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Katsaus valimoalan 
tutkimukseen



Valmistustekniikan tutkimus Suomessa
Aalto-yliopisto: Konepajatekniikka, ainetta lisäävä valmistus, hitsaustekniikka, 

valimotekniikka

Tampereen yliopisto: Tuotantoautomaatio, valmistusjärjestelmät, robotiikka

LUT-yliopisto: Konepaja- ja levytyötekniikka, lasertyöstö, hitsaustekniikka, 

teräsrakenteet

Oulun yliopisto: Terästen valmistustekniikat ja metallurgia, kiertotalous, 

autiomaatiotekniikat

Turun yliopisto: ???

VTT: Valmistusprosessien kehittäminen, ainetta lisäävä valmistus, automaatio ja 

robotiikka
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”Teaching and Research Excellence in 
Collaboration with Industry”

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Konetekniikan laitos

Advanced Manufacturing and Materials, AM2 
tutkimusryhmä

Valutuotetekniikka
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Aalto ENG Valutuotetekniikka
Prof. Juhani Orkas

Aallon Valutuotetekniikan opetus ja tutkimus

keskittyy valuprosessien

tuotantotekniikkaan, valukomponentin

suunnitteluun sekä metallurgiaan. 

Tutkimuksen keihäänkärjet:

• Uudet valumateriaalit, erityisesti valuraudat

ja alumiiniseokset

• Valimoiden kiertotalous ja kestävä kehitys

• Tulevaisuuden valimo, smart foundry, 3D-

tulostus, “rapid casting”



Kiertovalu

• Business Finland Co-innovation 

hanke

• Ajalla 2018-2021

• Tutkimusaiheina Valimo-

hiekkojen hyödyntäminen 

maarakenteissa sekä terminen 

elvytys

• Kolme rinnakkaista 

yritysprojektia: kaksi valimoa ja 

kierrätysyritys

• Mukana konsortiossa myös 

muita yrityksiä

• Merkittäviä tuloksia saatu 

valimohiekkojen stabiloinnista 

uusiomateriaalein sekä 

valimohiekkojen elvytyksessä



HybridiValu

Aalto-yliopiston 

tutkimushanke

2020 - 2022

AM2 Advanced Manufacturing and Materials



WP1: Menetelmäkartoitus ja -testaus
❑ Uudet 3D-tulostusmenetelmät mallinvalmistukseen

❑ Esim. Fused Granular Fabrication (FGF)

❑ Large Scale Additive Manufacturing (LSAM)

❑ Tutkimuskohteita…

❑ Mittatarkkuus

❑ Koneistustarve

❑ Reaktiivisuus mm. hiekkasideaineisiin

❑ Kaavausmäärät ko. mallimateriaalilla

❑ Soveltuvuus eri kaavausmenetelmiin

Uudet tekniikat tuottaa 

mallityökalu erityisesti suurten 

valukomponenttien 

valmistamiseen
AM2 Advanced Manufacturing and Materials

HybridiValu



WP2: Valukomponenttien lyhytsarjojen 

kestävä ja kustannustehokas 

valmistaminen
❑ Menetelmien kustannusvertailu

❑ Hybridimenetelmät vs. metallien suoratulostus

❑ Ympäristöystävälliset hiekat ja sideaineet 3D-
tulostuksessa

❑ Tulostettavien hiekkatyyppien elvytettävyys

❑ Eri menetelmien hiilijalanjälki

Kestävät ja kustannustehokkaat 

tekniikat valukomponenttien 

lyhytsarjojen tuottamiseen

AM2 Advanced Manufacturing and Materials

HybridiValu



WP3: Suunnitteluohjeistus 

hybridivalumenetelmillä valmistettaville 

valukomponenteille
❑ Sarjasuuruudet vs. perinteiset menetelmät vs. 

hybridimenetelmät

❑ Valutekninen suunnitteluohjeistus
❑ Jakotason valinta, hellitykset, keernojen käyttö, mallinvalmistus, jne

❑ Suunnitteluohjeet opastusvideoiden kera Valuatlakseen

Hybridivalujen suunnitteluopas

AM2 Advanced Manufacturing and Materials

HybridiValu

 

Konstruktiosuunnittelu Valutekninen suunnittelu 

Muotin/mallin 

suunnittelu 

Rinnakkais - 

suunnittelu 


