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Sinulla oli vuoden 1985 
BMW-henkilöauto, mutta 
nyt sinulla on Volvon 
moottori, pala nosturin 
puomia ja designkeittiö. 
Mitä on tapahtunut?

HARRI DOMONYI
JARI KUJALA, HARRI DOMONYI, 
RAUTARUUKKI, OUTOKUMPU JA 
STENA, kuvat

Näin kierrätetään henkilöauto

Kuoleman jälkeinen  
rosta kyllä oli, mutta koska kierräte-
tyn ajoneuvon matka tieliikenteestä 
uusiksi tuotteiksi on pitkä ja mutki-
kas, eivät kierrätysketjuun itse kuu-
luvat toimijatkaan aina tarkasti tun-
ne koko ketjun rakennetta.

Päätimme selvittää, mihin BMW:n 
osaset lopulta päätyvät.

Viimeiset metrit

Kesäautoprojektimme päättyi vuo-
si sitten, kun BMW kuljetettiin ro-
muautoja vastaanottavan Stena Re-
cycling Oy:n Lahden toimipistee-
seen ja puristettiin valtavalla hyd-
raulipaineella 240 x 100 x 65 sentti-
metrin kokoiseksi paaliksi.

Päätös herätti kysymyksen, mitä 
BMW:n maallisille jäännöksille ta-
pahtuu paalauksen jälkeen. Suur-
piirteisiä arvioita materiaalin kier-

Paalaus on toimenpide, jonka tar-
koituksena on vain helpottaa kierrä-
tettävien autojen kuljetusta murs-
kalaitokselle – Stenan tapauksessa 
Lahdesta Poriin. Henkilöauton tila-
vuudesta varsin suuri osa on ilmaa, 
ja kuutioksi puristettuna se on hel-
pompi lastata ja siirtää.

Murskaamisen kannalta pa-
ras muoto olisi tiiviin paalin sijaan 
pelkkä näkkileiväksi litistetty levy 
tai ”kierrätys-cabriolet”, eli kokonai-
nen auto, jonka katto on painettu 
sisään. Suoraan murskaus- ja erot-
telulaitokselle toimitetut ajoneuvot 
menevätkin käsittelyyn tässä muo-
dossa, mutta reippaan väkivaltaisel-

K
esällä 2009 Tekniikan Maa-
ilman toimitus osti kolme 
hyvin erilaista tuhannen 
euron kesäautoa, joista yk-
si, E30-mallinen BMW riva-

kalla 2,5 -litran moottorilla tuotti toi-
mitukselle ehdottomasti eniten se-
kä riemua että murhetta.

Auto oli tehokkaan moottorin 
mutta hitaan ohjauksensa takia jo-
pa oikeiden rattimiesten mielestä 
vaarallinen, eikä sitä haluttu enää 
myydä takaisin tieliikenteeseen – 
jos se jatkuvine teknisine vikoineen 
edes ketään olisi kiinnostanut. Ai-
noa vaihtoehto oli saattaa auto kier-
rätykseen.
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”Kesäautot ovat kuin kedon 
kukkia; kun syksyn tuuli käy 
niiden yli, ei niitä enää ole.”

TAPIO KOISAARI
HARRI DOMONYI, ROBERT KOISTINEN ja AIMO NIEMI
RAGNAR MEHISTO, tekninen avustus
JARI KUJALA ja MATTI VUORIMAA, kuvat ”SIJOI

TUS”

Volvo 7
40 GL K

artano
  

vm. 198
8 

Ajettu
 423 333

 km 

Hinta 4
99 €

”KÄYTTÖAUTO”Volkswagen Golf  
Variant 1,8 CL vm. 1996 

Ajettu 292 214 km Hinta 1350 €

”KATASTROFI”BMW 325i os. 318i  
vm. 1985 

Ajettu 270 051 km Hinta 1300 €

Ajettua: Kesäautot

Aihe ei ollut uusi, sillä asiaa lähes-
tyttiin jo numerossa 8/89 otsikolla 
”Viiden tonnin onni – vai pommi?” 
Artikkelissa todettiin osuvasti, että 
kesäauton hankinnassa on seikkai-
lun makua. Nykykokemuksemme 
mukaan seikkailu jatkuu hankinnan 
jälkeenkin.

Sapetuksesta huolimatta emme 
hankkiutuneet epäluotettavista 
autoista eroon heti mittausten jäl-
keen. Halusimme käyttökokemuk-
sia ja verta nenästämme. Sen ver-
ran oppimme ensimmäisestä ker-
rasta, että emme sitoutuneet tark-

kaan kilometritavoitteeseen tai jul-
kaisuaikatauluun.

BMW

Vuosimallin 1985 BMW 325i otettiin 
mukaan, koska se on nuorten ke-
säisten kuolonkolaritilastojen kär-
kisijoilla. Automme rullasi tehtaal-
ta 318-mallisena, joten kyseessä on 
tekniikanvaihtoauto, surkea muisto 
yhdestä veronkiertotavasta.

Auton ensimmäinen omistajasuh-
de päättyi lamavuoden 1991 juhan-
nuksen paikkeilla. Toinen omista-
juus kesti liki saman verran, ja kol-

mas omistaja teki tekniikanvaihdon 
kesällä 1999. Konttorilla käytiin kah-
desti peräkkäisinä päivinä, eli muu-
toskatsastus ei ollut aivan läpihuu-
tojuttu.

Vielä neljäs omistaja piti autoa 
pitkään, BMW:n historian kannalta 
maagiselta vaikuttavan seitsemän 
vuoden verran. Vuonna 2007 auto 
alkoi kiertää, ja me olemme auton 
kahdeksas omistaja. Vaihtotekniikka 
on ilmeisesti toiminut alkuun melko 
hyvin, mutta perusauto on alkanut 
väistämättä rapistua, ja viimeiset pari 
vuotta ovat olleet liukasta alamäkeä. 

Auton mittarilukema oli ostohetkel-
lä viitteelliset 270 051 km.

 Olimme kesän alussa alamäen 
pohjalla, sillä BMW:hen pesiytynyt 
ajoittainen käyntiongelma ei kan-
nustanut pidemmille matkoille, ja 
ylikuumeneminen toi oman jänni-
tyksensä kaupunkiajoon. Konepel-
lin alta pelmahtava höyrypatsas toi 
vaihtelua työmatkaan, mutta hidas-
ti sitä huomattavasti. 

Kaupunki- ja maantieajoon so-
veltumaton auto seisoi alkukesästä 
noin puolitoista kuukautta.

Krooninen auton tarve ajaa kui-

tenkin epätoivoisiin yrityksiin, ja 
BMW:n tarmokkain elvytysyritys 
ajoittuu yhdelle kesäviikonlopulle. 
Silloin haettiin syytä käyntivialle, ja 
koko kojelaudan sähköt purettiin. Vi-
ka ei kuitenkaan löytynyt oletetusta 
paikasta, eli jälkiasenteisesta varas-
hälyttimestä.

Lisätutkimisen jälkeen ongelma 
paikallistettiin Motronic-mootto-
rinohjaimen johtosarjaan, sillä joh-
tonippua heiluttamalla auto käyn-
nistyi. Kolmekymmentäkolmejoh-
toisen liittimen johdin numero yksi, 
sytytysjohdin, oli jostain kohtaa kuo-

ren sisältä poikki. Kätevästi nippusi-
teellä pingotettu johdin saatiin joh-
tamaan sähköä, ja autoon kertyi het-
kessä puolitoistatuhatta kilometriä.

Vika kuitenkin palasi, eikä suurem-
piin kunnostustöihin enää ryhdytty, 
koska kesä ja mielenkiinto olivat jo 
viilenneet. Sähkövian korjaamisen 
jälkeen autosta olisi pitänyt korja-
ta vielä vasen etupyöränlaakeri, ko-
rin ruostevauriot, bensiinipumpun 
kiinnitys, polttoainetankki, pyörän-
kulmat, vanteiden keskitys, istuimet, 
vaihteensiirto ja vuotava sylinterin-
kannen tiiviste.

Loppukeväästä toimituksemme Ai-
mo, Jari ja Robert joutuivat osta-
maan kesäautot (TM 11/09) ja pari 
päivää myöhemmin myös autokoh-
taiset korjausoppaat. Testiohjelma 
kattoi liki kaikki tavalliseen vertai-
luun kuuluvat asiat. Emme kuiten-
kaan tehneet vertailua, sillä käytet-
tyjen autoyksilöiden tulokset eivät 
ole millään mitalla yleispäteviä. 

S yksyistä maisemaa halkova 
saattue näyttää surulliselta. 
Moni ohikulkija näkee lyhy-
en letkan autoharrastajapo-

rukkana matkalla jonnekin, mutta 
asiasta tietävät osaavat kertoa muu-
ta. Kesäautojemme viimeiset suori-
tuskykymittaukset on tehty, ja vuo-
rossa ovat loppukunnon tarkastus 
sekä jälkihoito. Ensiräntä on jo käy-
nyt maassa ja on lokakuu.

KÄYTTÖKOKEMUKSET 
JA HISTORIA

■ KESÄAUTOJEN aikaisempia vaiheita on seurattu Teknii-
kan Maailman numeroissa 11/2009 ja 2/2010.

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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 elämä
le murskaimelle ei tiivis paalikaan ai-
heuta ongelmia.

Murskaus tapahtuu suuressa hallis-
sa, jonka lähelle ei murkauksen aika-
na turvallisuussyistä ole menemistä. 
Hallista kantautuva melu sen sijaan 
kertoo, että sisällä on tosi kyseessä.

Murskaimen ydin on 35 tonnin 
painoinen roottori. Se on hieman 
yli kaksi metriä leveä ja reilun met-
rin paksuinen sylinteri, joka koostuu 
kymmenestä vierekkäisestä kiekosta.

Roottori pyörii 500–600 kierros-
ta minuutissa. Siihen on kiinnitetty 
kymmeniä 150 kilon vasaroita, jotka 
työntyvät roottorin kiekkojen välistä 
ulos kymmenisen senttiä. Vasarat on 

akseloitu toisesta päästä roottoriin, 
mutta toinen pää heiluu vapaasti sil-
poen valtavalla liikemäärällään kai-
ken kovan materiaalin nyrkkiä pie-
nemmiksi palasiksi.

Murska lajitellaan

Roottori altistuu ymmärrettävästi 
kovalle kulumiselle, joten sitä huol-
letaan usein. Vasarat käännetään 
ympäri päivittäin, ja ne uusitaan 
keskimäärin viikon käytön jälkeen. 
Myös roottorin kiekkoja on ajoittain 
täytehitsattava.

Porin murskalaitoksen läpi kulkee 
parhaimmillaan sata tonnia romua 
tunnissa. Jotta BMW:n matkaa oli-

si helpompi seurata, on koko murs-
kauslinja poikkeuksellisesti ajettu 
täysin tyhjäksi, ja kesäautomme koh-
taa murskaroottorin ilman muun ro-
mun seuraa.

Kun murskaimen raastava ääni 
on vaiennut, alkaa kuljetinhihno-
ja pitkin ilmestyä silppua, josta on 
löydettävissä tuttuja piirteitä. Enää 
materiaali ei kuitenkaan ole romua, 

vaan se on jalostunut kierrä-
tysmateriaaliksi.
Murske on tässä vaiheessa 

kuitenkin täysin sekalaista, joten 
siitä on eroteltava teräs ja muut me-
tallit sekä ei-metalliset osat.

Teräs on magneettisuutensa takia 
helppo poimia talteen. Materiaali-
virta kulkee murskauksen jälkeen 
pyörivän rummun ohi, joka nostaa 
voimakkaalla sähkömagneetilla te-
räksen ylemmälle kuljetinhihnalle ja 
antaa ei-magneettisen jatkaa mat-
kaa alitseen.

Haasteen muodostavat suuret te-
räskappaleet, jotka ovat murska-
uksen voimasta kuumentuneet lä-

Fluffi   eli kevytjae

Alumiinimurska

Teräsmurska

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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■ MURSKAIMESTA ulostulevan kierrä-
tysmateriaalin ohella on asianmukaista 
myös kysyä, mitä murskaimeen oikeas-
taan menee. Jos asiaa tarkastellaan vain 
entisen kesäautomme kohdalta, siihen 
on suhteellisen helppo vastata. Valmis-
tajan arkistoissa Münchenissä on tarkat 
tiedot siitä, millaisista materiaaleista au-
tomme on aikanaan koottu ja mistä ma-
teriaalit ovat tehtaalle tulleet.

Nykyään esimerkiksi BMW:n valmista-
mien autojen massasta vain noin puolet 
on terästä. Painon pienentämiseksi yhä 
suurempi osa on korvattu keveämmillä 
metalleilla tai kokonaan muilla aineil-
la. Materiaalivalinnoissa otetaan yhä 
enemmän huomioon myös tulevan ro-
mutuksen ja kierrätyksen vaatimukset.

Kesäautomme, 1980-luvun 3-sarjan 
BMW, edustaa kuitenkin vanhempaa 
suunnittelua, jossa teräksen osuus pai-
nosta on yli kaksi kolmasosaa.

Kuitenkin jo vuonna 1985 valmistuk-
sessa on käytetty paljon kierrätysma-
teriaalia. Esimerkiksi automme 2,5-lit-
raisen moottorin (BMW M20B25) valu-
rautaisen sylinterilohkon on valmista-
nut Eisenwerk Brühl tai Halberg Guβ, 
ja kierrätysmateriaalin määrä valussa 
on ollut 65–75 prosenttia. Kampiakse-

lin on valmistanut Halberg Guβ (kierrä-
tysmateriaalia 65–75 %). Kiertokanget 
on takonut Brockhaus tai Peddinghaus 
(kier. 50–65 %) ja nokka-akselin Mahle 
(kier. 50–65 %).

Alumiininen sylinterikansi on BMW:n 
oman valimon tuotantoa, ja sen kierrä-
tysmateriaaliaste on ollut 50–75 pro-
senttia. Valussa on käytetty sekä hark-
koja että sulana valimolle toimitettua 
alumiinia. Muut alumiiniosat, kuten öl-
jypohja ja erilaiset suojalevyt, ovat ali-
hankkijoiden tuotteita, joiden kierrätys-
aste on niin ikään ollut 50–75 prosent-
tia. Vaihteisto on Getragin valmistama, 
ja sen materiaalien laatu on oletetta-
vasti ollut samankaltainen kuin moot-
torin osien.

Auton teräspeltinen kori on prässätty 
levystä, jonka valmistuksessa on tehtaan 
arkiston tietojen mukaan käytetty kes-
kimäärin 11 prosenttia kierrätysterästä.

Mitä kierrätykseen menee?

KUTEN eri-ikäisten autojen ver-
tailu osoittaa, teräksen osuus ajo-
neuvon massasta on jatkuvasti 
pienentynyt. Syynä on ensisijai-
sesti painon ja kulutuksen pitämi-
nen kurissa.

hes hehkuviksi, eivätkä ole ehtineet 
jäähtyä riittävästi. Normaalisti ferro-
magneettinen eli magneettiin tart-
tuva teräs on tällöin vielä Curie-läm-
pötilansa (noin 800 °C) yläpuolella 
eli paramagneettisena austeniitti-
na, jolloin se joskus pääsee karkaa-
maan rumpumagneetilta.

Kun teräs on poimittu talteen, se 
kulkee vielä silmämääräisen tarkas-
tuksen läpi. Tässä vaiheessa virrasta 
poimitaan käsin esimerkiksi laturin 
ja käynnistysmoottorin kappaleet, 
joissa on mukana kuparikäämiä.

Sitkeät karvanopat

Virrassa jatkaa sekä ei-magneettis-
ta metallia että ei-metallista ainetta. 
Kevyt ei-metallinen jae, kuten auton 
verhoilun osat, erotetaan pyörtei-
seen ilmavirtaan perustuvalla syk-
loni-imurilla. Tämä niin sanottu fluf-
fi siirretään omaan pinoonsa, ja sitä 
voidaan hyödyntää jätteenpoltto-
laitosten energiantuotannossa (TM 
11/08).

Koska elastinen pehmytmateri-
aali ei juuri reagoi roottorien vasa-
roihin, saattaa fluffipinoon tulla läpi 
suurempiakin kumi-, muovi- ja kan-
gaskappaleita. Ikään kuin todisteek-
si tälle löytyy lajittelun päätyttyä toi-
nen BMW:n karvanopista likaisena 
mutta täysin vahingoittumattoma-
na kevytjaekasan päältä.

Raskaat kumiosat ja metalli jat-

kavat matkaa induktioerotteluun. 
Murske liikkuu kuljetinhihnalla, jon-
ka alla on sähkömagneettiseen in-
duktioon perustuva metallintunnis-
tin. Se havaitsee myös ei-magneet-
tiset metallit.

Koska kuljetin liikkuu vakiono-
peudella, havaittujen metallikappa-

leiden paikka tiedetään tarkasti. Sik-
si ne voidaan seuraavassa vaiheessa 
poistaa hihnalta niihin kohdistetun 
paineilman avulla. Menetelmä kuu-
lostaa epävarmalta, mutta toimii 
käytännössä erittäin hyvin. Jäljelle 
jäävä jae, lähinnä siis kumi, voidaan 
siirtää esimerkiksi fluffin joukkoon 

energiajakeeseen.
Jos ei-magneettinen metallijae si-

sältäisi alumiinin ohella paljon mag-
nesiumia, se olisi vielä eroteltava kä-
silajitteluna, mikä on länsimaisella 
palkkatasolla kannattamatonta. Toi-
nen vaihtoehto on aineiden tiheys-
eroon perustuva nestelajittelu, jo-

 TERÄS erotetaan muusta 
materiaalivirrasta magneet-
tirummulla, joka heittää 
teräksen ylitseen ja päästää 
ei-magneettisen aineksen 
alitseen.

 TERÄSMURSKEEN joukosta 
on helppo tunnistaa kesäau-
ton osia, vaikka materiaali on 
pilkkoutunut nyrkkiä pienem-
mäksi. Kupari ja muu teräs-
jakeeseen kuulumaton aines 
erotellaan tässä vaiheessa 
käsin pois hihnalta.

 AUTOPALAKSI kutsuttu 
E40-kierrätysjae puretaan 
terästehtaalla välivarasto-
kentälle, josta se melko pian 
noukitaan mukaan uuden te-
räksen tuotantoon.

 TERÄSMURSKE noste-
taan valtavaan konvertteriin, 
jossa sitä käytetään jäähdyt-
tämään konvertterin metal-
lisulaa.

ERI MATERIAALIEN OSUUS AUTON KUIVAPAINOSTA

19751933 2005

BMW 303 BMW 3-sarja
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muut
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ma muu metalliteollisuusyritys. OTR 
ei varastoi Stenan toimittamaa kier-
rätysmateriaalia, vaan se siirretään 
suoraan Ruukin Raahen-tehtaalle 
ja Outokummun Tornion-tehtaalle.

Kutakuinkin puolet Porin murska-
laitoksella syntyvästä E40:stä päätyy 
Suomessa Raaheen ja puolet Torni-
oon, joten voimme tasapuolisuuden 
nimissä olettaa niin käyneen myös 
BMW:n materiaaleille.

Lähdemme siis tavarajunan peräs-
sä pohjoiseen, jossa ensimmäinen 
pysähdyspaikka on Raahe.

Rautaruukin Raahen-tehdas val-
mistaa erikoisteräkseksi kutsuttu-
ja teräslajeja, joilla on tavallisesta 
”mustasta teräksestä” poikkeavia 
ominaisuuksia muun muassa ko-
vuuden ja sitkeyden suhteen. Niiden 
tuotanto alkaa kuitenkin samalla ta-
valla kuin tavallisen teräksen.

Rautamalmirikasteen sisältämä 
rautaoksidi pelkistetään masuunis-
sa metallurgisen koksin avulla raa-
karaudaksi.

Raakarauta sisältää vielä useita 
prosentteja hiiltä, joka on poistetta-
va mellottamalla. Se tapahtuu kon-
vertteriksi kutsutussa, yli sata tonnia 
vetävässä kattilassa, jonka pintaan 
puhalletaan puhdasta happea. Sa-
maan aikaan sulaa sekoitetaan aja-
malla konvertterin pohjan läpi inert-
tiä eli kemiallisesti reagoimatonta 
argonkaasua.

Happipuhalluksessa hiilitaso las-
kee, mutta samalla lämpöä vapau-
tuu valtavia määriä. Siksi ennen pu-
hallusta on konvertteriin lisätty kyl-
mää kierrätysterästä, jota kutsutaan 
jäähdytysteräkseksi. Tässä vaiheessa 
kesäautomme materiaali siis pääsee 
mukaan prosessiin.

Mellotuksen jälkeen teräkseen li-
sätään seosaineita, jotka yhdessä 
myöhemmän lämpökäsittelyn kans-
sa tekevät perusteräksestä erikoiste-
rästä, ja teräs valetaan jatkuvatoimi-
sen valulinjan kautta sekä valssataan 
haluttuun muotoon.

Enää ei ruostu

Matkamme jatkuu 250 kilometriä 
Perämeren pohjukkaa pitkin Torni-
oon. Siellä Porista saapuneesta te-
räsmurskeesta valmistetaan ruos-
tumatonta terästä.

Ruostumattoman teräksen eli ros-
terin kysyntä on viime vuosina kas-
vanut, ja vaikka Outokumpu käyt-
täisi kaiken saatavilla olevan romu-
rosterin ja kierrättäisi sen uudek-
si ruostumattomaksi teräslevyksi, 
ei maailmalla yksinkertaisesti pois-
tu käytöstä materiaalia yhtä paljon 
kuin sitä käytetään. Siksi ruostuma-
tonta terästä valmistetaan kierräte-
tyn rosterin ohella myös tavallises-

■ VARSINAISIA ongelmakohtia ei tämänikäisen auton 
kierrättämisessä ole. Jo ennen paalausta on ajoneu-
vosta poistettu renkaat vanteineen, akku ja kaikki 
nesteet (sekä lisäksi katalysaattori ja turvatyynyt, 
mikäli autossa sellaisia on). Ne on käsitelty asian-
mukaisesti, tarvittaessa ongelmajätteinä.

Ainoa ongelmajätettä muistuttava osa 
autossamme on kojelaudan alle sijoitet-
tu, polttoaineensyöttöä ohjaavan Bosch 
Motronic -järjestelmän noin A5-arkin 
kokoinen piirilevy, jonka komponen-
tit saattavat sisältää jossain määrin 
raskasmetalleja. Kokonaisuuteen 
nähden kyseessä on kuitenkin hä-
viävän pieni määrä, eikä piirile-
vyä siksi edes virallisesti luoki-
tella ongelmajätteeksi.

Suuremman ongelman muo-
dostavat noin kymmenen vuot-
ta uudemmat autot, joissa elekt-
roniikkaa alkoi olla jo huomatta-
vasti enemmän. Ohjainyksiköitä 
on 1990-luvun autoissa sijoiteltu hyvin eri 
puolille autoa, mistä suunnittelutapa onkin saanut lisäni-
met ”harakanpesä” ja ”risukasa”.

Valmistajilla ei ollut velvollisuutta kertoa, missä yksiköi-
tä on ja mitä ne pitävät sisällään. Kierrätykseen tullessaan 
tällaiset autot ovat haastavia; elektroniikan ohjainyksiköitä 
ei löydetä, eikä niiden materiaalien koostumusta tunneta.

Villin tilanteen selkeyttämiseksi säädettiin vuonna 2000 

EU-direktiivi (2000/53/EY), jota on 
sittemmin tarkennettu ja ajanmu-

kaistettu. Tämä romuajoneuvodirek-
tiivi ohjaa autovalmistajat ”suunnittele-

maan ja valmistamaan ajoneuvoja siten, 
että helpotetaan niiden uudelleenkäyt-
töä ja kierrätystä”, suosimaan valmistuk-
sessa kierrätettyä materiaalia ja rajoit-

tamaan vaarallisten aineiden käyttöä.
Direktiivin perusteella on elohope-

an, kuusiarvoisen kromin, kadmiumin ja 
lyijyn käyttö ajoneuvoissa ollut kiellettyä 

vuodesta 2003, ellei käytölle löydy ehdo-
tonta perustetta.

Samassa päätöksessä vaaditaan, että ajo-
neuvovalmistajat antavat ohjeet auton romu-

tuksessa tapahtuvaan purkamiseen viimeistään 
puoli vuotta automallin esittelyn jälkeen, ja että 

materiaaleissa käytetään kaikille valmistajille samaa koo-
dausjärjestelmää.

Direktiivin tavoitteena on ollut myös kohottaa ajoneu-
vojen uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisastetta 85 prosent-
tiin vuoteen 2006 mennessä ja 95 prosenttiin vuoteen 2015 
mennessä.

Entä vaaralliset aineet?
KESÄAUTOMME 1980-lu-
vun ohjauselektroniik-

ka perustui vielä 8-bitti-
seen sulautettuun järjes-

telmään.

Viilentävä tekijä

Tässä vaiheessa BMW:stä syntyneet 
noin 800 kiloa kierrätysterästä on 
päätynyt muun teräsmurskeen se-
kaan, ja sen seuranta vaikeutuu. Te-
räsmurske, kierrätysnimeltään E40 ja 
alan piireissä ”autopalana” tunnettu 
jae, on niin yhtenevän näköistä, et-

tei kesäauton jäänteitä ole helppo 
tunnistaa; taivaansinisestä maalis-
ta ei ole jäljellä kuin pieniä hippuja 
siellä täällä.

Teräsmurskeen ostaa kotimaas-
sa Osuuskunta Teollisuuden Romu 
(OTR), jonka jäseniä ovat Rautaruuk-
ki, Outokumpu, Ovako sekä muuta-

ka vaatii kokonaan oman erottelu-
laitoksensa.

Porin murskalaitoksella alumii-
nin sekaan joutuu niin vähän mag-
nesiumia, ettei sillä ole merkitystä 
jatkokäytölle, ja useimmissa käyt-
tökohteissa sitä sekoitetaan alumii-
niin joka tapauksessa.
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ta hiiliteräksestä, kuten kierrätetys-
tä E40-autopalasta.

Teräksen tekee ruostumattomaksi 
sen korkea kromipitoisuus (noin 18 
prosenttia). Kierrätysrosterissa kro-
mi on jo valmiina, mutta mustaan 
kierrätysteräkseen, kuten automurs-
keeseen, kromi on lisättävä valmis-
tusprosessissa. Outokumpu tuottaa 
itse tarvitsemansa kromin, sillä Tor-
nion naapurissa Keminmaan Elijär-
vellä sijaitsee Euroopan suurin fer-
rokromia sisältävä malmiesiintymä.

Vaikka valmistusprosesseissa on 
keskeisiä eroja, noudattaa ruostu-
mattoman teräksen valmistus kar-
keasti samaa kaavaa kuin muiden 
teräslaatujen. Konvertterikäsittelyn 
jälkeen teräksen koostumus tarkis-
tetaan ja täsmätään seosaineilla, 

minkä jälkeen se valetaan ja kuu-
ma- sekä kylmävalssataan.

Lopputuotteena Torniosta lähtee 
satoja erilaisia teräslaatuja sekä rul-
lalle kierrettynä että suorana peltile-
vynä. Kaikille on kuitenkin yhteistä 
ruostumattomuus.

Merkittävää säästöä

Vaikka kesäautossamme alumiinisia 
osia on suhteellisen vähän, niiden 
uusiokäyttö on ajoneuvonäkökul-
masta sitäkin mielenkiintoisempaa. 
Huhujen mukaan Stenan alumiinija-
keesta kun tehdään muun muassa 
Volvon moottoreita.

BMW:n muuttuminen Volvoksi on 
sen verran kiehtova ajatus, että pa-
rin päivän päästä olemme matkalla 
Ruotsin Älmhultiin Stena Aluminiu-

mille, joka käyttää raaka-aineenaan 
pelkästään kierrätysmateriaalia.

Alumiinin kierrätys on suhteel-
lisen suoraviivainen prosessi; alu-
miini sulatetaan nestekaasulla ja 
sen seossuhde tarkistetaan ja hie-
nosäädetään.

Alumiinin sulattamiseen tarvi-
taan suuria määriä energiaa, mut-
ta jos kierrätysmateriaalin käyttöä 
verrataan primääriseen lähteeseen 
(bauksiittiin eli alumiinimalmiin), 
ero on merkittävä. Valmiin alumii-
nin sulattaminen vaatii vain viisi 
prosenttia siitä energiasta, jonka 
bauksiitin muuttaminen alumiinik-
si vaatisi.

Stenalla on laskettu, että jo yh-
den virvoitusjuomatölkin kierrättä-
minen säästää tällä kaavalla saman 

verran energiaa kuin kotitietokone 
kuluttaa vuorokaudessa. Pienenkin 
alumiinimäärän kierrättäminen siis 
kannattaa.

Suuria paljastuksia

Älmhultissa alumiini voidaan valaa 
harkoiksi tai pelleteiksi, mutta si-
tä kuljetetaan jatkokäyttöön myös 
nestemäisessä muodossa. Sula alu-
miini kaadetaan keraamisesti vuo-
rattuihin ”termoskannuihin”, jotka 
siirretään rekan lavalla suoraan lop-
pukäyttäjälle eli valimolle. Lähdem-
me siis seuraamaan alumiinirekkaa.

Stenalta lähtee päivittäin tällai-
nen kuljetus reilun kahdensadan 
kilometrin päähän Vimmerbyhyn, 
jossa toimii autoteollisuuden mer-
kittävä alihankkija, Metallfabriken 

  TERÄSTÄ vale-
taan jatkuva-aikai-
sena prosessina. Val-
miiksi seostettu sula 
teräs kaadetaan jääh-
dytettyyn kupariko-
killiin ja sitä kautta 
alempana sijaitseval-
le valulinjalle, jossa 
se jähmettyy kiinte-
äksi teräsaihioksi.

 PARHAIMMILLAAN 
kymmenien tonnien 
painoinen teräsaihio 
valssataan ohuemmak-
si ensin kuumavalssissa 
ja sen jälkeen kylmä-
valssissa. Kuumavals-
sauksessa teräs on 
vielä hehkuvaa, mutta 
kuitenkin jo kiinteässä 
olomuodossa.
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Ljunghäll. Se valaa usealle euroop-
palaiselle henkilöauto- ja raskaanka-
luston valmistajalle moottorinosia.

Se, mitä osia ja kenelle tarkalleen 
ottaen niitä valmistetaan, on liike-
salaisuus. Ajatus kesäauto-BMW:n 
muuttumisesta Volvoksi kuitenkin 
huvittaa selvästi tehtaanjohtajaa, 
joten hän lupaa näyttää yhden va-
luosan, jos emme sanallakaan hiis-
ku muusta valimossa näkemästäm-
me, saati napsi tuotannosta valoku-
via salaa. Sopimus syntyy.

Kävelemme tehdashallien läpi va-
lurobottien siirrellessä ja käsitelles-
sä hyvinkin erilaisia alumiinikappa-
leita ja saavumme lopulta viimeisen 
salin perimmäiseen päätyyn. Siellä 
pakataan juuri Volvon tilaamia vii-
sisylinterisen moottorin kampiak-

selin laakeripukkeja Göteborgiin lä-
hetettäväksi. Huhulle on siten saatu 
varmistus.

Uusi elämä

Ajoneuvojen paalaus, murskaus, uu-
den materiaalin tuotanto ja sen hyö-
dyntäminen uusien kulutustuottei-
den valmistuksessa on jatkuva ja 
suhteellisen nopea prosessi. Suuria 
välivarastoja ei käytetä, vaan mate-
riaali kiertää oikea-aikaisesti yhdes-
tä vaiheesta seuraavaan.

Koska olemme seuranneet mate-
riaalivirtojen kulkua läheltä, voim-
me tehdä suhteellisen tarkkoja ar-
vioita niiden uusista käyttökohteis-
ta. BMW murskattiin Porissa 13. huh-
tikuuta 2010, ja sen alumiini siirtyi 
Ruotsiin muutaman päivän kulut-

tua. Ainakin osa siitä päätyi lähes 
saman tien Volvon kampiakselin 
laakeripukiksi, ja aivan kuin sattu-
man oikusta juuri kyseisellä osalla 
varustetun  auton koeajo on tässä 
lehdessä sivuilla 130–135. On siis 
täysin mahdollista, että osa BMW:n 
jäännöksistä on palannut Tekniikan 
Maailman autolaboratorioon uu-
dessa henkilöautossa.

Myös muu materiaali on melko 
varmasti uusissa käyttökohteissaan 
vielä tämän vuoden aikana. Raa-
hen teräksestä on saatettu valmis-
taa metsäkoneen ohjaamo, öljyn-
porauslautan imuankkuri, nostu-
rin puomi tai tai Ruotsin tulevan 
kansallisstadionin teräspilari. Tor-
nion tuottamasta ruostumattomas-
ta teräksestä on tullut kattiloita, 

tiskipöytiä, kodinkoneita, säiliöitä 
ja putkia.

Alumiinin ohella myös osa erikois- 
ja ruostumattomasta teräksestä pää-
tyy ajoneuvoteollisuudelle. Voi olla, 
että nyt koeajossa olevan Volvon tur-
varakenteissa, kuten kattopilareis-
sa ja kynnyskoteloissa, on käytetty 
raahelaista terästä, sillä osa erikois-
kovasta teräksestä myydään ajoneu-
voteollisuudelle myös länsinaapu-
riin. Autoissa käytetään lisäksi ruos-
tumatonta terästä esimerkiksi pako-
sarjassa ja putkiston osissa.

Parhaassa tapauksessa siis varsin 
suuri osa oikukkaan ja vaarallisen 
kesäauton materiaalista palvelee 
jälleen tieliikenteessä. Tosin huo-
mattavasti turvallisemmassa muo-
dossa.  

Lahti

Vimmerby

Älmhult

Pori

Raahe

Tornio

Auton
paalausPaalin

murskaus

Erikois-
teräksen

valmistus

Ruostumattoman
teräksen valmistus

Alumiinin
kierrätys

Alumiini-
osien valu

 VALMIS ruostumat-
toman teräksen rulla 
leikataan oikeaan le-
veyteen heti Torniossa 
tai lähetetään laivalla 
Hollantiin, jossa se 
viimeistellään Pohjois-
maiden ulkopuolisille 
asiakkaille.

 KESÄAUTOMME materiaali 
hyödynnettiin Suomessa ja Ruot-
sissa, mutta erilaisessa markki-
natilanteessa kuvio olisi voinut 
haarautua myös Pohjoismaiden 
ulkopuolelle.

 VIISISYLINTERISEN Volvon moot-
torin laakeripukki on valurobotin 
(työssä taustalla) käsittelyn jälkeen 
lähes valmis asennettavaksi.

 ALUMIINI voidaan 
valaa harkoiksi Älmhul-
tissa tai kuljettaa maan-
tiekuljetuksena suo-
raan asiakkaalle sulassa 
muodossa viiden ton-
nin termoskannuissa.
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