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Tiivistelmä
Hiekkavalimoiden ehkä suurin ongelma on jo pitkään ollut kertakäyttömuoteista syntyvä
jäte. Kiristyvät ympäristölainsäädännöt vaikeuttavat hiekkajätteen hävitystä, ja valimoiden kilpailukykyyn ei vaikuta enää vain loistava lopputuote, vaan myös ympäristöystävällinen ja kestävä valimoprosessi. Uusiokäyttökohteiden ollessa vielä rajalliset on valimoprosessin sisäisellä kierrätyksellä merkittäviä etuja. Tämä diplomityö käsitteleekin
pääosin valimoiden muottihiekkojen termistä elvytystä erityisellä rumpu-uunilla keskitetyssä ja useita valimoita palvelevassa laitoksessa. Terminen elvytys tarkoittaa muottihiekan käsittelyprosessia suuressa lämpötilassa, jossa kierrättämistä vaikeuttavat ainekset poltetaan pois. Työn teoriaosiossa kerrotaan yleisesti hiekkavalimon toiminnasta ja
muotteihin sopivista hiekoista sekä sideaineista, ja esitellään hiekkojen elvytysmenetelmiä ja -laitteistoa sekä kolme Suomessa yleisintä hiekkasysteemiä ja niiden elvytettävyyttä. Kokeellisessa osiossa esitellään termisen elvytyksen prosessi ja laitteistolla tehdyt
koeajot. Koeajoista kerätyistä näytteistä on tehty elvytettyjen valimohiekkojen laadunvalvonnalle tärkeimmät laboratoriokokeet. Osaksi tätä diplomityötä on otettu myös teollisen
symbioosin näkökulmat, koska keskitetyn elvytyslaitoksen käyttöönotto valimoiden hiekkojen tarpeisiin on projekti, jota on vaikea kuvata yksinään kiertotalouden tai kestävän
kehityksen kannalta. Työn tuloksissa etenkin esterikovetteisten fenolihartsihiekkojen elpyminen oli erinomaista, tuorehiekan elpyminen odotetusti tehotonta sekä furaanihiekan
elpyminen huonolaatuisesta raaka-aineesta johtuen verrattain epäonnistunutta. Merkittävin tulos tässä projektissa on kuitenkin termisen elvytyksen laitteiston onnistunut käyttöönotto keskitetyssä laitoksessa, joka pystyy kierrättämään usean suomalaisen valimon
muottihiekkoja. Näin ollen teollisen symbioosin, kiertotalouden ja kestävän kehityksen
teemat saivat suuria edistysaskeleita etenkin Suomessa, ja tulevaisuuden näkymät lupaavat tekniikan jatkuvan kehityksen sekä mahdollisen viemisen muuallekin maailmaan.
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Abstract
Probably the biggest problem for sand casting foundries has for long been the waste produced from disposable molds. Stricter environmental regulations make it harder to dispose of said waste, so a truly competitive foundry does no longer only make great products, but also concentrates on a sustainable casting process. While methods for repurposing waste foundry sand are still limited, the internal circulation of such sands proves significant possibilities. This thesis will focus on thermal reclamation of foundry sands in a
special rotating drum oven in a central facility to serve several foundries. Thermal reclamation is a process for handling foundry sands in elevated temperatures to combust unwanted substances from reusable base sand. The literature review of this thesis focuses
on the sand casting process, molding sands, reclamation techniques and the most common sand systems in Finland and how to best reclaim them. The practical part features
presentation of the new reclamation plant process and the conducted test runs. The samples collected from each test run have been laboratory tested to assure proper sand quality. A part of this work also involves the idea of industrial symbiosis, as a central reclamation plant to serve several foundries is more difficult to fully understand with terms of
traditional circular economy or sustainability. The results of this work showed that the
reclamation of alkaline phenolic no-bake sands was excellent. Reclamation of green sands
didn’t provide satisfactory results as expected and the reclamation of furan no-bake sands
provided mixed results as the raw material was imperfect to begin with. The most important result of this work is still the successful initiation of a centralized thermal reclamation plant, with the ability to reclaim sands from several Finnish foundries. With this
all of industrial symbiosis, circular economy and sustainability made progress in not only
Finland, since the future development of this plant provides even more opportunities and
a possibility to spread the ideas around the world.
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Alkusanat
Aloitan tämän diplomityön kertomalla oman tarinani tähän päätymisestä. Lyhykäisyydessään tämä aihe on minulle kuin unelmien täyttymys. Kiinnostuin ympäristöasioista ja valutuotannosta kandidaatintutkintoni loppupuolella, ja kuin tilauksesta sainkin mahdollisuuden tehdä kandidaatintyöni valimoiden sivutuotteiden hyödyntämisestä. Alle vuosi
kandidaatintyöni valmistumisesta kävin työn valvojan professori Juhani Orkaksen kanssa
keskusteluja valualan opinnoista ja mahdollisista töistä tutkimusapulaisena. Kerran päätin
mennä omasta aloitteestani hänen toimistonsa ovelle koputtelemaan. Yllättäen hän olikin
juuri käynyt aloituspalaverissa valimohiekkojen termisen elvytyksen projektiin liittyen ja
tarjosi siltä istumalta minulle diplomityöpaikkaa. Hieman yli vuotta myöhemmin onkin
tämä diplomityö valmis ja kiinnostus valimoiden ympäristöasioita kohtaan säilynyt ja
vahvistunut niin, että pyrinkin siitä jo uraa rakentamaan seuraavaksi jatko-opintojen merkeissä.
Tahdon kiittää työn valvojaa Juhani Orkasta ja ohjaajaa Timo Kronqvistia sekä tutkimusprojektin päätoimijaa FinnRecycling Oy:tä ja Toni Wesiniä. Suuret kiitokset myös projektiin osallistuneille valimoille uskalluksesta uuden kehitykseen ja erityiskiitos niille valimoille joiden tiloihin aikataulut sallivat erittäin opettavat ja mielenkiintoiset vierailut.
Muut kiitokset kuuluvat hädän hetkellä ja odottamattomissa asioissa auttaneille Aallon
muille laitoksille: maamekaniikan, materiaalitekniikan ja kemian tekniikan laboratorioille. Suuret kiitokset myös hiekan elvytyksen ja sideaineiden teoriassa paljon auttaneelle
Marcus Nyberghille. Enkä tietenkään voi olla kiittämättä kollegaani Kalle Jalavaa, jota
ilman en varmaan olisi edes päässyt sisään valutuotetekniikan laboratoriolle ensimmäisenä työpäivänä, saati sitten aloittanut mitään laboratoriokokeita.
Rakkaudella, arvostuksella ja ihastuksella kiitän myös vaimoani Emmaa, joka kärsivällisesti jaksoi pitkät päivät, yöt, viikot ja kuukaudet kanssani, vaikka intoni tutkimukseen
vei minut paikasta toiseen. Myös pieni tyttäreni Henni: isi rakastaa sinua ja tekee tätä
ollakseen inspiroiva ja arvostettava esikuva suurien muutosten aikaan kasvavalle säihkyvälle ametistilleen.
Espoossa 11.1.2018
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1 Johdanto
Hiekkavalimoiden ehkä suurin ongelma on jo pitkään ollut kertakäyttömuoteista syntyvä
jäte. Kiristyvät ympäristölainsäädännöt vaikeuttavat hiekkajätteen hävitystä ja valimoiden
kilpailukykyyn ei vaikuta enää vain loistava lopputuote, vaan myös ympäristöystävällinen
ja kestävä valimoprosessi. Uusiokäyttökohteiden ollessa vielä toistaiseksi rajatut enimmäkseen rakennusalan tarpeisiin, on valimoprosessin sisäisellä kierrätyksellä merkittäviä etuja.
Tässä työssä perehdytäänkin valimohiekkojen kierrättämiseen muottimateriaalina, eli hiekan
elvytykseen, joka Euroopan Unionin jätehierarkiankin [1] mukaisesti on kannattavampaa
kuin uusiokäyttökohteet, sillä raaka-aine pysyy kierrossa saman prosessin sisällä.
Tämä diplomityö käsittelee pääosin valimoiden muottihiekkojen termistä elvytystä erityisellä rumpu-uunilla keskitetyssä ja useita valimoita palvelevassa laitoksessa. Terminen elvytys tarkoittaa muottihiekan käsittelyprosessia suuressa lämpötilassa, jossa kierrättämistä
vaikeuttavat ainekset poltetaan pois. Työn teoriaosiossa kerrotaan yleisesti hiekkavalimon
toiminnasta ja muotteihin sopivista hiekoista sekä sideaineista. Tarkemmin esitellään hiekkojen elvytysmenetelmiä ja -laitteistoa, sekä kolme Suomessa yleisintä hiekkasysteemiä ja
niiden elvytettävyyttä. Kokeellisessa osiossa esitellään termisen elvytyksen prosessi ja laitteistolla tehdyt koeajot. Koeajoista kerätyistä näytteistä on tehty elvytettyjen valimohiekkojen laadunvalvonnalle tärkeimmät laboratoriokokeet, joiden tulokset ovat merkittävimpiä tämän työn saavutuksia.
Osaksi tätä diplomityötä on otettu myös teollisen symbioosin näkökulmat. Teollinen symbioosi on systeemi, jossa jonkun toimijan jäte tai sivutuote on toisen toimijan raaka-aine niin,
että molemmat toimijat hyötyvät aineiden vaihdosta [2]. Tämä ajatus on otettu mukaan selvitykseen, koska keskitetyn elvytyslaitoksen käyttöönotto valimoiden hiekkojen tarpeisiin
on projekti, jota on vaikea kuvata yksinään kiertotalouden tai kestävän kehityksen kannalta.
Vaikka teollinen symbioosi yleensä jättää huomiotta vain jätteen käsittelyyn liittyvät toimijat, on tällä laitteistolla ja prosessilla mahdollisuudet hiekantuotannon tuotteistamiseen ja
muihin valimoita palveleviin toimintoihin.
Etenkin suomalaisille valimoille on hyvin harvinaista hiekkojen täysvaltainen elvyttäminen
ja useat valimot luottavat vielä vanhoihin teollisuuskaatopaikkoihin, joiden ympäristöluvat
lähenevät loppuaan. Valitettavan yleistä on myös hiekan välivarastointi valimon tontilla, kun
mitään sijoituspaikkaa ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Myös paljon puhututtanut ja tämän
vuoden alussa voimaan astunut uusi MARA-asetus [3] vaatii vielä joitakin lisäselvityksiä ja
kaikki valimot eivät ole varmoja siitä, että heidän hiekkansa täyttää uudet kriteerit. Näin
ollen hiekkojen elvytyksellä on entistä suurempi kysyntä. Koska valimoiden omat laiteinvestoinnit ovat edelleen hankalia talouskriisistä toipuville yrityksille, on keskitetyllä elvytyslaitoksella erittäin hyvät mahdollisuudet. Näiden alustusten pohjalta onkin siis selvää tämän työn tutkimuskohteen tärkeys Suomen valimoteollisuudelle.
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2 Valaminen ja hiekkamuotit
Työn teoriaosion alkuun käydään läpi yleisesti hiekkavalimoiden tuotantoprosessi sekä tarkemmin hiekkamuoteista ja kaavauksesta. Tässä luvussa raakahiekkatyypit ja mahdolliset
sideainejärjestelmät esitellään vain yleisesti, kun taas luvussa 3 keskitytään yksityiskohtaisemmin kolmeen projektissa mukana olleeseen hiekkasysteemiin. Hiekkavalimoiden prosessi on esitettynä kuvassa 1.

Kuva 1. Hiekkavalimon prosessi. [4]
Valukappaleen tuotanto alkaa nykyään lähes aina tietokoneavusteisesti suunnitellusta kappaleesta. Tämän tietokonemallin perusteella suunnitellaan työvälineninä käytettävät mallit
ja keernalaatikot. Ne valmistetaan usein puusta tai alumiinista koneistamalla, mutta esimerkiksi muovisiakin on mahdollista valmistaa eri tavoilla. Kaavausprosessissa valumallia käytetään kaavauskehyksen puolikkaan pohjana, jolloin kehyksen täyttyessä hiekalla mallikappaleen muoto jää aukkona hiekkaan. Syntyy siis negatiivi (tyhjä osuus), jonka täyttyessä
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metallilla saadaan positiivi (kappale). Keernat sen sijaan tekevät kappaleisiin aukot, eli niiden tulee olla positiiveja. Täten ne valmistetaan erillisessä keernalaatikossa. Ensimmäisen
muotinpuolikkaan päälle asetetaan keernat, ja muotti suljetaan toisella puolikkaalla. Metalliraaka-aine sulatetaan tehokkailla sulatusuuneilla. Sula kaadetaan muottiin valukanavia pitkin ja metallin jähmettymisen jälkeen muotti puretaan valun ympäriltä. Purettu hiekka päätyy tässä vaiheessa hiekankiertoon ja takaisin kaavaukseen, mistä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3. Valukappaleille tehdään jälkikäsittelyt, kuten valukkeiden poistot ja mahdolliset
lämpökäsittelyt, jonka jälkeen ne usein koneistetaan lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen
kappale on valmis kuljetettavaksi asiakkaille. [5]

2.1 Raakahiekat
Valimoiden kaavaushiekkatarpeisiin ei yleensä sovi mikä tahansa hiekka, vaan sen on oltava
termisiltä ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan erinomaista. Myöskin hiekan tasalaatuisuus on
tärkeää. Yleisin hiekkatyyppi, jota suurin osa valimoista käyttää on kvartsihiekka. Muita
yleisiä hiekkatyyppejä ovat oliviini-, kromiitti- ja zirkonihiekat. Näiden hiekkatyyppien tärkeimpiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1 alla.
Taulukko 1. Raakahiekkojen ominaisuuksia. [6]
Kvartsihiekat
Kvartsi SiO2

Oliviinihiekat
Päämineraalit
Oliviini (90%
forsteriitti
+
10% fayaliitti)
Puhtaus (kau- 80…99% kvart- 92% oliviinia
palliset laadut) sia
Väri
Valkea
Vihreä
Tiheys (g/cm3)
Tilavuuspaino
(sullottuna)
Sulamispiste
(pudas mineraali) (⁰C)
Sintrauslämpötila (kaupallinen laatu)
(⁰C)
Lämpölaajeneminen 1000
asteessa

Kromiittihiekat Zirkonihiekat
Kromiitti FeO ∙ Zirkoni ZrSiO4
Cr2O3

2,65
1,5…1,7

3,25…3,3
1,9…2,1

43…48% Cr2O3 98…99% zirkonia
Musta
Valkea tai valkeanruskea
4,45…4,55
4,6…4,7
2,6…2,9
2,6…2,9

1700

1750

1780…1900

2400…2550

1250…1500

1370…1500

1450…1500

>1500

1,8%

1,37%

0,75%

0,35%

Kvartsihiekka on puhtaan piidioksidin (SiO2) luonnossa esiintyvä muoto. Kvartsi on väriltään vaaleaa ja sitä esiintyy paljon luonnossa, sillä se on osa kaikkia silikaattimineraaleja.
Luonnossa esiintyvänä kvartsia saa riittävän puhtaana peruskalliosta suonikvartsina, kvartsihiekkakivenä tai irtaimena kvartsihiekkana. [7] Suomen valimokentälle tärkeimmät kvart-
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siesiintymät ovat Viasvedellä ja Belgiassa. Hiekat ovat yleensä pestyjä ja raekokojen mukaan lajiteltuja. Viasveden hiekat ovat laadultaan noin 90-94% piidioksidia ja niitä saa noin
0,15-0,38 keskiraekoon suuruisina. [6]
Kvartsia voi esiintyä lämpötilasta riippuen erilaisina kiderakenteina, jotka ovat joko pysyviä
tai palautuvia. Tärkeimmät faasimuutokset ovat esitetty kuvassa 2, josta on nähtävissä esimerkiksi muuttuminen tridymiitiksi 870 ⁰C, kristobaliitiksi 1470 ⁰C ja puhtaan mineraalin
sulaminen 1700 ⁰C lämpötilassa. Tärkein termisen elvytyksen ja valuteknisten ominaisuuksien kannalta näistä on kuitenkin yleisimmin matalissa lämpötiloissa esiintyvän matalakvartsin äkillinen muutos korkeakvartsiksi 573 Celsius-asteessa. [7] Korkeakvartsin lämpölaajeneminen on merkittävästi pienempää kuin matalakvartsilla, ja äkillinen muutos matalakvartsista korkeakvartsiksi luo jännitteitä, jotka hajottavat heikenneitä hiekkarakeita.

Kuva 2. Kvartsin keskeisimmät faasimuutokset.
Kromiittihiekka on kromi- ja rautaoksidien muodostama malmi, jota hienonnetaan ja rikastetaan mahdollisimman puhtaaksi kromiittimineraaliksi. Esimerkki kaupallisen kromiittihiekkalaadun koostumuksesta on taulukossa 2. Sitä käytetään usein rauta- ja teräsvaluissa
pintahiekkana johtuen sen paremmista ominaisuuksista suurissa lämpötiloissa. Noin 10001200 asteessa kappaleen pintaan sintrautuva kromiittihiekkakerros estää tunkeutumien muodostumisen ja sintraantunut kerros on helppo puhdistaa pois. Myös kromiitin lämpölaajeneminen on huomattavasti matalakvartsia pienempää. Toisaalta kromiittihiekka on kallista ja
huomattavasti painavampaa kuin kvartsi. [6] Kromiittihiekkaa on jalostettu Suomessakin
Kemin kromikaivoksella, mutta hiekkaa tuodaan nykyään pääosin Etelä-Afrikasta.
Kromiittihiekan ominaisuudet termisessä elvytyksessä ovat jokseenkin kyseenalaiset. Rautaoksidin hapettuminen jo alle 500 asteessa luo mahdollisuuden reaktioille elvytysuunissa
sekä nostaa pölyn ja vähentää laadukkaan hiekan määrää. Termisen elvytyksen myötä myös
kromiittihiekan muottilujuudet heikkenevät sekä haponkulutusarvo kasvaa. Tämä tarkoittaa
sideainemäärien nousua. Myös joissakin kromiittilaaduissa esiintyvän magnesiumoksidin on
huomattu liukenevan korkeissa lämpötiloissa, mikä edelleen heikentää hiekan ominaisuuksia. [8]
Taulukko 2. Kromiittihiekan erään kaupallisen laadun koostumus. [9]
Mineraali
Paino-%

Cr2O3
>46

SiO2
<1

FeO
24-28

Al2O3
12-16

MgO
8-11

Oliviinihiekat koostuvat oliviinimineraalista, joka sisältää forsteriittia (Mg2SiO4) ja fayaliittia (Fe2SiO4) suhteessa 9:1. Hiekan epäpuhtauksiin kuuluu joitakin karbonaatteja ja silikaatteja. Kvartsiin verrattuna oliviinilla on hieman pienempi ja tasaisempi lämpölaajeneminen,
joka vähentää kiinnipureutumisen riskejä. Myöskään kemiallisia reaktioita ei tapahdu teräk-
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sen kanssa, joten valuissa pystytään saavuttamaan erinomainen pinnanlaatu. Toisaalta oliviinin ja kvartsin välinen reaktio voi tuottaa klinoenstatiittia (MgSiO3), joka sulaa puhtaita
hiekkoja matalammassa lämpötilassa, joten hiekkojen sekoittumista kiertosysteemeissä tulee välttää. Lähimmät kaupalliset oliviiniesiintymät ovat Norjan Åheimissa, mutta oliviinihiekkaa käytetään silti vähän johtuen enimmäkseen sen hinnasta ja emäksisyydestä. [6]
Zirkonihiekka on raekooltaan hyvin pientä (alle 0,20 mm) ja puhtaudeltaan erittäin tasaista,
jopa 98-99,5% zirkonia (ZrSiO4). Se on teknisiltä ominaisuuksiltaan paras kaavaushiekaksi,
mutta sen käyttöä rajoittaa saatavuus, hinta ja tiheys. Zirkonihiekkaa tuotetaan Australian,
Yhdysvaltojen (Floridan) ja Brasilian rannikoilla erottamalla sitä harvinaisia kivennäisiä sisältävästä monatsiittihiekasta. Korkea sulamislämpötila ja erittäin pieni lämpölaajeneminen
tekevät siitä erinomaisen kaavaushiekan vaativiin ominaisuuksiin esimerkiksi jaloteräksille
ja muille vaikeasti valettaville metalleille. Sitä voidaan käyttää kvartsin tavoin, mutta ei koskaan siihen sekoitettuna. [7, 6]

2.2 Side- ja lisäaineet
Jotta raakahiekka saadaan asettumaan kaavattavaan muotoon, sekoitetaan siihen sopivissa
määrin vähintään yhtä sideainetta. Hiekkasysteemistä riippuen raakahiekkaan voidaan lisätä
sideaineen lisäksi myös kovetetta ja lisäaineita. Tässä luvussa esitellään tyypillisimmät hiekkasysteemeissä käytettävät aineet.
Yksinkertaisin ja vanhin sideainejärjestelmä perustuu savipohjaisiin sideaineisiin. Prosessi
perustuu raakahiekan sekaan lisättävään savimaiseen hienoainekseen, joka aktivoituu ja sitoo hiekan, kun siihen lisätään vettä. Savisideaineet saavuttavat valuun sopivan lujuuden
sullonnan ja mahdollisen kuivattamisen aikana. Yleisimmät savisideaineet ovat bentoniitti
ja kaoliniitti. [10]
Hartsisideaineet ovat alalla erittäin yleisiä. Hartsit ovat synteettisiä polymeerejä, kuten kaksikomponenttisia polymeeriliimoja tai nestemäisiä kovamuovisia polymeeriseoksia. Yleisimmät hartsisideainesysteemit ovat furaanihiekka ja fenolihartsihiekka. [11] Myös esimerkiksi kuorimuottisysteemi on lämmön aktivoima hartsin kovettumisprosessi [12].
Etenkin hartsisideaineet tarvitsevat erillisen kovetteen, varsinkin jos systeemi on huoneenlämmössä kovettuva. Yleisimpiä kovetteita ovat erilaiset hapot, esterit ja kaasut. Furaanihiekkasysteemissä voidaan käyttää fosfori- tai paratolueenisulfonihappoa (PTS), ja esterikovetteinen fenolihartsihiekka kovetetaan nestemäisellä esterillä. Useiden keernasysteemien,
kuten cold boxin, kovettumista nopeutetaan jollain katalyyttikaasulla. Sopivia kaasuja ovat
esimerkiksi amiinikaasu ja rikkidioksidi. [12]
Yleisimpien savi- ja hartsisideaineiden lisäksi hiekoissa voidaan käyttää myös erilaisia tärkkelyksiä, öljyjä, natriumsilikaatteja ja epokseja. Yleisimpiin tärkkelyksiin kuuluvat viljapohjaiset tärkkelykset, dekstriini ja melassi. Ne kovettuvat, kun jauhomaisen tärkkelyksen ja
veden muodostama tahna kuivuu. Öljyhiekat sisältävät esimerkiksi luonnollisia kasviöljyjä
ja ne kovettuvat sullottuna tai joissakin tapauksissa lämmöllä. Nestemäiset silikaatit ja niiden
kaltaiset nestekovetteiset epoksit ovat hartsien kaltaisia mutta luonnollisempia vaihtoehtoja.
[12]
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Sideaineiden lisäksi on olemassa myös joitakin kaavaukselle merkittäviä lisäaineita. Tuorehiekkasysteemissä yleinen on kivihiilijauhe, jota sekoitetaan kaavaushiekkaan myllytyksessä. Kosketuksessa kuuman metallin kanssa se muodostaa kiiltohiilikerroksen muotin pinnalle, joka parantaa pinnanlaatua sekä estää joitakin lämpölaajenemisen aiheuttamia valuvikoja. Myös esimerkiksi rautaoksidia voidaan käyttää keernojen pinnalla estämässä purseiden
muodostumista. [10]

2.3 Kaavaus ja hiekankierto
Kaavaus on prosessi, jossa hiekkamuotti valmistetaan sulaa metallia varten sopivaksi. Mallivarusteiden avulla täytetään kaavauskehys tasaiseksi mallivarustetta vasten. Hiekkasysteemistä riippuen hiekka tulee sulloa tai täristää. Kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla käsin sullominen on yleensä riittävä. Kehys voidaan täyttää joko uudella hiekalla, kiertohiekalla tai
niiden sekoituksella. Usein uutta hiekkaa tai kromiittihiekkaa käytetään vain mallivarustetta
vasten olevassa kerroksessa, eli pintahiekkana. Mallilla tehdään kaksi kehystä, jotka kootaan
keernojen kanssa kokonaiseksi muotiksi ja sidotaan tai painotetaan kiinni. [6]
Hiekankierrolle ja elvytysprosesseille tärkein aspekti kaavauksessa on hiekan sekoitus ja
muotin purkaminen. Hiekan sekoitusta varten käytettävissä laitteissa on usein mahdollisuus
ohjelmoida useampi sekoitussuhde käytettäväksi. Näin ollen kaavaaja voi helposti käyttää
neitseelliselle tai kierrätetylle hiekalle sopivaa sekoitussuhdetta muotin tarpeesta riippuen.
Valutapahtuman ja kappaleen jäähtymisen jälkeen muotti puretaan. Tähän vaiheeseen liittyy
yleensä paljon koneistusta ja automaatiota, koska hiekkamuottien purkaminen on raskasta ja
pölyävää. [13] Erilaiset täristimet ja sinkopuhdistimet eivät ainoastaan tuo esille valukappaletta hiekan sisältä, vaan niiden tarkoituksena on myös usein hajottaa hiekkakokkareet mahdollisimman pieniksi rakeiksi hiekankiertoa ja mekaanista elvytystä varten, joita käsitellään
tarkemmin seuraavassa luvussa.
Muottihiekan vähintään matala-asteinen kierrättäminen valimolla kuuluu lähes jokaisen valimon toimintaan ja onkin tärkeä lähtökohta osaksi kiertotaloutta. Muottihiekkojen suhteellinen massa verrattuna valmiisiin valukappaleisiin on hiekkavalussa erittäin suurta, kuten
käy ilmi taulukosta 3 alla. Täten pienimmätkin edistykset hiekan kierrätyksessä näkyvät
merkittävästi. Tässä projektissa kuitenkin pyrittiin selvittämään mahdollisuuksia etääntyä
vain kiertohiekan käytöstä täyttöhiekkana, ja päästä kohti uuden hiekan ja pintahiekkojen
korvaamista tehokkaasti elvytetyillä hiekoilla. Tässä vaiheessa pääsemmekin tämän työn
keskeisimpään kysymykseen eli siihen, kuinka valimoiden sisäisen elvytystoiminnan tehostamisen muuttuessa riittämättömäksi, on edullisempaa harkita keskitettyjen elvytyslaitosten
käyttöä ja siten teollisen symbioosin edistämistä.
Taulukko 3. Muottihiekkojen määrä valettavaan metalliin suhteutettuna. [14]
Valumateriaali
Rauta
Teräs
Pronssi
Alumiini

Muottihiekan suhde metalliin (maksimi)
4:1
5:1
4:1
12 : 1
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3 Kaavaushiekat ja elvyttäminen
Tässä luvussa käydään läpi hiekkojen elvytysmenetelmät, Suomessa yleisimmät sideainesysteemit sekä niiden elvytettävyys. Erityinen huomio on myös elvytysmenetelmien laitteistossa ja sideaineiden reaktioissa valutapahtumassa, sillä molemmilla on merkittävä rooli
hiekan laadun ylläpitämisessä. Kierrätetyn hiekan käytettävyys onkin lähtökohtana kiertotaloudelle ja teolliselle symbioosille, joten elvytettävyys ja elvytysmenetelmät ovat tämän
työn keskiössä. Aluksi käydään kuitenkin läpi yleisiä asioita valimoiden hiekankierrosta.
Kiertohiekoilla tarkoitetaan kaavauksessa tai muotin purkamisessa kierrätettäväksi saatettavaa muottihiekkaa. Yksinkertaisimmassa kiertohiekkasysteemissä muotit puretaan täryristikolla, jonka aukkosuuruus määrää kiertoon lähtevän hiekan raekoon. Mikäli täryristikossa
on riittävän pienet aukot ja tehokas täristys sekä hierto ristikoiden läpi, voi se olla ainut osa
kiertohiekan elvytystä. Usein kuitenkin täryristikon läpi mennyt hiekka ohjataan rautametallivalimoissa magneettierottimeen tai metallivalimoissa muunlaiseen epäpuhtauksien erotukseen hiekasta, jonka jälkeen se vielä murskataan ja seulotaan riittävän tasarakeiseksi. [15]
Hiekan kierrossa, esikäsittelyssä ja elvytyksessä on tekniikoista ja tehokkuudesta riippumatta aina tärkeää riittävä pölynpoisto. Liian hienorakeinen hiekka käyttää enemmän sideaineita ja hienoaineksen mukana on usein eniten kovettumisprosessiin vaikuttavia epäpuhtauksia. Pölynpoistotekniikoita ovat esimerkiksi syklonit, kuitusuodattimet ja sähkösuodattimet. Kaikki nämä vaativat tehokkaan imun tai puhalluksen ja suuren ilmamäärän. Syklonit
perustuvat pyörrevirtauksille, jotka pudottavat painavammat suuret hiukkaset pois, ja pölymäinen jae jatkaa virtauksen mukana poistoon. Kuitusuodattimet ovat huokoista materiaalia,
josta ilma pääsee läpi mutta pöly ei. Niitä on sekä pussimaisia että kennomaisia. Sähkösuodattimet käyttävät sähkökenttää varaamaan pölyhiukkaset, jolloin ne tarttuvat suodatinristikoihin sähkömagneettisilla voimilla. [16]
Tavallisesti valimoiden jätehiekan määrää voidaan arvioida syntyvän noin yksi tonni jokaista tuotettua metallitonnia kohden, olettaen että valimossa on alalla yleiset käytännöt kiertohiekan suhteen. Tästä syystä käytettyjen hiekkojen elvytyksellä on suuri tärkeys verrattuna
tavallisiin kiertohiekkajärjestelmiin, sillä esimerkiksi vuonna 2016 Suomessa tuotettiin hieman yli 60 000 tonnia valuja [17]. Lähes kaikilla Suomalaisilla valimoilla on vähintään tavallinen mekaaninen elvytys kiertohiekalle, mutta vain yhdellä valimolla on toistaiseksi käytössä hiekan terminen elvytys. Tästäkin syystä elvytystoiminnan kehittäminen Suomessa on
suuri edistysaskel kiertotaloudelle.

3.1 Elvytysmenetelmät
Valimohiekkojen elvytys tarkoittaa jotakin fyysistä, kemiallista tai termistä prosessia, jossa
hiekka käsitellään niin, että sitä voi ongelmitta käyttää neitseellisen hiekan sijasta muottien
ja keernojen kaavauksessa. Parhaimmillaan elvytys puhdistaa hiekkamassan yksittäisten
hiekkarakeiden pintoja myöten. Joissakin tapauksissa kuitenkin elvytys voi tarkoittaa vain
tietyn osuuden parantamista suuremmasta määrästä kiertohiekkaa. [18]
Jos elvytyksellä ei haeta uuden hiekan korvaamista, voidaan hiekkaa elvyttää siinä määrin,
että sitä voidaan lisätä hiekkasysteemiin uuden hiekan kanssa. Kiertohiekan määrä on
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yleensä elvytysasteesta riippuvainen; esimerkiksi hiekkasysteemin, jossa on 70 % kiertohiekkaa ja 30% uutta, elvytysaste on 70% ja voidaan puhua 70:30 suhdeluvun hiekkasysteemistä.

3.1.1 Mekaaninen elvytys ja sen laitteisto
Mekaanisen elvytyksen perusidea on hiekkarakeiden hiertäminen niin, että sideainekalvot
hajoavat rakeiden pinnalta. Mekaanisen rasituksen tulee olla riittävän suuri siteiden rikkoutumiselle ja sitä varten on kehitetty useita erilaisia tekniikoita. Yleisimmät tekniikat ovat
murskaus, täristyshierto ja pneumaattinen hierto. Murskaimet ja täristimet ovat osa käytännössä jokaisen valimon toimintaa, sillä näitä tekniikoita käytetään myös muottien purkamiseen. [6] Kuten aiemmin mainittiin, jos muotin purku tapahtuu esimerkiksi tärypöydällä, on
se luettavissa mekaanisen elvytyksen laitteeksi, kuten myös metallien erotukseen käytettävät
murskaimet.
Tärytyhjentimet ja –pöydät perustuvat suurelle jousien varaan asennetulle ristikolle, jonka
pohjaan on asennettu epäkeskoakseli tai –moottori. Epäkeskot luovat värähtelevän liikkeen
ja jouset sallivat vapaan värähtelyn kaikkiin suuntiin. Värähtelyn myötä hiekkakokkareet
hankautuvat voimakkaasti ristikkoa ja toisiaan vasten ja hienontuvat. Myös muottien seassa
olevat metallin jäämät tehostavat hiertymistä. Elvytyksen teho riippuu moottorin tehosta,
ristikoiden koosta ja ristikon päälle laitettavasta painosta, olkoon se sitten peräisin muottien
määrästä tai erillisestä levypainosta. [15] Esimerkki epäkeskomoottorisesta tärypöydästä on
kuvassa 3 alla.

Kuva 3. Tärypöytä. [19]
Mekaanisen elvytyksen murskaimet ovat enimmäkseen samankaltaisia kuin muotin purkamisessa käytettävät. Mahdollisia tekniikoita ovat esimerkiksi leuka-, vasara ja kierukkamurskaimet. Kaikille perinteisen mekaanisen elvytyksen laitteille on yleistä jokin pyörivä
tai edestakaisin iskevä osa, joka hiertää hiekkaa murskainta, toisiaan, laitteen seiniä tai vastinlevyjä vasten. [6]
Sinkopuhdistus on myös yleinen menetelmä, koska sitä käytetään usein valukappaleiden
puhdistuksessa. Rakeita, kuten teräskuulia, ammutaan suurella nopeudella paineilman avulla
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hiekkamuotteja päin, jolloin rakeiden iskut hajottavat sideainekalvoja. Teräskuulat tehostavat merkittävästi hiekkarakeiden elpymistä, mutta sinkopuhdistuksessa tulee aina olla laitteisto kuulien erotteluun hiekasta. [6]
Pneumaattiset elvytyslaitteet perustuvat vahvan ilmavirtauksen tuomaan liike-energiaan.
Juokseva esikäsitelty yksiraehiekka kuljetetaan säiliöön, jonka läpi menee suuri putki. Voimakas ilmavirtaus kuljettaa hiekkaa tämän putken läpi, josta ulos tullessaan se osuu vastinlevyyn ja sideainekalvo rikkoutuu. Rikkoutumisesta muodostuu pölyä, jonka ilmavirta kuljettaa pois. [6] Erään pneumaattisen elvytyslaitteen periaate on kuvassa 4 alla.

Kuva 4. Pneumaattisen elvytyksen periaatekuva. [20]
Modernia teknologiaa mekaanisessa elvytyksessä edustaa esimerkiksi amerikkalaisen Didion Internationalin ”Rotary Lump Crusher / Sand Reclaimer”, joka yhdistää käytännössä
kaikki mekaanisen elvytyksen vaiheet yhteen laitteeseen. Pyörivään rumpuun voidaan syöttää muotin purkamisesta jääneet kokkareet ilman esikäsittelyjä ja se hoitaa murskauksen,
hierron, lajittelun ja seulonnan. Lavoilla ja rei’itetyllä kaksoiskammiotekniikalla samaan aikaan murskataan isommat kokkareet ja lajitellaan juoksevaa elvytettyä hiekkaa. Systeemiin
kuuluu luonnollisesti myös pölynpoisto sekä metallinerotus. Vaihtoehtoisesti laitteeseen
voidaan asentaa myös poltin, jolloin laitetta voidaan käyttää myös märän hiekan (kuten ulkona lajitetun jätehiekan) elvytykseen. [21] Laitteen toimintaa on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Didion Rotary Lump Crusher/Sand Reclaimer. Vas. ylhäällä kokkareiden syöttö,
vas. alhaalla laite (polttimella), oik. ylhäällä metallin ulostulo ja oik. alhaalla elvytetyn
hiekan ulostulo. [22]
Mekaanisella elvytyksellä saavutetaan yleensä vain osittainen elvytysaste. Hiekkasysteemistä ja tekniikasta riippuen se voi olla 40-90% alueella, mutta yleisesti noin 70% tasolla
[23]. Mekaaninen elvytys on kuitenkin tärkeä osa valimoiden hiekankiertoa, sillä se on käytännössä ainut tapa saattaa hiekka takaisin juoksevaan yksirakeiseen muotoon. Näin ollen se
on myös usein osa termistä elvytystä, jota käsitellään seuraavaksi, sillä useimmat termisen
elvytyksen tekniikat vaativat riittävän juoksevuuden täyden tehokkuuden saavuttamiseksi.

3.1.2 Terminen elvytys ja sen laitteisto
Termisen elvytyksen merkittävin tekijä on suuri lämpötila. Mekaaniseen elvytykseen verrattuna suurin hyöty saavutetaan polttamalla pois sideainejäämiä, jolloin hiekkarakeiden vapautuminen on helpompaa. Useimmat sideaineet palavat korkeissa lämpötiloissa, kun taas
kvartsihiekka ei esimerkiksi hapetu tai reagoi useankaan aineen kanssa. Toinen suuri hyöty
on kvartsin faasimuutos, joka tapahtuu noin 573 Celsius-asteessa, ja saa hiekan menettämään
lämpölaajenemistaan. Faasimuutos matalakvartsista korkeakvartsiksi on pysyvä ja näin termisesti käsitelty hiekka on vakaampaa valuprosessissa. Suuri lämpötila pystyy myös hajottamaan heikkoja hiekkarakeita, jotka siten poistuvat pölynä ja hiekkasysteemin laatu ja toimintakyky paranevat epäjohdonmukaisuuksia aiheuttavan hienoaineksen poistuessa. [18]
Termisen elvytyksen alalla yleisimmät tekniikat ovat pyörivät rumpu-uunit, kuilu-uunit ja
leijupetiuunit [18]. Leijupetitekniikka perustuu palamiskaasujen johtamiseen uunissa hiekan
muodostaman ”pedin” lävitse niin, että hiekka alkaa leijua. [6] Etuina tälle tekniikalle on
hiekkarakeiden vapautuminen ilmaan niin, että kuumuudelle altistuva pinta-ala maksimoituu
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jokaisen yksittäisen hiekkarakeen ympärille. Haittana tässä on kuitenkin suuri syöttöilman
tarve, joka voi lisätä energiankulutusta ja savukaasujen massavirtaa.
Leijupetitekniikan kaltainen on myös Gudgeon Thermfire Internationalin ”Thermfire” –laite
(kuva 6), mutta sillä on joitakin huomattavia parannuksia. Yritys kutsuu menetelmää
”stacked bed” –prosessiksi (vapaasti suomennettuna ”kerrosleijupeti”), sillä siinä hiekkaa
jäähdyttävät ja lämmittävät leijupedit ovat samassa laitteessa päällekkäin. Alempana on
jäähdytysilmalla leijutettava osuus, joka toimii huoneilmalla ja jäähdytysvesiputkistolla. Elvytetystä hiekasta lämmön kerännyt ilma toimii myös ylemmän leijupedin esilämmityksessä. Elvytettävä hiekka syötetään ylempään leijupetiin, jota lämmitetään erityisillä polttoputkilla, eli hiekka ei tule suoraan kosketukseen liekkien kanssa. Ylimpänä on pölynpoisto,
ja siirtyminen alemmalle leijupedille tapahtuu automaattisesti ilmavirtauksilla. [24]

Kuva 6. Thermfire 2000 laite. Teho noin 24 t/pvä. [25]
Muita teknologioita edustaa esimerkiksi Palmer Manufacturing & Supply –nimisen laitetoimittajan TSR-sarja, jonka laitteet ovat täysin sähkötoimisia eivätkä vaadi mitään oheisasennuksia kuten jäähdytysvesiä. Näin ollen se pystytään asentamaan nopeasti ja se on helppo
sijoittaa kaiken kokoisiin valimoihin. Laite perustuu pyörivään rumpu-uuniin ja vastaavaan
jäähdyttimeen. Sarjaan kuuluu suuremman syöttötehon laitteita sekä kaasupolttimellisia
malleja. [26] Vastaavanlaista tekniikkaa tarjoaa myös EnviroAir, jonka laitteeseen kuuluu
myös elvytetyn hiekan lajittelu ja metallin erotus. Erityisesti mainitaan myös lämmönlähteen
olevan rummun ulkopuolella, jolloin hiekalla ei ole suoraa kosketusta liekkeihin. [27] Molemmat laitteet ovat kuvassa 7.
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Kuva 7. Vasemmalla Palmer TSR [26] ja oikealla EnviroAir Thermal Sand Reclamation
System [28].
Termisen elvytyksen tehokkuuteen vaikuttavat erityisesti lämpötila sekä elvytykseen syötettävän hiekan tasalaatuisuus. Lucarz tutki näitä ominaisuuksia erään valimon hiekoille. Valimo käyttää furaanihiekkaa ja näytteet tulivat sekä suoraan muotin purkamisen jälkeen että
mekaanisesti elvytettynä. Näytteet termisesti elvytettiin koelaitteistossa ja niistä pois palaneen aineen määrä on esitettynä kuvassa 8 alla. Kuvaajasta on selvästi nähtävissä, kuinka
elpyminen oli huomattavasti tehokkaampaa mekaanisesti elvytetylle, ja siten hyvin juoksevalle yksirakeiselle hiekalle, verrattuna kokkareisempaan muotista purettuun hiekkaan. Tärkeää on myös huomata kuinka 500 Celsius-asteen lämpötila on hieman liian pieni tehokkaalle elpymiselle, kun taas yli 700 asteen elvytyksellä ei saavuteta merkittäviä eroja 600
asteessa elvytettyyn. [29]

Kuva 8. Lämpötilan ja elvytettävän hiekan laadun vaikutus elpymiseen. [29]
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Termisen elvytyksen tehokkuutta pystytään nostamaan myös käyttämällä hapella rikastettua
ilmaa. Esimerkiksi Danko testasi furaanihiekkojen termistä elpymistä eri viipymäajoilla elvytyslaitteessa käyttäen happirikasteista ilmaa. Tuloksissa näkyi selvästi, kuinka alle 0,3%
hehkutushäviöt saavutettiin jo viidessä minuutissa, kun leijupetitekniikalla toimivassa uunissa käytetään ilman ja hapen sekoituksia suhteissa 1:1 ja 1:2. Erot eivät kuitenkaan olleet
merkittäviä enää 10 minuutin viipymän kohdalla, joten tätä tekniikkaa tulisi käyttää tuotantotehon nostamiseen pienentämällä hiekan viipymää laitteessa. [30]
Koska energiankulutus on merkittävä tekijä termisessä elvytyksessä, on energiankäytön optimointiakin tutkittu. Lucarz et al. käyttivät termistä analyysiä optimaalisen elvytyslämpötilan löytämiseen yhdistetyllä termogravimetrin (TG) ja differentiaalisen termisen analysaattorin (DTA) avulla. Kokeet tehtiin sekä pelkille sideaineille että käytetylle muottihiekalle.
Terminen analyysi osoittautui sopivaksi tavaksi selvittää sopiva elvytyslämpötila jo pelkästään sideaineiden kokeilulla. Suuria lämpötiloja voi siis välttää laadun takaamiseksi, mikäli
tietää sideainesysteemille sopivan termisen hajoamislämpötilan. [31]
Lucarz tutki tätä menetelmää myös kolmelle eri sideainesysteemille optimaalisen lämpötilan
löytämiseen. Lämpötilat saatiin ilmassa ja suojakaasussa laskettujen TG-käyrien lineaarisen
osan leikkauspisteistä. Näiden lämpötilojen toimivuus arvioitiin laskemalla hiekkanäytteiden hehkutushäviöt saadussa lämpötilassa (kaikilla systeemeillä 500 ja 600 asteen välissä)
sekä reilusti korkeammassa 950 asteen lämpötilassa. Nämä hehkutushäviöt olivat niin lähellä toisiaan, että on mahdollista olettaa kaikilla sideainesysteemeillä olevan kriittinen lämpötila, jonka yläpuolella kaikki sideaineen muodostavat aineet palavat. [32]
Termisissä elvytysmenetelmissä tulee ottaa huomioon myös savukaasupäästöt. Termisen elvytyksen päästöt ovat verrattavissa valumuotin purkamisessa syntyviin päästöihin, koska
valuprosessin aikana lisäaineet palavat kuuman metallin ja muotin rajapinnassa. Erona tähän
on kuitenkin se, että muotin sisällä palaminen on epätäydellistä (vähäinen lämpöenergia ja
hapettomuus), kun taas termisessä elvytyksessä pyritään korkeampaan lämpötilaan ja täydelliseen palamiseen, jotta orgaaniset aineet palavat kokonaan pois puhdistaen hiekkarakeen
täydellisesti. Päästöt ovat enimmäkseen yleisiä palamistuotteita, kuten hiilen, typen ja rikin
oksideja. Mahdollisia muita päästöjä ovat näiden lisäksi sideainesysteemistä riippuen erilaiset hiilivedyt ja orgaaniset yhdisteet. [33] Tämän työn kokeelliseen osuuteen kuuluivat laajat
savukaasumittaukset (liite 1), joiden tuloksia käsitellään tarkemmin luvussa 7.

3.1.3 Muut elvytysmenetelmät
Pääpainon ollessa mekaanisessa ja termisessä elvytyksessä, on kuitenkin kannattavaa tehdä
lyhyt katsaus vaihtoehtoisiin elvytysmenetelmiin. Tässä luvussa käydään läpi muutama esimerkki: märkäelvytys, jäädytyselvytys ja kaksi termisen elvytyksen kaltaista tekniikkaa.
Märkäelvytyksessä muottihiekka elvytetään veteen sekoitettuna mekaanisen hierron avulla.
Esimerkkilaitos Safond Pohjois-Italiassa sekoittaa hiekan ja veden suhteessa 1:9 ja hiertää
sekoituksen sekä syklonissa että sekoitustankissa. Hierretty ja seulottu hiekka kuivataan ja
on valmista uudelleenkäytettäväksi. Laitoksessa on myös veden puhdistus- ja kiertojärjestelmä sekä puristin syntyvän lietteen kuivaamiseksi. Märkäelvytys takaa erinomaisen laadun
elvytetylle hiekalle, mutta sen ongelmia ovat suuri vedenkulutus ja syntyvä liete. [34]
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Termistä elvytystä vastaavia tekniikoita on myös ehdotettu muutamia. Perinteisessä termisessä elvytyksessä energiankulutus on yleensä kovin suuri, joten suuren lämpötilan saavuttamista muilla tekniikoilla tutkitaan. Kaksi sopivaa tekniikkaa voisivat olla esimerkiksi mikroaallot tai infrapunalämmitin kuten seuraavissa esimerkeissä.
Mathis & Plunger tekivät kokeita eräässä valimossa käyttäen esilämmitettyä pyörivää uunia,
jonka yhteydessä on 10 kW tehon mikroaaltolämmitin. Esilämmitys on erityisen tärkeätä,
koska useat aineet absorboivat mikroaaltoja vasta korotetuissa lämpötiloissa. Kvartsihiekka
alkaa absorboida mikroaaltoja vasta noin 800 Celsius-asteessa, kun taas kemiallisen sideainesysteemin yhdisteet (kuten fenolihartsit) alkavat jo alle 300 asteessa. Näin ollen elvytetyn
hiekan lämpötila pysyy matalana, vaikka sideaineet palavat tehokkaasti pois. Koeajoissa esilämmityksen ollessa 525 ⁰C ja ulostulevan hiekan lämpötila vain noin 200 ⁰C, saatiin hehkutushäviö laskemaan alle 0,1% tason. Hiekan läpimenoaika rummussa oli vain noin 8 minuuttia ja mikroskopiakuvat paljastivat hiekan olevan erinomaisesti elpynyttä. [35]
Koska leijupetitekniikan suurin ongelma on suuri ilmamäärä, on ehdotettu infrapunaelementtien käyttämistä esimerkiksi kaasupolttimien sijaan. Svoboda & Granlund tekivät kokeita tällaisella laitteistolla laboratoriossa. Leijupetitekniikan kaltaisesti infrapunasysteemissä hiekkaa leijutetaan polttokammiossa, mutta infrapunaelementtien ansiosta tarvittava
ilmamäärä on pienempi ja elvytys voidaan tehdä huomattavasti matalammassa lämpötilassa
(tässä 420-540 Celsius-asteessa). Näillä arvoilla testattu furaanihiekka saavutti alle 0,2%
hehkutushäviön ja sitä pystyttiin käyttämään ongelmitta valimolla. Myös tuorehiekan käyttö
onnistui hyvin valukokeiluissa, kun infrapunakäsittelyn jälkeen suoritettiin mekaaninen
hierto. [36]
Tordoff et al. ehdottivat jäädytystä elvytysmenetelmäksi. Teorian mukaan jäähtyessään jopa
-80 ⁰C lämpötilaan tuorehiekan vesi kiteytyy ja rikkoo hiekkasiteitä, kun taas kemiallisesti
sidotuissa hiekoissa hartsit haurastuvat ja siteet murtuvat pienessä lämpötilassa. Alhainen
lämpötila saadaan aikaiseksi nestemäisellä typellä ja jäädytys tapahtuu pyörivässä rummussa
sekä seulalajittimessa, jolloin mekaaninen hierto tehostaa jäätyneiden ja hauraiden sideaineiden irtoamista hiekkarakeista. Ehdotettu prosessikaavio on kuvassa 9. Tutkimusten mukaan hehkutushäviö ja haponkulutus pienenee kaikilla hiekkatyypeillä, ja esterifenolisysteemissä oli huomattavissa myös kalium- ja natrium-pitoisuuksien laskua. Jäädytyselvytyksen
hyvä puoli on myös vähäinen vaikutus hiekan, saven ja hiilen ominaisuuksiin, joten tuorehiekkasysteemissä elvytetystä hiekasta saadaan talteen myös aktiivinen bentoniitti ja kivihiilijauhe. [37]

21

Kuva 9. Muottihiekan jäädytyselvytyksen prosessikaavio. [37]

3.2 Tuorehiekka
Tästä luvusta alkaa kolmen Suomessa yleisimmän sideainesysteemin ja niiden elvytettävyyden esittely. Nämä sideainesysteemit ovat tuorehiekka, furaanihiekka ja esterikovetteinen
fenolihartsihiekka. Ne käydään läpi edellä luetellussa järjestyksessä, eli tässä luvussa keskitytään tuorehiekkaan.
Tuorehiekat ovat savipohjaisia hiekkoja, joiden kovettavana tekijänä on kosteus. Savisideaine on usein bentoniittia. Savilla on ominaisuus paisua imiessään kosteutta, jolloin ne pystyvät sitomaan hiekkarakeita toisiinsa etenkin voimakkaasti sullottuna. Koska vesi toimii
tuorehiekassa kovettimena, voidaan muotit myös kuivata uunissa. Kuivahiekoilla on kuitenkin pidemmät valmistusajat ja hankalampi muotin tyhjennys sekä hiekan kierrätys, joten ne
ovat vähentyneet kemiallisesti kovettuvien systeemien yleistyessä [6].
Savisideaineista yleisin on siis bentoniitti, jonka päämineraali on montmorilloniitti. Se koostuu kolmesta päällekkäisestä kiderakenteesta, joista keskimmäinen on alumiinihydroksyylin
oktaedritaso ja sen molemmin puolin piioksidien muodostamat tetraedritasot. Montmorilloniitti on siis ns. monikerrossilikaatti. Vaikka montmorilloniitin kiderakenne on vakio, on
sillä valuteknisesti kiinnostavat ominaisuudet sitoa vettä eri kiteiden välille ionivaihdon
avulla. Tämä perustuu kiteiden varaukseen, veden dipolaarisuuteen ja varattuihin kationeihin, kuten kuva 10 havainnollistaa. Bentoniitit jaetaan näiden kationien perusteella kolmeen
ryhmään: kalsiumbentoniitteihin, natriumbentoniitteihin ja aktiivibentoniitteihin. Kalsiumja natriumbentoniitit ovat nimetty vallitsevan kationin mukaan, kun taas aktiivibentoniitti,
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jota yleisimmin käytetään valimoteollisuudessa, on soodalla keinotekoisesti aktivoitua kalsiumbentoniittia. Näin sen kalsiumvaltaiset ja sivumineraaleja sisältämät kationiryhmät on
saatu vaihtumaan parhaimmat tuore- ja kuivalujuudet saavuttavaan natriumiin. [6, 10, 38]

Kuva 10. Montmorilloniitin veden sitominen kationien avulla. Ilman vaihdettavia kationeja
kiteet siis hylkisivät toisiaan. [6]
Kaoliniitti on montmorilloniitin kaltainen, mutta se on vain kaksikerroksinen; yksi alumiinihydroksyylikerros ja yksi piioksidikerros. Näin ollen kaoliniitilla ei ole yhtä hyvää sitomiskykyä ja sen absorboimat vesimäärätkin ovat pienempiä. Sillä on kuitenkin suurempi
tulenkestävyys, joten sitä on käytetty esimerkiksi teräsvalimoiden kuivahiekkamuoteissa. [6,
10]
Hiekkasysteemissä käytettävällä vedellä on myös joitakin vaikutuksia muottien ominaisuuksiin. Veden pitäisi olla ehdottoman puhdasta, sillä normaalissa vesijohtovedessäkin esiintyvät kivennäiset voivat konsentroitua hiekkaan useassa kierrossa. Erittäin tarkkojen vaatimusten valimossa voidaan näistä syistä käyttää jopa deionisoitua vettä. [10] Vedellä on myös
joitakin valua vaikeuttavia ja useampia valuvirheitä aiheuttavia tekijöitä. Esimerkiksi 1 cm3
vettä vastaa normaalipaineessa ja 1400 Celsius-asteessa noin 750 cm3 vesihöyryä, mikä kasvattaa suuresti puhallusvirheiden riskiä. Vedellä on myös suuri ominaislämpökapasiteetti,
joka saattaa nopeuttaa metallin jäähtymistä, jolloin kylmäjuoksun ja vajaan täyttymisen
mahdollisuus kasvaa. Siksi tuorehiekkamuoteissa tulee aina olla hyvin optimoitu kosteuspitoisuus. [6]
Tuorehiekkasysteemissä sideaineiden tehokas ja tasainen sekoitus on erityisen tärkeää. Liian
lyhytaikaisella sekoituksella muoteista voi tulla hauraita, vaihtelevuus muoteissa kasvaa ja
prosessin kontrollointi vaikeutuu. Myöskin kaavausprosessin ja hiekan sullonnan tulee olla
tehokasta. Eri tapoja hiekan riittävään tiivistykseen ovat erilaiset värinää ja pneumaattisia tai
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hydraulisia puristimia käyttävät tekniikat, joita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Perinteistä käsin sullontaa ei käytetä enää paljoa valimoissa, vaan sullonta tapahtuu kestäviin
muottikehyksiin sopivilla puristuslaitteilla. [10] Erilaisia muottihiekkasekoituksia tuorehiekkasysteemeihin eri metallien valuissa on esitetty taulukossa 4 alla.
Taulukko 4. Esimerkkejä tuorehiekkasekoituksille. (paino-%) [6]
Kiertohiekkaa
Uutta hiekkaa
Bentoniittia
Kivihiilijauhetta
Tärkkelystä
Vettä

Rautavalussa
85-95
5-15
1-1,5
2,5-3
3-4

Metallivalussa
80-90
10-20
1-2
1
3,5-4

Teräsvalussa
60-70
30-40
1,5-2
1,3-1,5
3,5-4

Koska tuorehiekkasysteemi on yksi vanhimmista ja vieläkin laajimmin käytetyistä sideainesysteemeistä, on oletettavaa, että sitä on myös aktiivisesti pyritty kehittämään. Suurin osa
kehityksestä on prosessin tehokkuuden ja tasalaatuisuuden optimoinnissa etenkin automaation kautta. Esimerkiksi Ignaszak et al. tutkivat automaattisen mittaus- ja ohjausjärjestelmän
asentamista tuorehiekkasekoittimelle. Seurantajärjestelmällä valvottiin muottien kosteuspitoisuutta, sullottavuutta ja puristuslujuutta. Laboratoriokokeet ja online-mittaukset tehtiin
sekä ennen että jälkeen automaattisen järjestelmän asennusta. Vaikka seurattuja arvoja ei
saatu merkittävästi paranemaan, pieneni hajonta saaduissa arvoissa huomattavasti, jolloin
prosessin tasalaatuisuus parani. [39]
Aktiivibentoniitti on sideaineena jo erittäin vakaa ja toimiva, mutta sitäkin on pyritty jossain
määrin parantelemaan. Bentoniittien kehityksen tavoitteina ovat esimerkiksi sekoitus- ja aktivoitumisaikojen lyhentäminen, kestävämpien ja monimutkaisempien muottien valmistus,
sideaineen käytön vähentäminen sekä käytetyn bentoniitin kierrätys ottamalla se talteen suodatinpölyistä. Parannuksilla sideainesysteemissä pyritään tietysti tehokkaampaan ja laadukkaampaan tuotantoon. Ehkä yhtenä suurimpana suuntana bentoniittien kehityksessä on kuitenkin hiilipohjaisten savisideaineiden kehitys. Näillä sideaineilla saataisiin vähennettyä tarvittavien hiililisäaineiden määrää, jolloin myös valimon päästöt pienenisivät. [40, 41]

3.2.1 Tuorehiekan elvytettävyys
Valutapahtumassa lähimpänä sulaa metallia oleva hiekka altistuu erittäin suurelle kuumuudelle (>400 ⁰C). Suurissa lämpötiloissa bentoniitti menettää kaiken kidevetensä, jolloin sen
sanotaan olevan perkipalanutta. Perkipalanut bentoniitti ei pysty sitomaan vettä uudelleen.
Useassa hiekkakierrossa perkipalaneiden hiekkarakeiden päälle muodostuu yhä uusia kidevetensä menettäneitä savikerroksia, jolloin hiekan sanotaan olevan oolitisoitunut. Tämä oolitisoituminen on merkittävin tekijä tuorehiekkojen elvytykselle, sillä perkipalanut bentoniitti huonontaa kiertohiekan tulenkestävyyttä ja imee ylimääräistä vettä sitomatta kuitenkaan hiekkaa. [6]
Oolitisoitumisasteen pitämiseksi matalana pintahiekan joutumista hiekankiertoon tulee välttää. Perinteisesti oolitisoitumisastetta on vähennetty riittävillä uuden hiekan lisäyksillä etenkin pintahiekaksi. Elvytyksellä kuitenkin saadaan vähennettyä oolitisoitumista. Mekaaniset
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ja pneumaattiset menetelmät ovat tehokkaita tuorehiekan elvytykseen, sillä kovat iskut hajottavat hauraita perkipalaneita bentoniittikerroksia. [6] Mekaaniset menetelmät eivät myöskään vaikuta kiertohiekkaan jääneiden aktiivibentoniitin ja kivihiilijauheen ominaisuuksiin,
joten ne on mahdollista saada takaisin kiertoon [23].
Termiset menetelmät eivät yksinään tehoa oolitisoituneiden hiekkarakeiden elvytykseen.
Suuressa lämpötilassa käy sama ilmiö kuin valutapahtuman kuumuudessa, eli aktiivinen
bentoniitti palaa hiekkarakeen pinnalle. Vaikka kidevetensä menettänyt bentoniitti onkin
haurasta, ei kuumuus yksinään ole riittävä kuorien rikkomiseen, joten termisenkin elvytyksen jälkeen vaadittaisiin mekaaninen käsittely. Tällä termis-mekaanisella menetelmällä elpymistä saadaan tehostettua huomattavasti, sillä pidempi aika suuressa lämpötilassa varmistaa, että suurin osa hiekkaan sitoutuneesta bentoniitista on perkipalanutta, jolloin sillä ei ole
enää sitoutumiskykyä vastustaa mekaanisia iskuja.
Huonona puolena muilla kuin mekaanisilla menetelmillä on arvokkaan aktiivibentoniitin ja
kivihiilijauheen poistuminen kierrosta; esimerkiksi niiden palaminen termisessä tai huuhtoutuminen märkäelvytyksessä. Toisaalta lähtökohtana tuorehiekkojen elvytykselle on
yleensä niiden käytettävyys keernanvalmistuksessa ja erilaisissa hartsimenetelmissä [23],
joten täysi elpyminen uuden hiekan tasoiseksi ei ole haittapuoli, jos kiertohiekkaa käytetään
muussakin kuin tuorehiekkakaavauksessa.

3.3 Furaanihiekka
Furaanihiekka on huoneenlämmössä kemiallisesti kovettuva hiekkaseos. Se on yleisin kaksikomponenttinen hiekkasysteemi, jonka sideaineena toimii furaanihartsi ja kovettimena jokin happo. Yleisimmin sideaineena toimii furfuryylialkoholi, joka on erilaisista luonnon kasviraaka-aineista valmistettu orgaaninen aine. Hartsin lisäysprosentti on yleensä noin 1-2%
hiekan massasta. Kovettimena seoksessa toimii happo, joka on useimmiten fosforihappoa tai
rikkihappoon pohjautuva paratolueenisulfonihappoa (PTS). Niiden lisäys on noin 30-50%
sideaineen määrästä. [42]
Furaanihartsit luokitellaan yleensä typpi- ja vesipitoisuuksiensa mukaan. Mitä pienemmät
nämä pitoisuudet ovat, sitä paremmin hartsi suoriutuu valuissa. Toisaalta puhtaimpien furfuryylialkoholien hinnatkin ovat korkeammat. Hapoissa käytetään kantajana vettä ja joissakin tapauksessa voidaan käyttää pieniä määriä rikkihappoa tehostajana kovettumiselle. Puhtaalla rikkihapolla on kuitenkin haitallinen ominaisuus sen mahdollisuudessa muodostaa
puhdasta rikkiä muotin pinnalle, joka voi liueta valukappaleeseen. Eri kovetteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kovettumis- ja irrotusajat sekä muotin lujuus. Heikommat hapot pidentävät kovettumisaikoja mutta saavuttavat suuremmat lujuudet. [42]
Furaanihiekkasysteemissä tulee huomioida useita asioita prosessin tehokkaasti hallitsemiseksi. Esimerkiksi peitosteet, hiekan lämpötila, hiekkatyyppi, hehkutushäviö ja kosteus
tulee huomioida valimoilla. Peitosteita käytettäessä on tärkeää odottaa vähintään tunti ennen
peitosteen käyttämistä, sillä hapon kovettumisreaktio tuottaa vettä, jonka pitää päästä poistumaan muotista. Raakahiekan tyyppi ja lämpötila vaikuttavat molemmat kovettumisreaktioon; emäksiset hiekat kuten oliviini heikentävät kovettumista suuren haponkulutuksen
vuoksi ja suuri lämpötila nopeuttaa kovettumista, kun taas kylmyys hidastaa sitä. Myös vesi
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liuottaa happokovetteita, joten suuret kosteuspitoisuudet hidastavat kovettumista ja heikentävät muotin lujuuksia. [42]
Joitakin selviä ongelmia furaanihiekalla ovat työturvallisuuteen ja –mukavuuteen liittyvät
asiat. Happojen käsittelyssä tulee aina olla varovainen ja sen syövyttävät sekä ärsyttävät
ominaisuudet vaikuttavat myös pitkäaikaisesti ja vähinä pitoisuuksina, vaikka suoraa kosketusta vältettäisiinkin. Erityisesti furaanisysteemillä tulee huomata, että sideaine ja kovete
muodostavat sekoittuessaan räjähdysmäisen eksotermisen reaktion, joten aineet eivät saa
ikinä sekoittua ilman hiekkaa väliaineena [43]. Työmukavuuteen vaikuttaa myös valutapahtumassa muotista vapautuvat haitalliset ja pahan hajuiset kaasut.
Etuna furaanihiekoille on markkinoilta saatavien erilaisten hartsi- ja koveteyhdistelmien
ominaisuudet, joilla saa säädettyä hiekkasysteemin erilaisiin valimoihin sopivaksi. Furaanihartseille on myös olemassa joitakin vaihtoehtoja, kuten urea-, formaldehydi- ja fenolihartseja. [42] Suomalaisista toimittajista esimerkiksi Kiilto Oy tarjoaa vedetöntä, typetöntä
ja fenoli- sekä formaldehydivapaata furfuryylialkoholipohjaista hartsia sekä siihen soveltuvaa kovetetta, jossa on 50-75% paratolueenisulfonihappoa ja 1-2,5% rikkihappoa. [43, 44,
45]
Furaanisysteemin kehityksessä keskitytään pääosin epäpuhtauksien (esimerkiksi fenolit ja
typpi) minimointiin ja hyvien ominaisuuksien saavuttamiseen pienemmilläkin hartsin ja kovetteen määrillä [42]. Esimerkiksi Foseco Internationalin ESHANOL-sarja lupaa lujuutta
pienemmillä hartsimäärillä (jopa alle 1%) ja panostaa mahdollisimman alhaiseen viskositeettiin, jotta hiekan käsittely olisi helpompaa. Hartsit ovat myös fenolittomia, päästöt
kaavauksessa ja valussa ovat pienet sekä systeemillä luvataan erinomaiset mallin irrotuksen
ominaisuudet. [46] Sen sijaan esimerkiksi ASK Chemicalsin MAGNASET-sarja keskittyy
furfuryylialkoholin vähentämiseen, jolla saadaan pudotettua työympäristön kemikaalipäästöjä. Esimerkiksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja furfuryylin päästöt on saatu pienenemään. Samalla luvataan hyvät kaavaus- ja tyhjennysominaisuudet sekä muotin lujuudet. [47]

3.3.1 Furaanihiekan elvytettävyys
Furaanihiekat ovat erityisen helposti elvytettäviä sekä mekaanisesti että termisesti, mikä johtuu osaltaan niiden erinomaisista tyhjennysominaisuuksista. Mekaanisella elvytyksellä voidaan saavuttaa 90% ja termisellä jopa 100% elvytysaste. Kaikki sideainesysteemissä käytettävät aineet ovat yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka palavat pois riittävässä kuumuudessa. Mekaanisessa elvytyksessä hiekkaan voi jäädä ylimääräistä happamuutta rakeiden
pinnalle. [42] Termisessä elvytyksessä on myös huomioitava päästöt; rikki-, typpi- ja fosforipitoisuudet voivat kaikki kohota systeemissä käytettävistä aineista riippuen niin korkealle,
että savukaasujen käsittely (esimerkiksi jälkipolttimella tai rikkipesurilla) tulee tarpeeseen.
Furaanihiekoilla kiertohiekkoina on yleistä haponkulutusarvon (ADV) seuranta. Emäksiset
epäpuhtaudet liukenevat happokovettimeen heikontaen sen ominaisuuksia. Näitä emäksisiä
aineita ei pystytä havaitsemaan yksinkertaisemmalla pH-testillä, koska ne eivät liukene veteen. [42] Lyhykäisyydessään ADV mitataan sekoittamalla neutraalissa vedessä hiekkanäyte
ja heikko suolahappo. Sen jälkeen liuokseen lisätään heikkoa lipeää, kunnes pH on taas neutraali. Laskemalla tähän kuluneen lipeän määrä ja vertaamalla sitä ilman hiekkanäytettä tehtyyn kokeeseen, saadaan laskettua hiekan haponkulutusarvo. [48] Tämän työn kokeellisessa
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osuudessa ei mitattu furaanihiekan haponkulutusta, koska pääpaino elvytettävissä hiekoissa
oli fenolihartsihiekoissa.

3.4 Esterikovetteinen fenolihartsihiekka
Esterikovetteinen fenolihartsihiekka on alun perin suunniteltu viemään happokovetteisten
sideainejärjestelmien kehitystä parempaan suuntaan. Furaanihiekkasysteemin tyhjennyksessä ja valutapahtumassa syntyvät työympäristöhaitat sekä jotkin pinnanlaadun vaikeudet
eivät olleet ratkaistavissa, joten täysin uudenlaisen sideainesysteemin kehitys alkoi. Tämä
hiekkasysteemi tunnetaan myös kauppanimellä Alphaset. [49] Esterikovetteiselle fenolihartsihiekalle käytetään myös usein lyhennettä APNB, joka tulee englanninkielisistä sanoista
”alkaline phenolic no-bake” eli kylmäkovettuva emäksinen fenoli. Tuota lyhennettä käytetään jatkossa tässäkin työssä.
Systeemi on siis furaanihiekkaan verrattavissa oleva kaksikomponenttinen kemiallisesti kovettuva sideainesysteemi. Se perustuu fenolihartsiin ja esterikovetteeseen. Hartsin lisäykset
ovat yleensä noin 1-1,5% hiekan määrästä ja kovetteen 20-25% hartsin määrästä. Suurimmat edut furaanihartsiin verrattuna ovat työympäristöön liittyvät hajuttomuus ja savuttomuus sekä yleisesti mallin irrotuksen helppous, hyvä pinnanlaatu ja vähäiset tunkeuman riskit. [50]
APNB-systeemin hartsi on vesipohjainen ja emäksinen. Hartsit ovat joko natrium- tai kaliumpohjaisia tai niiden sekoitusta eli hybridiä. Nykyiset hartsit ovat joko natriumhydroksidia (NaOH) tai kaliumhydroksisdia (KOH). [51] Koska hartsi on vesipohjaista ja siinä käytetään suurta määrää (jopa 45%) vettä kantajana, ei kosteudella ole yhtä merkittävää vaikutusta saavutettaviin muotin lujuuksiin kuin muilla vastaavilla systeemeillä, kuten uretaanitai furaanihartseilla. [50]
Esterit ovat erilaisia orgaanisen hapon ja alkoholin yhdisteitä. APNB-systeemin kovettuminen ja kovetteen käyttö eroavat merkittävästi muista kaksikomponenttisysteemeistä siinä,
että kovetteen määrän muuttamista ei yleensä suositella kaavausaikojen muuttamiseksi. [49,
50, 6] Sen sijaan tarjolla on erilaisia kovetteita, joiden ominaisuudet palvelevat kaikkia
kaavausprosesseja ja -tilanteita. Esimerkiksi Suomessa Oy Lux Ab tarjoaa Momentive Chemicalsin (entinen Hexion) ACE kovetteiden 1000 ja 1500 sarjaa, joiden mallinvetoajat vaihtelevat noin kuudesta minuutista jopa 75 minuuttiin [52, 53].
Vaikka APNB-menetelmä onkin kehitetty vanhempien sideaineiden kovaksi kilpailijaksi, on
silläkin joitakin heikkouksia. Esimerkiksi elvytyksen hankaluus, muottien lujuudet ja varastointiaikojen lyhyydet ovat edelleen ongelmia. Carey mainitsee artikkelissaan myös muotin
tyhjennyksen ja formaldehydin muodostumisen, mutta ainakin näihin on nykypäivänä jo vaikutettu. [50]
Muutamista heikkouksista huolimatta on menetelmällä silti merkittäviä vahvuuksia. Helppo
ja nopea mallinirrotus, välitön mahdollisuus peitostukseen sekä nopeat kovettumisajat takaavat erittäin hyvät lähtökohdat sarjatuotantoon myös käsin kaavauksessa. Ja kuten jo
aiemmin mainittiin, ovat tärkeimmät ominaisuudet furaanisysteemiä vastaan kehitetyt pinnanlaadun ja työympäristön näkökohdat. [49, 50]
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APNB-menetelmälle ei ole ominaista ainoastaan hyvät mallinveto-ominaisuudet, mutta
myös hyvä mallivarusteiden kunnon säilyminen. Tämä johtuu siitä, että sitoutuminen ei tuota
lämpöä eivätkä kemikaalit pehmennä tai vahingoita mallilakkoja, mikä voi olla riskinä vahvasti happamalle furaanihiekalle. Esterikovetteisen fenolihartsisysteemin aineet ovat myös
rikittömiä, mikä parantaa työskentelyolosuhteita sekä vähentää kaasuvirheiden riskiä ja pintaharmautta valuraudoissa. Kovettunut hartsi ei myöskään liukene veteen tai sisällä merkittäviä määriä fenoleita, joten se on verrattain turvallista palauttaa maaperään. [49]
APNB-hartsien kehityksessä panostetaan etenkin vapaan formaldehydin eliminointiin. Hartseissa päästään minimaaliseen formaldehydipitoisuuteen [54] ja lisäksi sekä hartsi että kovete voidaan valmistaa niin, että vapautuva formaldehydi sitoutuu niihin. [49] Myöskin hartsin varastointiaikaan ja iän vaikutukseen pyritään vaikuttamaan. Hartsin viskositeetti kasvaa
iän myötä ja varastointiaika on kääntäen verrannollinen lämpötilaan. Esimerkiksi TPA 135
hartsin varastointiaika puolittuu, kun lämpötila kasvaa viidellä asteella [54]. Näiden lisäksi
myös muottien lujuuksia pyritään kasvattamaan, ja uusimmat TPA hartsit lupaavat jopa kaksinkertaisia loppulujuuksia. [50, 53]

3.4.1 Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytettävyys
Esterikovetteisen fenolihartsihiekan termisessä elvytyksessä on ainutlaatuinen prosessia vaikeuttava tekijä: kaliumsuolat. Kaliumyhdisteillä on yleensä matala sulamispiste ja korkea
kiehumispiste, jolloin termisessä elvytyksessä yhdisteet sulavat hiekkarakeiden pinnalle eivätkä poistu kaasuna systeemistä. Tämän vuoksi on kehitetty erityisiä aineita, jotka muuttavat kaliumsuolat korkeamman sulamislämpötilan omaaviksi inerteiksi yhdisteiksi, jotka saadaan poistettua termisesti elvytetyn hiekan kierrosta. [50] Tässä luvussa käydään läpi teoriakatsaus elvytysongelmien välttämiseksi.
Kaliumyhdisteiden sulaminen hiekkarakeiden pinnalle aiheuttaa paakkuuntumista sekä pahimmassa tapauksessa koko elvytettävän massan ”lasittumista” elvytysuuniin. [51] Paakkuuntuminen on ongelma erityisesti leijupetielvytykselle, sillä se estää ilman tehokkaan kulkeutumisen uunissa. Näin ollen on kehitetty ennen termistä elvytystä kiertohiekkaan sekoitettavia aineita, jotka muuttavat kaliumyhdisteet korkeammissa lämpötiloissa sulaviksi. Kun
sitten elvytys tehdään tätä uutta sulamispistettä alemmassa (mutta silti riittävän kuumassa)
lämpötilassa, saadaan sideaineet tehokkaasti poltettua sekä kaliumpitoisuuksia vähennettyä
ilman että paakkuuntumisen tai lasittumisen riski kasvaa. [55]
APNB-menetelmässä yleisin kalium-yhdiste on kaliumhydroksidi, joka sulaa jo 360 asteen
lämpötilassa [50]. Tätä korkeammissa lämpötiloissa sulavia kalium-yhdisteitä on esitetty
taulukossa 5. Näiden yhdisteiden pohjalta sopivia nestemäisiä aineita kalium-yhdisteiden
muuntamiseen ovat esimerkiksi vahvat hapot kuten vetykloridi, vetybromidi, vetyjodidi, rikkihappo ja boorihappo sekä näiden ammoniumsuolat kuten ammoniumkloridi. Happojen
käyttöä ei kuitenkaan suositella, jotta vältytään korroosiolta elvytyslaitteissa. [55]
Taulukko 5. Kalium-yhdisteiden sulamispisteitä. [55]
Yhdiste
K3Sb
BKO2

Sulamispiste (⁰C)
812
947
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KCl
K2CrO4
KF
KI
K2MoO4
H2KO4P
KO3P
K2SiO3
K2SO4
KBr
K2CO3

776
975
880
723
919
1340
807
976
1069
730
891

Muita aineita esterikovetteisen fenolihartsihiekan termisen elvytettävyyden parantamiseksi
ovat esimerkiksi tulenkestävät savet, hiilihydraatit ja pozzolaanit. Sopiviin saviin kuuluvat
esimerkiksi kaoliinit, smektiitit, montmorilloniitit ja bentoniitit. Hiilihydraattien paras ominaisuus on niiden tehokas palaminen ja sopivimpia ovat useimmat monosakkaridit, disakkaridit sekä polyhydriset alkoholit. Pozzolaaniset lisäaineet ovat erityisen mielenkiintoisia ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, sillä useimmat niistä ovat jäteperäisiä. Hyviä esimerkkejä näistä ovat lentotuhkat ja masuunikuonat. Pozzolaanisia aineita esiintyy myös luonnossa ainakin vulkaanisessa tuhkassa. [55]
Fenolihartsihiekan termisessä elvytyksessä vaaditaan siis lisäainetta, joka torjuu suolojen
sulamisen aiheuttaman lasittumisen. Esimerkiksi tässä projektissa käytetty kemikaali on
kauppanimeltään RSA25. Se on hienoainespitoinen nesteliuos, jota sekoitetaan tasaisesti elvytettävään hiekkaan noin 0,5-2,0 massaprosenttia ennen hiekan syöttämistä termiseen elvytyslaitteeseen. Aineen sekoittaminen ennen annostelua on myös tärkeää, sillä liuoksen
kiinteät partikkelit valuvat ajan myötä astian pohjalle. RSA25-kemikaalin tarkkaa koostumusta ei valitettavasti kerrota, mutta siinä on erään käyttöturvallisuustiedotteen mukaan noin
25-35% kaoliinia [56].
APNB-hiekan pölymäiset suolat myös liukenevat hartsiin, jolloin lujuusarvot ja työskentelyaika pienenevät. Tätä ongelmaa voidaan mekaanisesti elvytetyillä kiertohiekoilla välttää
esimerkiksi hitaammilla kovetteilla tai jopa vesilisäyksillä; tällöin suolat liukenevat veteen
ennen hartsin lisäystä. Näin ollen kiertohiekoilta vaaditaan tehokasta pölynpoistoa. Pölyävyydellä on myös työturvallisuustekijä, sillä kerääntynyt APNB-systeemin pöly palaa lähes
näkymättömästi ja erittäin hitaasti, joten pölyävien alueiden siisteydestä tulee pitää huolta ja
kipinöintivaara pitää etäällä. [49] Edellä mainittujen tietojen pohjalta voidaan esittää mahdollisimman optimaalinen APNB-hiekan elvytysprosessi. Kaavio tällaisesta on kuvassa 11.
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Kuva 11. Esterikovetteisen fenolihartsihiekan elvytyslaitoksen periaatekuva/prosessi. [51]
Vesilisäyksen vaikutusta elvytettyihin APNB-hiekkoihin on tutkittu esimerkiksi Lehtisen
diplomityössä. Työ tehtiin case-tutkimuksena erään suomalaisen valimon hiekankiertojärjestelmän kehittämiseksi. Järjestelmää paranneltiin aluksi laitteistoinvestoinneilla ja myöhemmin vesilisäyksen käyttöönotolla. Kiertohiekan laatua seurattiin viikoittain ja kaavaussysteemiä kokeiltiin aktiivisesti eri sideaine- ja kiertohiekkamäärillä. Laiteinvestoinneilla
saavutettiin tasainen hehkutushäviö sekä kosteus- ja pölypitoisuus. Vesilisäyksellä, jonka
määrä oli alustavasti 0,3% hiekan määrästä, ei ollut vaikutusta hehkutushäviöön eikä yllättäen kosteuspitoisuuteenkaan. Kokeilujakson loppua kohden kuitenkin pölypitoisuudet
kääntyivät nousuun, jonka ei osattu sanoa johtuvan välttämättä juuri vesilisäyksestä. Kiertohiekan ja sideaineiden määrien muutosta vesilisäyksen jälkeen on esitetty taulukossa 6 alla.
[57]
Taulukko 6. Vesilisäyksen vaikutukset erään valimon APNB-hiekkasysteemiin. [57]
Elvytysaste (kiertohiekka/uusi)
Hartsin määrä (%)
Kovetteen määrä (%)

Ennen vesilisäystä
65:35

Vesilisäyksen jälkeen
73:27

1,25…1,29
23,0…24,0

1,20…1,22
23,0…24,0
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4 Tutkimuksen tavoitteet ja osallistujavalimot
Tämän työn keskeisin tavoite on laadukkaan elvytetyn muottihiekan tuottamisen lisäksi keskitetyn elvytyslaitoksen tehokas hyödyntäminen teollisen symbioosin keinoin. Chertow esittää teollisen symbioosin ”ekoteollisuuspuistoina” (EIP), jotka hän luokittelee viiteen ryhmään aineiden vaihdon laajuuden mukaan:
•
•
•
•
•

Tyyppi 1: Jätteiden vaihdon kautta
Tyyppi 2: Yrityksen sisäisesti
Tyyppi 3: Lähekkäisissä yrityksissä määrätyllä teollisuusalueella
Tyyppi 4: Läheisissä yrityksissä, mutta ei saman alueen sisällä
Tyyppi 5: Verkottuneiden tai suurella alueella sijaitsevien yritysten kautta. [2]

Täten keskitetty valimohiekkojen elvytyslaitos voidaan lukea esimerkiksi tyypin 1 tai tyypin
4 ekoteollisuuspuistoksi. Tyypin 4 ero on kuitenkin siinä, että se vaatii useamman aineen tai
vaihtosuhteen olemassaolon eikä perustu vain jätteiden käsittelyyn. Toisaalta tälläkin prosessilla on mahdollisuudet kehittyä tiiviimmäksi symbioosiksi. Teollisen symbioosin lisäksi
projektilla on ominaisuuksia ”sivutuotesynergiasta” (BPS), eli sivutuotevirtojen ohjaamisesta sopiville käyttäjille. Sivutuotesynergiassa pyritään tehokkuuteen ja kulujen säästämiseen ja sen perusedellytyksenä on nähdä jätteet tuotteina [58]. BPS on kuitenkin helposti
rinnastettavissa teolliseen symbioosiin, sillä se on selvästi yksi osa toimivaa symbioosia.
Tässä luvussa esitellään seuraavaksi projektissa mukana olleet valimot. Sen jälkeen luvussa
4.1 käydään läpi elvytetyille hiekoille asetetut laatuvaatimukset ja lopuksi luvussa 4.2 on
tietoja elvytyslaitoksen prosessista sekä sen sopivuudesta termiseen elvytykseen.
Valimo 1 käyttää toiminnassaan sekä kvartsi- että kromiittihiekkaa ja sideainejärjestelmänä
furaania. Valimolla on käytössä hiekan mekaanis-pneumaattinen elvytys ja magneettierottelu kromiittihiekalle. Valimon hiekka saapui elvytettäväksi mekaanisen elvytyksen läpikäyneenä varastosiilosta. Projektin edetessä huomattiin kasvanut määrä kromiittia kvartsihiekan
seassa, joten hiekan kuutiopainoa arvioitiin yksinkertaisella tutkimuksella. Lyhyen tutkimuksen perusteella oli huomattavissa jopa 40% pitoisuus kromiittia, mikä vaikeuttaa hiekan
elvytystä. Luvun 6 tuloksissa on huomattavissa suuren kromiittipitoisuuden vaikutus elpymiseen. Valimo 1 on erikoistunut suuriin teräsvaluihin.
Valimo 2 käyttää tuorehiekkasysteemiä ja cold box -keernoja. Hiekka saapui elvytettäväksi
mekaanisen elvytyksen jälkeen. Valimo tuottaa perinteisiä ja erikoisrautavaluja sarjatuotantona muutamasta kymmenestä kilosta muutamaan sataan.
Valimo 3 käyttää APNB-menetelmää ja pienissä määrissä muitakin sideainejärjestelmiä. Valimo valmistaa rauta- ja teräskappaleita pienistä keskisuuriin sarjoja suurella massavälillä
jopa alle kiloisesta muutamaan tonniin. Pääosin valimolla on kolme kaavauslinjastoa: isojen
muottien käsin kaavaus, keskikokoisten pullakaavaus ja pienten tarkkuutta vaativien kappaleiden käsin kaavaus. Valimolla on myös kaksi erillistä systeemiä keernoille: käsin tehtävät
vesilasikeernat ja koneellisesti valmistuvat cold box -keernat. Pääjärjestelmä koostuu TPAhartsista ja ACE-kovetteesta. Kiertohiekkaa elvytetään vain pienimmiltä osin tärypöydällä,
sillä suuret muotin osat nostetaan lavoille ja uusiokäytetään erään sulaton prosessissa. Kier-
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tohiekka sekoitetaan uuteen suhteessa 70:30. Tämä on pääosin täyttöhiekkaa, sillä suurimmalla sekoittimella on siilot myös neitseelliselle kvartsi- ja kromiittihiekalle, joita käytetään
usein pintahiekkana. Koeajoja varten valimon hiekka tuotiin taivasalla varastoidusta jätehiekkakasasta, mutta myöhemmin suoraan kiertohiekkasiilosta.
Valimo 4 käyttää myös pääosin APNB-menetelmää. Tämä lisäksi heillä on koneistettu kuorimuottilinjasto, jonka geometrialtaan monimutkaisemmat muotit yhdistetään pienissä määrin joihinkin APNB-muotteihin. Hiekkasysteemissä käytetään Fenotec-hartsia ja -kovetetta.
Valimolla on alan yleistä käytäntöä pienempi hiekan keskiraekoko sekä suuremmat sideaineen lisäysprosentit; jopa 2,3% hartsia. Hiekka saapui termiseen elvytykseen mekaanisesti
elvytettynä. Jäähtyneet muotit pudotetaan tärypöydälle, josta kaivinkone nostaa suurimmat
muotin palaset lavalle, joka kuljetetaan läheiselle kaatopaikalle. Tärypöydältä hienommat
rakeet jatkavat mekaaniseen elvytykseen, joka toimii leijupetitekniikalla. Kiertohiekan lisäys on yleensä vain noin 30%. Sekä kiertohiekka että neitseellinen hiekka lastataan samaan
siiloon, joka on jaettu kahtia, ja sen molempia puolia säädetään luukuilla ennen sekoitinta.
Valimo valmistaa erikoisteräksisiä kappaleita.
Valimo 5 on myös APNB-menetelmän käyttäjä. Hiekka tuotiin elvytettäväksi ulkona läjitetystä jätehiekkakasasta. Hiekka oli erittäin kokkareista, pölyistä ja kosteaa, joten sen elvytys
oli verrattain hankalaa. Etenkin ajan ja sateen tiivistämät kovat hiekkakokkareet vaikeuttivat
lisäaineen sekoitusta. Valimo tuottaa suuria pronssivaluja.
Valimo 6:den tavara vastasi melko hyvin valimon 4 hiekkaa. Heillä on sama sideainejärjestelmä ja hiekka saapui laitokselle mekaanisesti elvytettynä. Valimo on erikoistunut teräksiin
ja erityisrautoihin aina muutamasta kilosta jopa kymmenien tonnien kappaleisiin.

4.1 Tutkittavan hiekan laatuvaatimukset
Tutkittavalle hiekalle asetettiin laatuvaatimukset kirjallisuuden pohjalta. Laatua mittaaviksi
tekijöiksi valittiin hehkutushäviö ja hienoainespitoisuus. Hienoainespitoisuus on myös suoraan yhteydessä raejakaumaan, jonka vertailtavuus uuteen hiekkaan tutkittiin samalla.
Pölypitoisuus vaikuttaa muottihiekan ominaisuuksiin nostamalla tarvittavan sideaineen
määrää. Hienorakeisen aineksen osuus kasvattaa merkittävästi hiekan pinta-alaa, jolloin
imeytyvän lisäaineen määrä kasvaa. Orgaaninen pitoisuus ja muut epäpuhtaudet vaikuttavat
sideaineen liimautuvuuteen, jos tarttumapinta ei ole puhdas. Huono tarttuvuus heikentää lujuutta. [59] Näiden ominaisuuksien pohjalta elvytetylle hiekalle asetettiin taulukon 7 mukaiset laatuvaatimukset saksalaista VDG Merkblatt R 93:a mukaillen [60].
Taulukko 7. Elvytettyjen hiekkojen laatuvaatimukset.
Hiekkatyyppi
Tuorehiekka
Furaanihiekka
Fenolihartsihiekka

Hehkutushäviö
<0,3%
<0,3%
<0,3%

Hienoainespitoisuus
<0,3%
<0,3%
<0,3%

Haastattelussa alan edustajan kanssa [51] tuli esille termisesti elvytettyjen APNB-hiekkojen
elpymistä mittaavia tekijöitä. Nykyisten tietojen mukaan elvytettyjen hiekkojen laatua on
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helpoin seurata pH-testeillä. Liian suuri pH nopeuttaa kovettumisreaktiota sekä huonontaa
hiekan juoksevuutta, ellei jopa saa hiekkaa jämähtämään täysin. Toinen tekijä, joka kuvaa
erityisesti lisäaineen vaikutustehoa, on hiekan sähkönjohtavuus. Teorian mukaan lisäaine
tekee uusia kalium-yhdisteitä, joilla on vahvempi emäksisyys sekä huonompi liukenevuus
veteen. Näin ollen elvytystä voidaan seurata myös sähkönjohtavuuden alentumana hiekoissa, ja niin sekä pH:n että sähkönjohtavuuden mittaukset otettiin mukaan tutkimukseen
APNB-hiekoille.
Termisen elvytyksen päästöt olivat osa kokeellista osuutta, mutta koska kirjallisuusselvitysten kautta ei selvinnyt mahdollisten päästöjen tarkempia pitoisuuksia, ei päästöille voitu
asettaa etukäteen sopivia laatuvaatimuksia. Liitteessä 1 on kuitenkin päästömittausten tulosten rinnalla esitelty joitakin vertailukelpoisia viitearvoja.
Laatuvaatimusten lisäksi on tärkeää, että vaatimusten täyttymistä seurataan laadunvarmistuksen suunnitelmalla. Laboratoriokokeiden ja muun tutkimustyön ohessa tuli selväksi vaadittavia varmistuksia sekä tarvetta kehittää laadunvarmistuskäytäntöjä. Joitakin laatukriteereihin liittyviä asioita on pohdittu luvussa 7.

4.2 Elvytyslaitoksen prosessi
Tässä projektissa laitteistoa vanhasta tehtaasta otettiin käyttöön ja muokattiin valimohiekkojen keskitettyä elvytystä varten sopivaksi. Laitoksen termisen elvytyksen prosessikaavio
on esitettynä kuvassa 12. Prosessi alkaa laitokselle saapuvan hiekan esikäsittelystä. Esikäsittely riippuu merkittävästi hiekan laadusta, mutta esimerkiksi APNB-hiekat vaativat termisen elvytyksen ominaisuuksia parantavan lisäaineen sekoituksen. Esikäsitelty hiekka lastataan syöttösiiloon, josta se tärinän avulla saatetaan kuljetushihnalle. Kuljetushihnalta hiekka
putoaa elvytysuuniin, jonka lämpötilaa ylläpidetään automatiikalla uunin päädyssä olevan
lämpötilanmittauspisteen perusteella. Savukaasut johdetaan piippuun, jossa on myös lämpötilan mittaus, ja jonka imua tehostetaan injektorilla. Uunin läpi kulkenut elvytetty hiekka
putoaa varastosäiliöihin, joissa se jäähdytetään sellaiseen lämpötilaan, että se on turvallista
lastata paineilmalähettimen kautta varastosiiloihin. Siiloista on annostelu pölynpoistokuljettimelle ja yhä mahdollisuudet valmiin tuotteen lastaamiseen asiakkaalle kuljetettavaksi.
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Kuva 12. Termisen elvytyksen prosessikaavio.
Yleisesti ottaen laitoksen prosessi sopii erinomaisesti valimohiekan termiseen elvytykseen.
Alalla yleisesti käytettävään leijupetitekniikkaan verrattuna tällä prosessilla on jopa joitakin
etuja kuten ilmansyötön puuttumisesta aiheutuva energiankulutuksen huomattava vähentyminen. Myöskin lisäämällä automaatiota saatiin prosessin hallintaa parannettua niin paljon,
että tavoitelämpötilat saavutetaan erittäin tarkasti kuten käy ilmi luvun 5 mittauksista. On
kuitenkin otettavaa huomioon, että automaattisesti mitatut lämpötilat olivat noin 100 astetta
todellista elvytyslämpötilaa pienemmät, mikä selvisi infrapunamittarilla tehdyistä kokeista.
Prosessilla on tietysti myös omat heikkoutensa ja sen jatkokehityksestä keskustellaankin luvussa 7.
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5 Koeajot
Testilaitteistolla tehtiin useita koeajoja välillä huhtikuu-syyskuu 2017. Ensimmäisillä koeajoilla säädettiin prosessiparametreja kirjallisuuden elvytystekniikoita vastaaviksi. Esimerkiksi uunin pyöritysnopeudella säädettävä läpimenoaika sekä syöttösiilon tärytyksellä annosteltava massa olivat parametreja, joita aluksi pyrittiin säätämään. Uunin lepokulmaa loivennettiin sen verran, että 15 minuutin läpimenoaika saavutettiin 40% pyörimisnopeudella.
Tuotantotehot arvioitiin usealla kerätyllä tärytyksellä, joista yksi oli noin 8 kg. Automatiikan
avulla laitteisto saatiin pitämään tavoitelämpötila erittäin tarkasti. Näillä asetuksilla ajettiin
näyte-erät jokaiselle hiekkatyypille. Seuraavaksi on esitettynä automatiikan mittauksia joistakin koeajoista kuvissa 13 ja 14.

Kuva 13. Kahden näytteen keräämisen lämpötiladata
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Kuva 14. Päästömittausajojen lämpötiladata
Kuvan 13 ajo on kesäkuun loppupuolelta, jolloin ajettiin 550 ja 650 asteen näytteet valimon
3 hiekasta. Käyrästä on nähtävissä, kuinka hyvin automatiikka pitää lämmön jopa ±5 asteen
etäisyydellä määritetystä pisteestä, eikä tämän hiekkalaadun lisäämisellä rumpuun ollut romahduttavia vaikutuksia lämmölle. Horisontaaliselta akselilta on myös nähtävissä, kuinka
näytteiden ottoa varten noin puolen tunnin ajo tasaisella lämpötilalla riitti tasalaatuisen näytteen saamisen. Kuvaajassa on myös savukaasun ja tuotantotilan lämpötilat, joita myös jatkuvasti mitataan.
Kuvassa 14 on data noin kahden vuorokauden ajalta, kun laitteistoa tuli ajaa vähintään kuusi
tuntia yhtäjaksoisesti päästömittauksien vaatimusten mukaan sekä furaani- että APNB-hiekalle. Tämäkään ajo ei sujunut täysin ongelmitta, sillä ensimmäisenä päivänä hiekan syötön
automatiikka petti, joten hiekkaa syötettiin käsin kellottamalla. Toisen päivän aamuna huomattiin lämpötilan suuri heittely määritetyllä pisteellä. Tämä johtui viasta polttimen anturissa, joka saatiin kuitenkin korjattua ja jatkettua ajoja tarkemmalla asteella. Myös suurin
lämpötilan romahdus toisena päivänä noin klo 13:30 aiheutui kaasupullojen vaihdosta.
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6 Näytteiden tutkimus
Hiekkanäytteet kerättiin kuljetusastioista kolmen litran tyhjiin maalipurkkeihin. Näytteet
suljettiin kannella ja kansiin kirjoitettiin tunnistettavuuden ja jäljittävyyden kannalta tärkeitä
tietoja, kuten hiekan toimittanut valimo ja prosessiparametreista vähintään lämpötila sekä
näytteen keräyspäivä. Laboratoriotesteissä näytteistä tutkittiin pääosin raejakauma ja hehkutushäviö. APNB-laaduista tutkittiin myös pH ja sähkönjohtavuus. Luonnollisesti elpymistä
tutkittiin myös silmämääräisesti.
Savukaasumittauksen prosessista suoritti mittauksiin erikoistunut yritys. Sen tulokset ja menetelmät ovat erillisessä raportissa mutta yhteenveto tärkeimmistä päästöarvoista on liitteessä 1. Tässä luvussa esitellään tarkemmin hiekkanäytteiden tutkimusten koemenetelmät
sekä kokeiden tulokset.

6.1 Menetelmät
Hiekan elpymistä tutkittiin silmämääräisesti yleistasolla sekä tarkemmin yksittäisten rakeiden tasolla stereomikroskoopilla. Yleinen tarkastelu suoritettiin vertailemalla vierekkäin elvyttämätöntä ja elvytettyä näytettä. Stereomikroskopia toteutettiin asettamalla ripaus hiekkaa laboratoriolasille, jossa sitä hieman ravistamalla pyrittiin saamaan rakeet asettumaan
mahdollisimman tasaisesti, jotta mikroskoopin tarkentaminen onnistuisi ongelmitta.
Raejakauma määritettiin soveltaen standardien SFS-EN 933-1, AFS 1105-12-S ja VDG
Merkblatt P 27 menetelmien mukaan [61, 62, 63]. Näytteen koko oli noin 70 grammaa ja
koneellisen seulonnan aika viisitoista minuuttia. Vain elvyttämättömät näytteet kuivattiin
ennen seulontaa, koska prosessin läpikäyneet hiekat ovat suurissa lämpötiloissa poltettuja ja
sen jälkeen sisätiloissa säilytettyjä, joten seulontaan vaikuttaa vain tavallinen ilmankosteus.
Seulassa käytettiin aukkokokoja 1,4mm; 1mm; 0,71mm; 0,5mm; 0,355mm; 0,25mm;
0,18mm; 0,125mm; 0,09mm ja 0,063mm.
Hehkutushäviö tutkittiin soveltaen standardin AFS 5100-12-S ja saksalaisen VDG Merkblatt
P 33:n mukaan [64, 65]. Hehkutuslämpötila oli 900 ⁰C ja hehkutusaika 3 tuntia. Näyte, massaltaan 25 ± 5g, hehkutettiin tavallisessa vastusuunissa ilman suojakaasua. Kaikki näytteet
kuivattiin 100 asteessa ennen hehkutusta. APNB- ja tuorehiekkanäytteet asetettiin kuumaan
uuniin mutta AFS standardin mukaisesti furaanihiekkanäytteet asetettiin noin 250 asteiseen
uuniin, jonka jälkeen lämpötila nostettiin tavoitteeseen.
APNB-hiekkalaaduista tutkittiin teoriaosuuden havaintojen myötä myös pH ja sähkönjohtavuus standardin AFS 5113-00-S mukaan [66]. Tutkimustapa oli molemmille samanlainen.
Massaltaan 25 ± 0,05g näytettä sekoitettiin 100 millilitraan vettä viiden minuutin ajan. Sekoituksen jälkeen liuoksesta mitattiin pH tai sähkönjohtavuus Hanna Instruments HI98129
vesianalyysimittarilla. Kokeissa vesi oli tislattua, jolloin sen sähkönjohtavuus on erittäin lähellä nollaa. Sen sijaan pH kokeita varten tislatun veden pH säädettiin neutraaliksi (pH 7)
käyttämällä laimeita suolahappo (HCl) ja lipeä (NaOH) -liuoksia.
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Osalle valimoista saatiin myös projektin aikana lähetettyä termisesti elvytettyä hiekkaa kokeiltavaksi. Valimoiden tarkoitus oli testata hiekkaa kaavauksessa ja valussa uuden hiekan
tavoin. Osa valimoista teki myös omat taivutuslujuuskokeet hiekalle.

6.2 Tulokset
Silmämääräisen tarkastelun tulokset ovat seuraavissa kuvissa 15-21 sekä yleisesti että raetasolla. ”Elvyttämätön” tarkoittaa kaikissa tuloksissa elvytyslaitokselle tullutta hiekkaa eli
nimityksestään huolimatta se voi olla esimerkiksi valimon mekaanisesti elvyttämää. Termisen elvytyslaitoksen näkökulmasta se on silti vielä elvyttämätöntä.

Kuva 15. Yleinen elpyminen. Kaikissa näytteissä alla elvyttämätön ja yllä elvytetty. Poikkeuksena valimo 3, jossa näiden välissä matalassa lämpötilassa kuivattu.

Kuva 16. Valimo 1 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).
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Kuva 17. Valimo 2 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).

Kuva 18. Valimo 3 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).

Kuva 19. Valimo 4 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).

39

Kuva 20. Valimo 5 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).

Kuva 21. Valimo 6 elvyttämätön (vas.) ja 550 asteessa elvytetty (oik.).
Seuraavaksi esitellään tärkeimmät tulokset hehkutushäviöistä, pölypitoisuuksista ja keskiraekoista. Taulukossa 8 ja kuvassa 22 on hehkutushäviöt ja taulukoissa 9 sekä 10 seulaanalyysin tuloksia. ”Uusi” tarkoittaa tuloksissa valimon käyttämätöntä puhdasta hiekkaa.
Näiden tuloksien tarkemmat pohdinnat käydään luvussa 7.
Taulukko 8. Eri lämpötiloissa elvytettyjen ja vertailunäytteiden hehkutushäviöt. (paino-%)

Valimo 1
Valimo 2
Valimo 3
Valimo 4
Valimo 5
Valimo 6

650 ⁰C

600 ⁰C

550 ⁰C

Uusi

0,23
0,05
-

0,26
1,07
0,11
0,10
0,07

0,29
1,17
0,15
0,12
0,14
0,08

0,11
0,25
0,08
0,06

Elvyttämätön
2,10
3,46
1,84
0,81
1,15
1,17
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Kuva 22. Hehkutushäviöt elvyttämättömistä ja elvytetyistä näytteistä. Elvytyslämpötila
25 ⁰C tarkoittaa huoneenlämpöä eli elvyttämätöntä näytettä.

Taulukko 9. Pölypitoisuudet (seulasarjan pohja-astiaan jäänyt osuus) 550 ⁰C näytteille ja
vertailunäytteet.
Valimo 1
Valimo 2
Valimo 3
Valimo 4
Valimo 5
Valimo 6

Elvytetty
0,03
0,07
0,04
0,15
0,18
0,08

Elvyttämätön
0,03
0,34
0,04
0,01
0,03
0,04

Uusi
0,06
0,01
0,01
0,08

Taulukko 10. Keskiraekoot (mm), standardin DIN-4188 mukaan. 550 ⁰C näytteet ja vertailunäytteet.
Valimo 1
Valimo 2
Valimo 3
Valimo 4
Valimo 5
Valimo 6

Elvytetty
0,353
0,319
0,363
0,247
0,326
0,355

Elvyttämätön
0,373
0,297
0,36
0,278
0,369
0,36

Uusi
0,31
0,32
0,27
0,31

Kuvassa 23 esitetyissä raejakaumakäyrissä on nähtävissä elvytyksen vaikutus kokonaisuudessaan raejakaumaan, eikä vain yllä taulukoituihin arvoihin. Raejakaumakäyrät kaikille
näytteille ovat liitteessä 2.
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Kuva 23. Valimon 4 raejakaumat ennen (vas.) ja jälkeen (oik.) elvytysprosessin. Näkyvissä
sitoutuneiden rakeiden jääminen suuremille seuloille elvyttämättömässä.
Taulukossa 11 alla on pH- ja sähkönjohtavuuskokeiden tulokset APNB-hiekoille ja lopuksi
on tiivistettynä vielä kommentit kahden valimon tekemistä muottikokeista.
Taulukko 11. APNB-laatujen pH:t ja sähkönjohtavuudet. Referenssinä uusi hiekka on miedosti hapan noin 6,4 pH ja lähes eristävä noin 13 μS.

Valimo 3
Valimo 4
Valimo 5
Valimo 6

pH (elvyttämä- pH (550 ⁰C el- Sähkönjohtatön)
vuus (μS) (elvytetty)
vyttämätön)
10,97
11,11
1575
10,08
10,65
564
10,4
9,85
158
8,08
10,74
945

Sähkönjohtavuus (μS) (550
⁰C elvytetty)
522
283
64
250

Valimo 3 suoritti elvytetyllä hiekalla koesauvojen testaamisen, joissa huomattiin lujuuden
pysyvän neitseellisen kanssa tasoissa yhden tunnin kovettumisella. Sen sijaan viiden tunnin
kohdalla neitseellinen oli kovettunut huomattavasti lisää, kun taas elvytetty oli jäänyt tunnin
tasolle. Koevalut keskikokoisilla kappaleilla onnistuivat tästä huolimatta ongelmitta. Suuremman valukappaleen kokeilu sen sijaan keskeytettiin, kun huomattiin muotin murenemista
ja pölyyntymistä.
Valimo 4 teki myös lujuuskokeet ja huomasi samanlaisen lujuuden laskun. Koevalut sen
sijaan onnistuivat hyvin, ja lujuuden lasku oli vain helpottanut muottien purkamista. Valimo
teki vertailevat valukappaleet myös neitseellisellä hiekalla ja omalla mekaanisesti elvytetyllä
hiekallaan. Näkyvää eroa esimerkiksi kriittisten komponenttien pinnanlaadussa oli havaittavissa vain mekaanisesti elvytetyn hiekan valussa, kun taas neitseellisen ja termisesti elvytetyn laadut vastasivat toisiaan.
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7 Tulosten arviointi
Yleisellä tasolla projekti onnistui erittäin hyvin ja useiden mukana olleiden toimijoiden odotukset ylitettiin, sillä varsinkin alun hankaluudet laitteiston käyttöönotossa saivat työn näyttämään ajoittain mahdottomalta. Myös eri hiekkatyyppien elvyttäminen samalla laitteistolla
näytti projektin alkupuolella erityisen pulmalliselta, sillä etenkin APNB-hiekan termisessä
elvytyksessä vaadittavat lisäkäsittelyt toivat odottamattomia haasteita. Seuravaksi pohditaan
laboratoriokokeiden tuloksia kolmelle hiekkatyypille ja lopuksi esitellään joitakin jatkotutkimuksen tarpeita.
Tuorehiekan terminen elvyttäminen oli erittäin tehotonta, mikä oli odotettavissa hiekkasysteemin luonteesta johtuen. Kuvassa 22 tuorehiekan hehkutushäviöt ovat selvästi muita hiekkanäytteitä suuremmat ja asetettuihin laatuvaatimuksiinkin nähden jopa kolmin- tai nelinkertaiset. Pölypitoisuudesta taulukossa 9 on selvästi havaittavissa, kuinka valimolta tulleessa
kiertohiekassa on vielä arvokkaita hienoaineksia (bentoniittia ja kivihiiltä) jäljellä, kun taas
termisen elvytyksen jälkeen pölypitoisuus on huomattavasti alentunut. Visuaalinen tarkastelu kuvassa 17 myös todistaa, kuinka harvasta hiekkarakeesta oolitisoitunut kuori on lähtenyt ilman kunnolla hiertävää elvytystekniikkaa.
Furaanihiekan elpyminen oli tuloksista huolimatta erityisen tehokasta, sillä sekä visuaalisen
tarkastelun että hehkutushäviökokeiden tuloksia vääristää harmillisen suuret kromiittipitoisuudet valimon 1 hiekassa. Kuvan 15 näytepurkissa on huomattavissa vain erittäin hieno
sävyero, mutta mikroskooppitarkastelu kuvassa 16 paljastaa kvartsihiekkarakeiden elpyneen
hyvin, sillä tummat kromiittihiukkaset vain peittävät ne alleen. Kromiitin hapettuminen
myös nostaa hehkutushäviökokeen tulosta, sillä koetta ei tehty suojakaasussa. Siitä huolimatta tulokset täyttävät asetetut laatukriteerit.
APNB-hiekan elvyttäminen onnistui erittäin hyvin, vaikka sen lisäaineen tarpeesta johtuen
se vaikutti teknisesti hankalimmalta. Kaikki hehkutushäviöt APNB-hiekoille taulukossa 8
ovat uuden hiekan tasolla tai sitä alempana. Raejakaumat vaikuttavat lupaavilta, mutta pölypitoisuuksien pieni kasvu osassa näytteitä saattaa johtua useista tekijöistä kuten lisäaineen
hienoaineksesta tai sen luomista uusista suolayhdisteistä. Myöskään suuren lämpötilan vapauttaman hartsin sitoman pölyn tai faasimuutosten rikkomien rakeiden mahdollisuutta kasvattaa pölypitoisuuksia ei tule jättää huomiotta. APNB-hiekan pH- ja sähkönjohtavuus-testit
antoivat myös odotettuja tuloksia. Emäksisyys kasvoi kaikissa paitsi yhdessä näytteessä ja
sähkönjohtavuudet laskivat huomattavasti, kuten teorian mukaan oli odotettavissa (luku 4.1).
Ainut näyte, jossa emäksisyys laski, oli taivasalla läjitettyä jätehiekkaa, mikä saattaa selittää
kiertohiekoille kehitetystä teoriasta poikkeamisen.
Päästömittauksista liitteessä 1 tulee nostaa esille joitakin huomionarvoisia seikkoja. Suurin
osa päästöistä olivat vertailuarvojen alapuolella paitsi fluoridit, jotka olivat sekä furaani- että
APNB-hiekassa erityisen korkealla. Suuret päästöt olivat myös fuuranihiekan rikit, mikä selittyy sideainesysteemissä käytettävän PTS:n rikkipohjaisuudesta. Myös pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöt ovat korkeat, koska savupiipussa ei ollut minkäänlaista savukaasujen suodatinta. Referenssilaitoksiin verrattuna näkyvin asia on hiilimonoksidin suuri määrä. Koska
tämä laitos ei perustu referensseissä oleville leijupetitekniikoille, on sen käyttämät ilmamäärät pienemmät ja siten epätäydellisen palamisen riskit suuremmat. Toisaalta vähäinen ilmamäärä myös pienentää päästöjen kokonaisilmavirtaa.
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7.1 Keskustelua ja jatkotutkimuksen tarpeet
Tärkeimpänä suuntana laitoksen ja prosessin kehitykselle on elvytettyjen hiekkalaatujen
saattaminen valimoiden vaativalle erinomaiselle tasolle. Muottikokeita tehneiden valimoiden huomaavaa lujuuden laskua tulisi selvittää lisää ja aloittaa sen ehkäisytoimenpiteet teoriaosiossakin mainittujen vesilisäysten tai erityisen tehokkaan pölynpoiston avulla. Pölynpoistotekniikoihin ja mahdollisiin mekaanisen elvytyksen laitteistoihin investoimisesta olisi
hyötyä myös muillekin hiekkasysteemeille, sillä termis-mekaaninen laitos mahdollistaisi
tuorehiekkojen elvyttämisen, ja pölyn sekä etenkin savukaasujen suodattamisella furaanihiekan päästöongelmatkin ratkeaisivat. Vaikka lisälaitteistolle tulisikin varmasti paljon kustannuksia, on tämä silti huomionarvoinen vaihtoehto, sillä laitos toimii usean valimon keskitettynä tuottajana. Tällöin suuret investoinnit tuottavat pidemmällä aikavälillä enemmän
arvoa kuin esimerkiksi yksittäiseen valimoon asennettava termis-mekaaninen laitteisto.
Toinen merkittävä ongelma koeajoissa oli elvytetyn hiekan välivarastointi jäähdytysastioissa
ennen kuin se oli turvallista lähettää siiloihin. Voidaankin ehdottaa, että nykyisen uunin jatkoksi asennettaisiin hiekan jäähdytyskuljetin, joka toimisi myös hukkalämmön kerääjänä.
Näin ollen hiekan lämpötila saataisiin pudotettua paineilmalähettimelle sopivaan lämpötilaan samalla kun kerätään energiaa esimerkiksi prosessin esilämmitykseen. Tietysti teollisen
symbioosin ollessa teemana tässä työssä voisi hukkalämmön käyttöä suunnitella myös muiden läheisyydessä toimivien yritysten tarpeisiin esimerkiksi kaukolämpönä.
Teollisen symbioosin ja keskitetyn elvytyslaitoksen mahdollisuudet tarjoavat myös paljon
aihetta jatkuvaan kehitykseen. Tässä voidaan mennä jopa kahteen eri suuntaan: yhteistyön
tiivistämiseen valimoiden kanssa tai hiekkojen termisen käsittelyn tarjoamiseen myös muille
aloille. Valimoiden kanssa tiiviimpää yhteistyötä voisi olla esimerkiksi kromiittihiekan magneettierottelu tai valmiiden kiertohiekkasekoitusten sekä eri raekokoisten hiekkojen tarjoaminen. Valimoiden uuden hiekan tarve voitaisiin toimittaa elvytyslaitokselle, jossa ne valmistettaisiin elvytettyjen hiekkojen rinnalla asiakkaiden tarpeisiin. Muita aloja kiinnostavaa
tarjontaa voisi olla esimerkiksi jätehiekkojen polttaminen erityisiin maanrakennuksen ja
maisemoinnin tarpeisiin sopiviksi.
Lopuksi kuitenkin palataan projektin keskeisimpään aiheeseen eli elvytettyjen hiekkojen
laadunvarmistukseen. Jatkuvilla koeajoilla, prosessiparametrien säädöillä ja tunnettujen tekniikoiden kartoittamisella voidaan saavuttaa optimaalisesti koko Suomen valimoteollisuuden tarpeisiin muottihiekkoja elvyttävä laitos tai laitosten verkosto, mikä jo sellaisenaan olisi
merkittävä askel kohti kestävämpää ja ympäristöystävällisempää yhteiskuntaa.
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8 Yhteenveto
Tässä työssä tutkittiin keskitetyn elvytyslaitoksen mahdollisuuksia Suomen valimoteollisuudessa. Kirjallisuusselvityksen pohjalta saatiin tietoa hiekkavalimoiden prosessista ja muottihiekkojen ominaisuuksista. Näistä ominaisuuksista etenkin ne, jotka vaikuttavat merkittävästi termiseen elvytykseen, käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Asiat kuten kvartsihiekan
faasimuutokset, kromiittihiekan hapettuminen, tuorehiekan oolitisoituminen ja esterikovetteisen fenolihartsihiekan suolajäämät selvitettiin, jotta laitoksen prosessin käyttöönotto palvelisi suomalaisten valimoiden tarpeita laadukkaan elvytetyn hiekan tuottamisessa. Teoriaosiossa myös tutkittiin sekä yleisimpiä että moderneimpia elvytystekniikoita, jotta saatiin
vertailupohjaa ja kehitysideoita laitoksen prosessille.
Työn kokeellisessa osuudessa koeajettiin elvytyslaitteisto kuuden osallistujavalimon hiekoilla. Hiekkanäytteet tutkittiin ulkonäön, hehkutushäviön, raejakauman ja pH:n sekä sähkönjohtavuuden osalta niin, että saatiin riittävästi tietoa elvytetyn hiekan laadusta ja siten
käytettävyydestä hiekkakaavaus- ja valuprosessissa. Tulosten perusteella etenkin esterikovetteisten fenolihartsihiekkojen elpyminen oli erinomaista, tuorehiekan elpyminen odotetusti tehotonta ja furaanihiekan elpyminen huonolaatuisesta raaka-aineesta johtuen verrattain
epäonnistunutta.
Merkittävin tulos tässä työssä oli kuitenkin termisen elvytyksen laitteiston käyttöönotto keskitetyssä laitoksessa, joka pystyy kierrättämään usean suomalaisen valimon muottihiekkoja.
Näin ollen teollisen symbioosin, kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemat saivat suuria
edistysaskeleita etenkin Suomessa. Tulevaisuuden näkymät myös lupaavat tekniikan jatkuvan kehityksen sekä mahdollisen viemisen muuallekin maailmaan. Tärkeää on siis yhä painottaa, kuinka tällä työllä ei ollut pelkästään valimoteknistä vaan myös suurta yhteiskunnallista merkitystä.
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Liite 1. Savukaasumittausten tulokset
Mittaustulokset

Jätteenpolttoasetus
Furaanihiekka,
mittausjakson
keskiarvot

Päästökomponentit

Fenolihartsihiekka, mittausjakson
keskiarvot

BAT-referenssilaitokset

Vna 151/2013, Jätteenpolttoasetus (1

vrk

30 min

30 min

100 %, A

97 %, B

BAT-yleinen

Operational data of 3 German reference foundries applying thermal sand
regeneration (2

K

L

M

75

60

35

Kaavaus ja valu
kertamuoteilla,
yleinen ja elvytysyksiköt (3

Savukaasu
Lämpötila

ºC

155

158

O2-pitoisuus, kuiva

%

16,8

17,7

CO2-pitoisuus

%

3,0

2,4

Nm³/s

0,15

0,13

mg/Nm³

456

154

kg/h

0,24

0,07

mg/Nm³

20,3

23,7

kg/h

0,01

0,01

mg/Nm³

515

1,4

kg/h

0,27

0,001

mg/Nm³

24,2

28,4

kg/h

0,01

0,01

mg/Nm³

0,47

4,7

kg/h

0,0002

0,002

Tilavuusvirta, NTP, kuiva

11

11

11

14,0

21,0

1,9

4,6

1,8

2,3

1,6

0,0

CO
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta

50

100

200 / 400

400

200

150

50

200

50

120

1

4

2

NOX
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta
SO2
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta
Fluoridit, vetyfluoridina
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta
Formaldehydi
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta

2

Fenolit
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta

mg/Nm³

<0,01

2,7

g/h

<0,003

1,3

TVOC
Pitoisuus, NTP, kuiva

TOC

Ctotal

mg/Nm³

1,2

3,4

g/h

0,63

1,6

mg/Nm³

714

586

kg/h

0,37

0,28

ng TEQ/Nm³

< 0,02

< 0,02

µg/h

< 0,01

< 0,01

Tl, Cd

mg/Nm³

< 0,02

< 0,02

0,05

Cr, Cu, Ni, Pb, Co, Mn, Sb, Zn, As, V

mg/Nm³

10,9

2,1

0,5

Hg

mg/Nm³

0,002

0,001

0,05

g/h

5,4

1,1

Päästömassavirta

10

20

10

2,2

5,7

10,0

10

30

10

0,1

4,9

0,4

Hiukkaset
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta
PCDD/F
Pitoisuus, NTP, kuiva
Päästömassavirta

0,1

Raskasmetallit, NTP, kuiva

Päästömassavirta, yhteensä

Valtioneuvoston asetus jätteenpolttamisesta, Vna 151/2013
Reference Document on
Best Available Techniques in the Smitheries and
Foundries Industry, 4.8.7 Thermal regeneration, Table 4.64
3)
Reference Document on
Best Available Techniques in the Smitheries and
Foundries Industry, Executive Summary
1)
2)

0,006

5…20
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Liite 2. Raejakaumakäyrät

Valimo 1 550 ⁰C elvytetty

Valimo 1 elvyttämätön

Valimo 1 uusi

2

Valimo 2 550 ⁰C elvytetty

Valimo 2 elvyttämätön

3

Valimo 3 550 ⁰C elvytetty

Valimo 3 elvyttämätön

Valimo 3 uusi

4

Valimo 4 550 ⁰C elvytetty

Valimo 4 elvyttämätön

Valimo 4 uusi

5

Valimo 5 550 ⁰C elvytetty

Valimo 5 elvyttämätön

6

Valimo 6 550 ⁰C elvytetty

Valimo 6 elvyttämätön

Valimo 6 uusi

