilkka Rytky Metso Minerals Oy Lokomo Steel Fuondry

12.00

Lounas

Tervetuloa!
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MUOTTI MUUTOKSEN KOURISSA
Koulutuspäivät Cumulus KOSKIKATU, Tampere 3.–4.2.2011
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Nimi:

____________________________________Jäsen n:o

(osoitetarrasta):_________________________

Yritys:__________________________________________________________________________________________________________

Vierailukohde: Valimoinstituutti Hepolamminkatu 10,Tampere, kello 9.30, 3.2.2011
Opintopäiväpaketti, jäsen

280 eur

(__)

___________eur

Opintopäiväpaketti, jäsen
ei hotelliyöpymistä

280 eur

(__)

___________eur

Opintopäiväpaketti, ei jäsen

320 eur

(__)

___________eur

Opintopäiväpaketti, ei jäsen
ei hotelliyöpymistä

320 eur

(__)

___________eur

1 -hengen huone

101 eur/hlö (__)

maksetaan Cumulukselle

2 -hengen huone

72 eur/hlö (__)

maksetaan Cumulukselle

Illallinen, alko

70 eur

(__)

___________eur

Illallinen, vesi

45 eur

(__)

___________eur

Yhteensä

___________eur

Opintopäiväpaketti sisältää luennot,
luentomonisteet, iltapäiväkahvin,
2 kertaa lounaan sekä saunan

ERIKOISTOIVOMUKSET:
Huonetoveri:____________________________________________________________
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________
Päiväys ____. _____. 201___ Allekirjoitus ____________________________________
Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään perjantaina 17.01.2011 perillä. Asiamies toivoo,
että lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä osoitteeseen rauno.sippel@svy.info. Lomakkeen saa
helposti imuroitua kotisivuiltamme. Mikäli sähköpostilla ilmoittautuminen ei käy, voit faksata
lomakkeen SVY:n faksinumeroon 03 – 7669 736. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY,
Kiiskintie 11, 17200 VÄÄKSY.
Kaikki maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 17.01.2011 tilille Nordea 101230 - 73211.
Käytä maksuviitteenä viisinumeroista jäsennumeroasi ja 903000 (esim. 13579 903000). Jos yritys
maksaa useamman jäsenen osallistumisen yhdellä suorituksella, käytä viitteenä 903000 ja lähetä
erillinen osallistujalista.
Varauksesi on voimassa, kun maksusi on suoritettu ja ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita
noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies Rauno Sippel, 040 760 1520 tai koulutustoimikunnan
puheenjohtaja Ilkka Rytky, 040 865 6928.
8
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GIFA 2011

GIFA-messut 28.6.–2.7.2011
Düsseldorfissa
GIFA-messut järjestetään nyt 12. kerran ja
kolmannen kerran neljän vuoden väliajalla.
Yhtä aikaa GIFA-messujen kanssa järjestetään
tälläkin kertaa, kuten neljä vuotta sitten kymmenennet METEC-metallurgian messut, kahdeksannet THERMPROCESS-messut ja kolmannet NEWCAST-valutuotemessut. GIFAmessut ovat edelleen selvästi em. messuista
suurimmat. Lisäinformaatiota sivuista www.
GIFA.de.
SVY tarjoaa yhteistyössä HRG Nordic matkatoimiston
kanssa viisi messumatkaa. SVY:lle on varattu lentopaikkoja 120 kpl. Messut ovat nyt toisen kerran vain 5-päiväiset
ja viimeinen messupäivä on lauantai. Olemme varanneet
hotellihuoneet siten, että kaikki GIFA-matkaan osallistujat
tulevat takaisin Suomeen viimeistään perjantaina 1.7. Suurin ryhmä, joka lentää samassa lentokoneessa on 40 henkilöä. Air Baltic tarjoaa nyt ryhmämatkoja Tampereen, Oulun,
Kuopion ja Düsseldorﬁn välillä. Käytämme tätä mahdollisuutta hyväksi. Näiltä paikkakunnilta lähtevät lentävät
Riian kautta ja saapuvat Düsseldorﬁin samassa lentokoneessa Riiasta. Kuten aikaisemmin, linja-auto odottaa osallistujia Düsseldorﬁn lentokentällä ja ajaa suoraan messukeskukseen. Mikäli on matkatavaraa, voidaan ne jättää bussiin,
joka jatkaa hotelleille ja luovuttaa matkatavarat niihin hotelleihin, mihin kyseisen matkustaja on huoneensa varannut.
Jokainen varustaa matkatavaransa lipukkeella, josta hotellin
nimi käy ilmi. Tulopäivä voidaan siten käyttää messuilla.
Messuilta pääsee U-Bahnilla, U-78 messualueen pohjoisportilta (Eingang Nord) suoraan keskustaan näyttämällä
GIFA-messulippua. Kaikki hotellit sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päästä jostakin ydinkeskustan U-Bahn asemasta.
Paluupäivänä tilanne on päinvastainen. Matkatavarat voidaan
jättää hotellin vastaanottoon huoneenluovutuksen yhteydessä, koska bussi kiertää kaikki hotellit ennen kuin ajaa messualueelle ja poimii matkustajat sieltä.
Messujen aukioloaikoja ei ole vielä vahvistettu, mutta aikaisemmin on ollut klo 9.00 – 18.00. Messulippuja saa sisäänkäyntien kohdalla. HRG Nordic voi myös toimittaa
messuliput etukäteen. Messulippujen hinnat ovat ovella
50,- €/päivä ja Online Shop:ista ostettuna 40,- €/päivä.
Kestolippu messuille maksaa 120,- € ovella ja Online Shopista 100,- €. GIFA -messuluettelon hinta on 35,- €/kpl.
Air Baltic veloittaa lentokoneen ruumaan luovutettavista
matkatavaroista 20,- € /suunta/laukku. Tämä hinta ei sisälly alla mainittuihin hintoihin.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 28.1.2011. SVY:
n toivomuksena on, ettei jälki-ilmoittautumisia tapahtuisi.
Joudumme maksamaan sekä hotellihuoneet, että lennot
etukäteen. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan HRG Nordic
matkatoimiston. Ensisijainen yhteyshenkilö HRG Nordicissa on Marika Lahtinen, sähköposti marika.lahtinen@
hrgworldwide.com. Viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä on toivottavaa, muttei välttämätöntä, että ilmoitetaan myös matkaan osallistujien nimet. Voi myös varata
pelkät paikat ja ilmoittaa osallistujien nimet viimeistään
29.4.2011.

Hotellit/matkat 1 A, 1 B, 1 C ja 1 D,
28.6.–30.6.2011

Ibis Hotel Handelszentrum (Ludwig-Erhard-Alle 2,
40227 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee n.
200 m Düsseldorﬁn rautatieaseman koillispuolella.
SVY:n kiintiö Hotel Ibis Handelszentrum -hotellissa on 20
kpl 1-hengen huoneita ja 3 kpl 2-hengen huoneita.

Ibis Hotel Hauptbahnhof (Konrad Adenauer Platz 14,
40210 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee
rautatieaseman rakennuksessa. SVY:n kiintiö Hotel Ibis
Handelszentrum -hotellissa on 30 kpl 1-hengen huoneita ja
3 kpl 2-hengen huoneita.

Grand City Börsenhotel (Kreutzstrasse 19 a, 40213
Düsseldorf) on hyvä turistiluokan hotelli, joka sijaitsee
rautatieaseman ja Altstadtin välissä. SVY:n kiintiö - Börsen
Hotel -hotellissa on 20 kpl 1-hengen huoneita ja 3 kpl 2hengen huoneita.

Mercure Hotel Düsseldorf City Center (Streesemanplatz 1, 40210 Düsseldorf) on neljän tähden hotelli, joka
sijaitsee rautatieaseman luoteispuolella, n. 300 m rautatieasemalta. Hotellihuoneet ovat varustettu ilmastoinnilla. SVY:
n kiintiö Mercure Hotel Düsseldorf City Center -hotellissa
on 5 kpl 1-hengen huoneita.

Hotellit/matka 2.
30.6.–1.7.2011

Ibis Hotel Handelszentrum (Ludwig-Erhard-Alle 2,
40227 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee n.
200 m Düsseldorﬁn rautatieaseman koillispuolella.
SVY:n kiintiö Hotel Ibis Handelszentrum -hotellissa on 2
kpl 2-hengen huoneita.

Ibis Hotel Hauptbahnhof (Konrad Adenauer Platz 14,
40210 Düsseldorf) on turistiluokan hotelli, joka sijaitsee
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rautatieaseman rakennuksessa. SVY:n kiintiö Hotel Ibis
Handelszentrum -hotellissa on 30 kpl 1-hengen huoneita

Matka 1 A
suoralento Helsinki – Düsseldorf, Finnairin koneella,
28. – 30.6. (tiistai–torstai), 40 paikkaa

Grand City Börsenhotel (Kreutzstrasse 19 a, 40213
Düsseldorf) on hyvä turistiluokan hotelli, joka sijaitsee
rautatieaseman ja Altstadtin välissä. SVY:n kiintiö - Börsen
Hotel -hotellissa on 20 kpl 1-hengen huoneita ja 2 kpl 2hengen huoneita.

InterCityHotel (Graf-Adolf Strasse 81 - 87, 40210 Düsseldorf) on kolmen tähden hotelli, joka sijaitsee n. 400 m
rautatieasemalta. SVY:n kiintiö InterCityHotel -hotellissa
on 15 kpl 1-hengen huoneita.

Bussikuljetukset, matka 1 A
Tiistaina 28.6. aamulla Finnairin koneella Düsseldorﬁin
lentokentälle saapuvat viedään bussilla suoraan messukeskukseen ja matkatavarat hotelleihin. 29.6. ja 30.6. ei järjestetä bussikuljetuksia hotelleista messuille. Lähtöpäivänä
torstaina 30.6. iltapäivällä bussi noutaa ensin matkatavarat
hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo 16.30 messukeskuksesta ja ajaa sen jälkeen lentokentälle.

Meno
Paluu

tiistaina 28.6.2011 klo 7.40 - 9.05, AY 0703
torstaina 30.6.2011 klo 18.45 - 22.00, AY 708

Hinnat matka 1A
Ibis Hotel Handelszentrum, 1-h. huone€ 995,-/henkilö
Ibis Hotel Handelszentrum, 2-h. huone, € 820,-/henkilö
Ibis Hotel Haubtbahnhof, 1-h. huone. € 995,-/henkilö
Ibis Hotel Haubtbahnhof, 2-h. huone. € 820,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 1-h. huone , € 1220,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 2-h. huone , € 890,-/henkilö
Mercure Hotel City Center, 1-h. huone, € 1380,-/henkilö

Matka 1 B
Tampere – Riika – Düsseldorf, Air Balticin koneella,
28.6. – 30.6. (tiistai–torstai), 20 paikkaa
Meno
tiistaina 28.6.2011 klo 8.05–9.20, BT 1368, Tampere – Riika ja klo 11.20–12.35, BT 0231, Riika - Düsseldorf

Bussikuljetukset, matkat 1 B, 1 C ja 1 D
Tiistaina 28.6. päivällä Air Balticin koneella Düsseldorﬁin
lentokentälle saapuvat viedään bussilla suoraan messukeskukseen ja matkatavarat hotelleihin. 29.6. ja 30.6. ei järjestetä aamulla bussikuljetuksia hotelleista messuille. Lähtöpäivänä torstaina 30.6. päivällä bussi noutaa ensin matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo 11.30
messukeskuksesta ja ajaa sen jälkeen lentokentälle.

Paluu
torstaina 30.6.2011 klo 13.25 –16.30, BT 0232, Düsseldorf
– Riika ja klo 20.15–21.40, BT 1367, Riika – Tampere

Bussikuljetukset, matka 2

Meno
tiistaina 28.6.2011 klo 6.50–9.30, BT 1360, Oulu – Riika
ja klo 11.20–12.35, BT 0231, Riika – Düsseldorf

Torstaina 30.6. aamulla Finnairin koneella Düsseldorﬁin
lentokentälle saapuvat viedään bussilla suoraan messukeskukseen ja matkatavarat hotelleihin. Perjantaina 1.7. ei
järjestetä aamulla bussikuljetuksia hotelleista messuille.
Lähtöpäivänä perjantaina 1.7. iltapäivällä bussi noutaa ensin
matkatavarat hotelleista ja tämän jälkeen matkustajat klo
16.30 messukeskuksesta ja ajaa sen jälkeen lentokentälle.

Matka 1 C
Oulu – Riika – Düsseldorf, Air Balticin koneella, 28.6. – 30.6.
(tiistai –torstai), 5 paikkaa

Paluu
torstaina 30.6.2011 klo 13.25–16.30, BT 0232, Düsseldorf
– Riika ja klo 20.05–22.55, BT 1359, Riika – Oulu

Matka 1 D
Kuljetukset messukeskukselle
Messukeskukselle pääsee hyvin esimerkiksi U-Bahn, U-78
maanalaisella raitiovaunulla rautatieaseman edestä.

Kuopio – Riika – Düsseldorf, Air Balticin koneella, 28.6.
– 30.6. (tiistai –torstai), 5 paikkaa
Meno
tiistaina 28.6.2011 klo 6.50–9.30, BT 1384, Kuopio – Riika
ja klo 11.20–12.35, BT 0231, Riika - Düsseldorf

Hintoihin sisältyy
– lennot Finnairin/Air Balticin reittikoneella turistiluokassa
– bussikuljetus tulopäivänä Düsseldorfin lentoasemalta
messukeskukseen ja matkatavaroiden vienti hotelleihin
– matkatavaroiden nouto hotelleista lähtöpäivänä messukeskukselle ja sieltä edelleen lentoasemalle
– 1 vrk tai 2 vrk majoitus hotellivaihtoehtojen mukaisesti,
1- ja 2-hengen huoneissa, joissa suihku ja WC
– buffet-aamiainen hotellissa
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Paluu
torstaina 30.6.2011 klo 13.25–16.30, BT 0232, Düsseldorf
– Riika ja klo 20.20 – 23.00, BT1383, Riika – Kuopio

Hinnat matkat 1 B, 1 C ja 1D
Ibis Hotel Handelszentrum, 1-h. huone € 990,-/henkilö
Ibis Hotel Handelszentrum, 2-h. huone € 790,-/henkilö
Ibis Hotel Haubtbahnhof, 1-h. huone € 990,-/henkilö
Ibis Hotel Haubtbahnhof, 2-h. huone € 790,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 1-h. huone € 1190,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 2-h. huone € 860,-/henkilö
Mercure Hotel City Center, 1-h. huone € 1350,-/henkilö
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Matka 2
suoralento Helsinki – Düsseldorf, Finnairin koneella,
30.6.–1.7. (torstai –perjantai), 40 paikkaa

vaihtoehtoja, joihin voi kuulua välilasku. Mikäli lentoihin
tai hotelliin tulee muutos, ilmoitetaan tästä jokaiselle varauksen tehneelle erikseen heti viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.

Meno
Paluu

Ilmoittautuminen

torstai 30.6.2011 klo 7.40 - 9.05, AY 0703
perjantai 1.7.2011 klo 18.45 - 22.00, AY 708

Hinnat matka 2
Ibis Hotel Handelszentrum, 2-h. huone € 680,-/henkilö
Ibis Hotel Haubtbahnhof, 1-h. huone € 770,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 1-h. huone € 880,-/henkilö
Grand City Börsenhotel, 2-h. huone € 730,-/henkilö
InterCityHotel, 1-h. huone € 810,-/henkilö

Maksut
HRG Nordic laskuttaa ennakkomaksun EUR 300,-/henkilö
4.2.2011 mennessä ja
loppumaksun 31.3.2011 mennessä.

Tarjouksen muut ehdot
Tarjous perustuu tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin.
Niiden muuttuessa ennen lähtöpäivää pidätämme oikeuden
vastaaviin hinnanmuutoksiin. Mikäli viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen SVY:n matkoja ei ole myyty
loppuun tai mikäli yhdelle lennolle on tullut enemmän varauksia, kun on paikkoja, pitää SVY:llä itsellään oikeuden
siirtää osallistujat ensisijaisesti vastaavanhintaiseen toiseen
matkaan. Tarvittaessa voidaan myös käyttää muita lento-

Ilmoittautuminen tapahtuu joko matkustajan nimellä tai
yrityskiintiönä HRG Nordic matkatoimistoon suoraan yhteyshenkilöllemme Marika Lahtiselle, mieluummin sähköpostitse. Marika Lahtinen myös varaa mahdolliset liitäntälennot Suomessa.
HRG Nordic/Marika Lahtinen
puh suoraan (09) 685 85341
fax: (09) 685 85480
e-mail: marika.lahtinen@hrgworldwide.com
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.1.2011.
SVY:n yhdyshenkilö messuilla on
Rauno Sippel, puh +358 40 760 1520.
Runsasta osanottoa toivoen
SVY/Ulkomaantoimikunta
C-J Nybergh

www.gifa.de
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vuosikokous 2010

Terveiset
vuosikokouksesta

Yhdistyksen juhlallinen
63. vuosikokous pidettiin
Salossa Cumulus hotelli Rikalassa
8.10.2010.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Jyrki Pynninen.
14

Kuvat
Ole Krogell

Ingvar Hallgren toi kokoukselle Ruotsista SGF:n
tervehdyksen.
VALIMOVIESTI 4 • 2010

SVY:n hallituksen jäseniä, Jouni Lehto (uusi), Veli Vehmaa,
Jani Isokääntä (uusi puheenjohtaja) ja Juha Levander

Leinovalun puheenvuoron piti Liisa Leino.

VALIMOVIESTI 4 • 2010

Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko kertoi
mm. isosta kuntaliitoksesta.

►
15

Talouskatsauksen esitti Jukka Palokangas.

Ympäristötilannetta valotti Sirpa Silander.

Ympäristövaatimuksista
kertoivat Juhani
Orkas ja Tomi
Peräsaari.

Mallijaoston vuosikokous, uusi puheenjohtaja Veijo Karttunen on kolmas vasemmalta.
16
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Illallisella Kati Suhonen, Bo Priester, Jari Sistonen,
Satu Vähä ja Raimo Kajanne...

Veijo Karttunen, Marjatta ja Pekka Niemi, Kimmo
Lindholm ja Juha Karlsson...

Mikko Ojanen, Ari Arjala ja Keijo Rantala...

Marko Riihinen, Jyrki Pynninen ja Calle Nybergh...

Elina Aro ja Paavo Tennilä...

Calle Nybergh, Ingvar Hallgren ja Nina Lindberg.

Improvisaatioteatterin vauhdikas esitys.

Tanssiorkesteri Fernanda soitti loppuillan.
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valimoalalla tapahtuu

prof. Juhani Orkas

Uudenkaupungin
Rautavalimon
60-vuotisjuhlaseminaari

Aalto-yliopiston
teknillinen korkeakoulu
Valutuotetekniikka
Kuvat
Ole Krogell

Uudenkaupungin Rautavalimon 60-vuotisjuhlia vietettiin perjantaina
22.10.2010 mukavankuulaassa syyssäässä. Päivien ohjelma koostui
valimokierroksesta, juhlaseminaarista sekä iltajuhlasta.
Seminaarin narut piti käsissään jämäkästi Uudenkaupungin valimon
johtaja Erkki Karvonen.
Seuraavassa lyhyt tiivistelmä seminaarin esitelmistä.

Pekka Kemppainen

URV Supply System
Seminaarin avauspuheenvuorossaan Pekka kuvasi nykyisen
Uudenkaupungin Rautavalimon organisaatiorakenteen eli
valimoryhmään kuuluvat Uudenkaupungin, Ruotsin Karlstadin sekä Viron Kosen valimot. Lisäksi Meehaniten valimokonsultointi sekä CASTechin valusimulointi ovat osa URV:
n kokonaisuutta.
URV:n Supply System eli valuhankinta halvan kustannusten
maista alkoi vuonna 2003. Tällä hetkellä partnerivalimoita
Kiinassa on parikymmentä ja siellä teetetään valurauta- ja
teräskomponentteja. Pääasiakkaat ovat ABB ja Kone. Alumiinivalujen hankinta Kiinasta on myös alkamassa.

URV:n logistiikkakeskus.

18

Esityksessään Pekka lennokkaaseen tapaansa myös lausui
totuuksia tästä kaukohankinnasta seuraavaan tapaan:
• Enää ei pitäisi puhua ns. LCC-maista (low cost countries)
vaan LLCC-maista (low labour cost countries), sillä esim.
raaka-aineiden ja energian hinta Kiinassa ylittää jo eurooppalaisen hintatason.
• Valun käyttäjien pitäisi ymmärtää, ettei Kiinasta osteta
valuja vaan ne teetetään siellä.
• Romubusiness on kehittymätöntä Kiinassa. ”Same but
different” eli esim. harkon analyysi voi olla kunnossa, mutta silti tavara ei ole länsimaalaisen veroista.
• Suurin ongelma Kiinassa on osaavan henkilöstön vaihtuminen.
• Kysyttäessä muiden LLCC-maiden tilanteesta vastaukseksi saatiin lakoonisesti, että Intiassa ei pidetä kiinni sopimuksista ja että Venäjä on ”onneton maa”...
VALIMOVIESTI 4 • 2010

Iltapäivällä URV tarjosi seminaarin kutsuvieraille.
Pekka Kemppainen.

Meehanite High Silicon Irons

Tuotannon aikana ratkaistaan simuloimalla mahdolliset
imu- tai virtausongelmat ja optimoidaan sarjatuotantokappaleiden prosessia.

Meehaniten valuasiantuntija Dale Edwards kertoi uudesta
ferriittisestä piiraudasta ja sen ominaisuuksista. Tämä korkeapii HiSi-pallograﬁittirautahan on tulossa eurooppalaisiin
valurautastandardeihinkin jo piakkoin ja sillä on erittäin
mielenkiintoisia ominaisuuksia. Dale totesikin, ettei pitkällä valimomiesurallaan ole törmännyt tällaiseen materiaaliin,
jolla ei tunnu olevan heikkoja kohtia lainkaan!

URV Supply systeemissä simulointia hyödynnetään mm.
asioiden havainnollistamisessa sekä oppimisen apuvälineenä. Valunkäyttäjien eli asiakkaiden työkaluiksi pitäisi ehdottomasti saada enemmän ns. kevyitä simulointiohjelmistoja, joilla asiakas itse voisi jo optimoida omaa valukappalettaan paremmin valettavaksi. Lopuksi Niko näytti muutaman käytännön simulointiesimerkin.

Korkeapiiraudathan ovat matriisiltaan täysin ferriittisiä ja
sitä kautta esim. verrattuna nykyisiin 500- tai 600-laatuihin
lujuus-/sitkeysominaisuudet ovat selvästi paremmat. Meehaniten alustavien testien perusteella kaikki viittaa myös
siihen, että väsymislujuus paranee. Koneistettavuus on
heidän arvion mukaan 20 % parempaa peruspallorautaan
verraten ja kovuusjakauma tasaisempaa myös paksuseinämäisillä valuilla eli uusi HiSi-rauta olisi vähemmän seinämäherkkää.

Jari Alho ja Kari Hakala

Dale Edwards

Tämän uuden ja lupaavan pallograﬁittirautatyypin edut on
havainnut myös valimoiden asiakaskunta. Suomessa käynnistettiin tänä syksynä TEKESin tukema kaksivuotinen
yritysryhmätutkimushanke näiden ferriittisten piirautojen
valmistus- ja käyttöominaisuuksien selvittämiseksi. Valutuoteteollisuusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa ovat
mukana Componenta, Metso Paper sekä URV.
Niko Turunen

Valusimulointi
laadunparannuksen työkaluna

Varaosien ja prototyyppien
malliton valmistus
Jari ja Kari esittelivät vuonna 2009 URV:lle Uuteenkaupunkiin investoitua portaalimuotintyöstökeskusta, jolla valimo
valmistaa proto- ja varaosavalujen muotit mallittomasti. Ko.
laitteella voidaan myös valmistaa keernalaatikot jyrsimällä
esim. muovipuuhun tai tekemällä hiekkamuotin keernojen
valmistukseen! Kehän koko on 1500 x1500 mm ja portaalijyrsinnällä voidaan kehiä pinota päällekkäin siten, että
muotin korkeus voi olla liki 2 metriä. Jos proto- tai varaosasarjan suuruus on 2-3 kpl, niin valuista tulee halvempia kuin
mallilla tehden.
Herrat totesivat, ettei hiekkaan jyrsityllä muotilla saavuteta
aivan samaa pinnanlaatua kuin mallilla tehden. Etuina robotilla tehtävään mallittomaan muotinvalmistukseen portaalijyrsinnässä ovat valmistuksen nopeus ja terän värinättömyys.

CASTechin vetäjä Niko Turunen kävi läpi tavat hyödyntää
valunsimulointia eri prosessin vaiheissa. Normaali tapahan
on optimoida valusuunnitelma ennen tuotantoa simuloimalla. Mielenkiintoinen havainto on ollut se, kuinka kappaleen
kylkeen asetettavat koesauvat voivat muuttaa simulointitulosta eli koesauvat pitää ottaa mukaan simulointimalliin!
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Juha Levander

URV laatujärjestelmä
ja
Markus Lahdensivu

Valutoleranssit/Quality Power
Jouko Saario ja Pekka Kemppainen pöytäseurueineen.

URV:n laatupäällikkö Juha Levander esitelmöi yrityksen
käytössä olevista laatujärjestelmistä. URV:n laatujärjestelmän perusta on ISO9001:2008, jonka lisäksi heillä on
käytössä ns. Green Card Quality –järjestelmä. URV toimii
myös ympäristöjärjestelmä ISO14001 mukaisesti, mutta
sitä ei vielä ole sertiﬁoitu. URV:n laatujärjestelmä kattaa
Uudenkaupungin valimon toiminnan lisäksi Supply Systemin
hankintaprosessin.
Markus Lahdensivu puolestaan kertoi yrityksen Quality
Power laadunseurantajärjestelmästä, mikä on erittäin tärkeässä roolissa valujen kaukohankinnassa. Järjestelmän
avulla Kiinan valimoiden prosessitieto on saatavilla ilman
viivettä sekä sekä valujen laatu- ja jäljitettävyystieto on näin
koottuna yhteen nopeasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla
olevaan paikkaan. Markus myös kertoi muutoksia valutoleranssistandardissa SFS-EN ISO8062-3:2007. Meille niin
tuttu CT toleranssi on nyt nimeltään DCTG, joka tulee sanoista Dimension Casting Tolerance Grade. Uutena asiana
tämän muutoksen myötä standardiin on tullut geometriset
toleranssit, GCTC. Koneistusvarojen lyhenne puolestaan on
nyt RMAG.

Illallisella viihdyttiin ja

Pekka Kemppainen

URV USA + Heavycast ja
tuuliturbiinivalut
Seminaarin lopuksi Pekka kertoi uusimmasta ”valloituksestaan” eli URV:n Pohjois-Amerikan projektista. Michiganin
osavaltioon ollaan perustamassa valimoa erityisesti tuuliturbiinivalujen tuottamiseksi. Tavoitteena on vaatimattomasti tuottaa ko. valimossa valtaosa Yhdysvaltojen tuulivoimasektorin valutoimituksista. Toimitukset USA:an
käynnistyvät Karlstadtin Heavycastingin ja URV:n toimesta. USA:n uuden valimon lopullinen rakentamispäätös
tehdään rahoitusneuvottelujen jälkeen vuodenvaihteessa
2010/2011. USA:n valimon organisaatioon voi tarkemmin
tutustua osoitteessa www.urvusallc.com.

nautittiin ruoasta sekä tanssista.

Onnistunut seminaari ja innovaatisia poikia nuo urvilaiset,
hattua pitää nostaa Pekan et co. yritteliäisyydelle sekä rohkeudelle! Mitäköhän kuulemme seuraavaksi?

20
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Hyvää joulua Valimoviestin
lukijoille toivottavat
Alteams Oy
Beijer Oy
Bet-Ker Oy
Calderys Finland Oy
Erkoisvalu Oy
Finfocus Instruments Oy
Foseco AB
Karkkilan Malliapu Oy
Karlebo Gjuteriteknik AB
Keycast Oy
Lapuan Valu Oy
Line-Ma Oy
Mallikolmio Oy
Meca-Trade Oy
Osuuskunta Teollisuuden Romu
Oy Diaco Ab
Oy Lux Ab
Ris-Pert Oy
Sepikon Oy
Sibelco Nordic Oy Ab
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
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World Foundry Congress 2010,
Hangzhou Kiina

Olavi Piha

Valokuvauskilpailu valamisesta
Suomalaiset menestyivät valokuvauskilpailussa
The 69th World Foundry Congress (WFC
2010) pidettiin Kiinan Hangzhoussa lokakuun
puolivälissä. Kongressin yhteydessä järjestettiin WFO:n (World Foundry Organization) historian ensimmäinen avoin ja valimoaiheinen
valokuvauskilpailu. Mehän tunnemme kiinalaiset ahkerina kamerankäyttäjinä ja isäntämaahan ropisikin suuri määrä valokuvauskilpailun palkintoja.
Hyvin menestyivät myös kilpailuun osallistuneet suomalaiset, joille Hangzhoussa ojennettiin kaksi pronssimitalia sekä yksi kunniamaininta.

Valokuvauskilpailun järjestäjät
Maailman ensimmäisen valimoaiheisen valokuvauskilpailun,
The ”Shenguan Cup” International Foundry Photograph
Exhibition, toteuttivat Foundry Journal Agency ja Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICMES).
Jälkimmäinen vastannee meidän Teknologiateollisuus ry:n
yhteydessä toimivaa Valutuoteteollisuusyhdistystä (VALTY
ry). Ensin mainitulle meille Suomessa ei ole vastinetta, ellei
sellaiseksi katsota Valimoviestiä ja sen lehtitoimikuntaa.

Valokuvauskilpailun sponsori
Valokuvanäyttelyn pystyttämisestä ja muusta näyttelytoiminnasta syntyneet kulut maksoi yritysrypäs Shenguan
Group. Yritys on valtavan suuri kiinalainen makkarakonserni.
Se sai tällä tavalla laajaa kansainvälistä julkisuutta.
Kongressivieras jää kyllä miettimään, että miten kansainväliset vieraat voivat hyödyntää Shenguan tietouttaan.
22

Foundry – Promotes the Civilization and Progress
on Human Being
Valokuvauskilpailun teema oli Foundry – Promotes the
Civilization and Progress on Human Being. Vapaasti suomeksi käännettynä se voisi olla ”Valimoiden toiminta – ihmiskunnan kulttuurin ja kehityksen perusta”. Onpa erittäin
ylevästi, komeasti ja itsevarmasti lausuttu.
Kun teemaa pohtii vähänkin pidemmällä perspektiivillä,
ihmiskunnan historia kyllä vastaansanomattomasti näyttää
sen todeksi.
Ensimmäinen metalli, jota tiedetään käytetyn, on kulta.
Alkukantainen ihminen oli jo historian alkuhämärästä alkaen poiminut maasta kauniita kiviä. Jonkun vesistön varrelta
hän sitten poimi kultapalasen ja ihaili sen ihmeellistä pintaa.
Ehkä hän yritti lohkoa sitä teräviksi särmiksi, kuten oli
tottunut piikiveä käsittelemään. Yllätys lienee ollut melkoinen, kun hän havaitsi kultakiven muovautuvan plastisesti.
Alkukantaisen ihmisen aivot luokittelivat tämän perusteella kullan käyttökelvottomaksi. Ehkäpä sitä saattoi käyttää
koristeeksi, tuumaili hän sitten pettyneenä. Erään vakavasti otettavan tutkimuksen mukaan etuaasialaiset kansat valoivat ja takoivat puhtaasta kullasta valmistettuja esineitä jo
noin 6000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, eli 8000 vuotta sitten. Toinen tietolähde kertoo, ettei kultaa varsinaisesti
sulatettu juoksevaan muotoon ennekuin seuraava uusi metalli keksittiin, nimittäin kupari.
Kappaleiden valamisessa tarvittavat muotit ovat valamisen
historian alussa olleet avoimia ja kiveen kaiverrettuja. Pian
kuitenkin opittiin valmistamaan savesta valumalleja ja
kestomuotteja. Näin valamiseen liittyvä ja sitä hidastava
tekijä saatiin ratkaistua ja valaminen valmistusmenetelmänä sai lisää puhtia sen aikaisissa yhteisöissä.
Kiinassa on ollut valamisen taito 6700 vuotta. Tämä väittämä, todennäköisesti tosiasia, kerrotaan kokousjärjestäjien
lahjoittamassa kirjassa, jonka he innokkaina ja salaa ylpeinäkin jakoivat maailmalta saapuneille kollegoilleen. KirjasVALIMOVIESTI 4 • 2010

sa kerrotaan, että kyseinen ajankohta on varmistettu uusimmilla tieteellisillä menetelmillä. Näillä menetelmillä on nyt
tutkittu Kiinassa löydetyt valamiseen liittyvät antiikkiset
löydöt. Kirjan sisältö kuvailee luonnollisesti kiinalaisen
valimoteollisuuden hienoimmat saavutukset upeina värivalokuvina, joita on liki 200 kappaletta. Kiinalaiset aloittivat
raudan valamisen 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja
aloittivat 25 vuotta myöhemmin myös raudasta valettujen
tuotteiden lämpökäsittelyn. Jo vuonna 300 ennen ajanlaskumme alkua Kiinassa toimi rauta- ja metallivalimoita,
joissa metallisten kokillien avulla valettiin tuotteita. Valmistusprosessi oli täsmälleen nykykäsityksen mukaista sarjavalmistusta.
Me länsimaiset ihmiset olemme tottuneet sanomaan, että
kivikausi kesti noin vuoteen 3000 eaa. Kiinalaiset hallitsivat kuitenkin erinomaisesti valamisen taidon ajanjaksolla,
jota me kutsumme kivikaudeksi. Meidän länsimaisten ihmisten kutsuman kivikauden jälkeen seuraa länsimaisittain
määriteltynä pronssikausi. Se ajoittuu ajanjaksoon 3000 –
2000 eaa. Sitten seuraa meidän rautakaudeksi ristimämme
ajanjakso. Nämä nimityksetkin jo osoittavat, kuinka merkittävää roolia eri metallien valaminen on historiassa ollut.
Kokonaiset aikakaudet ovat saaneet nimensä kyseisen ajanjakson alussa keksityn metallin mukaan. Kehityskaudet ja
nimitykset tietysti menevät toistensa kanssa lomittain jo
yksinkertaisesti siitä syystä, että valamisen kehityskaaret
vaihtelevat maasta ja maanosasta toiseen suuresti.
On tällä Telluksella muuallakin kuin vain Kiinassa valaminen valmistusmenetelmänä tunnettu. Valamista on ahkerasti harjoitettu ja kehitetty monessa ihmisrodun alkutaipaleen
keskeisessä paikassa.

Mesopotamian alueelta on löydetty valettu lampun-

oteta huomioon toinen toistaan suurempia Buddha-patsaita.

Intialaiset sen sijaan ovat antaneet roiman panoksen
valimotekniikan kehittymiselle. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa intialaiset omasivat tietoja metallurgiasta. Pronssivalutuotanto ei kuitenkaan saavuttanut samanlaista huipputaidokasta tasoa kuin Kiinassa. Kaivaukset Indus-laaksossa
osoittavat, että siellä oli sijainnut kaupunkeja 3000 vuotta
ennen ajanlaskumme alkua. Näissä kaupungeissa asui ihmisiä, jotka osasivat valaa kuparia aseiksi ja työkaluiksi.
Myöhemmin he oppivat valamaan pronssia, kaivauksissa
on löydetty kauniita pronssivaluja tältä ajalta. Nämä valutuotteet on tehty jaettuihin muotteihin. Vahamenetelmä oli
tunnetuin Indus-laakson valumenetelmä. Eräät valamisen
historiasta Indus-laaksossa kertovat kirjoitukset kertovat,
että siellä olisi toiminut rautavaluri noin 1000 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua. Kuitenkin ensimmäiset todisteet raudanvalutaidosta löytyvät vasta 200 vuotta ajanlaskumme
alun jälkeen. Huomionarvoista on todeta intialaisten kohdalta se, että heille kuuluu kunnia teräksenvalutaidon keksimisestä, sillä Intiassa sulatettiin terästä upokkaissa jo 500
jaa. Mahdollisuuksia Intiassa teräksenvaluun antoivat intialaisen omat luonnon saviesiintymät, joista saatiin valmistettua tulenkestäviä upokkaita. Vasta noin sata vuotta tämän
jälkeen englantilainen herrasmies Huntsman ’keksi uudestaan’ teräksen. Herra Huntsman kehitti ahkerasti valuteräksen valmistusmenetelmää, lähinnä riittävän tulenkestävien
upokkaiden valmistaminen tuotti suurimmat ongelmat.
Kovin paljon tarkempia tietoja tästä Huntsmanin tutkimustoiminnasta ei ole säilynyt jälkipolville.

Heettiläiset asuivat Vähä-Aasiassa ja sieltä on löytynyt
ensimmäiset todisteet raudan käytöstä. Esineitten valmistuksen ajankohta on noin 2000 vuotta eaa. Heettiläiset valurit kuumensivat rautamalmia puuhiilen kanssa maakuopissa, jolloin rauta pelkistyi ja erottui pieninä rakeina.
Kuumentamalla ja takomalla kuona saatiin niistä erotettua
ja liitettyä ne suuremmiksi kappaleiksi.

jalka, jonka painavana jalkaosana toimii valettu sammakko.
Valuteoksen valmistusaika on määritetty ajalle 3200 vuotta
eaa ja valuseoksena on seostamaton kupari. Varhaisia metallin valajia asui euraasialaisella arolla ja siellä Mustanmeren seutu oli ihmisen toimeliaisuuden huomattavin alue.
Kansat ja kansalaiset tällä seudulla olivat sekä hyvin käsityötaitoista että myös erittäin sotaista. Tämähän on se yhdistelmä, jonka ihmiskunnan historia on osoittanut erittäin
edulliseksi tekniikan kehittymisen kannalta.

Egyptiläisestä valimoteollisuudesta tiedetään sellai-

Japanissa vahamenetelmästä tuli vallitseva kaavaus-

Kreikkalaiset oppivat taidon sulattaa ja valaa rautaa

menetelmä valettaessa pronssiaseita. Hiekkakaavaus ja
raudanvalamisen taito tulivat Japaniin vasta noin 200 eaa.
Japanilaisten pronssivalutaito koki kukoistuskautensa vv.
600 – 1300 jaa buddhalaisuuden suoritettua maihinnousunsa Japaniin. Tämä tapahtui noin vuonna 550 jaa. Tämän
jälkeen Japanissa valettiin runsaasti Buddhan patsaskolosseja. Ihmisen pohjattomasta kilpailuhenkisyydestä johtuen
uusi kolossi piti valaa aina suuremmaksi kuin edellinen.
Esimerkiksi Kamakurassa Tokion lähellä oleva Buddhan
patsas on valettu pronssista vuonna 1252 ja se painaa peräti 92 tonnia. Japanilaisista valajista tuli hyvin taitavia kiinalaisten opetuksessa ja valajat nauttivat suurta sosiaalista
arvostusta. Japanilaisten panos valimotekniikan kehitykseen
myöhempinä aikoina on kuitenkin hyvin vaatimaton, ellei

noin 600 vuotta eaa. Tämä tietous tuli Kiinasta, että ei se
globalisaatio mikään meidän aikamme keksintö ja/tai vitsaus ole! Kreikkalainen Theodomus valoi näihin aikoihin
raudasta kuuluisan Herkuleksen patsaan. On löydetty kirjallisia viitteitä, että Theodomus olisi matkaillut Kiinaan
oppiakseen raudan valamisen taidon. Rhodoksen kolossi,
jota muinoin pidettiin yhtenä maailman seitsemästä ihmeestä, valettiin noin vuonna 290 eaa. Se oli pronssia ja 30
metriä korkea sekä painoltaan 360 tonnia. Kolossi oli valettu toki osista, jotka myöhemmin liitettiin yhteen. Kolossi
seisoi sataman sisääntuloaukon päällä jalat vastakkaisilla
rannoilla. Valitettavasti kolossi tuhoutui maanjäristyksessä
vuonna 224 eaa ja kolossin osat myytiin romukauppiaille.
Osa kreikkalaisten aseista ja patsaista valettiin siis raudasta,
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nenkin huippukeksintö kuin palkeet. Jo vuonna 1500 ennen
ajanlaskumme alkua egyptiläisillä oli käytössä reikätiilet,
joiden kautta palkeiden avulla pumpattiin ilmaa metallin
sulatusprosessiin.
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mutta vasta paljon myöhemmin eli 1300-luvulla Kreikassa
raudanvalaminen yleistyi.

Foinikialaiset hallitsivat maailman läntisen osan
kauppaa vuosina 1200 – 700 eaa. Heidän käyttämiensä
kauppareittien myötä levisi tietous valutaidosta, valutuotteista, valumenetelmistä, metallurgiasta ja eri metalleista
aina vain laajemmalle. Juuri näiltä ajoilta löytyvät myös
ihmiskunnan ensimmäiset kirjalliset muistiinpanot valetuista valukappaleista ja niiden valajista. Esimerkiksi kuningas
Salomonin kuuluisasta maljasta löytyy kirjallista tietoa
runsaasti. Maljan valoi Hiram niminen valuri. Hän oli kotoisin Tyrenestä ja malja valettiin pronssista vuonna 1050
eaa. Maljan halkaisija on 4,5 metriä ja syvyys on 2 metriä ja
se painoi 45 tonnia. Jalustan muodosti kahdeksan pronssista
valettua härkää. Niin vain kävi, että 300 vuotta myöhemmin
silloinen kuningas myi rahapulassaan jalustassa olevat härät
ja itse malja ”hävitettiin” eli myytiin taas sen aikaisille romukauppiaille.

Roomalaisten valtiosta tuli aikanaan suuri ja mahtava, kuten tiedetään. He eivät kuitenkaan antaneet mainittavaa panosta maailman valimotekniikan edistymiselle. Eräs
roomalaisten omista keksinnöistä kuitenkin oli ns. korinttilaispronssi. Se oli kullan, hopean ja kuparin seos. Tämä
seos tuli kuuluisaksi, kun roomalaiset polttivat Korintin
kaupungin. Kuten tunnettua, sota edistää reippain askelin
ihmiskunnan teknologista tasoa. Roomalaiset kuitenkaan
eivät olleet niinkään kiinnostuneita teknisistä edistysaskeleista, elleivät ne aivan suoranaisesti edistäneet heidän
maailman valloitusviettiään. Roomalaiset olivat ensisijaisesti valtioiden valloittajia ja sotilaita. Ei kuitenkaan tämäkään näin kategorisesti tainnut mennä. Päinvastoin, he
kyllä valmistivat, käyttivät ja arvostivat suuresti valutuotteita. Roomalaisen stadionin koristeena saattoi olla yli 3000
taidokkaasti valettua pronssipatsasta. Kun kuitenkin arvioidaan heidän saavutuksia valimotekniikan kehittämisessä,
nämä saavutukset ovat hyvin vaatimattomia.
Kun sittemmin Rooman imperiumi vääjäämättä tuli matkansa päähän, niin myös koko heidän valimoteollisuutensa
romahti. Rooman valtakunnan romahtamisen jälkeen seurasivat Euroopassa ns. pimeät vuosisadat. Tämä alkoi noin
300-luvulla ajanlaskumme aloittamisen jälkeen. Näinä aikoina tapahtuneet valimotekniikan vaiheet ovat kadonneet
tämän aikakauden ja ihmiskunnan teollistumisen historian
utuiseen hämärään. On kuitenkin tavattoman vaikea uskoa,
että läntisen maailman valimotekniikka ja valimoteollisuus
olisivat kadonneet roomalaisvaltion luhistumisen myötä.
Valajia nimittäin pidettiin näinä aikoina hyvin suuressa arvossa Ranskan, Englannin ja Irlannin alueilla. Saattaa kuitenkin olla, että tuon ajan valimoteollisuus tukehtui läntisen
maailman feodalismiin. Sen aikainen valimoteollisuus ja
valamisen hallinta ovat voineet myös polkeutua ryöstelevien barbaariheimojen sotilassaappaiden alle. Toistaiseksi
tuohon mysteerioon ei varmaa vastausta ole saatu. Kirkko
oli silloin suuri mahti ja ilman kirkon siunausta ei juuri
mitään yhteiskunnassa tapahtunutkaan. Metallurgisia salaisuuksia kirkko piti hyvin yleisesti kirkon omana omaisuutena. Näin kirkko pystyi tehokkaasti hallitsemaan kansoja
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ja väestöjä myös tämän taidon säätämisen kautta. Nokkelia
olivat jo silloin paavi, kardinaalit ja muut kirkon päällikkövirkailijat keksimään itsellensä ihan ikiomia privilegioita.
Luostarilaitoksesta muodostuikin tuossa vaiheessa arvokas,
arvostettu ja haluttu opinahjo kelvollisille ammattivalureille. Luostareiden yhteyteen perustetut valimot laajenivat
Euroopassa niiden laajenemisen tahdissa.
Ritareilla oli usein palveluksessaan aivan ikioma ja henkilökohtainen valaja-seppä. Kyllä niitä privilegioita siis aatelistokin osasi itselleen kehittää, eivät jääneet papistoa
huonommaksi hekään. Kun Euroopassa rakennettiin kirkkoja, silloin tarvittiin suuret määrät metallinkäsittelytaitoisia
työntekijöitä. Kirkonkellojen kasvava tarve sai aikaan valimoteollisuuden huomattavan laajenemisen ja tämä kasvu
auttoi omaksumaan uusia valmistustekniikoitakin kellojen
koon kasvaessa koko ajan. Kirkoista tehtiin nimittäin jatkuvasti suurempia ja suurempia. Tämä tosiasia pakotti valurit
tekemään jatkuvasti suurempia valutuotteita ja siten valimoteollisuuden käyttämät valmistustekniikat kehittyivät
aina vain tarkoituksenmukaisemmiksi kovaa vauhtia. Kirkot
tarvitsivat ristejä, kynttilänjalkoja, kastemaljoja ja muita
esineitä suuria määriä, jotka nyt voitiin valaa poikkeuksellisen kauniilla tavalla, nimittäin valamalla.
Armeijat piti varustaa kanuunoilla, joissa oli valetut putket
mutta myös muita valettuja osia. Kaikkien aseiden koko
kasvoi koko ajan asettaen valimon jatkuvaan menetelmien
kehittämishaasteeseen. Näiltä ajoilta on tavattoman vähän
kirjallista tietoa, sillä oletettavasti valutaito siirtyi valajamunkilta toiselle suullisesti. Ei ole tietoa miksi näin on tai
miksi näin oli. Ei kuitenkaan sääntöä, ettei poikkeusta. Eräs
munkki, Theophilus nimeltään, kirjoitti muistiinpanoissaan
kuvauksia vallinneesta valimotekniikasta. Tämä tapahtui
tarkalleen ottaen vuonna 1140 ja kirjoituksen otsikko on
”De diversis artibus”. Kirjoituksen keskeinen sisältö on sen
aikaisen valu- ja muotintekotekniikan selvittäminen kun
kyseessä on kupari- tai sinkkivalu. Ohjeissaan kellonvalamisesta hän kertoo mm. olleensa eräs niistä valajista, jotka
”likasivat kätensä ja polttivat partansa sulaa metallia käsitellessään”. Ja melko pian tämän jälkeen, eli noin vuonna
1400 alkoikin sitten valurautaisten kuulien valaminen sodankäyntiä varten. Vuonna 1445 oli sitten välillä sivistyksen
vuoro, kun herra nimeltä Johan Gutenberg keksi kirjapainotaidon ja siinä keskeinen tekniikka perustui lyijystä valettuihin siirrettäviin irtokirjaimiin.
Ihmisellä on vimmainen pyrkimys tuhota toisella tavalla
uskova tai eri tavalla ajatteleva ihminen. Tämä ihmisen
luonteenlaatu syystä tai toisesta ei ole lainkaan muuttunut
tuhansien vuosien aikana. Tämä taas on satanut valimoiden
laariin ja ne ovat saaneet suuria tilauksia läpi vuosisatojen.
Ihminenhän on tunnetusti pohjattoman kekseliäs, kun kyse
on toisen lajitoverin hengen riistämisestä – joskus tarkoituksellisesti niin tuskallisesti kuin se suinkin on mahdollista ja siihenkin on kehitetty tehokkaita välineitä, joita valamalla valmistettiin ja valmistetaan. Ihmisen päättymättömässä toinen toisensa tuhoamisessa valimoteollisuus on
kautta vuosituhansien ollut keskeisessä roolissa. Näin ollut
antiikkisista keihäänkärjen valamisesta alkaen huippumoVALIMOVIESTI 4 • 2010

derniin Hornet F/A18 hävittäjään.
Kun lukee valamisen historiasta kertovia kirjoja, huomaa
varsin nopeasti erittäin suuria eroavaisuuksia esimerkiksi
vuosiluvuissa. Suurin eroavaisuuksista johtuu siitä, että
esimerkiksi 1970-luvulla julkaistut tutkimukset perustunevat 1960-luvun iäntutkimustekniikoihin. Nyt vuonna 2010
julkaistut tutkimukset ovat voineet hyödyntää aivan toisenlaista, nopeaa ja tarkkaa iänmääritysteknologiaa. Eroavuudet ovat myös sen vuoksi suuria, että eri tutkijoiden näkökannalta on ollut tarkoituksenmukaista korostaa oman
kansakunnan etevyyttä valamisen jalossa taidossa. Lisäksi
tutkimuskenttää hämmentää suuresti, että valaminen on
opittu jossain kulttuurissa jo ammoisena aikana ja sitten
osaaminen on syystä tai toisesta kadonnut hyvin pitkäksi
aikaa. Valutaito on voinut nukkua ruususen unta vaikkapa
1500 vuotta, sitten se on ’keksitty uudelleen’. Kuitenkin
voidaan edellä olevaan viitaten todeta, että noin 7000 vuotta sitten alkoi teknologinen kehitys, joka oli johtava vuosituhansien saatossa nykyiseen, meidän tuntemaamme valimotekniikkaan.
Kuka siis oli se ensimmäinen valaja ja missä tämä valu
tarkalleen tapahtui? Ei taida olla oleellista tai tärkeääkään
juuri täsmälleen tietää tätä. Mielenkiintoista kuitenkin on
nähdä historiankirjoista, että valurin ammattia on pidetty
maailman vanhimpana ammattina aikojen alusta.
Edellä oleva lyhyt referaatti valamisen vaikutuksesta ihmiskunnan kehittymisen peruselementtinä riittänee vakuuttamaan arvon lukijan siitä, että valokuvauskilpailun teema on
aivan oikeutetusti muotoiltu.

WFO:n yleisistunnon alussa järjestön istuva puheenjohtaja, amerikkalainen Don Huizenga halusi onnitella ihan kädestä pitäen suomalaisia
hyvästä kisamenestyksestä. Kuvassa vasemmalla hymyilee järjestön
pitkäaikainen pääsihteeri, euroinsinööri Andrew Turner. Kuvassa
oikealla järjestön raha-asioista vastaava, englantilainen Colin Steed.
Onneksi kuvassa ei näy kädessäni olevat paksut kirjekuoret. Kiinalaiset
ovat ilmeisesti käyneet länsimaisissa urheilukilpailuissa ja ottaneet
sieltä käyttöön oivallisen palkitsemistavan. Annetaan palkinto käteisenä
rahana.

Palkitut suomalaiset valokuvat
Pronssia sai Esko Ruoranen, URV:n Visual Image Designer,
valokuvallaan Foundry Women, joka siis julkaistaan tämän
Valimoviestin kannessa.
Valokuvan keskeiset tiedot ovat:

Osallistuminen kilpailuun sekä tuomaristo
Osallistuminen kilpailuun oli kaikille valokuvaamisesta ja
valimotoiminnasta kiinnostuneille avoin. Koska kilpailukutsu esitettiin WFC2010:n kotisivuilla, osallistujat olivat
lähinnä henkilöitä, joilla oli tarkoitus osallistua maailmankokoukseen Hangzhoussa.
Kesäkuun loppuun mennessä olikin kilpailuun osallistuttu
peräti 235 valokuvalla. Osallistujia oli Kiinasta, Englannista, Saksasta, Suomesta, Alankomaista, Turkista ja monista
muista maista. Tätä voidaan pitää kelpo tuloksena. Tällaisten perinteiden luomisessa on alussa aina aikamoinen hitaus ja voi viedä vuosikymmeniä ennen kuin ne löytävät
omimmat muotonsa ja osallistujansa. Seuraava World
Foundry Congress Meksikossa sitten näyttää, kuinka tämän
asian kanssa tulee käymään. Mikäli tästä valokuvauskilpailusta tulee maailmankokouksesta toiseen jatkuva perinne,
on oletettavaa osallistujien määrän kasvua. Palkintolautakunta (the Evaluation Committee) oli koottu valokuvaamisen perinpohjaisesti tuntevista jäsenistä. Lautakunnan
kaikki jäsenet Liaoningin provinssin valokuvaajayhdistyksen johtajia. Olivat mitä todennäköisimmin itsekin siis
ammattivalokuvaajia. Palkintolautakunnan mukaan lähetetyt valokuvat edustivat korkeaa kansainvälistä tasoa ja lisäksi niihin oli onnistuttu vangitsemaan valimotyöhön
liittyviä hienoja hetkiä (wonderful moments).
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- Valokuvauksen aika18.6.2009
- Paikka Baltian Rautavalimo Oü, Kose
- Kameran runko Canon 5D Mark II
- Objektiivi Canon EF 25 - 105
- Aukko 5,6
- Suljinaika 1/40
- Herkkyys ISO 800
- Tiedostomuoto JPG / RAW
- Suodatin ei suodatinta
- Jalusta ei jalustaa

Pronssia pokkasi myös Olavi Piha neljästä erillisestä valokuvasta muodostetulla kuvakollaasillaan. Kilpailun kunniamaininta meni Esko Ruoraselle teoksella ’Taking a Deserved
Break’. Nämä valokuvat jäsenlehtemme on luvannut julkaista tulevissa Valimoviesteissä. Valokuvien yhteydessä
julkaistaan sitten myös niiden tekniset tiedot.
Seuraavassa Valimoviestissä julkaistaan myös selostus lokakuun puolivälissä vuonna 2010 Kiinan Hangzhoussa pidetystä Word Foundry Congressista. Silloin on käytettävissä myös toteutuneet tilastot maailman valimoteollisuudesta
vuodelta 2009. Se tulee olemaan varsin synkkää luettavaa.
Amerikkalaisen valimoalan lehden Modern Casting (A
Publication of the American Foundry Society, AFS) päätoimittaja Alfred T. Spada nimittäin kertoi ennakkotietona puheessaan Hangzhoussa, että valimoiden tuotanto näyttäisi
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pienentyneen maailmassa vuoden 2009 aikana noin 20 %.

Lopuksi maailman menon ihmettelyä
Juhannuksena 2010 ulos tulleessa Valimoviestissä 2/2010
ihmettelin Kreikan ajautumista liki maksukyvyttömäksi.
Kreikan valtion rahat olivat kerta kaikkiaan lopussa. Kreikan
valtio olisi ollut konkurssissa, ellei mittava 110 miljardin
euron lainapaketti olisi tipahtanut heille EU:n muiden maiden takaamana. Kyse oli tässä vaiheessa enää tunneista.
Myös Suomi ja jokainen meistä on mukana näissä pelastustalkoissa. Kreikassa ongelmien paljastuttua kului kuukausia,
ennen kuin tilanne kärjistyi kriisiin. Taisi siinä mennä Jyrki
Kataiselta äitienpäiväkin Brüsselissä valtionvarainministerien hätäkokouksessa. Äitienpäivän jälkeisenä maanantaina
Kauppalehden kannessa kirkui isolla otsikko ”Markkinat
hurmaantuivat tukipaketista”. Voi kuinka väärässä tämä
märkäkorvatoimittaja olikaan. Ainakin minussa herättää
ihmetystä, että arvostetun lehden kokeneemmat toimittajat
eivät katso näiden juttujen perään. Tämä äitienpäivänä
solmittu EU:n takaushan on vain alku surkealle kujanjuoksulle. Hätärahoituksen varassa elävän Kreikan lisäksi osallistujiksi ovat nyt tulleet Irlanti, myöhemmin tullee Espanja ja Portugali. Yhteisvaluutta euro on laskussa tämän velkakriisin seurauksena.
Muistaako joku, kuinka toimittajat ylistivät Irlantia ”Kelttien
tiikerinä”. Minua puistattaa tuollaiset typerät vertaukset.
Muistuu väkisinkin mieleen 1980-luvun hokema ”Suomi on
Pohjolan Japani”. Kuinka sitten kävikään.
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Suomalainen media on itse tavattoman herkkävarpainen
itseensä kohdistuneesta kritiikistä, mutta minä tunnistan
monissa ylikuumenneissa taloustilanteissa median harjoittamaa kritiikitöntä ”hypetystä”. Toimittajat antavat kuvan,
että aivan kuin rahaa sataisi taivaasta ja se johtaa monia
kokemattomia ihmisiä katastroﬁin. Kun kupla sitten väistämättä puhkeaa, media siirtyy selostamaan kuinka kamalan
huonosti asiat nyt ovat ja syyllistämään jälkiviisaana silloisia toimijoita.
Irlannissa bruttokansantuote kasvoi joka vuosi välillä 2000
– 2007 peräti kuusi prosenttia tai enemmän joka ikinen
vuosi. Tämä bruttokansantuote on se mittari, joka ilmoittaa
tietyn ajanjakson aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlasketun arvon. Kuusi prosenttia eurooppalaisessa maassa jatkuvasti on kyllä poikkeuksellisen paljon, tekisi mieleni sanoa, että keinotekoisen ja vaarallisen paljon.
Hälytyskellojen olisi pitänyt soida monissa kabineteissa –
mutta eihän ihminen jätä käyttämättä tilaisuutta ”rikastua”,
kun sellainen hopealautasella tarjotaan. Harras katolinen
Irlanti osasi käyttää taitavasti EU:n tukia, olisiko ollut sen
ansiota, että heillä ei ole englannin kielen kanssa taistelemista, kun Brüsselistä EU-tukiaisia lähdetään anomaan.
Keinotekoisen alhaiset verot, kilpailukykyiset palkat ja
kansalaisten täydellinen englanninkielen taito houkuttelivat
sinne monia yrityksiä rikastuttamaan talouselämää ja tarjoamaan hyviä työpaikkoja.
Velkavetoisten suruttomien kulutusjuhlien jälkeen muuttui
kesällä 2007. Kuka ja missä sitä puhuttiinkaan siitä seitsemästä lihavasta ja seitsemästä laihasta vuodesta? Ensin
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puhkesi käsittämättömän epärealistinen asuntokupla. Heti
perään romahtivat muut yhteiskunnan, teollisuuden ja talouselämän rakenteet. Laajat kansanjoukot ovat menettäneet
ensin työpaikkansa ja nyt sitten myös ovat menettämässä
asuntonsa. Asuntojen arvot ovat pudonneet eri arvioiden
mukaan 30–50 %. Tilanteen tekee erityisen karmivaksi se,
että hallitus julkistaa koko ajan julkisten palveluiden rajuja
leikkauksia. Niitä pitää syntyä 15 miljardia euroa neljän
vuoden aikana. Summa on aivan järkyttävä maalle, jonka
verotulot ovat vain noin 30 miljardia euroa vuodessa. Irlannin budjettivaje on huikeat 32 prosenttia bruttokansantuotteesta. Pelkästään vuonna 2010 valtio joutuu laittamaan noin
30 miljardia euroa pankkien pelastamiseksi. Irlanti pääsi nyt
sitten myös ihan uuteen joukkoon, ns. PIGS-kerhoon. Sen
voi jokainen kääntää oman mielensä mukaan. Yksinkertaisesti sanottuna se on sikakerho, jonka muodostavat Portugali, Irlanti, Espanja ja Kreikka.
Miten tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua? No sitä voi
kysellä niiltä toimittajilta, jotka ovat vuosien ajan olleet
takomassa tätä ”Kelttien tiikeri” -mantraa irlantilaisille itselleen ja myös meille muille eurooppalaisille.
Ja tärkein kysymys: Miksi suomalaisten pitäisi auttaa holtittomia EU-kumppaneitaan. On aivan turha tulla, ainakaan
minulle, väittämään, että Suomi vain takaa holtittoman ja
kevytkenkäisen kumppaninsa velkoja. Niin kuin niin moni
suomalainen on vuosien saatossa saanut kokea, takaus voi
aivan helposti laueta sinun itsesi maksettavaksi.
On meillä Suomessa kotiperäisiäkin ongelmia, ja isoja onkin.
Suomessa rahoituskriisi ja talouslama olivat siinä poikkeuksellisia, että työpaikkoja menetettiin lopullisesti, yksin
teknologiateollisuudesta katosi 30 000 työpaikkaa, Suomen
konepajat karkaavat pois Suomesta, pörssi sukelsi, kotitaloudet vähensivät kulutustaan ja vienti notkahti. Valimoteollisuuden tuotanto esimerkiksi putosi puoleen Suomessa
yhden vuoden aikana. Kun suhdannekäänne lopulta tulee,
useimmat suomalaiset konepajateollisuuden lippulaivat ovat
kovassa iskussa, mutta eivät enää työllistä Suomessa. Tätä
valitettavasti päättäjämme eivät näe tai halua ottaa esille
vaaleihin valmistautuvassa Suomessa. On mukavampi puhua
jostain kansalaisia paljon lähempänä olevasta pienestä asiasta tämän karskin tosiasian unohtaen, sehän tulee vastaan
vasta ensi vaalikaudella, ajattelee poliitikko. Cargotec on
ilmoittanut toimivansa näin ja näin varmaan on erittäin
monien OEM-toimijoiden kohdalla suunnitelmat. Niitä vain
ei ole ollut tarvetta vielä julkistaa. Joten en minäkään tässä
muita mainitse kuin tuon yhden, joka julkisesti on asian
ilmoittanut. Mutta; asuntojen hinnat eivät liikahtaneet minnekään, taisivat vain nousta. Kuinka tällainen yhtälö on
mahdollinen? En osaa vastata tuohon, mutta näyttäisi siltä,
että poikkeuksellisen ja myös historiallisten alhaisten korkojen kautta Suomessa suoritettiin keinotekoista elvyttämistä.
Suomalaiset kotitaloudet ovat juuri nyt velkaisempia kuin
koskaan aikaisemmin, erityisesti asuntoluottoja on otettu
ennätysmäärä, euromäärässä mitattuna enemmän kuin koskaan ennen ja velkaa on hyvin monella eläkeikään asti,
joillakin lapsille asti. Tämän kirjoittaja pelkääkin eniten
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sitä, että markkinatalouden kylmät viimat Suomessa ”tekevät irlannit”. Silloin tuo keinotekoinen Suomessakin vallitseva asuntojen hintataso puhkeaa. On nimittäin turha toivoa,
että keinotekoisesti täyteen puhalletut kuplat loputtomiin
pysyvät pulleina. Markkinatalouden lakien mukaan sieltä
kyllä ylimääräiset ilmat poksahtavat ulos – ennemmin tai
myöhemmin. Tätä kuvaa vasten onkin tavattoman surullista, että professoritasoinen yksityisajattelija on saanut maassamme julkisuutta kirjoituksillaan, että talouskasvua ei
tarvita. Jotenkin vain kirjoittajasta tuntuu, että tämä professori (nimen jätän hienotunteisuussyistä mainitsematta) ei
taida tuntea montaakaan niistä yrittäjistä, jotka vuonna
1991–1993 menettivät yrityksensä ja asuntonsa. Ei taida
tuntea tämä professori myöskään niiden satojen itsensä
ampuneiden leskiä, jotka vielä 20 vuotta tapahtumien jälkeen
kantavat tämän downsizingin arpia itsessään. Kyllä tuollaisella koulutuksella täytyisi ymmärtää, että Suomessa meidän
talouden ja teollisuuden täytyy pystyä kasvamaan ja uudistumaan. Ainoastaan näin voidaan ylläpitää vaikkapa esimerkiksi edes tämänhetkisen vanhustenhuollon taso.
Mutta sitten; miten ihmeessä tämä kaikki liittyy Suomen
valimoteollisuuteen? Se liittyy kyllä hyvin kiinteästi valimoteollisuuteemme. Kuten toissailtana (= 14.11.2010) televisiossa ylijohtaja Sixten Korkman lausui, että vaikka
näistä akuuteista tilanteista nyt selvitäänkin jotenkuten jalat
kuivana, kaikki eurooppalaisten valtioiden leikkaukset,
järkyttävän isot valtiobudjettivajeiden budjettivajeet hyvin
monissa valtioissa sekä kamalan iso velkataakka EU-tasoisesta elvytyksestä tarkoittavat vuosien tuskallisen hidasta
talouskasvua. Tämä Euroopan ja Suomen hidas kasvu ja
elpyminen näkyvät negatiivisella tavalla monien suomalaisten valimoiden kohdalla vielä vuosikausia. Ei tainnut ylijohtaja Korkman lausua tarkempaa vuosimäärää, mutta
kirjoittajan veikkaus on että vuoteen 2015 mennään nilkuttamalla. Tämä ennuste ei koske niitä suomalaisia yrityksiä,
jotka ovat Aasian kaupassa tai täysin globaalissa bisneksessä mukana.

Lähteet: artikkeliin liittyvän täydellisen lähdeluettelon voi lukija niin
halutessaan pyytää sähköpostilla olavi.piha@tkk.fi.
Tämä artikkeli ei edusta SVY:n virallista kantaa mihinkään esille otettuun aiheeseen. Artikkelin laatija vastaa yksin mahdollisista artikkelin
virheistä myös mahdollisista virhetulkinnoista sekä mahdollisesti tulevaisuudessa virheellisiksi osoittautuvista ennustuksista. Artikkelissa
käytetyt kaikki lähteet sen sijaan perustuvat toteutuneisiin tapahtumiin
ja niistä on lähdeluettelo olemassa. Artikkelin laatija hartaasti toivoo,
että kerrankin hänen johtopäätöksensä kehityksestä vuoteen 2015 olisi
oikein paljon väärä.
Artikkeli on kirjoitettu 16.11.2010.

Artikkelin laatija ihmettelee maailman menoa tutkijana Aaltoyliopiston Teknillisen Korkeakoulun Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan Koneenrakennustekniikan laitoksen valutuotetekniikka - tutkimusyksikössä.
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matkatervehdys

Kari Pohjalainen kävi Unkarin Pecsissä, ja löysi paikallisen sorvarin.
”Kuten näette, niin missään ei näy kompuutteria tai muuta tietoteknistä
välineistöä, mutta homma käy kuitenkin. Huomatkaa oivaltava kiven käyttö ja voiman siirto pyöritettävään aihioon = sorvattavaan kulhoon.
Hyvää syksyä sinne “sorvin ääreen” ja koittakaa jaksaa” viestitti kuvaaja.

28

VALIMOVIESTI 4 • 2010

VALIMOVIESTI 4 • 2010

29

maailmalta

Poimintoja
Giesserei-lehdestä
50. jakso

Paavo Tennilä

Kolmiarvoisen
kromin käyttö sinkin,
alumiinin ja teräksen
passivointiin
Peter Volk SurTec Deutschland GmbH:
sta kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 7/2010 mm. seuraavaa.
Menneinä vuosina sinkkivaluja
pintakäsiteltiin ennen maalausta kromatoinnilla, jossa käytettiin pääasiassa
kuusiarvoisen kromin liuoksia, esim.
kromihappoa tai kromaatteja. Valujen
pintaan muodostui kerros kolmiarvoisen ja kuusiarvoisen kromin sekä sinkin
oksideista. Kerroksen paksuus oli noin
100-500 nm.
Kuusiarvoisen kromin yhdisteet ovat
kuitenkin myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia. Kuusiarvoisen kromin käyttö
on nykyisin kielletty mm. EU:n sähköja elektroniikka- laitteita koskevissa
määräyksissä. Siksi on etsitty ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
Korroosiolta suojaavan pinnoitteen
tulee koostua aineista, jotka liukenevat
mahdollisimman huonosti veteen,
happoihin ja emäksiin. Kolmiarvoisen
kromin oksidi täyttää nämä vaatimukset eikä se ole myrkyllistä. Kolmiarvoinen kromi on myös ihmiselle tarpeellinen lisäaine, jota elimistömme
tarvitsee 50-200 μg vuorokaudessa.
Sinkkivaluja ja galvanoituja osia
voidaan passivoida kolmiarvoisen
kromin oksidilla. Syntyvän pinnoitekerroksen paksuus on noin 300 nm ja
se on hopean värinen. Sillä voidaan
korvata mm. keltakromatointi ja sinikromatointi. Syntyvän kerroksen
tulenkestävyys on parempi kuin klassisella kromatoinnilla saatu.
Yritys, jota kirjoittaja edustaa, on
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Kuva 1. Kolmiarvoista kromia sisältävä suojakerros alumiinin pinnassa.

Kuva 2. Alumiinilevy, josta osa on suojattu kolmiarvoisella kromilla, vasemmalla sekä samanlainen näyte 168 h suolasuihkusumutuksen jälkeen, oikealla.

Kuva 3. Fosfatoitu ja maalattu teräslevy, a sekä fosfatoitu, kolmiarvoisella kromilla suojattu ja
maalattu näyte, b. Molempia suolasuihkusumutettu 1000 h.
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Kuva 4. Eloksoitu alumiininäyte 456 h korroodiokokeen jälkeen ilman tiivistystä, kuumavesitiivistettynä sekä kuumavesitiivistettynä ja kolmiarvoisella kromilla pinnoitettuna.

Taulukko 1. Sinkkivalujen passivointi

Työvaihe

Väliaine

Olosuhteet

Rasvanpoisto
Huuhtelu
Aktivointi
Huuhtelu
Passivointi
Huuhtelu
Huuhtelu

SurTec 133
Vesijohtovesi
SurTec 481
Vesijohtovesi
SurTec 683
Vesijohtovesi
Täysin suolaton vesi

4 %, 60 °C, 10 min
Vähintään kaksi kertaa
2 %, 25 °C, 20 s
Vähintään kaksi kertaa
13 til.%, 70 °C, 70 s, pH 3,4
1 – 2 kertaa
Maalin parhaaksi tarttumiseksi

Kuva 5. Kolmiarvoisella kromilla pinnoitettuja Zamac3- ja Zamac5-näytteitä 168 h suolasuihkusumutuksen jälkeen.

kehittänyt menetelmän, nimeltään
SurTec 650 cromitAL, alumiiniosien
passivointiin kolmiarvoisella kromioksidilla, kuva 1. Kuva 2 esittää tällä
menetelmällä käsiteltyä alumiinilevyä
ennen suolasuihkusumutusta ja sen
jälkeen.
Fosfatoitujen terästen korroosionkestävyyttä voidaan parantaa SurTec
580 chromiPhos-menetelmällä. Kuva
3 esittää fosfatoitua ja maalattua teräslevyä sekä levyä, joissa fosfatointia on
täydennetty kolmiarvoisella kromioksidilla. Pinnoitusten jälkeen levyjä on
pidetty 1000 tuntia neutraalissa suolasuihkusumussa.
Eloksoitujen alumiiniosien korroosionkestävyyttä voidaan parantaa
pelkällä kuumavesikäsittelyllä tai
kuumavesikäsittelyllä ja sen jälkeisellä pinnoituksella kolmiarvoisella kromioksidilla. Kuva 4 esittää eloksoituja
pintoja ilman jälkikäsittelyä, kuumavesikäsiteltyinä sekä kuumavesikäsiteltyinä plus kolmiarvoisella kromioksidilla pinnoitettuina.
Tavanomaiseen galvanointiin verrattuna saavutetaan sinkkivalujen
pinnoituksella kolmiarvoisella kromioksidilla mm. seuraavat edut:
- Käsittely in nopeampi ja halvempi,
- Pinnoite jakautuu tasaisemmin mm.
kappaleiden onteloihin.
Taulukko 1 esittää sinkkivalujen
passivointiprosessia.
Kuva 5 esittää kolmiarvoisella kromioksidilla pinnoitettuja Zamac-sinkkivaluja standardin EN – ISO 9227
mukaisen 168 tunnin neutraalin suolasuihkusumutuksen jälkeen. Pinnoitettujen Zamac-seosten korroosionkestävyys on sitä parempi kuta pienempi
niiden kuparipitoisuus on. Zamac 3
sisältää alle 0,03 % Cu ja Zamac 6 noin
1 % Cu.
Kuva 6 esittää SurTec 609 ZetaCoat –pinnoitettuja metallilevyjä 600
tunnin suolasuihkusumuksen jälkeen.

Kuva 6. Kolmiarvoisella kromilla pinnoitettu teräslevy, a ja alumiinilevy, b sekä galvanoitu, c ja
kuumasinkitty, d teräslevy 600 h suolasuihkusumutuksen jälkeen.
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Taloudellisia autoja
kevyillä
magnesiumosilla
Jürgen Reusch ja Ansgar Pithan Honsel
AG:stä kertoivat otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 7/2010 mm.
seuraavaa.
Autojen polttoaineen kulutuksen ja
päästöjen vähentäminen vaatii painojen
pienentämistä. Magnesiumin käyttö
tarjoaa tässä suuria mahdollisuuksia.
Magnesium on metallisista koneenrakennuksen raaka-aineista kevein. Se
painaa noin 75 % vähemmän kuin teräs
ja se on 30 % kevyempää kuin alumiini. Sadan kilon painon pudotus tyypillisessä nykyaikaisessa henkilöautossa
säästää 0,3 – 0,6 litraa polttoainetta
sataa kilometriä kohti.
Honsel AG ryhtyi valamaan magnesiumia alumiinin ohella jo 1930-luvulla. Sula magnesium hapettuu ja jopa
palaa helposti. Siksi magnesiumsulaa
on käsiteltävä aina suojakaasussa.
Ferdinand Porsche tilasi heti ensimmäiseen Volkswageniinsa magnesiumvaluja Honselilta. Myöhemmin yhtiö
on toimittanut magnesiumvaluja mm.
Porsche 911:een. Viimeisintä magnesiumvalujen tuotekehitystä edustaa
Daimler AG:n ”7G Tronic”-vaiheistokotelo, kuva 7. Tämä kotelo painaa vain
5.9 kg ja se on siten 2,4 kg kevyempi
Mercedes-Benzin 5-portaisen automaattivaihteiston kotelo. Daimler AG:
n seitsenportainen automaattivaihteisto esiteltiin vuonna 2003 ja sitä käytetään mm. Mercedeksen E-sarjassa.
Uuden vaihteistokotelon magnesiumseokseksi valittiin AS 31. Tällä
seoksella on hyvä virumiskestävyys
130 °C lämpötilaan saakka. Kotelon
rakenteessa pyrittiin mahdollisimman
tasapaksuihin seinämiin. Jähmettymisolosuhteita ohjattiin myös kestomuotin
temperoinnilla, kuva 8.

Henkilöautojen valmistus ja vienti kasvavat
reippaasti
Saksan autoteollisuusliitto VDA kertoi
otsikkoaiheesta Giesserei-lehden numerossa 7/2010 mm. seuraavaa.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla
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Kuva 7. Uuden Mercedes E-sarjan magnesiumista valettu automaattivaihteiston kotelo.

Kuva 8. Magnesiumista valetun
vaihteistokotelon
kestomuotti, jossa
on paljon temperointikanavia.

2010 on henkilöautojen valmistus
Saksassa lisääntynyt 23 prosentilla
edelliseen vuoteen verrattuna. Vienti
on puolestaan kasvanut jopa 44 %. Ero
valmistus- ja vientilukujen välillä johtuu siitä, että Saksan hallitus ei enää

kuluvana vuonna ole maksanut romutettavista autoista ”tapporahaa”.
Toisella vuosipuoliskolla ei päästäne yhtä suuriin kasvuprosentteihin kuin
ensimmäisellä, koska nousu alkoi jo
vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla.
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Henkilöautojen kuluvan vuoden vientimääräksi arvellaan 4,15 miljoonaa.
Vuoden 2008 vientimäärä tultaneen
ylittämään ja vuoden 2007 vientiennätyksestä jäädään ilmeisesti vain vähän.
Päävientimaita ovat Kiina ja USA.
Henkilöautoja ennustetaan tänä vuonna valmistettavan Saksassa 5,45 miljoonaa, mikä merkitsisi 10 % lisäystä
viime vuoden tulokseen verrattuna.
Kuluvana vuotena arvioidaan koko
maailmassa valmistettavan vähintään
59 miljoonaa henkilöautoa. Kiinassa
tuotanto kasvanee noin 20 % ja USA:
ssa noin 12 %.

Keinoja kevyiden
komponenttien
tuottamiseen
kestävän kehityksen
mukaisesti
Timo Wysocki, Horst Wolff, Christian
Gebert ja Gotthard Wolf IfG GmbH:
sta kirjoittivat laajan kirjallisuuskatsauksen otsikkoaiheesta käynnissä olevaan LeiKom-projektiin liittyen Giesserei-lehden numeroon 8/2010.
Koneenrakennuksessa komponenttien keventäminen on kestävän kehityksen mukaista. Raaka-aineita kuluu
vähemmän, hukkamateriaalin määrä
pienenee, materiaalien kuljetusmäärät
pienenevät ja valmistus on energiatehokkaampaa.
EU on asettanut tavoitteeksi CO2päästön 130 g/100 km kunkin autotehtaan mallistossa keskimäärin vuoteen
2012 mennessä. On arvioitu, että 100
kg pienennys tyypillisen henkilöauton
painossa merkitsee 0,3 – 0,6 litran
vähennystä polttoaineen kulutuksessa
sataa kilometriä kohti.
Tuulienergian käyttöä pidetään
osana kestävää kehitystä. Vuonna 2007
Saksassa otettiin käyttöön 883 uutta
tuulivoimalaa, joiden yksikköteho oli
keskimäärin 2 MW ja kokonaisteho
1668 MW. Vuonna 2002 käyttöön
otettujen uusien tullivoimaloiden yhteisteho saavutti ennätyksen noin 3250

MW, kuva 9. Samana vuonna alkoi
vanhojen tuulivoimaloiden uusimisen
aiheuttama tuulivoimaloiden kokonaistehon lisäys. Maan päälle rakennettujen
uusien tuulivoimaloiden kokonaisteho
on vähentynyt vuodesta 2002 alkaen.
Kuvan 9 ennusteiden mukaan ei Saksassa enää
rakennettaisi uusia maanpäällisiä
tuulivoimaloita vuoden 2015 jälkeen.
Vuonna 2007 otettiin Saksassa käyttöön ensimmäiset offshore -tuulivoimalat. Tämän tyypin uusien tuulivoimaloiden kokonaistehon ennustetaan
kasvavan vuoteen 2019 saakka. Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan Saksassa rakennettavan yhteensä noin 20
000 MW verran offshore -tuulivoimaa.
Vanhojen tuulivoimaloiden tehonlisäys
olisi koneistojen uusimisen ansiosta
noin 630 MW maanpäällisissä voimaloissa ja noin 5 000 MW offshore voimaloissa vuoteen 2020 mennessä,
kuva 9.
Vuorovesi- ja aaltovoimaloiden rakentamisen katsotaan merkitsevän lähivuosina uutta aluevaltausta vesivoiman hyväksikäytössä. Ranskassa rakennettiin jo 1960-luvulla vuorovesivoimala, jonka teho oli 240 MW.
Tässä voimalassa kerättiin nousuveden
aikana vettä patomuurin taakse ja sitä
juoksutettiin laskuveden aikana takaisin mereen putkiturbiinien kautta.
Järjestelmä ei kuitenkaan ole saavuttanut laajaa kannatusta. Sopivia kohteita
on maailmassa vähän, ehkä vain noin

Kuva 9. Uusien maanpäällisten tuulivoimaloiden kokonaistehot Saksassa vuoteen 2015 saakka (pylväiden alaosat), vanhojen laitosten uusintojen tuottama tehonlisäys vuosina 2002-2020 (pylväiden keskiosat) sekä uusien offshore-voimaloiden kokonaistehot vuosina 2007-2020
(pylväiden yläosat).
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Kuva 10. Vedenalaisen vuorovesivoimalan kaaviokuva.

sata. Lisäksi tähän voimalatyyppiin
liittyy ympäristö- ja korroosio-ongelmia.
Vesivoiman rakentamisen seuraavaa
kehitysvaihetta saattavat edustaa vedenalaiset vuorovesivoimalat, kuva 10.
Vuonna 2003 rakennettiin tämän tyyppinen koelaitos Sea Flow ja vuonna
2008 koelaitos Sea Gen. Näitä kahta
koelaitosta ei kuitenkaan ole vielä
kytketty sähköverkkoon. Sea Flow’ssa
on roottori, jonka halkaisija on 11 m ja
turbiinin teho vajaat 300 kW. Sea
Gen’issä on kaksi roottoria, joiden
halkaisija on 17 m ja yhteisteho 1,2
MW. Molemmat koelaitokset sijaitsevan Englannin rannikolla ja Kasselin
yliopisto on ollut projektissa mukana.
Vuoden 2011 aikana aiotaan rakentaa
ensimmäinen kaupallinen vedenalainen
vuorovesivoimala, jonka tehoksi tulisi
20 MW. Vuorovesivoimalla arvioidaan
voitavan tuottaa Euroopassa yhteensä
31-58 TWh/a sähkötehoa ja koko maailmassa jopa 800 TWh/a. Tämä edellyttäisi yli 7 miljoonan vuorovesivoimalan rakentamista.
Aaltoenergiaa on mahdollista käyttää mm. siten, että aallot heittävät
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merivettä patomuurien yli. Padottu
vesi johdetaan sitten takaisin merenpinnan tasolle putkiturbiinien kautta.
Vuorovesi- ja aaltovoimaloiden lisäksi saattaisivat tulla kysymykseen
suolavesivoimalat (osmoosivoimalat)
sekä matalan lämpötilan höyryvoimalat. Kaikkiaan arvioidaan, että erilaisista merivoimaloista voitaisiin saada
sähköenergiaa 5 000 TWh/a, mikä
vastaisi noin kolmasosaa maailman
nykyisestä sähkön tarpeesta.

Alumiinisten moottorinlohkojen kehitysnäkymiä
Stephan Beer KS Aluminium-Technologie GmbH:sta käsitteli otsikkoasiaa
Giesserei-lehden numerossa 8/2010
vertaillen samalla myös valurautaisten
ja alumiinisten moottorinlohkojen
ominaisuuksia.
Viimeaikaisissa autonäyttelyissä on
lähes jokainen autonvalmistaja esitellyt
sähkö- ja hybridiajoneuvoja. Sellaisten
yritysten edustajilta, jotka valmistavat

komponentteja polttomoottoreihin,
kysellään usein miten kauan polttomoottoreita vielä käytetään. Kirjoittajan käsityksen mukaan sähköautot eivät
ole vielä sellaisella kehitystasolla, että
ne voisivat syrjäyttää polttomoottorit.
Eräs sähköautojen kehityskohteista on,
miten voitaisiin alentaa akkujen hintaa.
Nykyisin akkukustannukset ovat yli 10
000 euroa ajoneuvoa kohti. Sähkölaitteiden valmistaja Bosch uskoo, että
nopein tapa vähentää autojen CO 2 päästöjä ei lyhyellä aikavälillä ole
sähköauto vaan polttomoottoreiden
CO2 -päästöjen vähentäminen 70 %:lla
rakenteellisin keinoin. Vetykäyttöisten
polttokennojen laajamittainen käyttöönotto näyttää vielä olevan kaukana
tulevaisuudessa.
KS Aluminium-Technologie GmbH,
joka valmistaa 3 – 12 sylinterisiä
moottorinlohkoja, kuva 11, arvioi, että
polttomoottorien valtakausi kestää
vielä noin 20 vuotta. Polttomoottoreiden kehityskohteita ovat nykyisin
kuutiotilavuuksien pienentäminen,
sylinterien lukumäärän vähentäminen
sekä ominaistehojen ja sytytyspaineiden nostaminen.
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Kuva 12. Valuraudasta ja alumiinista valettujen moottorinlohkojen
painoja kuutiotilavuuden mukaan. Nuolilla on merkitty painon pudotus
nelisylinterisessä 2,0 l ja kolmisylinterisessä 1,4 l moottorissa siirryttäessä valurautalohkosta alumiinilohkoon.

Kuva 11. Kolmisylinterisen Smart-dieselin alumiininen moottorinlohko.

Valurautaiset moottorinlohkot ovat
hinnaltaan edullisempia kuin alumiiniset. Valurautaisten moottorinlohkojen
etuna on myös suuri lujuus. Alumiinilohkojen suurin etu on keveys. Painoetu valurautalohkoihin verrattuna on
yleisesti ollut 30 – 50 %. Valurautalohkojen painoa on kuitenkin onnistuttu
pienentämään huomattavasti valuteknisillä ratkaisuilla, kuva 12. Magnesiumlohkojen käyttöä rajoittavat heikommat kuumalujuus- ja kimmomoduuliarvot. Alumiinilohkojen valmistuksessa voidaan käyttää useita valumenetelmiä, taulukko 2.
Pienpainekokillivalua käytetään
Euroopassa yleisesti etenkin AlSi-seoksia valettaessa. Näillä seoksilla
saadaan sylinteripintoja, jotka eivät
välttämättä vaadi pinnoituksia tai erillisiä sylinteriholkkeja. Lohkojen lujuutta voidaan paikallisesti lisätä vesijäähdytetyillä kokilleilla laakerintukien
kohdalla.
Painovoimakokillivalua käytetään
hyvin harvoin moottorilohkojen valussa. Kuitenkin mm. kilpa-aitojen moottorinlohkoja valetaan puolikestomuottimenetelmällä (Semi Permanent
Mould), jossa käytetään lukuisia hiekkakeernoja.
Painevalua on pidetty viime vuosiin
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saakka taloudellisesti edullisena, mutta laadullisesti vaikeana kevytmetallisten moottorinlohkojen valmistusmenetelmänä. Tämä näkemys on muuttunut
viime vuosina rajusti. Tähän ovat vaikuttaneet mm. tyhjön hyväksikäyttö ja
painevalukoneiden ajantasainen ohjausjärjestelmä sekä kestomuottien
temperointijärjestelmien kehittäminen
simuloinnin avulla.
Moottorinlohkojen valussa keernapakettimenetelmällä (CPN) käytetään
hartsisidosteisia hiekkoja. Tämän tyyppisiä muotteja valetaan sekä perinteisellä painovoimavalulla että pienpai-

nevalulla. Laakerikohtia ja sylinteripintoja voidaan jäähdyttää kokilleilla
lujuuden parantamiseksi ja sylinteripintojen pinnoituksen helpottamiseksi.
CPN-menetelmällä valmistetaan Euroopassa lisääntyviä määriä dieselmoottoreiden moottorinlohkoja.
Valua haihtuvilla malleilla (Lost
Foam) on käytetty USA:ssa ulkolaitamoottorien moottorinlohkojen valmistuksessa. Autojen moottorinlohkojen
valussa sillä on tuskin merkitystä.

Taulukko 2. Alumiinisten moottorinlohkojen valumenetelmiä
Ominaisuudet

Pienpaine- Painovoima- Paine- Keernapak. Haihtuva
kokillivalu kokillivalu
valu
(CPN)
malli

Dynaaminen lujuus
Sylinteripinnoitus
Muotoilun helppous
Ylieutektinen seos
Tehon lisäys
Tuotantomäärät
Kustannukset

++
++
+
++
++
-/+

++ *)
++
+ (SPM)
0
++
+
0/+

+
+
0
+
++
+/+

++ **)
+ **)
++
++
++
-/+

++
++
+

*) V-moottoreissa vaikeuksia
**) Jäähdytysrautojen käyttö tarpeellista
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Kuva 13. Vaakasuoraa jakopintaa käyttävä
Disa Match-kaavauskone oheislaitteineen.

Kuva 14. Disa Match-kaavauskoneen toimintaperiaate, a alkuasento, b hiekkatilan sulkeminen, c kääntö, d hiekan
ampuminen ja puristus, e kääntö ja mallin irrotus, f muotin sulkeminen, g pullan ja valukappaleen ulostyöntö.

Kehyksetön
Disa Match
-kaavausautomaatti
Michael Colditz Disa Industries A/S:
stä kertoi otsikkoaiheesta Giessereilehden numerossa 8/2010 mm. seuraavaa.
Vaakasuoraa jakopintaa käyttäviä
kehyksettömiä kaavauskoneita on
valmistettu etenkin USA:ssa jo useita
vuosikymmeniä. Pystysuoraa jakopintaa käyttävän Disamatic-kaavausautomaatin tulo markkinoille 1964 merkitsi kehyksettömän kaavauksen läpimurtoa kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä on maailman laajuisesti käytössä
arviolta noin 2000 kehyksetöntä kaavausautomaattia, joista noin 1600 on
pystysuoraa jakopintaa käyttäviä.
Disa kehitti 1990-luvun lopulla
vaakasuoraa jakopintaa käyttävän Disa
Match-kaavausautomaatin, kuva 13.
Ensimmäinen kone toimitettiin USAlaiselle asiakkaalle vuonna 2001. Disa
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Match on kuitenkin jäänyt vanhemman
veljensä Disamatic’in varjoon ainakin
toistaiseksi. Disa Match ei ole tarkoitettu syrjäyttämään Disamatic-koneita.
Se kehitettiin lähinnä korvaamaan
täysin palvelleita amerikkalaisia kehyksettömiä vaakasuoraa jakopintaa
käyttäviä kaavauskoneita.
Disa Match sopii pienille ja keskisuurille valimoille, joissa malleja

Kuva 15. Keernojen sijoittaminen Disa Matchkaavauskoneen keernoituslaitteeseen.

joudutaan vaihtamaan usein. Sellaisiin
olosuhteisiin Disamatic olisi todennäköisesti liian kallis investointi. Disa
Match maksaa vain alle puolet Disamatic-koneen hinnasta. Tähän mennessä on toimitettu 41 Disa Match-automaattia neljään maanosaan, eniten
USA:han. Niitä käytetään sekä rautaettä metallivalimoissa. Kuva 14 esittää
Disa Match-koneen toimintaperiaatetta.
Disa Match-koneita valmistetaan
nykyisin neljää kokoa. Pienimmässä
koneessa
pullan
koko
on
508x610x150/200 mm ja suurimmassa 813x813x225/350 mm. Muottien tuotantokyky on pienimmässä
koneessa 160 keernatonta muottia
tunnissa ja 120 keernallista muottia
tunnissa. Suurimmassa koneessa vastaavat luvut ovat 100 ja 80 muottia
tunnissa. Keernallisia muotteja valmistettaessa mainittujen muottitehojen
saavuttaminen edellyttää keernoituslaitteen käyttöä, kuva 15.
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Epäorgaaniset
sideaineet
kokillivalukeernoissa
Thomas Kautz, Emmerich Weissenbeck
ja Wolfgang Blümlhuber BMW:n
kevytmetallivalimosta kertoivat Giesserei-lehden numerossa 9/2010, että
BMW:n kevytmetallivalimo käyttää
ensimmäisenä maailmassa epäorgaanisesti sidottuja keernoja moottorinlohkojen kokillivalussa, kuva 16.
Epäorgaanisia vesilasisideaineita
ryhdyttiin käyttämään valimoissa jo
1800-luvulla. 1970-luvun alussa orgaaniset cold-box-sideaineet syrjäyttivät
vesilasisideaineet lähes täydellisesti.
Cold-box-sideaineilla saatiin nopeat
tahtiajat ja ne soveltuivat myös monimutkaisiin keernoihin. Viime aikoina
epäorgaanisten sideaineiden kehittäminen on ollut eräs tärkeimmistä valimoteollisuuden tavoitteista.
BMW:n kevytmetallivalimossa
ryhdyttiin vuonna 2004 kehittämään
orgaanisia sideaineita suursarjakeernoihin. BMW valitsi vuonna 2005 ASK
Chemicals’in yhteistyökumppanikseen.
Orgaanisista sideaineista erkautuvat
savut ja hajut sekä kondensaatiotuotteet
huonontavat työympäristöä ja valukappaleiden laatua. Lisäksi ne vaativat
kalliita ilmastointiratkaisuja. Epäorgaanisilla sideaineita näitä haittoja ei
ole. BMW:llä vesilasikeernat kovetetaan kuumissa keernalaatikoissa kuumailmahuuhtelua käyttäen. Tällöin
keernoista poistuu vettä. Poistumista
nopeutetaan katalysaattorin avulla.
Katalysaattori pitää huolen siitä, että
keernat saavat tarpeellisen lujuuden ja
myös lämmön ja kosteuden kestävyyden. Keernalaatikoiden puhdistustarve
vähenee 75 % verrattuna orgaanisten
sideaineiden käyttöön.
Vesilasikeernojen ansiosta alumiinien suuri jäähtymisnopeus pienentää
dendriittien keskinäistä etäisyyttä ja
parantaa siten valukappaleiden lujuutta. Epäorgaanisia sideaineita käytettäessä voidaan kokillien lämpötilana
pitää alle 100 °C, mikä myös edistää
alumiiniseosten jähmettymistä. Valujen
nopea jähmettyminen lyhentää valmistuksen tahtiaikaa. Orgaanisia sideaineita käytettäessä on kokillien lämpötilan
oltava yli 200 °C, jotta sideaineista
erkautuvat kondensaatiotuotteet eivät
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Kuva 16. Kokilliin valettu BMW 730d-moottorinlohko ja eräs sen epäorgaanisella sideaineella
kovetetuista keernoista.

Kuva 17. Alumiiniseoksen lujuusominaisuuksia käytettäessä orgaanista sideainetta keernoissa
(vanha moottori) tai epäorgaanista sideainetta keernoissa (uusi moottori).

Taulukko 3. Kvalitatiivinen kustannusvertailu siirryttäessä
orgaanisista keernoista epäorgaanisiin
Investoinnit

Valmistus

Kunnossapito

Keernanvalmistus

+

0

0

Valu

-

-

--

Poisto- ja jäähdytysilma

-

0

--

Keernanpoisto

0

0

0

Kokonaiskustannukset ovat epäorgaanisilla keernoilla pienemmät kuin orgaanisilla.

tarttuisi kokillien pintaan. Kokillien
korkeasta lämpötilasta johtuen alumiiniseokset jähmettyvät hitaasti ja niiden
lujuus huononee.
Kuva 17 osoittaa, miten paljon alumiiniseosten lujuusominaisuudet paranivat, kun BMW 730d-moottorin kokillivalussa ryhdyttiin käyttämään

epäorgaanisilla sideaineilla kovetettuja keernoja orgaanisilla sideaineilla
kovetettujen keernojen sijasta. Suuremmat lujuudet ovat tarpeen, koska moottoreiden sytytyspaineet nousevat jatkuvasti. Taulukossa 3 on kvalitatiivinen
kustannusvertailu siirryttäessä orgaanisesta sideaineesta epäorgaaniseen
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sideaineiseen. Epäorgaaninen sideaine vaatii keernalaatikoiden kuumentamista. Energiaa tarvitaan myös huuhteluilman kuumentamiseen. Näitä kustannuslisiä korvaavat mm.
työkalujen pidentyneet huoltovälit ja poistoilmakustannusten pieneneminen.
Vuoden 2010 puolivälissä BMW:n kevytmetallivalimo
siirtyi yksinomaan epäorgaanisten keernansideaineiden
käyttöön.

Poiminnot ovat GIESSEREI-lehdestä.
© GIESSEREI-VERLAG GmbH,
Düsseldorf, Saksa

Poiminnot Giesserei-lehdestä päättyvät nykymuodossaan
50. jaksoon Valimoviestin tässä numerossa 4/2010. Samalla päättyy allekirjoittaneen vakinainen toiminta valimoteknisten julkaisujen ”aputoimittajana”. Toiminta alkoi vuonna 1958, kun SVY-FGF:n hallitus nimitti allekirjoittaneen
Konepajamies-lehden Valimomiesnumeroiden erikoistoimittajaksi legendaarisen Gunnar Heikkilän rinnalle ja tämän
oppipojaksi.
Nyt on aika kiittää Konepajamiehen, Metallitekniikan ja
Valimoviestin lukijoita 52 vuoden ajalta. SVY-FGF:n hallitukselle parhaimmat kiitokset suurenmoisesta muistamisesta vuosikokouksessa Salossa. Hymyillään, kun tavataan.

Paavo Tennilä

SVY:n hallitus ja Valimoviestin Lehtitoimikunta kiitti syksyn vuosikokouksessa Paavo Tennilää seitsemän vuosikymmenen aikana tehdystä kirjoitustyöstä suomalaisissa valimolehdissä ja erityisesti Valimoviestin 50 jakson
“Poiminnot Giesserei-lehdestä” lahjoittamalla Paavolle matkalipun, maihinnousukortin
muodossa, SVY:n GIFA 2011 -matkaan.

Calle Nybergh, Paavo Tennilä ja Marko Riihinen.

www.leinovalu.ﬁ
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mallijaosto

Mallitoimikunta
kokoontuilee

Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen
opettaja

Yleistä

Vuosikokous

Suomen valimoteknisen yhdistyksen
vuosikokous 2010 pidettiin säntillisesti Salossa. Ensimmäiset asukkaat
ovat jääneet näille sijoilleen jo n.
7000 eKr, eli ei ihan mikään seitsemänkymmentäluvun lähiö ole kyseessä. Sokos hotel Rikala otti meidät
vieraat lämpimästi vastaan. SVY:n
vuosikokous pidettiin lähes aikataulun mukaisesti ja valimoviestissä
julkaistun ohjelman järjestyksessä.
Kiitos järjestäjille!
Valuatlaksen sivuilla (www.valuatlas.ﬁ) on vasta kolmen mallipajan
yhteystiedot. Olisi erittäin tärkeätä
että kaikki, ihan yhden miehenkin
ko. yritykset kävisivät laittamassa
yhteystietonsa esille. Tämä ei maksa
mitään eikä velvoita teitä mihinkään, rakkaat mallipuolen yrittäjät,
päinvastoin se auttaisi kartoittamaan
kaikki tässä valtakunnassa toimivat
alan yritykset yhden sivun alle. Näin
voisin myös ohjata jokaisen potentiaalisen asiakkaan hänelle lähellä
sijaitsevaan yritykseen. Uutena opettajana en tunne puoliakaan alan yrityksistä, olisi kiva päästä tutustumaan
teihin kaikkiin. Tämä auttaisi meitä
myös huomaamaan minkä verran ja
missä tässä valtakunnassa sijaitsee
mallialan osaamista. Mahdollinen
verkostoituminenkin olisi helpompaa.
Vanhoja yrittäjiä poistuu ja uusia tulee tilalle. Jos onnistuisimme yhdessä
keräämään kaikki veistämöt yhdelle
sivustolle, niin siitähän syntyisi pelkästään positiivisia asioita.
Perinteinen Study Tour -opintomatka suuntautui tällä kertaa Sveitsi-Itävalta -akselille. Valaja- ja valumallinvalmistajaopiskelijoiden matkakertomus on luettavissa tässä numerossa.

Mallijaoston vuosikokous pidettiin
ravintolan puolella, meille varatussa
tilassa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Mikko Ojanen klo 15.35. Läsnä
oli kahdeksan henkilöä, sihteerinä
jatkoi allekirjoittanut. Kokouskutsu
oli Valimoviestin edellisessä numerossa esillä, eli laillisuus ja päätösvaltaisuus tuli Ojasen johdolla moukaroitua.
Kokouksen tärkein anti oli uuden puheenjohtajan valinta nykyisen
puheenjohtajan pestin päättymisen
takia. Mallijaosto äänesti uudeksi puheenjohtajaksi Veijo Karttusen, Malliveistämö Karttunen Ky, Kangasala.
Onnea uudelle puheenjohtajalle!
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Mallitoimikunnan jäsenistä erovuorossa oli Leo Pölönen. Uudeksi jäseneksi hänen tilalleen valittiin Markku
Gustafsson, Mallikolmio Gustafsson
& Kumpp. Oy, Tampere.
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen hallitukseen valittiin Mallijaoston
edustajaksi Veijo Karttunen ja varaedustajaksi Toni Häkkinen. Suomen
Valimoteknisen Yhdistyksen koulutustoimikunnassa jatkaa Mallijaoston
edustaja Toni Häkkinen ja varaedustajaksi valittiin Veijo Karttunen.
Ilmoitusluonteisissa asioissa todettiin, että Euromold-messuille ei näillä
näkymin ole malliveistäjiä lähdössä.
SVY:n opintopäiviä 2011 sivuttiin
siinä määrin, että osallistujien lukumäärä tarkentuu, kun saamme tietoomme tarkemmin koulutuspäivien annin.
Mallialan näkymät töiden suhteen ovat paremmat, kuin mitä ne
olivat loppukeväästä ja alkukesästä.
Joillakin veistäjillä oli jopa niin pal-

jon töitä, etteivät he päässeet osallistumaan vuosikokoukseen. ;-)
Mikko Ojanen päätti kokouksen
klo 16.05 mallikkaasti. Itse olen
ollut vähemmän aikaa mallijaoston
toiminnassa mukana kuin Ojasen
Mikko, mutta näin lonkalta heitettynä
hän on toiminut Mallitoimikunnan
puheenjohtajana kymmenkunta vuotta. On erittäin positiivista, että hän on
halunnut edustaa tätä pientä, mutta
sangen tarpeellista porukkaa. Yhteistyö hänen kanssaan on ollut saumatonta ja joustavaa näiden muutaman
vuoden aikana, jona olen sihteerinä
toiminut. Kiitos Mikko! Uskon Karttusen Veijon jatkavan tätä linjaa samaan malliin tulevaisuudessa.
Toni Häkkinen
valumallinvalmistuksen opettaja

VALIMOVIESTI 4 • 2010

VALIMOVIESTI 4 • 2010

41

Study Tour 2010
– Sveitsi ja Itävalta
Tampereen ammattiopiston opiskelijoina meille tarjottiin mahdollisuutta lähteä Euroopan valimoyhdistyksen järjestämälle opintomatkalle
Sveitsiin ja Itävaltaan lokakuun alussa. Matkalle pääsi yksi opiskelija
valimolta ja yksi valumallipuolelta, ja molemmat saivat matkan rahoitukseksi stipendit Suomen valimotekniseltä yhdistykseltä ja Tampereen
ammattiopistolta. Suomesta matkalle lähtivät myös Valimoinstituutilla
työskentelevä tutkimusapulainen ja valimotekniikan assistentti Aaltoyliopistolta.

Lensimme Kööpenhaminan kautta Sveitsin Zürichiin, josta
matkamme alkoi. Ensimmäisenä iltana kävimme koko
matkaseurueemme kanssa syömässä ja pienellä nähtävyyskierroksella Zürichin keskustassa. Seurueeseen kuului
meidän suomalaisten lisäksi itävaltalaisia, hollantilaisia ja
saksalaisia valimotyöntekijöitä sekä oppainamme toimineet
Itävallan valimoinstituutin johtaja sekä Sveitsin alumiinivalimoiden keskusjärjestön puheenjohtaja.

Maanantai oli ensimmäinen päivä, jolloin pääsimme
kiertämään paikallisia valimoita. Ensimmäisenä vierailimme
Aluminium Laufen AG:lla, joka on 7000 kg valuja päivässä tuottava alumiinivalimo. Valimossa käytettiin kestomuottimenetelmiä ja esimerkiksi kokillivalua, painevalua ja
jatkuvaa valua. Lisäksi valettiin proﬁileja 100 000 kg päivässä.
Päivän toinen vierailukohde oli ydinvoimala Beznau,
jossa oli tiukat turvatoimet ja valokuvaus oli kielletty. Opas
oli hyvin asiantunteva ja kertoi aluksi ydinvoimalan toimintaperiaatteen, minkä jälkeen lähdimme kierrokselle voimalaan. Beznau on Sveitsin ensimmäinen ydinvoimala, ja
siellä saa käyttää vielä jokijäähdytystä, mikä on uudemmissa ydinvoimaloissa kiellettyä. Voimala tuottaa 10 prosenttia
Sveitsin sähköstä. Yhteensä 40 prosenttia Sveitsin sähköstä
tuotetaan ydinvoimalla, ja loput mm. vesivoimalla. Kierroksella meille esiteltiin koko ydinvoimalan tuotantoprosessi, sekä valvomo ja tynnyreihin säilöttyä matalaradioaktiivista jätettä, josta suurin osa koostuu haalareista ja työkaluista. Korkearadioaktiivista jätettä on myös nähtävissä
Sveitsissä, mutta ei kyseisessä ydinvoimalassa.

Tiistaina vierailimme ensimmäisenä Benninger Guss
AG:lla, joka on hiekkavalimo, jossa käytetään materiaaleina harmaata rautaa ja pallograﬁittirautaa. Valimolla tehdään
aihiovalua ja kierroksella näimme myös automaattikaavauslinjaston, jossa myös valettiin kappaleita. Tämän valimon
yhteydessä on myös malliveistämö, jossa tehdään enimmäkseen käsityönä malleja.
Seuraavaksi vierailimme Mega Gossau AG:lla, jossa
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Profiileja Aluminium Laufenilla.

valetaan sinkkiä ja alumiinia. Mega tuottaa 65 prosenttia
Sveitsin sinkkivaluista, ja sinkkiä siellä valetaan yhteensä
1000 tonnia vuodessa. Megalla valmistetaan pääasiassa
ovenkahvoja ja muita pieniä sinkki- ja alumiiniosia. Kierroksella tutustuimme kuuma- ja kylmäkammiopainevaluun.
Valimolla oli paljon työntekijöitä, ja monet työvaiheet tehtiin käsin. Automaatiota oli vähän.
Viimeisenä kävimme DGS Druckguss System AG:lla,
jossa tehdään paine- ja tyhjiövalua alumiinista ja magnesiumista. Valimo tuottaa rakenteellisia osia ja jarruja ajoneuvoteollisuuteen. Kappaleet ovat melko suuria ja monimutkaisia rakenteeltaan. Valimo on pitkälle automatisoitu, ja
yhtiö onkin erittäin tuottoisa.
Sveitsin valimoissa huomattavaa oli se, että valokuvaus
oli yleensä sallittua. Työssä tarvittavien suojavälineiden
käyttö oli hieman puutteellista, mutta ilmapiiri valimoissa
oli melko leppoisa. Myöskään vierailijoiden ei tarvinnut
pukeutua huomiovaatteisiin ja kypäriin, kuten Itävallan
puolella. Paikallinen ruokalaji munasalaatti tuli myös hyvin
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Traktoridemonstraatio putkien
kestävyydestä
Duktuksen pihassa.

Valua ESW:
llä (Eisenwerk SulzauWerfen).

tutuksi, silllä meille tarjoiltiin sitä usean aterian yhteydessä,
ja Itävallan puolelle siirtyessämme jäimmekin sitä kaipaamaan.
Tiistai-iltapäivänä lähdimme bussilla kohti Itävallan
Innsbruckia, jonne sveitsiläinen oppaamme ei tullut enää
mukaan. Matkalla ihailimme komeita vuoristomaisemia ja
yritimme kuluttaa aikaa bussissa, koska matka oli pitkä.
Tunnelma oli kuitenkin mukava, ja ihmiset alkoivat tutustua
toisiinsa. Innsbruckissa söimme illallista hotellilla ja lähdimme suomalaisten kesken vielä pienelle kävelylenkille
keskustaan. Kaupunki oli kauniissa vuorten ympäröimässä
laaksossa, ja oli sääli, ettemme ehtineet tutustua siihen valoisaan aikaan.

Keskiviikkona ensimmäinen vierailukohteemme Itävallassa oli keskipakovalulla putkia tuottava Duktus, joka
on maan suurin putkien valmistaja. Tutustumiskierroksen
aluksi näimme näytöksen, jossa traktori ajoi putkien päälle
tarkoituksenaan esitellä putkien kestävyyttä ja joustokykyä.
Valitettavasti yksi putkista petti. Putkien ja liitosten pitää
olla joustavia, että ne kestävät ympäristönsä vaatimukset
(esim. vuoristossa vuorten liikkeet). Duktuksen valimo on
hyvin pitkälle automatisoitu, mikä lisää tehokkuutta ja näin
ollen kannattavuutta. Yritys tuottaa 2000 putkea päivässä.
Esittelykierros oli hyvin suunniteltu ja mielenkiintoinen.
Erikoismaininnan ansaitsivat kuulokkeet ja esittelijän käyttämä mikrofoni, joiden vuoksi oli helppoa kuunnella esittelyä, toisin kuin lähes kaikissa muissa valimoissa, joissa oli
vaikea kuulla melun takia.
Päivän toinen vierailukohde oli vuorten ympäröimä Eisenwerk Sulzau-Werfen, jossa tehdään keskipakovalulla ja
liitosvalulla rullia terästehtaiden valssaimiin. Suomessa
ESW:n asiakkaana on Ruukki. Valimo tuottaa 1100 rullaa
vuodessa. ESW:ltä lähdimme Salzburgiin, jossa kävimme
taas katselemassa kaupunkia ja illallisella ravintolassa, joka
oli ennen luostari. Siellä saimme hakea ruokaa pienistä
myyntikojuista tunnussanaa vastaan (se oli “valimo” saksaksi).

Torstaina lähdimme Linziä kohti bussilla. Vierailimme
ensimmäisenä Voestalpine Linzissä, joka on hiekkavalimo,
jossa valetaan terästä. Tehdasalue on todella suuri, ja siellä
työskentelee yhteensä 15 000 ihmistä, joista valimolla 300.
Valimo tuottaa suuria kappaleita, esimerkiksi turbiineja
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voimalaitoksille. Suurimmat kappaleet ovat 170 tonnia
painavia. Valimo tuottaa 8000 tonnia valuja vuodessa, ja on
markkinajohtaja omalla alallaan. Valimon yhteydessä on
myös suuri ja hieno mallipaja. Kävimme myös Voestalpinen
teräsnäyttelyssä.
Torstain toinen vierailukohde oli Nemak Linz, joka tuottaa sylinterinkansia rotacasting-menetelmällä. Materiaalina
on alumiini ja asiakkaina mm. BMW ja muut autoteollisuuden yritykset. Valimo on todella pitkälle automatisoitu.
Yritys tuottaa miljoona kantta vuodessa, ja sillä on tehtaita
useissa eri maissa.

Perjantai. Linzissä vietetyn yön jälkeen lähdimme kohti Herzogenburgia, jossa tutustuimme Georg Fischerin valimoon. Yritys tuottaa suurimmaksi osaksi autonosia ja
rautavaluja on 40 000 tonnia vuodessa. Rautavalimon puolella tutustuimme Georg Fischer-konvertteriin, jota käytetään
palloutukseen. Alumiinipuolella käytetään mm. painevalumenetelmää. Muotit ovat suuria, mutta niillä valmistetut
kappaleet kevyitä. Saimme itse kokeilla auton oven rungon
nostamista ja todeta, kuinka kevyt se oli. Painevalukoneella kuluu 30 millisekuntia muotin täyttämiseen ja sulan
liikkumisnopeus on noin kahdeksan metriä sekunnissa, eli
osien tuotanto on todella nopeaa. Alumiinipuolella valmistetaan enimmäkseen Mersun ovia. Matalapainevalupuolella tehdään ohjaukseen ja alustaan osia ja painavampia
kappaleita.
Illaksi menimme Wieniin, jossa katselimme vähän kaupunkia ja kävimme viimeisen kerran matkaseurueemme
kanssa syömässä. Sen jälkeen hyvästelimme kaikki ja ilta
jatkui pienemmissä porukoissa. Matkaseura oli mukavaa ja
oli hienoa tutustua uusiin ihmisiin. Viikko kului todella
nopeasti, ja olisimmekin halunneet jäädä vielä joksikin aikaa.
Majoitus ja ruokailut oli järjestetty hyvin, kuten myös matkan ohjelma. Oli hienoa nähdä uusia kaupunkeja, valimoita
ja erilaisia valmistusmenetelmiä, joita ei ole mahdollista
nähdä Suomessa.
Haluamme kiittää Suomen valimoteknistä yhdistystä ja
Tampereen ammattiopistoa hienosta matkakokemuksesta.
Kiitokset myös matkatovereillemme matkaseurasta ja avusta tämän artikkelin aikaansaamisessa!
Tuuli Rasilainen ja Hanie Pälli
Kuvat: Toni Siik
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valimointituutti

”Valupappa”
lehtori
Esa Saarela
eläkkeelle
Tampereen ammattiopiston valimoalan pitkäaikainen lehtori, Esa
”Valupappa” Saarela jäi eläkkeelle lokakuun alussa. Tapausta juhlistettiin läksiäiskahveilla, jossa Saarelalle ojennettiin ammattiopiston valimossa valettu pronssinen ”Opettajan päiväkirja”. Kannessa on teksti Esa Saarela 1971–2010, ja kirjan kansien sisällä
on Saarelan nimikirjan ote, jossa on tiedot hänen pitkästä työurastaan ja lukuisista luottamustoimistaan. Saarela toimi valimoalalla yhteensä 51 vuotta. Suomen valimotekninen yhdistys ry:n
jäsen hän on ollut vuodesta 1964.

Esa Saarela on kotoisin Nokialta. Viiden lapsen perheen
esikoisena hän oli suunnitellut jatkavansa isänsä jalanjäljissä autonasentajana. Etelä-Hämeen keskusammattikouluun
Hämeenlinnaan pyrkinyt Saarela sai kuitenkin paikan valimo-opintolinjalta, josta valmistui vuonna 1961. Hän jatkoi
vielä opintoja Turun teknillisessä koulussa, ja suoritti vuonna 1964 teknikon tutkinnon valimotekniikan opintosuunnalta.
Tuoreena teknikkona Saarela aloitti työnjohtajan työt
Lokomolla Rauma-Repola Oy:ssä, jossa viihtyi seitsemän
vuotta. Osa Lokomon sen aikaisista valureista oli todellisia
vanhan koulun miehiä, jotkut lähellä eläkeikää. He ottivat
parikymppisen Saarelan sydämellisesti vastaan ja hän sanookin saaneensa tuona aikana parhaan mahdollisen perehdytyksen valimoalaan.
1960–70-luvuilla Suomessa oli useita ammattioppilaitoksia, jotka tarjosivat valimoalan koulutusta. Saarelan
ajatus opettajan urasta oli virinnyt Lokomon vuosina, ja kun
Lappeenrannan ammattikoululle tuli työnopettajan paikka
auki vuonna 1971, hän siirtyi sinne. Lappeenrannan vuosina 1971–74 Saarela toimi myös koulunsa työsuojeluvaltuutettuna ja opettajayhdistyksen varapuheenjohtajana.
Hämeenlinnaan Saarela palasi vuonna 1977, jossa toimi
Hämeenlinnan ammattikoulussa työnopettajana kymmenen
vuotta. Noina vuosina Saarela toimi Ammattikoulunopettajien liiton liittovaltuuston jäsenenä ja myös Hämeen piirin
puheenjohtajana. Hän oli myös aktiivinen Hämeenlinnan
ammattikoulun luottamustoiminnassa, jossa toimi mm.
työsuojeluvaltuutettuna vuosina 1984–87. Saarela sai toi44

minnastaan AOL:n hopeisen ansiomerkin vuonna 1987 ja
kultaisen 1992.
Esa Saarelan vanha opettaja Birger Siren Hämeenlinnasta oli pitkään suunnitellut erillisen valimoalan oppilaitoksen
perustamista. Oppilaitokseen olisi tullut asuntola ja Ruotsin
mallin mukainen kummioppilasjärjestelmä, jonka kautta
valimot olisivat voineet lähettää työntekijöitään koulutettaviksi. Siren ei ehtinyt nähdä asioiden lopullista käännettä,
kun aikanaan tehtiin päätös, että uusi valimoalan opinahjo
siirtyy osaksi Hervantaan perustettavaa Tampereen ammattikoulua. Saarela oli alusta asti mukana suunnittelemassa
valimokoulutuksen tiloja, joihin alan opetus siirtyi Hämeenlinnasta vuonna 1987. Uudet tilat olivat kooltaan kolminkertaiset vanhoihin verrattuna, ja varustelultaan ylivertaiset.
Alkuun Saarelalla oli työparina Raimo Keskinen. Saarela toimi osin jopa ainoana valimoalan opettajana Tampereella. Alan ammatillisen opetuksen voidaan sanoa pitkälti
henkilöityneen häneen, varsinkin kun Tampereen ammattiopisto on jo jonkin aikaa ollut Suomen ainoa valimoalan
ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Saarela on valimoalalla hyvin tunnettu, ja luettelee haastattelutilanteessa
yrityksiä, joista hänen entisiä oppilaitaan löytyy: Metso,
Sulzer, Novacast, Lokomo… Saarelan nykyiset opettajakollegat Pekka Niemi ja Jussi Janhunen sanovatkin, että mihin
tahansa valimoon Saarela menee käymään, niin aina löytyy
tuttuja.
Tampereen vuosien aikana Saarela ehti tutkintoon johtavan opetuksen lisäksi opettamaan paitsi taidevalukursseilla
VALIMOVIESTI 4 • 2010

Pekka Niemi ojentaa Esa Saarelalle läksiäislahjaa, pronssista Opettajan päiväkirjaa
Saarelan läksiäisissä Tampereen ammattiopistolla 29.9.2010.

ja yrityskoulutuksissa, myös suunnittelemaan ammattiopistolla vieläkin myytävänä olevia valutuotteita. Saarelan käsialaa ovat liikelahjana käytetty Suomen kartan muotoisella jalustalla seisova Näsinneula-kynttilänjalka, valurautainen
paistinpannukello sekä kuusenjalka, jota Saarelaa pyydettiin
kerran esittelemään TV:n aamulähetykseen.
Kun kysyn, millä mielellä Saarela lähti pitkän työuran
jälkeen eläkkeelle, hän vastaa, että jäi haikeudella kaipaamaan
sekä työtä että työkavereita. Tampereen ammattiopiston
valimo on tuntunut toiselta kodilta. Työt Saarela kuitenkin
jättää levollisin mielin seuraajilleen Niemelle ja Janhuselle.
Lehtori Pekka Niemi on opettanut Tampereen ammattiopistossa valimoalaa kohta kymmenen vuotta Saarelan
kollegana, ja vuosi sitten opistossa aloitti Saarelan entinen
oppilas Jussi Janhunen, joka siirtyi opetustyöhön Lokomolta. Janhunen kertoo, että kun hän pitkän empimisen jälkeen
soitti Saarelalle ja kysyi, mitä tietä valimoalan opetushommin pääsisi, Saarela kyseli ensin, että ”meinaatko vanhan
valupapan syrjäyttää?” Saman tien hän kuitenkin kehotti
Janhusta tulemaan seuraavana päivänä opistolle allekirjoittamaan tarvittavat paperit, sillä opettajan paikka olisi tämän.
Eläkkeellä Saarela aikoo jatkaa jo lapsena aloitettua urheiluharrastusta. Hän on kuulunut Suomen ammattioppilaitosten urheiluliittoon ja Hämeenlinnan Tarmoon, lajeina
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muiden muassa pesäpallo, paini ja pikajuoksu. SAKU:n
mitaleja hänellä on kotona runsas 100. Nykyisin Saarela
toimii Tarmossa lähettäjänä ja toimitsijana. Vuonna 2009
hän sai Opetusministeriöltä ansiomitalin tunnustukseksi
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tekemästään
työstä.
Myös Saarelan vanha rintamamiestalo Hämeenlinnassa
pitää kiireisenä, samoin hänen neljän aikuisen lapsensa
viisi lastenlasta. Saarela suunnittele lisäksi matkustelevansa
eläkkeellä ollessa. Suosikkikohteena on Lappi.
Haastattelun lopulla Saarela kertoo, että otti aikoinaan
talteen opettajansa Birger Sirenin Opettajan arviointivihkon
tämän kuoltua 1970-luvun puolivälissä. Vihosta löytyvät
vuodesta 1956 kaikkien Sirenin oppilaiden tiedot ja arvioinnit, myös Pekka Niemen ja Saarelan itsensä. Puhumme,
että tuo arviointivihko on jo historiallisestikin kiinnostava
tietolähde suomalaisesta valimoalan opetuksesta, ja sen
että soisi jossain kohtaa päätyvän vaikkapa Valimomuseoon
näytille tai tutkimuskäyttöön.
Lilli Rasilainen
valimoinstituutti.
koulutussuunnittelija
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metallurgin palsta 15.
Markku Eljaala
Peiron Oy

Sulattaminen mikroaalloilla
Metallien sulatuksessa on
käytetty ja käytetään lukuisia
eri menetelmiä ja energiamuotoja, joista vanhimmat
kuten kupoliuuni(masuuni)
on ollut käytössä liki tuhat
vuotta. Uusimmatkin perusmenetelmät kuten valokaarija induktiouuni ovat nekin jo
satavuotiaita. Seuraavat potentiaaliset sulatusmenetelmät saattavat olla plasmasulatus, elektronisuihkukuumennus, aurinkouuni ja/tai
mikroaallot, joista jälkimmäiseen on tarkoitus pureutua
hieman syvemmin.

tu, että lämpötilan ollessa noin kolme
neljäsosaa metallin sulamispisteestä,
niin metalli alkaa absorboimaan mikroaaltojen energiaa. Absorboituva
energia määrä ei ole kuitenkaan merkittävä ainakaan matalassa lämpötilassa sulavien metallien osalta. Tämän
takia mikroaaltojen käyttö metallien
sulatuksessa edellyttää sopivan lämpöä
välittävän aineen käyttöä. Mikroaaltojen merkittävin etu metallin sulatuksessa on pienet energia häviöt ja nopeus. Mikroaaltosulatus voi vähentää
sulatuskustannuksia jopa 30%.[1] [3]
[4]

Mikroaaltouunin
toimintaperiaate
Taustaa
Mikroaaltoja on käytetty yli 50 vuoden
ajan lukuisissa eri sovelluksissa, joita
muun muassa ovat kommunikointi,
ruuan käsittely, puun kuivaus, kumin
vulkanointi ja niin edelleen. Viime
vuosina kuumennusta mikroaalloilla
on myös menestyksekkäästi sovellettu
keraamisten materiaalien lämmitykseen ja sintraamiseen. Mikroaaltojen
avulla saavutetaan lukuisia etuja kuten
ajan ja energian säästöä. Aivan viimeaikoina mikroaaltoja on ryhdytty käyttämään myös metallien sintrauksessa,
juottamisessa ja sulattamisessa. [1]
[2]
Mikroaaltoja ei suoranaisesti pystytä käyttämään metallin lämmittämiseen
ja sulattamiseen, sillä metallit pääsääntöisesti heijastavat mikroaaltoja. Tähän
on syynä se, että mikroaaltojen vaikutus rajoittuu hyvin ohueen kerrokseen
metallin pinnalla. On kuitenkin havait-
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Mikroaaltoja synnytetään ontelomagnetronilla, joka on suurtehotyhjiöputki. Yksinkertaisuudessaan mikroaaltouuni muodostuu magnetronista, aaltojohdosta ja kammiosta, johon säteily
johdetaan. Mikroaaltojen lämmittävä
vaikutus perustuu dielektriseen lämmitykseen, jossa uunin sisällä muuttuva
sähkökenttä saa pooliset molekyylit
muuttamaan orientaatiotaan kulloinkin
vallitsevan sähkökentän suuntaiseksi.
Tällöin molekyylien liikkeen kitka
muuttuu lämmöksi. Tällaisia poolisia
aineita ovat esim. vesi ja öljy, mutta
metalleissa ei lämpöä vastaavalla tavalla synny, kuten kuvasta 1 on nähtävissä.
Normaali mikroaaltouuni toimii
lähettämällä ionisoimatonta säteilyä
taajuudella 2,45 gigahertziä aallonpituuden ollessa noin 12 cm. Teollisissa
mikroaaltouuneissa voidaan käyttää
muitakin taajuuksia. Taajuuksien käyttöä rajoittaa enemmänkin muilta toi-

minnoilta, kuten telekommunikaatiolta vapaaksi jäävien taajuuksien määrä,
kuin kyseisen taajuuden soveltuminen
itse lämmitystarkoitukseen. [1]
Sähkökentän rinnalla uunissa vaikuttaa myös aaltoileva magneettikenttä, joka indusoi metalliin pyörrevirtoja.
Käytetyillä taajuuksilla pyörrevirrat
keskittyvät kuitenkin varsin ohueen
kerrokseen metallin pinnalla. Otettaessa huomioon metallien hyvä sähkön- ja
lämmönjohtavuus jää näiden pyörrevirtojen lämmittävä vaikutus varsin
olemattomaksi. Tämän pintaefektin
syvyys huoneenlämpöisessä alumiinissa on muutaman mikrometrin luokkaa
ja sulassakin alumiinissa se on vain
noin kolme kertaa suurempi. Sen sijaan
hyvin ohuilla metallikalvoilla ja -pulvereilla induktiivista kuumentumista
tapahtuu. Tästä syystä mikroaaltouuniin laitetun kullatun keramiikan kultaukset saattavat tuhoutua, kuten käy
myös CD-levyn pinnalla olevalle alumiinikalvolle. Pulveroituja metalleja
pystytään sintraamaan mikroaaltojen
avulla lämpötiloihin 1100 – 1300 °C
asti. Mikroaalloilla sintrattujen kappaleiden mekaanisten ominaisuuksien on
havaittu olevan parempia kuin perinteisillä sintrausmenetelmillä saatujen.
Lisäksi mikroaaltosintrauksella tuotantosyklit ovat huomattavasti lyhyempiä
perinteisiin prosesseihin verrattuna. [1]
[4][5]

Mikroaaltosulatus
Metallin kuumentaminen mikroaalloilla sulamispisteeseen asti ei ole ainakaan
nykyisen tietämyksen ja teknologian
valossa mahdollista edes pulveroidulla
metallilla. Tämän takia metallin sulatVALIMOVIESTI 4 • 2010

Kuva 1. Mikroaaltojen energian abrsorboituminen materiaalin sähkönjohtavuuden funktiona. [1]

tamiseksi mikroaalloilla joudutaan
käyttämään jotakin sopivaa välimateriaalia, joka ottaa vastaan mikroaaltojen
energiaa ja sitten siirtää sen sulatettavaan metalliin johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Helpoiten tämä on
toteutettavissa siten, että valmistetaan
upokas, joka absorboi mikroaaltoja,
jonka sisään sulatettava panos laitetaan.
Lisäksi upokas kannattaa eristää jollakin mikroaalloille näkymättömällä
eristeellä lämpöhävikin vähentämiseksi. Tällainen järjestely on esitetty kuvassa 2, jossa esitetään Y-12:n kehittämä laitteisto, jolla alkujaan oli tarkoitus
sulattaa uraania.
Sopivia mikroaaltoja absorboivia
upokasmateriaaleja ovat muun muassa
piikarbidi, zirkonium-, sinkki-, uraanija plutoniumoksidi, joista jälkimmäiset
eivät kuulu joka kodin kemikaalien
joukkoon. Myös magnetiitti- ja graﬁittipulveria voidaan käyttää upokasmateriaalina. Aluuminsilikaatti soveltuu
upokasmateriaaliksi käytettäessä korkeampia taajuuksia (24-30 GHz) tai
esilämmitettynä yli 1000 °C-asteiseksi.
Sulatusta voidaan myös tehostaa laittamalla metallipanoksen sisälle säteilyä
absorboivaa materiaalia, joka sitten
erkaantuu sulan pinnalle panoksen
sulettua. [1][4][5][6]
Sopivan upokasmateriaalin valintaan vaikuttavat luonnollisesti sulatettava metalli, sillä upokkaan tulisi
kestää sulatettavan metallin sulamispisteeseen saakka. Lisäksi upokasmateriaali ei saisi reagoida sulatettavan
metallin kanssa. Yleisimmin käytetty
upokasmateriaali on piikarbidi, jonka
ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä
esim. teräksen ja raudan sulattamiseen.
Eristeenä voidaan käyttää esim. alumiinioksidivillaa. Eristeen käyttö ei ole
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pakollista, mutta eristeen avulla voidaan nopeuttaa prosessia, kun lämpöä
ei pääse leviämään uunin muihin rakenteisiin.[1][4][5][6]

Kuva 2. Kuvassa mikroaaltosulatuksessa
käytetty laitteisto, jonka on kehittänyt Y-12:
National Security Complex [3]

Yhteenveto
Mikroaaltojen eri materiaaleja lämmittävät vaikutukset eivät todellakaan ole
täysin tunnettuja etenkään lämmitettävän materiaalin lämpötilan ja mikroaaltojen taajuuden suhteen. Tämän
johdosta asian ympärillä tarvitaan
vielä paljon tutkimusta, mutta olen
melko varma, että mikroaaltojen käyttö metallurgisissa prosesseissa tulee
yleistymään ja myös kaupallisia sulatuslaitteistoja tulee markkinoille. Ensimmäisessä vaiheessa todennäköisesti lähinnä tarkkuusvaluun ja erikoisseosten sulatukseen.
Merkittävimmät mikroaaltoteknologian sovellusalueet tällä hetkellä
metallurgisessa teollisuudessa liittyvät
malmien käsittelyyn (pelkistysreaktiot
mukaan lukien), suodatin pölyjen
myrkkyjen poistamiseen ja sulatuskuonien käsittelyyn. Tutkimuksen alla on
myös mikroaaltojen käyttäminen valokaariuunissa siten, että mikroaaltojen
avulla pelkistetään rautamalmia hiilen
kanssa, jotka kumpikin ovat hyviä
mikroaaltojen absorboijia. Rauta sulatetaan lopuksi valokaarella. Tämä
voisi mahdollistaa vieläkin tehokkaamman valokaariuunien käytön teräsvalimoissa. [3]
Markku Eljaala
Metallin urkkija
Metallurgist
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Suomen Valimomuseo
Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi

Muista museokauppa!
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MALLINVALMISTUSTA VUODESTA 1988

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

KÄRKIMALLI OY
KENKÄSEPÄNTIE 7
68660 PIETARSAARI
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Puh. (06) 7234 442
Faxi (06) 7234 436
kaj.haavisto@karkimalli.fi
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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 Pietarsaari Oy
PL 37, Birgerintie 3
68601 PIETARSAARI
010 403 00
www.componenta.com
Keycast Oy
PL 100, Merikatu 7
92101 RAAHE
(08) 211 3111, www.keycast.fi
Uudenkaupungin
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi
Beijer 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
SVERIGE
www.karlebo.se
Northcast ky
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
mika.isokyto@northcast.fi
Bruker AXS Nordic AB/Spectral
Solutions AB
Vallgatan 5
SE-170 67 Solna
0400-610799
kari.nieminen@bruker-axs.se
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valimomuseo

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

Naisvaluria etsitään
TAKOa ja nykydokua Valimomuseossa
Suomen museot ovat yhtyneet! Tai ainakin melkein. On
nimittäin perustettu ns. TAKO, joka on museoiden tallennusja kokoelmayhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden yhteenliittymä. TAKOon liittyneet museot on jaettu
pooleihin, joista Valimomuseo on mukana numerossa neljä.
Kyseisessä poolissa käsitellään tuotantoa, palveluita ja
työelämää. Käytännössä kaikki tekniikan alan museot kuuluvat siihen pooliin. Tarkoituksemme on päättää mm. siitä,
mitä kukin museo kerää kokoelmiinsa, jotta ei tule päällekkäisyyksiä tai verisiä tappeluita samasta esineestä.
Toinen TAKOn lähtökohta on nykydokumentointi. Museomaailmassa ollaan huolestuneita siitä, että museoihin on
kerätty vain vanhaa tavaraa ja nykypäivä on kokonaan
unohdettu. Moisista uinahduksista joudutaan vuosikymmenten vieriessä maksamaan karvaasti, kuten olen tälläkin
palstalla joskus mesonnut. Tämä on myös syy siihen, miksi
Valimomuseossa riemuitaan Valimoinstituutin kanssa aloitetusta nykypäivän valimoteknologia keruuhankkeesta. Ja
tässä on syy myös juttuni tämänkertaiselle pääotsikolle.
Kussakin poolissa tehdään vuosittain yksi yhteinen nykydokumentointihanke (lisäksi kukin museo voi tehdä nykydokumentointia omaan piikkinsä niin paljon kuin haluaa
ja ehtii). Meidän poolimme aiheeksi valikoitui ”Teollisuuden
ja työelämän murros – uusien ammattien syntyminen ja
vanhojen muuttuminen.” Valimomuseon siivu aiheesta on
”Naisvaluri nykypäivän museossa”. Naisiahan valimoissa
on ollut jo pitkään, mutta aika harva on päässyt itse valurin
hommiin. Toinen näkökohta hommassa on se, että aika
vähän enää sulaa kaadetaan perinteisin menetelmin. Meidän
tehtävämme on siis etsiä yksi tai useampi harvinaislaatuinen
naisvaluri, tulla ottamaan hänestä muutama valokuva työssään ja kysellä mukavia. Mukavaa ekstraplussaa olisi tietenkin sekin, jos museo saisi kokoelmiinsa jonkin naisvalurin valaman esineen, mutta se ei ole välttämättömyys.
Homma toteutetaan joskus ensi vuonna. Tähän tarkoitukseen
tarvitsisin teidän lukijoiden apua. Onko nykydokumentoinnin kohteeksi halukkaita tai onko edes näköhavaintoa moisesta ihmeestä? Nyt pois turha ujous sekä vaatimattomuus
ja eikun ilmoittautumaan!
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Neljää vuodenaikaa, prinsessaa ym.
Mutta mikä on valumallien alkuperä?

Tulevat näyttelyt
Viime numerossa kerroinkin museon tulevista näyttelyhankkeista. Useat hankkeet ovat mukavasti nytkähtäneet eteenpäin. Esimerkiksi vuodeksi 2012 tarkoitettu näyttely uusista taidevaluista on siinä vaiheessa, että jotkut taiteilijat ovat
jo suunnittelemassa töitään. Samoihin aikoihin näyttelyn
kanssa julkaistaneen kirja vanhoista koristevaluista. Useiden
esineiden malli on tuontitavaraa ulkomaiden, usein Saksan
tai Ruotsin, valimoista. Jutun liitteenä on nyt pieni kuvakavalkadi esineistä, joiden alkuperää me emme tiedä, mutta
olisi kiva saada tietää. Jos näiden alkuperämaa tai peräti
paikkakunta on tiedossa, niin otamme kiitoksella tiedot
vastaan. Seuraavissa numeroissa esittelemme kuvia lisää!
Suomen valimomuseon perusnäyttely on avattu 1989.
Tämän jälkeen perusnäyttelyä ei ole uusittu. Nykyisessä
taloudellisessa tilassa (lama siis vaikuttaa museoissakin…)
uudistusta tuskin lähiaikoina tapahtuukaan. Emme ole kuitenkaan jämähtäneet 20 vuoden taakse. Pyrimme resurssiemme mukaan päivittämään olemassa olevaa näyttelyä ja
samalla museon kokoelmia. Erilaisten yhteistyökumppanien kanssa tässä tavoitteessa ollaan mukavasti edistyttykin.
Nyt museo tarvitsisi pientä sponsoritukea, jotta saisimme
kaikenlaista uutta hienoutta näkyviin. Jos nurkissanne lojuu
turha mutta toimiva kannettava tietokone, niin sellaisen
ottaisimme mielellämme lahjoituksena vastaa!

Mukavaa joulun odotusta,
Janne Viitala
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Erikoisvalu Oy

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

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

Suutarilan Valimo Oy

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

Peiron Oy

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

Mallivaruste Koski Oy

Niemisen Valimo 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

Bet-Ker Oy

Malliveistämö Veijo Karttunen Ky

Improlity

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

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

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

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

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

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

Procatec

Koskelontie 15
02920 ESPOO
040 511 3122
www.procatec.net

Valimoinstituutti

Hepolamminkatu 10
33720 Tampere
Puhelin 0500 625 792 tai 040 800 4374
www.valimoinstituutti.fi
www.valuatlas.fi
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Suomen Valimomuseo

Tehtaanpuisto, 03601 Karkkila
Puhelin (09) 4258 3674 (arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!
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Suomen Valimotekninen yhdistys ry,
Finlands Gjuteritekniska förening rf
JÄSENHAKEMUSLOMAKE / JÄSENTIETOJEN MUUTOSLOMAKE
Anon SVYn henkilöjäsenyyttä
Anon SVYn yritysjäsenyyttä
Korjaan/täydennän tietojani

Jäsennumero

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Koulutus

Kotiosoite
Kotipuhelin

Kotifaksi

Matkapuhelin

Sähköposti (koti)

Työnantaja

Tehtävä yrityksessä

Osoite
Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sähköposti (työ)

www-sivut
Lisätietoja

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

_____/_____ 20__ _____________________________________

SVY

Postita, faksaa tai mailaa lomake
viereiseen osoitteeseen!
Kiitos!
Mahdollisiin kysymyksiin asiamies Rauno Sippel
vastaa mielellään.
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Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY
puh. (03) 766 9736
Faksi (03) 766 9736
e-mail: rauno.sippel@svy.info
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SVY / Rauno Sippel
Kiiskintie 11
17200 VÄÄKSY

Palautusosoite:

Joukkokirje
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