
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
PROSESSI- JA MATERIAALI
TEKNIIKAN OSASTO 
MATERIAALI- JA KALLIO
TEKNIIKAN LAITOS 
Materiaalien muokkauksen ja 
lämpökäsittelyn laboratorio

Jyri Vahter

KUPARIPUTKEN PLANEETTAVALSSAIMEN VALSSIEN POIKKEU 
TUSKULMAN VAIKUTUS VALSSIEN MUOTOON

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkas 
tettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten.

Espoossa 5.12.1994

Työn valvoja Professori Antti Korhonen

Työn ohjaajat DI Heikki Knaapi
DI Mikko Kärkkäinen



Alkusanat

Tämä diplomityö on tehty Outokumpu Castform Oy:ssä Espoon 
Niittykummussa. Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun 
Prosessi- ja materiaalitekniikan osaston Materiaali- ja 
kalliotekniikan laitoksen Materiaalien muokkauksen ja 
lämpökäsittelyn laboratorioon. Työn parissa tehdyt kokeet 
on tehty Outokumpu Castform Oy:n Porissa sijaitsevalla 
koelaitteistolla.

Materiaalien muokkauksen ja lämpökäsittelyn professorille 
Antti Korhoselle olen kiitollinen työni valvomisesta. 
Diplomityöni ohjaajille DI Heikki Knaapille ja DI Mikko 
Kärkkäiselle olen erittäin kiitollinen kaikista neuvois
ta, kannustuksesta, tuesta sekä mukavasta yhdessä viete
tystä ajasta työni aikana. TkT Olli-Pekka Piirilää Tekni
llisen korkeakoulun Matematiikan laitokselta kiitän suun
nattomasta avusta työn loppuvaiheessa.

DI Mikko Kärkkäistä kiitän erityisesti kaikista tärkeistä 
käytännön neuvoista läpi koko diplomityöni teon ajan. 
Lisäksi kiitän Outokumpu Castform Oy:tä ja sen työnteki
jöitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän työn tekemisen.

Espoossa 29. marraskuuta 1994

Jyri Vahter



TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tekijä ja työn nimi: Jyri Vahter
Kupariputken planeettavalssaimen valssien 
poikkeutuskulman vaikutus valssien muotoon

Päivämäärä: 5.12.1994 Sivumäärä: 63

Osasto: Prosessi- ja materiaali- Professuuri: Mak-65
tekniikan osasto Materiaalien muokkaus

ja lämpökäsittely

Työn valvoja: Professori Antti Korhonen

Työn ohjaajat: DI Heikki Knaapi ja DI Mikko Kärkkäinen

Tämän työn tarkoituksena oli mahdollistaa kupariputken 
planeettavalssaimen valssin kalibrointiosan optimimuodon 
laskeminen valssien eri poikkeutuskulmille. Työssä 
selvitetään Outokumpu Castform Oy:n kehittämää Cast & 
Roll-prosessin periaatetta, jossa planeettavalssaimella 
putkiaihio valssataan paksuseinämäisestä aihiosta ns. 
emoputkeksi, josta vetämällä saadaan lopputuotteet.

Työssä tarkastellaan lisäksi metallien muokkauksen 
mallintamista sekä muokkaustyökalujen muodon 
mallintamista. Valssaimen kalibrointiosan muodon 
laskemiseksi eri poikkeutuskulmien arvoilla kehitettiin 
matemaattinen malli. Tämän mallin perusteella tehtiin 
valssimuodon laskeva tietokoneohjelma.

Ohjelman avulla laskettiin valssimuodot neljällä eri 
poikkeutuskulman arvolla. Kokeita varten valittiin yksi 
valssimuoto. Suoritetuissa kokeissa valssattiin lasketulla 
valssimuodolla useita aihioita ja todettiin valssien 
toimivan sen suuntaisesti, kuin oli odotettukin.
Tutkimusta tullaan jatkamaan tehden kokeita useammilla eri 
poikkeutuskulmien vaatimilla valssimuodoilla



SISÄLLYSLUETTELO:

1. Johdanto.............................................

2. Saumattoman kupariputken valmistaminen Cast &
Roll- menetelmällä..................................  3
2.1 Cast & Roll-menetelmän periaate................  5

2.1.1 Sulattaminen ja jatkuvavalu.............. 6
2.1.2 Oksidikerroksen jyrsiminen...............  10
2.1.3 Planeettavalssaus....................  11
2.1.4 Vetäminen.................................  15

3. Planeettavalssain.................................... H
3.1 Valssaimen toimintaperiaate....................  17
3.2 Valssaimen rakenne..............................  19
3.3 Valssien rakenne................................  20

4. Outokumpu Castform Oy:n planeettavalssainlaitteisto 23
4.1 Syöttörata....................................... 23
4.2 Valssain.........................................  24
4.3 Jättörata........................................  25

5. Muokkauksen mallintaminen ja työkalujen muotoilu... 27
5.1 Valssausvoimien ja -parametrien laskeminen pla

nee tt avals sauksessa.............................  29
5.2 FEM-menetelmän käyttö muokkauksen mallintami

sessa............................................  32
5.2.1 Putkenvalssauksen mallintaminen FEM-mene-

telmällä..................................  33
5.3 Dual-stream-funktioiden käyttö muokkausprosessin

mallintamisessa.................................  38
5.3.1 Dual-stream-funktioteoria................  39
5.3.2 Voimatasapaino systeemissä...............  40

5.4 Muokkaustyökalun diskreetti mallintaminen.....  43
5.5 Valssin poikkeutuskulman merkitys valssausta-

pahtumassa....................................... 44



5.5.1 Valssin poikkeutuskulman vaikutus metallin 
virtaukseen valssaimen muokkausalueella.. 45

5.5.2 Poikkeutuskulman vaikutus aihiossa oleviin
huokosiin.................................. 46

6. Valssimuodon laskemiseen käytettävän matemaattisen
mallin kehittäminen.................................. 49
6.1 Valssin kalibrointiosan profiilin laskeminen... 51
6.2 Laskentamallin käyttäminen tietokoneavustei

sesti............................................  55

7. Uudet valssimuodot................................... 56
7.1 Valssimuotojen laskeminen....................... 56
7.2 Koeajot uudella valssimuodolla.................  61

8. Yhteenveto...........................................  62



1

1. Johdanto

Metalleista valssatut putket ja tangot on perinteisesti 
valmistettu uravalsseilla/1/. Kupariputkien valmistuksessa 
käytetty konventionaalinen menetelmä perustuu valuaihioiden 
kuumapursotukseen. Pursotuksen jälkeen suoritetaan kylmä- 
valssaus pilgervalssaimella/2/. Kylmävalssattu putki vede
tään loppumittaansa vetokeloilla ja jatkuvatoimisilla 
vetokoneilla. Jotta yksittäisenä vaiheena kallis pilger- 
valssaus voitaisiin välttää tulisi pursotetun putkiaihion 
seinämän olla tavallista ohuempi/3/.

Tällöin putki voidaan saattaa loppumittoihinsa suoritta
malla veto suoraan pursotuksen jälkeen. Tämä vaatii kui
tenkin tehokkaan ja investoinniltaan kalliin pursotti- 
men(ns. high-ratiopress, HR-puristimen)/3/. Konventionaali
siin menetelmiin liittyvät korkeat investointikustannukset, 
jotka edellyttävät korkeaa vuosituotantoa(n.20 000-30 000 
tn/v)/4/.

Kasvava kupariputkien kysyntä lukuisilla pienillä teol
listuvien maiden markkinoilla on antanut aiheen kehittää 
uusia menetelmiä, joilla pienien, hyvälaatuisia kupariput
kia tuottavien yksiköiden perustaminen olisi teknista- 
loudellisesti järkevää/3/.

Jo 70-luvulla Outokumpu Oy kokeili kupariputken valmistusta 
jatkuvavaletuista putkiaihioista. Kylmämuokkaus ei kuiten
kaan osoittautunut teknisesti hyväksi ratkaisuksi, sillä 
valurakenne, jota ei saatu hävitettyä kylmämuokkauksella, - 
aiheutti vaikeuksia loppuvedoissa/5/. Valurakenne saatai
siin poistettua hehkuttamalla, mutta suurten putkikieppien 
hehkutus muokkausvaiheiden välillä olisi liian kallis työ
vaihe. Näiden tietojen nojalla päädyttiin sellaiseen tulok
seen, että hyvälaatuisen kupariputken taloudellisesti kan
nattava valmistaminen vaatii kuumamuokkauksen, jonka aikana 
tapahtuu dynaaminen rekristallisaatio, joka hävittää hai-
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tallisen valurakenteen/4/. 197 О-luvulla SMS Schloemann
Siemag AG kehitti ns. planeettavalssaimen(3-roll planetary 
mill, PSW-valssain), jolla saadaan aikaan yhdellä pistolla 
erittäin suuri reduktio halkaisijaltaan pyöreille kappa
leille. Suuren ja nopean reduktion takia päädyttiin kokei
lemaan SMS:n alunperin terästangon ja saumattoman te
räsputken valssaamiseen kehittämää planeettavalssaus- 
menetelmää/4/. Kokeilu osoittautui menestyksekkääksi ja 
Outokumpu Oy patentoi menetelmän ei-rautametallisten putki
en ja tankojen valmistamiseksi. Ensimmäinen tuotannollinen 
laitos(kapasiteetti 10 000 tpa) aloitti toimintansa Etelä- 
koreassa v.1991/6/. V. 1994 on aloittanut tuotannollisen 
toiminnan toinen laitos, joka sijaitsee Kiinassa.

Planeettavalssausprosessissa valssien muodolla on suuri 
merkitys. Valssi on perusmuodoltaan kartiomainen ja koostuu 
kolmesta eri alueesta, joilla on omat tehtävänsä putken 
vaissaamisessa. Osa-alueiden välillä olevien kahden kulman 
suuruuden vaikutus valssausprosessissa on merkittävä.

Planeettavalssauksen valssausominaisuuksista ja -arvoista 
on kuitenkin tehty erittäin vähän yksityiskohtaista tutki
mustyötä/l/. Tässä diplomityössä tutkitaan ns. tilting- 
kulman eli valssien poikkeutuskulman suuruuden vaikutusta 
valssausparametreihin prosessissa. Tieto poikkeutuskulman 
vaikutuksesta valssausparametreihin on tärkeää, jotta put- 
kentekoprosessia voidaan säädellä kontrolloidusti.

Tieto poikkeutuskulman merkityksestä valssausprosessissa 
auttaa myös valssien muodon optimoimisessa. Työn pohjana on 
SMS:n kehittämä teräsputken ja -tangon muokkauksen mallin
tamiseen tarkoitettu FORTRAN-ohjelma. Tarkoituksena on 
kehittää matemaattinen malli, jonka avulla voidaan laskea 
valssin reduktio-ja kalibrointiosan välinen kulma.
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2.Saumattoman kupariputken valmistaminen Cast & Roll- 
menetelmällä

Cast & Roll- menetelmän ydin on jatkuvavaletun putkiaihion 
nopea deformaatio planeettavalssauksen avulla. Cast & Roll- 
tuotantolinja (kuva 2) koostuu sulatus-ja valuosasta, jyr- 
sintäosasta sekä planeettavalssauksesta ja sen jälkeisestä 
kiepityksestä/7/.

Aikaisemmat yritykset valmistaa putkia kylmämuokkaamalla 
osoittivat, että kuumamuokkaus on välttämätön menetelmä, - 
jotta karkearakeinen valurakenne hajoaa ja aihion rakenne 
homogenisoituu. Osoittautui, että on mahdollista saavuttaa 
kuumamuokkausolosuhteet ilman esilämmitystä, mikäli mate
riaali joutuu korkean deformaatioasteen alaiseksi tarpeeksi 
lyhyen ajan sisällä. Tällaiset olosuhteet on mahdollista 
saavuttaa planeettavalssaimella, jonka on kehittänyt SMS 
Schloemann-Siemag/7/.

Menetelmässä valmistetaan aluksi jatkuvavalamalla ontto 
putkiaihio, jonka ulkohalkaisija vaihtelee välillä 80-90 
mm:ä ja seinämänpaksuuden ollessa 20-25 mm:ä(kuva 1).

Kuva 1. Jatkuvavaletun putkiaihion(ulkohalkaisija 80 mm, 
seinämä 20 mm)poikkileikkaushie/З/.
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Aihion pituus on n. 10 m ja painoksi muodostuu em. arvojen 
perusteella 300-500 kg/4/. Valussa putken pintaan syntyvä 
hapettunut kerros poistetaan jyrsimällä aihion pinnasta 
pois n. 0,4 mm kerros. Jyrsitty putkiaihio valssataan tämän 
jälkeen planeettavalssaimella, jossa tapahtuu nopea defor
maatio reduktioasteen ollessa yli 90 %. Planeettavalssauk- 
sen jälkeen putki vedetään haluttuihin loppumittoihin. Suu
rimmat edut menetelmässä käyttökustannusten puolella ovat 
pienemmät työvoimakustannukset, prosessoitavan materiaalin 
parempi saanti, materiaalin määrä prosessissa ja alhaiset 
investointikustannukset/?/.

Kuva 2. Cast & Roll-prosessin tuotantokaavio. (1) aihioiden 
jatkuvavalu, (2) jyrsintä, (3) planeettavalssaus ja (4) 
lopputuotteena syntyvä kiepitetty kupariputki/8/.
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Sulattaminen, valaminen, jyrsintä ja planeettavalssaus voi 
daan hoitaa viidellä operaattorilla per vuoro. Cast & Roll- 
prosessilla tuotettujen putkien keskeisyys on parempi kuin 
konventionaalisesti valmistettujen putkien. Tämä johtuu 
planeettavalssauksessa tapahtuvasta edullisista materiaali- 
virtauksista. Ohuissa ACR-putkissa voidaan saavuttaa jopa 
parempi kuin +-2% keskeisyys helposti/7/.

Valssatut putket ovat ulkonäöltään täysin kirkkaita, koska 
valssaus tehdään inertissä atmosfäärissä, jolloin vältytään 
oksidi kerroksen muodostumiselta putken pinnalle. Tehokkaal
la ja kontrolloidulla valssatun putken jäähdytyksellä 
hallitaan rakeenkasvu valssatussa putkessa. Tiedetään, että 
50 % hiilijäännöksistä aiheutuu piercing-prosessista kon
ventionaalisessa kuumapursotusmenetelmässä ja näitä jään
nöksiä on vaikea poistaa. Cast & Roll-menetelmässä ei 
tällaista ongelmaa ole. Valssatun putken pinnan alle ei 
myöskään muodostu sulkeumia eikä oksidikerroksia, kuten 
konventionaalisesti valmistetuissa putkissa tapahtuu. Ohut- 
seinämäisten ACR-putkien tapauksessa pyörrevirtamittarin 
pohjakohinan taso on sama tai hieman alempi kuin konventio
naalisesti valmistetuilla putkilla/7/.

2.1 Cast & Roll-menetelmän periaate

Kupariputken valmistaminen Cast & Roll-prosessissa perustuu 
seuraaviin kolmeen osavaiheeseen/9/:

-kuparin sulattaminen uunissa ja jatkuvavalu putkiaihioksi 
-aihion jyrsiminen puhtaaksi oksidikerroksesta 
-aihion valssaaminen planeettavalssaimella

Näiden kolmen osavaiheen jälkeen on saatu putkea, joka on 
valmista vetoprosessia varten. Pituutta valssatulla put
kella on n. 100 m, putken halkaisija on reilut 47 mm, sei
nämän paksuus n. 2,5 mm ja raekoko on normaalisti luokkaa
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О, 025-0, 050 mm/4/. Cast S Roll-prosessissa on tärkeää kiin
nittää huomiota valuaihioiden laatuun; ne eivät saa sisäl
tää ilmakuplia tai halkeamia/6/.

Jyrsintävaiheessa on pinta jyrsittävä kauttaaltaan ja 
muokkaavan valssin kiillotus tulee olla riittävän hyvä, 
jotta voidaan varmistaa valssattavalle putkelle sopiva 
pinnanlaatu. Valssien kuluessa käytössä ne voidaan hioa 
uudestaan kuntoon/6/. Valssatun putken veto-ohjelman laa
juus riippuu halutuista loppumitoista. Cast & Roll-proses
silla voidaan valmistaa käytännöllisesti katsoen kaiken
laisia kaupallisia kupariputkia aina ohutseinämäisistä ACR- 
putkista standardoituihin vesiputkiin(max. ulkohalk.28 mm.) 
asti. Pinnanlaatu on aina pääkriteeri kupariputken valmis
tuksessa/10/ .

2.1.1 Sulattaminen ja jatkuvavalu

Casts Roll-tuotantolinjaan kuuluva valimo tuottaa planeet- 
tavalssausta varten putkiaihiot. Valimoon kuuluvat seuraa- 
vat prosessivaiheet/9/:

-raaka-aineen lataaminen sulatusuuniin 
-raaka-aineen sulattaminen 
-putkiaihioiden jatkuvavalu 
-putkiaihioiden sahaaminen



Kuva 3. Horisontaalinen jatkuvavalulinja. Edustalla valu- 
vetokone/ 9/ .

Putkiaihiot valetaan konventionaalisessa ja horisontaali
sessa jatkuvavalulinjassa(kuva 3) . Linja koostuu sulatus-ja 
valu-uunista, valuvetokoneesta, lentävästä sahasta ja vas- 
taanottopöydästä. Raaka-aine, joka koostuu pääasiassa kupa
rikatodeista sekä kierrätetystä prosessiromusta sulatetaan 
kanavatyyppisessä induktiouunissa. Tällaisen uunin teho voi 
olla esim. 1200 kW jolloin saadaan aikaan n. 3 tph sulatus- 
teho. Valu-uunissa on ollut maksimissaan 4 säiepaikkaa/7/. 
Saavutettava valunopeus on 300-400 mm/min, jolla saadaan 
750-1000 kg/h tuotto säielinjaa kohden/10/.

Putkiaihioiden raaka-ainemateriaalina käytetään DHP-kupa- 
ria(fosforilla deoksidoitua kuparia). Kupari sulatetaan su
latusuunissa, jonka jälkeen se kaadetaan valu-uuniin. En
nenkuin raaka-aine on kaadettu valu-uuniin on otettu näyt-
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teet kemiallista analyysiä varten, jotta on varmistuttu 
sulan oikeasta kemiallisesta koostumuksesta/9/.

Sulatusuunin kallistaminen tapahtuu hydraulisten sylinteri
en avulla. Sulatusuuni on induktiouuni, joka on varustettu 
yhdellä tai useammalla induktorilla. Raaka-ainemateriaali 
sulatetaan induktoreihin muodostettavan lämmön avulla. Va
lu-uunin etuseinässä on aukko, jonka ympärille on asennettu 
teräksinen laippa. Teräksiseen laippaan on kiinnitetty va
lumuotit. Valumuottien ulkopuolelle on asennettu vesijääh
dytteiset kuparihylsyt. Valumuotti-jäähdytys kokonaisuus on 
asennettu teräksiseen laippaan siten, että grafiittimuot- 
tien toinen pää ylettyy uunin sisälle ja toinen pää on 
uunin ulkopuolella ja jäähdytetty vedellä/9/.

Ennen kuin valu-uuni käännetään vaaka-asentoon asennetaan 
ns. aloituspäät grafiittimuottien sisään/9/. Aloituspäät 
estävät sulan kuparin valumisen ulos uunista ja samalla ne 
toimivat valanteen siemenenä, johon sula kupari jähmettyy 
kiinni. Tämän jälkeen valu-uuni käännetään vaaka-asentoon 
ja sula kupari valuu grafiittimuotin ja tuurnan muodosta
maan tyhjään tilaan. Sulan kuparin jähmettyminen tapahtuu 
vesijäähdytteisissä grafiittimuoteissa, joissa on tuurna 
sisällä/7/. Nyt voidaan kiinnittää myös aloituspäät kiinni 
vetoakseleiden välityksellä valuvetokoneeseen. Valuvetokone 
käynnistetään ja putkiaihioiden valaminen alkaa.

Valuvetokone vetää valettua aihiota nykien ulos valu-uunis
ta siten, että aihiota vedetään n.10 mm ensin ulos ja työn
netään tämän jälkeen sisään takaisinpäin n.l mm. Tällainen 
nykivä ulosveto estää suulakkeen tukkeutumisen höyrysty
vistä metalleista(lyijy,sinkki), koska ne eivät pääsee 
kiinnittymään suulakkeeseen nyinnän johdosta. Haitallisia 
aineita aihiossa ovat sellaiset, jotka höyrystyvät. Aineet, 
jotka ainostaan sulavat, mutta eivät höyrysty eivät ole 
haitallisia. Valu-uuniin asennettavien valumuottisäikeiden 
lukumäärä riippuu vaadittavasta tuotantomäärästä/6/.
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Yhden valumuottisäikeen tuotto on n. 800 kg/h. Esimerkiksi 
10 000 tpa kapasiteetti vaatii kolme ulos tulevaa säie- 
linjaa valu-uuniin ja valu-uunin kapasiteetiksi tulee näin 
ollen 2,4 tph/б/. Valettavien aihioiden mitat määräytyvät 
prosessin asettamien vaatimusten, tuoteskaalan ja tehtaan 
tuotantomäärän mukaan/7/. Jotta aihioiden jatkoprosessointi 
olisi mahdollista on pidettävä huoli, että niissä ei ole 
huokosia sisällä tai säröjä pinnalla. Nämä ongelmat voidaan 
välttää riittävällä sulamassan laaduntarkkailulla ja olo
suhteiden tarkkailulla jähmettymisalueella/11/. Yleisesti 
ulkohalkaisija vaihtelee välillä 80-90 mm ja seinämänpak- 
suus 20-25 mm. Pituus on tavallisesti 10-13 m ja näiden 
mittojen perusteella paino on 400-600 kg/7/.

Valuvetokone on sijoitettu on hieman etäämmälle valu- 
uunista ja sen tehtävänä on siis vetää muodostuvaa 
valuaihiota tasaisesti ulos valu-uunista. Valuvetokonetta 
ohjataan tietokoneen avulla oikeanlaisen vedon aikaansaami
seksi/9/. Saanti sulatuksessa ja jatkuvavalussa on 98,0% 
/6/. Vetokoneen jälkeen putkiaihio sahataan ns. lentävällä 
sahalla halutun mittaiseksi. Saha on rakennettu siten, että 
sitä voidaan käyttää sekä manuaalisesti että automaattises
ti. Sahalaite on sijoitettu kiskoille, jotta se voi liikkua 
sahauksen aikana liikkuvan putkiaihion mukana/9/. Aihion 
heiluminen sahauksen aikana on estetty hydraulisilla sylin
tereillä toimivien puristimien avulla. Sahauksen jälkeen 
aihiot saapuvat työpöydälle, josta ne siirretään automaat
tisesti oksidikerroksen jyrsintään.
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2.1.2 Oksidikerroksen jyrsiminen

Jyrsintäkone(kuva 4) koostuu seuraavista osista/9/:

-jyrsintäkone, jossa on kaksi jyrsintäterää
-syöttörullat
-syöttö-ja paluupöytä
-aihionkääntölaite
-jyrsintäjätteen keräyssysteemi

Kuva 4. Jyrsintäkone/9/.

Valuaihioiden pinta on kevyesti oksidoitunut valun jälkeen 
ja myöskin niiden pinta alkaa muodostua karkeammaksi, kun 
grafiittimuottien käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan. Aihion 
ulkopinnalla on myös kuonasulkeumia. Jotta aihion pinnasta 
saataisiin pois kaikki nämä virheet suoritetaan pinnan 
jyrsintä ennen valssausta/7/. Tuotteiden laadun kannalta 
jyrsintä on erittäin tärkeä prosessivaihe, sillä etenkin
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ohutseinämäisiä ACR-putkia valmistettaessa pienetkin puut
teet jyrsinnässä saattavat aiheuttaa ongelmia valmistus
prosessin loppupäässä/10/.

Aihioiden jyrsintä suoritetaan kolmella työnnöllä jyrsin- 
täkoneen läpi. Jokaisella kerralla aihiosta jyrsitään kaksi 
60 asteen sektoria pois/10/. Jyrsintä suoritetaan pyörivil
lä jyrsintäterillä, jotka jyrsivät pinnasta n. 0,4 mm:n 
kerroksen pois/6/. Jokaisen piston jälkeen aihiota käänne
tään, jotta aihion pinta saadaan jyrsittyä kauttaaltaan/9/. 
Saanti jyrsinnässä on 97,0% /6/.

Jyrsintäjäte kerätään silppukuljettimen avulla jyrsintäko- 
neen takana olevaan laatikkoon. Jyrsintäkone on peitetty 
suojakannella, joka estää silpun leviämisen ympäristöön/9/.

2.1.3 Planeettavalssaus

Jyrsinnän jälkeen putkiaihiot siirretään planeettavalssai- 
men(kuva 5) lähellä olevalle työpöydälle. Aihiot nostetaan 
työpöydältä nostimien avulla PSW-valssaimen syöttöpuolella 
olevalle rullaradalle(kuva 6). Valssaus suoritetaan esikuu
mentamattomalle putkiaihiolle/4/. Tämän jälkeen aihion si
sään työnnetään tuurna, joka estää putken umpeutumisen 
valssauksen aikana.

Kuva 5. Planeettavalssain/12/
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Kuva 6. Planeettavalssain syöttöpuolelta nähtynä/4/. Vals 
sattavaa aihiota ollaan juuri nostamassa rullaradalle.

Tuurna koostuu kärjestä ja ontosta varresta, joka pitää 
kärjen paikoillaan valssausaukossa. Tuurnan varsi on tehty 
ontoksi, jotta sen avulla voidaan puhaltaa typpeä kuuma- 
muokkausalueelle inertin atmosfäärin aikaansaamiseksi. 
Tämän ansiosta putken sisäpinnalle ei muodostu oksidiker- 
rosta eikä myöskään hiilikerrosta, koska voiteluaineita ei 
käytetä/Ю/. Tuurnan varsi kulkee työntövaunun työntimen 
läpi. Työntövaunun tehtävänä on työntää aihiota planeetta- 
valssaimeen. Planeettavalssaimessa aihion poikkipinnan muo
donmuutos saadaan aikaan kolmen kartiomaisen valssin avul
la/9/. Muokkausaste on yli 90 %/4/. Kupariputkiaihion läm
pötila nousee erittäin nopeasti, koska plastinen työ muut
tuu pääosin lämmöksi. Vain pieni osa(10 I) varastoituu 
hilavirheisiin(dislokaatiot). Loppu(n.90 %) muuttuu edel
leen lämmöksi. Tämän johdosta kuparissa tapahtuu dynaaminen 
kristailisaatio/7/.
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Konventionaalisissa menetelmissä hienon raerakenteen saa
vuttaminen vaatii ylimääräistä käsittelyä erillisessä 
uunissa. PSW-valssaimessa suuri reduktio aiheuttaa lämmön 
kehittymistä ja kuparin lämpötila nousee sen rekristal- 
lisaatioalueelle, mikä aiheuttaa hienorakeisen mikroraken
teen muodostumisen/13/. Tämän seurauksena on se, että 
kylmämuokkaus muuttuu kuumamuokkaukseksi aihion edetessä 
valssikidassa reduktioalueelta kalibrointialueelle aiheut
taen edulliset muutokset raerakenteessa. Valssatussa put
kessa rakeet ovat pieniä ja keskenään samansuuntaisia.Näin 
ollen putken ollessa pehmeässä tilassa se on suoraan valmis 
jäljempänä suoritettavia vetoja varten/11/.

Porissa olevalla pilot-tehtaalla tehdyissä kokeissa on 
todettu,että putken kovuus nousee valuaihion kovuudesta 40 
HV n. 110 HV: iin valssauksessa ja putoaa 50-80 HV:iin riip
puen jäähdytyksen tehokkuudesta/11/. Valssaimesta ulostule- 
va putki on punahehkuinen ja se jäähdytetään vesisuihkuilla 
ennen huoneatmosfääriin saapumista, jotta vältettäisiin 
oksidikerroksen muodostuminen pinnalle/7/. Lämpötila vals
sikidassa nousee n. 700 asteeseen riippuen valssausno- 
peudesta, deformaatioasteesta ja jäähdytyksestä/10/.

PSW-valssauksella päästään yhdellä pistolla samaan redukti
oon kuin konventionaalisella valssausmenetelmällä kahdek
salla pistolla/14/. PSW-valssauksen aikana valetun aihion 
karkea raerakenne muuttuu siten, että rakeet venyvät pit
kulaisiksi. Lämmönkehityksen ansiosta pitkulaiset rakeet 
muuttuvat pallomaisiksi ja näin ollen valssaimesta ulos 
tuleva putki sopivassa tilassa vetämistä varten/13/. Vals
saimesta ulostuleva putki kiepitetään ja se on valmiina 
jatkokäsittelyä varten. Normaalisti raekoko on luokkaa 
0,020-0,040 mm, mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat jat
kossa suoritettaville vedoille/7/.
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Planeettavalssauksen tuotteena saadaan putkea, jonka seinä
män paksuuden toleranssi on 5% /15/. Ulostulevan putken 
nopeus on 12-15 m/min(vastaa 2,6-3,2 tph) todellisen tuoton 
ollessa n. 2,2 tph,kun otetaan huomioon keskeytysajat/6/. - 
Planeettavalssaimen rakenne on sellainen, että se sallii 
sekä ohuempi- että paksumpiseinämätsen putken valmistami
sen, joiden pituus voi olla yli 100 m/14/. Valssattavan 
putken dimensioita voidaan varioida tietyissä rajoissa 
erilaisilla tuurnan halkaisijoiden ja valssisäätöjen avul
la/7/. PSW-valssaimella valmistettavan putken seinämänpak- 
suuden vaihteluväli on suurempi kuin konventionaalisissa 
valssausmenetelmissä/16/. Kuvasta 6 voidaan nähdä seinämän- 
paksuuden ja ulkohalkaisijan vaihteluvälialueet,kun on 
vertailtu PSW-valssainta ja pilger-valssainta keskenään.

3001— Pilger mill area

PSW area

Dimensions rolled 
by Hunt Steel/USA

Dimensions rolled 
by Maxhütte, 
Eschweiler

70 [mm]

Wall thickness

Kuva 7. PSW-ja Pilger-menetelmillä valssattavien putkien 
dimensioalueet/16/.



15

Putkea valssattaessa sen alku- ja loppupäästä leikataan n. 
300 mm:n pätkät pois/6/. Tehtyjen tutkimusten perusteella 
uskotaan, että muokkauksen aikana putken pinta halkeilee ja 
hitsautuu takaisin kiinni moneen kertaan/4/. Planeetta- 
valssaimella voidaan valssata myös materiaalia, joka 
sisältää jonkin asteisia sisäisiä rakennevirheitä. Saatavat 
lopputuotteet ovat huolimatta korkeasta reduktioasteestä 
silti laadullisesti hyväksyttäviä. Valssauksen aikana 
putken pinnalle muodostuu kevyt spiraalimainen jälki, mutta 
tällä ei ole merkitystä putken jatkokäsittelyn suhteen/13/.

Valssaimella voidaan valssata myös poikkileikkauksiltaan 8- 
kulmaisia ja neliön muotoisia aihioita/13/. Koska PSW :ssä 
ei käytetä lentävää tuurnaa saadaan lähtöaihioiden painot 
kolmesta neljään kertaan suuremmiksi kuin konventionaali
sissa menetelmissä. Tästä aiheutuu se,että saanti muodostuu 
huomattavasti suuremmaksi/16/. Saanti planeettavalssaukses- 
sa on 99,5%. Valssatun putken mahdolliset viat löydetään 
pyörrevirtatestauksen avulla/6/.

Tärkeää on se, että kiinnihitsautuminen tapahtuu täydelli
sesti eikä aineen sisälle jää esimerkiksi oksidikalvoja. 
Rekristallisaatiolämpötilassaan kupari on hyvin reaktiivis
ta, jolloin hapettavissa olosuhteissa murtuman pintaan 
voisi muodostua ohut oksidikalvo, joka saattaisi estää 
kuparia hitsautumasta kunnolla takaisin kiinni. Tämän 
mahdollisuuden eliminoimiseksi on valssaimen ympärillä 
oleva suojakoppa tiivistetty ja sen sisällä pidetään neut
raalia typpiatmosfääriä valssauksen aikana/4/.

2.1.4 Vetäminen

Valssauksen jälkeen putken pintaan jäävä kevyt spiraalimai
nen jälki häviää jo ensimmäisen vedon yhteydessä/4/. Vals
satut putket ovat kokonaan rekristailisoituneessa tilassa, 
joten niitä ei tarvitse välihehkuttaa, vaan niille voidaan
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suorittaa veto suoraan konventionaalisin menetelmin/4/. 
Rekristallisoitunut pehmeä materiaali on valmista vedettä
väksi ilman välihehkutusta/11/.

Putkien pehmeästä tilasta johtuen on niitä käsiteltävä ja 
kuljetettava erityisen varovasti. Yleensä putkea valssataan 
yhteen mittaan, josta se vedetään haluttuun loppumit
taan/4/. Veto-ohjelman laajuus riippuu halutun putken 
lopullisesta halkaisijasta ja seinämänpaksuudesta.
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3. Planeettavalssain

Planeettavalssain(PSW-valssain) on ensimmäinen jatkuvatoi
minen suureen reduktioon pystyvä valssi. Ensimmäinen kau
pallinen planeettavalssain aloitti toimintansa Länsi-Sak
sassa v. 1975(terästangon valmistus)/16/. Planeettavals- 
saimessa poikkipinnan reduktio saadaan aikaan kartiomaisten 
valssien avulla, jotka ovat sijoitettu 120 asteen kulmaan 
toisiinsa nähden/15/. Valssattava putkiaihio ja tuurna 
syötetään valssien keskelle ja muokkaus alkaa tapahtua.

3.1 Valssaimen toimintaperiaate

Planeettavalssain(PSW=Planeten-Schrägwalzwerk) on alunperin 
kehitetty terästangon ja -putken valssaukseen. Valssaimen 
muokkaava osuus koostuu tuurnasta ja kolmesta kartion muo
toisesta valssista, jotka on sijoitettu pyörivään rootto
riin 120 asteen kulmaan toisiinsa nähden. Kuvasta 8 voidaan 
nähdä valssaimen muokkausosuus.

Kuva 8. Planeettavalssaimen muokkausperiaate/8/.
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Tuurnan liukuvuuden parantamiseksi ja liiallisen kuumene
misen estämiseksi on tuurnaan järjestetty suojakaasuvirtaus 
valssauksen ajaksi. Juuri ennen putkiaihion loppua tuurna 
vedetään pois aihion sisältä, jolloin vältytään tuurnan 
iskeytymiseltä valsseihin/4/. Valssaimessa on kaksi käyt
töä: pää-ja apukäyttö. Pääkäytöllä pyöritetään roottoria ja 
apukäytöllä säädetään valssien pyörimistä akseliansa ympä
ri .

Roottori, jossa valssit ovat kiinni, pyörii nopeudella 400- 
440 kierrosta minuutissa/10/. Apukäytön kierrosnopeus 
säädetään tapauskohtaisesti, siten ettei ulostuleva vals
sattu putki pyöri. Tämä mahdollistaa valssatun putken 
kiepittämisen. Valssin akselin suunta on poikkeutettu 
valssattavan aihion akselin suunnasta. Tämä poikkeutuskulma 
yhdessä syöttövaunun työnnön kanssa saa aikaan aihion 
etenemisen muokkausalueen läpi/З/. Materiaalin kertareduk- 
tio on PSW-valssauksessa yli 90 %/5/. Aihio syötetään 
huoneenlämpöisenä valssaimeen ja muokkaustapahtuma alkaa 
aluksi kylmävalssauksena ja jatkuu kuumavalssauksena. 
Valssit joutuvat suurimman rasituksen alaisiksi muokkauksen 
alkuvaiheessa, jolloin kysymyksessä on siis kylmävalssaus. 
Valssit kuluvat vähitellen tältä reduktioalueelta karheik
si. Aihion lämmetessä reduktioalueella kitkan ansiosta se 
siirtyy kalibrointialueelle, jossa kylmävalssaus muuttuu 
kuumavalssaukseksi.Tietyin väliajoin valssit täytyy vaihtaa 
kiillotettuihin valsseihin/Ю/.

Käytännössä valssisarjan vaihto tehdään 200 tonnin välein 
ja samaa sarjaa voidaan käyttää 10 kertaa eli yhden sarjan 
elinkaareksi muodostuu 200 tonnia/10/. Valssauksen aikana 
kuparin lämpötila kohoaa sen rekristailisäätiolämpötila- 
alueelle. Tämän takia valsseja jäähdytetään vesisuihkulla. 
Putkeen tämä vesisuihku ei juurikaan vaikuta, vaan putki 
jäähdytetään heti valssaimen perässä olevassa vesikylvys- 
sä/4/. Valssaimella saadaan laajalla asteikolla erilaisia 
putken poikkileikkausmuotoj a säätämällä valssien kes-
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kinaista asentoa. Mikäli valssattavan putken halkaisija 
muuttuu merkittävästi tai valssit vaurioituvat suoritetaan 
valssien vaihto. Tämä operaatio kestää n. 15 minuuttia/15/.

3.2 Valssaimen rakenne

Planeettavalssaimen muokkaavat työkalut ovat kolme kartion- 
muotoista valssia ja tuurna/17/. Valssit on kiinnitetty 
rengasmaiseen roottoriin 120 asteen kulmassa toisiinsa näh
den ja tuurna on niiden keskellä/4/. Vaissaussuuntaan 
nähden kunkin valssin akseli on 50 asteen kulmassa/15/ ja 
lisäksi kunkin valssin perää on poikkeutettu roottorin 
säteen suunnasta noin 7 astetta/З/. Tätä poikkeutuskulmaa 
kutsutaan kirjallisuudessa myös termeillä tilting angle, - 
inclination angle, off-set angle ja feed angle.

Materiaaliakselin ja valssiakselin välillä olevasta suu
resta kulmasta on etua, sillä valssattava materiaali ei 
taivu muokkausprosessin aikana, kun kulma on suuri(50 as
tetta) . Materiaalin taipumattomuus on edellytys suurien 
poikkileikkausreduktioiden aikaansaamiseksi/16/. Valssit 
pyörivät kukin myös oman akselinsa ympäri/4/. Roottorin 
pyörimisnopeus on n.400-440 kierr./min ja valssit pyörivät 
akseliensa ympäri n.100 kierr./min. Ulostulevan putken 
nopeus riippuu roottorin kierrosnopeudesta ja ns. pitch'is- 
tä. Pitch'illä tarkoitetaan putken eteenpäin kulkemaa mat
kaa, kun roottori pyörähtää yhden kierroksen. Edellä maini
tuilla arvoilla tämä matka vaihtelee välillä 25-45 mm., 
eikä sitä voida juuri kasvattaa näistä arvoista, mikäli 
halutaan säilyttää putken hyvä vedettävyys/Ю/.

Valssattava putki kulkee roottorin renkaan läpi. Roottori 
ja siihen kiinnitetyt valssit pyörivät valssattavan putken 
ympäri, jolloin valssit muokkaavat putken(kuva 7). Putki- 
aihion reiän umpeutuminen valssattaessa estetään tuurnalla. 
Valssaimen ympärillä oleva koppa suojelee onnettomuuksilta
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ja se mahdollistaa sopivan suojakaasuatmosfäärin aikaansaa
misen. Valssainta edeltää syöttörata ja sen jälkeen on 
jättörata/4/.

Kuva 9. Kartiomaiset valssit, tuurna ja valssattava put 
ki/12/.

3.3 Valssien rakenne

Valssaustilanteessa valssi joutuu viivamaisen paineen 
alaiseksi muokkausvyöhykkeen etenemiskohdassa. Muokkaava 
työkalu joutuu paikoitellen ottamaan vastaan suuria pin
tapaineita. PSW-valssaimessa valssien muodon monimutkaisuus 
ja koko prosessin monimuotoisuus vaikeuttaa huomattavasti 
tilanteen mallintamista. Kupariputken PSW-valssauksessa 
putki kuumenee muokkauksen aikana. Valssauksen alussa 
lämpötila vastaa kuparin kylmävalssaustilannetta ja lopussa 
kuumavalssausta. Lämpötilan kehitystä muokkauksen etenemi
sen suhteen ei tarkalleen tunneta/4/.

Valssien on lisäksi muodostettava sopiva kitkapari kuparin 
kanssa, jotta yhtäältä valssattava kupari ei tahmaantuisi 
valsseihin kiinni ja toisaalta valssit vetäisivät putkea 
valssikitaan. Tahmaantumista voidaan estää mm. pintojen vä
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lisellä voitelulla, materiaalien sopivilla kovuusarvoilla, 
materiaalien sopivilla mikrorakenteilla sekä vastakkain 
olevien materiaalien sopivilla keskinäisillä kitkaominai- 
suuksilla.

PSW-valssaimessa valssit joutuvat valssaustilanteessa 
jatkuvasti toistuvan lämpöshokin alaisiksi. Kupariputki 
kuumenee muokkauslämmön vaikutuksesta noin 700 asteeseen. 
Vaikka kosketus valssin yksittäisen kohdan ja putken vä
lillä onkin hyvin lyhytaikaista kerrallaan,on valssi jat
kuvassa kontaktissa putkeen, joka kuumentaa valssia. Lii
allisen kuumenemisen ehkäisemiseksi valsseja jäähdytetään 
niihin suunnatuilla vesisuihkulla. Näin ollaan tilanteessa, 
jossa viivamainen lämpöshokkivyöhyke pyyhkii jatkuvasti 
valssin ylitse. Kupariputken PSW-valssaimessa on valssien 
kestettävä painetta, lämpöshokkia ja lisäksi niiden materi
aalin tulee muodostaa sovelias kitkapari kuparin kanssa/4/.

PSW-valssaimessa valssien muodolla on erittäin suuri merki
tys. Valssien tulee vetää putkea samalla kun ne tekevät yli 
90 % : n reduktion ja viimeistelevät ulos tulevan putken 
pinnan. Kartion muotoisesta valssista voidaan nimetä kolme 
muodonmuutosprosessin kannalta tärkeää aluetta. Nämä ovat 
reduktio-, kalibrointi ja pyöristysalue/4/. Kuvaan 10 on 
merkitty nämä kolme eri aluetta. Valssien materiaa1inva— 
linnassa on huomioitava kulutuskestävyyden lisäksi myös se, 
että sillä on oltava kyllin hyvät kiillotusominaisuudet 
tuottaakseen putkelle sileän pinnan/6/.

Kuvassa 10 näkyy reduktioalueella urat, jotka on tehty 
putken imemisvaikutuksen parantamiseksi. Reduktioalueella 
muokkaus alkaa kylmävalssauksena ja muuttuu lämmönkehityk- 
sen seurauksena kuuraavalssaukseksi, jona se jatkuu kalib
rointi- ja pyöristysalueella. Valssimuodon optimointi edel
leen paremmaksi on vahvasti Outokummun intressien mukaista. 
Tämän vuoksi tehdään jatkuvasti tutkimustyötä, johon tämä 
diplomityö liittyy olennaisena osana.
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Kuva 10. Valssin kaaviokuva, jossa on esitettynä a) reduk 
tiealue, b) kalibrointialue sekä c) pyöristysalue/4/.
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4. Outokumpu Castform Oy: n planeettavalssainlaitteisto

Outokumpu Castform Oy:n valssainlaitteisto sijaitsee Outo
kumpu Oy: n Porin tehtailla ja sen on toimittanut SMS 
Schloemann-Siemag AG vuonna 1986. Laitteisto kuuluu täy
simittakaavaiseen pilot-laitokseen, jossa Cast & Roll-pro
sessia on testattu ja kehitetty vuodesta 1987 lähtien. Pro- 
sessitutkimusten pääkohteina ovat olleet valssiprofiili ja 
materiaalinvalinta valssityökaluihin/7/.

Valssattava aihio syötetään prosessiin lämmittämättömänä ja 
muokkauksen aikana se kuumenee sisäisen kitkan ansiosta ku
parin rekristallisaatiolämpötila-alueelle. Ulos tulevan 
valssatun putken mitat riippuvat mm. valssien asetuksista 
ja ulos tulevan putken nopeudesta. Normaalimittainen Porin 
laitteistolla valssattu putki on ulkohalkaisijaltaan noin 
47 mm, sen seinämän paksuus on 2-2,5 mm ja sen pituus on 
noin 100 metriä/5/.

4.1 Syöttörata

Valssauslinjassa valssaimen eteen on sijoitettu syöttörata, 
josta putkiaihio syötetään valssaimeen. Syöttörata(kuva 11) 
koostuu seuraavista osista:

- pöytä, joka toimii valssaukseen valmiiden kaaputettujen 
putkiaihioiden välivarastona(a)

- valssattavan aihion rullaradalle siirtävä laitteisto(b)
- rullarata(c)
- putken työnnin(d)
- tuurna sekä tuurnan varsi
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Kuva 11. Planeettavalssalmen syöttörata/18/.

Välivarastona toimiva pöytä on 10 metriä pitkä. Putken 
pöydältä rullaradalle siirtäviä nostimia on 4 kappaletta. 
Rullaradassa on 8 nousevaa ja laskevaa vartta, joissa on 
päissä rullat putken ja tuurnavarren kannattamista varten. 
Kun putkiaihio on nostettu rullaradalle työnnetään sen 
sisään tuurna ja putkiaihiota liikuttava vaunu alkaa työn
tää aihiota valssiin/4/.

4.2 Valssain

Muokkaus valssaimessa tapahtuu kolmen kartiomaisen valssin 
ja tuurnan avulla. Valssipäät on kiinnitetty pyörivään 
roottoriin ja tuurna pitkään varteen/19/. Valssaimessa on 
kolme sähkömoottoria, joista kaksi kuuluu pääkäyt
töön (roottorin pyöritys) ja kolmas moottori pyörittää vals-
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seja. Valssein on ympäröity suojakopalla, jonka tehtävänä 
on suojella mahdollisissa vaaratilanteissa.

Suojakoppa on tiivistetty valssauksessa käytettävän suoja- 
kaasun käytön vuoksi. Suojakaasuatmosfäärin ylläpitämiseksi 
kopan sisään johdetaan jatkuva typpivirta. Muokkausproses
sin aikana kupari kuumenee nopeasti tapahtuvan suuren 
plastisen muodonmuutoksen vaikutuksesta n. 700 asteen 
lämpötilaan. Valssien liiallinen kuumentuminen on estetty 
niiden sisäisellä öljyjäähdytyksellä sekä ulkoisella vesi- 
jäähdytyksellä. Tuurnaan on järjestetty suojakaasuvirtaus 
liukuvuuden parantamiseksi ja liiallisen kuumentumisen 
estämiseksi/4/.

4.3 Jättörata

Valssaimen jättöradan pääosat ovat a)sammutusallas, b)leik
kuri ja c)kelain(kuva 12). Sammutusallas on heti valssaimen 
jälkeen siten ettei valssattu putki joudu kuumana lainkaan 
kosketuksiin ilman kanssa. Sammutusaltaassa virtaava vesi 
jäähdyttää putken nopeasti ja siten hidastaa mahdollista 
putken pinnan hapettumista. Sammutusallasta seuraa auto
maattisesti toimiva hydraulinen leikkuri/4/.

Leikkuri leikkaa valssatun putken alku-ja loppupäästä alle 
metrin mittaisen pätkän pois. Koska nämä pois leikattavat 
pätkät ovat ainoat valssauksessa syntyvät hukkapalat, on 
PSW-valssaimen saanti erinomainen esimerkiksi pursotukseen 
verrattuna. Leikkurin jälkeen kelain kiertää putken kelalle 
koriin. Kelaamisen mahdollistamiseksi on valssatun putken 
pituusakselin suuntainen pyöriminen eliminoitu. Tämä teh
dään säätämällä valssien ja roottorin pyörimisnopeuksien 
suhdetta apukäytöllä/20/.
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Kuva 12. Planeettavalssaimen jättörata/18/.
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5. Muokkauksen mallintaminen ja työkalujen muotoilu

Muottien ja muokkausprosessien kehittäminen metallinmuok- 
kausteollisuudessa perustuu laajalti empiirisiin tekijöihin 
ja intuitioon, mikä johtuu systemaattisen analysoinnin 
puutteesta. Tällainen menettely saattaa joskus olla syypää 
siihen, että suoritetaan useita kalliita yrityksiä proto
tyypin avulla, kun yritetään saada alkuun uutta muokkaus
prosessia. Useimmat metallien muokkauksen piirissä liik
kuvat teoreettiset menetelmät käsittelevät symmetrisiä ja 
tasomuodonmuutosongelmia/21/.

Materiaalin virtaamisen mallintamiseen on kehitetty lu
kuisia menetelmiä, joista jotkin ovat saattaneet olla ris
tiriitaisia ja toiset niitä täydentäviä, mutta kaikkia 
näitä menetelmiä yhdistää ajatus siitä, että plastinen 
deformaatio on jaettu homogeeniseen ja epähomogeeniseen 
osaan. Homogeeninen deformaatio määritellään yleensä aina 
haluttuna muodonmuutoksena, kun taas epähomogeeninen de
formaatio vaikuttaa makroleikkausjännitysten esiintymiseen 
ja suuruuteen ja näiden ollessa epäkeskisiä muok
kausprosessin suhteen aiheuttavat materiaalin mekaanisten 
ominaisuuksien heikkenemistä monilla eri tavoin/22/.

Todelliset muokkausprosessit sisältävät monessa tapauksessa 
kolmiulotteista geometriaa ja tästä johtuen on uusia mene
telmiä kehitetty ja kehitetään edelleen. Yksi yleisimmistä 
menetelmistä, FEM (finite element method)tarjoaa mallinta- 
misongelmaan täydellisen ratkaisun. FEM-menetelmä sisältää 
kuitenkin joitakin suuriakin rajoituksia, joista pitkä 
tietokonelaskenta-aika on ehkä menetelmän käytön kannalta 
rajoittavin/21/. Muokkaustyökaluj en muotoilussa voidaan 
havaita kaksi vallitsevaa päästrategiaa/23/.

Voidaan valita ajattelutapa, joka perustuu jatkuvuuteen eli 
muokkaustyökalun profiili muotoillaan erityisillä jatkuvil-
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la matemaattisilla funktioilla(esim. paraabeli, hyperbeli 
jne.), jotka sisältävät tuntemattomia tekijöitä. Jotkin 
tuntemattomat tekijät voidaan määrätä reunaehtojen avulla, 
jotka prosessiolosuhteet asettavat ja näiden määrittelyjen 
avulla voidaan siten laskea arvot yhdelle tai kahdelle 
muuttujalle perustaen laskenta jollekin fysikaaliselle 
minimiarvolle(esim. minimi deformaatioenergia). Saatavan 
työkaluprofiiliapproksimaation tarkkuus riippuu suuresti 
approksimoivan jatkuvan funktion tuntemattomien tekijöiden 
määrästä. Tuntemattomien tekijöiden lukumäärän kasvu johtaa 
epämiellyttävästi myöskin yhtälöiden lukumäärän kasvuun 
systeemissä, jonka avulla ratkaisua ongelmaan ollaan hake
massa/23/ .

Lisäksi on huomioitava se, että sanottujen tekijöiden 
lineaarinen riippumattomuus toteutuu. Kun otetaan huomioon, 
että systeemi koostuu olennaisesti epälineaarisista ja 
melkein aina vaivalloisesti käsiteltävistä yhtälöistä on 
ilmeistä, että tuntemattomien tekijöiden määrittäminen 
vaikeutuu aina huomattavasti, kun tekijöiden lukumäärä 
kasvaa. Diskreetti (epäjatkuva) lähestymistapa yksinkertais
taa tilannetta huomattavasti. Tässä tapauksessa työkalun 
profiilia ei approksimoida jatkuvalla käyrällä vaan suu
rella määrällä toisiinsa yhdistyviä erillisiä viivoja/23/.

Jatkuvassa menetelmässä tuntemattomat ratkaistaan yhtäai
kaisesti systeemin yhtälöillä(jonkin minimiehdon avulla), 
kun taas diskreettimenetelmässä edetään solmukohdasta 
eteenpäin toiseen solmuun huomioiden ehdot, jotka yhdis
tävät osaviivat toisiinsa solmukohdassa. Kussakin vaiheessa 
optimoidaan vain yksi solmukohta ja optimoinnissa mukana 
olevien parametrien lukumäärä määräytyy optimoitavien 
profiilien lukumäärästä. Tästä johtuen päätavoite ei ole 
approksimaation tarkkuus tässä metodissa vaan samanaikai
sesti optimoitujen profiilien lukumäärä/23/.
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5.1 Valssausvoimien ja -parametrien laskeminen planeetta- 
valssauksessa

Kiinalaiset ovat tehneet kokeita planeettavalssaimella ja 
mitanneet valssaustapahtumassa aksiaalista puristusvoimaa 
sekä taivutus-ja vääntömomenttia, jotka vaikuttavat tie
tyssä valssattavan tankoaihion poikkileikkauksessa. Näiden 
arvojen perusteella on siten pystytty laskemaan valssaus- 
voima ja -momentti. Kokeissa on käytetty neljää eri tanko- 
aihioita, joiden halkaisijat ovat 65 mm, 70 mm, 75 mm ja 80 
mm ja valssaukset on suoritettu huoneenlämpötilassa. Root
tori on pyörinyt viidellä eri nopeudella(150, 200, 250, 300 
ja 350 r/min) ja poikkeutuskulman arvoina on käytetty 5, 7 
ja 9 astetta/24/.

Aihioon kaiverretulla verkon avulla on pystytty arvioimaan 
leikkausdeformaation suuruutta. Taulukosta 1. voidaan nähdä 
sekä lasketut että mitatut arvot aksiaaliselle puristus
voimalle sekä valssaus-ja taivutusmomenteille eri poikkeu
tuskulman arvoilla ja eri kokoisilla tankoaihioilla. Ko
keissa on todettu, että roottorin pyörimisnopeus ei vaikuta 
valssausvoimaan. Roottorin nopeus vaihteli välillä 150-350 
r/min ja valssausvoimaa mittaavan anturin signaali pysyi 
melkein muuttumattomana. Ainoastaan sähkömoottorin tehonku
lutus kasvoi roottorin pyörimisnopeuden mukana/24/.
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Taulukko 1. Mitattujen ja teoreettisten arvojen vertai
lu/24/. Lopputuotteen halkaisija 55 mm ja roottorin pyöri
misnopeus 250 r/min.
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ф 65 7* 7524.0 ‘ 7961.3 70.1 76.4 360.2 378.1

9* 79SS.S 6371.2 77.9 84.2 373.1 391.1

5* 9023.0 10039.0 13.5 87.7 . 413.5 4 26.9

¿70 7* 10503.0 11621.5- 92.0 106.8 430.0 457.2

9* 11005.1 12044.1 116.9 129.7 453.4 4 86.1

• 5* 11056.0 12967.7 109.1 111.9 452.1 473.1

ф7 S 7* 12654.1 14161.2 138.4 147.1 483.2 512.5

9* 14026.6 15881.6 151.9 171.1 49 9.8 534.6

5* 13951.0 15570.6 120.4 125.0 473.5 4 94.4

ф 80 7* 16043.2 17426.0 140.2 156.3 532.8 549.9

9* 17902.3 19903.2 170.8 189.1 550.2 582.4

£i Я4ЖаЖ2Аф55 mm, ЖсШ2Я 250 r/min.

Note: the output diameter of rolled piece is ç65 mm; rotating speed of the mill is 250 r/min.

Kuvasta 13 voidaan nähdä, että aksiaalivoima, vääntömoment- 
ti ja taivutusmomentti kasvavat poikkeutuskulman(ß) kasva
essa. Syy tähän on se , että kun poikkeutuskulma kasvaa 
niin samalla kasvaa myöskin suhteellinen paine deformaa- 
tioalueella sekä aihion ja valssin välinen kontaktipinta- 
ala, mitkä yhdessä aiheuttavat valssausvoiman kasvun/24/. 
Tätä voidaan selittää sitenkin, että ruuviefektin voimis
tuessa aihio luonnollisestikin puristuu voimakkaammin 
valsseja vasten ja kontaktipinta-ala kasvaa, koska valssit 
kääntyvät vaissausaukossa enemmän aihion kulkusuuntaa 
vasten.

Suoritetuista kokeista voidaan päätellä myöskin se, että 
valssatun tangon venymän kasvaessa aksiaalivoiman sekä 
vääntö- ja taivutusmomenttien arvot kasvavat ja ilmiötä
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tehostaa vielä deformaatioalueen pituuden kasvu. Tämä voi
daan todeta taulukosta 1 ja kuvasta 13. Useat kokeelliset 
tulokset osoittavat, että venymäsuhteen kasvaessa kontakti
pinta-ala pienenee. Syy tähän on se, että suuri venymä 
aiheuttaa deformaatioalueen leveydessä b, pienenemistä, 
mikä kasvattaa tekijää rj=2r/b ja siten myös merkittävästi 
kasvattaa valssausvoimaa/24/.

Kuva 13. Aksiaalivoima Q(a), vääntömomentti Mjbjja taivu- 
tusmomentti MJc) poikkeutuskulman funktiona/24/. Lopputuot
teen halkaisija 55 mm ja roottorin pyörimisnopeus 250 r/min.
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5.2 FEM-menetelmän käyttö muokkauksen mallintamisessa

Suoritettaessa perusteellista muokkausprosessin analyysiä 
on laskettava ja huomioitava kaikki tärkeät parametrit 
kuten voima, materiaalin siirtyminen ja jännitykset, joiden 
perusteella tuotteen lopulliset mekaaniset ominaisuudet ja 
muoto voidaan ennustaa/25/. Esimerkiksi kitkan vaikutus 
muokkausprosesseissa on kompleksinen. Muokattavan kappaleen 
ja työkalun välillä vallitseva kitka vaikuttaa pinnoilla 
vallitseviin leikkausjännityksiin ja siten myös kappaleen 
sisällä olevien jännitystasoihin. Kitkan vaikutus kasvaa 
kontaktipinta-alan ja reduktion kasvaessa/26/.

Saatavilla olevien analyyttisten tekniikoiden joukossa, 
joilla voidaan tutkia tällaisia prosesseja näyttää FEM- 
menetelmä olevan tehokkain, koska sen avulla voidaan voit
taa prosessin geometriasta aiheutuvat vaikeudet, materiaa
liominaisuudet suurissa deformaatioissa ja työkalun ja 
muokattavan kappaleen välillä vaikuttavat rajaehdot/25/. 
Menetelmän kehittelyn alkuaikoina käytetyt mallit olivat 
kaksiulotteisia, mutta viime aikoina tietotekniikan kehi
tyksen myötä kolmiulotteinen mallintaminen on tullut mah
dolliseksi laskenta-aikojen lyhentyessä. Nykyisellään 
täydellisen kolmiulotteisen mallintamisen käyttökelpoisuus 
ei ole hyväksyttävissä rajoissa johtuen rajoituksista, 
joita aiheuttavat tietokonemuistin kapasiteetti, laskenta- 
aika ja kustannukset/l/. Erityisesti, kun ajatellaan pla- 
neettavalssauksen mallintamista FEM-menetelmällä törmätään 
huomattaviin vaikeuksiin; kuinka valita elementin muoto, 
miten elementti muuttaa muotoaan muokkauksen aikana, tilan
teen kolmidimensionaalisuus jne. Oikealla mallintamisrat
kaisulla päästäisiin kuitenkin kehittämään sopivaa valssi- 
muotoa ja optimoimaan sopivat prosessiparametrit.
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Kuva 14. FEM-verkko/27/.

5.2.1 Putkenvalssauksen mallintaminen FEM-menetelmällä

Monissa tapauksissa ei voida käyttää yleistettyä tasojän 
nitysdeformaation periaatetta. Tätä periaatetta voidaan 
kuitenkin soveltaa putkenvalssaamisen mallintamiseen, kun 
laajennetaan mallia siten, että se huomioi leikkausjänni
tyksen aiheuttaman deformaation valssaussuunnassa/1/. Kuva 
1 edustaa tyypillistä kolmiulotteista deformaatioprobleemaa 
taonnassa, jossa työkappale puristuu litteiden muokkaustyö- 
kalujen välissä ja deformaatio tapahtuu leveyssuunnassa(X), 
paksuussuunnassa(Y) ja pituussuunnassa(Z).

upper die

Kuva 15. Skemaattinen kuva kolmiulotteisesta taonnasta/l/.
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Mikäli työkalun pituus Lt on riittävän suuri ja venymä Z- 
suunnassa on nolla, voidaan olettaa, että venymäehto jokai 
sessa poikkileikkauksessa on sama eli ez=Yyz=Yzx=0. Näiden 
olosuhteiden vallitessa tapahtuvaa deformaatiota kutsutaan 
tasomuodonmuutosdeformaatioksi. Kun Lt tulee pienemmäksi 
rupeaa tapahtumaan venymää myös pituussuunnassa(Z) ja 
tietyissä tapauksissa on mahdollista olettaa, että ez:lla on 
vakioarvo, kun Yyz=Yzx=0. Deformaation tapahtuessa näissä 
olosuhteissa kutsutaan deformaatiota yleiseksi tasomuodon
muutosdeformaatioksi. Tässä tapauksessa aksiaalivoimalle C 
lasketaan oletetulle pitkittäisvenymän ez arvolle/l/.

Tämä yleinen tasomuodonmuutosdeformaatiomenetelmä on sovel
lettavissa tapauksissa, joissa Yyz ja Yzx ovat huomattavan 
pieniä verrattuna ex, ey ja ez:hen. Erilaisten teräksisten 
poikkileikkausmuotojen ja tankojen valssauksen mallinta
misessa on mahdollista käyttää yleistä tasomuodonmuutosde- 
formaatiomenetelmää lyhyellä ajalla ja suhteellisen hyvällä 
tarkkuudella, kun valssausprosessi korvataan em. kahden 
muotin avulla tapahtuvalla puristuksella. Kun menetelmää 
sovelletaan putkenvalssaukseen(kuva 2) ei voida jättää 
huomioimatta Yyz ja Yzx:ää, sillä niiden arvot eivät ole 
pieniä verrattuna vastaavaan venymään/1/. Tämän vuoksi 
määritelmää on laajennettava seuraavasti :

Yy^dV/dZ ja Yxz=dU/dZ.

Käyttämällä kuvassa 15 olevaa pituutta saadaan Yyx ja 

Yxz: He:

Yyx= (V-V0) /Lt (2)

Yxz=(U-U0)/Lt. (3)
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Kuva 16. Skemaattinen 
valssauksesta/1/.

STEP 0 1 2 3 4 5

tuurnan avulla tapahtuvasta

Putkenvalssauksessa Lt edustaa kontaktipituutta ja tässä yh 
teydessä sitä käytetään parametrina, joka ilmaisee leik- 
kausdeformaation vaikutusta. Kun valssin halkaisija on 
pieni ja leikkausdeformaatio suuri on välttämätöntä tehdä 
Lt;stä pieni. Kitkavoima vaikuttaa suunnassa, joka näkyy 
kuvasta 19. Vaikka kitkavoima todellisessa valssauksessa on 
x voidaan huomioida ainoastaan säteittäinen komponentti x0, 
koska deformaatiomalli on kaksiulotteinen(kuva 18). Tästä 
johtuen analyysi tässä tapauksessa suoritetaan olettamalla, 
että poikkileikkaussuunnassa vaikuttava kitkakerroin p0 on 
p9=-ce/P, jossa P on paine/l/.

Komponentti xz (aksiaalisuunnassa vaikuttava kitkavoima) 
huomioidaan sisällyttämällä se aksiaalivoimaan С/l/. Ku
vasta 17 voidaan nähdä mallilla laskettuja putken poikki
leikkauksia muokkaustapahtuman eri vaiheissa. Aihion ulko- 
halkaisija on 123 mm ja seinämänpaksuus 8.75 mm. Laskelmat 
on suoritettu viidessä eri vaiheessa.
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STEP = 0 STEP = 3

A yy
STEP = 1 STEP = 4

STEP =2 ! STEP = 5

о. "О"
Kuva 17. Esimerkki lasketuista poikkileikkausten 
putkenvalssauksen eri vaiheissa/l/.

Y

caliber bottom (upper die)

workpiece
mandrel

roll
(lower die)

muodoista

Kuva 18. Analyyttinen malli tuurnan avulla tapahtuvasta 
valssauksesta/l/.
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contact area

neutral » 1 ine

rolling direction

Kuva 19. Kitkavoiman suunta/1/.

Mallin toimivuutta on analysoitu kokeiden avulla, joissa 
käytettiin ulkohalkaisijaltaan eri kokoisia lyijyputkiaihi 
oita. Kokeissa käytettiin kolmea eri ulkohalkaisijan ar
voa (117 mm, 123 mm ja 129 mm) seinämänpaksuuden ollessa 
koko ajan 8.75 mm. Käytetyn tuurnan halkaisija oli 98.75 
mm. Valssaus suoritettiin kuvassa 20 esitetyllä valssilla 
ja valssatun putken seinämänpaksuudeksi oli tarkoitus saada 
4.66 mm. Lasketut ja kokeiden avulla saadut poikkileikkaus
ten muodot on esitetty kuvassa 21. Laskelmat suoritettiin 
viidessä vaiheessa käyttäen arvoja p0=O.l, Lt=50 mm ja C=0. 
Kuvasta voidaan nähdä, että malli on yhteensopiva käytännön 
tulosten kanssa/l/.

mandrel

Rl 62.48

R2 148.73

Фо 46.00

S

1 
CO

Mo 93.25

Kuva 20. Valssin geometria/l/.
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\ 117^ x 8.75t 123$х8^ . 129^x8.75t
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Kuva 21. Poikkileikkausten muotoja valssauksen jälkeen/l/.

5.3 Dual-stream-funktioiden käyttö muokkausprosessin mal 
lintamisessa

Eräs tapa yrittää lähestyä ratkaisua kolmiulotteisessa 
muokkausongelmassa on dual-stream-funktio-menetelmä. Tässä 
Yih'in esittämässä menetelmässä, jonka ovat soveltaneet me
tallien muokkaukseen Nagpal ja Aitan sekä Bramley ja Lugo- 
ra, on etu FEM:iin nähden siinä, ettei se tarvitse lasken- 
ta-aikaa tietokoneella yhtä paljon.

Tämä näkökohta on erittäin tärkeä, kun täytyy suorittaa 
useita laskentasimulaatioita, jotka sisältävät erilaista 
geometriaa, materiaaleja ja kitkatekijöitä. Menetelmä pe
rustuu muokkausalueen jakamiseen useaan tetraedriseen 
elementtiin (kuva 22). Nopeuden epäjatkuvuuspintojen jaka
minen elementteihin muokkausalueen alku-ja loppupäässä on
jaettu avaruuskolmikulmioelementteihin/21/.
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Kuva 22. Tetraedrielementti/21/.

5.3.1 Dual-stream-funktioteoria

Dual-stream-funktio-konsepti perustuu siihen tosiasiaan, 
että kokoonpuristamattoman kolmiulotteisen materiaalivirran 
nopeuskenttä voidaan esittää kahden funktion avulla, jotka 
ovat ijr ja x- Nämä funktiot on konstruktioitu siten, että 
niiden leikkaus(tai risteytys) tuottaa muokattavan materi
aalin virtausviivat/21/. Näistä ehdoista saadaan yhtälö:

v-=grad ljr * grad x- ^

Kaavasta käy ilmi, että kolme tuntematonta nopeuskom
ponenttia vx, vy ja vz korvataan kahdella tuntemattomalla 
funktiolla t ja x, jotka täytyy määrittää. Näiden funk
tioiden on täytettävä välttämättä seuraavat perusehdot, 
jotta kinemaattisesti hyväksyttävä nopeuskenttä voidaan 
muodostaa/21/:

-nopeuskentän täytyy pysyä rajaehtojen sisällä 
-nopeuden normaalikomponentin täytyy olla jatkuva kiinteä- 
plastisen rajan ylitse
-nopeuskentän täytyy varmistaa plastisen materiaalivir
tauksen ko koonpuris tuma11omuus
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Kun nämä ehdot on määrätty, on virtauksen kokoonpuristumat- 
tomuuden ehto automaattisesti täytetty/21/. Jännityskentän 
suuruus saadaan määrättyä yhtälön (5) avulla:

ciJ=l/2(3v1/dx1+ dVj/dxJ .

5.3.2 Voimatasapaino systeemissä

Mikäli muokattavan kappaleen alku- ja loppupäähän ei vai 
kuta vetovoimia voidaan muokkausprosessissa vaadittava 
kokonaisvoima estimoida seuraavanlaisesti:

it=JvoedV + Jst I dv| dS - JsT^dS, (6)

jossa n=prosessivoima
dv=nopeuden epäjatkuvuus nopeuden epäjatkuvuuspinnoilla
Sr=nopeuden epäjatkuvuuspinnat
V=tilavuus
Vj ja Ti ovat rajapintoihin Sr vaikuttavat nopeudet ja voi
mat .

Kitka voidaan huomioida olettamalla seuraavaa:

T=m(o/V3). ^ ^

Yhtälön (7) oletetaan olevan voimassa yli deformoivan mate
riaali- työkalu-kosketuspinnan, joka sisältyy Sr:n/21/.

Prosessivoimaa л (yhtälö (6) ) ei voi laskea analyyt
tisesti. Ratkaisussa on käytettävä numeerista menetelmää, 
jossa muokkausalueen tilavuus V on jaettu siis tetraed- 
reistä koostuviin osatilavuuksiin, jotka kytkeytyvät verk- 
komaisesti toisiinsa ns. solmujen välityksellä. Dual- 
stream- funktioiden soveltaminen kolmiulotteisessa levyn- 
valssauksen mallintamisessa on osoittanut, että kinemaatti- 
sesti hyväksyttäviä nopeuskenttiä voidaan saada, kun funk
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tiolle esitetään useita geometrisia ehtoja, jotka huomioi 
vat prosessin tapauskohtaiset erityispiirteet/21/.

Tehdyissä kokeissa on saatu tuloksia vähemmillä tieto
koneresursseilla, jotka ovat yleisesti ottaen lähellä tu
loksia, jotka on saatu metodeilla, jotka esiintyvät kirjal
lisuudessa. Menetelmän suurin haittapuoli on työkappaleen 
mahdollisesta geometrisesta kompleksisuudesta aiheutuva 
vaikeus valita sopivat funktiot X Da t /21/•

grad X

Kuva 23. Dual stream-funktiot/21/.
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Roll surface

Element

undaryExit bo

Entry boundary

Kuva 24. Muokattavan kappaleen plastisen deformaatioalueen 
jakaminen tetraedrielementteihin/21/.

Kuva 25. Ohutlevyn valssaus sylinterinäisten valssien avul 
la/21/.
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5.4 Muokkaustyökalun diskreetti mallintaminen

Diskreetissä mallintamisessa profiili koostuu epäjatkuvasta 
käyrästä, jossa approksimointi etenee solmu solmulta eteen
päin. Tästä johtuen menetelmän pääideana ei ole approksi
moidun profiilin tarkkuus vaan approksimoitujen profiilien 
lukumäärä. Seuraavassa tarkastellaan yleistä optimointi
menetelmää, joka soveltuu usealle putkenvalmistusmenetel- 
mälle. Menetelmä esitetään yleisessä vektorimuodossa, eikä 
se sinällään tarjoa mitään konkreettista ratkaisua mihin
kään yksityiseen ongelmaan, vaan esittää yleisen periaat
teen muokkaustyökalun profiloinnin suhteen. Käytettäessä 
menetelmää voidaan prosessi yhtälöidä vektorimuodossa seu
raavasti/23/ :

Yi+i=Yi-Ui.i=l.N.. . (8)

Kriteeri optimoinnille saadaan seuraavasta kaavasta:

min.. . (9)

Rajaehtoina toimivat näissä yhtälöissä vektorit Yj ja Ym. 
Muuttujien selitykset:

N=ennalta määrätty askelten lukumäärä 
Y^aihion karakterististen mittojen vektori 
Yn+1=lopputuotteen karakterististen mittojen vektori 
Yi=karakterististen mittojen vektori i:nnellä siirtymäl
lä, lsisN (i=l.N)
U^siirroksen Y^Y^ aikana vaikuttavien kontrolliparametri
en vektori
Z^prosessiparametrien ja metallien mekaanisien ominai
suuksien vektorifunktio i:nnellä askeleella 
A=vektoriargumenttien skalaarifunktio.
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Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan olettaa, että А-funktio on 
homogeeninen muokkautuvan materiaalin liikesuunnassa val
litsevien parametrien suhteen. Selkeyden vuoksi voidaan 
olettaa myös, että vektoreiden ja Ux dimensiot ovat kes
kenään samat sekä myöskin ennalta määrätyn vektorin M 
suhteen samat. Oletetaan, että vektorin Yt jokainen j:s kom
ponentti (j—1.M)saa aikaan siirtymistä alkutilasta lopputi
laan laskettaessa j:nnettä profiilia. Tästä seuraa, että 
aihiota oletetaan muokkaavan M kappaletta profiileja/23/. 
Oletetaan, että vektorit Ulz U2, .. .Un ratkaisevat ongel
man (eli näillä saadaan optimiarvo J-kriteerille). Tällöin 
yleinen optimointiehto saa seuraavanlaisen muodon :

Au (Yt .Ui. Zi) -Au (Y1+1 .Ui+1. Zi+1) -Ay (Yi+1 .Ui+1. Zi+1) =0, (Ю)

jossa Au merkitsee seuraavaa vektorifunktiota:

ÔA/ÔUj

ja Ay merkitsee seuraavaa vektorifunktiota:

ôA/ôyj -Yi=(yj)i.

Koko systeemin yhtälöt saadaan, kun lisätään yhtälöön (10) 
seuraava vektoriyhtälö:

Y и =y - Y ( 11 )¿'i-lVi *i 1N+l

5.5 Valssin poikkeutuskulman merkitys valssaustapahtumaasa

Valssin poikkeutuskulman avulla ja säädöllä saadaan aikaan 
haluttava ruuviefekti, jota tarvitaan, että valssattava 
aihio imeytyisi valssireiän läpi. Valssin reduktioalueella 
olevat urat tehostavat putken imeytymistä valssaimen si
sään. Suurennettaessa poikkeutuskulmaa valssin pää etääntyy 
valssattavasta putkesta, jolloin valssin asemaa joudutaan
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korjaamaan pituussuuntaisella säädöllä siten, että valssi 
säädetään takaisin lähemmäs valssattavaa aihiota. Valssi- 
profiililla yhdessä poikkeutuskulman kanssa on merkittävä 
vaikutus valssausnopeuteen ja tuotteen seinämänpaksuuden 
vaihteluun/6/. Suurentamalla poikkeutuskulmaa saadaan ruu- 
viefekti voimakkaammaksi ja siten myös valssausnopeus 
suuremmaksi.

5.5.1 Valssin poikkeutuskulman vaikutus metallin virtauk
seen valssaimen muokkausalueella

Japanilaiset ovat tutkineet PSW-valssaimen pohjalta kehi
tetyn RRM-valssaimen(Rotary Reduction Mill) avulla valssin 
poikkeutuskulman ja kallistuskulman(cross angle) vaikutuk
sia valssaustapahtumassa. RRM-valssaimen rakenne on erit
täin samantyyppinen PSW-valssaimen kanssa eroten vain 
siten, että valssit ovat RRM-valssaimessa tuettu molemmista 
päistä ja kallistuskulmaa voidaan säätää/1/. Tutkimuksia on 
tehty valssaamalla terästankoa ja tuloksia voidaan pitää 
suuntaa antavina myös putken valssaukselle.

Kuvista 26 ja 27 voidaan nähdä poikkeutuskulman vaikutus 
tangon kehällä tapahtuneeseen leikkausvoiman aiheuttamaan 
deformaatioon sekä kehällä vallitsevaan leikkausjännityk
seen. Kuvassa 26 nähtävän leikkausdeformaation esiinsaami- 
seksi on tankoon tehty 2.5 mm halkaisijaltaan olevia rei
kiä, jotka ovat kaareutuneet sitä voimakkaammin mitä suu
rempi leikkausdeformaatio on ollut/l/. Kuvista voidaan 
todeta, että poikkeutuskulman kasvattaminen pienentää tan
gon kehällä tapahtuvaa leikkausdeformaatiota ja leikkaus
jännitystä.
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i- 5*
Fred tngle

7* 8* 11*1
-1 1ШEВВИ

¡ e

C
Щи□G□

U —

4@Щ□□0
Elongation = 4.5 (70^-33?)

Kuva 26. Poikkeutuskulman vaikutus terästangon pinnalla ta
pahtuvan leikkausdeformaation suuruuteen/1/.

> 3.5
i Cross anole = -5

2 3.0
Cross angle = 0

Ь 2.5

Cross anole ° 8
0.5

Feed angle ; 8

Kuva 27. Valssin poikkeutuskulman vaikutus terästangon ke
hällä vallitsevan leikkausjännityksen suuruuteen/1/.

5.5.2 Valssin poikkeutuskulman vaikutus aihiossa oleviin 
huokosiin

Kuvasta 28 ilmenee valssin poikkeutuskulman suuruuden vai 
kutus aihioon tehtyjen ylimääräisten reikien kutistumiseen 
valssauksen yhteydessä. Valssatun aihion halkaisija oli 70 

valssattiin 33 mm:n paksuiseksi. Tehtyjen reikienmm ja se



47

halkaisijat vaihtelivat 2-8 mm:iin. Poikkeutuskulman suu
ruudella havaittiin olevan suurempi vaikutus reikien kutis
tumiseen kuin kallistuskulmalla/l/. Kuvasta nähdään myöskin 
se, että poikkeutuskulman kasvaessa reiät sulkeutuvat pa
remmin.

(3 ; feed angle)

Cross angle = 8°

I.D. of piece before rolling /mm

Kuva 28. Valssin poikkeutuskulman suuruuden vaikutus reiki
en kutistumiskäyttäytymiseen/1/.
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Poikkeutuskulman suuruuden vaikutusta jatkuvavaletun aihion 
huokoisuuden vähenemiseen on tutkittu 70 mm halkaisijalla 
olevalla pyörötangolla, joka on koneistettu 125 mm-kantti- 
sesta neliönmuotoisesta jatkuvavaletusta harkosta. 70 mm 
halkaisijaltaan oleva tanko valssattiin 33 nutuksi. Valssaus 
lopetettiin kesken valssausprosessin ja näin saatiin vain 
osittain valssattuja kappaleita. Nämä kappaleet on leikattu 
pituussuunnassa halki ja leikatut puoliskot analysoitiin 
sisäisen huokoisuuden suhteen/28/. Saaduista tuloksista 
voitiin todeta, että poikkeutuskulman saavuttaessa arvon 9 
astetta alkaa valetun aihion huokoisuus pienentyä. Kun 
kulmaa suurennetaan tästä niin ilmiö voimistuu. Tuloksista 
voidaan tehdä johtopäätös, että haluttaessa valssata mah
dollisimman huokosetonta lopputuotetta kannattaa käyttää 
suhteellisen suurta poikkeutuskulman arvoa/28/.

Cross angle

-9‘ 5*

3*

*■ . ™ '

o
6

C
K

*o
ci

9*

1Z°

15*
-

Work piece; 125*CC ^^^70*(JIB S<5C) 
E1ongation=4.5{70*- 33*)

Kuva 29. Valssin poikkeutuskulman vaikutus sisäisen huokoi
suuden tiivistymiseen jatkuvavaletussa aihiossa/l/.
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6. Valssimuodon laskemiseen käytettävän matemaattisen 
mallin kehittäminen

Valssimuodon laskemiseksi kehitettävän matemaattisen mallin 
kehittäminen aloitettiin analysoimalla valssi laskentaohjel
ma, jonka SM S on alunperin tehnyt BASIC—ohjelmointikielellä 
ja jonka Outokumpu on kääntänyt FORTRAN-ohjelmointikielel- 
le. Ohjelma laskee planeettavalssaimen valssien muotoa 
lisäämällä kalibrointiosan korkeutta vakiomäärällä(ole
tusarvo lmm) . Ohjelma suorittaa myöskin teholaskentaa ja 
piirtää valssin poikkileikkauksen sekä valssin kosketus
kohdan ellipsin yhtälön ja piirtää ellipsin kuvaajan eril
liseen kuvatiedostoon. Liitteessä 1 olevasta piirustuksesta 
voidaan nähdä ohjelmassa käytettyjen parametrien vastaavuus 
itse valssissa.

Valssin reduktio-osan muoto pidetään vakiona. Kun valssia 
poikkeutetaan niin sen kosketuspinnan suuntainen taso 
leikkaa valssattavan putken viistosti ja tämän poikkileik
kauksen muoto on ellipsi. Tästä voidaan vetää johtopäätös, 
että valssin kalibrointiosan muodon olisi hyvä olla el
lipsin kaaren muotoinen. Tällöin muokkaustapahtuma olisi 
mahdollisimman kompakti, koska muokkaustyökalun pinta seu
raa valssattavaa materiaalia tällöin tarkemmin.

Tähän asti käytetyissä valsseissa kalibrointiosa on ollut 
suoraviivainen ja tämä on todennäköisesti aiheuttanut mate 
riaalin poikkileikkaukselle kolmiomaisen muodon valssauksen 
ajan(kuva 30). Samoin putken sisäpinta muodostuu rypyt- 
tyneeksi siten, että siinä esiintyy säännöllisin välima
tkoin kohoutumia, mitkä johtuvat kalibrointiosan suorasta 
muodosta. Ajateltaessa tilannetta kolmiulotteisesti voidaan 
todeta, että pienellä poikkeutuskulman arvolla on ellipsin 
muoto erittäin litteä ja poikkeutuskulman kasvaessa ellipsi 
muuttuu yhä pyöreämmäksi(eksentriivisyys pienenee) ja lo
pulta, kun kulma saa arvon 90 astetta on poikkileikkauksen 
muoto muuttunut ellipsistä ympyräksi.
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Edellisestä seuraa se, että kalibrointikulman arvon laske
miseksi on selvitettävä valssin kosketuskohta putken pin
nalla poikkeutuksen jälkeen. Poikkeutuskulma säädetään si
ten, että valssiakselia poikkeutetaan sivusuunnassa haluttu 
määrä säilyttäen kuitenkin kallistuskulma(50 astetta) va
kiona. Tästä seuraa luonnollisesti se, että valssi irtaan
tuu putkesta ja se säädetään putkeen takaisin kiinni aksi
aalisen pystysäädön avulla.

Ongelmaa voidaan lähestyä siten, että tutkitaan ainoastaan 
kalibrointitason kosketusta valssattavan putken pinnalla, 
koska poikkeutuksen jälkeen lähdettäessä suorittamaan pys- 
tysäätöä on valssattavaan putkeen ensimmäisenä osuva vals
sin kohta jokin tälle ympyrän kehälle kuuluva piste.

ooo
ooov
vvvo
0000

Kuva 30. Putken poikkileikkauksen kehittyminen valssauksen 
aikana/4/.
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6.2 Laskentamallin käyttäminen tietokoneavusteisesti

Säteen laskeminen on toteutettu QBasic-ohjelmointikielen 
avulla. Ohjelmalla voidaan laskea erilaisia valssimuotoja 
eri poikkeutuskulman arvoilla. Ohjelma kysyy valssiakselin 
alkupituuden ja loppupituuden, joiden erotus on siis ka- 
librointiosan korkeus. Lisäksi syöttöarvona on annettava 
laskentaväli, jolla kalibrointisädettä lasketaan(etenemä 
valssiakselin suunnassa). Kun viimeinen syöttöarvo on 
annettu ohjelma laskee säteelle arvoja edeten valssiakselin 
suunnassa aina annetun laskentavälin verran. Tulostuksessa 
on annetut syöttöarvot(ylhäällä), etenemä valssiakselin 
suunnassa(vasen sarake) sekä lasketut säteen arvot(oikea 
sarake). Mikäli kalibrointiosan korkeus annetaan niin 
suureksi, että laskettava säde alkaa jossain vaiheessa 
kasvaa, johtuu tämä siitä, että on edetty valssiakselia 
pitkin niin paljon eteenpäin, että kalibrointitason koske- 
tuspiste sijaitsee putken alapuolella. Näillä säteen ar
voilla ei ole merkitystä, sillä valssin muotoilussa huomi
oidaan vain putken yläpuolella olevien säteiden arvot.
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7. Uudet valssimuodot

Uusia valssimuotoja laskettiin valitsemalla valssiakselin 
pituudet siten, että kalibrointialueen lähtötason hal
kaisijoiksi saatiin mahdollisimman tarkasti 165.98 mm. Tämä 
lähtökohta valittiin siksi, että em. halkaisijan arvolla 
oli valmiita valsseja varastossa.

7.1 Valssimuotojen laskeminen

Luvussa 6 on selitetty, miten kehitettiin matemaattinen 
malli, jolla lasketaan valssin kalibrointiosan muotoa eri 
poikkeutuskulmilla. Mallista tehtiin tietokoneohjelma, joka 
laskee kullekin valssin poikkeutuskulmalle kalibrointiosan 
profiilin annetuilla lähtöarvoilla. Ohjelma antaa tuloksena 
kalibrointiosan halkaisijoita tasavälein edeten muokkaus- 
ja kalibrointiosan rajalta kalibrointi- ja pyöristysosan 
raj alle.

Tehdyllä ohjelmalla laskettiin uusia valssimuotoja yleisim
min käytetyille valssien poikkeutuskulmille. Taulukoissa 2- 
5 on esitetty valssien kalibrointiosan uudet muodot 6.5- 
8.0° poikkeutuskulmille 0.5° välein. Laskettujen hal
kaisijoiden väli valssiakselilla on ilmoitettu sarakkeessa 
Etenemä ja lasketut halkaisijat sarakkeessa Dl.
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Taulukko 2. Kalibrointiosan halkaisijoille laskettuja
arvoja.

Poikkeutuskulma(asteina)= 6.5
Valssiakselin alkupituus(mm)= 334.03
Valssiakselin loppupituus(mm)= 356.718
Laskentaväli(mm)= 1.418

Etenemä(mm) 

0
I. 417999 
2.835999 
4.253998 
5.671997 
7.089996 
8.507996 
9.925995
II. 34399 
12.76199 
14.17999 
15.59799 
17.01599 
18.43399 
19.85199 
21.26999

Dl (mm)

165.9759
162.8933
159.8199
156.7563
153.7028
150.6601
147.6286
144.6087
141.6013
138.6068
135.6258
132.6592
129.7076
126.7717
123.8524
120.9506
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Taulukko 3. Kalibrointiosan halkaisijoille laskettuja
arvoja.

Poikkeutuskulma(asteina)= 7.0
Valssiakselin alkupituus(mm) = 335.04
Valssiakselin loppupituus(mm)= 357.728
Laskentaväli(mm)= 1.418

Etenemä (mm) Dl (mm)

0 165.9835
1.417999 162.9498
2.835999 159.9268
4.253998 156.9150
5.671997 153.9148
7.089996 150.9268
8.507996 147.9516
9.925995 144.9898
11.34399 142.0420
12.76199 139.1088
14.17999 136.1911
15.59799 133.2895
17.01599 130.4048
18.43399 127.5379
19.85199 124.6896
21.26999 121.8608
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Taulukko 4. Kalibrointiosan halkaisijoille laskettuja
arvoja.

Poikkeutuskulma(asteina)= 7.5
Valssiakselin alkupituus(mm)= 336.15
Valssiakselin loppupituus(mm)= 358.838
Laskentaväli(mm)= 1.418

Etenemä(mm) Dl (mm)

0 165.9886
1.417999 163.0082
2.835999 160.0398
4.253998 157.0840
5.671997 154.1415
7.089996 151.2126
8.507996 148.2983
9.925995 145.3989
11.34399 142 ! 5153
12.76199 139.6482
14.17999 136.7982
15.59799 133.9663
17.01599 131.1533
18.43399 128.3599
19.85199 125.5872
21.26999 122.8361
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Taulukko 5. Kalibrointiosan halkaisijoille laskettuja
arvoj a.

Poikkeutuskulma(asteina)= 8.0
Valssiakselin alkupituus(mm)= 337.37
Valssiakselin loppupituus(mm)= 360.058
Laskentaväli(mm)= 1.418

Etenemä (mm) 

0
I. 417999 
2.835999 
4.253998 
5.671997 
7.089996 
8.507996 
9.925995
II. 34399 
12.76199 
14.17999 
15.59799 
17.01599 
18.43399 
19.85199 
21.26999

Dl (mm)

165.9841
163.0611
160.1517
157.2565
154.3761
151.5110
148.6620
145.8298
143.0151
140.2187
137.4412
134.6837
131.9471
129.2320
126.5396
123.8708
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7.2 Koeajot uudella valssimuodolla

Lasketuista arvoista valittiin tarkastelukohteeksi keskeltä 
poikkeutuskulman arvo 7.5 astetta. Koejärjestelyjen yk
sinkertaistamiseksi tässä vaiheessa muutettiin kalibroin- 
tiosan elliptinen muoto suoraksi. Suoran päätepisteet 
valittiin reduktio-osan loppuosasta ja päätepisteeksi 
valittiin ohjelmalla lasketun elliptisen muodon viimeinen 
halkaisijan arvo annetulla kalibrointiosan korkeudella. 
Kalibrointiosan korkeudeksi valittiin 21.27 mm, jonka 
tiedetään olevan riittävä, jotta kalibrointiosan valssatta
vaa putkea koskettavan kontaktiviivan pituus tulee riittä
vän suureksi (eli kalibrointiosan sivuttainen pituus).

Kalibrointikulma(o) laskettiin kyseisen tapauksen arvolla, 
jolloin sen arvoksi saatiin 45.4° seuraavasti : 
u=arctan((165.9886/2-122.83/2)/21.27)=45.4°. Profiilin 
kulmana käytettiin ohjelmalla laskettua arvoa korjattuna 
valssikidan jättöpuolta pienellä aukaisulla. Tällä 0.3° 
poikkeamalla lasketusta 45.4° kulmasta haluttiin varmistaa 
muokattavan materiaalin vapaa virtaus valssikidassa. Käy
tetty kalibrointiosan kulma oli 45.7°.

Lasketunlaisilla valsseilla valssattiin useita aihioita ja 
havaittiin putken olevan hyvälaatuista ja pintaan jäävän 
spiraalinomaisen jäljen tasaista. Valssausmomentin todet
tiin pienentyvän ja valssaimeen kohdistuvien mekaanisten 
rasitusvoimien pienentyvän. Lasketulla valssimuodolla teh
dyissä kokeissa ilmeni, että kalibrointiosa on syytä muo
toilla elliptiseksi, jolloin muokkaustapahtumasta tulee 
kompaktimpi valssikidassa. Valssattaessa elliptisellä 
kalibrointiosalla valssi seuraa valssattavaa putkea tarkem
min ja tällöin ei jää tyhjää tilaa valssin ja putken välil
le. Suoralla kalibrointiosalla valssattaessa valssin kalib
rointiosa irtoaa putkesta, jolloin materiaalivirtaus muut
tuu epäsäännöllisemmäksi.
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8. Yhteenveto

Tähän asti kupariputken planeettavalssaimen muoto on mää
rätty laskemalla profiilin muoto teräsputken valssaukseen 
tarkoitetun työkalun laskentaohjelmalla ja yksinkertaista
malla saatua muotoa. Näin saatu valssin muoto toimii kupa
riputken valssauksessa, mutta se ei ole paras mahdollinen. 
Koska Outokumpu Castform Oy:llä on kiinnostusta löytää 
paremmin toimiva valssimuoto, se on aloittanut asian tii
moilta tutkimusprojektin, johon myös tämä diplomityö 
liittyy.

Tässä työssä tarkasteltiin valssin kalibrointiosaa. Kehi
tettiin matemaattinen malli kalibrointiosan profiilin 
laskemiseksi ja tehtiin tietokoneohjelma, jolla saadaan 
helposti laskettua kalibrointiosan profiilin muoto valssi
en eri poikkeutuskulmilla. Koejärjestelyissä laskettiin 
valssimuoto eräällä poikkeutuskulmalla, valmistettiin 
valssisarja yksinkertaistaen hieman laskettua valssimuotoa 
ja suoritettiin koeajot. Todettiin putken tulevan tasaises
ti ja on hyvä syy uskoa, että kalibrointiosan muodon opti
mointi yhdessä reduktio- ja pyöristysosan muotojen paranta
misen kanssa tulevat stabilisoimaan merkittävästi toistai
seksi hieman hallitsemattomana tapahtunutta prosessia.

Kalibrointiosan profiilin uusi muoto on elliptinen. Kalib
rointiosan lisäksi tullaan tutkimaan reduktio-osan muotoa 
sekä kalibrointi- ja reduktio-osien halkaisijoiden välistä 
suhdetta. Näiden halkaisijoiden suhteen tulisi olla sama 
kuin valssattavan aihion ja valssatun putken halkaisijoiden 
suhteen. Mikäli nämä suhteet eivät ole samoja aiheutuu 
valssattavaan materiaaliin vääntymistä valssikidassa. Tämä 
vääntyminen ei sinänsä tuhoa valssatun putken laatua, mutta 
se saattaa aiheuttaa satunnaisia virheitä putkeen.
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Kupariputken planeettavalssaimen valssin profiilin muodon 
optimointiin tähtäävä tutkimusprojekti on Outokumpu Cast- 
form Oy:n meneillään oleva projekti. Tämä diplomityö on osa 
tätä vielä jatkuvaa tutkimustyötä, jonka lopullisena täh
täimenä on löytää valssimuoto, joka soveltuu nykyistä 
paremmin saumattoman kupariputken valssaamiseen planeetta- 
valssaimella.



LÄHDELUETTELO:

/1/ Nakasuji K., Kuroda K. ja Hayashi C. Advanced
Technology of Plasticity 1990, Voi. 2. s. 701- 
706, 779-784.

/2/ Outokumpu Engineering Oy. CAST AND ROLL, a New
Production Technique for Seamless Copper Tubes 
by Outokumpu Engineering (esite). 1990. 2 s.

/3/ Rantanen M. & Klemetti К. Cast and Roll-Uusi
menetelmä saumattomien kupariputkien valmistami
seksi. Vuoriteollisuus 49(1991)N:o 1. s. 31-33.

/4/ Kärkkäinen M. Kupariputken planeettavalssaimen
valssien materiaalin valinta(diplomityö). 1992. 
60 s.

/5/ Modern Metals, October 1989. pp. 90, 94.

/6/ Klemetti K. CAST AND ROLL-innovative technology
for copper tube manufacture(konferenssiesite). 
Copper in the 90's. December 1993, Bombay, In
dia.

/7/ Rantanen M. & Knaapi H. Cast and Roll-high qua
lity ACR copper tubes in feasible scale(konfe
renssiesite) . Tube and Pipe. November 1993. Hong 
Kong, China.

/8/ Outokumpu Castform Oy. CAST & ROLL, Innovative
Technology for Copper Tube Production. Tuote- 
esite. 4 s.

Outokumpu Castform Oy. 10,000 tpa CAST AND ROLL 
based copper redraw tube mill(tuote-esite).
1994. 17 s.

/9/



/10/ Rantanen M. Cast & Roll technology for copper
tube manufacture - production experience update 
(konferenssiesite). ASM 15th Conference on Emer
ging Methods for the Production of Tubes, Bars 
and Shapes. 2-3 May 1994. Clearwater, Florida, 
USA.

/11/ Rantanen M. & Klemetti К. Short cut to copper
tube - introduction of a different process route 
(konferenssiesite). Tube-Tech. 21-24 September 
1987. Philadelphia, USA.

/12/ Metal Bulletin Monthly, Septemer 1989 No. 225, 
pp. 79.

/13/ Bretschneider E. & Roth T. A planetary mill for
seamless tubes. Tube International. March 1993. 
s.87-90.

/14/ The PSW, a high-reduction plant for the produc
tion of seamless tubes. Steel Times July 1985. 
s. 327.

/15/ Bretschneider E. Novel tube-rolling process
using the 3-roll planetary mill (PSW). Iron and 
Steel Engineering, Vol. 58(1981)N:o 8. s. 51-54.

/16/ Bretschneider E.,Gross P. The Third Interna
tional Conference On Steel Rolling-Technology Of 
Pipe And Tube And Their Application. September 
2-6, 1985. Keidanren Kaikan, Tokyo, Japan. Iron 
and Steel Institute of Japan.

/17/ Bretschneider E. New process for the production
of seamless tubes-PSW now also in the tube sec
tor. Metallurgical Plant and Technology. N:o 6, 
1983. s.44-49.



/18/ SMS. Technical data for planetary copper rolling 
mill PSW 80-05. 27 May 1986.

/19/ Metal Bulletin Monthly, April 1990, Interna
tional Tube & Pipe Supplement, pp. 29.

/20/ Proceedings of the 3rd International Conference 
on Rotary Metalworking Processes. 8-10 September 
1984. Kyoto, Japan, pp. 375-385.

/21/ Manuel J.M.Barata Marques, Paulo A.F.Martins.
International Journal of Mechanical Sciences. 
Vol. 33, No. 4, pp. 313-323.

/22/ Blazynski T. Design of tools for deformation
processes. Norwich 1986, Elsevier applied scien
ce publishers Ltd. 291 s.

/23/ Fridman L. & Sokolovskiy V. The theory of cold
rolling tube(pilgering) Part II. Tube Interna
tional. September 1992. s.292-294.

/24/ Xingfu G., Gang W. Iron and Steel(China)
Vol. 26(1991), No.6, pp.36-40.

/25/ Shawki G., Metwalli S. Current advances in
mechanical design & production. Kairo 1980, Per
gamon Press. 496 s.

/26/ Blazynski T. Metal forming: Tool profiles and 
flow. Leeds 1976, The Macmillan Press Ltd.,
379 s.



/27/ Mattiasson K., Samuelsson A., Wood R. & Zien- 
kiewicz. NUMIFORM 86, Numerical Methods in In
dustrial Forming Processes. Proceedings of the
2nd international conference on numerical met
hods in industrial forming processes. Gothen
burg, 25-29 August 1986. pp.215.

/28/ Nakasuji K., Kuroda K. ja Hayashi C. ISIJ Inter
national. Vol.31 (1991), No.6, pp.620-627.

I



teknillinen когк akouîu 
Materiaali- ja kallio

tekniikan laitoksen kirjasto


