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Neles-Jamesburyn kiertoventtiili 
valikoima on maailman laajin. 

Neles-Jamesbury tarjoaa myös kaikki 
tarvittavat lisälaitteet prosessin sää
töön ja sulkuun. Kiertoventtiilivalikoi
maa täydentää kattava istukkaventtii 

N
lisarja. 

eles-Jamesbury 
on saavuttanut 

teknologisen Joh
toasemansa vuosi
kymmeniä Jatku
neen prosessitutki
muksen, tuotekehit
telyn ja tinkimättä
män laadunvalvon
nan ansiosta. TarJoa
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mamme tuotteet edustavat tämän päi

vän parasta teknologiaa kussakin so

velluksessa, Ja niiden valmistamiseksi
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olemme panostaneet uuteen tuotanto

teknologiaan. Olemme juuri käynnistä

neet uuden toimilaitetehtaamme, Teh

das-90, jossa sovellamme solutuotan

toa, pienryhmätoimintaa ja joustavaa
 
valmistusjärjestelmää. Tässä innovatii

visessa tehtaassa on
 
nykyaikainen tekno

logia yhdistetty uu

sIIn
 
hin.
 

Neles-Jamesbury 
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YLI ALPPIEN· EXCURSIOTOIMIKUNNAN TARINA
 

Mareua Konkola 
Gracjan Flaszka 
Satu Heikkinen 

ValmiBtusteknUkan kerhon tämän
vuotinen ulkomaan excursio 
suuntautui Keski-Eurooppaan. 
Kohdemaiden valinta aiheutti 
paljon keakustelua: harkittiin mm. 
Espanjaa yhdeksi kohdemaaksi. 
koska VTK ei ole sieDä käynyt ja 
siellIkin on työstökoneen valmis
tUlta. PAAthnme kuitenkin 
suunnata excunriomme saksan- ja 
ranskankielisiin maihjn. joilla on 
pitkät perinteet työst6koneiden 
valmistubeBta ja käyt&etä. 

Vierailukohteiden valinna888 meillä 
oli professorimme Veijo Kauppisen 
18f98Sta kokemukMsta ja asiantun
temuksesta suurta hyötyi. 
Onnistuimme ll)ytAmAAn kiinnosta
via ja monipuolisia kohteita 
työstökoneita V$lmiJrtaviBta ja niitA 
kAyttlIvistä yritykJristA. KAytAnnön 
järjestelyt aqjuivat suomalaisten e
dulltajien vlIityksellA mukavasti. 
Erityiset kiitokset haluaisimme 
osoittaa professori emeritus O.E. 
Huhtamolle, jonka kokemuksen av
ulla jäi muutama kömmähdys mat
kan jäJjestelyissä tekemättä ja 
jonka avustuksella D:1ie1enkiintoiset 
vierailukohteemme Ranskassa 
jäJjestyiVAt. 

MatkajärjelJtelyistA huolehti puo
lestamme matkatoimisto Matka-Ve
A8II18 Oy, joka. hoiti järjelltelyt 
ammattitaitoisesti ja joustavasti. 

~ ...und wählen Sie bitte ein Fahrer 
mit viel Geduld, weil es ein Stu
dentengruppe aus der Technishen 
Universitet ist." 

Oheisen pJ'YIlDön puolestamme 
esitti Seija Vesam8 bU8siyhtiölle ja 
kärsivällisyyttä kuljettajalla 
riittikin sekä huumorintajua vaikka 
a,jomatkat olivatlrin pitkiä ja kyy. 
ditettAvAt joskus klrsimätt6miä, 
Kiitoksia Reiner! EuunJiojohto
ryhmän puolesta lrlittäisin vielä 
kaikkia mukana olleita hyvän 
yhteishengen luomisesta ja skarp
pauk:sesta, jota myös jOl!ltul 
tarvittiin. 

"'...... , 

Satu Heikkinen 

Excursi.o ulkomaille opettaa tule
maan toimeen vieraissa ja vaih~ 

te1evissa olosuhteissa ja ottamaan 
asioita selville eri kielillA tilanteen 
mukaan, siis taitoja joita liike--elä
mässA tarvitaan. Monipuoliset ja 
mielenkiintoi8et yrltysvierailut 
syvensivät varmaati jokaisen ma
tkalla olleen näkemystä työstöko
neiden valmistuksesta ja metaI
liteo1li8Uudesta yleensä ja antoivat 
uutta intoa opiskeluun. Jokainen 
matkalainen näki varmasti uusia 
asioita joita tulee ehkä itse aika
naan soveltamaan työelä.mässäänja 
jos näin on ,on matkamme todella 
täyttänyt tehtävänsä. Opiskelijana 
jAi eräs asia kuitenkin mieleen yli 
muiden, nimit::täin teollisuuden ja 
korkeakoulun yhteiset projektit, 
joissa opiskelijat toimivat mukana. 
Toivon ettA tl111äisia projekteja tul
laan tulevaisuudessa nAkemään 
meidänkin labra888mme entistä 
enemmän, jotta tulevilla 
valmistustekniikandiplomi-in9inöö
reillä olisi vieläkin paremmat val
miudet siirtyä työelämään. 

Lopuksi haluaisin kiittu matkam
me rahoitukseen oaallistuneita 
yrityksiä ja henkilöitä. jotka 
osallistuivat matkamme järjestelyi
1Un. 

'!'
 

Matkareitti 

l'Gri.,\; 

It~ 

7 

1. """~ 

HelsInkI (SP) 
Hampuri (D) 
Kassel (0) 
Aachen (D) 
Liege (B) 
Pariisi (F) 
Beaune (F) 
Le Creusot (F) 
Beaune (F) 
Le Locle (CH) 
Baden (CH) 
Stuttgart (0) 
Munchen (D) 
Pfronten (D) 
Linz (A) 
Miinchen (0) 
Helsinki (SF) 

L.'''z. 

i<..~'oel 

~~ 

I..iCq~ 

6 



Oy 
00390 HELSINKI 39 ~ 90-544044 KYTTÄLÄNTIE 8 

Ser....-La.. 

• 
Puhdas sinulle ja puhdas ympäristölle: Audin aktiivihiiliraken

teinen raitisilmasuodatin poistaa matkustamoon tulevasta ilmasta 
kaiken näkyvän pölyn, siitepölyn 97-prosenttisestija lähes kaiken 
asfaltista irtoavan bitumipölyn. Kolmitoimikatalysaattori puhdistaa 
pakokaasut US-83-normien mukaisesti lähes kokonaan. 

Audi täyttää tiukimmatkin ympäristövaatimukset. Oletko sinä 
valmis puhtaampaan liikkumiseen? 

Teknistä etumatkaa.• 

r
 

EUROOPPABUSSIN ETUPENKILTÄ 

Veijo Kauppinen 
telyt. Opetuksellisia tavoitteita ovat 

Vuoden 1990 ekskursiokohdetta vierailukohteissa nähtävän 
valittaessa vielä aavistamattomien tekniikan ja yritysten 
m8sjlmantapahtumien seurauksena johtamistavan ohella 
läntinen Keski-Eurooppa oli nOU88Ut projektityöskentely. hankitun 
ajan hermolle. Yllättävää kyllä 8& kokemuksen siirtyminen organisaa
osoittautui myös noin puolelle tiossa ja eri kulttuurien väliset 
joukkueellta tähän saakka tunte toimintatapaerot. Opiskelijoiden 
mattomaksi, vaikka monille jo on keskinaiaen ka.nflsakäymisen tavoite 
ehtinyt kertyä monipuolista on tehdll ja kokea yhdessä. Yleistä 
matkakokemusta. näkemystä avartava tavoite on 

tutustua vieraisiin elämäntapoihin 
Valmistustekniikan kerhon ja kulttuureihin. On esimerkikai 
ulkomaanekskursio on monitahoi hyvä itse kokea saksan ja I'8n1Ikan 
nen projektityöskentelyn kielten tarpeellisuuB euroop
loppuharjoitus, jonka niin palaisessa asianhoidossa ja nähdä 
onnistuneen osuudet kuin pielen historialtaan rikkaiden maiden eri 
meenotkin tulevat välittömästi aikakausien monumentteja. Ulko
omaan piikkiin. Vakiintuneen maille suuntautuvien 
kierron mukaisesti nyt vuorossa opintomatkojenja siellä harjoittelun 
ollutta Eurooppaa voisi helposti tai työskentelyn merkitys on 
pitää kaukaisempia maita nykyisin eksponentiaalisesti 
"helpompana". Huolellisesti kasvava. 
suunnittelemattajavalmistelematta 
euroopanmatkakaan ei lIuja Mat Onnellisten sattumien seurauksena 
kan loputtua voitiin totuttuun ohjelmaan kuului kelloDlUseo ja 
tapaan taas kerran todeta kaiken optinen museo. Useimmat toki myös 
sujuneen mallikkaasti, mistä kävivät Munchenin Deutsches Mu
kiitokset ystävällisille isännillemme seumis88 ja jotkut SieIDenltin 
ja koko joukkueelle. museossa. Teknisissä museoissa 

kokee terveellisesti, että asioita on 
Projektin osia ovat varainhankinta, ajateltu ja kehitetty ennenkin ja 
matkareitin ja vierailukohteiden että nykyinen on luonteva osa pit
valinta sekä lukuisat vierailuja, käil kelrityskaarta ,ikI suIDkaan 
asumista ja matkustamista jokin muusta irrallinen nykypäivän 
koskevat käytännön jäIjes ilmiö. 

Noin neljätuhatta kilometriä bu88in 
etupenkillAjaUiheskakaikymmentä 
matkapltivU antoivat aitiopaikan 
havainnointiin. Oli ilahduttavaa, 
millä innolla ja keskinllisellä 
huumorilla kaikki haluttiin kokea. 
Elämyksiä suorastaan imettiin, 
joskus väsymyk&enkin kustannuk
sella Sehö.n taaa koIjaantuu kotona 
lepäämäJlä. 

Ekskursiojoukkueen jäsenet 
valmistunevat lähitulevaisuudessa 
ja löytävät paikkansa 
elinkeinoelämässä. Nykyaikana ei 
juurikaan voi välttää kansainväliBiä 
h888teita, joita nyt mukanaolleet 
varmasti ovat treenautuneenpia 
kohtaamaan ja oppimaan lisää. 
Kapasiteettia on. 
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METALLITEOLLISUUS KANSAINVÄLISTYY JA 
EUROOPPA YHDENTYY 

Kalevi Aaltonen 

Eurotietoa ja -osaamista sekä 
yritysmaailman kansain
välistymisen tuulia etsittiin ja 
löydettiin TKK:n 
valmistustekniikan kerhon 
ulkomaan excursiolla. Nuoren 
v8stavalmistuneen insinöörin 
toimenkuvaan kuuluvat oleellisena 
osana kontaktit ulkomaisiin 
8siakkailliin, toimittajiin ja oman 
konsernin tytäryrityksiin. 

Kauppa ja kanssakäynti eurooppa· 
laisten yritysten kanssa edellyttää 
paikallisten tapojen ja kulttuurin 
ymmärtämistä ja toimimista 
eurooppalaisten peliSääntöjen 
mukaan. Yritysten teknisen tason ja 
tuotannon erityispiirteiden 
tunteminen auttaa päivittäisissä 
osto- ja myyntitiIanteiss9, kun on 
otettava kantaa hintoihin, 

Vierailu

kykyyn
erityistoivomuksiin.
kotimaassa

liikemiesetiikan
",urooppalaisille
vieraita

Yritysvierailuilla
vertailemaan

ja

ja resursseihin.

myös oivan

toimitusaikoihin, -varmuuteen ja 
vastata asiakkaan 

Asiat, joita 
pidetään itsestäänsel

vyyksinä tai jotka hoituvat hyvän 
avulla, saattavat 
yritybille olla 

tai huonosti sikäläiseen 
yrityskulttuuriin istuvia. 

pääsimme 
eurooppalaisten 

huippuyritysteD teknologUlta tasoa 
osaamista kotoisten 

konepajojemme kykyihin, taitoihin 
Käynti AacheDin 

teknillisessä kOrkeakoulussa antoi 
kuvan saksalaisesta 

konepajatekniikan tutkimuksesta. 

Volkswagenin Kasselin 
tehtailla herätti meidät pohtimaan 

kotimaasta tuttujen tunnuslukujen 
soveltuvuutta arvioitaessa 
Euroopan tuotantojättiläisten 
toimintaa. Tehdas, jossa 
työskentelee 20 000 ihmistä ja 
jonka päivätuotanto vastaa omien 
konepajojemme vuosittaista 
liikevaihtoa on vaikeaa hahmottaa 
ja mieltää. Suuryrityksen valtavista 
kehitysresur88eista hyvänä 
esimerkkinä oli meille esitelty 200 
Dl pitkä ja kymmenill miljoonia 
markkoja maksanut voimausiirto
järjestelmien automaattinen 
kokoonpanolinja. 

Matkustus halki Euroopan linja
autolla tutustuttaa 
ruohonjuuritasolla paikalIisisiin 
olosuhteisiin ja ihmisiin helpottaen 
tulevaisuudessa liikekontaktien 
solmimista ja työhön väistämättä 
kuuluvaa liikumista eri maissa. On 
helpottavaa huomata oman 
yrityksen ongelmien ja 
kehityskohteiden olevan 
yleismaailmallisia. 

Valmiita malliratkaisuja 
Suomalaisiin konepajoijin ei 
Euroopasta ole suoraan 
kopioitavissa, vaan koneinvestoinnit 
ja järjestelmien rakentaminen on 
tehtävä omista peruslähtökohdista. 
Tärkeämpää tämän hetkisessA. 
markkinatilanteessa on olla 
joustava ameebamainen yritys kuin 
suuruuden ekonomian etuja 
metsästävä jäykkä jättiläinen. 

Euroinsinööreutä Suome898 perään
kuulutettu mannermainen olemus 
ja käytös eivät valitettavasti yksin 
ratkaise 

PALVELUKONEPAJA 
SIENITIE 22, 00760 HELSINKI (90) 387 088 
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konepajojemme kausainvälis
tymishaasteita. Tärkeämpää kuin 
siloitellut ulkoiset puitteet on 
mielestäni rautainen valmistus ja 
tuotantotekniikan osaaminen ja 
käytännön yhteistyöprojekteista 
hankittu tietämys ja kyky hoitaa 
kansainvälistä liiketoimintaa. OS88, 
tiedä ja ole oma itsesi on mielestllni 
sopiva resepti kansainvälistyvälle 
tuotantohenkUöstöllemme. 

Matkalla.mme yhdentyvä Eurooppa 
näkyi yksinkertaistuneina ja lähes 
kadonneina rajanylitysroWneiIUl. 
Rajojen avautuminen 
tulevaisuudessa myös 
yritystoiminnalIe ja pääomien 
kululle asettaa konepajamme 
uusien haasteiden eteen. 
Kyvyttömille yrityksille ja 
insinööreille tulevailJUus on uhkia 
täynnä. Dynaamisille, osaaville ja 
joustavasti toimiville yrityksille ja 
niiden henkilölJttllle yhdentyvä 
Eurooppa taIjoaa lukemattomia 
mahdollisuuksia. 

Mottona matkalta: Koirat 
haukkuvat, karavaani kulkee 



vakiotu.ristikietTOUeen. muttausein 
kohteen isäntä on panoBtanut 
teknisten ykllityiskohtien esittelyyn 
sekä järjestää lounas- tai 
päivAllilJtilaisuuden. 

MACHINERY VASTAA 
MONIPUOLISESTA TEKNIIKASTA 

,;.-

Kun larvitset laatlJtuOUeita. Machineryllä on ratkaisu: 

TyöstökoneE't. Le\l)'koneE't. Käsityökoneet ia kone
pajatarvikkeet • Hitsauslaitteet • louhinta- ja maan
rakennuSkoneet. Talonrakennuskoneet - Tienraken
mJskoneet. Kunnallis!ekniset koneE't - Kompressorit 
• Kivi- ja puutyökoneel. DieselmootlOri'- veneily
tarvikkeet _ Merenkulkuelektroniikka_ 

Dl
 
I\oIIACHINERV OV 
Teollisuuskatu 29,00510 Helsinki, 
puh. (90l77 221- fax (90l7722 283 
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PARIISI - BAGDAD 3740 km
 

Ju.kka Paro 

1. Johdaato 

TäsBä kertomuksels8 konepaja· 
tekniikan VB. yliassistentti kertoo 
kokemuksiaan ValmiBtuatek.niikan 
kerhon perinteisellä Euroopan 
ekskursiolla. Tämä ekskursio 
seuraa söännöJJisesti muihin 
maanosiin suuntautuvia 
eskursioita. 

Retki suoritetaan mukavasti 
tenttikaudella ja syyslukukauden 
alussa. Bagdadin BUuri päällikkö 
Saddam virittää myös omaa 
tunnelmaans8 Persian lahden 
pohjukasta opintoretken yUe. 

Vanhempi tieteenhlll'joittaja on 
ennenkin osallistunut vastaavalle 
opintoretkelle, Euroopan eks
kllrlliolle. Edellisten ja nykyisten 
VTK-teekkari -vuosikertojen 
vert.aileminen kirpoaa luonnostaan 
mieleen. Tätä retkeä varten on 
laadittu myös yksityiskohtainen 
matka-aikataulu, joka matk:a
arkUS88 on hyvä lähteä matkalle. 

2. Euroopan kiertäminen eks· 
kursioU. 

2.1 Ebkuroiojoukot 

:Eurooppaa ekskursiolla kiertävä 
joukko koostuu varsinaisista VTK;n 
kerholaisista sekä muuta:rnaBta 
opetushenkilökuntaan kuuluvasta. 
VTK:n jäsen käyttäytyy 
ekskUl'Siolla kolmella eri tavalla. 
Hän suorittaa ekskuraion 
perinteisellä, ei·pertnteisellä tai 
muulla tavalla. 

VTK ·su.kupolvien ajan on kuulunut 
nauttia ekskursion antimista 
vuorokaudet ympäri linja-autoissa, 
hotelleissa sekö vierailla 
paikkakunnilla. Aina on kuitenkin 
terästAydytty ja sonnUlJtauduttu 
ekskursjoasuun. Eräät ekskursiol1e 
osallistuvat tekniikan ylioppilaat 
käyttäytyvät lähes 
turistmomaisesti. 

2.2 Ebkursiokohteet 

Ekskursiokohteiksi on valittu 
perinteisiä suomalaisten kaup
pahuoneiden päämiehiä. Tavalli8ia 
kohteita ovat eurooppalaiset 
autotehtaat, työstökonetehtaat ja 
terästebtaat. Ekskursiokohteiden 
valinnassa on pyritty holistiseen 

Euroopan kiertämiseksi on valittu näkemykseen. Tälle retkelle on 
1 en tok one - bu s s i - 1en to pyritty nivomaan sopivasti esim. 
koneyhdistelIllä. Tällä tavalla eurooppalaisia suurkaupunkeja 
vältet:JIAn sekä ikävä Itämeren reitin v8ITelle. Näin satunnainen 
laivalla ylittäminen että r88kas teekkarimatkailija voi huomata 
Ruotsin läpi linja·autol1a välillä olevansa Alpeilla, 
matkustaminen. LiSäksi saavutaan Hampurissa tai Pariillissa. 
suoraan entiseen Saksan 
liittotasavaltaan, josta. bampu Varsinaisilla yritysvierailuilla 
rilainen linja-autoyhtiö kyyditsee tutustutaan tekniikkaan ja 
ekskursiojoukot kohteisiin. Sopivia yrityskulttuureihin. Yleensä 
O1arssitaukoja ja vapaita nähdään yleisinfonnaatioesityksiä 
kaupunki viikonloppuja on seka tehdaslrierrokaella näytettyjä 
järjestetty. tuotantotiloja. Eräissä kohteissa 

VTR:n jäsen joutuu tyytymään 

Rautatieteknjikkaa - Puunjalostusteollisuuden koneita - Säiliökuorma-autoja 

SAALASTloy

HELSINKI 
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Ekskursiolla on mahdollista nahdä 
suom.aIaiBta tuotantotekniikkaa ja 
tuotantoa suurempaa teollista 
toimintaa. Tällaisia ovat ellim. 
autotehtaan suuret ja mahtavat pu
ristinlinjat. Toisaalta huomataan 
Suomessa käytettävän 
edistykBekästä tuotantoteknologiaa 
Euroopan vanhoihin 
teollisuuama.ihin verrattuna. 

2.3 Suoritustapa 

Vanhalla mantereella suoritus
tavaksi VTK valitsee linja
autokyydin. Se on mukava ja 
ekskursiojoukon yhtenäisyyttä 
edesauttava matkustusrwoto. Näin 
monesti eskursiotaivaJ taittuukin 
yhteislaulun ja kortinpeJuun 
merkeissä. Tunnelmaa kohotetaan 
myös tilanteeseen sopivilla 
virvokkeilla. TälJa. kertaa 
esku.rsiolinja·auto oli varustettu 
mukavuuslaitok.~Ua,videoiIla sekä 
neljällä ryhmätyömuotoon 
järjestetyllä 



•• ••

pöytäryhmällä. joihin oli mah
dollista hakea virvokkeita linja
auton baarikaapista. 

Heti muutaman ekskursiokoh
devierailun jälkeen muodostuu 
päivittäiseksi liikkeellelähtöru
tiiniksi kohteessa käymisen jälkeen 
seuraava: 1. kaljaa baarikaapista, 2. 
Kirka soimaan sekä 3. ilmastointi 
pUne (täysi teho). Professorien ja 
allekirjoittaneen tehtäväksi jää 
täsaA. vaiheessa karttaan ja reittiin 
tutustuminen. Ekskursiojoukkojen 
liikkeellelähtörutiiinissa on 
havaittavissa pienehköä 
kärsimättömyyttä. 

2.4 LiitännliiBobjehna 

Eskursioon siSältyy ohjattuja ja 
ohjaamattomia illanviettoja. ErAAnä 
voidaan mainita Koneen 
hissitehtaan Liegen lähellä 
järjestämä mahtava 
simpukansyöntisessio. Toisaalta 
VTK:n puitteissa järjestetään 

mukavia illanviettoja esim. 
oluttaloissa 

Matkalla on mahdollista tutustua 
erilaisiin museoihin. AlIe
kitjoittaneen kohdalle osuvakin 
seuraavat museot: Versailles. 
Louvre. kellomuseo (Dixi). optiikan 
museo (Zeiss), Siemens museo ja 
Deutsche Museum. Lisäksi tutustu
taan kolmannen valtakunnan 
edesottamuksiin Dachau -mUSe<lssa. 

3. Muistikuvat 

Mieleen painuvia eskureiokoke
muksia ovat Eiffeltorni Bagdad • 
välimatka (3740 km) sekä Creusot 
Loite ·terästehtaan erikoisteräslevyt 
ennen oikaisuvalssausta. 
Suuren terllskombinaatin va1s
saamassa loikoilevat deformoituneet 
teräslevyt kuin hapankorput 
aamiaispöydässä. Saksalainen 
elämänmeno tuntuu kodikkaalta 
verrattuna ranskalaiseen 
touhuamiseen ja vieraalla kielellä 

tapahtuvaan kommunikointiin. 

4. Yhteenveto 

Opintoretkeily on osa opinto
retkeilyä TKK:ssa. Ekskursio 
Eurooppaan on tätä kansain
välisessä mittakaavassa. Bour
gognen viinialueella beaunelaises8a 
viinikel1arissa voi tutustua erilaisiin 
punaviineihin rasti rastilta 
viinit.estiradalla. Samoin voi VI'K:n 
j ä sen 0 t t a a 
kansainvälistymisaskelia vie
railemalla ja pitämällä kiitos
puheita onnistuneen yritysvierailun 
paätteeksi ekskursiokohteen 
isännille. 

Onnistuneella ekskursiolla VTK:n 
toimihenkilöiden helppo suorittaa 
seuraavan Euroopan ulkopuolelle 
suuntautuvan ekskursion esisuUD
nittelua. 

.=

GRONBLOM-YHTIOT
 
Teollisuuden luotettava toimittaja: 

• Työstökoneet 
• Kovametalli- ja pikaterästyökalut 
• Mittalaitteet 
• Paineilmatyökalut ja kiinnitystarvikkeet 

Oy GRÖNBLOM Ab • Oy INSINÖÖRITOIMISTO ZEITLlNGER & CO
 
Mekaanikonkatu 6' 00810 Heisinki· Puh. (90) 75581' Telefax (90) 780 715
 

AEROQUIP • letkut ja liittimet 
BONOMI • paJloventtiilit 
COMATROL • hydrauliventtiilit 
ECKSTE1N • matalapaineletkut ja 

liittimet 
EUROCOMP • puhdistusmenetelmä 
FBO • suodattimet 
F:LLI TOGNELLA • vastus-, vasta ja 

vastusvastaventtiilit 
HYDR-APP •	 vaihteet ja kytkimet, 

pumpun kiinnittimel, 
pienoiskoneikot 

LARGA • putkiliittitnet 
MHA • kuulahanat 
POLYFLEX • tennoplastiset letkut 
ROQUET • hydraulikomponentit 
TRELLEBORG • hydrauliletkut 

Noutomyyntipalvelu 
Letkuasennelmat odottaessa 

~HY,.A". OY 
Vantinmäentie 1, 02780 Espoo
 

Puhelin: 90-812133
 
Teletex: 1002458· TeJdax: 90-812143
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HAASTE
 
RAKENTAJALLE
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Lohja Belooila Oy on eleme"W, Uudet i<llkisivu,at!<aisul 5yn
IeOllisuuden Dd91w<avijll, Olem lyvlil nJiskutuslekniikalla. kuiva
me ottaneet ajan haasteen vas t"olle;siin perustuvalla mibeto.
taan panostamalla kehitystyö· nitekniikalla ja laalta· tili luon· 
hön Se Iarjoaa Sinulle rakenta nonkivipin13OSI~asandwd1·ele
jana liIJsia mahdollisuuksia to menteilll. R\Il>llon muolal"un 
lI'!<lllaa luovia ja toimivia ratkai taas an\aIIal esteettisiä uloltu· 
suja nykyaikaISella "1M1eolt~a vuuksia lujat baton~, py6r&.li.1. 
kentamisalla noil<Jolt pilan!, LOhja-kannak" 

Kaikki ah.man!il sisältävä luo sekä ku~ublltonikuQll!1. Siporex 
tevaliko;mamme ja tehtaiallrrvntl on helposti muolOil\iNissa seka 
Sljainl' varmIstOIVat loimilus· ja julklsiv\.Iun 9ltå sisbeinäraken
k"ipailukykymme koko leiksi. 
Rak",nnus·SuomuSS<l. YndiSlilmäliä osaamis9mme 

voimme lO19ullaa rakBOlavaa 
roolia edeltakävijänä. 

Etelä·Suomi Betoninummi 
Nummela.i9D) 2l~ 001 Kurikl<ll, (960) ~2 435
N,"""""'"'...... Sem&ra 
~ LOI..,A Tw",". (9211 510 333s_·__- 1& 
p ""'- lO'iJA 8ETONILA 01 Lohja·talot 

HoI.inlli. 190) 503 7' 

Mercantile Työstötekniikka 
muutti Hakkilaan 

~,t 
- r, _ 

Oy Mercanlile Ab 
Työslölekniikka 
Hakkilankaari 2, 01380 VANTAA 
Puh. (90) 857071 
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Kun on kyse jousista 
ota yhteys Teräsjouseen 
PURISTUSJOUSET F44t$iiJi& J4L+'1 

" ~ c'o d 0,10-16,0 mm 
VETOJOUSET 
o d 0,10--16.0 mm 
LANKAMUOTOJOUSET ',G~o d 0,10-16.0 m 
LEVYMUOTOJOUSET 
~ 0,10-3.00 mm \\ ;!VÄÄNTÖJOUSET 
'" d 0,10-16,0 mm 

KAKSOISVÄÄNTÖJOUSET 
o d 0,30-16,0 mm 
Huom' Jousimaleriaaleisla poik
keavat materiaalilaadut eivät rajoi
ta valm,slusmaMolli$uuksiamme 

MUOTOKAPPALEET 
LANGASTA JA NAUHASTA 
o d 0,10-6.0 mm 
.. 0.10-2,00 mm • 
Pyydli v.rlIStoluettelomme! ~ 

.~,-

, OyTERÄSJOUSI 
Honluon"ummerrt" a Puh. 90-8769 177 
01260 VANTAA Fax 90-IH61524I 

VALMISTUSTEKNIIKAN KERHO 1990
 

Sari Honkonen 
Valmistwrtekniikan kerhon 
(VTK) puhflenjoht:.l\ia: 

, 

Valmistustekniikan kerho teki nyt 
kahdeDoenkymmenen ulkomaan 
exQUl'8iODsa ja tätä kirjoitusta lu· 
kiell88.DIle seuraavan exqunrion 
järjestelyt ovat jo täydessä vau
hdissa. Olemmekin saavuttaneet 
maineen Otaniemen aktiivisimpana 
ammattiainekerhona. Kerhon 
toimintaan kuuluu myös muutakin 
kuin ulkomailla reissaamista. Kiitos 
aktiivisen jäsenistön. meillä riittää 
mielenkiintoista ja hauskaa 
ohjelmaa ympäri vuoden. 

Ulkomaan exquraio on kuitenkin 
vuoden kohokohta ja exqunriolle 
lähtijöillä riittää sen valmi8telU888 
työtä. Jo tässä on n4iden ex
qursioiden yksi etu; kun tehdään 
yhdessä, opitaan tuntemaan muita 
saman alan opiskelijoita. Meidän 
onnemme on myös aktiiviset VTK:
sta kiinnostuneet profes8orit, jotka 
ovat innolla kaikessa toitninnaasa 
mukana. 

Nykypäivinä korostetaan hyvin 
voimakkaaati kansainväliertymi8en 
merkitystä ja ~nVTK onjA8enil
leen taIjonnut mahdollisuuden joyli 
kakaikymmentä vuotta. Ulkomaan 
exqursion anti on näkemyksen 
luominen toisenlaisista kult 
tuureistaja yrityakuIttuureista. Eu
rooppaan suuntautunut 8XQUI1!Jio on 
mielenkiintoinen. Vaikka. nyky
aikana Eurooppaa pidetMn jo 
melkeinpä kotimarkkina.alueena, 
ntin meidän 

~11'l~ Saloplast Oy
 
Kalkkitie 2 
SF-24100 SALO 
FINLAND
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suomalaisten tietäm)'B kulttuurien 
ja tapojen erilaisuudesta ei ole 
riittävä. Kun kahdessa ja puolessa 
viikoua näkee monen eri maan 
1tuIttuurilliaet erot, vaikkakin hyvin 
pinnallise8ti, se opettaa 
muistamaan, että asiat voidaan 
tehdä myös toisin. Silloin kun 
l4hdetAän ulkomaille täytyy näistä. 
asioista olla tietoa. Sitäpaitsi käyt
täytymi8sääntöjAkin on helpompi 
opetella exqursioIla ja ryhmän 
turvin, katsomalla kuinka muut 
toimivat. 

Onneksi kB.lUlBinvälistyminen ei 
kuitenkaan jtä enää pelkästllän 
exqursioiden varaan, vaan meillä 
on erittäin hyvät mahdollisuudet 

lähteä hatjoittelijaksi ulkomaille. 
Meidänkin ry1unAatä melkein puolet 
oli ollut tämän tai jonkin aiem.ma.n. 
kesän harjoittelijana Euroopassa tai 
Amerika.ssa. 

Haluaisin kiittää lämpimästi 
kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat 
taas kerran tehneet taloudellisesti 
mahdolIisebi matkammme. Hen. 
kisen pääoman lisäksi matkan 
varrelta on v8l'lD8!lti tarttunut 
mukaan myös puhtaa8ti 
ammatillista näkemystä. Kiitos 
mYÖ8 exquraiotoimikunnalle, joka 
suurella työllä järjesti meille 
kaikille ikimuistettavan matkan. 
Lopuksi toivotan lukijoille antoisia 
IukuelämyksUi julka;sun parissa, 



Prässäämön vieressä näimme automaattinen vaihdelaatikkolinja. kävelimme automaattivaihteistojen 
osaston, jossa valmistetilan. vaihde Linjan on suunnitellut Johann A säAtölaitteita valmiatavan osaston

VOLKSWAGENWERK - kansanautoja automaattisesti laatikoihin käytettäviä pienosia: Krause Bremen. Sen on toimittanut läpi. Tämä oli täysin käsityötä. 

Timo Hyvönen 
Pekka Valtonen 

Vierailumme ensimmäinen 
varsinainen kohde oli Volkswagenin 
tehdaB KaAseliU8. Oppaanamme 
toimi Wolfgang Marschall. joka 
hoiti työnsä nltiininomaiseUa sm· 
mattitaidolla. 

Tebdas 

Volkawagen sijoittuu maailman 
autoDvahnistajis1iI8 neljänneksi. 
Edellä ovat GM, Ford ja Toyota. 
Yhtiöllä on yhteen8.ll 260 000 työn
tekijää 13 maassa ja autoja 
valmistuu 13 000 päivässä. Yhden 
auton tekemiseen menee 
keskimäärin 16 tuntia aikaa. 
Kasselin tehtaan liikevaihto on 6.9 
miljardia DM, joka jakaantuu 
varaosien ja vaihteistojen kesken 
3.3 mrd I 3,6 mrd. Viime vuonna 
tehta.a.8een investoitiin 439 mil
joonaa DM. 

Volkswagenin tehdas sijaitsee noiD 
viidentoista minuutin matkan 
päässä Kasselin keskustasta. Alue 
käsittää 220 hehtaaria maata, josta 
72.5 hehtaaria on rakennettua. 
Kasselin tehtaalla valmistetaan 
lähes kaikki Volkswagenin 
vaihte1stot, joitain korin osia sekä 
pakoputkia. Lisäksi sinne on 
sijoitettu Euroopan kes
kusvaraoaavarasto, jonka pinta-ala 
on 46 hehtaaria ja jossa on 114000 
nimikettä, Suuret luvutjohtuu siitä, 
että Volkswagen takaa autoilleen 
varaosapalvelun 15:ksi vuodeksi. 

Tyllouhdepolitökka 

Työntekijöitä . tehtaalla on tällä 
hetkellli 20250. Tehtaan pää
tuotetta. vaihteiBtoja, valmistaa 
7400 työntekijAA ja he pääsevät 
näin noin 11 OOO:n laatikon 
päivätuotantoon. Korin osia ja 
pakoputltia valmi!Jt;aDla88a on 3200 
työntekijää. loput ovat muis88 
tehtävissä (mm. laturien 
tuotannossa sekä toimihenkiöinA), 
Työntekijöistä lähes 10 % on 
ulkomaalaisia ja keski-ikä on niin
kin korkea kuin 38 vuotta. Palkkaa 
maksetaan keskimäärin 

21 DM! tunti. Työvoimapolitiikaata 
antoi jonkinlaisen kuvan se, että 70
luvun öljykriisinpuhj&ttua työväkeä 
vähennettiin viidellä tuhannella (19 
000 -> 14000) noin vuoden aikana. 

PrAselämö 

Tämän pienen informaatiopaketin 
esittelemisen jälk~n lähdimme 
ki........... taldasta. 
EnsiIDldAisenA meille esiteltiin 
präBsäADlÖ, joasa tehtiin auton 
kylkipeltejä. Suurempien peltien 
prAs8Aäminen tapahtui lähinnA 
manuaalisesti, työntekijät siirsivät 
työkappaleen seuraavaan 
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koneeseen käsin. Koneet olivat 
raskaita hydrauliprässejä, joiden 
puristusvoima vaihteli välillä 60 
2000 tonnia. PrässeiBtA suurin osa 
näytti olevan saksalaisia, mutta 
myös muutama muunmaalainen oli 
sopinut joukkoon. RaskaiIllJl)8l 
prässit (2000 t) olivat U.S. Indust
riesin valmistamia, muuten 
yleisimmät merkit olivat Hilde- i 
brand, Weingarten, 8<:huler ja Frits ., 
MuIler. Suuresta koosta huolimatta 
työkalunvaihto tuntui 
varsin näppärästi, meistit
 
helposti in'oitettavisBa ja sy:et.eemil
 

SUUrin 

myös

tYökalut

sujuvan
olivat;

pitlttUiJL

meid: 

oli selvästi harjoiteltu
 
Työkalujen tunnistamista helpoUi
 
se, että eri automaIlien
 
oli msalattu eri värisiksi.
 

PieuosavalDWRl.UIta sujaty601 

erilaisia holkkeja, akseleita ja 
rattaita. Valmistus tapahtui NC
ohjatuilla koneilla automaattisesti. 
Esimerkkinä hollrinvalmistus"solu", 
jossa Bernais, Fismer & Co. varas
toautomaatti syötti Ne-sarvia. 
Välissä ei tarvita manipuJaattoreita 
tai robotteja vaan varasto hoitaa 
homman NC-ohjauksen kanssa. 

Kokoonpanoa 

Varsinaisen kokoonpanon on VW 
keskittänyt Wolfsburgiin. Kasselissa 
koottiin muutamia pienosia, mm. 
konepellit. Konepeilin sisä- ja ulko
osien liittämitlessä on päädytty lii
maamitleen. Robotti levittää liiman 
peltien kosketuspintaan jonka 
jälkeen pellit puristetaan yhteen. 
Liima kuivatetaan 150 cel
siusasteessa, 3x20 minuutin 
käBittelyllä. Muutakin kokoonpanoa 
tehtaalla oli. Tähän oli 
käytettävissä yhteenSä 100 
seitsenaksehsts robottia, jotka oli 
suunniteltuja rakennettu Volkswa
geniIla. Robottilinjoja ei kuitenkaan 
oltu erityisen pitkälle 
automatisoitu, FMS:stä ei voinut 
puhua. 

MuottivalmistU8ta kipinätYÖlil
töllä 

Peltejä puristeItuamme siirryimme 
työkalu- ja kunnossapito-osastolle. 
VaihdeJaatikoiden kuoria varten 
valmistetaan roildtuvalumuotteja 
kipinätyöstämällä. Muotin täytyy 
kestää 200 baria ja 700 
celsiu8astetta. Kipinätyöstössä 
käytetään grafiittielektrodeja, 
koneiden valmistaja oli Ingerson. 
Muuta työkaluvahnistusta varten 
on Volkswagenilla erikseen 
työkaluve8tas. Koneet olivat jälleen 
saksalaisia muutamin poikkeuksin. 
Suurin osa oli normaaleja 
tuotant.okoneita (esim. Gildemeister, 
Heyligenstadt), mutta käytössä oli 

muutamia Deckelin 
tarkkuuskoneita. Valmistetut 

varastoidaan Demagin 
pystyvarastoon, jossa on 5000 
paikkaa, yhteensä 960 hyllymetriä. 

vw investoi automaatiooD 

ylpeydenaihe ja pää
kohteernme oli neljä vuotta vanha, 

Krupp ja ohjauksen nimi on 
Marposs. Automati80imalla on ko. 
kokoonpanolinjan työntekjäInJtArä 
pudotettu 45-60;sta kuuteen. 

Linjalla voidaan tehdä 20:ta 
erilaista vaihdelaatikkoa. Ohjelmien 
ja kokoonpanotyylin valinta 
suoritetaan paletin perusteella. 
Linja koostuu 45:st.ll työasemasta, 
jotka on sijoitettu 220 metrin 
matkalle. palettikuJjettimen 
varrelle. Tuotantolinja toimii 
kolmessa vuorossa, ja jokaisen vu
oron aikana se tuottaa 2000 
kappaletta vaihdelaatikoita. 

Työasemat koostuvat yleensä 
työtehtävän suorittavasta koneesta 
ja yksinkertaisesta 
manipulaattorista, joka liikuttaa 
komponentteja tai koko laatikkoa 
tarvittavalla tavalla. Nämä kaikki 
on kytketty Siemensin tieto
konejärjestelmään, joka suorittaa 
linjan valvonnan. l<aik:ki laatikot 
tarkastetaan yhdellä viimeisistä 
työasenrista eli vaihteiden toiminta 
käydään läpi ja rekisteröidään. 
Virheprosentit ovat 
manuaalilaatikoiden kohdalla 0.8 
ja automaattilaatikoilla 0.4. Ainoa 
manuaalinen toimenpide laatikon 
kokoonpanossa on painelaakerin 
aeennus. Yhteensä laatikkoja 
valmistuu 11 300 päiväSSä, joista 
1300 on automaattilaatikoita. 
Hienon automaattiliDjan jälkeen 

"','4 

Säätölaite koostuu painevaletusta 
rungosta, jonka sisUn asetellaan 
säätöjousta ym. komponentteja. 
Työntekijöillä oli käytössM.n "Lazy 
Lisa"-tyyPpinen komponenttihyUy, 
jota he PyörittiVät ja aseDsivat 
palaset järjestyksessä paikalleen. 
Työ näytti erittäin yksitoikkoiselta. 

Koneistuksen vaihtoehtona 
SYVäveto 

Viimeisenä kävelimme vielä 8
asemaisen Rotin&Sinar Laser Gmbh 
-laserhit.llauslaitteen ohi. Tässä 
hitsaiItiin yhteen joitain vaihde
].aatikoihin käytettäviä peltiosia. 
Tutkimusten perusteena oli todettu, 
että syvävetämä11ä voitiin joitain 
vaihdelaatikkojen suurimpia litteitä 
osia tehdä riittävällä tarkkuudella, 
ja näin luopua koneistetuista osista, 
joissa materiaalinpoisto oli hyvin 
suuri. 

Sitten SYÖJllään 

Kierroksen jälkeen siirryimme 
yhteen tehtaan yhdeksästä ruo
kalasta nauttimaan työtDAll.lotllllUlll 
ja keskustelemaan isännän kanssa. 
Lounaalla selvisi sekin, että teh
taalla käy vierailijaryhmiä todella 
paljon, useita päiväsSä. Niinpä 
kiitimme lopulta lounaasta, 
jaoimme eSimerkit suomalaisesta 
teknologiasta ja sii:rTyimme kohti 
Aachenia. 

, 
JI 

• 

Näyttelyhuoruistoa VW:LZa 
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FEM·järjestelmtin esittelyä 
Aachenissa 
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• ILMARINEN
 

o BOSCH Hydrauämka 

Proportionaali- ja Regelventtiilit
 
toimilaitteiden ohjaukseen ja säätöön
 

-
Rege1venttiili NS 6,jossa säätömagneettiin 
yh.distetty asemantunnistin 
ja sen elektroniikka. 

C1'fartaldJ 
Karjalankatu 2, 00520 Helsinki tuotteesihuipuDa' 
.,. (90) n 011, telefax (!KJ) 7701 270 

20 

BOSCH on proportionaaIitekniikan edellä
kävijä, joka on kehittänyt myös laajan Regel
venttiilisarjan suljettuihin säätöpiireihin eli 
servojätjestelmiin. 

Dynaamisilla ja kompaktirakenteisilla Regel
venttiileillä muutetaan sähköinen viesti erit
täin tarkasti ja nopeasti toimilaiUeen liik
keeksi. 

Kysy lisää ja pyydä uusi esite puh. (90) 770111 
Hydrauliikkaosasto tai lähetä 
fax (90) 7701 270. 

Laatu 

Pitää 

Järjestelmät, asennus ja huolto 

HYPRO-LAHTI OY 
Vipusenkatu 13. 15230 Lahti 
~ (9tH) 339 444, teldax (9!H) 339 451 

AACHENIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

Nina Timonen 

Saha tunnetaan kone~ateknii.kan 
huippumaana, joten alan 
koulutuskin on vankkaa. 
MatkBJ:nme yksi kohde oli Aacb@nio 
teknillinen korkeakoulu, joka on Sa
ksan parhain teknillistä korkeakou_ 
luopetusta antava laitos. Meidän 
tutkintorakenteemme tulee 
Saksasta, joten oli mielenkiintoista 
päästä tutustumaan sikäläisten 
opiskelijoiden nykyisiin 
opiskelumahdollisuuksiin. 

Saksassa teollifhlUB lahjoittaa kor
keakouluille koneita tutkimus- ja 
mainosmielessä. Aachenin 
TekniJIiseS8ä Korkeakoulussa myös 
tutkimWl ja siitä saatavat rahat 
kuuluvat Korkeakoululle toisin kuin 
meillä. Meillähän korkeakoulu ja 
tutkimuslaitos (V'IT) on erotettu 
toisistaan, kun taas saksassa ne 
ovat saman professorin alaisia. 

,
Aachenin Teknillinen korkeakoulu 
tekee paljon valmistukseen tulevia 
kappaleita ja käyt:tää uusia materi
aaleja. OpiskelijoiJla on 

, 
.~ 

mahdolJisuus työskennellä koulun 
k{)nepajassa. 

t Korkeakoululla tutustuimme Finite 
Element Method- eli FEM-ana
lyysiin. SiinA kartoitetaan 
kappaleen eri kohtiin aiheutuvat 
painerasitukset;. jotta tiedetään 
mikä kohta kappaleestajoutuu liian 
suureen rasitukseen. 

FEM· analyysilBa kartoitetaan 
ensiksi kappaleen peru8InUOto ja 
mekaanis@t (dynaamiset) 
vaikutukset. Sen jälkeen lUun
niteUaan CAD-malli. jota 808. 
IYSoidaan. tutkitaan ja testataan. 
Mallista muodostetaan tieto
koneohjelma, joka esittää paineiden 
suuruutta eri kohdissa kappaletta. 
Ohjelmaa tutkimalla selvitetAJln 
Ovatko rasitukset liian suuria ja 
onko kappaleeseen tehtävä 
rakennemuutoltsia. 

'l'utustuimme myös pitkään 
kehitteillä oUeeseen CIM· jllrjeste1 

m..ään. JAtjestelmän osat ovat: 

-automaattinen sahausasema kanki. 
varastoineen 

robotisoitu palettien 
käsittelyvarasto jäyst&i. 
tys.asemineen 
• sorvin ja koneistuskeakuksen 
robotisoitu koneistusasema 

järjestelmlU.n liitetty 
koordinaattimittauskone 

portaalityyppinen 
kokoonpanorobotti 

cm . jäIjest.el:mäasä vihivaunu 
hoitaa asemien vJiliaen liikenteen. 
Työvälinejärjeste]ma. on 
monipuolinen informaatiojäIjestel
m..ään liitettyine esia&etukrrineen. 
UutuU80minaiSUuteDa on koneis
tusaseman robotin suorittama 
koneiltuskiinnitinten kokoaminen 
ja kokoonpanorobotilla tapahtuva 
aibioiden. ja kappalealustojen 
kokoaminen kulloisenkin tarpeen 
mukaan. 
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jäIjestelmä on tarkoitettu ei-kokoon
panevalle alihankintakonepajalle,
 
joten kokoon
 
panorobotti on otettu muuhun käyt

töön. 

JAIjestelman ohjaua, nimeltään 
COSMOS 2000, on kehitetty 
korkeakoulun ja teolliluuden 
ednsta,jista koostuvan ryIunAn yh_ 
teistyönä. Läheinen kosketus 
teollisuuteen on leimallista muille
kin järjestebnAkehityksen osille. 

Tutkimuakäytössä oli 22 kW laseri. 
joka on teholtaan suurin 0stet
tavissa O)@V8. Laseri liittAA yhteen 
@rimateriaalejaSamabikappaleek_ 
si tapauksissajoissa haluttavia 
ominaisuuksia ei saavuteta yhden 
ainoan materiaalin käyt611ä. 

Tutkimuspuolelta löytyi myös 
kaksit'evolverinen BOrvi, jonka 
toinen revolveri oli korvattu 
laserilla. Kappal@ työstetälo 
pehmeänä ja kovetetaan laaerilla. 



Suurnopeuskoneistus keskittyi 
pääosin montaan, joka on Aacheni
ssa muutenkin voimakkaan 
tutkimuksen kohteena. Hion
tanopeudet CBN-laikoilla ovat jo yli 
300 mls. 

Suursarjatuotannossa hammas
pyöriä., myös vinohampaisia, valmis
tettiin laboratoriossa aihiosta. 
kylmäpuristamalla. Hammaspyörät 
täyttävä.t Dm 3962 mukaisen 
luokan 8. Vinojen, kierteisten 
hanunaspyörien suurin halkaisija 
on 30 - 40 mm. 

Laserilla varustettu NC-sorvi 
keraamien sorvaukseen 

."'".... 
",~"... 
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automaatteja 8 

Toiminta jakautuu kolmeen 
itsenäiseen tulosyksikköön: CM, RM 
ja M2. 

on helppo löytää sillä rnaamerkkinä 
on 45 m korkea testitorni. Vie
railumme alkoi lyhyehköllä ylei
sesittelyllä, jota seurasi stan· 
dardihissiorganisaation esittely. 

:~' 

t 
i! 
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Vantoo (Kono) 
Korpikontiontie 2 
puh. 90-87201 

Tampere 
Hep%mminkatu }I 
puh. 931-174466 

Oulu 
Kaarnatie 18 
puh. 981-344 133 

Turku 
Rydöntie 12, Urusvuori 
puh. 921-381200 

Seinö;oki 
Maakunnonk. 7 
puh. 964-147333 

Toyotassa uusi tarkoittaa 
aina parempaa 

10 KORPIVAARA OY 
TRUKKIOSASTO 

Alue
konttorit: 

MUKAVUUDEN 
UUDETULO 

KONE BELGIUM 

Tomi Lehtonen 

KONE BELGIUM on osa maailman 
kolmanneksi suurinta kansainvälis
tä hissiyritystä, KONE 
ELEVATORSia. Yhtymän 
liikevaihto oli vuonna 1989 4709,1 
Mmk (muutos edellisvuoteen + 16,2 
%) ja henkilökuntaa KONE ELEVA
TORSilla on palvelubessaan 14 
990 henkeä. 

•	 KONE BELGIUMin toiminta
ajatuksena on 

Myydä, asentaa ja modernisoida 
kaikentyyppisiä sähkö· ja hydrauli 
hissejä sekä liukuportaita, 

etupääSSä Belgian ja keski-Eu
roopan markkinoille. 

Henkilöstöä KONE BELGfUMin 
palveluksessa on: 

Toimihenkilöitä.: 90
 
Työntekijöitä : 392
 

Vierailumme Koneen Liegen 
tehtaalle alkoi 29.8.1990 klo 13.00. 
Tehdas sijaitsee Liegen kaupungin 
laitamilla, aivan paikallisen ta
varatalokadun vieressä. Tehtaalle 

'Muutamia numerotietoja Liegen 
tehtaasta: 

-tehdaspinta-a1a: 30000 m2 

-toimistotiloja: 6000m2 

-verstastiloja: 24000m2 

-koetorni: 45m 

- hissejä toimitettu 

1988 : 1350 kpl 
1989 : 1533 kpl 

budj. 1990, 1746 kpI 

- liikevaihto 

1988 ,125 Mmk 
1989 :174 Mmk 

budj. 1990 :179 Mmk 

keskimääräiset vuosittaiset in
vestoinnit: 

6,2 Mmk 

henkilöstöä: 325, joista toimi~ 

henkilöitä 95 

- työstökoneita 215, joista NC~ 

koneita 24 ja 

I
 
p:; 

VoJyymiltään suurin on CM, jonka 
alueeseen kuuluu standardihissien 
valmistus keski-Euroopan mark
kinoille. CM tyotteistoon kuuluvat 
sähkö- ja hydraulihissit ka
pasiteetiltaan 400 kg:stä aina 1000 
kg:n asti. Tulosyksikön volyymi on 
1150 hissiä vuodessa. 

RM:n toimial9na ovat kaikki muut 
såhköhissit sekä erilaiset kompo
nentit. NAma. hissit ovat ovat usein 
näyttäviä erikoismssejä. Esimerk
kinä voisi mainita mm. seuraavien 
rakennusten hissit: "CUBE" ja 
"OPERA DE LA BASTILLE". RM,n 
vuosituotanto on 600 hissiA. 

M2 tuottaa komponentteja, 
tarvitaan hissien huoltoon, 
jaukseen ja modernisoinnin. 

joita 
kor

Seuraavaksi tutustuimme tehtaan 
tuotantotiloihin. Tehtaan tuotanto 
on tyypiltään pääosin kokoonpano
työtä. Ovet ja vaihteet tulevat 
sisaryrityksiltä. ja koneistetut osat 
valmistetaan suurinunaksiosin ali~ 

hankintana. 



I uusien tuotteiden testausta. AjoiItse tuotanto on rakennettu 
mme tornin huipulle hissillll jasolul\iattelun pohjalta. Tuotannon 
pääsimme sisälle konehuoneeseen, ohjauksessa pyritllän 
mikä olikin suurimmalle osallereaaliaikaisuut.een ja apuna tähAn 
meistä ainutkertaista tämän exkäytetJllln wvakoodia, jonka avulla 
eursion puitteissa. pystytAAD seuraamaan tuotteiden 

etenemistA tuotannon eri vaihei88a 
Tuotantotilatja tuotannonjAIjeately 

Tämän mielenkiintoisen vierailun vaikutti paikoin hieman sotkuiselta, 
jälkeen vietiDlIIMl muutaman tunninmutta tehtaalla oli kllynnissll 
Liegen kaupungissa, jostatuotannon uudelleen
siinyimme edelleen KONE Oy:njärjestelyprojekti, joten asiaan on 
tarjoamalle herkulliselleodotettavissa parannusta. 
simpukkeillalliselle. 

Tehdasvierailun lopuksi saimme 
vielä tutustua koetorniin, jos88 
suoritetaan tuotekehitystyötä ja 

Näkymä Koneen testitornista 

• 

KH-Product Oy.-99.9% 
Kummeltie 4 

~umusta. 00830 Helsinki 83 
Ta1ö1il1~JJiSesti. 

'.-Olly öljy:;umunerotfW~~~l,~t:in'{~hokkai[1la taloudelli~il1
 
tapa e:;tä<i ter\'eydellevaafållisen öljysumul1 pjäsy konepajan
 
työtiloihin. Nimellistehu I 000-2 000 ffi'ih. erotusaste 99:>%·
 
Si~i puhdiStettu ilmamassa ~nidaan lämmity~nergiaa sääs

täen johtaa takaisin työlilaan, 

Heti lisätietoja!
o Lih~ miJ1'cllle heti lisätietoja Colly öljpumunerotti

meSt3. U Ottakaa minuun puhelimitse yhteys
 

PuhelinNimi 

Yritys 

Osoite 

ouCoIIyConJPal'lflab 
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I .ARS~· ALUMIINIVALUKOTELOIDUT SÄHKÖTARVIKKEET 

Laaja valikoima al-valukoteloituja sähkötarvikkeita: 

Valmistamme myös erikoiskeskuksia teollisuuden vaativiin tarpeisiin. 

varokekoteloita - työmaakeskuksia koteloituja keskuksia 
ryhmäkeskuksia - pistorasiakeskuksia kosketussuojattuja keskuksia 
mittauskeskuksia

'
- pistorasialaippoja 

liitäntälaippoja 
EEXe II (lP66) kalustettuja koteloita 

Kotelomme ovat pöly- ja roiskevedentiiviitä (IP34-65) - kOrToosiokestois;a - rakenteellisesti monipuolisia 
mekaanisesti lujia 

Kivenhakkajaankatu 4 PUH VAIHDE 924-317438 TELEFAX 924-332675 
. ~ 24100 SALO MYYNTI 924-317436 l.ARS1\. 

Arinatje 10, 00370 Helsinki 
PL 14. 00371 Helsinki 
Puhelin, (90) 50607 31 
Telefax. (90) 506 07332 

DECKEL jyökalu- ja 
kopiojyrslnkoneet 
sekä 
jyöstökeskukset 
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~Citroen Industrie Meudon la Foret 

Sari Honkonen 

Citroen Industries kuuluu yhdessä 
160 eri firman, kuten Automobiles 
Citroen, Automobiles Peugeot ja 
Talbot, kanssa ranskalaiseen suur· 
yritykseen PSA PSA:n on ranskan 
suurin autoteollisuuden viejä sekä 
myynniltään suurin myös 
kotimaassaan. Euroopassa sillä on 
12,7 % markkinaosuus. 

Yhtiöllä on 169 100 työntekijää ja 
sen investoinnit VUOnna 1988 olivat 
12,2 miljoonaa frangia. Yhtiö on 
robottiautomaation edelläkävijä, 
josta todisteena 1500 robottia eri 
tuotantolaitoksissa. PSA on erittäin 
dynaaminen yritys, jossa panos
tetaan teknologiaan. Se on mukana 
monissa eurooppalalaisissa kebi
tysobjelmissa kuten EUREKA. 
Cormat. Agatha ja Ceramique. 

VieraiJumme aluksi Citroenin 
tutkimus- ja kehityskeskuksessa 
isäntämme Production Manager 
Olivier näytti meille yritysvideon ja 
myöhemmin tutustuimme hänen 
johdollaan FM -järjestelmään. 
Citroen Industriee palvelee 
pääasiassa PSA-ryhmAn yrityksiä, 
mutta tekee myös tilaustöitä muille. 

Meudonissa keskitytään kolmeen 
osa-alueeseen. Tehtaassa tehdään 
moottoreiden prototyyppejä. Siellä 
rakennetaan valmiita tuo· 
tantojärjestelmiä muiden 
valmistajien koneista. PAAariallinen 
tuote on kokoonpanolinjat. Kolmas 
tuote on laahintakoneet, 

joiden tutkimus mm. joustavan 
automaation sovellutusten ja uuden 
teknologian osalta ovat painopiste
alueita. Talossa suunnitellaan myös 
robottisovellutubia oman yrityksen 
vaatimuksiin, mutta niitä ei 
valmisteta itse. 

Citroen Industrles Meudonin 
tehtaalla on prototyyppien 
valmistamiseen 160 työstökonetta. 
Niistä 30 on CN -koneita, kuten 
ranskaksi sanotaan. Käytössä on 
myös FM -järjestelmä. Tuotannossa 
hyödynnetään ryhmAteknologiaa ja 
apuvälineinä ovat n:un. CAD 
(Computer Aided Design)- ja CAPP 
(Computer Aided Production PJan
Ding) järjestelmät. 

Tehtaalla työskentelee 590 ihmistä, 
joista 142 on teknistä 
henkilökuntaa ja 318 työntekijöitä. 
Ulkopuolisista asiaakkaista 
mainittiin mm. Fiat, Cam Gears 
(Luton), Zwickau (Trabant) ja 
Rimex (Renault, Mexico). Ennen 
tarkempaa tutustumista FM -jär
jestelmään näimme esittelyelokuvan 
kyseisestä tuotantoyk9iköstä. 
Ranskalaiset saavat jopa vihivau
nunkin näyttämään hienostuneelta, 
kun siihen annetaan ohjaajalle 
vapaat kädet. Todella Chico Äänes
timme exqursiol1a nähdyistä 
filminpätkistä parhaaksi. 

Vuonna 1980 valmistuneeseen 
Meudonin tehtaaseen rakennettiin 
FM -järjestelmä G'atelier automa 
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tise F1exible) vuonna 1983. Järjes
telmään kuuluu kakai viisiakselista 
CNC koneistuskeskusta (GRAF
FENSTADEN), CGMS:n 60:n 
paletti.paikan automaattihyllystö 
sekä HAFROYN:n pesukone ja 
ilmapuhaHuskone, jolla lastut 
puhalletaan pois paleteista ennen 
varastointia. Pesukonetta avustaa 
robotti. Vihivaunut on toimittanut 
FATA Työkaluvarastossa on 600 
työkalt18 ja jokaisella koneis
tuskeskuksella loo:n työkalun s
makasiini. Kaikki jäIjestelmässä J 
käytetyt koneet ovat ranskalaisia'j 
koska Ranskan hallitus on antanut 
kehitysprojektiin 800 miljoonaa 
frangia 
Tuotannon ohjaus hoidetaan 
kahdella SOLAR 16/65 tieto
koneella, jotka tällä hetkellä ovat 
järjestelmän vaatimuksiin nähden 
liian tehottomia. Järjestelmän PLC 
-ohjauksen (NUM 760) nopeus on 
9600 bps. Käyttösuhteeksi jäIjestel
mälle ilmoitettiin 71 % ( 1988 ). 
Seitsemän vuoden aikana sillä on 
valmistettu 600:ta erilaista 
kappaletta. Tuotanto on BO % 
halvempaa kuin konventionaalisilla 
koneilla. 

Suurimpana ongelmana jätjes
telmä9sä on ollut työkalun 
kulumisen seuranta. Työsrovoimiin 
perustu vaa seurantaa on 
koneistuskeskuksissa kokeiltu. 
mutta se ei ole osoittautunut 
käyttökelpoiseksi. Tällä hetkellA 
käytössä ei ole mitään vars:iDai.Jta 
seurantajärjestelmääD, vaan 
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työkaIun vaihto peroetuu työkalun 
pituuden mittaukseen anturilla ja 
terän kestoaikaan. 

TutUBtumiskieITQksemme jälkeen 
saimme kuulla että koko FM -jäIjes
telmä oli menossa remonttiin parin 
viikon päistä. JärjestelmAstA 
halutaan poistaa kaikki 
epävarmuutta aiheuttavat tekijät 
mm. vihivaunut jltetAAn uudesta 
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versiosta pois. Myös "pienek:lIi" 
jäänyt oQjaustietokone vaihdetaan 
uuteen. Projekti on nyt vuoden 
vanha ja uuden järjestelmAD pitäisi 
olla valmis vuoden kuluttua 
Muutosten yhteydessä FM: 
jJ.ljestelmAn vaatima pinta·ala 
vähenee puoleen 
1000 m8:stä 500 m2:iin. KuvilB8 on 
esitetty nykyisen ja tulevan rat
kaisun lay~t. 
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NykyiMn jiirje8telmän l.oyout 

v_ olikin lyhyt, vieraiIumm. 
Meudonissa oli todella antoisa, eika 
vähiten asiastaan innostuneen 
isäntämme ansiosta. 

Tulevan j4rjestelm4n Layout 
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tYR011}
 
hiomalaikkoja 

SIA
 
hiomipaperia
 
hiomakangasta
 

OY SUOMEN TYROLITAB 
HELSINKI, ALBERTINKATU 23 A 12. PUH. 641202
 

TAMPERE, NAULAKATU 3, PUH. 123344
 

SKF . Luotettava laakeri 
- ja paljon muuta 

@~w
 

Oy SKF Ab 
Luomannotko 3 
PL60 
02201 ESPOO 

Puh. (90) 452 991 
Telex: 124502 
Telefax: 427 765 

SUOMI-FULTON 
ja VILKKO 
HOYRYKATTlLAT 
TÄYSIN KOTIMAISTA

,.:.i; VALMISTf:TTA 

•	 Täysin 
automclattinen 

•	 Tehokas 
•	 Nopea höyrytys 
•	 Yhtenäinen 

•	 Ei kierukoifa 
•	 Helppo Osentaa 

•	 Helppo hoitaa 
VolmistU'5ohielma 
käsittää 
80-3000 kg 
höyryä/h 

TEOLLISUUDellE VALMISTAMME MYöS 

• Vulkanoimiskammioi'a • VllIfaajia 
•	 Lauhduttimia •	 Lämmön vaihtimia 
• Jäävesiputkiiloia •	 Rautarakenteita 

~~oll~~
 
02920 Espoo 92, Pieni Teollisuuskatu. 
Puh. vaihde 847044 

~l%1fbm
 
erikoistunut ohutlevyjen tarkkuustyöstöön 
Höyläämötie 18. SF·OO380 Helsinki - Pub. 90·550 112 
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TALOMAALI 

VARATTU 

PuunsuojiUksen mestari 
Peittävä, öljypohjainen talomaali, jossa 
yhdistyvät puunsuojan ja öljymaalin 
parhaat ominaisuudet. Myös aiemmin 
maalattuihin pintoihin. 

"i 

"'
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HIENOMEKMNINEN KONEPAJA
 

1, .. (90) 27111. 
04300 HVRVLA TeIIfax 27311. 

~	 KNORRINGILTA 
TVÖSTÖKONEIDEN 
MODERNISOINTIA 
HEIDENHAIN-OHJAUKSILLA 

Konepajavalmistusta
ja suunnittelua 
Huhtakatu17, 

37650 Valkeakoski, 
Puh. 937·40733 

•	 Käytämme modernisoinnissa edusta
miamme CONTRAVES-servokäytlöjä 

•	 Modernisoimme myös vanhoja tasa
painotuskoneita 

SOITA 
90-56041 

' .."D 
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CREUSOT-LOIRE INDUSTRIE
 

Gracjan Flaszka 
Sami Honkanen 

LE CREUSOT, RANSKAN KES. 
KELLÄ, BURGUNDIN 
SYDÄMESSÄ 

Perustamisestaan saakka vuodesta 
1782, Le Creusot on tyydyttänyt 
asiakkaidensa tarpeet hyvin. 

Creusot Loire Industrie:n Creusot 
Marrel Divisioona on erikoistunut 
erittäin korkealaatuisten raskaiden 
levyjen, va1ujen ja takeiden val
mistamiseen ja esikäsittelyyn. 

Creusot MaTTel ryhmittyy 3 
tuotantoyksikköön: Le Creusot, 
Chåteauneuf ja St Chamond 
(Eurofonn). Niissä työskentelee yli 
2,000 työntekijää, joista 140 on 
insinöörejä. 

I 

ALKAA SULASTA 

Creu80t Marrel käyttää viimeisintä 
teknologiaa olevia välineitä 
teräksen valmistuksessa. 

-tietokoneavusteista valmistusta ja 
optimointia sähkömasuunien 
panostamiseen 
-teräksenvalmistuksen rnu
kauttaminen terästuotteeseen: 

-Sähköinen rnssuuni + 
kuumennetun valusangon puhdistUB 
tyhjössä (VAD) paksuille levyille ja 
takeille 

·sähköinen tn8ln!uni + kaasujen 
poisto ja 8eOsaineiden liSäys tyh
jöSSä (DR) erikoispaksuille levyille. 

-sähköinen masuuni + AOn tai 
von roostumattomille teräluille. 

Käyttämällä näitä menetelmiä 
saadaan erittäin alhaiset 
kaasujen,rikin ja fosforin pitoi
suudet ja myös terästen laadun 
tasaisuus saadaan vannistettua. 

Lämpökäsittelyn jälkeen teräksen 
muodonmuutokset ovat 
tietokonevalvottuja. 

Creusot Marrelin saavutukset 
maailmankuuluja, josta osoituksena 
on viennin 66 % osuus myynnistä. 

ERINOMAINEN 
TUOTEVALIIl:OIMA 

Chateauneufin hiili- ja kor
kease<lstetut teräkset 

Chateauneufin tehdas tuottaa 
erittäin raskaita, korkeatasoisia ja 
taealaatuisia levyjä ener
giateollisuuden, kuten ydinvoi
maloiden, vesi voimaloiden ja 
petrokemian teollisuuden käyttöön. 
Chateauneuf on maailmanjohtaja 
tuotteidens8 koossa: paksuudet 
ItlllX.940 mm.. leveydet rnax 4400 
mm, pituudet max.22000 mm ja 
yhden levyn paino aina 100 tonniin 
asti. Tällaisten tuotteiden 
valmistaminen on mahdollista 
yhtenäisiIlä ja erikoistuneilla 
tuotantoprosesseilla. 

Chateauneufin insinöörit ja teknikot 
ovat mestareita erittäin raskaiden 
ja paksujen levyjen valmistuksessa. 
Näitä hyödynnetään eri konstrokti. 
OO88a, kuten säiliöissä ja reak
toreis88, joita käytetään ää
rimmäisissä lämpötiloissa ja 
paineissa (ydinvoimalat, petra
kemian tehtaat, kaasunkäsittely 
yksiköt, offshore konstruktiot yms.). 

Chateauneufissä suoritetaan 
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myöskin katkaisU8, taontaa ja 
isojen hitsattujen kappaleiden 
koneistusta. 

LE CREUSOTIN TERÄKSET 

Hiili- ja 8eOsteräkset 

·konstruktioteräk:set 
·työkalu- ja muottiteräkBet 
-alhaisten lämpötilojen 

teräkset 

Kulumisen kestävät teräkset 

Maailmankuuluisilla Creusa
brolevyillä on laajin paksuusalue, 
joka ulottuu 3 millistä 100 milliin. 

Panssarilevyt 

-paksuudet vaihtelevat 2 millistä 
600 milliin ja niitä käytetään 
seuraaviin tarkoituksiin: 

-raskaisiin ja kevyisiin ar
meijan kulkuneuvojen mn
koihin 
-henkilöautojen mnkoihin 
-pans88rointiin 
-ohjuksien testimaaleiksi 

elad Plates eli yhdistelmälevyt 

-paksuudet vaihtelevat 6 
millistä 300 milliin ja pituu
det 4400 milliin saakka 
-käytetään ydinvoimala-, 

vesivoimala- ja puuteollifJUudes88 

Takeet 

-koot vaihtelevat 20 - 200 
tonniin 

VaIut 

-suurin käyttäjä on 
ydinvoimalateollilNus, jolle kappa
leet vaIetaan 300 tonniin saakka 

RUOKAILU JA JATKO. 
OHJELMA 



Tehdaskierroksen jälkeen meidät 
ohjattiin paikalliseen ravintolaan. 
Täytyy muistaa, että Creusot--Loire 
sijaitsee Burgundin viinialueen 
keskellä, eli viini oli korkealaatuista 
( niin kuin teräskin). Virallisen 
r8vintolakäynnin päätyttyä 
sfuTyimme takaisin Beauneen, Le 
Patriarchen viinikeUariin, j0888 oli 
tarjoUa 21 eri viinilaatua. Niiden 
hinnat vaihtelivat 40 markasta noin 
300 markkaan, ja niitä sai maistella 
ainoa8taan 20 markan hinnalla 
"niin paljon ja kauan kuin huvitti". 
Ja kyllä raskaan tehdaakierrokeen 
jälkeen maiBtuikin. Ja paljon. 

t-

INSTRUMENTS LTD.
 

Kornetlntle 6, 00380 HELSINKI,
 
puh (90) 56031, telex 121358 marla sf
 
t...ukk8(lnkatu 7, 70100 KUOPIO,
 
purI. (971} 126 777
 
Saimaankatu 64, 15140 LAHTI,
 
puh. (918) 522 650
 
Eteläkatu 9, 53500 LAPPEENRArHA,
 
puh. (953) 602870
 
Limingantie 5, 90120 OULU.
 
puh, (981) 221 319
 
Takojankatu 1,33540 TAMPERE,
 
puh (931) 615010
 
Välskännkatu 15, 20720 TURKU,
 
puh (921) 424111
 
Tiil~ehtaankatu 45, 65140 VA/lSA,
 
puh. (961) 116979
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DIXI S.A. : MONIMUTKAISIA MUOTOJA TARKASTI JA NOPEASTI
 

Juha Anttila 
Satu Heikkinen 

Toinen Sveitsin kohteistamme oli 
työstökonevalmistaja Dixi. S.A Se 
on perustettu 1904. Työntekijöitä on 
noin 1000 ja yhtiön liikevaihto 
lähentelee 130 miljoonaa Sveitsin 
frangia, josta työstökoneiden osuus 
on noin 45 miljoonaa frangia. 
Muusta tuotannosta mainittakoon 
jAähdytyslaitteistot työstökoneisiin, 
terät, pienet sorvaamalla 
valmistettavat osat, kellot (Zenith) 
sekä Sveitsin armeijalle 
sotatarvikkeet, kuten ohjusten 
sytyttimet ja harjoitusmaalit. Vuo
dessa valmistuu 30·36 
työstökonetta, joten voidaan hei· 
posti laskea, että ne ovat han
kintahinnaltaan melko arvokkaita. 

Tehdaskierroksen jA1keen tulimme 
kuitenkin vakuuttuneiksi siitä, että 
Dixin työstökoneet ovat hintanll8 
arvoisia. Parhaiten niiden ominai
suudet pääsevät oikeuksiinsa 
monimutkaisia muotoja ja suurta 
tarkkuutta vaadittaessa esim. 
lentokoneen tai avaruusaluksien 
osia valmistettessa. 

Dixi S.A sijaitsee ranskankielisellä 
paikkakunnalla nimeltä Le Locle, 
aivan Ranskan rajan 
tuntumassa. Monet työntekijöistä 
ovatkin ranskalaisia; sijainnista 
johtuen ei päivittäinen työmatka 
rajan yli ole ongelma. Koska 
ammattimiehistä Sveitsissäkin on 
pulaa, antaa Dixi ammatti 
koulutusta. Mekaanikon koulutus 
kestää neljä vuotta ja töitä löytyy 
tutusta ympäristöstä. 

Vierailu Dixillä oli erittäin 
mielenkiintoinen. Tervehdyssanojen 
jälkeen näimme yritystä esittelevän 
filmin. Filmin jälkeen kiersimme 
katsomassa koulutus· ja näytte
lytilat sekä tutustuimme tuotantoon 
ja rakenteilla olevaan uuteen 
halliin. Vanhoissa tiloissa on 
osastoja, JOIssa lämpötila on 
kontrolloitu asteen tarkkuudella; 
uudessa hallissa se tulee olemaan 
vakio koko hallin alueella. 

KielTOksen jälkeen nautimme 

Dixi 410 TPA 100 S IwneilJtus1rellkus 

maittavan kolmen ruokalajin lou
naan työmaaruokalassa ja 
keskustelimme isäntien kanslia niin 
sveitsiläisestä mentaliteetista kuin 
työstökoneistakin. Vier':rilun lopuksi 
pääsimme vielä katsomaan lähellä 
sijaitsevaa kellomuseota. Näimme 
siellä kelloja eri aikakausilta, 
kellokoneistoja ja automatiikkaa 
sekä filmin, jossa mm. näytettiin 
kuinka kultaus suoritetaan. 

Dixi on erikoistunut vaakakaraisiin 
koneistuskeskuksiin, joihin usein 
liittyy palettijärjestelmä. 
Tyypillinen esimerkki on kuvassa 1 
oleva DJXI 410 TPA 1008
koneistuskeskus, jossa on paletti 
järjestelmä ja satapaikkainen 
työkaluma.kasiini. Ohjausjärjes
telmA. on omaa valmistusta. Itse 
asiaAS8 Dixi on ollut edelläkävijöitä 
Ne- tekniikassa. Vuonna 1961 Dixi 
esitteli ensimmäisen ohjausproto
tyyppinsä ja jo vuonna 1964 
valmistettiin 
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tuotantokäyttöön soveltuvia ohjauk
sia. Dixillä uskotaan edelleen rei
känauhaan o~elmien varastoinnis
S8, koska reikänauha ei voi 
magneettisesti tuhoutua. 

Dixillä työskentelee tuotekehi
tyksessä noin 60 henkilöä. TyÖll~ 

koneiden liaäbi on pan08tetbJ. 
työkalujen tuotekehitykaeen. Tulok
sena ovat työkalut, joiden läpi 
syötetään lastuamisnestettä. 
Tästä on hyötyä erityi8esti syvän 
reiän porauksellsa. 

Dixi- koneistuskeskuk.sen valmistus 
kestää noin 40 viikkoa. Pitkä 
valmistusaika johtuu oman valmis
tuksen suuresta osuudesta. Pelkäs
tään johteiden viimeistelyyn kuluu 
noin 1000 tuntia, koska se tehdään 
käsin kaapimalla. Tällöin päästään 
tarkkuuteen, joka on muilla 
menetelmillä mahdotonta 
saavuttaa. Valuosat tuodaan Sak
sasta ja mm. 8erVomoottorit ja 
mitta.-asteikot ovat osto-osia. 
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DIXIn keJwttämä lastuamisnesreen 
syöttö työkalun läpi 

Kaikki tärkeimmät komponentit ja 
kokoonpano tehdään itse. 

Dixi valmistaa koneita, joilla on 
erittäin hyvä paikoitustarkkuus ja 
koneistus mahdollista mielivaltai
sessa kulmassa 0.001 asteen tark 
kuudella. Johteis83 ollaan sm 
tymässä vierintälaakereiden 
käyttöön. 
Tukevan rakenteensa ansiosta Dixi
työstökoneen laatu on paitsi 
tarkkaa myös tasaista. Dixin tyijstö
koneilla onkin jo pitkään ollut 
johtava asema ilmailuteolli

'-,-

Työstöesimerkki: DIXI 450 P:llä 
koneistettu avaruusraketin 
8 y ros k oop p ijä r jes te 1mä n 
alumiinpesä 

suudess8. Esimerkiksi kuvan 3 
esittämä avaruusraketin gyro
skooppijärjestelmän alumiinipesä on 
koneistettu yhdellä kiinni
tyksellä nIXI 450 P 
koneistuskeskuksessa. 

Näkemämme ja kuulemamme 
perusteella olemme vakuuttuneita 
siitä, että DIXI- työstökoneet 
pystyvät täysin täyttämään ne 
vaatimukset, joita 
mielikuvituksell i semmatkin 
konstruktöörit tuotannolle 
asettavat. 

_",".>"<".r,- ,:::};:j~~~%f&~ 
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ABB-Drives Sveitsi 

Kalja Turunen 
Marcus Konkola 

ABB Asea Brown Boveri on 
maailmanlaajuinen sähköteknikka
alan yhtymä. Se syntyi, kun 
ruotsalainen Aaea ab ja sveit
siläinen BBC Brown Boveri Ltd 
yhdistyivät -89 peru8tama1la ABB 
Asea Brown Boveri Ltd holding
yhtiön, jonka osakkeet ne omistavat 
50-50. Yhtymän pääkonttorina 
toimii ABB Ltd holding-yhtiö 
Ziirichissä. 

ABB:n 1150:s8Ö ympärimaailmaa 
olevassa yrityksessä työskentelee 
noin 220000 henkilöä. Sen 
liikevaihto oli vuonna -89 25 miljar
dia usn, josta Eurooppa vastaa 
noin puolesta, Pohjois Amerikka 
neljänneksestä ja Aasia ja kehitys
maat lopuista. Henkilöstöstä noin 
40% työskentelee tuotannossa ja 
loput n. 60% suunnittelussa, 
myynnissä ja hallinnossa. 

Organisaatio 

ABB koostuu periaatteessa 
itsenäisistä kansallisista yrityksistä 
jotka koordinoivat liiketoimiaan 
maakohtaisesti. Tällöin saadaan 
suuren yrityksen varjolla toimia 
itsenäisen vapaasti, läheisin 
asiakassuhtein ja muuntuvasti. 
Toimintaperiaatt.eena on löytää toi
mivia ratkaisuja asiakkaiden 
erityistarpeisiin ja viedä nntä maa
ilmanlaajuisesti. 

Tuotteet 

ABB suunnittelee, tuottaa, myy ja 
huoltaa laajaa nlikoimaa tuotteita 
ja palveluita jotka liittyvät sähkön 
tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. 
Noin puolet liikevaihdosta saadaan 
näiltä alueilta: hiili-, kaasu, öljy-, 
vesi· ja ydinvoimalat, korkeajännite
muuntimet, -releet,- kaapelit sekä 
keski· ja matalajännitelaitteiden 
jakelusta ja asennuksesta. 

ABBDrives 

ABB Drives on maailman johtava 
sähkömoottorien ja turbiinien 
valmistaja ja sen liikevaihto on n. 
1.3 miljardia dollaria. Sen 
palveluksessa on 8000 henkeä 15 
eri maassa. 
Birr 

Saavuimme kohteeseen hyvissä 
ajoin aamulla. Perille löydettiin vai
keuksitta, sillä Kalevi oli vieraillut 
tehtaalla ennenkin. 

Henkilökuntaa vierailukohteena 
olleella Binin tehtaalla on 1900 ja 
se on kolmanneksi suurin ABB:n 
tehdas Sveitsissä. Tehdas tuottaa 
höyry- ja kaasuturbiineja sekä 
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muuntajia. Tehtaalla suunnitellaan 
ja kokoonpannaan keskikokoisia 
ajoneuvo- ja teollisuusmoottoTeita. 
Lisäksi Birrissä on turbiinin rungon 
hitsauksen mahdollistava laitteisto, 
akustinen laboratorio sekä laitteisto 
turbiinien roottorien tasapai
nottamiseen. 

Portilla saimme asiaankuuluvat 
kulkuluvat, minkä jälkeen 
siirryimme kuuntelemaan esitelmiä, 
joiden jälkeen ryhmä jaettiin 
kahtia. Toinen puoli kiersi tehdasta 
kun toinen puoli tutustui tehtaan 
tietojärjestelmMn. 



LÄMPÖ-JA
 
PINTAKÄSITTELYT
 
Kaikki tavalliset lämpökäsitlelyt 

sekä kovakromaus 

IBRUKENS
 
HELSINKI TAMPERE 
(90) 5061388 (931) 560 644 

VAASA PIEKSÄMÄKI TURKU 
(961) 151 599 (958) 15 611 (921) 383 666 

\ii" __ 

H .. "n";" •• ,yva;,'i. a 
on tulvalli 

PL 11 • 01301 VANTAA. Puh. (901 833771 
Telex 121770. Telefax (90) 873 1928 

Lastuavien työkalujen 
sekä niiden kiinnittimien 
erikoisliike 

TYÖKALUPALVELU OY 
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ZEISS MYY myytä (jl:tä) 

Jukka Ahvonen 
Mikko Saikkonen 

Pirteinä ja innokkaina odottelimme 
mukavan hotel1i.mme Spahrin ala
aulassa yritysvierailulle lähtöä. 
Päivähän oli torstai 6.9. Kaikki 
ryhmämme jäsenet olivat jälleen 
saapuneet ajoissa paikalle ja bus
simme starttasi klo 8. Matkaa oli 
Stuttgartista noin 70 km Ober
kocheniin. jOS88 yritys sijaitsi Mat
kamme sujui odotettua nopeammin, 
ja pääsimme perille etuajassa. Isän
tämme olivat kuitenkin jo valmiina 
ottamaan meidät vastaan ja 
jakoivat ryhmämme kahteen osaan 
tehdasesittelyä varten. 

Yleistä 

ZEISSin Oberkochenin tehtailla 
tehdään mittauslaitteiden lisäksi 
myös muita optisiin menetelmiin 
perustuvia koneita ja varsi.nkin 
linssejä. Tehtaan valmistamat 
mikroskoopit ovat lähinn.l1 lääketie
teelliseen käytt.öön. Ne ovat yleensä 
raskaita ja monimutkaisia laitteita, 
joihin liittyy paljon elektroniikkaa 
ja luertekniikkaa. Varsinaisia 
mittaWl:koneita ZEISS tekee vu
osittain noin 450 kappaletta. Niiden 
hinnat vaihtelevat 300 000-2 milj. 
DEM:n välillä. CNC-mittausko
neiden markkinat 

Eli ZEISS on matkkirugohUY8D 
asem8/JS8 näil1A alueilla. 

-ZeiINJ 26% 
~Mitutoyo 17% 
-Iloa 11% 

Tarkkummittaustekniikan 200 milj. 
DEM:n maailmanmarkkinat 
jakautuvat seuraavasti: 

-Zei88 60%
 
-Leitz 24%
 
-SIPU 8%
 
-:Moore 8%
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Kehittyneet varutot 

Tehdaskäyntimme aluksi näimme 
yhdistetyn tanlrovaraston ja 88

haamon. Varaston kapasiteetti on n. 
1000 tonnia max. pituudeltaan 
neljän metrin tankoja maksimihal
kaiBijan vaihdellessa 25O-300mm. 
Tankojen sahaaminen hoidetaan 
neljällä tehokkaalla vannesahalla. 
Koko jArjestellDAtl oJ:Uaa keskitetty 
ohjausjAtjestelmA, joten varastossa 
tarntaan vain kabi työntekijAll. 

Erikoista oli se, että tehtaalla ei ole 
joka puolella välivarastoja, vaan 
yksi ainoa keskitetty välivarasto. 
johon kappaleet tuotiin mm. 
työstövaiheiden välillä. NAin 
saadaan li9ää lattiatilaaja selkeyttä 
tehtaalla, mutta toisaalta 
kappaleiden kuljetukset lisääntyvät. 

Alih_DJdntaa 

Zeiss toimii myös alihaokkijana, 
sillä näimme automaatti8orvaa
mossa tehtyjl armeijan sukel
lusveneen periskoopin osia. ~ 

nehallissa olevaa konekantaa on 
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uusittu voimakkaasti korvaamalla 
vanhat manuaalikoneet NC-koneilla 
paremman tehokkuuden, 
tarkkuuden ym. saavuttamiseksi. 

pystyy itse lukemaan tunnistimesta, 
mikä kappale on 
kysymyksessä. Tietokone vertaa 
oikeita ja todellisia arvoja (Soll- und 

Alahallissa sijaitsi lukuisia 
koneistuskeskuksia (saksalaisia) 
työkaluvar&stoineen stand-alone 
koneina. Tarkoituksena on tehdä 
kyseisillä koneilla keITalla valmista, 
minkä jälkeen Digitronin vihivaunu 
vie kappaleet mittauskoneen 
tarkastettavaksi. 

ZEISSilla jokainen tehty osa 
tarkastetaan ja mitataan huolella. 
Tästä johtuen mittausaika voi olla 
jopa suurempi kuin varsinainen 
valmistusaika. Täten mittaukset py
ritäänkin saamaan täysin 
automaattisesi käyttämällä 3-D-mit-. 
tauskoneita. 

Myytä mittaamaan 1 

Lopultakin näimme sitten kunnolla 
oikean mittauskoneen, joka oli 
UPMC 850 (Universai Precision 
Measuring Center) 3-D-mittaus
kone. Sekä johteet että pöytä ovat 
graniittia jännityksettömyyden 
takia. Johteet ovat kulumattomia, 
sillä niissä käytetään ilmalaa
kerointia. Pöydän tasomaisuuden 
virheeksi sallitaan lpm. Mitattavat 
kappaleet sijaitsevat paletilla ja 
kone 

1stmass) ja päivittää automaatti 
sesti tietojaan. Kaikissa ZEISSin 
mittauskoneissa on pneu 
maattinen värähtelyn estojär
jestelmä, joka lisäksi huolehtii, että 
pöytä on ehdottoman 
vaakasuorassa. Mittauskoneella 
pystytAän mittaamaan noin myyn 
tarkkuudella resoluution ollessa 0.2 
myytä. Kone pystyy lisäksi itse 
vaihtamaan mittauspäänsä. 

ZEISSin oma FMS 

ZEISS oli liittänyt mittauskoneensa 
myös yhdeksi FM-jäIjestelmän 
osaksi. FMS koostui neljästä 
pienehköstä koneistuskeskuksesta, 
mittauskoneesta, siirlovaunusta, 
pesukoneesta sekä 30-paikkaisesta 
palettivarastosta. Koneistamisen ja 
pesun jälkeen kappaleet siirretään 
mittuspaletille, joka keskittää sen 
automaattisesti. Mittauskoneen 
nwnerotarkkuus ylti 1110000 mm:n 
saakka. Tosin koneen tarkkuus ei 
yltänyt samalle tasolle, vaan 
kappale mitattiin useaan kertaan ja 
tuloksista laskettiin 
keskimääräinen arvo virheen 
pienentämiseksi. 
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Tarkoin säädelty ilmasto 

Mittauskoneiden kokoon
panohallissa osien liikuttelu 
tapahtuu ilmatyynyjen avulla. 
Hallin koko on 3500 m' ja on täysin 
ilmastoitu, lämpötilan ollessa +20:1: 
0.5°C. Halliin eivät pääse edes 
ryhmät kiertelemään, sillä ylimää
räisten ihmisten kehon lämpötila 
saattaisi jo vaikuttaa tarkkuukaiin. 
Hallissa oli lisäksi vielä eristetty 
tila, jonka lämpötila oli +20:1: (0.15
O.Ol)OC. Tällöin lämpötilasta aiheu
tuvat virheet ovat käytännössä mi
tättömiä ja kaikki virheet johtuvat 
itse koneesta. Näin koneelle 
saadaan yksityiskohtainen korjaus
käyrä, jonka mukaan kone korjaa 
mittaustuloksia. 

ZEISS tekee myös osia optiik
kaan 

ZEISS valmistaa erittäin kor
kealaatuisia linssejä. Valmistetta
vien linssien erilaisia läpimittoja on 
1600 kappaletta alkaen 0.25119 
mm:stä ja päättyen unend1ich, 
kuten he sen vaatimattomasti 
ilmaisivat. Linssin valmistukseen 
kuuluu kiinnitys, karkeajyrsintä, 
hienojyrsintä, hionta, kiillotus ja 
suojalakkaus. Näistä jo pelkästään 
hiomisvaihe kestää 4-6 tuntia. 
Linssien tarkistus tapahtuu maBter
lasin tai laserin avulla. Yllättävän 
suuri osa, 15-20%, linsseietä on 
susia. Tämän ymmärtää, sillä 
linssin mahdolliset viat ilmenevät 
vasta aivan loppuvaiheissa. Onneksi 
kuitenkaan heidän ylpeytensä, eli , 
3.5 metrin kokoinen peiliteleskoopin 
linssi ei 
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osoittautunut sudeksi. Se painoi 14 
tonnia ja sitä jäähdytettiin ensin 
puoli vuotta, jonka jälkeen 
varsinainen valmistus kesti kaksi 
vuotta. Linssin hinnaksi he 
ilmoittivat 10 milj. DEM:iä. 

Lopuksi 

Vierailun lopuksi saimme tutustua 
vielä optiikan museoon, jossa 
näimme mm. silmälasien 
kehityksen kulun, sekä avarouslen
noilla ja kuussa mukana olleita 
laitteita, joissa oli käytetty Zeissin 
valmistamia osia. 

Kaiken kaikkiaan meille jäi 
yrityksestä erittäin positiivinen 
kuva. Saimme todella kokea ja 
nähdä, että ZElSSin tuotteet ovat 
todellakin huipputuotteita! 

1. 
~ 

kovametallityökaluja 
• sorvaukseen 
• jyrsintään 
• poraukseen 

AMERIKKAlAISET
 

......-® 

BENSIINIMODnORIT 
2-18HV 

VOIMAN· UJ KAIKKIALLA
 
LÄHDE No MAAILMASSA!
 

~ IIC
Öi(;) ...
 

AINA KEHITYKSEN KARJEssA! 

UUSI VC-TEOLLISUUSMAWSTO. 

Maanlaajuinen huoltoverkosto 
Kokemusta· vannuutta -luotettavuutta 

jo 30 vuoden ajalta. 
Maahantuoja: 

oy PROMOTOR ab 
SAHAAJANKATU 41 • 00880 HELSINKI
 

Telex 12-2205
 
SUOMEN SANDVIK OY 

PL 52, 01511 Vantaa, puh. 90-821 722 7554633
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VOIMANSIIRTOON 
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• 
EG 400 YHDISTETTY ESIASETUS
.JA ASENNUSPENKKICNc.K _ .--........-.......
 

Mittausalu~t: 
Halkaisija: 0--200 mm, mittakellolla 
Pituus: G---4OO mm. digitaalinen tyOntOmitta 
Mittatarkkuus: 0,01 mm 
Vaihdettavat tyOkaluadapterit 
Edullinen. Toimitus varastosta tai lyhyellä toimitusajalla 

Oy NOVATOOL Ab ~ 307081 
• ~. rL 11 00.41 H kl Tb.: 12)611 NovatSF 

... 1tlp'11cN. Vnh U. ~ V.ulI. Helalnkl ., 

~ 
L1ERIOHAMMAS TAPPIVAIHDE
VAIHDEMOonORlT MOOTTORIT 

CFG SG 

~]aj~ 
KARTIOVAIHDE KIERUKKAVAIHDE
MOOTIORIT MOOTTORIT 

BAUER Vaihdemootlorit Oy 
Pl 30 (Sarkatie 5) 
01721 VANTAA 
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MAHO AG, Pfronten 

Timo Sarkima 
PanuNiemi 

MAHO on pen1Stettu kahden 
perheen, Mayer ja Hörrman. 
toimesta vuonna 1920, ja nimensä 
S8 saikin perustajieos8 
alkukirjaimista. Aluksi yritys 
valmisti r:nittalaitteita, mutta toisen 
maailmansodan jälkeen 
valmistettiin ensimmäinen oma 
jyl'tlinkone,josta porakoneen kanssa 
tulikin MAHOn puartikkeli. 
Nykyään MAHO valmistaa 
Euroopassa ja USA:ssa yhteensä 
2500 universaalityöstökonetta 
vuodessa, 

Vierailukohteemme sijaitsee 
luonnonkauniilla paikalla jylhien 
alppien lomassa ja 
tehdasrakennuksen suunnittelussa 
onkin pyritty ottamaan ympäristöön 
soveltuminen mahdollisimman 
hyvin huomioon ja tAs8A onkin 
varsin hyvin onnistuttu. Mielenkiin
toisena piirteenä mainittakoon, että 
tehdashallien katoilla oli maakelTOll 
heinäkasveineen. Tämän avulla 
saavutetaan helpommin työs
tökonevalmistuksen vaatima 
tasainen lämpötila hallien sisätiloi
hin. 

Ensimmäiset NC-ohjatut työs
tökoneensa MAHO toi markkinoille 
vuonna 1973, ja tämän jälkeenkin 
on automaatioon panostettu 
voimakkaasti. Tästä on osoituksena 
CADlCAM -moduleiden mukaantulo 
työkalujynrinkoneiden ohjelmointiin, 
sekä pyrkimys konepajan osaa
lueiden yhdistämiseksi toimivaksi 
kokonaisuudeksijota MAHO kutsuu 
MAHO-CIM -konseptiksi. 

MAHOn tarvitsema Diplomi
insinöörivoima tulee pääosin 
Aachenin teknillisestä korkea
koulusta, ja jo opintovaiheessa 
opiskelijat tekevät käytännön 
harjoitustöitään yrityksessä. Oma 
ammattihenkilökunta koulutetaan 
omassa oppilaitoksessa, joka on 
tehtaan yhteydessä. 
Harjoitustehtävät eivät ole 
8idok8i88a mitenkään tuotantoon, 
vaan kouluaikana pääasiana on 
oppiminen. Työntekijöistä. ei ole 
MAHOlla pulaa, sillä MAHO ja sen 

ammattikoulu on arvostettu 
seudulla. MAHO panostaa myös 
työntekijöiden koulutukseen, sillä n. 
11% henkilökunnasta on jatkuvasti 
lisäkoulutuksessa. 

PAäasiallisena asiakkaana ovat 
pienehköt työkalukonepajat ja 
näihin myös aiotaan tulevai
suudessa panostaa. OlltopMtöksen 
jälkeen MAHO huolehtii 
asiakkaistaan erilais:illa koulu
tustavoilla Asiakkaan huolto· 
henkilökuntaa opetetaan suurissa 
opetustiloissa opetussi
mulaattoreiden ja käytännön 
tehtävien avulla digno80imaan 
koneen vikakohtia, jotta oikea apu 
voitaisiin toimittaa mahdollisimman 
pian vian ilmenemisen j.l1keen. 
Pahimmat kilpailijat ovat 
Euroopassa, sillä Japanilaiset ovat 
keskittyneet enemmän 
standardityyppisiin pysty-tai 
vaakakaraisiin jyrsinkoneisiin, eikä 
niinkään MAHOn valmistamiin 
universaalityyppisiin koneisiin. 

Vierailukohteemme oli MAHOn 
päätehdas, joka on keskittynyt 
suurten osien valmistukseen sekä 
kokoonpanoon. Muut osat tulevat 
muilta tehtailta sekä 
alihankkijoilta, jotka toimivat 
pääasiassa osamoduleiden kuten 
esim. työkalunvaihtajien 
valmistajina. Kokoonpano 
suoritetaan ensin osakokoonpanona, 
tällöin jokainen osa tarkistetaan. 
Pääkokoonpanoon tulevat tuotteet 
ovat kokonaisuudessaan 
tarkistettuja. 

MAHO valmiataa täyden tuote

kiljon nykyaikaisia yleistyökalu

jyrsinkoneitaja koneistuskeskuksia.
 
Työstökoneet on sarjoitettu
 
ominaisuuksiensa mukaan.
 
Yleiatyökalujyrsinkoneissa
 
on neljä erilaista konesBtjaa ja
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koneistuskeskuksissa kolme. 
Konesarjojen väliset erot löytyvät 
työstöliikkeiden pituuksista ja 
liikeakseleiden lukumäAräStA. 

Yleistyökalujyrsinkoneet jaetaan 
neljään SlUjaan: M:', E2·, C· ja S
sarjaan. Koneiden tyyppinumero 
määräytyy pisimmän liikeakselin eli 
X-akselin mukaan. KiIjain tyyp
pinumerossa kertoo akseleiden 
lukumäärän ks. kuva 1. 

Koneistuskeskuksi1la pätevät 
vastaavat nimeArnispen1steet kuin 
työkalujyrsinkoneissa. Eri 
koneistuskeskustyypit 
selviävät kuvasta 2. 

Työkalujyrsinkoneet muodostavat 
kuitenkin MAHOn tuotannosta 
pääosan. Valmistusohjelmaan on 
nyttemmin lisätty MAHO
Graziano- sorvit, työkalu
hiomakoneet ja MAHO~Hansen

kipinätyöstökoneet. Uusinta 
kehitysvaihetta muottien työstössä 
edustaa MAHO LASERCAV. 



THE MAIN TECHNICAL DATA: 
x uis=long;ludinall Y•• is= 
verticall Z ui. ~ "ansveIS. 

MAJOR APPLlCATlONS: 

THE S SERIES	 MM 1DO S 
X~700 I Y~500 I Z~600 mm 

MK lonO S 
X~ 1000 I Y=60Q I Z=800 mm 

MH lZUD S ~~~"'~, ,11JiJ <~ X = 1200 I Y-600 I Z-600 mm 

~ l~·-:~ ti11J, ~ 
IIIH 11110 S~ ' X= 1600 I Y-800 I Z-800 mm 

"C;O S"'00 

~. ~~
 
'\ " \-\:.~·ti
 
:~'::.' ~)
 .. /~ 

MfS 50.J
, 

' ' p" ," . 
.'"' , X=600 fY=400 I Z= 500 mm~


~TI!E MAIIO SYSnM 

;	 MAnU""'" .AMOMAT 
X .xls= longlludin.lf Z ul,_ 
venieal f Y ui. = tr.nove...e 
X=600 f Z= 400 I Y=SOO mm5~ ~~'I 
EllUIPMUIT,i 1~1~~=~.:__ 

u	 • = St.ndard 

0= Option.1; .	 """ 

MAJOR APPUCATIDNS: THE MAIN TECHNICAL DATA: 
x ui, = longiludin.1 f Y .xi. = 

ver!leal f Z axis = IraoS>ets<': 

MM 500 M 
X =500 I Y= 380 I Z=3S0 mm 

11M SUU W! ~ ""'~ X=SOO I Y= 380 I Z=3S0 mm 

: THE E>SERIES MM 501 E2
 
IICI X=SOO/Y=400IZ-3S0mm
 

!i! f1T.-<5"	 ., ...., c idi ~	 X=600IY-400fZ 450mm 
~

~	 MHUOE2• 
~ ~~	 ,~""m~,""" "'mm..-C 
w 
= 
"'f---------+--------------- 
II!: MHIOOC
 
;1 X=600IY=4S0IZ-4S0mm
 

MM lUOO C 
X= 1000 fY= SOO I Z=700 mm 

111M lUO C/Swi••I.iIIj.I."~ 

X=SOO I YK 500 f Z-600 mm 

TKE S SERIES MH 101 S 
X= 700 I Y= 500 f Z= 600 mm 

MH 1000 S 
X= 1000 IY = 600 I Z=800 mm 

MH 1200 S 
X = 1200 IV=600 I Z=600 mm 

IIIH 1110 S 
X_1600 IV _ 800 I Z _sao mm 

Eo.UIPMUT, 

• = Slandard 
o _ OptionaJ 
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Yleistyökalujyrsinlroneiden luokitus 

MAHOn koneistuskeskukset 

Voest-Alpinen koksaamo 
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VOEST-ALPINE. LINZ
 

Antti Sukuvaara 
Marko Ylikorpi 

Viimeinen kohteemme oli Itä
valtalainen teräsjätti Voest-Alpine, 
joka sijaitsi Linz:ssä. Voest-Alpine 
on tunnettu paitsi teräksestään 
myös työstökoneistaan ja 
automaattisista valmistus
jäljestelmistään. Vierailuumme oli 
varattu aikaa koko päivä ja se 
olikin tarpeen valtavaan teollisuus
alueeseen tutustumiseen. 

Malmin ja kivihiilen tuomiseksi, on 
yritys jo alunperin sijoitettu To
navan rannalle. Voest-Alpinen 
kuljetustarpeita tyydytetään 1,2 km 
pitkän sataman 
avulla. Lisäksi yrityksen alueelle on 
rakennettu n. 200 km rautatietä 
palvelemaan omaa sisäistä 
raaka·aineiden kuljetusta. Rautatie 
olikin siinä 
mielessä mielenkiintoinen, että 
kaikki veturit olivat radio-ohjattuja 
ja kulkivat ympäri teollisuusaluetta 
miehittämättöminä. Vuodessa alu
eella käy 35 000 rekkaa, jotka 
vievät tuotteita markkinoille. 
Energiaa Voest-Alpine saa omasta 
voimalaitoksestaan. 

Voest·Alpine, suuri teräksen 
tuottaja 

Vierailumme alkoi tutustumisella 
Voest-Alpinen terästuotantoon. 
Kiersimme bussilla teollisuusaluetta 
ja aloitimme siitä m:iBtä 

teräksen valmistus alkaa eli 
koksaamosta. Koksaamo oli vanhaa 
tyyppiä,jossa koksaus tapahtui käy· 
tännössä taivasalla, mainio asia 
meille, koska pääsimme näkemään 
enemmän kuin uudemmassa 
prosessissa olisimme voineet nähdä. 
Ympäristön ja ilmansaasteiden kan
nalta tilanne ei nykyisellään ole 
hyvä, kuten isäntåmmekin totesi.. 
Koksaamossa tislataan 2,4 milj. 
tonnia kivihiiltä vuodessa. 
Voest-Alpine satsaa nyt tosissaan 
ympäristönsuojeluun ja uuteen kok
saamoon ollaankin sijoittamassa 
300 m.ilj. Itävallan shillinkiä. Uu· 
dessa koksaamossa kaikki kaasut 
tullaan puhdistamaan ennen ilma
kehään pääsyä ja vanha koksaamo 
poistetaan käytöstä. 

Rautamalmia Voest-Alpinelle 
tuodaan Ruotsista ja Neuvostolii· 
tosta, lisäksi käytetään Itävallan 
omaa malmia, joka kuitenkin on 
näistä malmeista köyhintä. 
Valmistusprosessin valvonta on 
helpompaa kun käytössä on 
mahdollisimman tasalaatuinen 
raaka-aine, siksi malmit sekoitetaan 
ennen masuunia ja sekoitukseen 
lisätään samalla 7% koksia. 
Masuunit puretaan parin tunnin 
välein ja kelTalla SAadaan 200--600 
tn rautaa. Osa kuonasta käytetään 
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selDAnttiteolli.suud.essa. 

Maauuneja alueella oli kolme, tosin 
vain kaksi oli enAA käytössA. 
Vanhin maauuni oli sammutettu jo 
kauan sitten ja odotti vain 
purkamiata.. Uusin käytössA oleva 
edusti alan viimeisintä tekniikkaa. 

IsAntAmm.e mukaan uusi muuuni 
saaatnttaa ympäristöä niin vähän 
kuin nykytekniikalla vain on 
mahdollista. Laitos oli käynnistetty 
kuluvan vuoden aikana ja se on 
keskeytyksettA toiminnassa kunnes 
se on loppuunkulunut noin kymme
nen vuoden päAstä. 

Voest-Alpinella tuskin voi vierailla 
kuulematta LD-, eli Linz-Donowitz 
-prosessista. Isäntämme oli hyvin 
ylpeä voidessaan kertoa, että pr0

sessi on kehitetty Voest-Alpinella 
Linzissä, kuten prosessin 
nimestAkin voi päätellä, ja prosessin 
patentti olikin nähtävissä suu
rennettuna yrityksen aulassa 

Riemuksemme kuulimme, että 
edellisellä viikolla isännAl1Amme oli 
ollut vieraina ruotsalaisia tekniikan 
opiskelijoita, jotka eivät olleet kuul
leetkaan LD-prosessista. Onneksi 
pystyimme kertomaan isAnnAllem
me, että jokainen ryhmämme jAsen 
tunsi LD-prosessin pääpiirteet, 
kiitos suomalaisen koulutuksen 
korkean tason. 

Vierailu LD ill:ssa, millä nimellä 
Voest-Alpine kutsuu uusinta 
teräskonvertteriaan, oli meille 
kaikille miellyttävä yllätys. 
Likaisesta ja savuisesta 
terästehtaasta ei tosiaankaan ollut 
kysymys, vaan ilma oli puhdasta ja 
paikat 
siistejä. Vierailijan nAkökulmaata 
LD IIT on melka, vaatimaton, koska 
missään ei näy rAiskyvää sulaa 
terästä, vaan koko prosessi on 
suojattu ympäristöstä, ja sitä 
ohjataan pitkälti tietokoneilla. Hyvä 
niin, koska tällOin ilmaan ei pääse 
haitallisia kaaBUja. Teräksen 
raaka-aineena kAytetaan Lin.z:is8A 
26-30 % romurautaa, mikll vuo
sitasolla merkitsee aikamoista 
romullljU, koska tehdas tuottaa 
noin kahdenkymmenen tonnin pai
noisia teräslaattoja kolme miljoonaa 
tonnia vuodessa 

Valmiit terAslaatat eivAt suinkaan 
poistu Voest-Alpinen alueelta, vaan 
siirtyvät seumavaan vaiheeseen, eli 
valasaukseen. Vesi lensi ja höyry 
nousi kun 20 tonnia painava puna
hehkuinen teräslaatta syöksyi 

Isäntämme vastaanottamassa 
lahjaa 

valssirullien väliin. 
Hurjan näköistä hommaa, jossa 
rullat kestävät ainoastaan yhden 
vuoron. Kun laatta on käynyt läpi 
kuumavalssauksen, se on ohentunut 
1/10:aan alkuperäisestä pak
suudestaan leveyden pysyessä 
suunnilleen ennallaan. 

Kuumava1Bsauksen jälkeen noin 
60% terAstuotannosta jatkaa 
kylmllvalssaukseen. Ennenkuin 
varsinainen valssaus alkaa puh
distetaan levyt happokAsittelyllä, 
joka tapahtuu automaattisestija no
peasti. Kylmävalssaukseen levy 
saapuu 3-18 mm:n paksuisena. 
Valssauksen aikana levyä joudu
taan jäähdyttAmään, koska levyn 
IAmpötila nousee 300°C:een 
valssirullien painaessa levyä 200 
tonnin painolla. Valssiradan 
lopussa levyt kelattiin noin kaksi 
metriä halkaisijaltaan oleviksi 
rulliksi ja levyjen suurin ma
hdollinen leveys oli jopa neljä 
metriä. 

Tuotantomäärllt ovat vaikuttavia: 
terästä voidaan kylmäval888.ta 166 
tonnia tunnissa, mikä tekee 950000 
toDDia vuodessa. Voest-Alpinella on 
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10%:n markkinaosuus Euroopan 
autoteollisuuden ohutlevymark
kinoista. 

Teräsmarkkinoilla pinnoitettujen 
levyjen kysyntä on koko ajan 
kasvamassa. Niinpä Voest-Alpine 
pystyy jo nyt pinnoittam8an 20% 

kylmävalssatusta tuotannosta ja
 
lähitulevaisuudessa osuus aiotaan
 
kyetä nostamaan jopa 46%:iin.
 
Suurin osa pinnoittamisesta on gal

vanointia, mutta myös muo

vipinnoituksesta on Voest-Alpinella
 
jo pitkäaikainen kokemus.
 

Pitkän tehdaskieJTOksen jälkeen
 
alkoi vatsa vaatia ruokaa, joten
 
isäntämme vei meidät alueen
 
ruokalaan. Kuulimme, että
 
paikallisten keskuudessa
 
Voest-Alpinen työpaikkaro.okala oli
 
kuuluisa hyvästä. keittiöstJtän, eikä
 
turhaan. Ruoka oli hyvää ja
 
isäntämme ei tarjoilun suhteen kit

s8stellut.
 
Turhan tiedon mest:.areille mainitta

koon, että keittiössä valmistetaan
 
joka päivä n. 8000 ateriaa, joista n.
 
3000 menevät yrityksestä ulos eri
 
puolelle Linziä. 

Suurten kappaleiden kone~a 

Maittavan lounaan jälkeen olikin 
aika tutustua Voest~Alpinen 

konepajaan. Konekanta ei säväyt
tänyt viimeisimmällä tekniikalla, 
vaan pikemminkin 

valtavalla koollaan. Koneiden 
koosta antaa hiukan kuvaa se, että 
tutustuessamme niihin kävel:imme 
niiden pöytien päällA, olivathan ne 
pienten tan8si1attioiden kokoisia. 
Aluksi ihmettelimme hiukan 
koneiden pöytien suurta kokoa, 
kunnes isäntämme selitti, että sillä 
aikaa kun toisessa pAAssä pöyt:AA 
työstetään, voidaan toisessa päässä 
kiinnittää uutta kappaletta. 
Kappaleiden koosta johtuen ei niitä 
kiinnitetä aivan hetkessä. 

Työstökoneiden valmistaja 

Työstökoneiden valmistajana 
Voest-Alpine on kunnostautunut 
erityisesti monitoimisorvien ja 
automaattisten valmistusjAr
jestelmien vaImiatajana Voest
Alpinen NC-sorvivalikoima kattaa 
tehoalueen 37,5-118kW. Isäntämme 
korosti, että heidän nllkemyksensA 
mukaan kehitys on menossa monen 
koneen eolusta kohti monitoi 
milastuajaa. Konepajat tarvitsevat 

yhä enemmän. moniakseliaia koneita 
joissa kappale valmistuu yhdellä 
kiinnityksellll. Ajatuksena on, etta 
suuri osa pyörähdyakappeleiden 
lisAtyöstöstä voidaan tehdä 
edullisimmin monimutkaistameDa 
konetta. Voest-Alpinen tuote 
valikoimassa tämä näkyy siten että 
kaikissa Voest-Alpinen NCsorveisea 
on valmiudet kAyttAA myös py&rivill 
työkaluja. 

Voest-Alpinen uudeksi sukupolveksi 
kutsumansa koneet alkoivat tulla 
markkinoille 8O-luvun alussa, joten 
kokemusta niistä on jo vuosikym
menen ven-an. 

Voisi luulla ettei manuaalisorviin 
voi enAA paljonkaan lisätä uu
tuuksia, mutta entäpä jos 
manuaalikone ja NC-toiminnat 
risteytettllisiin?Voest-Alpinen malli 
W 570 E oli tällainen kone. 

Perusajatuksena on ollut varustaa 
manuaalikone yksinkertaisella 

'bn oltava 

kohtuuden 
ystävä, kun ei 

jaksa olla 
ehdottomasti 

raitis." 

(Juhan; Aho) 

......e 
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NC-ohjaukl!l8Ua siten että on 
saavutettu koneelle jonkin"'OiIlen 
ohjelmoitavuus. Etuina ta
vanomaieeen manuaalisorviin 
nähden ovat mm. 
vakio1astua.misnop8Us, työkierrot 
kartioille, lrierteille ja porauk8iDe, 
Kone vaikutti varsin lupaavalta 
ratkaillulta Suomen IDIlI'kkinoita 
ajatellen. 
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MATKAPÄNÄKIRJA 

Sari Ruokonen 
Jan Tollet 

Lauantai 26. 8. Hampuri 

Matkamme alkoi varhain tau· 
antaiaamunaHelsinkiNantaan len
tokentältä kello 6.30. Kahden ja 
puolen tunnin lentomatkan jälkeen 
saavuimme Hampuriin. Siirsimme 
matkatavaramme hotellin aulaanja 
siilTyimme kivenheiton päässä 
olevaan paikalliseen, josta 
muodostui eräänlainen tukikohta. 
8uoritimme sieltä pieniä excursioita 
lähitavarataloihinja Me Mäkkäriin. 
Vihdoin kello 15 pääsimme 
hotellihuoneisiimme, joiss8 
välittömästi alkoi juhlinta. TIlalla 
tutustuimme Reeperbahnin 
syntiseen yöelämAAn. Porukan kie
litaitoisin ehti selvittää tyttöjen 
hinnan DM 50, mikä oli liian 
kallista. Seuraava kohde oli ehdoton 
vetonaula: paikallinen huvipuisto. 

Sunnuntai 26.8. Kassel 

Aamulla lähtö Kasseliin. Kul
jettajamme Heiner huolehti excu
laisten virvokkeista, eikä kukaan 
kärsinyt enää ainakaan jano8ta. 
Matkalla pysähdyimme pieneen 
idylliseen ravintolaan syömään. 
Vihdoin saavuimme hotelliimme. 
JOS88 meitä odotti suuri yllätys: 
sauna, uima-allas ja solarium. 
Virkistävän uinnin ja saunan 
jälkeen siirryimme hotellin baariin. 
Kahdeksanhenkinen iskuryhmä 
suoritti epäonnistuneen huviretken 
kaupungin keskustaan; sieltä ei 
juuri yöelämää sunnuntai-iltana 
löytynyt. Ja loput porukasta 
päättivät jäädä hotellin baariin 
illanviettoon 

Maanantai· keskiviikko 
27.8 • 29.8 Aachen 

Aamulla suUDtasimme Volkswa
genin tehtaalle, jossa tutustuimme 
mm. täysin automatisoituun 
vaihdelaatikoiden kokoon· 
panolinjaan. Lounaan jälkeen 
matka. jatkui Aacheniin. 
Saavuttuamme hotelliimme Jan 
huomasi tyrmistyksekseensä 
unohtaneensa matkalaukkunsa 
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edelliseen hotelliin. Järkytyksestä 
sevittyään Jan totesi vain: ''Hyvä, 
että on sentään puku päällä!" Jo 
bussissa alkanut juhlinta jatkui 
eläkeläisten 8uosimassa hotellissa. 

Koettuamme Aachenin yöelämän 
saavuimme hotelliin yömyssylle, 
joka muodostui ylipääsemättömäksi 
ongelmaksi eräille, koska 
hotellihuoneissa ei ollut 
minibaareja. Seurauksena he 
herättivät kaikki ryhmän jäsenet. 
Tuloksetta. Ratkai9u löytyi lopulta 
re9pasta. 

Seuraava päivä oli siestapäivä, 
jolloin tutustuimme Aachenin 
kauniiseen kaupunkiin. Tapasimme 
kolme otaniemeläistä koneteek
karia, jotka opiskelivat Aachenis9B. 
Heidän opinahjoonsa tu
tustuimmekin seuraavana 
aamupäivänä. 

iltapäivällä lähdimme Liegeen, 
Belgiaan Kone Oy:n tytäryhtiöön. 
Kierros tehtaalla ja erityisesti 
hissien testitomissa oli mie
lenkiintoinen. illalla isäntämme 
tarjosivat meille tyypillisen 
belgialaisen gourmet-illallisen. 
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Menu oli paikallista herkkua: 
va1koviinis8ä keitettyjä simpukoita, 
joita taIjottiin jopa kattilallinen 
ranskalaisten kera. Viihtyisä 
ulkoihnaterassi sijaitsi flaamin
kielisellä alueella Tongre- nimi.8essä 
kaupungissa. Paluu Aacheniin 
tapahtui hilp~issä merkeissä. 
"Tulipa kustua Belgian puolella", 
totesi Veijo. 

Torstai· lauantai 
30.8 . 1.9. Pariisi 

Torstai olikin sitten matkapäivli. 
Saavuttuamme illansuussa Pariisiin 
olimmekin jo juhlakunnossa. 
Joukkomme oli nyt täysilukuinen; 
PuIlokin saapui. HoteJlibileiden 
jälkeen, joihin myös kuljettajamme 
osallistui vakavin seurauksin, suun· 
tasim:me erikokoisissa ryhmissä 
tutustumaan Pariisin yöelämään. 
Osa tietenkin hyytyi ensimmäisen 
baarin jälkeen ja palasi takaisin 
"viihtyisään" hotelliimme. 
Hampurilaisbaarin jälkeen Juhan 
yltyvä nälkä johdatti meidät 
"pizza"-paikkaan, jossa ei 
kuitenkaan pizzoista ollut 
tietoakaan. No, tilattiiin sitten 
ainakin oluet. Isot! Tarjoilija kantoi 
pöytään neljä litran tuoppia, hinta 
F 84. Siitä riitti hilpeyttä myös 
ohikulkijoiUe. Tuopit otettiin tietysti 
mukaan ja se niistä. litran pizzoista. 

Seuraava aamu oli aika paha rasti 
monelle. Valitettavaa löytyi: suihkut 
eivät toimineet, aamiainen oli mitä 
oli, väsytti ja Heinerilla oli paha 
morkkis. Kohteemme Citroen löytyi 
jostakin Pariisin laitamilta. 
Parituntisen kierroksen jälkeen 
suuntasimme Versailles'hin 
lounaalle. Viihtyisä ravintola 
löytyikin, ja ranskankielentai· 
toisimmat hoitivat tilauksen. 
Ranskalainen keittiö ei kyllä meitä 
ainakaan ihastuttanut. Lounaan 
jälkeen puolet porukastamme jäi 
tutustumaan palatsiin ja loput 
palasivat takaisin Pariisiin. osa 
nukkumaan, osa ostoksille. 
illanvietto sujui sekä nähtävyyksien 
että huvitusten parissa; Champs
Elysee, Eiffel-torni by night, Me 
Mäkkäri, erinomainen kiinalainen 
keittiö, hotellihuone, disco 
Locomotive yms. 

Lauantai·aamuna lähdimme porona 

: $ •• 

kirpputorille ostoksille. Tavaraa oli Sunnurrotai - maanantai 
paljon, mutta ei mitään ostettavaa. 2.9 • 3.9 Beaune 
Sen jälkeen sight-seeing ja 
ostosreissu jatkui; Louvre, Matkalla Bourgogneen pysäh
Pompidou-keskus, Notre Dame, Les dyimme retkieväälle. VTK tarjosi 
Halles.... lltaohjelmana oli la nurmikentällä punaviiniä, patonkia 
tinalaiskorttelit ja niiden yöelämä. ja erilaisia juustoja sekä Hevoaelle 
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Metelöimme hänen miele8tään raikkaasta mausta. KeUivi.ikkoheiniä. Tauko piri8ti monen mieltä auringonoton jälkeen edellisen ja tietokonejäIjestelmiin. Saimme 
hirveästi, mikä tietysti oli liiottelua; 12.9. Mö.nchen-HelaiDkija loppumatka sujui.lrin mukavasti, päivän kuviot toistuivat. Monelle myös selville sveitsiläisen 
mehän puhuimme kuiskaten. Tiistaina oli vuoroesa excunBeaunen hotelli tatjosi miellyttävän ilta/yö oli vauhdikkaampi kuin palkkatason. Matka Stuttgartiin 
Varsinkin Sami Sillä välin viimeinen kohde Voest-Alpinella. Viimeinen virallinen matkapäivä.yllätyksen: uima-allas. Heti vaan edellinen. Pientä jäynääkin sujui Jeppoisasti. Hotellimme ei 

simmArit päälle ja altaalle aurinkoa järjestettiin: Juha koki elämänsä sijainnut aivan keskusta888, mutta hurmuripojat olivat päässeet JoukOlJta olivat pudonneet Lukuunottamatta Tomia, Mikkoaja 

ottamaan. Kaikille tämä ei suurimman järkytyksen avatessaan oli muuten erittäin lriva. Matkasta tunkeutumaan members club· 8SsiBtenttimIne Jukka ja Pullo, Janis pakkasimme tavaramme ja 
discoihin. jotka olivat jo matkalla Portugaliin. suuntasimme keulan kohtikuitenkaan ollut yhtä miellyttävä ilkosillaan oven ranskalaiselle toipumisen jälkeen lähdimme 

Muncheniä. Juhan ja Jukankokemus; Marcusta haukkasi olka pariskunnalle, joka yritti päästä tutustumaan paikalliseen 
jäädessä vielä pariksi päiväksipäästä vampyyri. Lyhyiden omalla avaimel1aan sisään. yöelämään. Ensim.mä.inen kohde oli 
Mancheniin ja Marcuksen ja Saminpäiväunien ja päivällisen jälkeen Hämmentyneenä hän kuvitteli Das Unbekanntes Tier (suomeksi: 
matkatesB8 kohti Schwarzowaldialähdimme isolla porukalla kavereiden sHrtäneen hänet Tuntematon Hevonen), jossa 

tutustumaan paikalliseen nukkuessa toiseen huoneeseen. hurmuripojat viihtyivätkin oikein loput 11 lensivät kiltisti koto
Suomeen. Lentokoneessailtaelämään. Kuinka ollakkaan Selitys oli kuitenkin yksinker hyvin. Muut jatkoivat matkaa 
kohtasimme suomalaisenRanskan parhaimmalla viini taisempi, pojat olivat vaihtaneet discoihin ja muihin kapakoihin. 
pariskunnan, joka oli ollut samassaalueelta löysimme viihtyisän huoneiden numerokyltit keskenUn. 
hotellissa MiinehenissA. Heenglantilaisen pubin (Mr. Pickwick), Seuraavan päivän kohde oli Carl 
kertoivat, että koko hotelli oli ollutjossa pääsimme nauttimaan Zeiss Oberkochenissa Tutustuimme 
seuraavana päivänA rookaaaliasaerinomaista australialaista olutta Tiiatai 4.9. Baden mm. linssihiomoon, mittalaitteisiin 
aivan tobk:eis:aaan: "Onneksi De(Foster). Tämän sa.maisen pubin sekä vierailimme linssimuseosBa. 
suomalaiset opiskelijat lähtivätikkunan alta myös todistettavasti Siirtyminen BadenIin Sveitsiin Saavuttuamme takaisin hotelliin, 
pois!"paljonpuhuttu poro mennä jolkotti. tapahtui Le Loelen kautta, jossa hajaantui kukin omalle taholleen; 
StunklSari jr., Sari, Marcus ja Sami kävimme tutustumassa Dixin kauppoihin, trefl'eille, nukkumaan 

löysivät discon. Meno oli nuorekasta työstökoneisiin ja kellomuseoon. jne. Sänky taisi kuitenkin 
ja show erikoinen Oue: tylsä). Dla1la saavuimme Badeniin. houkutella suurinta osaa porukasta. 

illalla taas lähdimme jo hyviksi 
havaittuihin paikkoihin ja ilta ei 
paljoa edellisestä poikennut. 

Perjantai - sunnuntai 
7.9 - 9.9. MÖIlchen 

Matkalla MiJ.ncheniin pcrikkesimme 
pikaisesti Dachaun keskitysleirille. 
Näimme krematorion ja parakit Sunnuntaina pojat saattoivatJuhan Voest-Alpinen kieITOksen alku oli 

sekä museon. Miinchenin hotelli lentokentälle, ja sitten vuoros8a oli väsyneelle miellyttävä, koska 
tekniikan museo. Se oli erittäin tutustuimme tehdasrakennuksiinsijaitsi keskellä kaupunkia. Ei 

mikään loistohotelli, toisen ker mielenkiintoinen paikka, jopa bussista käsin; saatoimme isännän 
roksen jälkeen loppuivat tapetit, museonvihaajat viihtyivät siellä. huomaamatta hiukan torkahdeUa. 
kokolattiamatot sekä kaiteilta TIlalla taas kaikki kokoontuivat Iltapäivällä oli vllmeinen 

Hofbräuhausiin nauttimAan hyvästä mahdollisuus suorittaa ostokset.nahkapäällykset. Ja hotellin respa 
oli suljettu välillä 2-6. Stuttgartin oluesta. Teimme tuttavuutta Osan kärsivällisyys kuitenkin petti, 
vilkkaan yöelämän jälkeen Mun lähipöytien ihmisten kanssa, jotka ja silloin kohteena oli pieni viihtyisä 
chen ei tehnyt meihin mUIta olivat sekä Australiasta että baari, jonka omistaja, kuinka 
vaikutusta; kaikki mstot olivat USA:sta. ollakkaan, oli suomalainen. Sillä 
"members only". Mukavan tun välin professorimme olivat 

terilstAytyneet, ja saapuneettuinen baari kuitenkin löytyi, jOlJta 
pahimman janon sai tyydytettyä. Maanatai - tiistai poliisiBaattueessa hotelliIle. Oman 

10.9 - 11.9 Linz kertomanea mukaan poliisi oli vain 
Lauantai oli vapaapäivä. Eli opastanut heidät takaisin pillit 
porukka uhrasi aikansa ja rahansa Matkalla MAHOlle Pfronteniin ulvoen, mutta kuka ilman todisteita 

Seuraavan aamun kohde oli Fonduen saaminen tähän aikaan ostoksiin. Illalla nautimme saimme nauttia henkeäsalpaavista moiseen uskoo? Katja ja Nina 
maisemista. Tie oli todella heittivät meille hyvästit ja lähtivätCreusot-Loire. Vastaanotto oli vuodesta oli ilmeisesti mahdotonta, viimeisen yhteisen illallisen 

miellyttävä ja kaikki saivat joten taas oli tyytyminen kiinalai Löwenwirtshausissa. Täm.änjälkeen serpentiiniä. Tutustuttuamme reilaamaan kohti Genovaa. 

punilliaen esitteitä ja rihkamaa. seen ravintoon. DtaelämA ei oikein siirryimmekin naapuritaloon MAHOn työstökoneisiin jatkoimme Dtaohjelma alkoi jo perinteiseen 

Tarjottu lounas oli exeun parhaita. lähtenyt käyntiin ja lähes kaikki Hofbröuhausiin. Siellä nautimme matkaa Linziin Itävaltaan. Veijolle tapaan illallisella kinukki· 

Iltapäivän ohjelmaan kuului viettivät rauhallisen yön hotellissa. useita litran pizzoja, ja tunnelma oli kaupunki oli ennestään tuttu; hän ravintolassa, josta suoriuduimme 
vierailu kuuluiaasIa viinikellarissa. katoB88. VTK:n tarroja oli jokaisella oli ollut aikanaan haIjoittelemassa sitten baarHn. Väsymyksen 
Tuhkakupin näköisestA astiasta Keskiviikko - toftltai selässä taIjoilijoita myöten. Harmi siellä. Saavuttuamme hotelltimme aaattelemina ilo kuiUlnkin loppui 
maistelimme kaikkiaan 21 erilaista 5.9 . 6.9 _Carl vain, että paikka suljettiin jo alkoi matkavilsymys uuvuttaa lyhyeen ja palasimme pikapikaa 
viinilajia useampaan otteeseen ja puolilta öin. Bileet jatkuivat joukkoamme. ToimintaBuunniteima takaisin hotelliin nukkumaan. 
totesimme, että ne halvimmat olivat Aamulla suunnistimme ABB:lle. hotellilla, mikä sai respan, jota oli syömään ja heti nukkumaan. 
parhaimpia. Lyhyen uimisen ja Yksityiskohtaisen esityksen jA1keen leikkisästi myös natsiksi Vain !ritkeimmät valvojat jaksoivat
 

tutustuimme yrityksen tuotantoon kutsuimme, pois tolaltaan.
 vielä hiukan nauttia maUasjuoman 
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TYOKALUASIAT KUNTOON!
 

OLEMME LASTUAVIEN JA LEIKKAAVIEN TYÖKALUJEN TEROITUKSEEN,
 
HUOLTOON, KUNNOSSAPITOON JA VALMISTUKSEEN ERIKOISTUNUT YRI

TYS. 

• TEROITAMME JA	 HUOLLAMME 
- pikateräs- ja kovametallijyrsimet 
- kierretapit ja -leuat 
- kierukkaporat 
- kalvimet, väljentimet 
- aventimet 

leikkurien terät
 
- puristintyökalut
 

• SUORITAMME 
- taso- ja pyöröhiontaa 
- reikähiontaa 
· muatohiontaa 
- kärkisorvausta (työkalu- ja kun

nossapitotyöt) 
- CNC-jyrsintää ja tarkkuusporausta 
- hydraulista kopiojyrsintää 

Ty/lIrBluhuoliako l' 

P. Oinonen Oy on työkalujen suunnitleluun. valmistukseen 
sekä myyntiin erikoistunut yritys. 

Tuotanto-ohjelmamme muodostavat: 

•	 Leikkaus-taivutus-vetotyökalut 
•	 Supra-lävistinyksiköt 
•	 Levytyökeskusten työkalut 
•	 Hydrauliset låvistin-Iaivutusyksiköt 
•	 Tuotantolinjal 
•	 Kiinnittimel 

Myyntlohjelmamme: 

•	 Desoutter-työkatuistukat sekä niiden normiasat 
•	 Särrl1lyspuristimen työkalut 
•	 Pistimet ja tyynyt 
•	 Lieriösokat 

P.OINONEN OY
 

• VALMISTAMME 
. lastuavia pikateräs- ja kovametalli· 

työkaluja 
- aventimia 
- teränpitimiä ja teränvarsia kääntöpa

laterille
 
- työkalujen ja kappaleiden kiinnitti 


miä
 
- puristintyökaluja
 

PYYDÄ YKSITYISKOHTAISEMPIA TIETOJA 

HAJ·TEKNO OY 

H Taivaltie 4 
01610 VANTAA 

ATJ p. 90-566 5946 

LähtOkohlana PO-tuottei
den valmistuksessa sekä 
myYnnissä on asiakasyn
tysten tuotanto-ongelmien 
kokonaisvaltainen ratkai
seminen. 

PO_luotteet suunnitellaar 
yhteistyössä asiakkaan 
kanssa vastaamaan käyt
täjien yksilöllisiä tarpeita. 

Sirrlkuja 1, PL 30 Puh. 90-3494 144 
00941 Helsinki Tele.lt 125111 paino 5f 

Telefil.lt 3496134 
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Kiitämme seuraavia ijmoittajia 

ABB Strömberg drives oy 
Alftan oy ab 
Alko Oy AB I Alkohol ip.-,] 1 i t t: l.oen Sl.;unn. 
Alko oy ab I teknokemia 
ARSA ky 
Aspo oy 
Brukens oy 
Colly Company oy ab 
Cron-Tek oy 
E. Hiltunen oy 
Erituote oy 
Fin-Ra oy 
Fredko oy ab 
G.w.S Saloplast oy 
Grömblom-yhtiöt 
Haag oy 
HAJ-tekno 
Hellmanin Konepaja Oy 
Huber oy ab Iteoll. ruhmä 
Hymat oy 
Ilmarinen eläkevakuutusosak~yhtiö 

Inststo Jukka Ojala Oy 
JOT-yhtiöt valimoryhmä 
KH-product oy 
Knorring oy ab 
Korpivaara oy I trukit 
KSV instruments ltd. 
Lasmetal C'} 

Lohja Be~onila Oy 
Maanterä oy 
Machine tool oy co 
Machinery oy 
Martela oy 
Mercantile Oy Ab I Työstötekniikka 
MK-Tuote Oy Ab Tresmeka 
Multitool oy 
NC-Point oy 
Neles-Jamesbury oy 
Nirko ky 
Novatool 
P. Oinonen oy 
Promoto oy 
RE~T oy ab 
Saa lasti oy 
Sadolin oy ab 
Scanoptics oy 
Seu-la oy 
SKF oy ab 
Sokeva 
Suomen Sandvik oy 
Suomen Tyrolit oy ab 
Telko-Starckjohann oy 
Teollisuustekniikka oy 
Teräsjousi oy 
Tools Oy 
Työkalupalvelu 
Uddeholm oy 
Valmet oy traktori tehdas 
VV-Auto Oy I tiedotusosasto 
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1"eo\\\SUUS 
MORI SEIKI Co LTD 
2 ·akseli"l CNC ·.<"",t
 
4 ·aksel,"l CNC 'SO"'"
 KOKEMUS, AMMATTITAITO JA VOIMAVARATHubet'
FYUvkaraisetpaWe\ee paremm\O kon"i..u,ke,ku~••" OVAT LIITTYNEET YHTEEN: 
V."k.k."'i"" 
~on"i"u.k"'~u~"'l CRON·TEK ON SYNTYNYT. 
automaatti""'"'

Cronvallm tyostokoneosasto ja NC-TeknilkkaH HUBER jou.tavat kon"istu.j'rj""",lm;n '"' ovat muodostaneet uuden yrityksen. Cron-TekTeollisuus Oy:n, VOimien kokoammen Ilsaa oleellisesti" = . -t"hdasautomaa.,c mahdollisuuksiamme palvella kanavammln ja
PLM,OlSU\I'ohTM • ' paremmin.Puh<1in 9O-8l811 
1<:1"" 122042 

eron.Tekln vahvat alueet
 
Teollisuus-Huberilla on
 TOimintamme suuntautuu ensisiJaisest, vah~~"""' .. vOllle aluelllemme' seitsemäntoista toimipaikkaa , -~. 

' 

_~TOOL<:oeri puolilla Suomea ja Ruotsia. - lastuava työsto, manuaali· ja numeeriset 
-e',t;:;;:FJ;i':.'f::::~:~\i:.;;::. ~ '- .... koneet (mm lagun. Harrison. Varnamo. 

Abene). 
- lastuava työsto. konelstus- ja sorvauskes

kukset (mm Takisawa. Fanuc. Mitsui Selki. 
Traub. Heyllgenstaedt) 

- FMS-FMC (Mltsui Seiki. Scharmann). 
- MLttaammen (ZeIss. Stiefelrnayer. Höller), 
- Työkaluvalmistus: kipinän-ryostö. tasohion

ta. koplojyrsinla (mm. Charmllles. Fanuc. 
Jakobsen. Mecof). 

- Jalklasennus. numeeriset ohjaukset ja htJol
10 (Fanuc. Fagor/Aurki) 

-Ohjelmointi ja DNC (Fanuc System P-G ja 
RWT) 

SOKEVAN 
Ja Cronvallin työkaluosaston avulla pystymme 
varustamaan koneet tarvl\lavin työkaluin ja 
kiinnittlmin . 

SIVELTlMET 
MESTARIN 

Luet_Hava yhtol.tyikumppanlLAATUA Cronvall-konsernin vOimavarat. Cron-Tekln 
ammattitaitoinen henkilOstö. varmojen toimitKunnon siveltimillä ja 
tajien arvostetut luoternerklt. koulutettu huolto

työvälineillä teet helposti Ja pateva kayt1öopastus varmistavat edellytyk· 
semme tOimia luotettavana yhteistyökumppa· 
nlnanne tuotannon kehilysprojekteissa ja in· 

tasaisen ja kauniin pinnan. 

vestolnneissa, 
Palvelemme Teita mlelellamme, nyt uuden 

Maalaa sinäkin. 
Hyvillä työvälineillå se käy. 

Cron·Tek ·nlmen alla 

• 

~ 

Teemme niitä sinulle. 

01450 Vantaa, puh. 90-8729022 CROP«EK
Cron-Tek Oy Puh. (90) 7591400 

Pulltllle 1 Telex 125138 
00880 Helsinki Telet<lx (90) 7591420

erikoistunut obutlevyjeo tarkkUustyöstööo 
K."," "''';'_,, "'OlO 

Höylllmötie 18. SF-00380 Helsinki. Pub. 90-550 112 
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KANNATUSMAININNAT
 
Finneki Ky 
Forssen & Salomaa Oy 
Edeamac Oy 
Jyrso Oy 
Ohutlevypuristamo Virtanen & Eronen Oy 

VTK KIITTÄÄ MYÖS 
SEURAAVIA ILMOITTAJIA: 

Oy Avans Ab 1/4 sivu 
E Hiltunen Oy 1/4 sivu 
Oy Fredko Ab 1/1 sivu 
Maantera Oy 1/4 sivu 
Multitool Oy 1/4 sivu 
NC-Point Oy 1/4 sivu 
Nirko Oy 1/4 sivu 
Oy REJ Ab 1/4 sivu 
Valmet Oy Traktoritehdas 1/2 sivu 
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OPTIIKKAA
 
TEOLLISUUDELLE
 

JA
 
TUTKIMUKSELLE
 

OPTISIA
 
KOMPONENTIEJA
 

LASEREITA
 

KONENÄKÖ·
 
SOVELLUTUKSIA
 

!i;w:t:Iuoptics Oy 

PL 2,02631 Espoo 
Puh. 9O'524544~' 
Telex 125405 
Telefax 90·5021282 

C'~GAST ÖLJYTÖNTÄ PAINEILMAA
 

Mäntä-, lamelli- ja
 
kalvokompressorit
 

Paineilmamoottorit ja 
tyhjiöpumput 

Joustavat kytkimet
 
suoraan varastosta
 

Esiporattuina 
• Poly-Norm-kytkimet 

TELKO STARCKJOHANN OY 
BERMIC 

• Renold·kumiristikytkimet 
• Renold-ketjukytkimet 

Esiporattuina tai kartioholkkikiinnitteisinä 
• Renoldin levyrakenteise1 tappikytkimet 
• Renold-rengaskytkimet 

TELKO STARCKJOHANN OY 
TEHONSIIRTO , 

Kumipaloilla varustetut 
Arnold & Stolzenberg 

-rullaketjut 

• Helppokäyttöiset, täysin digitaaliset 

• 0-480 Hz:n asynkronlnen PWM 
• Perinteisten ohjausmahdollisuuksien IiMksl GX YOld••n 

1I1ttii SUOf8lIn R5 485 -väyliän kesiwsl.levaksl. 
• TlydeIliset suojaukset ja vlkadiagnostllkkl 

• M811ilmanlujulnen huolto, neuvonta j. Ylu'Io..palvelu 

• TIytt.Iivit ltandaldlen BS 5750 j. 150 9002 vaatimukaet 
Pyydä eeite. 
Ohjelmauamme myÖl pehmeäkäynnistimet, DC-kiiytöt, 
AC!DC-HIVot ja vucwektorisiltölset taajuudenmuuttalat. 

Lisätietoja: TELKO STARCKJOHANN OY 
TEHONSIIRTO 
Pl. $V • 00111 ......nkl • N/tIuIInlI:aIu 9 • Puh. (IO) 75 501 
TtlNj 11l4lZ2 "l " • 1IItlIIpIo (10) 1St 537 

UUDET RENOLD GX 
·TAAJUUOENMUUTTAJAT 0,75-7,5 kW 

Puuntyöstökonelsiln, lasikoneisiin,
 
kl~.p.lnokonelslln Jne.
 

Pyydä esite.
 
TELKO STARCKJOHANN OY 

TEHONSIIRTO 


