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MFG4.0-hankkeen edustajat professorit Mikael Collan (WP3), Antti Salminen (WP2),
Heikki
Handroos
(WP2)
sekä
tutkijatohtori
Jyrki
Savolainen
(WP3)
ja
nuorempi tutkija Ville Laitinen (WP2) toteuttivat yhteistyövierailun Trenton yliopistoon 6.8.5.2019.
Maanantaina
6.5.
MFG4.0hankkeen edustajat tutustuivat
Trenton
yliopiston
’Industrial Engineering’ -osaston
toimintaan Povossa.
Paikalla olivat myös laitoksen
johtaja (ent. Italian IEEE:n presidentti) professori Dario Petri ja
apulaisprofessori Matteo Brunelli,
joka on myös LUT-yliopiston
dosentti.
Esityksiä oli kuuntelemassa suuri
joukko Trenton yliopiston tutkijoita.
Antti Salminen esittelemässä MFG4.0-hanketta Tentossa.

Povon vierailulla nähtiin esitykset, jotka keskittyivät LUT-yliopiston toimintaan analytiikan, robotiikan, materiaalia lisäävän valmistuksen sekä materiaalifysiikan aloilla. Esitykset antoivat trentolaisille kuvan
MFG4.0-hankkeesta ja erityisesti sen teknis-taloudellisesta osiosta (WP2 ja WP3).
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Esitysten
jälkeen
tutustuttiin
‘Industrial
Engineering’ -osaston toimintaan kentällä.
Povoon sijoittuvissa tiloissa sijaitsee suuri osa
materiaalitutkimukseen
liittyvästä
mittauslaitteistoista. Lisäksi rakennukseen on
sijoitettu
komposiittimateriaalien
tutkimus.
MFG4.0-hankkeen kannalta mielenkiintoinen
havainto oli Trenton yliopiston oma tutkimus
liittyen sementtipohjaisten komposiittimateriaalien 3D-tulostukseen.

Edistyneellä laserleikkauslaitteella leikattu teräsprofiilin pala.

Kyseiselle tekniikalle näyttää olevan selkeä tilaus paikallisessa teollisuudessa ja nopean
silmäilyn perusteella tulostetut rakenteet näyttävät lupaavilta (kuva alla). Tekniikan kehitys
tähän suuntaan ennakoi suurempien rakenteiden
kaupallisia
tulostusmahdollisuuksia
lähitulevaisuudessa.
Rakennusten tai niiden osien 3D-tulostus tulee
selkeästi olemaan yksi valmistavaa teollisuutta
mullistava tekijä.

LUT-yliopiston Professorit Antti Salminen (vas.),
Mikael Collan (kes.) ja Heikki Handroos
tarkastelemassa tornin pienoismallia, joka on 3Dtulostettu sementtipohjaisilla
komposiittimateriaaleilla.
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Tiistaina 7.5.2019 MFG4.0-hankeen edustajat
tutustuivat Roveretossa (noin 30 kilometriä
Trentosta) sijaitsevan Polo Meccatronican
toimintaan.
Kyseinen
yksikkö
on
keskittynyt
erityisesti valmistustekniikan kehittämiseen ja
yritysyhteistyössä toteutettavien projektien
läpivientiin.
Heillä on tarkoitusta varten investoituna
keskisuuren suomalaisen konepajan arsenaali
laitteistoa.
Materiaalien
karakterisointi
Roveretossa tuntuu pääasiassa tukeutuvan
Povon
ja
muiden
yhteistyökumppanien
osaamiselle.
Jatkona vierailulle Antti Salminen ja Ville
Laitinen saivat kutsut osallistua heinäkuussa
2019
Roveretossa
järjestettävään
workshoppiin, joka keskittyy materiaalia
lisäävään valmistukseen (engl. Additive
Manufacturing).
Yhteistyö Trenton yliopiston kanssa tiivistyi matkan myötä.
Kuvassa etualalla nuorempi tutkija Ville Laitinen (vas),
prof. Massimo Pelizzari ja prof. Vincenzo Sglavo (oik.)
Taustalla prof. Heikki Handroos.

Samalla yliopistojen yhteenlasketun
laitekannan ja osaamisen todettiin
täydentävän hyvin toisiaan, mikä
avaa yhteistyömahdollisuuksia
väitöskirjaopiskelija- / tutkijavaihdon
kautta.

MFG4.0– osahankkeiden yhteistyötä hiottiin Trentossa.
Kuvassa Heikki Handroos (vas.), Jyrki Savolainen, Ville Laitinen ja Antti Salminen.
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