2 2022

VALIMOVIESTI
SUOMEN VALIMOTEKNINEN YHDISTYS RY

Opintopäivien referaatit
Korkeatasoiset luennot vangitsivat mielenkiinnon

JÄSENLEHTI

s.8

THE FINNISH FOUNDRY INDUSTRY
Small but Efficient
VALIMOALAN OSAAMISKESKUS
kouluttaa ja kehittää suomalaista valimoalaa
VALIMOVIESTI 2/2022

s.20
s.28
1

TÄSSÄ NUMEROSSA:

OPINTOPÄIVIEN REFERAATIT

Viimeinkin päästiin kokoontumaan

koronatauon jälkeen, ja kuuntelemaan
erittäin laadukkaita luentoja. s.8

MUISTA
vuosikokous
7.10.2022
kutsu s. 36

THE FINNISH
FOUNDRY INDUSTRY
Small but Efficient
Maamme valimoteollisuuden käyttämää teknologiaa
yleisesti. s.20

VALIMOALAN
OSAAMISKESKUS

VDG VUOSIKOKOUS
MÜNSTER 5.-6.5.2022

kouluttaa ja kehittää
suomalaista valimoalaa
s.28

Aiheena mm. valimoteollisuus muuttuneessa raakaainetilanteessa. s.30

Opintopäivien

Sulatusuunien vuoraus-

Kuka kukin on? s.42

yritysvierailu s. 18

prosessin ja vuorauksen

Kolumni s.45

Valumallin tarina

eliniän kehittäminen s.38

Rivi-ilmoitukset s.47

-kirjan savotta s.34

Paavo Tennilän rahasto

Suomen Valimoteknistä

Päivän Päästöt s.35

jakaa stipendejä s.39

Yhdistystä tukevat

Tuomo Tiaisen

Suomen Valimo-

yritysjäsenet s.48

viisuja s.37

museon palkkapäivä s.40

Tapahtumakalenteri s.49

2

KANSIKUVA: MIKKO RÄSÄNEN, URV
VALIMOVIESTI 2/2022

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
Vastaava päätoimittaja
Sampo Vauhkonen,
puh. 040 825 5810
Toimitussihteeri
Jani Isokääntä,
puh. 040 834 8088
Olavi Piha,
puh. 040 7211220
Juhani Orkas,
puh. 050 556 2288
Lehden ulkoasu ja taitto:
Marjo Salmela/Studio
Spotnik/SFTec Oy
Aineistot:
jani.isokaanta@svy.info
Painopaikka:
Bookcover, Seinäjoki
Painosmäärä: 700
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa.

Niin se talvi vaan taas hujahti ohi. Lumikolat on varastoitu, ja ruohonleikkuri pitää kaivaa esiin, ja ladata akut. Talvi oli pimeää aikaa niin kirjaimellisesti kuin vertauskuvallisestikin. Sota saapui eurooppaan, ja sen
vaikutukset näkyvät aivan jokaisen suomalaisen valimomiehen arjessa.
Energian ja materiaalien hintojen nou-su ja komponenttien saatavavuus
piinaavat monia suomalaisia valimoita ja muita yrityksiä. Tämä talvi tullaan muistamaan vielä pitkään. Suomi jätti Nato-hakemuksen yhdessä
Ruotsin kanssa. Eiköhän siinä ole yhdelle talvelle mullistuksia riittämiin?
Korona alkaa olla ikävä muisto vaan, ja yhdistyksemme hallituskin pääsi keväällä kokoontumaan saman pöydän ääreen. Toki osa hallituksesta
edelleen osallistui etäyhteyksin, mutta melkoisen edustava joukko kokoontui keväisessä säässä Karkkilaan. Niku Nurmi esitteli paikalle saapuneelle kokousväelle Componenta Karkkilan valimoa. Kokouksen jälkeen hallitus sai vielä kokea esittelykierroksen Valimomuseolla. Kyllä
meidän kelpasi.
Sitten koitti toukokuu, ja pitkään odotetut opintopäivät. Ai että tuntuu nyt hyvältä, kun ei tarvitse taas kirjoittaa, että opintopäivät siirtyvät, kuten niin monesti tällä palstalla olen joutunut tekemään. Oli aivan mahtavaa päästä taas tapaamaan kollegoja ja kavereita. Paikalle
oli saapunut viitisenkymmentä valimoalan rautaista ammattilaista. Luentojen sisällöt oli juuri mitä odotinkin, priimaa. ISO kiitos Markku Eljaalalle, luennoitsijoille ja koko tiimille, hyvin vedetty jälleen kerran.
Tilaisuuden järjestelyt oli niin ikään ammattimaisesti hoidettu. Lapland Hotel ja ennen kaikkea sen ystävällinen henkilökunta ansaitsee
isot kiitokset.
Monet kirjoittajat ovat nyt laittaneet kynänsä sauhuamaan. Lehtemme sivuilta löytyy monenlaista luettavaa niin historiasta kuin
nykypäivästä. Niin kai se on, että historiaa tehdään tänään.
Loppuvuoteen mahtuu vielä tekemistä sekä työssä että yhdistystoiminnassakin. Vaikka työtä on paljon, yritetään kuitenkin muistaa levätäkin välillä. Etsitään se aika harrastuksille, puutarhan hoitoon tai ihan
vaan oleiluun. Aina ei ole pakko suorittaa. Nautitaan kesästä.

Seuraavan lehden
ilmestymispäivä vko 38/2022
Aineistot viimeistään 20.08.
mennessä.

Suomen Valimotekninen Yhdistys,
SVY on perustettu vuonna 1947.
SVY:n tarkoituksena on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen teknologia, ihminen ja ympäristö huomioon ottaen.
VALIMOVIESTI 2/2022

Sampo
Vauhkonen
Puheenjohtaja
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SULAN MITTALAITTEET JA TARVIKKEET

Lämpötila-anturit
Simulaattorit

Lämpömittarit
Näytteenottoanturit

MINKON kehittää ja valmistaa täydellisen valikoiman
korkealaatuisia antureita, ja teknologiaratkaisuja sulan
analysointiin. Olipa kyseessä vakiintunut käyttökohde tai
räätälöidyt ratkaisut, keskitymme asiakkaidemme tarpeisiin
tarjoamalla teknistä, suunnittelu- ja palvelutukea
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Beijer Oy
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www.beijers.fi

info@beijers.fi

ASIAMIEHELLÄ
ON ASIAA

AURINKOISTA KESÄÄ!

Yhdistyksen hallitus piti kevään
kokouksen huhtikuussa Karkkilassa. Ennen kokousta pääsimme tutustumaan Componenta Castings
Oy Karkkilan valimoon, sekä kokouksen jälkeen Suomen Valimomuseoon museonjohtaja Tommi
Kuutsan johdolla. Museon perusnäyttelyn uudistus on erittäin onnistunut, suosittelen lämpimästi
suuntaamaan kesälomareissulla
Karkkilaan.
Uusia henkilöjäsenhakemuksia
saatiin käsittelyyn kuusi kappaletta.
Samanaikaisesti neljä jäsentä erosi
yhdistyksestä, ja kolmen jäsenen
poismenosta tuli tieto. Hallitus hyväksyi kokouksessaan yhdistyksen
uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

pensoimiseksi. Kirja kertoo suomalaisesta valumallien valmistustekniikasta ja sen ylväästä historiasta. Hallitus päätti anotun suuruisen apurahan myöntämisestä Kari Pohjalaiselle.
Useampaan otteeseen siirretyt
opintopäivät päästiin viimeinkin
pitämään Tampereella 5.-6.5.22.
Opintopäivät aloitettiin vierailemalla Hetitec Oy:n toimitiloissa.
Toimitusjohtaja Ville Moilanen
kertoi Hetitecin viime aikojen
kuulumisia ennen tarkempaa
perehtymistä tuotantoon.

ovat ma-ke, ke-pe ja ma-pe. Yksityiskohtaisempia tietoja matkasta tulee
elokuussa.
Yhdistyksen 75-juhlavuosikokouksen järjestelyt etenevät aikataulussa. Kutsu vuosikokoukseen löytyy
jo tästä lehdestä, varsinainen ilmoittautuminen alkaa syksyllä.

Jani
Isokääntä
Asiamies

Opintopäivien osallistujamäärä oli ilahduttavan korkea. Pitkästä aikaa peräti 42 henkilöä
oli mukana tapahtumassa. AiAnttila Mervi, Raahen Valimo Oy
heet herättivät vilkasta keskusKatajainen Jussi, LeinoCast Oy
telua niin luennoilla kuin illanKoivuniemi Kalle, Karhuvalu Oy
vietossakin, mikä tietysti on yksi
Kukkonen Eetu, SFTec Oy
merkki onnistuneista ja mielenLehtonen Toni, Peiron Oy
kiintoisista opintopäivistä. KiiteVirtanen Juha, LeinoCast Oy
tään vielä kaikkia luennoitsijoita ja paikan päällä olleita. Myös
Hallitus ja asiamies toivottavat
koulutustoimikunta ansaitsee kiiuudet jäsenet tervetulleiksi mukaan tokset hyvistä aiheista ja opinyhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen topäivien järjestämisestä. Täsjäsenmäärä on nyt 561 henkilöjäsä Valimoviestin numerosta voi
sentä ja 47 yritysjäsentä. Jäsenmak- lukea tarkemmin Kauheaa kaasut on kevään aikana postitettu se- vausta -aiheisten opintopäivien sisällöstä.
kä henkilö- että yritysjäsenille. Aikaisempien vuosien tapaan tämä
aiheuttanee turbulenssia yhdistykKesän 2023 GIFA-messumatka
sen jäsenmäärässä.
etenee, yhteistyössä FCM-matkaPT-rahastoon saatiin yksi stipendi- toimiston kanssa. Ennakkovaraukhakemus: Kari Pohjalainen anoi ra- set hotelleihin on jo tehty, yhteenhastolta 1777,50 euron avustusta
sä 85 huonetta ja 155 paikkaa.Matkirjoittamansa kirjan, ”Valumallin
kapaketteja tulee viime kertaiseen
tarina”, taittokustannusten komtapaan siten, että vaihtoehtoina
VALIMOVIESTI 2/2022
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WE HELP WITH THE MINING OF
RAW MATERIALS EVERY DAY.
By assisting with the construction of large, high performance machines with the help of our products and experts.

new
Product
SEMCO FF
Water Based Coatings
Reducing Formaldehyde
Emissions

FIND
OUT
MORE:

Castings are indispensable in the manufacturing of bucket wheel excavators and giant off-road trucks that
need to work continuously and reliably despite their size.
Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with innovative
solutions, efficient technologies and products of the highest quality. Together with the expertise of
experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.
FOSECO. Think beyond. Shape the future.
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se
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infosweden@foseco.com
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Kauheaa Kaavausta
-Opintopäivät 5.-6.5.22

OPINTOPÄIVIEN
REFERAATIT
Referoija työskentelee valuasiantuntijana Kotkassa sijaitsevalla, tulevaisuuteen panostavalla
konepaja Juhani Haavisto oy:llä.
Alkuun kirjoittaja haluaa kiittää
opintopäiväluennoitsijoita antoisista esityksistä, ja pahoitella sitä suurta määrää informaatiota,
joka jäi näiden referaattien tavoittamattomiin. Referoija kehottaakin lukijoita lämpimästi
osallistumaan itse seuraaville
opintopäiville. Kiitos kuuluu
myös järjestäjille, sekä MegaTrade oy:lle, joka muisti saunojia virvokkeilla.

sesta saakka. Ei-rautametallien
myynti on sen sijaan jäänyt sille
tasolle, johon se putosi Covidin
jäljiltä 2020. Kauppa käy, mutta
kaikkien materiaaliryhmien myyntiodotuksissa näkyy selvää pudotusta sen jälkeen, kun Venäjä
hyökkäsi Ukrainaan.

VALUTUOTANTO
EUROOPASSA JA
SUOMESSA VUONNA 2021
Juhani Orkas, Valimoteollisuus ry

Palloraudan vastaavat luvut
vuodelta 2021 ovat 25500 tonnia
(+10%), vienti 9000 tonnia (+12%)
ja arvo 63M€ (+21%).

Kattavaa tilastotietoa Euroopan
valutuotannosta, ja paljon muuta
valamiseen liittyvää aineistoa, on
saatavissa The European Foundry Association:n nettisivuilta
(www.caef.eu/).

Suomessa GJS-valujen tuotanto
on kasvanut vuodesta 2020 vuoteen 2021 tasolta 17000 tonnia/
vuosi tasolle 20600 tonnia (+19%),
josta viennin osuus on noussut
3900:sta 6300 tonniin (+60%).
Tuotannon arvo on noussut
13%, 36M€:een.

Teräsvalujen tuotanto 2021 oli
5600 tonnia (-16%), vienti on pudonnut 1242 tonniin (-38%), ja
tuotannon arvo 49,5M€ (-16%).

Kupariseoksissa tuotanto oli
2500 tonnia (+4%) ja 28M€ (+5%),
josta vientiin meni noin kolmannes
Euroopan valimoiden toteutunut830tn (muutos +70%).
ta myyntiä, ja puoli vuotta tulevaan
ajoittuvia myyntiodotuksia kuvaaAlumiiniseosten tuotanto on kasvissa FISI-indekseissä (Foundry Invanut saman verran kuin kuparisedustry Sentiment Indicator) rautaosten, +4%, ollen 2021 1800 tonja teräsvalujen myynti on ollut tunia. Tuotannon arvo on kasvanut
kevassa kasvussa Covid19-pande25 miljoonaan euroon (+38%), kun
mian alun jälkeisestä notkahduk-
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TEKSTI: PEKKA OLKINUORA

taas viennin osuus on suorastaan
romahtanut 115 tonniin (-87%).
Nämä yhteenlaskettuna, vuonna 2021 Suomessa valmistui 56000
tonnia valuja, arvoltaan noin 200
miljoonaa euroa. Samaan aikaan
maailmassa tehtiin valuja yli 100
miljoonaa tonnia. Tästä puolet
valmistui Kiinassa. Intia, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat keskenään
samalla tasolla, kukin valoi noin
11..17 miljoonaa tonnia.

AJANKOHTAISTA
VALIMOTUTKIMUKSESTA
JA -KOULUTUKSESTA
Juhani Orkas, Aalto-yliopisto
OSKAVA, ”osaamista ja kestävää kasvua valutuoteteollisuudessa”, on aikavälille 1.8.2020 –
31.12.2022 ajoittuva, erityisesti
valimoalan koulutuksen edistämiseen tähtäävä hanke. Hankkeen toteuttajana on Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Koulutus on tärkeää, koska se paitsi
lisää osaamista valimoissa, myös
edistää valujen käyttöä koneenrakennuksessa valuosaamisen karttuessa.
Tärkeä osa OSKAVA-hanketta ovat
pilottivaiheen koulutukset, joista
saatuja kokemuksia käytetään koulutustarjonnan kehittämiseen jatkossa. Useita pilottikoulutuksia on
jo pidetty, ja ne jatkuvat edelleen.

VALIMOVIESTI 2/2022

Koulutusten ohella valuosaamista pyritään hankkeen puitteissa
lisäämään myös VALUATLAS-sivuston päivittämisellä. Uudistuneeseen sivustoon (www.valuatlas.fi) kannattaa käydä tutustumassa.
Osana OSKAVA-hanketta ovat
myös valujen hiilijalanjäljen arviointiin tarkoitettu, Excel-taulukkoon pohjautuva ”VALAS”-nimen saanut laskuri, ja erityisesti
huoltovarmuuden näkökulmasta
tehty selvitys valuosaamisen tilanteesta ja säilymisestä Suomessa.
GREEN FOUNDRY on Meehanite Technology Oy:n ajalla 20182022 koordinoima hanke. Sen tavoitteena on vähentää valimoteollisuuden aiheuttamia ympäristöhaittoja, ja parantaa valimon sisäilman laatua edistämällä epäorgaanisten sideaineiden käyttöä
rautametallien valamisessa. Hanke koostuu muun muassa eri sideainejärjestelmien aiheuttamien valimon tuotannonaikaisten päästöjen mittaamisesta, sekä käytettyjen valimohiekkojen elvytykseen
liittyvästä tutkimuksesta.
HYBRIDIVALU on puolestaan
Aalto-yliopiston ja useamman
suomalaisen valuja valmistavan
ja käyttävän yrityksen yhteishanke. Hankkeessa pyritään löytämään parhaita tapoja yhdistää
kestävästi ja kustannustehokkaasti perinteistä valamista ja
uudempia tekniikoita, kuten
hiekan, muovien, ja metallien
3D-tulostusta.
Yhtenä hankkeen osatavoitteena on selvittää eri 3D-tulostustekniikoiden soveltuvuutta etenkin suurempien mallivarusteiden
valmistamiseen. Hiekkaa voi tulostaa, mutta voisiko mallinkin
tulostaa niin, että se kestää
käyttöä?

VALIMOVIESTI 2/2022

Juhani Orkas aloitti
opintopäivät kattavalla esitelmällä Euroopan
ja Suomen
valutuotannosta.

Toinen tavoite on löytää uusia,
kustannustehokkaita ja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisia tapoja valukomponenttien lyhytsarjojen valmistamiseen. Keskiössä ovat muun muassa 3D-tulostetun ja perinteisesti kaavattujen muotinosien käytön yhdistäminen, 3D-tulostetun hiekan elvytettävyys, epäorgaanisten sideaineiden soveltuvuus hiekan 3Dtulostukseen, ja eri menetelmien
kustannus- ja hiilijalanjälkien vertailu.

olta valimoalalla on herättänyt se,
että päästöjen raja-arvot uudessa
SF BREF:ssä ovat radikaalisti
tiukemmat kuin nykyisessä versiossa. Esimerkiksi pölyjä sallitaan nykyisessä BREF:ssä 5-20mg kuutiometrissä ilmaa, kun uuteen BREF:
iin olisi näillä näkymin tulossa rajaarvoiksi <1-4mg/m3. Vastaavasti
amiinien raja-arvo putoaisi tasolta <5mg/m3 kymmenesosaan,
<0,5mg/m3. Lisäksi päästömittauksia tulisi tehdä merkittävästi nykyistä tiheämmin.

Hankkeen kolmas tavoite
on laatia Valuatlaksen yhteyteen
suunnitteluohjeistus hybridimenetelmillä valmistettaville valukomponenteille.

Ympäristöluvasta vastaava viranomainen (AVI) voisi poikkeustapauksissa myöntää valimolle
BREF:n tasoa lievemmät päästöraja-arvot, mutta he eivät luultavimmin helposti salli siitä poikkeamista. Valimon päästöjen tulee olla uuden BREF:n mukaisia neljän
vuoden siirtymäajan kuluessa
uuden BREF-version julkaisusta.

SF BREF on valimoita ja takomoita koskeva, ympäristönäkökulmasta parhaita käytäntöjä kuvaava, Euroopan Unionin ylläpitämä
ohjeisto. Samainen dokumentti sisältää myös päästöille asetettuja
raja-arvoja (AEL, Associated Emission Levels). Kaikkien suurempien
valimoiden ympäristöluvan on perustuttava näihin AEL-raja-arvoihin
(rautametallien tapauksessa tuotanto yli 20 tonnia päivässä).
BREF:n nykyinen versio on vuodelta 2005, ja sitä ollaan parhaillaan päivittämässä. Uusi versio
tullee voimaan 2024. Suurta hu-

Uuden BREF-ehdotelman
kommentointiaika on umpeutunut, mutta esim. CAEF ilmaisi aikanaan hyvin selvästi, että ehdotetut uudet raja-arvot ovat aivan
liian tiukat.
Yksittäinen valimo ei tässä vaiheessa voine muuta kuin seurata
tilannetta aktiivisesti, ja toivoa, että uusin BREF ei tule voimaan näin
tiukkana.
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HIEKKAPROSESSIN
OIKEA TOTEUTUS
Hannu Karjalainen, Oy Lux Ab
Kaavaushiekan hienoaines on
tuhoisaa hiekan ominaisuuksille.
Enemmän hienoaineksia tarkoittaa enemmän hiekan pinta-alaa
tilavuusyksikköä kohden. Kun
ominaispinta-alaa on enemmän,
sama hiekan sideainemäärä johtaa ohuempaan sideainekalvon
paksuuteen, ja sitä kautta matalampaan hiekan lujuuteen. Hienoainekset myös tukkivat hiekkarakeiden välejä huonontaen
kaasunläpäisevyyttä.
Pölymäärää mitattaessa märkäseulonta olisi kuivaseulontaa
tarkempi tapa nimenomaan pölyjakeiden määrittämiseen, mutta käytännössä valimoissa seulonta tehdään kuivana. Peukalosääntönä seulasarjan 0,125mm seulan
läpi saisi päästä enintään 2,5%
hiekan painosta, ja seulasarjan
pohjalle, ns. pannulle, ei saisi
jäädä yhtään pölyä.
Pneumaattinen hiekansiirto on
yksi merkittävä pölyn aiheuttaja.
Ainoa oikea tapa valimohiekan
pneumaattiseen siirtoon on niin
sanottu tulppasiirto, jossa pienellä ilmamäärällä ja suhteellisen korkealla paineella hiekkaa työnnetään putkistossa eteenpäin, ikään
kuin putken poikkipinta-alan täyttäviä hiekkadyynejä. Tulppasiirron
vastakohtana on läpipuhaltava siirto, jossa hiekka puhalletaan fluidisoituna suuren ilmamäärän kanssa
putkiston lävitse. Läpipuhaltavassa siirrossa hiekan nopeudet putkistossa ovat suuruusluokkaa 2025m/s, kun nopeus tulppasiirrossa jää selvästi alle 10 metriin sekunnissa. Korkeammat nopeudet
kasvattavat hiekkarakeiden liikeenergiaa, ja johtavat niiden murenemiseen niiden törmätessä
toisiinsa ja muihin esteisiin.
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Hannu Karjalainen kertoi, miten
hiekkaprosessi toteutetaan oikeaoppisesti. Hiekan ominaisuuksien säännöllinen mittaaminen
on tärkeää.

Ainoa hyväksyttävä poikkeus
tulppalähetyksestä on hiekan purku säiliöautosta valimolle. Säiliöautot joutuvat purkamaan hiekkalastin läpipuhaltavalla periaatteella, koska auton säiliö ei kestä tulppalähetyksen vaatimaa painetta.
Hiekan vastaanottosiilon tulisi olla lähellä auton purkupistettä, jotta hiekalle tuhoisalla tavalla tehty
siirto jäisi lyhyeksi.
Myös hiekkaputkiston suunnittelulla on merkittävä vaikutus pneumaattisen siirron hiekalle aiheuttamaan vahingon määrään. Hiekkaputkiston tulisi nousta mahdollisimman lähellä hiekanlähetintä
pystysuorassa lakikorkeuteensa,
ja jatkua sen jälkeen suoraa linjaa määränpäähänsä asti. Jokainen mutka matkalla pysäyttää
hiekan, ja pakottaa käyttämään
korkeampaa kuljetuspainetta ja
enemmän ilmaa. Tämä taasen
johtaa virtausnopeuksien kasvamiseen etenkin putkiston loppuosalla.
Pölyä väistämättä syntyy hiekkaa
käsiteltäessä. Sitä kannattaa poistaa kaikista paikoista, joissa se on
mahdollista: siiloista, tyhjennystäryltä, murskaimelta, jäähdyttimiltä, hiekansekoittimilta.
Tuuliluokitin on tehokas laite pölyn erottamiseen. Se on leijupetijäähdyttimen ohella niitä harvoja

laitteita, jotka kykenevät erottamaan pölyä hiekan seasta, eikä
vain hiekkaa ympäröivästä ilmasta. Jos tuuliluokittimia ei valimolta löydy, niitä kannattaa hankkia.
Jos niitä on, niistä tulee pitää
huolta, sillä ne tapaavat kulua
epätasaisesti, ja joskus osittain
tukkeutua. Yhtenäinen ja tasapaksu putoavan hiekan verho
on tärkeä tuuliluokittimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Lux Oy auttaa tarvittaessa
tuuliluokittimien kanssa.
Kaikesta huolimatta pölyä kuitenkin pääsee siiloihin. Siilojen
muodolla on merkittävä vaikutus
siihen, miten paljon pölystä aiheutuu haittaa. Pöly tapaa rikastua siilon reuna-alueille, joissa hiekan
kierto on hidasta. Kun siilo sitten
kerrankin ajetaan lähes tyhjäksi
juuri sitä isoa ja tärkeää muottia
kaavattaessa, suuren pölypitoisuuden kerännyt hiekka rojahtaa
siilon reunamilta liikkeelle. Edullisin siilo olisi kapea, korkea, ylhäältä katsottuna poikkileikkaukseltaan pyöreä, ja siinä olisi jyrkkä pohjakartio. Käytännössä siilot
ovat kuutiomaisia, matalia, ja niiden pohjakartion jyrkkyys riittää
juuri ja juuri pölyttömän hiekan
ulosvirtauksen varmistamiseen.
Tällainen siilo kannattaa ajaa
säännöllisesti tyhjäksi, ja estää
ylenmääräinen pölyn kertyminen siilon reuna-alueille.
VALIMOVIESTI 2/2022

Hiekan ominaisuuksien säännöllinen mittaaminen on tärkeää. Esimerkiksi hiekan pölypitoisuuden
mittaus on myöhäistä silloin, kun
valujen laatuongelma on jo käsissä, ellei normaalitilanteesta ole
mittaustuloksia käytettävissä. Yksittäiset mittaukset ovat myös siinä mielessä ongelmallisia, että yhdestä ja samasta siilosta voi saada
päivän aikana täyden skaalan erisuuruisia pölypitoisuuksia. Säännöllisistä mittauksista taasen pystyy havaitsemaan trendejä: Jos
pölypitoisuuden keskiarvo nousee hiljalleen tai äkillisesti, se antaa syyn käydä tarkastamassa esimerkiksi tuuliluokitinten kunnon
ja ilmavirtaamat.
Sama pätee hiekan lujuuksiin.
On perusteltua mitata kunkin sekoittimen hiekkojen kovettumisnopeuksia ja loppulujuuksia säännöllisesti. Ilman vertailudataa on
yksittäisestä lujuusmittauksesta
vaikea tehdä johtopäätöksiä, kun
putsaamossa alkaa näkyä mahdollisesti hiekan lujuuteen viittaavia
ongelmia. Syynähän voi olla moni
muukin asia, kuin hiekan lujuus –
esimerkiksi puutteellinen sullonta,
tai vioittuneet mallivarusteet. Jos
esimerkiksi coldbox-hiekka vaikuttaa mittaustulosten valossa aiempaa heikommalta, ja pölypitoisuudet hiekassa ovat matalat, voisi
syytä lähteä seuraavaksi etsimään
vaikkapa coldbox-sideaineen aktivaattorin joukkoon päätyneestä
kosteudesta, joka tuhoaa aktivaattorin nopeasti. Olisiko hiekkaa
tuova säiliöauto käyttänyt viime
kerralla omaa kompressoriaan,
jossa ei ole kuivaimia?

ONKO UUSI MIKSERI PAREMPI KUIN 30 VUOTTA VANHA
Michele Ingegnoli,
F+M engineering
F+M Engineering (www.foundryengineering.ch) on yritys, joka
yhtenä osa-alueenaan suunnitteVALIMOVIESTI 2/2022

Michele
Ingegnoli luennoi
etänä asiantuntevasti miksereistä.
Kuvassa
Markku
Eljaala
isännöi
yhteyksiä.

lee ja valmistaa valimolaitteita,
mutta pelkkien laitteiden lisäksi
mielellään tarjoaa valimolle laajempaakin apua koko tuotantoprosessin hallitsemiseksi. Herra
Ingegnoli on yrityksen myyntijohtaja. Suunnittelu tapahtuu Sveitsissä, laitteiden tuotanto puolestaan Tšekin tasavallassa.
Alkuperäinen esitys oli 80 luentokalvon pituinen, joten tähän referaattiin mahdutetaan vain pintaraapaisu aiheesta. Esitelmöitsijä
antanee kiinnostuneille lisätietoa
aiheesta (m.ingegnoli@foundryengineering.ch)
Lyhyt vastaus kysymykseen
”onko uusi mikseri parempi
kuin 30 vuotta vanha”, kuuluu
”kyllä, mutta EI ratkaisevassa
määrin”. Materiaalit ovat parantuneet, moottoreiden hyötysuhteet nousseet, ja ohjaustekniikka
on kehittynyt. Toimintaperiaate
ja itse laite ovat kuitenkin paljolti samat kuin 30 vuotta sitten.
Yksittäisiä laitteita enemmän 30
vuodessa on muuttunut koko hiekankäsittely- ja kaavausprosessia
koskeva ajattelutapa. Laadukkaan
valun tekemiseksi pitää keskittyä
koko prosessin hallintaan kaikkine
muuttujineen, eikä pelkästään yksittäisiin laitteisiin – ”the total process control”. Samanaikaisesti ympäristölle ja ihmisille aiheutuvia

haittoja ja vaaroja sekä energiankulutusta on ryhdytty aktiivisesti
vähentämään.
Kehittynyt ohjaustekniikka mahdollistaa paljon tällä saralla, mutta
tärkeämpää on ihmisten pyrkimys
koko prosessin hallintaan.
“The total process control”
pitää sisällään laajan skaalan asioita: valimon layoutin ja materiaalivirrat, menetelmäsuunnittelun,
mallivarusteiden ominaisuudet,
hiekan laadun ja tavat käyttää sitä,
tuotantolaitteiden soveltuvuuden
ja kunnossapidon, sulatuksen, tyhjennyksen, hiekan elvytyksen, putsauksen, jne.
Esimerkiksi hiekankäsittelyn
osa-alueella mikserin tulee toki
olla hyvä, mutta se ei yksin riitä.
Aivan aluksi sisään ostettavan
hiekan tulee olla saapuessaan
hyvälaatuista. Hiekansiirron valimon sisällä tulee tapahtua hiekkaa vahingoittamatta, ihmisiä
vaarantamatta, ja energiaa haaskaamatta. Hiekkaa vastaanottavan siilon tulee olla oikein muotoiltu, ja siinä tulee olla toimiva
pölynpoisto.
Hiekankäsittelyssä on mielekästä ajatella enemmän sitä,
mikä vaikutus hiekalla on valukappaleen laatuun, kuin pelkkiä hiekankäsittelystä itsestään
aiheutuvia kustannuksia.
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Kun viimein päästään mikserille, sen tulee annostella sideaine
hiekkaan tarkasti oikeassa määrin,
ja sekoittaa hiekka tehokkaasti.
Ohjaustekniikka auttaa tässä. Samaan aikaan työntekijöiden altistus pölylle ja kemikaaleille tulee
pitää kurissa. Esimerkiksi nousevalla ja laskevalla mikserillä saadaan rajoitettua ilmaan leviävän
pölyn määrää kaavattaessa korkeudeltaan merkittävästi vaihtelevia muotteja.

MIKÄÄN EI OLE MUKA
MUUTTUNUT, MUTTA
SUTTA TULEE
Markku Eljaala, Peiron Oy
”Mutta kun mikään ei oo muuttunut..” on monille valimolaisille
tuttu mantra, jota usein hoetaan
susivalun äärellä.
Jonkin asian on kuitenkin täytynyt muuttua, jos aiemmin onnistuneesta valusta alkaa tulla aiempaa säännöllisemmin sutta. Muutokset valimon omissa, mutta
myös raaka-ainetoimittajien prosesseissa, ovat usein pieniä ja
myös hitaita, ja siten vaikeita
huomata. Muutosten seurauksena on yleensä selkeän katastrofin sijaan pieniä muutoksia valujen laadussa. Hiekan laadun heikkeneminen havaitaan usein vasta viiveellä putsaamossa. Voi olla, että vain tiettyjen tuotteiden
susiprosentti kaksinkertaistuu.
Ongelman aiheuttaja on jo voinut korjaantua, kun ongelmaan
havahdutaan.
Merkittävä osa valuvirheistä tehdään kaavauksessa. Usein kaavaamon ongelma alkaa jo suunnittelupöydältä. Hyvä valunsuunnittelu ei tarkoita vain toimivaa valujärjestelmää. Suunnittelu on epäonnistunut myös silloin, jos vaikkapa keernavälykset ovat pielessä, keernojen nostopisteitä ei ole
huomioitu, muotin osia ei pysty
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Vuorossa Markku Eljaala herättämässä keskustelua luennollaan "Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee".

peitostamaan, tai muotti on vaikea tai pahimmillaan vaarallinen
kaavata. Suunnittelijan tulee aktiivisesti miettiä, mikä kaikki voisi
mennä pieleen. Tämä johtaa
yleensä robustimpaan tulokseen.
Robustius valusuunnittelussa on
sitä, ettei kaikkien muuttujien tarvitsekaan olla täsmälleen kohdallaan, mutta työ onnistuu silti.
Entä muottihiekka? Se näyttää
aina samalta, mutta toimittajalla
on voinut olla häiriöitä seulonnassa, pesussa, pölynpoistossa tai
kuivauksessa. Hiekan kuljetuksessa on vaihtelua – kuljettajat vaihtuvat, puretaanko auto tällä kertaa hitaasti vai nopeasti? Hiekkaesiintymässäkin, josta hiekka kaivetaan, voi olla vaihtelua. Onko
toimittaja itsekään tietoinen kaikesta vaihtelusta, ja muistaako
kertoa siitä valimolle?
Hiekan ominaisuuksien hajonta
kasvaa edelleen pneumaattisen
hiekansiirron vaikutuksesta (pölynmuodostus), siiloissa (lajittuminen), pölynpoiston suodatinten tukkeutuessa hiljalleen, ilman ja hiekan lämpötilan ja kosteuden vaihdellessa. Kompressorien tuottaman ilman paine sahaa
omalla hajonnallaan ylös ja alas.

Kompressorien yhteydessä sijaitsevat ilmankuivaimet ovat nekin
yksi vaihtelun lähde. Ulos sijoitetun siilon kannessa saattaa olla
pieni vuoto, josta sataa vettä siiloon, tietenkin vain sadepäivinä.
Kiertohiekan ominaisuuksien vaihtelua kasvattaa edelleen esimerkiksi tuotannossa kulloinkin olevien valukappaleiden vaihteleva
hiekka-metalli-suhde, ja siitä seuraava vaihtelu sideaineen palamisessa valun jälkeen.
Hiekkamikserin säätöarvoja ei
tietenkään ole muutettu, paitsi..
Hiekkaluistien päälle voi päätyä
este, vaikkapa hiekkapaakku tai
kunnossapidon pudottama ruuvi, joka rajoittaa vähän luistin
avautumaa. Kaavaaja on tyytyväinen, kun muotit ovat lujia.
Putsaamossa esiintyy viikon kuluttua pinhole-epidemia. Hiekkamikserin kaira likaantuu työvuoron tai useamman kuluessa.
Sideainemäärät mitataan irrottamalla letkut suuttimista, mutta itse suuttimet jatkavat hitaasti etenevää tukkeutumistaan.
Edelleen sideaineiden ja peitosteiden raaka-aineissa ja lopputuotteissa on valmistustoleranssinsa. Raaka-aineita on voitu korVALIMOVIESTI 2/2022

vata toisilla. Keinovalikoimaa vastaanottotarkastukseen valimolla
ei ole liiaksi. Varastoitaessa ei välttämättä noudateta FIFO-periaatetta (first in - first out), vaan varaston nurkassa voi pitkäänkin ikääntyä sideainetynnyri, joka lopulta
päätyy käyttöön.
Sulatto ei kuulu tämänkertaiseen
teemaan, mutta esimerkiksi kostea senkka yksinään voi tuhota
koko erän terässulaa.
Kaikki muutokset prosessissa
ovat potentiaalinen riski. Luennoitsija kertoo Peironilla olevan
käytössään prosessimuutosloki,
johon kuka tahansa pystyy kirjaamaan havaitsemansa prosessimuutoksen. Yksi keino varautua vaihtelua vastaan on prosessimuuttujien säännöllinen mittaaminen ja mittaustulosten seuraaminen. Kylmänä kovettuvien hartsihiekkojen osalta tyypillisimmät
parametrit ovat:
- seula-analyysi (raekoko ja
-jakauma sekä pölypitoisuus),
- palohäviöt (hartsijäämien
määrä kiertohiekassa)
- hiekan lujuuskokeet
- sähkönjohtavuus
- ominaispinta-ala
Mitä tahansa mitattaessa tulee
huomioida mittausepävarmuus ja
mittauksen toistettavuus. Laitteiden kalibroinnista on syytä huolehtia. Pienestä näytteestä ei yleensä
saa edustavaa mittaustulosta. Mittaustiheys voi olla niin harva, että
harvoin toistuva, mutta merkittävä
häiriö jää havaitsematta. Mittauksen suoritustavat tulee olla tarkasti ohjeistettu, tai vaihtoehtoisesti
mittaajan tulisi olla aina sama henkilö. Näyte tulisi ottaa aina samasta paikasta samalla tavalla. Mieti
kriittisesti mitä ollaan tekemässä,
ja miksi. Ero keskiarvon ja keskihajonnan välillä on tärkeää ymmärtää.
VALIMOVIESTI 2/2022

Alussa esitettiin väite ”merkittävä osa valuvirheistä tehdään
kaavauksessa”. Valuvirheet tosiaan tehdään. Kaavaaminen
on hankalasti hallittava käsityövaihe, jossa työntekijän ammattitaito korostuu. Kaavaajaan ammattitaito kasvaa, kun hän pääsee itse säännöllisesti näkemään tekemiään valuja pian
muotin purkamisen jälkeen.
Hiekan sullonta on yksi asia, johon saa mahtumaan paljon vaihtelua. Eräässä peitostekokeessa
tahaton vaihtelu hiekan sullonnassa osoittautui peitostetta merkittävämmäksi tekijäksi hiekan sintraantumisen ja metallin kiinnipureutumisen kannalta.
Muotin tiiliputkitus ja peitostaminen ovat niin ikään haastavia käsityövaiheita. Putkisto voidaan koota tyystin väärin. Peitostamisen
riesana ovat suorastaan ristiriitaiset tavoitteet – kalvopaksuutta pitäisi olla paljon estämään hiekan
kiinnipalamista, ja samaan aikaan
peitosteen pinnan pitäisi olla sileä
ja valumaton. Nuo tavoitteet edellyttävät kompromissia peitosteen
ohenteen määrää valittaessa. Kun
peitosteen sopiva ohennusmäärä
on löytynyt, oman ongelmansa
tuottaa peitosteen käytönaikainen
mittaaminen. Yksinkertainen märkäkalvon paksuusmittari antanee
käyttökelpoisempia mittaustuloksia kuin ominaispainomittaus
(Baume-tikku) tai viskositeettimittakupit (Ford).
Muotin helppo sullottavuus,
putkitettavuus ja peitostettavuus
ovat nekin osa robustia valusuunnittelua. Valtava määrä huonosti
paikallaan pysyviä kokilleja ei ole
robustia. Kokillit liikkuvat, ja voivat
toki itsessäänkin olla vaihtelun lähde – esimerkiksi lika, kosteus ja
ruoste kokillin pinnalla. Monimutkainen tiiliputkitus on altis virheille, ja myös houkuttaa kaavaajan
oikomaan putkitusta tehtäessä.

Väärin valitut keernavälykset, huonot valinnat mallivarusteiden materiaaleissa (mallien eläminen),
ovat nekin osa epäonnistunutta suunnittelua, ja kostautuvat
muottia kootessa.
Kuinka käsityön laatua voi parantaa? Prosessimuuttujien vaihtelun
vähentäminen on mahdollista, ja
siten suorastaan velvollisuus. Käsityön osalta voinee yrittää tunnistaa parhaita käytäntöjä, ja jalkauttaa niitä parhaansa mukaan kaikkien käyttöön.
Mitä sitten on tehtävissä
ongelmien juurisyiden selvittämiseksi? Systemaattisen (siis toistuvan, ei-satunnaisen) ongelman
selvittäminen on yleensä mahdollista – ongelmalle on olemassa selvä syy, se vain pitäisi tunnistaa. Satunnaisten ongelmien selvittäminen on huomattavasti vaikeampaa.
Prosessidatan kerääminen ja
analysointi on usein avuksi. Vaikkei akuutin ongelman juurisyytä
löytyisikään, kaikenlaisen hajonnan pienentäminen on aina
hyvästä.
Prosessiin voidaan tehdä muutoksia perustuen oletukseen ongelman syystä, ja todentaa vaikutus koevalulla. Usein muutetaan
tosin tyystin muuta kuin ongelman
juurisyytä. Juurisyy on sattunut samanaikaisesti poistumaan. Koevalu näyttää hyvältä, ja väärään paikkaan tehty muutos jää voimaan.
Yksi lähestymistapa on ongelman pahentaminen tahallisesti.
Jos ongelman syyksi epäillään
peitosteen huonoa kuivausta,
kuivataan peitoste vielä huonommin, ja todetaan, paheniko ongelma.
Myös jokaisen työntekijän ymmärrys koko prosessista antaa kullekin
paremmat valmiudet tehdä oma
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työvaiheensa oikein. Koulutus luo
pohjan, jota kirjalliset ja selkeät
työohjeet myöhemmin ylläpitävät.
Pitkän ja yksityiskohtaisen esityksen, josta referaattia tehdessä
karsiutui paljon asiaa pois, voinee
yrittää kiteyttää kolmeen sanaan:
Epäile, mittaa ja vakioi. Sillä ”kaikki mikä voi mennä pieleen, menee
ennen pitkää pieleen.”

KEHIEN KÄSITTELYLAITTEET
Hannu Karjalainen, Oy Lux Ab
Referoiduista esityksistä ehkäpä tämä kärsii eniten siitä, että
referoija tiputti kuvat pois. Lukija ottanee yhteyttä esitelmöijään, mikäli aihe on akuutti.
Suoraan nosturin koukusta
ylösalaisessa V-muodossa roikkuvilla ketjulenkeillä pystyy nostamaan kehiä, mutta ei pyörittämään vaaka-akselinsa ympäri.
Yksinkertaisin ratkaisu kehän
kääntötarpeeseen lienee nosturissa roikkuva vaakasuora nostopalkki, josta lähtee kaksi ketjulenkkiä pystysuorassa alas.
Varsinaisista kehien käsittelyyn
tarkoitetuista nostoapuvälineistä
yksinkertaisin lienee niin sanottu
A-frame. Laite muistuttaa yläkärjestään nosturissa roikkuvaa Akirjainta. Vaakasuoran tangon pituutta muuttamalla saadaan jalkojen alapäitä kavennettua tai
levitettyä. Yläkärjessä, lähellä
nosturikoukkua, on saranointi,
joka sallii tämän liikkeen. A-kehyksen jalkojan alapäissä on
vaakasuorassa laakeroidut akselit, joiden sisäpäissä on pullamuotin pintaan pureutuvat piikkilevyt tai kehien kääntötappeihin tarttuvat kupit.
A-frame-laitteella on vaikea
nostaa muotteja suoraan ylöspäin ilman, että muotti kallistuu
noston alussa hieman. Tästä syys-
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tä A-frame ei ole paras laite muottien irrottamiseen mallivarusteista
kaavauksen jälkeen. A-frame on
edullinen, ja se on mahdollista
laskea lattialle, kun nosturia tarvitaan muihin tehtäviin.
A-framea edistyneempi laite on
vaakasuora, keskipisteestään nosturissa roikkuva palkki, jonka molemmista päistä lähtee pystysuora
palkki alaspäin. Pystysuorat palkit
pääsevät liukumaan vaakapalkkia
pitkin lähemmäs ja etäämmälle
toisistaan. Pystypalkkien vaakasuora liike aikaansaadaan hydraulisesti. Liikuttamalla pystypalkkeja
lähemmäksi toisiaan saadaan pystypalkkien alapäihin sijoitetuilla
tarraimilla tartuttua kehiin tai pullamuotteihin.
Vaihtoehtona nosturissa roikottamiselle voidaan tämän laitteen
vaakasuora palkki myös ripustaa
toisesta päästään kehykseen, joka puolestaan kiinnitetään pysyvästi kaavauslinjan viereen valimon lattiaan. Tämä pienentää riskiä muotin kallistumisesta noston
alkuvaiheessa. Mallin irrotuksen
yhteydessä tämä kallistuminen
lohkaisee herkästi muotin nurkkia, ja myös aiheuttaa tarpeetonta kulumista mallivarusteisiin.
Kiinteään asennukseen hyvä
vaihtoehto on roll-over-kääntölaite. Se muodostuu kaavauskehien äärimittoja suurempihalkaisijaisesta teräsrenkaasta, joka
pääsee pyörimään vaaka-akselinsa ympäri valimon lattiaan
kiinnitettyjen tukirullien varassa. Mallivaruste ja kovettunut
muotti ajetaan kuljettimella
kääntölaitteen renkaan keskellä olevaan aukkoon, malli ja
muotti puristetaan paikalleen,
ja koko roll-over-laitteen rengas malleineen ja muotteineen
pyöräytetään puoli kierrosta ympäri. Tämän jälkeen laitteen hydrauliikka laskee muotin hallitusti

alas, irti mallista. Edellyttäen, että laitteen rakenne on tukeva, irrotus tapahtuu hyvin suorassa, jolloin muotin nurkkien lohkeamisriski on pieni. Irrotuksen jälkeen kuljettimet vievät muotin eteenpäin.
Roll-over-laitetta pyöräytetään jälleen puoli kierrosta, jotta renkaan
yläreunalla ylösalaisin roikkuva
mallivaruste saadaan oikein päin.
Mallivaruste ajetaan vasta irrotetun muotin perässä ulos roll-overlaitteesta, ja seuraava malli-muotti-yhdistelmä ajetaan sisään.
Roll-over-laitteella muotin irrotus mallista on hallittua, mutta toisaalta laite vie paljon tilaa,
on kallis hankkia, eikä kykene
sulkemaan muotteja. Siten se
soveltuu parhaiten automatisoituun käsikaavauslinjaan.
Suurten kehien pyörittämiseen
houkutteleva vaihtoehto on Rotomax-kääntölaite. Se muistuttaa yksinkertaista nosturissa roikkuvaa vaakapalkkia, jonka päistä
lähtee pystysuorat ketjulenkit kehien kääntötapeille. Nämä ketjulenkit on kuitenkin kiinnitetty yläpäistään pyöritysmoottoreihin,
joilla ketjulenkkejä, ja siten lenkeissä roikkuvia kaavauskehiä pystyy pyörittämään hitaasti, tarkasti
ja hallitusti. Laite ei ole suhteettoman kallis. Laitteessa voi olla omat
tukijalat, joiden varaan sen pystyy
laskemaan valimon lattialle, kun
nosturia tarvitaan muihin ajoihin.
Muotin irrottaminen malleista vaatii työntekijöiltä samaa tarkkuutta
muotin kallistumisen estämiseksi
irrotuksen alussa, kuin muutkin
nosturilla tehtävät irrotukset. Kaavauskehiin voidaan joutua hitsaamaan nostotappien läheisyyteen
ylimääräisiä tappeja, lattoja tai
vastaavia, joiden avulla rotomaxlaitteen ketjujen ja käsiteltävien
kaavauskehien välille saadaan riittävä kitka estämään kehän luistaminen ketjuissa roikkuessaan.
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PEITOSTEKOULUTUS
Kari Koskinen, Vesuvius
Luennoitsija aloitti muistuttamalla yleisöään tärkeästä seikasta: Opintopäivillä tapahtuva teoreettinen viisastelu peitostamisesta ei paranna yhdenkään valukappaleen laatua, jos näitä asioita ei
onnistuta välittämään niille työntekijöille, jotka sitä peitostusta
tekevät.
Peitosteen tulee muodostaa
RIITTÄVÄ tulenkestävä rajakerros
sulan metallin ja muottimateriaalin rajapintaan, jotta vältytään erinäisiltä pintavirheiltä (kiinnipalaminen ja tunkeumavirheet, valun
pinnan karheus, eroosio, kaasuvirheet, ja niin edelleen). Paraskaan peitoste ei kuitenkaan korjaa huonolaatuista muottia. Se,
mikä on ”riittävää”, riippuu käyttökohteesta. Peitosteen tulenkestävyyden tulee olla riittävä. Peitosteen tulee olla levitettävissä riittävään kalvopaksuuteen ilman, että
peitosteen pinnanlaatu alkaa kohtuuttomasti heikentyä. Peitosteen
tulee olla riittävän stabiilia, sen tulee säilyä varastoitaessa, ja myöhemmin peitostesäiliössä käyttöä odottaessaan kelvollisena.
Keernoja käsiteltäessä puhki
naarmuuntunut, tai muotin lohkeaman takia rikkoontunut peitoste ei toki täytä ”riittävän”
vaatimuksia.
Vaihtoehtoja niin peitosteen tulenkestäviksi aineiksi, ohenteiksi
(vesi /alkoholi), kuin levitystavoiksikin on useita. Kaikilla vaihtoehdoilla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämän esityksen pääpaino
on kuitenkin käytännönläheisempi, keskittyen valitun peitostejärjestelmän käyttöön.
Peitostuksen ensimmäinen vaihe valimolla on peitosteen vastaanotto ja varastointi. Peitostekin on tuoretuote, ja siksi varasVALIMOVIESTI 2/2022

Kari Koskinen muistutti esitelmässään, että peitostamiseen liittyvät kehitysasiat
pitää onnistua välittämään teoriasta työntekijöille asti.

tossa pisimpään olleet peitosteet on syytä pyrkiä käyttämään
ensimmäisenä. Varastoitaessa, ja
viimeistään ennen käyttöönottoa,
peitosteen lämpötilan tulisi olla
sama kuin peitostuspaikalla vallitseva lämpötila. Lämpötilanmuutokset vaativat aikaa. Vesipohjaiset peitosteet tuhoutuvat jäätyessään.

ohennus sopii omaan prosessiin.
Kun sopiva peitostepaksuusikkuna on löytynyt, peitostajien koulutuksella ja jatkuvalla seurannalla huolehditaan, että sen sisällä
pysytään.

Riippumatta ohenteesta (vesi/
alkoholi), peitoste koostuu aina
useista toisiinsa liukenemattomista komponenteista. Etenkin raskaat kuiva-aineet painuvat varastoitaessa kuljetussäiliön pohjalle.
Tästä syystä peitoste on aina sekoitettava huolellisesti ennen
käyttöönottoa kuljetussäiliössä,
ja vielä ohennuksen jälkeen käyttösäiliössä. Tämän jälkeen myös
riittävästä ylläpitosekoituksesta
tulee huolehtia.

- peitosteen baume-luku tai märkäkalvopaksuus tai valumisaika
viskositeettikuppia käytettäessä
(tässä tulee pitää mielessä, että
tulenkestävän kalvon paksuus
viimekädessä ratkaisee – ei mittaustulos)

Kokemus oikealta tuntuvasta
peitosteen ohennuksen määrästä
on hyvin työntekijäkohtainen asia.
Liian ohutta peitostetta paksunnettaessa valuvirheet ensin vähenevät, kunnes peitoste liian paksuna alkaa itse aiheuttaa virheitä.
On tärkeää selvittää, millainen

Peitosteen seurantaan käytettävästä kirjanpidosta tulisi ilmetä ainakin seuraavat asiat:

- peitosteen mittaushetken
lämpötila
- edellisille raja-arvot, joiden sisällä peitosteen tulee käytettäessä olla
- ohenteen lisäysmäärät
- peitosteen eränumero ja valmistuspäivä (tynnyrin kyljestä)
- muut mahdolliset havainnot
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On hyödyllistä muistaa, että
peitosteet ovat kuin maaleja.
Siksi maalaisjärjellä pärjää pitkälle. Ethän sinäkään:
- maalaa jäätymään päässeellä
maalilla
- maalaa kylmää pintaa, tai kylmällä maalilla
- yritä liuottaa ja käyttää kertaalleen kuivunutta maalia
- sekoita erilaisia maalityyppejä
keskenään
- naarmuta tai muuten vahingoita jo levitettyä maalipintaa.

MUOTTIHIEKAN ELVYTTÄMISEN KAIKKI ERI VAIHTOEHDOT - HYÖDYT VS. HAITAT
Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto
Sappinen aloitti eloisan esityksensä kysymyksellä, miksi hiekkaa pitäisi elvyttää. Joitakin motivoi pakko, toisia raha ja kannattavuus. Yhdyskuntajätteen kaatopaikalle ei enää käytännössä
pysty viemään valimohiekkaa.
Jos hiekkaa suostutaankin ottamaan vastaan, siitä lankeaa valimolla kohtuuttoman kallis lasku.
Niin sanottu MARA-asetus
antaa hyvät raamit valimohiekan
käyttämiselle maanrakennuskohteissa ilman raskasta ympäristölupaa, mutta sekään ei auta löytämään käyttökohdetta ja kumppania hiekan hävittämiseksi.
Valimohiekka on pitkälle jalostettu laatutuote, sen mineraalikoostumus ja raejakauma sopii valimokäyttöön. Sitä ei kannata heti yhden käytön jälkeen heittää pihalle.
Valimokäyttöön soveltuva hiekka
myös vähenee maailmasta, muun
muassa rakennusteollisuus kuluttaa sitä paljon. Kannattaahan valimohiekka siis pitää tallessa.
Valimohiekan elvytyksen keskeisiä kysymyksiä on se, kuinka kovettunut sideaine saadaan poistettua hiekasta. Hiekkarakeiden
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Tommi Sappinen perehdytti kuulijat
muottihiekan
elvyttämisen
saloihin. Luennolla puntaroitiin eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.

välinen sideainesilta on helppo
murtaa, ja siten rikkoa muotti irtohiekaksi. Muotin rikkominen
ei kuitenkaan vielä poista sideainekuorta hiekasta.
Sideaine voidaan murentaa, ja
kuluttaa pois hiekkarakeiden pinnalta mekaanisesti. Paineilmatoiminen elvytyslaite lienee mekaanisista menetelmistä tehokkain.
Siinä hiekkaa ikään kuin puhalletaan paineilman avulla törmäyslevyihin, joihin osuessaan hiekkajyvät hiertyvät levyjä ja toisiaan vasten. Energiaa kuluu
kuitenkin paljon.
Energiatehokkaampi keino on
polttaa sideaine pois hiekkarakeiden pinnalta. Yksi haaste on vain
siinä, että hiekka on erinomainen
eriste. Jotta hiekkarakeet saadaan
altistumaan lämmölle joka puolelta, ja siten sideaineet perusteellisesti poltetuksi, hiekkarakeet pitää saada irti toisistaan ja liikkeeseen. Tämä puolestaan edellyttää, että hiekka murskataan ensin irtohiekaksi, ja vasta sen jälkeen hiekkaa poltetaan leijupedillä tai pyörivässä elvytysrummussa.
Elvytettäessä hiekkaa leijupetitekniikalla, hiekan alle puhalletaan ilmaa ja polttoainetta, yleensä palavaa kaasua. Alta tuleva ilma nostaa hiekan leijumaan, ja

saa yksittäiset hiekkarakeet liikkeeseen. Leijuttamiseen tarvittava suuri ilmamäärä nostaa kuitenkin laitteen energiankulutusta, lämmön talteenotosta huolimatta. Toisaalta termisissä elvytysmenetelmissä osa hiekan kuumentamiseen tarvittavasta energiasta saadaan sideaineen itsensä palamisesta.
Elvytysrumpu on pitkähkö, lähes
vaakasuoraan asennettu putki, joka pyörii hitaasti keskiakselinsa
ympäri. Kun putki viettää pituussuunnassa hieman alaspäin, putkeen yläpäästä syötetty hiekka
lähtee kulkeutumaan putken
alempana olevaa päätä kohden.
Sama putken pyöriminen jatkuvasti nostaa hiekkaa putken sisäseinän mukana ylös, pudottaen
sen taas putken pohjalle. Putken
sisäseinämään lisätyt lavat tehostavat tätä hiekan liikettä. Samalla
hiekka altistuu putkeen puhalletulle kuumalle kaasulle.
Useampaan kertaan aiemmillakin
opintopäivillä spekuloitu aihe on
kvartsihiekan faasimuutokset korotetuissa lämpötiloissa. Valimoille tutuin lienee noin 580 celsiusasteen lämpötilassa tapahtuva muutos niin kutsutusta matalakvartsista korkeakvartsiksi. Tähän muutokseen liittyy ongelmallinen hiekan
tilavuusmuutos, joka aiheuttaa valumuotteihin halkeamapurseita.
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Kahden vuoden koronatauon jälkeen
päästiin viimein kokoontumaan ja päivittämään alan tietoutta. Opintopäivien osallistujat kuuntelivat keskittyneenä asiapitoisia luentoja. Mielenkiintoiset aiheet herättivät paljon keskustelua, ja tiukkojakin kysymyksiä esitelmien pitäjille. Pitkän päivän jälkeen osallistujille oli tarjolla sauna ja maittava
illallinen.

Olisi hyvä uutinen, mikäli tätä
muutosta ei tapahtuisi termisesti elvytetyssä hiekassa. Sappinen
esitteli alustavia DSC-tekniikalla
(differential scanning calorimetry)
saatuja mittaustuloksia kokeesta,
jossa kaksi kvartsihiekkanäytettä,
elvyttämätön ja elvytetty, kuumennettiin huoneenlämmöstä 1500asteeseen, ja sitten jäähdytettiin.
Harmillisesti myös termisesti elvytetyssä hiekassa muutos oli palautuva, ja tapahtuu siis luultavasti
seuraavalla valukerralla. Lämpötila, jossa termisesti elvytetty näyte
palautui matalakvartsiksi, tapah-

tui kuitenkin selvästi matalammassa lämpötilassa, kuin elvyttämättömän hiekan tapauksessa. Lisätutkimusta tarvitaan vielä.
Mekaanisen ja termisen elvytyksen lisäksi sivuttiin märkäelvytystä.
Siinä hiekkaa tyypillisesti pestään
tankeissa, joissa on sekoitinlavat
pitämässä hiekkaa liikkeessä. Menetelmä on tehokas, mutta ongelmana ovat hiekan kuivauksen
energiankulutus ja syntyvän lietteen hävittäminen. Luennoitsijan
neuvo on, ettei valimon kannata
mennä kastelemaan hiekkojaan.

Elvytyksestä puhuttaessa tulee muistaa myös hiekan lajittelun tärkeys. Elvyttäminen muuttaa hiekan raejakaumaa. Rakeet,
joihin on poistoyrityksistä huolimatta jäänyt sideainetta, nostavat karkeiden jakeiden osuutta
hiekassa. Toisaalta hiekan hiertäminen muodostaa aina pölyä
lisäten pienten jakeiden määrää.
Vähintään elvytyksenjälkeisestä
pölynpoistosta tulee huolehtia,
ja käyttökohteen niin vaatiessa
myös ylikarkeita jakeita voi olla
tarpeen vähentää.

Lux VaaS –
Valusuunnittelu as a Service
Menetelmäsuunnittelijoiden löytäminen on todella vaikeaa. Valimon
suunnittelupuoli on tukossa, mutta lisäresurssien palkkaaminen on liian iso
askel. Ja mitä pirua teemme, jos nykyinen valusuunnittelija siirtyy muualle?
Kuulostaako yllämainittu tutulta? Näitä kommentteja olemme kuulleet kerta
toisensa jälkeen eri valimoista. Samalla monen pienemmän valimon
haasteena on se, ettei niillä ole simulointiohjelmistoja käytettävissään.
Päätimme vastata tarpeeseen, hankkia Magma-lisenssin ja ryhtyä
tarjoamaan valimoille ja valun käyttäjille valusuunnittelua palveluna. Näin
saat tarvittavaa lisäresurssia joustavasti. Käyttämillämme valusuunnittelijoilla on pitkä menetelmäsuunnittelukokemus, ja kiinnitämme erityistä
huomiota
tietojenne
VALIMOVIESTI
2/2022 luottamukselliseen tallentamiseen ja käsittelyyn.

www.lux.fi
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Kauheaa Kaavausta
-Opintopäivät 5.-6.5.22

OPINTOPÄIVIEN
YRITYSVIERAILU

TEKSTI JA KUVAT:
JANI ISOKÄÄNTÄ

Opintopäivät käynnistyivät torstaiaamuna vierailulla Hetitec Oy:llä. Ville
Moilanen toivotti tulijat tervetulleeksi. Hän kertoi, että Hetitecin liikevaihto
on voimakkaasti kasvanut viime aikoina, koska asiakkaat ovat valmiita maksamaan nopeista protokappaleista.

Kuvassa on Hetitecin toimitusjohtaja Ville Moilanen opintopäiväporukan uteliaiden kysymysten
kohteena. Vallitsevasta maailman tilanteesta huolimatta Hetitecillä tuntuu pyyhkivän hyvin. Henkilömäärä ja liikevaihto ovat molemmat vakaassa kasvussa. Tällä hetkellä yritystä kiinnostavat
erityisesti Euroopan markkinat. Suurena hankaluutena toiminnan kehittymiseen Hetitec Oy
kokee kädentaitoisen henkilökunnan löytämisen vaikeuden.

Opintopäiväläiset tarkastelemassa Hetitecin tuotantotiloja. Kompakteissa tiloissa prosessit toimivat suunnitellun mukaisesti aikataulussa. Pitkästä aikaa järjestetyt opintopäivät saivat aikaan innokasta
sananvaihtoa ja kuulumisten vaihtoa osallistujien kesken.
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Valimoteollisuutemme
menneisyys

TEKSTI: OLAVI PIHA

THE FINNISH FOUNDRY INDUSTRY
Small but Efficient
Nyt lähestytään yhdistyksemme 75-vuotisjuhlaa. Lienee tarpeellista ja ajankohtaista luoda lyhyt
katse toimialamme lähihistoriaan. Tämä kirjoitus tulee 35 vuoden takaa, vuodelta 1987, ja perustuu toistaiseksi viimeiseen kansainväliseen ammattilehteen kirjoitettuun artikkeliin maamme valimoteollisuuden tilanteesta.
Yli-insinööri Krister Collan kirjoitti vuoden 1987 kesäkuun International Foundry Trade Journaliin
kattavan artikkelin suomalaisesta valimoteollisuudesta, ja tämä artikkeli perustuu pääosin tuohon
kirjoitukseen. Artikkeli esittelee maamme valimoteollisuuden käyttämää teknologiaa yleisesti ulkomaalaisille lukijoille sekä suurimpia valimoitamme yksityiskohtaisemmin. Monet niistä ovat sittemmin lopettaneet toimintansa, kuten Tampella, Componenta Pietarsaari, Ahlström Karhula ja
Satakunnan Valu. Dipl.ins. Krister Collan oli tämän kirjoituksen aikaan Suomen valimoteknisen
yhdistyksen asiamies ja jo toiminut SVY:n puheenjohtajanakin, joten hän tunsi kirjoittamansa
aiheen perusteellisesti.
Dipl.ins. Collan antaa artikkelissa valimoidemme tulevaisuudelle optimistisen näkymän todeten
sen olevan monipuolista, ja että sillä on hyvät mahdollisuudet vastata kotimaiseen kysyntään, ja
jossain määrin toimia aktiivisesti vientimarkkinoillakin, ja nostaa esille valimoidemme joustavuuden. Yleisen talouden pysyessä vakaana hän ennakoi, että Suomen valimoteollisuudella on kaikki mahdollisuudet menestykselliseen tulevaisuuteen.
Todellisuudessa valimoteollisuutemme taloudellinen tilanne oli 1980-luvulla varsin huono, johtuen
mm. tavattoman suuresta ylikapasiteetista sekä yksittäisten valimoiden pienestä koostakin. Tästä
oli seurauksena se, että parhaimpanakin suhdannevuonna (1980) valimoteollisuuden keskimääräinen kannattavuus oli tappion puolella.
Tämän artikkelin laatimiseen on osallistunut myös yhdistyksemme kunniajäsen Paavo Tennilä, jolle osoitan suuret kiitokset arvokkaista huomautuksista.
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Artikkelissa dipl.ins. Collan
kirjoittaja: Suomalainen valimoteollisuus luottaa nyt tulevaisuuteen paljon enemmän kuin moniin vuosiin.
Suomen valimoteollisuudessa
on tapahtunut viime vuosina
huomattava rakennemuutos ja
lujittuminen pienemmäksi mutta hyvin tehokkaaksi valettujen
komponenttien toimittajaksi.
Nyt viennin osuus kokonaistuotannosta kasvaa.
Aikaisemmin lähes kaikki valimot
kuuluivat suuriin yrityksiin, joiden
päätarkoituksena oli valmistaa valukappaleita omille konepajoilleen. Valimo ikään kuin toimi suuren konepajan osastona. Tämän
seurauksena valun valmistuskustannukset siirrettiin suoraan konepajan tuotantoprosessiin. Tilanne
muuttui konepajateollisuuden
kansainvälistymisen, uusien materiaalien aiheuttaman kilpailun ja
valimotekniikan kehityksen myötä.
Yhä suurempi osa valukappaleista
myytiin ulkopuolisille asiakkaille,
riippumatta siitä, oliko kyseessä
konsernivalimo vai alihankintavalimo. Valujen myynti avoimilla
markkinoilla alihankintana oli täysin uusi toimiala, joka usein poikkesi täysin yrityksen perustoiminnasta. Samaan aikaan kotimarkkinoiden supistuminen lisäsi tarvetta kehittää myyntiä ulkomaille.
Nämä ovat joitakin niistä taustatekijöistä, jotka edelleen kiihdyttävät valimoteollisuuden rakennemuutosta. Suomalainen valimoteollisuus on monella tapaa
onnistunut säilyttämään asemansa ja jatkamaan vakaata liiketoimintaa. Tarvittava kapasiteetin
vähentäminen viimeisen 10 vuoden aikana oli tietysti kaikille valimoille hyvin tuskallinen kokemus, mutta tänään näyttää olevan saavutettu tasapaino, joka
lupaa hyvää lähitulevaisuudelle.
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International
Foundry Trade
Journalin kansi
June 1987 lisättynä artikkelin
ensimmäisellä
sivulla. Suomalainen valimoteollisuus on ollut
viimeksi esillä
kansainvälisessä
ammattilehdessä
35 vuotta sitten,
vuonna 1987. Yliinsinööri Krister
Collanin artikkeli
loi valimoteollisuudestamme
hyvin positiivisen kuvan.

VALIMOIDEN
TUOTANTO 1986
Vuosituotanto kasvoi 5 % vuosina 1984 – 1986. Tuotannon kasvu
johtuu lähinnä viennistä, joka kasvoi 30 % vuonna 1986. Viennin
osuus oli noin 20 % kokonaistuotannosta.
Kirjoittajalla oli käytössään vuoden 1986 tuotantoluvut, jotka olivat: harmaavalurauta 60 000 tonnia, pallografiittivalurauta 22 000
tonnia, teräsvalut 15 000 tonnia,
temperrauta (GRT) 1 500 tonnia.
Kupariseosvalut 1 900 tonnia ja
sen lisäksi 1 200 tonnia alumiiniseoksia. Kevytmetallivalujen tuotanto oli vähän yli 3 000 tonnia,
josta 1 800 tonnia alumiinia,
1 000 tonnia sinkkiseoksia ja
loput messinkiseoksia.
Suomen valimoteollisuus työllisti 1986 jonkin verran alle 4 000
henkeä, josta 3 200 työskenteli
suoraan tuotannossa, ja toimihenkilöitä oli noin 650.

Keskimääräisen jopa 7 prosentin
työttömyysasteella ei ole vaikeuksia saada työvoimaa. Ja tietysti
uuden prosessiteknologian käyttöönoton myötä valimot eivät ole
enää niin riippuvaisia osaavista

ihmisistä kuin ennen.

TUOTANTOTEKNOLOGIA
1986
Yleisesti ottaen suomalainen valimoteollisuus on varsin modernia
ja tehokasta. Työolot ovat erittäin
hyvät tiukkojen terveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen seurauksena. Nykyaikaiset valulinjat – kuten Disamatic ja Seiatsu – on hiljattain asennettu, ja uusia investointeja tehdään jatkuvasti. Teräsvalimot käyttävät sulan käsittelyyn AOD- ja VODC-menetelmiä. Rautavalimoiden osalta induktiosulatuksen merkitys kasvaa
koko ajan. Sähkösulatusta ottavat
käyttöön myös muut metallivaluyritykset. Heti kun uusi muottitai keernanvalmistusmenetelmä
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tulee markkinoille, se arvioidaan
suomalaisissa valimoissa. Uudet
valmistustekniikat testataan ja
otetaan käyttöön, mikäli ne osoittautuvat tehokkaiksi teknisesti ja
taloudellisesti. Robotisaatiosta
ja automaatiosta on tulossa yhä
tärkeämpää monille valimoille.
Tietokoneita käytetään nykyään
laajalti prosessien ohjaukseen ja
muihin tehtäviin.
Nopean uuden teknologian
omaksumisesta johtuen tyypillinen suomalainen valimoinsinööri
onkin valppaana ajankohtaisten
kehityskulkujen suhteen; hän matkustaa paljon ulkomaille, ja lukee
ulkomaisia teknisiä ammattilehtiä
saadakseen tietoa edistymisestä,
joka voisi vaikuttaa hänen toimiinsa. Tätä täydentää maan sisäinen
vilkas tiedonvaihto, jota kansalliset valimotutkimusorganisaatiot
tukevat voimakkaasti.

RAUTAVALIMOT 1986
Valmet Paperikoneet Oy
Keski-Suomen Jyväskylässä sijaitseva Valmet Paperikoneet Oy
on edelleen maan suurin valimo,
jonka tuotanto on 25 000 tonnia
raskaita ja keskiraskaita rautavaluja. Valimon tuotanto on harmaata
valurautaa ja pallografiittivalurautaa. Valimo on erikoistunut paperikoneiden valuihin. Tela- ja sylinteriosastoilla valetaan paperikoneisiin kuivatussylintereiden ohella erilaisia teloja ja akseleita, ja
näiden valujen pituus voi olla yli
10 metriä ja paino jopa 70 tonnia.
Monet muutkin konepajateollisuuden ja dieselmoottorien rakentajien tuotteet ovat tärkeitä
valimolle. Käsinkaavaustuotannossa toimituspaino voi olla yli
80 tonnia.
Automaattikaavauslinja "Vacupress" mahdollistaa raskaidenkin
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Valmet Paperikoneet Oy,
Rautpohjan
valimossa valetaan kahdella senkalla suurta moottorilohkoa. Suurimmat toimitetut valutuotteet ovat
painaneet
70 tonnia.

valukomponenttien valmistamisen tehokkaasti sarjatyönä. Linjan tuotteita ovat mm. erilaiset
vaihteistonkotelot, dieselmoottorin kannet ja lohkot, akseliputket ja hydrauliikkavalut. Sulan raudan paino on enintään
400 kg muottia kohden. Linja
käynnistyi vuonna 1981.
Valimon sulatuskäytännöt
ovat tiukassa laadunvalvonnassa, ja muutenkin valmistustekniikka pidetään korkeimmalla
kansainvälisellä tasolla. Kokonaistuotanto vuonna 1986 oli
19 000 tonnia,josta 24 % meni
vientiin, pääasiassa Ruotsiin ja
Keski-Eurooppaan. Vuodesta
1986 valimo on tehnyt tiivistä
yhteistyötä Karlstadissa, Ruotsissa sijaitsevan KMW-valimon
kanssa.
Suomivalimo Oy
Mielenkiintoisin viime vuosien
kehitys suomalaisessa valimokentässä on Suomivalimo Oy:n laajentuminen. Nykyiseltä nimeltään yri-

tystä kutsutaan JOT-yhtiöiksi. Helsingissä 1920-luvulta lähtien toiminut rautavalimo perusti kaksi vuotta sitten Ylä-Savoon Iisalmeen uuden valimon, jonka vuosikapasiteetti on noin 5 000 tonnia.Suomivalimo Oy on nyt rakentanut
kokonaisen valimoryhmän, mukaan lukien Suomen toiseksi suurimman yrityksen, Högforsin valimon. JOT-yhtiöiden osuus on tällä hetkellä 28 % Suomen rauta- ja
teräsvalutuotannosta. Konsernin
toiminta perustuu monivuotiseen
liiketoiminnasta saatuun luottamukseen, jota vahvistetaan aktiivisilla markkinointiponnisteluilla
Suomessa ja Skandinaviassa. Kustannustehokkuutta tukee mahdollisuus jakaa tuotanto sille tytäryhtiölle, jolla on kyseiseen työhön
sopivimmat laitteet.
Teknologian ja työtapojen päivittäminen on toinen toiminnan
kehittämisen pääkonteista. Suurimman yksikön eli Högfors Valimo Oy:n kehitys- ja investointiohjelma vuosille 1987 – 1989 on
yli 40 miljoonaa markkaa. HögVALIMOVIESTI 2/2022

Näkymä Upon
valimon sulatosta, kun sulaa rautaa kaadetaan senkkaan. Valimon
päätuotteita
ovat lämmitysuunit, kotitalousvalut
ja pienemmät
valutuotteet
koneenrakennusteollisuudelle. Valimossa on myös nykyaikainen keskipakovalettujen putkien
osasto.

pa 20 % menee vientiin. Molemmat valimot ovat äskettäin asentaneet uudet Disamatic-valulinjat,
ja modernisoivat jatkuvasti menetelmiään saavuttaakseen tavoitteensa olla johtavia alle 30 kg painavien valukappaleiden sarjatuotannossa. Yllä olevaa kapasiteettia lisää Upo-Valimon putkituotanto, joka on noin 8 000 tonnia pallografiittivalurautaa ja 1 000 tonnia harmaata valurautaa vuodessa. Molemmissa valimoissa rauta
sulatetaan kuumapuhalluskupoleissa, ja siirretään suuriin lämpimänäpitouuneihin. Erikoisraudoissa sähkösulatus induktiouuneissa
on vakiomenettely.
Tampella Oy, Tampere

forsin vuosituotanto on noin
12 000 tonnia, pääosin konekaavattuja kevyt- ja keskipainoisia
valuja harmaata- ja pallografiittirautaa. Yrityksen erityisosaamista on austemperoitu pallografiittivalurauta ADI, jossa Högfors on
tehnyt viime vuosikymmenen aikana laajan tutkimus- ja kehitysohjelman, josta on tuloksena pari maailman patenttia.
Tuotekirjo on laaja, ja asiakkaita löytyy muun muassa raskaiden
valssauslaitteiden, voimansiirtojärjestelmien ja hydraulilaitosten
valmistajista. Asiakkaana on mm.
SAAB, jonka autojen jarrulevyt
valmistetaan hyvin tiukkojen
standardien mukaan, ja toimitetaan asiakkaalle asennusvalmiina valmiiksi koneistettuna.
Muita JOT-Yhtymän tytäryhtiöitä ovat mm. hiekkavaluihin suuntautunut Niemisen Valimo Oy, joka on erikoistunut viemärikansien
hiekkavaluun 8 000 tonnin vuosituotannolla, sekä teräsvalimo Satakunnan Valu Oy, joka valmistaa
VALIMOVIESTI 2/2022

rautatievaunujen valuja. Ryhmään
kuuluu myös metallivalimo ja joitain muita pieniä yrityksiä.
Asko Oy
Suomeen syntyi hiljattain
vahva valimoryhmä, kun Oy
Wärtsilä Ab myi Pietarsaaressa
sijaitsevan suuren rautavalimonsa Asko Oy:lle. Jälkimmäisellä
yhtiöllä oli jo Lahdessa rautavalimo nimeltään Upo-Valimo, jonka
päätuotteita ovat lämmitysuunit,
kotitalousvalut ja pienemmät valutuotteet koneenrakennusteollisuudelle. Valimossa on myös nykyaikainen keskipakovalettujen
putkien osasto. Pietarsaaren valimo täydentää omalta osaltaan
valimoryhmän tuotanto-ohjelmaa,
mutta tekee myös ajoneuvoteollisuuden valuja harmaasta valuraudasta sekä tempervaluraudasta.

Tampereella sijaitseva Tampellan
valimo on nyt saanut päätökseen
mittavan investointiohjelman, ja
on organisoitu uudelleen neljäksi tuotepohjaiseksi linjaksi, joiden
yhteenlaskettu vuosikapasiteetti
on 6 000 – 7 000 tonnia. Valikoima sisältää harmaata valurautaa,
pallografiittivalurautaa ja muita
erilaisia rautaseoksia erikoiskäyttöön.
Sulatus suoritetaan neljässä induktiosulatusuunissa. Valimo on
käsinkaavausvalimo, joka perustuu furaanihiekan käyttöön. Valutuotteet ovat keskiraskaita ja raskaita, ja maksimipaino on 50 tonnia. Asiakkaita ovat paperikoneteollisuus, dieselmoottorien valmistajat ja muut pitkälle erikoistuneet raskaita valuja käyttävät
konepajat.
Oy Rosenlew Ab

Muutama vuosi sitten Rosenlewin valimo Porissa muutti radikaalisti tuotantoprofiiliaan harLahden ja Pietarsaaren valimot
maaraudan, pallografiittiraudan
ovat jakaneet asiakkaitaan molem- ja teräksen sekavalimosta. Valimille osapuolille kannattavasti.
mo erikoistui lähes yksinomaan
Niiden yhteenlaskettu vuosikapa- pallografiittivaluja valmistavaksi
siteetti on 18 000 tonnia, josta jo-
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Tampellan
syvimpien
valukuoppien pohja oli
15 metriä lattiapinnasta
alaspäin, joten kuopan
pohja oli 10
metriä Näsijärven pinnan
alapuolella.
Laajan uudistusohjelman
jälkeen Tampella pystyi
valamaan entistä enemmän
ja suurempia
kuivatussylintereitä ja teloja paperi- ja
kartonkikoneita varten.

valimoksi, ja painoalueeksi valittiin 1 – 100 kg.
Valimoon hankittiin täysautomaattinen Seiatsu-valulinja vuonna 1985, jossa muotin koko oli
750 x 650 x 250 + 250 mm. Tehokas valumallien vaihtojärjestelmä mahdollistaa lyhyiden sarjojen taloudellisen tuotannon.
Sulatukseen käytetään kolmea
verkkotaajuista induktiouunia,
kukin kapasiteetiltaan 8 tonnia.
Sulatus- ja valuprosessien tarkka
ohjaus mahdollistaa suurimman
osan tuotannosta ilman lämpökäsittelyä. Keernat valmistetaan
yleensä kylmälaatikkoprosessilla.
Valimon enimmäiskapasiteetti on
10 000 tonnia vuodessa, ja suuri
osa tuotannosta menee vientiin.

na 1983 Taalintehtaalla (raskas
laivanrakennus ja muut valut),
ja toinen vuonna 1986 Imatralla, ovat antaneet jäljellä oleville
teräsvalimoille paremmat mahdollisuudet kannattavalle liiketoiminnalle. Myös positiiviset
toimet vientimarkkinoilla ovat
jo tuottaneet rohkaisevia tuloksia.
Lokomo Oy, Tampere

TERÄSVALIMOT

Lokomon teräsvalimo suunnittelee siirtyvänsä kaavauksessa
vuonna 1988 sataprosenttisesti
kylmäkovettuvaan hartsikaavaustekniikaan. Valimon vuosikapasiteetti on 12 000 tonnia, jolla tuotannolla se on maan suurin teräsvalimo. Teräsvalun suurin mahdollinen bruttopaino on
40 tonnia.

Teräsvalujen kysyntä on ollut alhainen muutaman vuoden
useista syistä johtuen, mutta on
nyt hitaasti elpymässä. Oy Ovako
Steel Ab:n kahden teräsvalimon
sulkeminen, ensimmäinen vuon-

VODC-tyhjökonvertterin käyttöönotto parantaa erityisesti kylmissä olosuhteissa käytettävien
teräsvalujen ominaisuuksia huomattavasti. Perinteisten korkealaatuisten terästen lisäksi Lokomon
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"Vaculok"-ohjelma sisältää myös
erittäin alhaisen hiili- ja typpipitoisuuden omaavat ELC- ja ELI-teräkset kuin myös ultralujat maraging
-teräkset.
Lokomo-teräsvalujen pääasialliset käyttökohteet ovat kivenmurskaimet, öljynporauslautat,
maansiirto- ja metsäkoneet, ajoneuvonosturit ja monet muut
sovellukset kaivosmetallurgiassa, laivanrakennuksessa, paperi- ja selluteollisuudessa.
Ahlström Oy, Karhula
Ahlström Oy Karhulan teräsvalimo on Suomen toiseksi suurin
teräsvalimo, joka tuottaa vuodessa 4 000 tonnia teräsvalua, ja noin
2 000 tonnia rautavaluja. Teräsvalut ovat pääasiassa seostettuja valulajeja, kuten ruostumattomia ja
haponkestäviä valutuotteita. Valimo on erikoistunut pumppuihin
ja venttiileihin, mutta tuotantoohjelmassa on myös monia muita valukappaleita, kuten laivan
potkureita ja turbiinien osia. Valulaatujen määrä on suuri, sisältäen monenlaisia hiili-, niukka- ja
runsasseosteisia terästyyppejä.
Tärkeä lisäys yrityksen tuotantolaitteistoon oli vuonna 1980 asennettu 4 – 12 tonnin AOD-konvertteri. Näin valimo voi tuottaa erittäin puhdasta terästä. Poikkeuksellisen alhaisten hiilipitoisuuksien saavuttamista austeniittisissa
teräksissä on helpotettu, ja kaikkien AOD-käsiteltyjen panosten
yleinen laatu on parantunut huomattavasti.
Teräs sulatetaan kahdeksan tonnin valokaariuunissa. Muut sulatusyksiköt ovat kaksi verkkotaajuista induktiouunia, joista kummankin kapasiteetti on kahdeksan tonnia ja kaksi pienempää
yksikköä. Kaavaus ja keernojen
valmistus perustuvat hartsisidotVALIMOVIESTI 2/2022

Lokomon uudistettu teräsvalimo vuonna 1972. Valimon valmistamien teräsvalujen pääasialliset käyttökohteet ovat kivenmurskaimet, öljynporauslautat, maansiirto- ja metsäkoneet, ajoneuvonosturit ja monet muut
sovellukset kaivosmetallurgiassa, laivanrakennuksessa, paperi- ja selluteollisuudessa.

tuun hiekkaan, ja teräsvaluissa
käytetään vain käsinkaavausvalutekniikkaa. Suurin nettopaino
on 15 tonnia korkeaseosteisille
ja 20 tonnia muille teräksille.
Kone Oy, Raahen tehtaat
Pohjois-Suomessa Kone Oyj:n
Raahen tehtaalla on teräsvalimo,
jossa valmistetaan valukappaleita
eri tarkoituksiin. Valumateriaalikirjo on hyvin laaja alkaen hiiliteräksestä aina vaativiin seostettuihin
laatuihin. Valimo tuottaa hyvin tuloksin 3 000 tonnia vuodessa valukomponentteja kuorikaavaustekniikalla. Mallilevyn mitat ovat 508
x 762 mm ja 508 x 381 mm. Shalco DSM 3 -koneen kapasiteetti
on jopa 35 muottia tunnissa. Tarkkojen mittojen saavuttamiseksi valussa ja nopean jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi muotit pakataan teräsrakeisiin ennen sulan teräksen kaatamista kuoren sisälle.
Kuorivalujen nettopaino on enintään 40 kg.
Lyhytsarja- ja raskaat jopa 5 tonnin painoiset teräsvalut valmisteVALIMOVIESTI 2/2022

taan hartsisidoshiekalla. Sulatus
tapahtuu kolmessa verkkotaajuisessa induktiouunissa, kunkin kapasiteetti kolme tonnia. Tuotannossa on laaja valikoima seostamattomia ja seostettuja teräslajeja.
Muita teräsvalimoita ovat helsinkiläinen Primo Oy ja Salossa sijaitseva Leinovalu Oy. Riihimäellä sijaitsee Suomen ainoa tarkkuusvalimo Oy Nokia Ab Sako, jonka teräsvalujen kirjo on erittäin laaja.
Vahamentelmä (lost wax process)
mahdollistaa valutuotteen hyvinkin monimutkaiset muodot. Valimo on varsin moderni, ja on lisännyt kapasiteettiaan vastaamaan
useiden asiakkaidensa tarpeita.
Valupainot vaihtelevat 1 grammasta 10 kiloon, ja tuotanto on
50 - 100 tonnia vuodessa. Pienin
taloudellisesti kannattava sarja
on 500 valusta ylöspäin, mutta
voi tietyissä olosuhteissa olla
pienempikin.
Koska valimot ovat yleensä pieniä, ja vain muutama saavuttaa
1000 tonnin tuotannon, on kevyt-

metalli- ja metallivalimot jätetty
pois tästä raportista. Maassa toimii yli 60 valimoa, joissa käytetään
kaikkia tavanomaisia menetelmiä
hiekkavalusta, staattisesta painevalusta ja jatkuvasta valusta erittäin
tehokkaaseen painevaluun. Yksi
pieni valimo käyttää grafiittimuotteja Zn-Al-seosten tuottamiseen,
ja kiinnostus näihin valuihin on
nousussa.

LOPPULAUSE JA PÄÄTELMÄT
Tämä selvitys osoittaa, että Suomen valimoteollisuus on erittäin
monipuolista, ja sillä on hyvät
mahdollisuudet vastata kotimaiseen kysyntään, ja jossain määrin
olla jopa aktiivinen vientimarkkinoilla. Maastamme puuttuvat
esimerkiksi suuret ja tehokkaat
ajoneuvoteollisuuden sarjavalmistukseen tarkoitetut valimot,
ja tämä selittyy siinä yksinkertaisessa tosiasiassa, että maassa ei
ole omaa autoteollisuutta. Toisaalta on myös niin, että olemassa olevien valimoiden joustavuus
ja reservikapasiteetti ovat arvokkaita resursseja.
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Valtamerilaivan potkurin
luokituslaitoksen tarkastus
ja potkurin
luovutus menossa Wärtsilä Taalintehtaan valimolla. Ensimmäisenä vasemmalla yli-insinööri Krister Collan.

Tällä hetkellä (1987) suomalaiselle valuliiketoiminnalle on
ominaista tietty optimismi ja ennakkoluulottomuus. Jos yleinen
talous pysyy vakaana, Suomen
valimoteollisuudella pitäisi olla
kaikki toivo menestyksellisestä
tulevaisuudesta.

VALIMOTILANNE 1986
Yli-insinööri Collanin kirjoitushetkellä – 35 vuotta sitten – Suomessa oli reilut 160 valimoa toiminnassa. Tämä joukko jakaantui silloin
seuraavasti:
- 56 rautavalimoa
- 11 teräsvalimoa
- 95 metallivalimo
- 162 valimoa yhteensä
On tehtävä sellainen huomautus Collanin artikkeliin, että hän
käytti valimoiden toimialaryhmään (VALTY) kuuluvien valimoiden tietoja. Käytetyistä luvuista
puuttuvat noin sadan valimon
tiedot. Todellisuudessa valimoteollisuudessa työskenteli mainittuna vuonna paljon yli 4 000
henkilöä, kun sadan valimon
työlliset lisätään VALTYn antamaan tietoon. Samoin luonnollisesti tuotantoluvut ovat olleet
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korkeammat. Yleisesti toimialalla on arvioitu, että Valimoiden
toimialaryhmään kuulumattomien valimoiden tuotanto on ollut
noin 10 % maan kokonaistuotannosta. On ilmeistä, että tuota ei tarkkaan ole koskaan tutkittu, ja tietysti se on vuosittain
vaihdellutkin.

VALIMOTILANNE 2022
Suomessa toimii tällä hetkellä (2022) noin 30 valimoa. 22
valimoa on muodostanut yhdistyksen nimeltään Valimoteollisuus ry, joka Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä. Osa
on itsellisiä alihankintayrityksiä,
ja toiset ovat konsernivalimotyyppisiä valimoita (esim. Oras,
Alteams, Valmet).
”Raakaa on ajan riento”, kirjoittaa Erkki Raatikainen kirjassaan
(1982), ja niin se on ollut suomalaisessa valimoteollisuudessakin.
35 vuoden aikana on jokaisena
vuonna 4 valimoa (tarkka luku
3,9) laittanut ovet viimeisen kerran kiinni. No, onhan se toki vähemmän kuin Japanissa, jossa
30 viimeisen vuoden aikana sata valimoa vuosittain on lopetta-

nut toimintansa. Olennainen kysymys valimoiden toiminnan lopettamisessa on, miten tuotantoon kuuluvien tuotteiden on
käynyt, ja mihin ne ovat siirtyneet? Valmistetaanko niitä edelleen, mutta nykyaikaisemmissa
tuotantolaitteistoissa, vai onko
niiden valmistus kokonaan loppunut esimerkiksi loppuasiakkaan tuotantomuutosten johdosta? Vai onko niiden valmistus siirretty peräti maamme rajojen ulkopuolelle?
Myös henkilöstö vuosina 1986 –
2021 on rajusti eli 70 % pienentynyt, porukasta on 30 % jäljellä.
Tässä käytän lukuja 4 500 (1986)
ja 1384 (2021).
Oheisessa luettelossa on joitakin
toimintansa lopettaneita valimoita:

Ahlström Oy Ab, Karhula
Arnie Metallivalimo, Ihala
Asko-Upo, Lahti
Björkboda Bruk Oy Ab, Björkboda
Excelsior Oy Ab, Tampere
Fiskars, Salo
G. A. Serlachius Oy, Mänttä
Gjuteri R. Ström, Uusikaupunki
Gofit Oy, Yliskulma
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Grön, K. A. Metallivalimo, Mäntsälä
Haapakosken Tehdas, Haapakoski
Hanatuote Oy, Turku
Harjavallan Valu Oy, Harjavalta
Hautanen, Metallivalimo, Jyväskylä
Helminen Oy, Metallivalimo,
Hyvinkää
Hovinsaaren valimo, Kotka
Hämeen Rauta- ja Metallivalimo,
Hämeenlinna
Idman Oy, Mikkeli
Imatran Konepaja Oy, Imatra
Kalarannan Konepaja Oy, Kotka
Kattilakosken Tehtaat Oy, Vitsari
Kauselan Valimo, Kaarina
Kehävalu Oy, Tampere
Keskusvalimo Oy, Järvenpää
Kestomuottivalimo Oy, Karkkila
Korson Rautavalu Oy, Vantaa
Lapinleimu Oy, Toijala
Lauren A. Metallivalimo, Turku
Lepistö Oy, Metallivalimo, Kerava
Lorenzen & Wettre Oy, Helsinki
Mako Oy, Kerava
Man-Ko Oy, Lahti
Merate Oy, Heinlahti
Merikarvian Metalli Oy, Merikarvia
Merla Oy, Turku
Mäntysaari, V. Valimo, Loppi
Okeroisten Valimo, Lahti
Ovako, Imatra
Ovitor Oy, Helsinki
Paasikivi, M.J., T:mi, Lahti
Pajurannan Konepaja, Roismala
Paval Oy, Padasjoki
Pitkämäki V. Metallivalimo,
Harjavalta
Primo Oy, Helsinki
Raahen Valu, Raahe
Rauman Valu Oy, Hajala
Rautavalimo He-La,
Mathildedal
Rautavalimo Tarmo, Helsinki
Saimaan Valu, Lappeenranta
Salon Rauta- ja Metallivalimo,
Halikko
Satakunnan Valu Oy, Merstola
Starcast Oy, Tampere

Strömberg Oy Ab, Helsinki
Sunwork Oy, Outokumpu
Suomen Moottoritehdas Oy,
Vaasa
Suominen L. Metallivalimo, Pori
Tampella Oy Ab, Tampere
Tampereen Rautavalimo,
Tampere
Tohmajärven Rautavalimo,
Tohmajärvi
Tuiskulan Valimo Oy, Lahti
Turun Valimo Oy, Turku
Valimo SMT, Jokela
Valmet Oy, Jyskä
Valmet Oy, Tampere
Valura, T:mi, Tampere
Vammalan konepaja, Vammala
Viinikainen, E., Metallivalimo,
Oitti
VR Hyvinkään Konepaja,
Hyvinkää
Wärtsilä Oy Ab, Joensuu
Wärtsilä Oy Ab, Pietarsaari
Wärtsilä Oy Ab, Turku
Ylöjärven Metallivalimo, Lakiala
Ylö-Keva Oy, Soppeenmäki

KRISTER COLLAN,
YLI-INSINÖÖRI
Artikkelin kirjoittaja oli yliinsinööri Krister Collan (1931 –
2008), joka teki Suomen Valimoteknisessä Yhdistyksessä
harvinaisen pitkän ja vaativan
työuran. Toimittuaan SVY:n puheenjohtajana 1979–1982 hän
toimi vielä yli kymmenen vuotta yhdistyksen asiamiehenä
vuoteen 1993 saakka. Krister
tunnettiin ammattipiireissä laajalti sosiaalisen luonteen ja erinomaisen kielitaidon vuoksi, ja
senkin takia hän kirjoitti useita
laajoja artikkeleita kansainvälisiin ammattijulkaisuihin. SVY:n
asiamiehen tehtävien hoitamiseen Collanilla oli hyvät edel-

Alkuperäisen artikkelin laatija on yli-insinööri Krister Collan. Yhdistyksemme kultainen ansiomerkki
myönnettiin Krister Collanille vuonna 1987 ja vuonna 1993 hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Collan oli sotilasarvoltaan vänrikki. Hänelle myönnettiin yliinsinöörin arvo vuonna 1972.

lytykset mm. siksi, että hänellä
oli kyky tulla toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, ja hän käyttäytyi aina asiallisesti ja vaatimattomasti.
Yli-insinööri Collan oli syntynyt
Tampereella, ja hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun vuoriteollisuusosaston metallurgian opintosuunnalta
1958. Hän toimi Wärtsilän, sittemmin Ovakon Taalintehtaan teräsvalimossa johtotehtävissä vuodesta
1958 alkaen. Vuodet 1980–1983
hän oli valimotekniikan vt. professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Vuodesta 1983 alkaen hän toimi perustamansa Oy Nabtec Ab:n
toimitusjohtajana.

Tärkeimmät lähteet:
International Foundry TRADE Journal, Nordic Feature, June 1987; Jaakkola Juhani, Koskinen Seppo: Suomen rauta- ja teräsvalimoteollisuuden nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät – SITRA Sarja A, nro 22, Helsinki 1974, Autere, Eugen et al., Suomen
rauta- ja teräsvalimot, SITRA Sarja B, nro 52, Helsinki 1980; Autere, Eugen et al., Suomen metallivalimot, SITRA Sarja B, nro 63,
VALIMOVIESTI
2/2022
Helsinki
1981; Oksanen,
Valimoteollisuuden tunnuslukujärjestelmä, SITRA Sarja B, nro 71, Helsinki 1982.
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VALIMOALAN
OSAAMISKESKUS
kouluttaa ja kehittää
suomalaista valimoalaa
KUULUMISIA VALIMOALAN KOULUTUKSEN
KEHITTÄMISESTÄ
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen uuteen oppimisympäristöön siirtyneet Valimoinstituutin
rippeet ovat varmasti herättäneet
monissa alan tekijöissä niin haikeutta kuin myös toivoa. Nyt kun valimoalan peruskoulutusta ei enää
virallisesti toteuteta, vaan yritykset
nojaavat oppisopimusten varaan,
on TAKK:n uusilla toimintamalleilla iso haaste alamme osaamisen
varmistajana. Suurena osana siirtymää Tredun ja Valimoinstituutin
koulutusvastuista TAKK:lle on auttanut OSKAVA-hanke. Koulutussuunnittelija Jouni Lehdon sekä
professori Juhani Orkkaan johdolla on jo muun muassa toteutettu
valimoalan täydennyskoulutuksia
yli 140 osallistujalle. Koulutuksista voi mainita esimerkiksi Valutuotteen suunnittelu ja hankinta
sekä Valurautojen ja valuterästen
sulatus. Lisäksi Valimoalan ammattitutkintoa suorittaa tällä hetkellä
20 henkilöä. Hankkeessa ilmestyy
syksyn aikana koulutuskalenteri,
josta valimot ja valua käyttävä
teollisuus voivat valita sopivia
kokonaisuuksia osaamisen kehittämiseksi.
Hankkeessa on osa-aikaisena
auttanut myös Aalto Yliopistolta Tommi Sappinen, vastuinaan
valimoalan hiilijalanjäljen laskuri,
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ValuAtlas-verkkosivut sekä avoimien oppimateriaaleidemme
päivittäminen. Koulutuksen lisäksi näiden aiheiden kehittymiseen hankkeessa pureudutaan tässä tekstissä.

OSKAVA-HANKE
ETENEE SUUNNITELLUSTI
JA LÄHENEE LOPPUAAN
Osaamista ja kestävää
kasvua valutuoteteollisuudessa
(OSKAVA, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke) alkaa olla
loppusuoralla. Hanketta on jäljellä noin 6 kk. Hankkeen tavoitteista on saavutettu Lehdon arvion
mukaan 90 %.
Olemme järjestäneet pilottikoulutuksia vuoden aikana, joissa meillä on ollut yhteensä noin 140 osallistujaa. Olemme pyrkineet laajentamaan kouluttajapankkia ja -rekisteriä, että meillä olisi jatkossakin erikoisalojen kouluttajia ja luennoitsijoita. Tällä hetkellä koulutuksiin on osallistunut vajaa 30 luennoitsijaa oppilaitoksista ja yrityksistä.
Lehto mainitsee, että yksi maailman kattavimpiin valimotekniikan
sivustoihin kuuluva ValuAtlas on
niin ikään työn alla, ja valmistuu
vuodenvaihteen tienoilla. OSKAVA:n puitteissa on rakennettu
myös valutuotteiden hiilijalanjäljen määrittämiseen liittyvä yksin-

TEKSTI: TOMMI SAPPINEN

kertaistettu laskuri. Lisäksi hanke
on ollut aktiivinen Huoltovarmuuskeskuksen suuntaan valimoalan
osaamisen säilymisen johdosta.
Valimoalan osaaminen Suomessa
pitää varmistaa myös jatkossa. Tähän on otettu voimakkaasti kantaa
viime kesänä valmistuneen raportin osalta. Raportti koskee lähinnä
MIL-poolin näkemyksiä osaamisen
säilymisestä.

EKOLOGISUUS JA KESTÄVÄ
KEHITYS YHÄ TÄRKEÄMPIÄ
VALUALALLA
Juhani Orkkaan mukaan muutamat isot globaalit valun käyttäjät
ovat jo lähestyneet toimijoita, kysellen valmistettujen valutuotteiden hiilijalanjälkeä. Nykyinen laskuri on Excel-pohjainen ja vielä
koekäytössä, mutta saatu palaute on varsin positiivista. Laskurin
avulla on mahdollista mennä hyvin syvällekin eri materiaalien
hiilijalanjälkikuormaan, suhteessa lopputuotteeseen. Mitattavia
asioita ovat mm. energiankulutus,
valimoiden lämmitys sekä eri materiaalien kuljetukset, koska osa
materiaaleista on hankittava ulkomailta. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi pärjää kokonaisuudessa
varsin hyvin valutoiminnan ekologisuudessa. Myös valutuote on itsessään 100 % kierrätettävä, joten
tuotteen lähtökohta on jo hyvä.
Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat siis todellisiksi todeVALIMOVIESTI 2/2022

tut, mutta ovatko ne kuinka suuret? On päästökauppaa, on ilmastokokousta ja -sopimusta ja on
vaikka kuinka paljon puhetta joka suunnilta eri tahojen aiheuttamista päästöistä ja ilmastokatastrofeista. Mikä tästä kaikesta hyvin usein kuitenkin puuttuu, on
konkretia. Tällä hankkeella pyrittiin vaikuttamaan siis nimenomaan siihen, ja saada valimoille
käyttöön konkreettinen työkalu,
jolla arvioida oman toimintansa
päästöjä. Hanke toteutettiin insinööritutkinnon opinnäytetyönä Suomivalimolla työskentelevän Henri Löytynojan toimesta.
Henrin työtä hankkeessa opastivat Juhani Orkas ja Tommi Sappinen.
Laskuri kattaa valimotoiminnan
päästöt energiankulutuksen, kaavauksen, sulatuksen, jätteiden,
polttoaineiden sekä kuljetusten
kannalta. Päästöarvoja on etsitty
kirjallisuudesta ja tietokannoista,
mutta on oltu myös aktiivisia tavarantoimittajien suuntaan ja kysytty jotain vielä vaikeammin annettavaa tietoa kuin hinta: Mitkä
ovat tuotteenne päästöt?
Laskuria on jo jaettu joihinkin
hiekkavalimoihin, mutta kehitystyötä on laskurin toimintaan vielä luvassa. Esimerkiksi kaikkia Suomessa käytettäviä sideainetyyppejä ei vielä laskuriin ole lisätty, eikä
myöskään muita kuin hiekkavalumenetelmiä. Valimoiden hiilijalanjäljen laskentaan liittyvää tutkimustyötä jatketaan Green Factory -projektiin tehtävässä diplomityössä Aalto Yliopistolla. Tällä hetkellä laskurista on ValuAtlas-verkkosivuilla johdanto sekä esimerkkilaskelma, ja koko laskurin saa
omaan käyttöönsä pyytämällä.

VALUATLAKSEN
UUSI ULKONÄKÖ
Vielä saattaa muistaa, miltä ValuAtlas näytti silloin kun itse opiskeli
VALIMOVIESTI 2/2022

valamisen aiheita niin kandidaattikuin maisteritutkinnossakin. Internetistä löytyvällä ”aikakoneella”
(etsi hakukoneella ”web archive”)
on myös tullut pariin otteeseen
tutkittua ValuAtlaksen menneisyyttä niin omaksi huvikseen kuin
myös uuden ulkonäön ja sisällön
suunnitteluun pidetyissä palavereissa. Uusi versio on teetetty
markkinointialan ammattilaisten
kautta, mutta sivun kehitystyötä
jatketaan OSKAVA-hankkeen ja
TAKK:n työvoimin.
Ulkonäöllisesti sivu noudattaa
paremmin nykypäivän netinkäyttäjien odotuksia, sillä sivu taipuu
saumattomasti eri kokoisille näytöille. ValuAtlaksen historian mukaisesti keskiössä ovat yhä omat
sivunsa tietoaineistoille ja alan
koulutukselle. Uuteen uskoon on
päässyt myös suomalaisille valimoille omistettu sivunsa, jossa
on hyödynnetty Suomen Valimoteollisuus -kirjaa varten teetettyjä ilmakuvia.
Vielä työn alla on kehittää, millä
tavalla sivu voisi toimia alan ajankohtaisten tapahtumien tiedottajana. Myös erityisesti hiilijalanjäljen laskurin innoittamana sivulle
on rakentumassa oma osionsa kotimaisen valimotoiminnan kestävän kehityksen edistysaskeleista.
ValuAtlaksen kehityksessä otetaan
mieluusti palautetta vastaan, ja
etenkin, jos omistat vuosien saatossa talteen jäänyttä hyvänlaatuista oppimateriaalia, niin olisi
siitä varmasti hyötyä sivuston
oppimateriaalien kehityksessä.

UUTTA OPPIMATERIAALIA
Monet alan toimijat ovat toivottavasti joskus käyttäneet ValuAtlaksen oppimateriaaleja niin uuden oppimiseen kuin myös muistin virkistykseen. Osana hanketta
on pyrkimykset päivittää sivun materiaalit noudattamaan modernia
oppimista osana niin koulutusta

kuin myös työskentelyä. Osa materiaaleista on historiallemme niin
tärkeitä, että ne on haluttu jättää
sivulle jo tutuksi tulleeseen muotoon, mutta tietty osa halutaan
kääntää digisukupolvelle yksinkertaisemmin omaksuttavaan
muotoon.
Yksi alamme merkkiteoksista,
Tapani Honkavaaran vuonna 2014
osana diplomityötänsä julkaisema
Valutuotteiden suunnitteluopas,
on saanut myös rinnalleen uuden
päivitetyn version. Tämä versio on
säilytetty täysin identtisenä edeltäjänsä kanssa, mutta siinä on yksi huomattava ero: kaikki teksti on
kansainvälisesti laajemmin ymmärrettävässä englannin kielessä! Jos
valimollasi on siis kielimuuri tai
toinenkin, niin tämä uuden karhea
”Cast product design guide” kannattaa varmasti ladata jokaiselle
työasemalle, ja ehkä myös tulostaa kahvihuoneeseen luettavaksi.
Osana Aalto Yliopiston Hybridivalu-nimistä Business Finland -hanketta ollaan myös valmistelemassa tämän oppaan rinnalle liitettä,
joka kertoisi perusteita modernien valmistustekniikoiden, kuten
3D-tulostamisen, vaikutuksista
valukappaleen suunnittelutyöhön.

YHTEENVETO
Yhteenvetona voisi todeta, että paljon tapahtuu taustalla. On
ollut hienoa huomata valimoiden
ja valua käyttävän teollisuuden
kiinnostuksen koulutukseen. Lisäksi iso kiitos suurelle määrälle
luennoitsijoita. Jatkuvuus koulutuksen osalta on taattu, koska
meillä on paljon osaavia henkilöitä jakamassa osaamistaan.
Lopuksi vielä kiitos Jouni Lehdolle tekstin sisällön tarkistamisesta ja korjauksesta.
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VDG VUOSIKOKOUS
MÜNSTER 5.-6.5.2022
TEKSTI: CALLE NYBERGH

VDG järjesti 5. – 6.5. vuosikokouksensa ja siihen liittyvän kongressin ja piennäyttelyn kolmen
vuoden koronatauon jälkeen.
Vuosikokouksen pitopaikkana
oli Münster, joka sijaitsee noin
125 km Düsseldorfista koilliseen.
Koronarajoitukset olivat Münsterin alueella poistuneet sopivasti
juuri ennen kongressin alkua.
Tilaisuuteen osallistui runsaat
400 VDG:n jäsentä, eli noin 30 %
vähemmän kuin VDG:n vuosikokouksiin yleensä. Münsterin kongressikeskus soveltui erinomaisesti
kongressin pitopaikaksi. Järjestelyt olivat hyvät, kuten VDG:n kon-

gresseissa yleensä, ja esitelmien
pitäjät huolella valitut. Myös kongressinäyttelyn osastot oli sijoitettu
sopivasti kongressisalien sisäänmenojen ja taukoruokailupaikkojen yhteyteen. Näytteilleasettajayrityksiä oli 42, suomalainen Finn
Recycling Oy oli yksi näistä. Finn
Recyclining Oy:n terminen hiekanelvytyskonsepti on toimitusjohtaja
Kalle Härkin mukaan, otettu Saksassa hyvin vastaan.
VDG-kongressin aiheena oli
mm. valimoteollisuus muuttuneessa raaka-ainetilanteessa.
Tarkastelun kohteena olivat valimoteollisuuden hiilipäästöjen

vähentäminen, raaka-ainetilanteessa tapahtuvat muutokset,
teräsromutilanne sekä raakaainekustannusten muutokset.

HIILIPÄÄSTÖJEN
ALENTAMINEN
Hiilipäästöjen alentaminen käsiteltiin BDG edustajien Dominik
Walterin ja Manuel Bossen esityksessä. Saksan hallitus on päättänyt, että kaikki hiilipäästöt on vähennettävä 36 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030. Lähtökohtana esitettiin kuuden eri sulatustavan energiantarve kWh sulatettua
metallitonnia kohti sekä CO2 emissiot kiloissa sulatettua metallitonnia kohti.
Esitelmöitsijöiden mukaan
kylmäilmakupoliuunien ja kaasukäyttöisten sulatusuunien päästöjen kohdalla on ryhdyttävä korkeiden CO2-päästöjen takia pikaisiin
toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. Myös taloudelliset
tosiasiat tukevat tätä.
Valimokoksin hinta Saksassa
on viimeisen 20 vuoden aikana
vaihdellut 250 ja 550 €/t välillä.
Tämän vuoden alusta koksin hinta on noussut, ja oli huhtikuun lopussa yli 700 €/t. Mm. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut koksien toimitusketjuihin häi-

Finn Recycling Oy:n saksalainen myyntitiimi.
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Taulukko 1. Eri sulatustapojen vertailu, sulatuksen spesifinen energiatarve kWh/sulaa metallitonnia kohti ja
CO2 -emissio kg/sulaa metallitonnia kohti.

Sulatustapa
Induktiouunisulatus
Kuumailma kupoliuuni
Kylmäilma kupoliuuni
Sähkökäyttö, upokasuuni
Kaasukäyttö, kuilu-uuni
Kaasukäyttö, upokasuuni

Energiantarve kWh/t
1.150
850
1.100
900
2.470
5.970

CO2 emissio kg/t
420
330
430
370
500
1.200

Taulukko 2. Eri sulatustapojen käyttömäärät Saksassa ja niiden ympäristön lämmityspotentiaali.

Valimotyyppi
Rauta
Rauta
Rauta
Rauta
Rauta
Teräs
Teräs

Sulatustapa
Kylmäilma kupoliu.
Kuumailma kupoliu.
Koksiton kupoliu.
Induktiouuni
Pyörivä rumpu-uuni
Induktiouuni
Valokaariuuni

Sulatustavan käyttö
n. 25 valimoa
n. 25 valimoa
ei yhtään valimoa
n. 100 valimoa
alle viisi valimoa
n. 30 valimoa
alle 12 valimoa

riötilanteen, joka on nostanut valimokoksilaatujen hintoja. Häiriötilanteen kestoa on vaikea arvioida.

sa ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin sulatuksen CO2-päästöjen alentamiseksi:

Maakaasun suurasiakkaiden hinta Saksassa on pitkään ollut alhainen ja vakaa, alle 4 cent/kWh.
Huhtikuun lopussa 2022 hinta oli
7,1 cent/kWh, ja hintatrendi on
nouseva.

- siirtyminen kupoliuunisulatuksesta induktiouunisulatukseen sekä
induktiouunisulatuksessa tarkempaan jäähdytysveden lämmön
talteenottoon

Vetykaasu tuotetaan Saksassa
fossiilisten polttoaineiden, joko
koksin tai maakaasun avulla. Vetykaasun hinta Saksassa oli huhtikuussa 2022 noin 5.50 €/kg.
Elektrolyysin kautta ja tuulivoimasähkön avulla tuotetun vetykaasun hinta oli huhtikuussa
kaksinkertainen, 9,10 €/kg. Metallien sulatusta vetykaasun
avulla esim. kupoliuuneissa ei
Saksassa toistaiseksi ole tehty.
Lyhyellä aikavälillä on Saksan
valimoissa metallien sulatukses-
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- siirtyminen teräksensulatuksessa valokaariuunisulatuksen käyttöönottoon, mikäli se on mahdollista
- rumpu-uunien muuttaminen 		
käyttämään vetykaasua

Lämmityspotentiaali
korkea
korkea
alhainen
kohtalainen
alhainen
kohtalainen
alhainen/kohtalainen

tä kupoliuuneissa ei ole Saksan
valimoissa kokemuksia. Tutkimusaiheita on useita, ja tutkimusprojekteja käynnistetään paraikaa.
Samalla aloitetaan yhteistyöprojekteja terästeollisuuden kanssa,
tavoitteena selvittää, onko metallien sulatukseen ja kuumana pitoon liittyviä teknologioita, jotka
voidaan siirtää terästeollisuudesta valimoteollisuuteen.

RAAKA-AINEMARKKINAT
VAATIVASSA MARKKINATILANTEESSA

Professori, Dr.ing R. Deike Duisburg-Essenin yliopistosta aloitti
- bio- tai vetykaasun käyttöönotto esitelmänsä tarkastelemalla maakupoliuunisulatuksessa
ilman raakateräksen tuotantomääriä 1970-luvulta 2020-lukuun. Raa- biokoksin käyttöönotto kupoliuu- kateräksen tuotantomäärät olivat
neissa, mikäli se on mahdollista
vuosina 1970 – 1995 vakaat, mutta
1995-vuoden jälkeen ovat tuotanVetykaasun käytöstä metallien
tomäärät nousseet tasaisesti, ja
sulatuksessa ja biokoksin käytösne olivat vuonna 2020 lähes kol-
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me kertaa suuremmat kuin vuonna 1995. Euroopassa ja Saksassa olivat samana tarkastelukautena 1970 – 2020 raudan, terästen ja adusoidun raudan tuotantomäärät valimoissa laskeneet
noin 50 %.
Kiinan rooli raaka-ainemarkkinoilla on jatkuvasti korostunut,
ja vuonna 2017 Kiinan osuus
metallien eri raaka-aineiden
globaalista kysynnästä oli jo
37 – 47 %. Maailma on lisäksi
hyvin riippuvainen muutamista lähinnä Kiinassa jalostetuista metalleista, kuten harvinaisista maametalleista ja magnesiumista.
Harvinaisten maametallien hintapiikki vuonna 2011 oli huolestuttava esimerkki. Harvinaisten

maametallien tuotantomäärät
pysyivät vuonna 2011 maailmassa vakaana, mutta niiden hinta
nousi 50-kertaiseksi kolmannen
kvartaalin aikana vuonna 2011.
Magnesiumin hintakehitys
vuoden 2020 jälkeen on myös
ollut raju. Primäärimagnesiumia
valmistetaan etupäässä Kiinassa.
Primäärimagnesiumia valmistavien kiinalaisten yritysten sähkönsaannissa on ollut häiriöitä, koronapandemia on tuonut toimitusketjuihin haasteita sekä Kiinassa
että Kiinan ja Euroopan välisessä
konttiliikenteessä. Magnesiumin
saatavuus on ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana kaikkialla vaikeata.
Myös ferropiin hinta on kärsinyt samoista ongelmista kuin

magnesium. Vuoden 2019 FeSituotanto oli 7.000.000 t, ja siitä
peräti 64 % valmistettiin Kiinassa.
Pallografiittirautaa valmistavien
valimoiden tilanne tulee siten jatkumaan hankalana, ainakin tämän
vuoden, mutta todennäköisesti
vielä pitkälle ensi vuonnakin.
Saksassa Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on aiheuttanut haasteita sekä poliitikoille että raaka-ainehuollosta vastuussa oleville. Saksan maakaasuverkkoon
saadaan jo loppuvuodesta kaukotuotuna LNG-kaasua, Saksassa paraikaa valmistuvien LNGterminaalien kautta. Saksassa
hallitus ottaa yleensä huomioon
teollisuuden tarpeet. Poliittiset
päätökset, jotka liittyvät Saksan
raaka-ainehuoltoon, ovat harvoin radikaaleja.

Taulukko 3. Saksan Venäjäntuonnista eniten riippuvaiset tuotteet ja niiden prosentuaalinen osuus Saksan käyttömääristä.

Tuote
Ferrovolframi
Nikkeli
Maakaasu
Suorapelkistetty rauta
Raakaöljy
Aluminiumia

Yhteenvetona professori Deike
totesi, että lähitulevaisuudessa
tulee pörssinoteerattujen raakaaineiden hintavaihtelut olemaan
suuret. Venäjään kohdistuvat sanktiot tulevat todennäköisesti jäämään voimaan pitkiksi ajoiksi, ja
johtamaan Euroopassa korkeaan
inflaatioon. Kiina on noussut metalliraaka-ainemarkkinoiden jättiläiseksi, ja seuraavien 10 – 20 vuoden aikana raaka-ainemarkkinoiden tilanne tulee olemaan hyvin
riippuvainen Kiinan kehityksestä.
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Vuosittaiset käyttömäärät
700 t
50.000 t
56,3 miljardia m³
640.000 t
28,2 miljoonaa t
554.000 t
TERÄSROMUSAATAVUUDEN
MUUTOKSET
Dr.ing Hans-Bernd Pillkahn,
Proassort GmbH yrityksestä, piti hyvin mielenkiintoisen teräsromuun ja sen saatavuuteen liittyvän esitelmän. Lähtökohtana oli
nykyinen Saksan romunkierto.
Vuonna 2015 Saksan sisäiset romumarkkinat olivat: Teräsromua
käytettiin 14,3 miljoona t ja rautaromua 3,5 miljoona t. Lisäksi
Saksasta vietiin teräsromua noin

Prosentuaalinen osuus
69 %
44,5 %
noin 40 %
35 %
33,9 %
22,5 %
7.9 miljoonaa t vuodessa, ja tuotiin 4,6 miljoonaa t. Raudanvalmistus masuuneissa koksin avulla tulee lähitulevaisuudessa vähenemään/loppumaan, ja tilalle tulee
todennäköisesti rautamalmin pelkistys vetykaasun avulla.
Eri teräslaatujen valmistus
vetypelkistyksen rautasienestä
edellyttää teräsromun käyttöä.
Kun kaikki saksalaiset masuunit
on sammutettu ja siirretty rautamalmin vetykaasupelkistykseen,
käytetään Saksassa Pillkahnin ar-
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Kongressin näyttelyalue.

vion mukaan teräsromua 29,3 miljoonaa tonnia. Rautaromun tarve
tulee pysymään muuttumattomana 3,5 miljoonaa tonnia. Lisäksi
hän arvioi, että teräsromua tullaan edelleen viemään Saksasta 7.9 miljoonaa tonnia. Teräsromun tuontia joudutaan nostamaan 11,7 miljoonaan tonniin.
Saksa, joka on teräsromun suhteen ollut nettoviejä, tulee jatkossa olemaan huomattava teräsromun tuoja.
Kun otetaan huomioon teräsvalmistuksen raaka-aineiden hinnoissa jo tapahtuneet ja vielä todennäköisesti edessä olevat korotukset, nykyinen teräsromunkäsittely
ei voi jatkua ilman muutoksia.
Kierrätettävää teräsromua joudutaan huomattavasti tarkemmin lajittelemaan, jotta teräsromussa
olevat sekundäärimetallit voidaan
hyödyntää, ja romu hinnoitella tarkemmin, kuin mitä nykyään tehdään. Pillkahn otti käyttöön sanan
resyklaatti, joka on käytössä muovituotteiden kierrätyksessä. Resyklaatilla tarkoitetaan kierrätettävää
tuotetta, jolla on tarkoin määritellyt ominaisuudet. Esimerkkinä hän
mainitsi sinkityn teräslevyn. Sinkittyä teräslevyä pidetään romuna.
VALIMOVIESTI 2/2022

Mikäli sinkki poistetaan esim.
hydrolyyttisesti siten, että teräslevy on täysin sinkkivapaa
ja puhdas, voidaan teräslevyä
pitää resyklaattiteräksenä.
Romun kiertoprosesseja on kehitettävä. Esimerkkinä tästä hän
mainitsi saksalaisen alumiinivalimon romunkäsittelyn. Paloiteltu
alumiiniromu levitetään kuljettimelle. Pika-analysaattorin avulla analysoidaan erikseen jokainen kuljettimella oleva romupala. Analyysitulos saadaan sekunnissa. Robotti kerää analyysitulosten perusteella kaikki saman
analyysin omaavat romupalat
omalle kuljettimelle tai laatikoihin. Alumiiniromu muuttuu tämän käsittelyn jälkeen useiksi
eri alumiiniresyklaateiksi. Tällä
tavalla toimien voidaan hallita
alumiinin uudelleensulatusprosessia ja vähentää alumiiniharkkojen käyttöä.
Pillkahnin yritys käyttää uusia
erityyppisiä teknologia-, analysointi- ja businessratkaisuja teräsromuvirtojen teräsromun
muuttamiseksi teräsresyklaateiksi.Tällaisia ratkaisuja ovat
termolyysi, hydrolyysi, spektroskopia ja granulointi.

Jatkossa on oletettavaa, että terästehdas tulee itse käyttämään
kaikki terästehtaassa syntyvän
teräsromun. Lisäksi on oletettavaa, että terästehtaat tulevat
vaatimaan, että niiden asiakkaidensa luona syntyvä teräsromu
palautetaan terästehtaalle. Näin
vapaaseen myyntiin ei tule enää
samoja määriä puhtaita teräslaatuja, kuten asian laita on tällä hetkellä. Valimot, erityisesti pallografiittirautaa valmistavat valimot,
voivat joutua hyvinkin hankaliin
tilanteisiin. Tällainen tilanne voi
olla jo hyvinkin pikaisesti edessä.
Henkilöautojen myyntimäärät Saksassa olivat huhtikuussa 21,5 % alhaisemmat kuin viime vuonna. Samalla investoidaan Saksassa voimakkaasti erilaisiin vihreisiin energiaratkaisuihin, kuten tuulivoimaan, mikä tarkoittaa, että pallografiittirautavalukappaleiden valmistusmäärät tulevat säilymään
korkeana samoin kuin hyvälaatuisen teräslevyn kysyntä. Tulee
olemaan mielenkiintoista seurata, miten tästä selviydytään.
Pillkhahn kiinnitti myös huomiota
ns. sekundaarimetallien hintakehitykseen. Nikkelin, kuparin, molybdeenin ja tinan hinnat tulevat pysymään korkeana pitkään. Näitä
metalleja sisältävä teräsromu on
jatkossa lajiteltava paljon tarkemmin kuin tänään.
Jatkuvat muutokset valimoiden metalliraaka-ainevirroissa
ja erityisesti teräsromun saatavuudessa ja koostumuksessa
johtavat siihen, että valimoiden
tulee yhä haastavammaksi hallita sekä sulatuksen metallurgiaa
että eri sulakoostumuksien hinnanmuodostusta. Hyvälaatuisen
teräsromun ja tuotantoon sopivien metalliresyklaattien saanti sekä hyvä metallurginen osaaminen tulevat jatkossa olemaan
edellytykset kannattavalle valimotoiminnalle.
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VALUMALLIN TARINA
-KIRJAN SAVOTTA
TEKSTI: KARI POHJALAINEN

lumallinvalmistajan ja kaavaajan
linjat, siirrettiin vartavasten suunniteltuihin, upeisiin tiloihin Tampereen Ammattioppilaitoksen
Hervannan yksikköön.

koulutuksen eilispäivää ja nykytilaa. Näistäkin aiheista löytyy
Valimoviesteistä tarinoita, joita
valikoin mukaan. Kirjoitin myös
uutta tekstiä muun muassa Valumallistandardien muokkausten vaiheista ja alan viimeaikaisista tapahtumista.

Tuntui jopa liikuttavalta, kun
arvokkaassa vihkiäistilaisuudessa Hervannassa Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen,
Tampereen Ammattioppilaitoksien rehtori Seppo Hämäläinen
ja Hervannan Ammattioppilaitoksen rehtori Raimo Järventölä julistivat: “Vihdoin maamme ainoat valimo-opintolinjat, valumallinvalmistajat ja kaavaajat, ovat
saapuneet kotiinsa Tampereelle, josta niiden ei koskaan tarvitse poistua!”

Sain korvaamatonta apua
Tampereen Tredun kirjapainoalan
opettajalta Susanna Järvensivulta,
joka skannasi ja digitalisoi oppilastyönä Valimoviestin tekstit. Oli tarkoitus, että samat oppilaat olisivat
myös taittaneet kirjan, ja että se
olisi painettu Tredun opetuspainossa. Syystä tai toisesta tämä ei
onnistunut, vaan projekti ajautui
hankaluuksiin.

2010-luvun lopulla Tredun ja
Tampereen kaupungin päättäjät lopettivat kylmästi molemmat valtakunnalliset opintolinjat, eikä kukaan maininnut
edellä annettua lupausta.

Oppi-isäni Erkki Lehden vävy
Nalle Ritvola, graafisen suunnittelun huippuammattilainen,
pelasti onneksi koko savotan
suostumalla suunnittelemaan
ja taittamaan kirjan.

VALUMALLIN TARINA -KIRJA

KIITOKSET

Vuonna 1972 Etelä-Hämeen Keskusammattikoulun mallipuuseppälinjan työnopettaja Toivo Nieminen
oli jäämässä eläkkeelle, ja minulle
tarjottiin häneltä vapautuvaa virkaa. Seuraavana vuonna suoritin
opettajatutkinnon, ja urani mallipuusepän ammatin opettajana
alkoi.

Vuosien saatossa olen kirjoittanut Valimoviestiin noin 200 artikkelia. Käsittelin niissä monia
aiheita, joista tärkeimpinä pidän
malliveistämöiden ja niiden henkilökunnan esittelyjä. Ryhtyessäni kokoamaan materiaalin kirjaa
varten rungon muodostivat nämä
veistämöesittelyt. Halusin koota
mahdollisimman kattavasti kaikki
Suomessa toimineet ja toimivat
alan yritykset ja niiden historian
samoihin kansiin.

Kirjan painatusta ovat tukeneet
Valimoiden Toimialaryhmä, Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen
Paavo Tennilän rahasto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Arto
Huuhtanen. Lisäksi Helsingin Mallimestarit Oy, Pirkan Valumalli Oy,
RisPert Oy, Lux Oy Ab, Kiteen
Malliveistämö Oy ja Tampereen
Konepajat Oy ovat tukeneet projektia.

1980-luvun lopulla molemmat valimoalan opintolinjat, nimittäin va-

Lisäksi halusin ymmärrettävistä
syistä myös valottaa valumalli-

KIRJOITTAJAN TAUSTAA
Ammatillinen urani alkoi Tampereen poikain valmistavan ammattikoulun puuseppälinjalta vuonna
1955. Jo silloin erikoistuin valumallien valmistukseen. Tie jatkui Tampellan valimoon ja malliveistämöön. Valmistuin Tampereen
Tekusta 1971 koneteknikoksi, ja
aloitin mallisuunnittelijan ja urakkahinnoittelijan työt Lokomolla.

OPETTAJAKSI
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Parhaimmat kiitokseni SVY:n
hallitukselle, jonka jäsenet ymmärtävät ammattialan historian
merkityksen.
VALIMOVIESTI 2/2022

Kumpu-Eki oli nuoresta lähtien
ollut lahjakas ja tunnollinen mallinikkari. Usein hyvällä ammattimiehellä on joku heikkous, mutta Kumpu-Ekillä ei mitään. Hän
ei edes kiroillut. Sanoo oikein
vaikeassa paikassa korkeintaan
”voi juku”. Ainoa, mistä häntä
voitiin moittia, oli ujous. Se mahdollisesti aiheutti sen, että hän
vasta varttuneemmalla iällä meni naimisiin.
Kerran nuorempana yksi tyttö
onnistui saamaan Ekin elokuviin.
Menossa oli hempeän filmin hempeä kohtaus. Tyttökin hamuili Ekin
kädestä kiinni ja kyhnytti olkapäällään Ekin olkapäätä. Äkkiä Eki nytkähti, meinasi nousta melkein pystyyn. Löi kädellä kämmeneensä ja
sanoi: ”Voi juku, siitä tuli väärän
kätinen”.

Kaskuja Rautpohjan Valimosta,
osa 25. Kaskut kerännyt Olavi Piha.

DRYING NEW VALUE
VALIMOVIESTI 2/2022

www.sftec.fi
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Vuosikokous
2022

VUOSIKOKOUSKUTSU
ÅRSMÖTESKALLELSE
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n 75. vuosikokous pidetään
perjantaina 7.10.2022 klo 13.00 Jyväskylässä 7.10.2022 klo 13.00
Ravintola Sataman Viilussa,
Satamakatu 10, 40100 Jyväskylä
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n mukaiset asiat sekä päätetään
sääntömuutoksesta, joka on esitelty alla.
Finlands Gjuteritekniska förening rf:s 75. årsmöte arrangeras
fredagen den 7.10. 2022 kl 13.00 i Jyväskylä,
i Ravintola Sataman Viilu,
Satamakatu 10, 40100 Jyväskylä
Vid årsmötet behandlas de ärenden, som upptas i stadgarnas 9. §. Samt
besluts om ändring av föreningens stadgar, på sätt beskrivs här nedan.

MUUTOSEHDOTUS SVY:N SÄÄNTÖIHIN
SVY:n hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2022 ehdottaa yhdistyksen vuosikokoukselle, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan jäsenmaksujen muodostamisen osalta siten, että jäsenmaksujen väliset riippuvuudet poistetaan.
Perustelut:
Yhdistyksen säännöissä lukee yksiselitteisesti, että yritysjäsenen jäsenmaksu on kymmenen kertaa
henkilöjäsenen maksu sekä veteraani- että opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet henkilöjäsenen
maksusta. Hallitus haluaa jatkossa määrittää jäsenmaksut ilman niiden välisiä riippuvuuksia. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että yhdistyksen henkilöjäsenmaksu, veteraanien jäsenmaksu, opiskelijoiden jäsenmaksu sekä yritysten jäsenmaksu määritellään vuosikokouksessa siten, että nämä eivät
vaikuta toisiinsa.
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Tuomo Tiaisen
viisuja, osa 5

LEINOVALU OY
(sävel: Aaveratsastajat)

On sadan vuoden valimot jo aika harvassa,
vaan yksi sellainen on töissä Suomen Salossa:
Se valaa raudat, teräkset ja tuottein vaativin
se kohtaa kovan kilpailun ja voittaa tietenkin.
Maatalouskoneet, viskurit ja lajittelijat
ne alkukauden tuotannossa vallan ottivat.
Vaan liedet, pumput, venttiilit ja valuosat muut
pian messingille saivat firman talousmiesten suut.
Leinovaluu, Leinovaluuuu!
Valut vallan sai.
Niin vuotten myötä valaminen ydinbisneksen
jo muodosti, on teräsvalut keihäänkärki sen.
Kun kaavausautomaatit muottipullat valmistaa,
on valaminen nopeaa ja laatu kohdallaan.
Kun sadan vuoden perinteitä aina arvostaa
ja tämän päivän tuotanto on ajan hermolla,
on silloin osaamisen huippu helppo tavoittaa
ja kilpailijat juosta saa, he eivät kiinni saa.
Leinovaluu, Leinovaluuuu,
huippuvalut luo.

VALIMOVIESTI 2/2022

Valimo toimii nykyisin
nimellä LeinoCast Oy.

37

Opinnäytetyö Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän valimolle

Sulatusuunien
vuorausprosessin ja
vuorauksen eliniän kehittäminen

TEKSTI: SAARA PUUSAARI		

Olen Saara Puusaari, ja valmistun nyt alkukesästä konetekniikan insinööriksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta. Opinnoissani olen suuntautunut tuotantotekniikkaan.
Valimoalaan sain ensikosketuksen, kun menin tammikuussa 2021
harjoitteluun Valmetin Rautpohjan
valimolle. Harjoittelun jälkeen jäin
kesäksi töihin, josta jatkoin syksyn
opintojen ohella tuntityösopimuksella. Syksyn aikana minulle tarjottiin valimolta opinnäytetyöaihetta.
Opinnäytetyöprojekti aloitettiin
tammikuussa 2022. Opinnäytetyöni aiheena oli valimon sulatusuunin vuorausprosessin ja vuorauksen eliniän kehittäminen. Opinnäytetyöni päätavoitteena oli kehittää vuorausprosessia, jotta vuorauksen elinikää saataisiin nostettua. Tutkimuksen aiheena oli myös
päivittää vuorausprosessin työohjeistus tutkimuksen tuloksien perusteella.

Tutkimuksen pohjalta päivitettiin työohjeet, joiden tarkoituksena oli standardoida työ ja sen
laatu. Oikeanlaisella työohjeistuksella ja niiden noudattamisella varmistetaan uunin turvallinen käyttö ja kelan kunto.
Opinnäytetyön tarkoituksena
oli myös tuottaa toimeksiantajalle kustannussäästöjä, jotka
syntyvät vuorauksessa käytettävistä massoista ja työhön kuluvasta ajasta sekä vuoraustaajuudesta.
Tutkimuksessa perehdyttiin
laajasti aihealueen eri lähteisiin.
Opinnäytetyön aineisto on kerätty haastatteluiden, havainnoinnin, kirjallisuuden sekä artikkeleiden pohjalta. Kevään
aikana olin yhteydessä uunin
vuorausmateriaalien toimittajiin, sekä kartoitin vuorausprosessin nykytilanteen, eli mitä
ja miten tehdään. Nykytilanteen kartoitus toteutettiin ha-

Uunin
vuorauksen käytännön
työtä
Valmet
Rautpohjan Valimossa.
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vainnoimalla eli seuraamalla
ja tekemällä muistiinpanoja
uuninvuorausprosessista.
Näitä tietoja yhdistelemällä löydettiin prosessin kehityskohdat.
Toimeksiantajalla uuninvuorauksen eliniän ongelmana on ollut
uunin kylmä-kuuma -vaihtelusta
johtuvat rasitukset sekä uunin
vuorauksen ylikovettuminen, eli
vuorauksessa ei ole pulverimaista kerrosta. Prosessin tärkeimmät
kehityskohteet olivat kylmä-kuuma -vaihtelun vähentäminen ja
ylikovettumisen estäminen. Kylmä-kuuma -vaihtelun vähentämiseksi on muutettava omaa sulatuksen jälkeistä toimintaa. Vuorauksen ylikovettuminen taustalla on oletettavasti vuorausmassan
liiallinen tärytys ja/tai liian korkea
sintrauslämpötila. Muita tutkimuksessa ilmenneitä kehityskohtia on
muun muassa työohjeistuksien
selkeys, ja kaikkien materiaalien
käsittelyohjeiden informointi työntekijöille. Lisäksi on oleellista, että
työohjeita noudatetaan. Tutkimuksen tuloksia ei päästy kokeilemaan
rajallisen ajan takia, joten tuloksien toimivuuden testaus jäi tutkimuksen ulkopuolelle.
Jos tutkimus ja sen tarkemmat tulokset kiinnostavat, sen voi lukea
theseus.fi sivuilta. Opinnäytetyöni
jälkeen työni jatkuu ainakin kesän
ajan Valmetin valimolla. Tulevat
työtehtäväni tarkentuvat kesän
aikana.
VALIMOVIESTI 2/2022

Paavo Tennilän rahasto
jakaa stipendejä
Paavo Tennilän stipendirahaston stipendit haetaan jatkuvana hakuna.
Hakemukset osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n hallitukselle vapaamuotoisesti.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa
vuodessa tehden kokouksissaan
päätökset stipendien jakamisesta saatujen hakemusten perusteella rahaston säännöt huomioiden.
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen hallituksen
kokousta SVY:lle osoitteeseen:
Suomen Valimotekninen Yhdistys
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu
tai sähköpostilla:
jani.isokaanta@svy.info
Hakemukset osoitetaan 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, al-

le 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.
VALIMOVIESTI
2/2022
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SUOMEN VALIMOMUSEON PALKKAPÄIVÄ
Kesä on monella tapaa erikoista
aikaa ainakin Suomen valimomuseossa. Silloin amanuenssi lepää,
ja kesätyöntekijät raatavat. Raatamisen määrä riippuu osaltaan siitä, kuinka hyvin talven ja kesän
aikana amanuenssi on hoitanut
tehtävänsä. Kesällä on siis museoamanuenssin palkkapäivä, ja
tilipussin määrittelee kesätyöntekijöiden vuodattaman hien määrä. Tärkein vaikuttamisen keino
muiden työn määrään on tehdä
hyviä näyttelyitä. Tai ehkä tarkemmin sanottuna kiinnostavia näyttelyitä. Näyttelyn laatu ei nimittäin useinkaan korreloi kävijävirran kanssa. Näyttelyn aihe siis
pääsääntöisesti ratkaisee. Kesänäyttelyiden suhteen uskomme
etukäteen ajatellen löytäneemme nyt niin kiinnostavat aiheet,
että asiakastulva on vähintään
yhtä mahtava kuin ennätyskesänä 2021. Voin myös vakuuttaa,
että kiinnostavan aiheen lisäksi
näyttelyt ovat myös hyvin toteutettuja.

män meikkikynällä. Nopeasti hän
havaitsi, että kyseessä on lahja,
josta hän ei ollut tietoinen aiemmin. Harrastus muuttui ammatiksi. Tänä päivänä Angela Nicoletti
McCoy on tuottelias taidemaalari, joka akryylimaalaukset herättävät huomiota maailmanlaajuisesti. Hänen maalauksensa ovat saaneet facebookissa jo miljoonia
katselukertoja. Angelan maalauksissa on vaikutteita art nouveausta ja renessanssista, minkä lisäksi
niissä on havaittavissa pyrkimystä
kolmiulotteisuuteen. Lisäksi kaikki
hänen työnsä, joita on tällä hetkellä jo useita satoja, yhdistyvät teemallisesti toisiinsa. Siitä juontaa
myös tämän näyttelyn nimi ”Connected”. Kyseessä on Angela Nicoletti McCoyn ensimmäinen, iso
yksityisnäyttely, mutta jatkoa seuraa, sillä seuraava alkaa jo elokuussa Tampereella. Angelan näyttely
Karkkilassa päättyy 14. elokuuta.

Elokuun puolivälin jälkeen,
19. päivä, museon siirtyessä kaksipäiväiseen viikkoon (la-su), vaihtuu
Suomen Valimomuseon vaihtutunnelma Galleria Bremerissä ihan
vien näyttelyiden tilan, Galleria
toisenlaiseksi. Silloin vuoronsa saa
”Tex Willer kohtaa Heimo Vesan:
Bremerin värikkyydestä vastaa
ennen kaikkea Karkkilaan asettuTex Willerin ja Fingerporin yhteisneen Angela Nicoletti McCoyn
näyttely”. Tämä näyttely on auki
taidenäyttely *CONNECTED*
marraskuun 6. päivään asti. Esillä
- “The Adventures of Angela
on tietoa kyseisistä sarjakuvista,
Nicoletti McCoy’s World Of Art”, runsaasti kuvitusta, keräilytavaraa,
joka avautuu kesäkuun 4. päivä,
lautapelejä ja originaalipiirrustukja on auki viitenä päivänä viikossia, joista osa on myynnissä. Näytsa (ke-su). Maalaamisen Angela
telyn valmistelussa ovat olleet mualoitti harrastuksena vasta viitisen kana Arktinen banaani, Otava sevuotta sitten silloisen aviomiehen- kä Story House Egmont.
sä Andy McCoyn vanavedessä tä-
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TEKSTI: JANNE VIITALA

Tex Willer on sarjakuva, joka sijoittuu Villiin länteen 1800-luvun
loppupuolelle. Sarjan päähenkilö
on siis Tex Willer, joka on Texas
ranger, navajo-heimon päällikkö
ja heidän intiaaniasiamiehensä.
Tex Willer lanseerattiin Italiassa
vuonna 1948 , jolloin käsikirjoittajana toimi Giovanni Luigi Bonelli
ja kuvittajana Aurelio Galleppini.
Nykyään sarjalla on ollut jo peräti 38 kirjoittajaa ja 118 kuvittajaa. Suomessa Texiä julkaistiin
pienessä liuskamuodossa vuodet 1953-1965. Isompi pokkariformaatti aloitti Suomessa 1971,
ja jatkuu edelleen. Suomessa on
julkaistu jo reippaasti toista tuhatta Tex Willeriä, ja se on yhdessä
Aku Ankan ja Korkeajännityksen
kanssa ollut Suomen pitkäikäisin
ja suosituin sarjakuva. Sekä Suomessa että Italiassa on viime vuosikymmeninä kehitetty useita uusia formaatteja.
Fingerpori puolestaan sijoittuu
kuvitteelliseen Fingerporin kaupunkiin. Sarjassa on useita lähes
tasavertaisia päähenkilöitä. Heistä keskeisin on Heimo Vesa, hieman nahjusmainen tutkija Tiedekeskus Fingerpolista. Fingerpori on
alusta lähtien ollut täysin Pertti Jarlan (s. 1971) luomus kuvitusta
ja tekstiä myöten. Hänen synnyinseutunsa, Nastolan kunta, vaikutti
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Heimo Vesa ja Tex Willer. ©Aurelio
Gelleppini & Pertti Jarla

Angelan
taidetta.
©Angela
Nicoletti
McCoy

vahvasti sarjan puitteisiin. Sarja alkoi Runebergin päivänä 2007 Helsingin Sanomissa. Fingerpori ilmestyy yleensä yksirivisenä strippinä. Fingerporin alkumuoto oli
Pahkasiassa debytoinut Karl-BarksStadt, josta käytännössä vain nimi

muutettiin. Fingerpori ilmestyy tällä hetkellä yli 40 sanomalehdessä
sekä nettialustalla. Siitä on julkais
tu lukuisia albumeita ja kirjoja, ensin Arktisen Banaanin ja nykyään
Liken toimesta.

Näkymä koskireitiltä Högforsin ruukkialueelle. Janne
Viitala/KRM

Entä miten tämä kaikki liittyy valimoteollisuuteen? Ei millään tavalla, se on pakko myöntää. Mutta
hei, älkäähän unohtako, että vaihtuvien näyttelyiden tilan alapuolelle levittäytyy Suomen valimomuseon uudistettu perusnäyttely ”Valun
jäljillä” koko komeudessaan. Oletko sinä jo vieraillut siellä? Pakko
myös muistuttaa, että opastetut
kierrokset Högforsin masuunissa pyörivät heinäkuun aikana.
Ja vielä yksi asia.
Ei ole montaa vuotta, kun oltiin
huolissaan Valimomuseon tulevaisuudesta, kun museorakennus vaihtoi omistajaa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon asioita, ja kaikki hyviä. Vanha ruukkialue on avautunut ihan uudella tavalla, josta paras esimerkki
on museon viereen avattu Tehtaanhotelli. Tämän lisäksi entiseen emalilaitokseen on perustettu ravintola, viinibaari, ulkoterassi, pikkuputiikkeja sekä Aki
Kaurismäen toimesta tunnelmallinen elokuvateatteri. Kruununa
komeudelle on Koskireitti -nimellä kulkeva kävelyreitti, joka yhdistää nämä kaikki mainitut kohteet,
ja tarjoilee näkymiä upeisiin koskimaisemiin, ja joka sekin yksistään
on tuonut paikkakunnalle runsaasti matkailijoita. Nyt on siis monta
muutakin hyvää syytä, kuin pelkkä
Valimomuseo, juuri sinun tulla vierailulle Karkkilaan.

Hyvää kesää Valimoviestin lukijoille!
VALIMOVIESTI 2/2022
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Valimoalan
henkilöitä

KUKA KUKIN ON?
Juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöihin.
Tällä kertaa vuorossa on Harri Autio, jonka haastoi Jesse Hyytiäinen.
Nimesi ja työnantajasi/
kerro hiukan itsestäsi?
Harri Autio, toimitusjohtaja,
Raahen Valimo Oy.
Olen paljasjalkainen raahelainen.
Nuorempana työskentelin paikallisessa terästehtaassa monenlaisissa työtehtävissä, jossa metallin
kanssa touhuaminen tuli tutuksi.
Jossain vaiheessa hakeuduin insinööriopintojen pariin, ja luin itseni IT-alan insinööriksi. Muutaman vuoden nörttihommien jälkeen palasin perusteollisuuden
pariin. Myöhemmin kävin työn

ohessa täydentämässä ja päivittämässä osaamistani kunnossapitoinsinööriksi sekä osallistumalla erilaisiin suunnittelu- ja
tuotanto-osaamiseen kehittäviin koulutuksiin. Harrastan liikuntaa eri muodoissa aina silloin, kun en keksi työkiireitä
tekosyyksi.
Miten päädyit valimoalalle?
Työskentelin vuonna 2018 kultakaivoksen rikastamolla tuotantopäällikkönä. Töiden alkaessa vähetä aloin etsimään uutta työpaikkaa. Sain vinkin, että muutaman

Kuka on
Harri?
Valimoalan
henkilöitä
-juttusarjassamme Jesse Hyytiäisen haastattelemana on
Raahen Valimo Oy:n toimitusjohtaja
Harri Autio.
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sadan metrin päässä kotiovesta
kaivattaisiin työnjohtajaa. Ajattelin, että miksipä ei, ja sillä tiellä
nyt ollaan.
Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt?
Tyypillinen työpäiväni alkaa tuotanto raporttien katselulla ja kahvin juomisella. Sen jälkeen perkaan sähköpostin. Tämän jälkeen teen pienen "hyvää huomenta" -kierroksen tuotannon
puolelle. Tästä päivä yleensä
etenee erilaisten sisäisten- ja
asiakaspalaverien merkeissä.
Miksi valimoalalle /
mikä alassa kiehtoo?
Valimoalassa kiehtoo se, että se
on pieni erikoisala, missä valmis
valukomponentti muodostuu monen erilaisen työvaiheen ja muuttujan summana. Valimoalan tuotteissa kiinnostaa myös se, missä ja miten erilaisia valukomponentteja voidaan käyttää. Erityisesti se on kiintoisaa, että monissa sovelluksissa
ja käyttökohteissa valukomponentit ovat käytännössä ainut kustannustehokas valmistustekniikka. Erilaisten työvaiheiden hallitseminen
vaatii hyvin moninaisten ammatillisten taitojen hallintaa. Näiden
tai-tojen omaksuminen edellyttää
usein myös teoreettisten tietojen
ja käytännön taitojen yhdistämistä. Valamiseen tuli sotkeuduttua
kullantalteenotossa sen verran, että ymmärsin sulan metallin olevan
mahdollista pakottaa monimutkaiVALIMOVIESTI 2/2022

sempaankin muotoon kuin
kultaharkoksi.

Kerro jotain, mitä työtoverisi
eivät sinusta tiedä?
Suurimmat synnit on kaiketi
jo tulleet paljastetuksi, ja loput
jätetään vielä arvailujen varaan.

henkilöitä päädyttiin ratkaisuun,
että lähdetään jatkamaan valimo
toimintaa Raahessa. Erityisen houMikä on suhteesi SVY:hyn?
kuttelevaksi ajatuksen teki se, että
Liityin SVY:n jäseneksi 2018. SVY:n
huolimatta edessä olevista haasjärjestämien tilaisuuksien kautta on
teista niin työntekijät kuin toimimahdollisuus päästä tutustumaan Mikä ihme sai sinut innostumaan henkilöt sitoutuivat kehittämään
alan muihin toimijoihin ja verkosvalimoyrittäjäksi? (Jesse Hyytiuuden yrityksen toimintaa, mistä
toitumaan. Tänä vuonna tutustuäisen kysymys)
kiitos koko Raahen Valimon väelmismahdollisuus meni minun koh- Muutaman vuoden työskentely
le. Tämä kehitystyö on käynnissä
daltani ohi, enkä päässyt osallistu- valimoalalla sai minut ymmärtätälläkin hetkellä. Tietysti yksi, eimaan vuotuisille opintopäiville
mään, että valutuotteiden merkikä aivan vähäinen tekijä oli myös
henkilökohtaisten esteiden vuoktys on Suomessa hyvin tärkeää
se, että Raahen kokoisella paikkasi, mutta seuraavalla kerralla sitten. kotimaiselle koneenrakennus- ja
kunnalla valimo on kuitenkin kohkonepajateollisuudelle. Itseäni oli tuullisen merkittävä työllistäjä.
Mitä odotat yhdistyksen
aikaisemmin jo houkutellut ajatus
toiminnalta?
yrittämisestä. Yrittämisen mahdol- Kuka on seuraava haastateltava
Odotan, että yhdistys toteuttaa
lisuus avautui ikään kuin varkain
ja mikä on kysymyksesi hänelle?
Timo Kronqvist. Millaisena sinä
sen itselleen määrittelemää tehvuonna 2020 silloisen Miilucast
näet valimoalan tulevaisuuden
tävää kuten on tehnyt tähänkin
Oy:n ajautuessa konkurssiin. Yhniin kotimaassa kuin Euroopan
asti. Alan lehteä on aina kiva lukea. dessä joukolla muita valimoalan
tasolla ?

KONEISTUSTYÖT
PAIKAN PÄÄLLÄ
KONEPAJA
LEVITYSTELATEHDAS
ON-SITE-PALVELUT
TERÄSVALIMO
PRONSSIVALIMO

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
VALIMOVIESTI 2/2022

WWW.TEVO.FI
08 265 8800 | tevo@tevo.fi
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Valimon luotettava yhteistyökumppani
Edustamme varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

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

LämmitysjäähdytysLämmitys- jajajäähdytysseula,
seula,
panosajo
panosajo (Neuhof)DeAnTek

AGTOS GmbH

AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.
– Automaattikaavaus:
– Pullakaavamot:
– Keernatykit:

Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
Eri saksalaisia toimittajia
Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen:
Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:
Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka:
I.A.S.
– Romun nostomagneetit:
Himmelmann.
– Amiinikaasupesurit:
B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:
Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat:
AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik
– Tärytekniikka:
Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet: Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet:
Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:
Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:
DeAnTek

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

Uusi Taloudellinen Talvisota

TEKSTI: Nimimerkki Van

Poliittiset riskit realisoituivat sekä valtionyhtiöiden omistuksen että
komponenttiketjujen annettua mennä ulkomaille. Miten hullua olikaan
kaivosten, tieto- ja sähköverkkojen,
Harjavallan sulattojen ja Kemiran
Venäjän aggressiivinen politiikka
apulantatehtaan myyminen. Vastaa– ”Mehr Lebensrau” – saa EU:n
vasti ostettiin Saksasta UMTS-ilmaa,
hajalleen ja taloudellisesti heikok- lämpövoimaloita Siperiasta ja Nordsi; EU:han kärsii, kun lopettaa öljyn stream2 kaasuputkea. Japanilaiset
ja kaasun oston. Kiina, Intia ja Inolisivat tehneet varmemmin ydinvoidonesia tulevat lisäämään Venäjän malankin. Johtopäätös on, että valostojaan sitä enemmän. Venäjän
tiovallalla ei koskaan näytä olevan
KGB/FSB johto pysyy vallassa, kos- viisautta harrastaa yritystoimintaa
ka vaihtoehtoa ei ole. USA toimit- – olipa vasemmisto-, keskusta- tai
taa aseita omista tehtaistaan ja
oikeistohallitus.
maksaa ne setelipainollaan. Maailmanvaltiaat Kiina ja USA hyötyvät, Venäjä juhli Neuvostoliiton Suuren
Isänmaallisen sodan muistopäivää
EU maksaa ja kärsii, ja Venäjäkin
selviää. Putin siirtynee sivummalle, 9.5. Meille on opetettu, että Isä Stavan eipä entinen FSB-päällikkö ja
lin oli viisas, siirsi asetehtaat Uralin
nykyinen turvallisuusneuvoston sih- taakse, varusti armeijan ja löi Natsiteeri Nikolai Patrushev ole yhtään Saksan yksin ilman länsivaltoja. Toparempi, voi olla vieläkin äkäisem- siasia niistä sodista on, että Suomi
Heikoin kohta on Ahvenanmaan
pi ja ehkä pirullisesti viisaampikin. joutui torjumaan Neuvostoliiton kahaseettomuus: Venäjä valvoo kandesti, ja ajamaan vielä Saksan pois.
sainvälisen sopimuksen mukaisesEi sekään riittänyt, van Sosialististen
ti demilitarisoimattomuutta, ja lä- Uuteen blokkiutumiseen ja EU:n
Neuvostotasavaltojen Liiton armeija
hettänee vihreitä siviilivirkamiehiä markkinoiden hiipumiseen tulee
Suomessa varautua nopeasti oma- oli hyvin pitkälle USA:n ja Britannian
varmistamaan, ettei Naton aseita
varaisuutta ja huoltovarmuutta livarustama armeija. Vai mitä sanotte
tuoda Suomeen Ahvenanmaan
satamien eikä vesialueiden kautta. säämällä. Hyötyajoneuvojen vara- seuraavasta aseavusta v. 1941 jälosia pitää valmistaa, aseenosia ja
keen: 376.000 Studebacker-maasNato ei kutsu Suomea ja Ruotsia
tokuorma-autoa, 52.000 Jeeppiä,
lopulta jäsenikseen liian monen jä- ammuksia valaa, tärkeitä valimoi35.000 moottoripyörää, 8.000 traksenvaltion vastustaessa: ”Suomen den ja teollisuuden raaka-aineita
ja Ruotsin ottaminen jäseniksi es- ottaa varmuusvarastoihin jne. Patoria, 14.000 panssarivaunua, 22.000
kaloituisi ydinsodaksi jne.”. Saperitehtaat tulee pitää käynnissä,
lentokonetta, 8.000 tykkiä, 132.000
maan aikaan joidenkin maiden
turpeen käyttö ja tuotanto palaut- raskasta konekivääriä, 2.000 veturia,
on jatkettava kaasun ostamista tai taa sekä kaivoksia avata. Konepa11.000 tavaravaunua, 622.000 km rasyntyy mellakoita ja vallankumous. jayritysten tulee lisätä kotimaista
takiskoja, 4,5 milj.tonnia elintarvikJonkun miljoonan/miljardin lahjus- komponenttihankintaa. Sotealan
keita (mm. Wilsonin pintaa), 2,7 milj.
kin tehoaa joidenkin maiden johpalkankorotukset tulee kohtuullis- tonnia öljytuotteita, 185.000 kenttätoon.
taa, ja perustaa tuottavuuden nou- puhelinta, 346.000 tonnia räjähteisuun. Hinnat, verot ja palkat on jää tä, 2,3 milj. tonnia terästä, 230.000
Kiina kertoo lisäävänsä "strategis- dytettävä sekä osinkojen maksua
tonnia alumiinia ja 107.000 tonnia
ta koordinaatiota" Venäjän kanssa. rajoitettava. Kohta tarvitaan poikpuuvillaa sekä rakennustarvikkeita 11
Maiden välinen kauppa on kasva- keustilaa enemmän kuin koronan
milj. dollarilla. Näinkin varustettu ponut 30 prosenttia tammi–maalisaikana. Seuraavien vuosien aikana rukka Suomen kansan piti pysäyttää.
kuussa, mikä on osoitus maiden
tulee olemaan kyse Suomen tuleOnneksi nyt USA:n apu menee oikevälisen yhteistyön "sitkeydestä"
vaisuudesta. Uusi Taloudellinen
alle puolelle. Hyvä Sisukas Suomi ja
ja voimasta. Kiina pysyy sitoutuTalvisota on tulossa – eikä nytkään Slava Ukraini!
kukaan muu auta meitä.
Maailman tilanne muuttuu nykyään kvartaaleittain: viimeksi olin
turhan optimisti, kun oletin Venäjää hallitsevan KGB/FSB-porukan
toimiva hyvän tiedustelutiedon
varassa – kun ovat vakoilijoitakin –
ja testatun sotataktiikan mukaan,
van eipä toiminutkaan! Heidän
liikkeensä menevät rikollisjoukon logiikan mukaan eli uhataan,
hämätään, kiristetään ja isketään
niin karkeasti, että vastustaja antaa periksi; on tyypillistä narsistikiusaajalle. Suomen kansan Nato-kanta muuttui nopeasti, ja poliittinen prosessikin perässä. Jääkö Venäjä toimettomaksi, kun se
ei pääse jääkiekon MM-kisoihin,
Hartwall-areena on tyhjänä, Hanhikivi kuopataan, ja Suomi ja Ruotsi vielä tarjoutuvat Natoonkin?
Varmasti ei jää.
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neena omaksumaansa politiikkaan, joka pyrkii helpottamaan
uuden kansainvälisten suhteiden mallin ja yhteisen kohtalon
yhteisön rakentamista.
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BET-KER OY
		
TULENKESTÄVÄT TUOTTEET
• Valumassat
• Senkkavuoraukset
• Senkkapinnoitteet
• Rakenneosat
Bet-Ker Oy
Joutsentie 2
84100 Ylivieska
Puh. 08-410 5600
www.betker.fi

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

CNC-KONEISTETUT ISOT JA PIENET
VALUMALLIT PUUSTA JA MUOVISTA

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
82600 Tohmajärvi
Puh. 0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi
46

VALIMOVIESTI 2/2022

RIVI-ILMOITUKSET
ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi
INSINÖÖRITOIMISTO
AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi
MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465
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NOVACAST OY
Valimotie 1
33960 PIRKKALA
Puhelin (03) 368 5180
Faksi (03) 368 1251
www.novacast.fi
RAAHEN VALIMO OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
Puhelin 010 5856200
www.miilucast.fi
PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 020 750 9400
www.peiron.fi
ULEFOS OY /
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640
www.niemisenvalimo.fi

WWW.SVY.INFO
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA
Puhelin (09) 4258 3674
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!
TIMO VILLMAN OY
Viasvedentie 128
28660 PORI
Puhelin 040 741 7639
www.valimohiekka.fi
UUDENKAUPUNGIN
RAUTAVALIMO OY
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
Puhelin (02) 842 9000
www.urv.fi
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Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

Heat Masters Oy
Televisiotie 2
15860 HOLLOLA
www.heatmasters.net

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com

Heraeus Electro-Nite
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Beijer Oy
Elannontie 5
01510 VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi
Bet-Ker Oy
PL 13, Puuhkalantie 3
84100 YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi
Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi
Componenta Castings Oy
Bremerintie 6
03600 KARKKILA
010 403 00
www.componenta.com

Hetitec Oy
Kurssikeskuksenkatu 11
33820 TAMPERE
+358 40 574 0066
info@hetitec.com
Höganas Borgestad Oy
Jokisentie 167
05200 RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
www.hoganasborgestad.com
Insinööritoimisto
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101 TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211 HELSINKI
(09) 682 1544, www.diaco.fi

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

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

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

Finfocus Instruments Oy
Hiomotie 32
00380 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)10 328 9980
Mob: +358 (0)50 408 0085
www.finfocus.fi
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Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600 KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi
Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730 TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

Kiteen Malliveistämö
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi
Kongsberg Maritime
Finland Oy
PO Box 220
26101 RAUMA
(02) 83791
yrjo.lehtinen@km.kongsberg.com
LeinoCast Oy
Leinonkatu 5
24100 SALO
(02) 77500, www.leinocast.com
Lux Oy Ab
Lars Sonkin kaari 16
02600 ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi
Mallikas Oy
Kirveskuja 6
23500 UUSIKAUPUNKI
www.mallikas.net
Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi
Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770 HELSINKI
www.muotopuoli.fi
Maprotec Oy
Vallgrundvägen 92
65800 RAIPPALUOTO
+358 (0)20759 7350
sales@maprotec.fi
www.maprotec.fi
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Meca-Trade Oy
Mikkolantie 32
28130 PORI
+358 40 483 6402
www.mecatrade.fi
Raahen Valimo Oy
Merikatu 7
92101 RAAHE
010 585 6200
www.miilucast.fi
Nordic Flanges Oy
Ferralintie 1
68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi
Oitin Valu Oy
Valuntie 9
12100 Hausjärvi
+358 19 782 061
olli-pekka.kopiloff@oitinvalu.fi
www.oitinvalu.fi
OnSteel Oy
Onnelantie 1
43500 Karstula
+358 400 809 995
www.onsteel.fi

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

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi

Ris-Pert Oy
Ahertajankatu 15
33720 Tampere
(03) 2224362
ris-pert@ris-pert.fi
www.ris-pert.fi

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

Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www.romukeskus.fi
Sandvik Mining and
Construction Oy
PL 100
33311 TAMPERE
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com
Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
www.selcast.fi

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

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770 ESPOO
010 217 9800
www.sibelconordic.com

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371 HELSINKI
(09) 506 091
www.teknos.fi
Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE
Timo Villman Oy
Viasvedentie 128
28660 PORI
040 741 7639
www.valimohiekka.fi
Viasveden Hiekkaja Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811
28660 PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi
Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587
40101 JYVÄSKYLÄ
010 672150
www.valmet.com
Valmet Technologies Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601 VALKEAKOSKI
010 6720000
www.valmet.com

TAPAHTUMAKALENTERI 2022
oviesti nro 3

Vko 38/2022 Valim

osikokous

7.10.2022 Juhlavu

i

käytön seminaar

3-4.11.2022 Valun

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

ksa

t, Düsseldorf, Sa

2023 GIFA-messu
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SUOMEN
VALIMOTEOLLISUUS
KIRJA ONuutama
NYT!
äm
ILM
ielTY
VES
a!

vill

saata

Sivukoko 210 x 250 mm,
532 sivua

SUOMEN VALIMOTEOLLISUUS
on ensimmäinen valimoteollisuuttamme kokonaisuutena kuvaava
teos. Kirja kertoo valimoalan lähes
200 vuotta kestäneen kehityshistorian. Teos sisältää ainutlaatuisen

lentokoneesta kuvatun kuvakavalkadin noin 50:stä maamme
valimosta ja siinä on myös luettelo lähes 500:sta suomalaisesta
valimosta.

Puh. 040 7211 220

HINTA
SVY:N JÄSENILLE

75 €
Hinta sisältää
postituskulut.

TILAUKSET

www.olavipiha.fi

Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry
PL 587, 40101 Jyväskylä
puh. 010-672150
fax. 010-6725335
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti
JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
Finlands Gjuteritekniska Förening rf

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

PUHELIN
040 – 834 8088

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä,
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.
AINEISTOT JA AIKATAULUT
Numero

Aineiston jättöpäivä

Lehti ilmestyy viikolla

2

10.5.

23

3

20.8.

38

4

10.11.

50

1

10.2.

11

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen
AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info
HINNASTO:
Sivua
Hinta,€

Koko, lev x kork, mm

1
½
¼
Rivi

175 x 225
175 x 110
85 x 110
85 x 30

570
350
220
75

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.
VALIMOVIESTI 2/2022
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Voxeljetin 3D-tulostimet ja
3D-tulosteet nyt Luxilta
Hetitec on menestystarinansa myötä osoittanut kaikelle valimokansalle
3D-tulostuksen huikeat mahdollisuudet. Heidän keskittyessään omaan
ydinliiketoimintaansa, siirtyi Voxeljetin edustus kevään korvalla Luxille.
Kauttamme saat paitsi itse tulostimet, myös Voxeljetin Saksassa tulostamat
3D-muottikomponentit ja keernat pikkuriikkisistä varsinaisiin gigantteihin saakka.
Suurimmat komponentit tulostetaan Voxeljetin VX4000 tulostimella, joka tekee
jopa 4 000 x 2 000 x 1 000 mm kokoista hiekkakakkua!
Tulostinpuolella suosittelemme näppäriä VX1000-sarjalaisia (1 000 x 600 x
500 mm) sekä kompaktia VX2000 (2 000 x 1 000 x 1 000 mm) tulostinta.
Muistathan, että Lux tarjoaa näille, kuten muillekin myymillemme laitteille,
joustavia rahoitusratkaisuja!

Kuvat : Voxeljet

Toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi
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Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi
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