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work of professionals that ensures the
ongoing efficiency ofthe total process.
We have manufacturing facilities
in Finland, Sweden, West Germany,
ltaly, the United States and Canada.
More than 7000 employees of Valmet
Paper Machinery work for the benefit
of our customers around the world.

Valmet provides a broad range ofprod
ucts 1'lnd expertise in a1l phases of
efficient and cost-effective produc
tion of all paper and board grades.
Om six R& D centers guarantee
the newest technology, a ,esult of
which is a wide range of products and
services backed by a complete net-

(vasemmalta) Jarkko Wahrn, Risto Heinonen, Sami Korpela. Marcus Konkola, Gracjan Flaszka, Ari Pirinen, Ahti Ros
si, Juha Luojus, Sami Honkanen, Veijo Kauppinen (prof.l, Pekka Valtonen, Minna Takala, Thomas von Numers, Anni
Simola, Jarmo TuoTiJa, Tiina Saarinen, Sari Honkonen, Jukka Harköla, Juha Kehusmaa, Heikki Toivanen, Timo Hyvönen

~ VALMET Paper Machinery
4

5

KOKEMUS, AMMATTITAITO JA VOIMAVARAT
OVAT LIITTYNEET YHTEEN:
eRON-TEK ON SYNTYNYT.

MATKAREITTI

Cror"J~llin

lYOSluko""osasw ja Ne· Tekniikka
rr,uodOS1.Jne,,1 uud~n vrityksen. eron-Tek
Oy" VOimien kokoaminen Ilsa.J ole",ll"esti
CN~1

m"hdo,'ilSuuKsI3mme pJI,<.olla k3ll8v,lmmin jJ

pJI-emmlrl

eron_Tekin vahvat alu_t
Tojml(ll~mme suuntautuu ensisijaisesti vah·
voille alueillemme
~ Lastuava tyÖS1Ö: manuaalr Ja numeeriset
koneet (mm Lagurt. Harrison. Varnamo.

Abene).
-

Lastuava ryöstÖ' koneistus- Ja sorvausk€s
kukset (mm Taklsawa, Fanuc, M,tsul Selk!,
T raub, Heyl,genstaedt)_
- FMS-FMC (Mitsui Seikl. Scharmann)
- M Ittaamrnen (Zeiss. Stleielmayer, Höfler)
- Työkaluvalmistus' kipll1anlyÖS1Q, tasohlonla, koplojyrSll1ta (mm. Charmilles, Fanuc,
Jakobsen. Mecof)
-Jalkiasennus, numeeriset ohjaukset ja huol
to (Fanuc, FagorjAurki).
- Ohjelmoll1tl ja DNC (Fanuc System P-G ja
RWT)
Ja Cronvallin työkaluosaston avulla pystymme
varUSlam<lan koneet t<l'Vltt<lVIr1 työkalulrl Ja
kiinniTtImin

'I

Luotettava yhteistyökumppani
Cronv<lll-konsernll1 vOimavarat. eron-Tekin
ammattJlaitoinen henkllostö. varmojen toimiI
taj 'en arvostetut tuotemerkit. koulutettu huolto
Ja patevä kaynöopastus v~rmistaval edellylyk
semme to>mi<l luotettavana yhleistyökumppa
nll1~nne tuotannon kehitysprojekteissa ja in
vestoinneissa,
Palvelemme Tella mielellamme: nyt uuden
Cron-Tek ·nlmen alla
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Los Angeles
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San Francisco
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Puh. (90) 7591400
Telex 125138
Telefax (90) 7591420

Cron-Tek Oy
Pultlltie 1
00880 Helsinki
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EXURSIOTOIMIKUNNAN TARINA
Sari Honkonen
Juha Luojus
Minna Takaia

- Tiedätkö, mikä on

Introduction
The

Prodw.:tion

Techno[ogy

Stu

denIs (V1'I...:) maJor io manufactu
ring engineering. The minor ~lIbject
af studies is usually producrion
planning and mallagemetll, material
science, pwdUCl design, economic_,
af automation l~chnology. The gra·

duates (equivalem af M.-Sc.J ordi
nally wiJ1 be placed io industrial ma
nagement. The executive (or excursi
on) committee organizes a IOUl" ab
raad every year. The group generally
visits several industrial manufactures
and machine tool companies.
Tours (1985-1989)

Minna TakrJ!(I

19S5
1986

kiinaa kaiJ,.kia excursiolamme lukc:
neita yrilvj.;~iä, erityi~l,':sti niitä, jotka
auttoivat kohteiden hankkimisc,"',"'a.
Kiitokset niinikään professori Kaup
piselle ja kaikille matkalla muka
naolleille, jotka kaikki olivat valmii
ta antamaan oman työpanoksensa
exeursion jarjestami~een.
Ulhllnaan pitkä exeursio opettaa
muulakin kuin kansainvä1istymi~tj
ja tekniikkaa. Exeursion järjestämi
nen antoi ainakin excursiotoimikun
nalle hyvää kokemusta vuoden mit
laisen projektin läpiviennistä ja yh

Japan
USA; IMTS 1986
(Chicago)

L987

Eurape; 7. EMO
(~tilano)

1988

Far East and Australia

Yeat ]989the VTK tourcd the United
States of America.
The VTK would like 10 thank alllhe
companies in Finland and in the
United States of America which ma
de this magnificant journcy p(l~sible,
We hope these visits will be a foun
dation for further co-operation.
Suomen teollisuuden kansain\'äli~
tyessä, se tarvitsee myös kansainvä
listyneitä työntekijöitä sekä koti
maahan etta ulkomaille. Yksi keino
kansainVälistyä on ulkoIllai~een teol
lisuuteen ja yritysku1ttuuriin tutus
tuminen opintomatkoilla. Muutama
viikko matkalla riittää jo antamaan
jonkinlaisen~f(uvankulttuurista, var
sinkin jos matkaan on valmistaudut
tu huolella.
Excursiomme Amerikkaan onnistui
erinomaisesti, kohteemme olivat
mielenkiintoisia ja monirmolisia. Ta
voitte-emme lutuStua amerikkalai
seen leolli~uut~..:n ja yrityskulttuu
riin tott>utui niinkuin wivoimme
matkallamme itärannikolta Suurten
järvien kautta län~irannikolle.
Ulkomaisen pitkän excursion järjes
täminen vaalii paljon - se vaatii ai
kaa, rahaa ja työtä. Ilman teollisuu
den ja kaupan tukea ei exeursiomme
olisi ollut mahdollinen. Haluankin

o
Juha LIIOjU5

tcislyösla kiireiw:n ihmisten kanssa.
Iso hpmm3. mul1<1 fulifl,lt\ tehtyä!
VTK huolehtii akIiivisesti jasentensa
kans;JiIlVäli~tämiseSlj,nyt järjestetty
exeursio oli jo ylldeha~toisla ja var
masti perinne l11le~ jatkumaan mle
vaisuudt>ssakill. Itse asia."'...,a seuraa
van excursion suunnittelu on aloitet
tu jo.
~~

Vastaus löytyy tästäkin julkaisusta.
Ole tarkkana!
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ASEA BROWN BaYERI

Sari Hon.konen
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Numeerisen ohjauksen sekä koneistuskes
kusten juurilla ja vähän muuallakin USA:ssa
Veijo Kauppinen

·Ietkut ja liittimet
· palloventtiilit
• hydrauliventtiilit
· vastaventtiilit ja pikaliittimet
· suodattimet
FBO
F:LLI TOGNELLA • vastU5-, vasta· ja vastusvasta·
venttiilit
· vaihteet, kytkimet, pumpun
HYDR·APP
kiinnittimet, pienoiskoneikot
· hydraulisylinterit
HYMAT
· putkiliittimet
LARGA
· liittimet
MESER
· kuulahanat
ptSTER
· tennoplastiset letkut
POLYFLEX
• hydraulIkomponentIt
ROQUET
• matalapaineletkut ja Iiittlmet
SCHMITTER
• hydrauliletkut
TRELLEBORG

AEROQUIP
BONOMI
COMATROL
FASTER

~HYMII"'OY
Särkiniementie 5 B, 00210 Helsinki
Puhelin: 90 - 673 579

Telex: 123520

e

Telefax: 90 - 673 249

~
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,TEHOKAASU
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IC-TECHNA OY
PI 123/P.O.Box 123
SF-00811 Helsinki
FINLAND
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\':J.lmi"llhtckniikan kerhon perintei
nen opiskdijaekskur5io myötäili täl
lä k<'rralla, varmastikin enemmän
~al!umal!:J. kuin tarkoituksella, ny
k yai kai~en kL1nepajavalmistusteknii·
kan oleellisten elementtien, numeeri
sen ohjauksen sekä koneistus keskus
ten ja niiden pohjalle rakl.:ntuneiden
joustavien
valmisti] 5järjestelm ien
juuria. Olivathan vioaihJf:.ohteina
sekä v. 1948... 52 numeerisen ohjauk
sen kehittanyt MlT, Massaehusetb
Institute of Teehnology, Bl1slOni~sa
etta v. 1958 ensimmäisen koneistu~
keskuksen rakentanut ja kone.lär.ie~
telmäajattelun eräs pioneeri yritys
Kearney & Trecker Corpt'ratil'n
Milwaukeessa. Avanseeratun valmis
tustekniikan käyttäjiä puolestaan
edusti MeDonne Douglas lentokone
tehdas.
Siitäkin, ettei kaikkea "vanhaa rau
taa" pidä surutta hylätä, kuten SUL1
messa toistaiseksi valitettavan u~ein
tapahtuu, saatiin havainnollinen kä
sitY5, kun monissa kohteissa koro~
tettiin vanhojen työstökoneiden
"upgradingin" merkitystä.
Varmasti opettavaista oli myös kuul
la amerikkalaisten selviä strategioita
liiketoimintansa suuntaamisesta j<.l
järjestämisestä sekä arvioida niiden
Osuvuutla samoin kuin verrata suo
malaista tekniikan tasoa amerikka
laiseen todeten kotimaisen munissa
suhteissa kestävän vertailun.
Vierailukohteiden tarjoaman tekni
sen annin ohella nykyisessä "ansain
vali~tyvässä maailmanyhteisössa ko
rostuu entistä encmman tarve saada
omakohtainen kosketus tuisiin kult
tuureihin ja toimintatapoihin. Tässä
slIhteC5sa ulkomaille sUllntalltLlvien
opilllomatkojen merkity5 jatkuvasti
kasvaa.
Suomalaisella metalliteollisuudella
on trendiitään kasvava määrä ulko
maisia tytär- tai yhreistoiminrayri
tyksiti - tälläkin matkalla vierailim
me kahdessa seliai.'ösa, Kansainvä
listymis1ä kuvannee sekin, että JO (r'o
joukkuees1amme oli jo muita \asta~
sa New Yorkin lentokentällä t\-äsken
IJcltyään kesän Amerikan ma~(ereej
la ja ella matkalla tapar,imme useita
suomalaisia.
Diplomi·insinööri joutuukin valmi<,
tU11uaan melko varmasti hoitamaan
asioita ulkomailla ja mo'ltk U'lamaan.

\~
Kun siihen Of] jo opiskeluaikana saa·
lIJ tuntumaa, on l"KK:n "tuote" till
ttikin osaltaan valmiimpi tulevan
tyi'-'nantajama palvelukseen. Matkan
jtiriestelyt puokstaan ovat hyva oppi
projektilyöskelltelY'lä. Ca~e on to·

dellinen ja kuprut kostautuvat itselle
koitllvina hankaluuksina, Jälleen
kerran valmistelut oli tehty huolella,
josta kiitokset joukkueelle. Oli ilo
olla mukana.

PURISTUSJOUSET
-

pyöreät langat
neliölangat

VETOJOUSET
-

pyöreät langat

00,10 16,00 mm

0 1,00

8,00 mm

o 0,20... 16,00 mm

vÄÄNTÖJOUSET
-

pyöreät langat
neliölangat

(2) 0,20..,16,00 mm
1,00... 8,00 mm

o

LANKAMUOTOJOUSET
-

pyöreät langat
neliölangat

o 0,20...16,00 mm
o

1,00... 8,00 mm

LEVYMUOTOJOUSET
-

levystä tai nauhasta

CJ

0,10... 3,00 mm

OYITRÄSJOUSI
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki 70

puh. (90) 378033
telex 122493 terio sf
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(·~GAST ÖLJYTÖNTÄ PAINEILMAA

VALMISTUSTEKNlIKAN KERHO 1989

Mäntä-, lamelli- ja
kalvokompressorit

Heikki Toivanen
Valmistustekniikan kerhon

Paineilmamoottorit ja
tyhjiöpumput

(VTK) puheenjohtaja;

lIW _~
ECOAIR
A
-7 ruuvikompressorit

, !

Joustavat kytkimet
suoraan varastosta

Puhdasta paineilmaa
taloudellisesti ja äänettömästi.

Soita meille ja kysy lisää,
puh. (90) 75 501 'Bermic.

I~TELKO

L!!J BERMIC

'-',

{:;
Esiporattuina
• Poly-Norm-kytkimet
• Renold-kumiristikytkimet
• Renold-ketjukytkimet

, :~

i
~

Esiporattuina tai kartioholkkikiinnitteisinä
• Renoldin levyrakenteiset tappikytkimet
• Renold-rengaskytkimet

1"1'1 TELKO

TEHONSIIRTO

!

Kumipaloilla varustetut
Arnold & Stolzenberg
-rulIaketjut
i

,;.

UUDET RENOLD GX

1

•

:!~

·TAAJUUOENMUUTTAJAT 0,75-7,5 kW
He1ppokåyttöiset, täysin digitaaliset

• 0-480 Hz:n asynkronin@n PWM
•

Petinteisten ohjaUsmahdollisl;lIksien lisäksi GX voidaan
liittää suoraan RS 485 -väylään keskustelevaksi

,
•
•

Täydelliset slIotaukset ja vikadiagnosliikka
Maailmanlaajuinen huolto, neuvonla ja varaosapalvelu

• Täyttäviit standardien BS 5150 ja ISO 9002 vaallmuksel
Pyydä esite.
Ohjelmassamme myös pehmeäkäynnistimet, De-käytät ja

ACIOC-servot.

PuuntyöstÖkoneisiin, lasikoneisiin,
kirjapainokoneisiin jne.

lisätietoja: . . .
,

,' n

TELK!0
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Pohjois-Amerikka - mitä mielen
kiilHoista siellä on, kun viimeksi
~iehä on tullut ty6s1ök0neita Suo
meen joskus ilO-luvun alu~~a? Onko
siis Yhdysvallat jäämässä muuta
maailmaa jälke~n tuotantotekniikan
vaativalla saralla'?
Suotnellainen työslökoneen hankkija
ostaa koneensa EUf()opa~ta tai Kau
ko-IJil~la, mutta lOisaalta ameriU.a
lainen ty6wikolleen valmistaja il
moittaa: "Emme myy FM-järjeslel
miä kuin maihin, jos~a fluhutaan
englantia äidinkiclenä eli oletamme
koneen käyttäjän myö~ puhuvan eng
lantia åidinkielenään." Mielenkiin
toinen
kansainval islymisst rategia!
Tilanne on muutenkin varsin mielen
hiintoincn, ko"k;;l amerikkalainen
työstökoneen hankkija ilmoinaa os
tavansa koneensa pää,<,ääntöisesti
Kauko-hl<btä tai Amerikasta. Eli
hän ei luota eurooppalaisen teknolo
gian tas00n toisin kuin Suomessa.
YhdywaIloissa on tapahtunut moni
merkittävä kcksinHi. TUotantoteknii
kan kehittämisessä - Taylorismi,
Ne-koneet, FM-järjestelmä. MIT ja
Kearney & Tre..:ker ovat tuttuja lIi
mia. Multa tällä hetkellä amerikka
lainen tuotantoelämä ei ~)lc maail
man esikuvana ja me ymmärsimme
miksi. VTK:n 19. ulkomaan ekskur
siolla. 'Io,in amerikkalaiset ovat nyt
sisäi~tämassä solu- ja JOT-fiJosofi,Hl
(JlT siellä päin) ja ovat kehitty
mihsa.
Pohjois-Amerikka on saanut wiseo
laista merkitystä Euroopalle maail
man laajimpana yhtenäi~cna mark
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, 
__ ,",,~:""-"Y"

';' "
L.
L· t~-

Teleks; 1614222 stj 51 •

12

1l!lelo:l~lo

,;,,' ,.,

'\i\

,

,

"

",

J



kina-alueena, jolla on useita hyviä
puolia. Ostovoima, yhteinen kieli ja
saman tapainen kulttuuri Texasista
Alaskaan ja Los Angek.~ista Toron
ton kautta Ne\',' Yorkiin.
Suomalaiset yrit)'hel 0vat ym
märHi.neet aika hyvin pohjois-Ameri
kan markkina-alueen merkityben.
sillä Suomen viellli 0n ollut kasvussa
Yhdysvaltoihin. V\.lonna 1988 veim
me tavaraa 5,35 miljardin markan
arvosta ja alkuvuodesta 1989 (tam
mi-heinjkuu) 3,3 miljardin arvosta,
Suomalaisten investoinnit vuonna
1988 Yhdysvaltoihin olivat 1,17 mil
jardia markkaa ja sekin summa on
kawllssa. Suomalaisel luoltavat siis
Pohjois-Amerikan
markkinoiden
kasvuun.
Vaikeutena iUtltUU olevan larpeeksi

suuren markkinaosuuden valtaami
nen suurilta markkinoilta, mika la
kaisi uskottavuuden_ Eli on saatava
asiakkaat vakuunumaan, että olem
me tosissamme ja tulemme pysy
mään tällä markkina-alueella ja ta
kaamme lakuun ja huollon pysyvyy
den, Perinteisellä suomalaisella stra
tegialla sekin näyttää onnistuvan eli
keskittymällä erikoisalueisiin, jotka
hallitaan hyvin.
Suuret kiitokset kerhomme kuraat
torilIe, prof. Veijo Kauppiselle ja
mainostajille, jotka mahdollistivat
matkamme onnistumisen. Samoin
kiitokset mukana olleille teekkareil
le. jotha takasivat hienon matkan ja
k0kemukscn_
Miellyttäviä lukuhetkiä julk<lisum
me parissa.

Onko Sinulla lähiaikoina
järjestettävänäsi tärkeä kokous?
Ota yhteyttä Dipoliin - saat asiantuntevaa
apua. Selviät kokouksen jäIjestfuniseen ja
vieraiden majoittamiseen liittyvistä lukui
sista yksityiskohdista puhelinsoitolla.

juuri sopiva tila. Erityistä huomiota kiinni
tärnrne palvelun laatuun.

Kolwuk.~tt.

Olipa kokouksesi suuri tai pieni, sille löytyy

(2);,0

TEHONSIIRTO

(90) 789

"

~'
""

,tt ,',

PL 59 • 008" f'elsmki • liitsaajankatu 9 • Puh. (90) 75 501

Pyydä esite,
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VDIPOLI
MiyUelyt. Ba7lketit. RavinfJ)la.t. Hot.elli. Juhla.palvdu.
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NELES-JAMESBURY, WORCESTER

I

Risto Heinonen
Ahti Rossi

8
RT

Matkamme ensimmäinen vierailu
kohde oli Neles-Jamesbury, \\'Nces
(eT, t>.1assachusetls. Nelas-Jame,bury
on kansainvälinen venttiilialan yri
tys, jolla on tuotantolaitoksia seitse
mä~sa maassa. Tärkeimmät niistä si
jaitsevat Suomc~~a ja USA:ssa.
Koska jokainen VTK:lainen oli ai
kaisemmin vieraillu1 Neks-Jamesbu
ryn Helsingin tehtailla, odotimme
mielenkiinnolla lutuslUmista Wor
cesterin tuotantolaitoksiin. Helsin
gin ja Worcesterin yksiköt ovat kool
taan yhtä suuria, joten meillä oli
erinomainen mahdollisuus vertailla
kahta samankaltaista tuotantolaitos
ta. jotka ovat pitkään toimineet täy
sin cri ymrliri~töissa ja yrityskult
tuureissa.

UT

1-------.....
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Kunnossapidon
kulmakivet
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TYOKAlUPAlVElU OY
-i'

Lastuavien työkalujen
sekä niiden kiinnittimien
erikoisliike
PL 11.01301 VANTAA. Puh. (90) 833771
Telex 121770. Tele!ax (90) 8731928
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Nclcs-Jameshury
syntyi
vuonna
1988, kun suomalainen Neles osti
yhdysvaltalaisen Jamesburyn. Yhti
öiden
yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 1988 oli 1.1 miljardia mark
kaa ja henkilöstörnäärä 2400 työnte
kijää. Neleksen Ja Jamesburyn his
toriat oval paljolti ~aman kaltaiset:
molemmat perustettiin 1950-1uvulla,
ja yritysten kasvu on ollut kutakuin
kin yhtä nopeaa. Fumioilllcssaan
Ndes ja Jamesbury olivat sekä liike
vaihdoltaan että henkilöslömääräl
taan saman kokoiset. Neles ja Ja
mesbury ovat molemmat nousseet
maailman kärkeen neljänneskierto
venttii1eis~ä, mutta toisistaan poik
keavin tuotefilosQfioin. Neles on eri
koistunut metallitiivisteisiin kierto
säätöventtiileihin. kun taas James
buryn vahvana puolena ovat peh
meätiivisteiset sulkuventtiilit. Yritys
kaupan yhteydessä Neles-Jamesbu
ryyn liitettiin lisäksi Hammcl Dahl,
isruk kaventtiileihin
erikoistunut
amerih:kalaistehdas. Erilaisista tuo
tefilosofioista johtuen NelekseUä ja
Jamesburyllä on ollut tuolekirjos
saan vain muutamia keskenään kil
pailevia tuotteita, joten yritysten yh
distyminen ei juurikaan ok herättä
nyt tarvetta tuotteiden karsimiseen.
Neleksen vahvimmat alat ovat sellu
ja paperitcollisuuden venttiiliratkai
SUt sekä tietyt vaativat sovellukset
muilla toimialoilla. Jamesburyn tär-
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Neles..Jamesbur)"
Polartest Oy, Hopeatie 1, 00440 Helsinki, puh. (90) 562 4544, telekopio (90) 562 3429, tlx 122741
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Nefr:S-Jill/l.:sbury, Worcesterin tehtaat

keimmät asiakkaat !Oimivat kcmian
ja petrokemian teollisuudessa, ja
Hammel Dahl tunnetaan voimalai
tossektorin ja kemian teollisuuden
venttiilitoimittajana. Yhdistämällä
näiden kolmen yrityksen osaaminen
on voitu ulouaa Neles-Jamesburyn
markkinat miltei kaikille prosessite
ollisuuden aloille.
Yhdistämällä
myynti- ja palveluverkmtonsa Neles
Jamesbury pyrkii palvelemaan prosessiteollisuuslaitoksia
kaiJ..:kialla
maailmassa. Yhtiön vahvimmat
markkina-alueet ovat Eurooppa ja
USA. Neleksen ja Jamesburyn yh
teenlaskettu USA:n myynti vuonna
1988 oli 48 070, mikä on pääosin Ja
mesburyn luoman kattavan Pohjois
Amerikan myyntiverkoston ansiota.
Myyntiorganisaatiossa varsinaisen
myyntityön suoritlavat provisiopal
kalla toimivat myyntitykit. USA:ssa
tuntui muuallakin teknilJises~ä kau
passa olevan tapana, että myynti
työn hoitavat myyntimiehet ja tek
niikasta keskustelevat sen jälkeen eri
asiantuntijat.

15

Worcesterin tehtaat
\\!orcester on 150000 asuk kaan kau
punki, joka sijaitsee 60 kilometriä
Bostonista länteen. Neles-Jamesbu
ryn Worcesterin tehtaat koostuvat
viide~tä rakennuksesta, joiden yh
on
teenlaskettu
lattiapinta-ala
50000 m'. Tuotantolaitos työllistää
900 työntekijää, ja on täten alueen
suurimpia metalliteollisuuden työn
antajia.
Neles-Jame~buryn Worcesterin yk
sikkö toimii varsin itsenäisesti: joh
tajat ovat amerikkalaisia, ja työnte
kijöille tuttu johtamistyyli on säily
nyt nimenmuutoksesta huolimatta.
Worcesterissa oltiin kaikin puolin
tyytyväisiä uuteen suomalaiseen
omistajaan. Edellinen omistaja oli
kuuleman mukaan varsin nihkeä
kannattamaan investointeja James
buryn toiminnan kehittämiseksi.
Nyt isäntämme olivatkin silmin näh
den innostuneita. kun ideoita oli
vihdoin päästy soveltamaan käytän
töön.

Tuotanto
Jamcsburyn tehtailla oli meneillään
miHava tuotannon uudclkenjärjes
telypr'.ljckti, Foused faetory. Projek
tissa tuotanto järjestettiin uudelleen
tuOleverstaik~i. Erityistä huomiota
kiinnitettiin l11<lteriaalivinausten sc1
keyttämisccl1 ja solu filosofian sovel
tamiseen.
Tuotteiden suunnittelussa käytettiin
CAD:ia tehokkaasti hyväksi: kaif..:ki
nykyisin tehtävät piirustubet tehtiin
suoraan CAD-järjeslelmäan, jOlen
ne olivat sähköisesta tietnpankisra
helposti saatavilla, mm. myynnin
tarjouskuvia tai erilli~ellä FEM-jär
jesle1mällä tehtjviä ll.ljuus- ym. las
kuja varten. CAD:ista ei ollut suoria
lietoyhtcyksiä 1uotantoon.

~

CIMCORP

Ne!es-wntliilir mmkll/la mQ<Jilma/le.

Tuotantoon oli hankittu paljon uu
sia NC-koneita, Joista suurin osa oli
yleisamerikblaisesla tyylista poike
ten japanilaisvaJmisteisia. Koneista
mo toimi lI,olmessa ja h~koonparlO
kahdessa .J~orossa, vaikka uusien
konei,;tu~keskusten
palelt ijärjestel
mät ja sorvien portaalityyppi,et
kappaleenvaihtajat olisivat mahdol
)istaneet rajoitetusti miehiletyn tai
jopa miehittämättömän ryö,;tÖn. Mi
tään FM-järjesteJmiä ei ollut käYlös
sä. Tuotantotilat olivat siistit ja hy
vässä järjestyhessä, mutta työtur
vallisuuteen ei pakollisten suoja la
sien lisäksi oltu panostettu.
Amerikkalainen alihankintak ull tllU
ri oli melko kehittymätön, joten
myöskin Jamesbury pyrkii valmiSl<l
maan suurimman osan tarvitsemts
taan mista ilse.

Sammontie 5

Tuottecl

Lopuksi

28400 ULVILA

Jaml',buryssa valmistetaan pehll1L'ä
tiivistcisia p31ll1- ja läppäventtiilejä
lähinnä kemian- ~ekä öljynjalostu~
teollisuuden sulku- ja sääl(jtc'htäviin.
Valmistusohjelmaan kuuluv:u lisäksi
v.:nttiilien toimilaitlc'el. Tuotteet ja
kautuivat sC!västi kahteen ryhmään:
qandardoit uihin volyymiruotteisiill
ja asiaf..:kaan toivomusten muka.,n
räatälöilyihin ybittäis- lai piensar
j atuotteisiin.
Akliivi~;:n 1U01eKchityksen ja kemi
anteollisuuden asettamien kovien
vaatimUSlen tuloksena oli venttiikis
~ä lukuisia lähinnj tiivistetcf..:niik
f..:a<lll liittyviä teknisesti edi~lyksdli
Sla ratkaisuja. Todellisel1<l "high
tcch·'-tl.lotteena kannalta,t mainita
jumi myyntiin lUl1l1t lähes kokonaan
muoviSIa valmi~tettu [oimilaite. Uu
den SP-sClTjanloirnilaitteen etuja
oval mm. kevt'vs. erittäin hyvät kor
roosion\...esto-ominaisullt1et ja pithi.
kayttöikä.

Vierailu Jall1e~buryn tehtailla oli
erittäin hY\ln järjestelty, mistä ,uu
rimmat I\iitokset isännillell1ll1e. Vie
railull1ll1e aikana tutustuimme mm.
NC-oh.1Clmoimiin tehtaalla sekä laa
dunvalvomaan
ohjelmoi[aval1a
koordinaatt iminau" kunn.:llu.
Teh
dusöittc1yn ja demonstraatioesitys
tet! lisäksi kuulimme lIlkuisia o:sityk
siä valll1istu~tekniikkaan liittyvistä
<iiho:ista. Isäntämme olivat todella
nähneet
vaIvaa,
jOlla
rankka
9-lIJntinen ohjt'llllamme olisi ollut
mahdollisimman c)l\nistunut. James
buryn vierailu oli matkamme ehdot
tomia kohokohtia.

Puh. 939-38511
Fax. 939-387835
Th. 66227 cirnc 51
.-:

-.":;

Suomen monipuolisin
piirilevyvalmistaja
tarjoaa joustavia ja taloudellisia
ratkaisuja konsultoinnista
tuotteisiin ja kokonaispalveluihin.
~t
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Metalex

Oy Espoo

(90) 59181
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METALEX OY

Metalex

Oy Salo

Metalex

(924) 11611

Oy Teuva

(962) 72141
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~Ietalex

Oy Helsinki

(90) 765 655

MIT

Muoviemme ketju on katkeamaton.
Neste Chemicals.

-
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Neste Chemicals tarjoaa asiakkailleen täyden valikoiman
valtamuoveja. Aina oikean tuotteen kuhunkin käyttö

.'i:

r',:

tarkoi~kseen.

Neste Chemicals hallitsee koko tuotantoketjun aina

31.

.i

raakaöljystä lähtien. Tämä kokonaisuuden hallinta koituu

asiakkaamme, hänen asiakkaansa ja viime kädessä muoyj
tuotteen loppukäyttäjän hyödyksi.

Pyydä lisätietoja:
Neste Oy, Chemicals

~NESTE
Chemicals

PL 320, 06101 Porvoo, puh. (915) 18712

It's pure art
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Ma".,achu~etts Institute af Technolo
gy sijaitsee Cambridgessa, Charles
joen varrella, aivan Bostonin vicres
~d. Carnbridgen kaupunki tunnetaan
parhaiten kahdesta kuuluisasta ylio
pistostaan: I Iarvardin yliopistosta ja
\HT:sta. \tllT on yksi Yhdysvaltojen
arvostetuimmisla ;.-liopistoista. MIT
on ns. ybityim'n yliopisto ja sen
paaajatuksena on vuodesta 1865 asti
ollut teknisen alan 0Pl'tus ja siihen
liittyvä tutkimus.
VJlT jakallluu viiteen akateemiseen
kouluun: "ArchilCClure and Plan
ning", "Engineering". "Humanities
and SOLial Seient:e", "Manage
ment", "Seienc:e" ja "\Vhirakcr cul.
lege of Ht:<lhh SLien..::ö and Te..::hno
logy", K(lulut PllLllcslaan jakautuvat
kahtcenkyrnmencenyhreen akatee
miseen osasl0011. Valmi~rLlstek!liik
kaa MIT:ssa opetetaan koneteknii
kan osaslOlla - "Depanmcnt of
1\1ct:hanical Engineering" - valmi...
tustekniik<ln laboratoriossa - "La
boratory for Manufacturing and
Producl ivity".
Vierailimme \1IT:n nestemekaniikan
- "Fluid Met:hanics Laboratory"
ja valmistustekniikan laboratoriois
,01. Nestemekaniikan laboratoriossa
apulaisprofessori Harri Kylömaa
kertoi mm. opintojen rahoituksesta.
\llTn lukukallsimaksu on korkea,
mutta suurin osa opiskelijoista mak
saa opintonsa stipendeillä ja vain hy
vin harvat kustantavat opintonsa it
'>c. I\vlömaa kehoitti suomalaisia
teekkareita lähtemään rohkeasti ul
komaille opiskelema<ln joko vuodek.
<,i peTllSll~'illllljel1 v[jlissä lai suoritta
maan j<ltk01utkil1toa. !VJIT .. ,a opis
kdee: tällä het keWi Dl'in Y500 opiske
!ipa, 11eistå noil1 ::0 u:Q on ulkomaa
lai\i<i. Myö\ lllkomaalaisille opiskeli
JOille on r:J.rJOl1a opintmtipendeja.

(I'as) apul.pmf. Kytömaa (MIT), prof Kauppinen fTKK), Heikki Toivanen.
Minna Takala

Nestemekaniikan laboratorion esit
telivät meille laboratorion jatko
opiskelijat. Esittelykierroksen aika
na tutustuimme moniin nestemeka
niikan tutkimusprojekteihin mm,
nesteleijupetiin, jolla tutkiUiin pien
ten kiinteiden panikkeJien viskosi
reeuia nesteessä. Valmistustekniikan
lukijoille varsin poikkitieteellistä tie
toa.
Valmistustekniikan
laboratoriossa
paiisimme omalle maaperälle ja esi
tyksen seuraaminen oli meille jo
huom<ltta\'a~ti tutumpaa. Valmistus
tekniikan labora1orio on ns. (:"'sasto
jen välinen yhtei~työl<lboratorio. Yh
tei.r,ryös~ä mm mukana koneteknii
kan, ~ähköl<,klliikan, 1ietotekniikan
ja materiaalitckniik<ln o~a<;!Ot sekä
Sloan School af Mallagemcnt. Näin
on saalU mukaan kaikkien osa-aluei
den valmistus1ekniikkaclD ja tuotta
vuuteen liiltYVä asiantuntemus. Par
haillaan laboratorios~a on käynnissä
1IJlkimL1sprojekt~ja s~lIraavilta aloil
ta: joustava automaatio ja robotiik
ka, polYlJle~ricn ruotanto, nibolo
gia, valmistuslaatu, valmistu~mene
tclmät ja valmistuksen suunniwJun
integraatio.
Laboratorion yleiscsillelyn jälkeen
tu1ustuimme laboratorion tiloihin
jälleen jatko-opiskelijoiden opasta
mana.
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.\11T oli excursion ainoa yliopisto
kohde. Oli mielenkiintoista nähdä,
kuinka valmistus1<,kniikkaa ope1e
taan muualla ma<lilma~sa. Opetuk
sen periaatteet eivät noin päällisin
puolin paljoakaan poikenneet omas
ta tutustua Otaniemestä - luentoja,
harjoitu~töila ja tennejä.
Yhden merkittavän eron kuitenkin
huomasimme vierailutJltne aikana:
MIT:n opetus niin peru<;- kuin jatko.
opiskeJijoillekin on hyvin tutkimus
keskeistä, käytännön ongelmien rat
kaisuun perUSlUvaa. Opintoihin
kuului aina oma tutkimustyö, joka
usein oli osa laajemmasta kokon,li
sUlldesta. Eräs syy tähän on teolli
suuden ja muiden toimeksiantajien
huotnallava osuus MIT:n toiminnan
rahoituksesta.
Laboratoriokäyntien välillä kiivim
me tutustumassa myö~ ruokalaan 
erittäin monipuolinen valikoima
hampurilaisia - ja MIT-kauppaan,
josta lähestulkoon kaikki ostivat
MIT-paitoja. MIT-shorrseja, MIT
jne itselleen tai tuliaisiksi.
Erityiskiitokset Riitta LempiäiseUe
avusta kohteen järjestelyissä, Riitta
Lempiäinen toimii tutkijana MIT:n
Manufaeluring and Produetivity-Ja
bomtoriossa.

So what's happening at MIT?

Research Reporls

As part af getting acquainted with
MIT, we were given a conJucted tour
af the Manufacturing and Produeti
vity Lab.
During thi~ brief tour we managed
to glimpse at the worl..: thaI is being
done and ui~(uss generally abaut the
way thing~ fuoctioo at MIT. Bere are
some of the faeb and t"igures presen
ted ta us io the discussion and ext
racled from the repon ot the IMP
(Lar. of Manuf. anti Productivity).
60 perocent af alllhe work at the la
boratC'fY is subsidized by \Veli knovm
companies whieh inc1ude such giants
like: Baeing Cammercia\ Airplane,
Canon Indmtries, General l\folors,
3M, WOlan, Matushita Electric and
27 other companies which form the
so called IMP Industry Collegium.
The remaining support is provided
by various government agencies like;
The Department of Energy, The Of
fice of Naval Research, The Natianal
Scienee Foundation and the likes.
It seems like the moment external
funding will stop flowing, MIT will
eome to an abrupt stop! Bm Ihat is
surely a purc1y hYPolhetical situa
tion.
The IMP Collegium is a group of
companies with strong interests in
manufacluring research who, in ex
change for a membership fee, are
provided several servil:e~ uI' which
the most imponant are;

Abslracts of researeh rt>ports anu pa
pers gencrated during thaI poiod are
sent ta IMP members who may Ihen
request those rcports of inleresl. the
reby cutting aecess 10 limely re5t>arch
by 18 10 24 monIhs!
Researeh at the Laboratory for Ma
nufacturing and ProduClivilY is divi
ded into the following major groups:

Manufacturing I'rocesses
Analysis of Manufacturing
Polymer, Fiber and Com
rasite Processing
Tribology
\Iaehines and Contral
Design and Contral of Robots
Mal;hinl; TO~lls.i~\r'Khine
S~slems

Quality Evaluation
Manufacturing and Design
Using A.l. Prineiples
Design I M an u faet uri ng
Intcgration

Annual Meeting
Members are invited tO the lmlitllte
to hear eurrem re~earch re5ults pre
sented by l!\oJP facu1ty and their fi
nishing graJuale qUl.knt~.

'"

Student Interviews
Colkgium members have exc1usive
access to a Booklel of Studenl Biog
raphies compiled from the resumes
of l\1.S. and Ph.D candidales stu
dying with Ihe IMP faeulty. The
H\1P staff makes arrangements for
attendees wishing to interview stu
dents as prospective amployees 10 do
50 dming their Annual Meeting vi
sil.

particuJar,. The projeet currently is
construcling a full seale protOlype
forrning maehine with a pair af dies
12x 12 in. square comprising 2048
inJividual die elements eaeh. The
press eapacily is 60 tOIlS, and plans
are being made for rapid (30 min or
less!) reconfiguralion of the dies un
der eomputer eontro!. Following
completion of the machine, a series
of lests are planned Ihal wil! explore
the shape Iimits of this idea and wilI
look at al1ernative uses Ihal involve
unique forming models.

Generally MIT Jiwd llP tO our e"~c
talion~ in tCflm of Ihe advancemenl
ot" the work being conducled lhen:.
Although the röeareh, apparatm
didn't look very e;.;citing (it never re
ally does, bcing usually stripped to
it, s most basic form!) one can easily
see the great rotential once the work
is put to use in the induslTY.
Here are some af the topics which
are eurrently undergoing develop
ment, which seemed to me 10 be of
mo~t intcrör:
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Laser machining
This subjecI has been divided into
several smaller projeets whieh range
from purely thearelical studies like:
Theorelical Aspeets of Laser Tllr
ning and Cutting to sueh down 10
the eanh ones like Laser Maehining
01' Ceramics.
As a non (ontact tool, a laser beam
ofkrs a number af advanlages for
cUlling ad\anl:cJ engineering mate
riah ~\leh ao'; u:ramic5 and composi
les. On the other hand, laser maehi
ning ha~ sueh Jisadvantagö such as
k..,w energy effici•.:ncy and inability ta
machine lhree dimensionaJ shapes.
A new laser eult ing eoncept has been
imroduced \\hieh ean minimize or
diminale lhe,e disadvantages. The
rUlling 1001 of this new proeess con
SiS1S 01' two laser beams whieh are di
reeted along two different axes of the
work piece, produeing two eonver
ging grooves. A large volume of ma
terial is removed by dissipating ener
gy only in the Iwo narraw grooves.
Thus the energy efficieney of Ihe
proeess is substantially inereased
and three dimensional shapes ean be
machined.
Development of a Variable Configu
ration Die Stamping Process.
The goal of closed-loop shape eont
rol for sheet stamping is generally
thwarted by the use of fixed shape
tooling. Thi~ researeh is aimed al de
vcloping a forming a process whose
tooling can be changed quickly and
is therefore open to closed·loop
control method5. MIT researchers
are pursuing the approaeh of discre
te surfaees for the tooling, and have
conducled numerous tesls thaI <.::on
firm both the ba5ic reasibility ofthis
melhod and the meehanical design

The Tribology Research
Program
The Tribology Research Program
was established ta conducl basic and
applied research on frinion, lubrica
lion and wcar. Mr. nE. Kim, who
gave us a raul' ~)f the lab wha is per
sonaJly involved in thi~ project told
U5 Ihal the famolls dassie formula
for the frielion 1'orce:
T" = !,xN
is hardly near the truth~
The mOSl intensive area af investiga
lion involves the inlerface between
head and medium of magnetic recor
ding equipmenl (tapes, fioppies,
hard disks): a significant tribological
problem in taday's compuler erazed
socielY· Speeific projeets have inclu
ded friction problems of tapes, abra
sive wear of head~, the funclioning
of liquid lubrication in hard disks
and Ihe performance of !iner maleri
als in floppy disks.
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The Design and
Manufacturing Advisor
The Design and Manufaemring Ad
visor OMA) is a generic expert sys
tcm architecture that helps design a
produl:t, taking into eonsideration
v;uious aspects affecting the final
pr~]duct, such as fabricalion, as
~embly, inspecrion, and invcnlory.
Stt.'[)S from design ta fabrication are
integralcd hy cheding the 'Accepta
hilily' of the design at every slep.
'AccertJbk designs' are designs that
Ciln be t'Clsily produced according 10
speliriealiotlS. The IMA has been
~reeiaJiLcd for Ihe design (lf cnginc
comranems in jet aircraft. the first
engine component for implelll<;'lllali
on being the lurbine disk in ga~ tUI
bine engincs.

To date, faetary design has ben a ma
nual process. However, the effeclive
ness and efficieney 01' this process
could be enhanced significantly with
the use of knowledge based syslems.
The Knowledge Syslem Program is
an expert syslem that will assist in
faclory design, using the framework
for inlelligent systems 10 examine
both the expert system and Ihe un
derlying factory.
The few topics memioned above are
but a few examples 01' the 110 or so
projeet~ which are memioned in Ihe
1988 report of the laboratory.
ln terms of down 10 the earth gra
duatc edul:ation in Production Tech
nology, M[T has 10 offer jusI aboUl
as much as The Helsinki University
af TechnoJogy. The students basieal
Jy use AutoCad for basic CAD draf
ling (we have that too in Finland!)
and CATIA for more advanced sub
jel'ts (we have version 3.0, MlT has
the older version). The basic "work
horse" for NC machining eourses is
a DAEWOO vertical milling maehi
ne and a DAEWOO lathe which in
terms of the lechnical speeifieation
daesn'l differ very much from our
little Bridgeport. A Cincinnali Mi
laeron milling center is also al Ihe
sludent's disposal, bul it is mainly
used for the produclion af laborato
ry equipment.

The Knowledge Sl'stems
Program
The construction of new factaries
and the redesign 01' old plants repre
senl a signifieant proportion of the
gross national produet in many nati
om. Thl: .significance of such activi
ties appiies nO( only al a maero-eco
nomic Ievel, bu! at a micro level as
wdl; a single pl'Oduetion facility may
easily Cust a hundred million dollars
or mure.
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