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Tiivistelmä

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun henkilökuntaa osallistui tutkijavaihtona to-
teu-tettuun vierailuun Dokuz Eylul yliopistolle ja osallistui MetNet-seminaariin 
Izmirissä Turkissa. Vierailun aikana tutustuttiin yliopistoon ja sen toimintaan sekä 
eräisiin laboratorioihin ja niiden laitteisiin. MetNet-seminaariin Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun henkilökunnan toimesta oli tehty kaksi julkaisua, joista pi-
dettiin esitelmät.

Abstract

Personnel of Kemi-Tornio University of Applied Sciences visited in Dokuz Eylul 
University and participated in MetNet-seminar held in Izmir Turkey. During the 
visit, University and some of its laboratories and equipments were surveyed. In Met-
Net seminar, two publications written by personnel of Kemi-Tornio University of 
Applied Sciences were presented.

Avainsanat

Dokuz Eylul, Izmir, Turkki, MetNet 
Apuna voi käyttää YSA – yleistä suomalaista asiasanastoa.

http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html
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Raimo Ruoppa, Jukka Joutsenvaara, Jani Sipola

1 Johdanto

KuURaK- ja BFCC-projektien puitteissa tehtiin tutkijavaihto Turkkiin kohteena 
maan länsirannikolla sijaitseva Izmir. Kaupungissa pidettiin MetNet-verkoston semi-
naari ja samalla tutustuttiin paikalliseen ylipistoon viralliselta nimeltään Dokuz Ey-
lul University. Matkaan osallistuivat Raimo Ruoppa, Jukka Joutsenvaara Materiaalien 
käytettävyyden tutkimusryhmästä (MKT) ja Jani Sipola Optisen mittaustekniikan 
laboratoriosta (OML).
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2 Matkakertomus

Matka alkoi 8.10.2012 Oulunsalon kentältä klo 8:30 ja perillä Izmirissä n. klo 20 pai-
kallista aikaa.

Aamulla 9.10. siirryimme yliopistolle, missä meidät otti vastaan Assoc. Prof. Dr. 
Ugur MALAYOGLU, Teknisen tiedekunnan metallurgian ja materiaalitekniikan 
osastolta. Hän oli samalla myös osaston Eramus-yhteyshenkilö. Hänen johdollaan 
teimme kierroksen osaston laboratoriossa ja tutustuimme kierroksen lomassa heidän 
tutkimuskohteisiinsa. Kuvissa 2-14 on esitetty laboratorion laitekantaa, joka oli hyvin 
monipuolinen ja moderni. Näkemämme laitekanta sisälsi mm. seuraavat laitteet:

•	 Vetokoneita, Shimadzu Autograph AG-IS
•	 Suolasumukaappi, Weiss Umwelttechnik, SC
•	 Kulumistestauslaitteisto, Scanning Scratch Tester SST-W101
•	 Pyyhkäisyelektronimikroskooppi, Jeol JSM-6060
•	 Termogravimetri, Shimadzu DTG-60H Simultaneous 

thermogravimetry/differential thermal analysis (TG/DTA)
•	 NOVA 2200e, Specific surface area (BET) and pore analysis
•	 Tribometri, CSM TRIBOMETER
•	 Kosketuksellinen profilometri, Ambios XP-2, stylus-type
•	 Mikroaaltouuni, Linn High Therm Laboratory
•	 Keronite, Plasma electrolytic oxidation (PEO)
•	 Lämpökäsittelyuuneja
•	 ym…

Kierroksella näimme myös mm. korroosiolaboratorion, näytteenkäsittelytiloja sekä 
lukuisia mikroskooppeja, kovuusmittareita ym. metallien tutkimukseen liittyviä lait-
teita.
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Kuva 1. Dokuz Eylul University. Tinaztepe Campus.

Kuva 2. Shimadzu Autograph AG-IS tensile testing machine.
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Kuva 4. Weiss Umwelttechnik, SC, suolasumukaappi.

Kuva 3. Shimadzu Autograpg AG-50kNG tensile testing machine.
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Kuva 5. Scanning Scratch Tester SST-W101. Pinnoitteen ja perusaineen välisen kiinni-
pitovoiman testaamiseen.

Kuva 6. Jeol JSM-6060 Scanning Electron Microscope.
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Kuva 7. Shimadzu DTG-60H Simultaneous thermogravimetry/differential ther-
mal analysis (TG/DTA).

Kuva 8. NOVA 2200e, Specific surface area 
(BET) and pore analysis.
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Kuva 9. CSM TRIBOMETER, Nano & Micro range for Tribological studies. Kuvassa meneil-
lään Hardox-näytteen testausta.

Kuva 10. Ambios XP-2, stylus-type kosketuksellinen profilometri.
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Kuva 11. Linn High Therm Laboratory Microwave High Temperature Furnace.

Kuva 12. Keronite, Plasma electrolytic oxidation (PEO), uusi elektrolyyttinen pinnoitus-
menetelmälaitteisto alumiinin, magnesiumin sekä titaanin pinnoittamiseen. Tuotteena 
mm. Greenpan-pinnoitteet keittötarvikkeisiin, jotka korvaisivat teflonin terveyssyistä. 

(b) (a)
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Kuva 13. Silikaatilla (valkoinen) PEO-pinnoitettuja  
magnesium-kappaleita, korroosiotestin jälkeen.

Kuva 14. Laboratorion lämpökäsittelyuuneja.
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Laboratoriokierroksen jälkeen tapasimme Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR, Kaivos-
osaston johtajan ja Prof. Dr. Erol Kayan, joka toimi mineraaliprossessiosaston johta-
jana, kuva 15.  Professori Kaya oli myös kaivos-osaston Erasmus-koordinaattori. Pa-
laverissa keskusteltiin mm. TEKES:in Green Mining ohjelmasta, joka herätti suurta 
mielenkiintoa. Turkin Tübitak on vastaavanlainen organisaatio kuin suomalainen 
Tekes, kansallista sekä kansainvälistä tutkimustoimintaa tukeva organisaatio. 
Tübitak:in verkkosivuilla oli maininta 7.puiteohjelman ympäristöön liittyvien han-
kesuunnittelusta ja hankkeista [1].

Seuraavaksi kokoonnuimme auditorioon, mihin tuli myös opiskelijoita kuuntele-
maan, kuva 16. Esittelimme Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua ja Materiaalien 
käytettävyyden tutkimusryhmää sekä MineSteel projektia. Esitystä oli myös seuraa-
massa mm. Prof. Dr. Fer-han SIMSIR, Division of Mine Mechanization and Mining 
Technology. Vierailua varten olimme lähettäneet etukäteen listan kysymyksiä kuten: 
kaivosalan koulutus Turkissa, kaivostoiminnan volyymi Turkissa, yliopiston kaivos-
alaan liittyvät projektit ja muu aktiviteetti. Saimme vastauksena kysymyksiimme 
muutamia tulosteita, joista osa oli tosin Turkinkielisiä.

Kuva 15. Palaveri Ahmet Hakan Onurin (Division of Mining Engineering johtaja) huoneessa. 
Vasemmalla prof. Dr. Errol Kaya.



20  •  Ruoppa •Joutsenvaara • Sipola

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät vielä olleet nousseet ajankohtaiseksi, vaikkakin 
aihe itsessään herätti kysymyksiä. Esityksen jälkeen prosessitekniikan puolelta esitet-
tiin yksi kysymys liittyen tankomurskaimien tankomateriaalien valintaan liittyen: 
onko mangaaniseosteiselle austeniittiselle teräkselle vaihtoehtoja vieläkään hyviä 
vaihtoehtoja? Opiskelijoiden pääaineena oli kaivosten prosessitekniikka. Lähimpänä 
opetushenkilöstöstä MineSteel:in ydinasiaa oli professori Ferhan SIMSIR, joka vasta-
si kaivosten laitteiden opetuksesta (=kaivosteollisuuden mekanisointi).

Esitelmien jälkeen jatkoimme kierrosta analyyttiseen laboratorioon sekä kaivos-
tekniikan laboratorioissa, missä oli erilaisia malmin murskaukseen ja maaperän kä-
sittelyyn liittyvää tutkimuslaitteistoa. Kuvissa 17-23 on esitettynä kaivososaston lait-
teita esittelykierrokselta, jolla näimme mm. seuraavia laitteita:

•	 Atomiabsorptiospektrometri, Analyticjena novAA300, flame AAS
•	 Optinen emissiospektrometri, Varian 710-ES
•	 Malminerotus- ja murskauslaitteita
•	 Mekaanisten ominaisuuksien testauslaitteistoja

Kuva 16. R.Ruoppa pitämässä esitelmää KTAMK:n ja MKT:n toiminnasta sekä MineSteel-
projektista yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.
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Kuva 17. Analyticjena novAA300, flame AAS (Atomic Absorption Spectrometer).

Kuva 18. Varian 710-ES, Optical Emission Spectrometer.
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Kuva 19. Laboratorion assistentit esittelevät mineraalienkäsittelylaitteita.

Kuva 20. a) Malmin magneettierotuslaitteisto ja b) murskain.

(a) (b) 
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Kuva 21. Malmin murskauksessa käytettäviä laitteita.

Kuva 22. Maanäytteiden mekaanisten ominaisuuksien testauslaitteistoja.

(b) (a)
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Seuraavaksi siirryimme konetekniikan osastolle, missä meidät otti vastaan Assoc. 
Prof. Dr. M. Evren TOYGAR, Konetekniikan osasto. Evren Toygar oli myös samalla 
Konetekniikan osaston Erasmus-vastaava.

Keskustelimme palaverissa heidän toiminnastaan ja kerroimme omasta toimin-
nastamme. Prof. Toygar oli erittäin kiinnostunut suomalaisista ja kertoi olevansa yh-
teyksissä biomekaniikkaan liittyvissä projekteissa suomalaisten kanssa. Hän oli myös 
kiinnostunut yhteistyöstä meidän kanssamme Erasmus-vaihdon merkeissä.

Kerroimme, että vierailumme tarkoitus oli lähinnä luoda kontakteja ja tutustua 
opetus- ja tutkimustoiminnan kenttään Turkissa, mutta olemme myös kiinnostunei-
ta yhteistyöstä tulevaisuudessa. Haasteena yhteistyölle olisi todennäköisesti mielek-
kään vaihdon perusta, erilaisesta koulutustasosta johtuen (yliopisto vs. ammattikor-
keakoulu). Palaverin jälkeen Toygar kierrätti meitä osastonsa laboratorioissa, jonka 
laitekantaa nähdään kuvissa 24-29. Kierroksella näimme mm. seuraavia laitteita:

•	 Jäähdytyksen tutkimuslaitteisto
•	 Nivelvarsirobotti, ABB
•	 Jauhekaarihitsauslaitteisto
•	 Koneistuskeskus, Hartford Matrix 560AP
•	 3D-koordinaattimittauslaite, Mitutoyo 3D
•	 Pudotusvasaralaitteisto, CEAST Model 9350
•	 Veto/puristuslaitteisto, Shimadzu AG-X

Kuva 23. Maanäytteitä ja testauslaitteistoa.
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Kuva 24. Termodynamiikan laboratorion Ph.D - opiskelija esittelee jäähdytykseen 
liittyvää tutkimuslaitteistoaan. Vasemmalla Prof. Toygar.

Kuva 25. Robotiikan laboratoriossa. Tutkimustyö keskittyi  
lähinnä robottien ohjelmointiin sekä kinematiikan analysointiin.
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Kuva 26. Hitsauslaboratorio. Jauhekaarihitsauslaitteisto.

Kuva 27. Koneistuslaboratorio, Hartford Matrix 560AP, 3 axis Vertical  
Machining Center.
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Kuva 28. a) Koneistuslaboratorion Mitutoyo 3D Coordinate Measuring Ma-
chine sekä b) aineenkoestuslaboratorion CEAST Model 9350 Impact system 
(pudotusvasaralaitteisto, jolla tutkittiin muun muassa komposiittilevyn lä-
vistyskestävyyttä).

Kuva 29. Shimadzu AG-X veto/puristuslaitteisto, johon on liitetty  
kamerajärjestelmä.
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Konetekniikan osasto oli osallistunut kilpailuun aurinkoenergialla liikkuvalla autol-
la, joka nähdään kuvassa 30. Auton runko oli tehty lasikuidusta, mutta tulevan versi-
on rakennusmateriaalina he suunnittelevat käyttävänsä hiilikuitua. Kysyttäessä bio-
materiaalien käytön mahdollisuutta vastauksena oli että ehkä joskus tulevaisuudessa, 
kunhan hiilikuituversion on saatu tehtyä. BFCC:n kannalta mielenkiintoista oli auton 
materiaalien valinta tulevaisuudessa, joskin hiilijalanjäljen kannalta katsottuna on 
vielä matkaa. Käytännössä kestävän kehityksen ajatus ja fokus oli ehkä hieman kau-
empana tulevaisuudessa kuin suomalaisessa koulutuksessa. Tuulivoiman käyttö on 
Turkissa nousemassa, ja sen arvellaan olevan suosituin uusiutuvan energian käyttö-
muodoista aurinkoenergian lisäksi. Izmirin alueella on keskimäärin 300 aurinkoista 
päivää, joten energian tuotto aurinkopaneeleilla huomattavasti tehokkaampaa kuin 
meillä.

Yleisvaikutelma Dokuz Eylul yliopistosta oli melko positiivinen. Laitekanta ja tilat 
olivat moderneja ja tehtävä tutkimus vaikutti olevan laadukasta. Englanninkielen tai-
to oli meitä opastaneilla hyvä.

10.10. oli ensimmäinen MetNet seminaaripäivä ja paikkana Swiss hotelli. Ennen R. 
Ruopan esitystä esitteli paikallisesta Izmir Development Agency kaksi ihmistä yleistä 
tietoa ja talouselämä tietoa Izmiristä. Varsinaiset seminaariesitelmät aloitti Ruoppa, 
joka esitteli julkaisun Bending properties of some ultra-high-strength steels. Esityksen 
jälkeen käytiin keskustelua asian tiimoilta. J. Joutsenvaaran vuoro oli kolmantena 
esitellä julkaisu Investigation of strain localization of high strength steel with the help 
of DIC. Esityksen jälkeen käytiin keskustelua asian tiimoilta. Aamupäivällä kuultiin 
kaikkiaan kuusi esitystä, jotka liittyivät uusiin teräksiin, pulttiliitoksiin ja teräsraken-
teisiin muun muassa tuulivoimaloissa. Iltapäivällä oli halukkailla mahdollista osal-
listua bussikiertoajelulle kaupungin nähtävyyksiin. Illalla kokoonnuttiin vielä päiväl-
liselle kaupungilla sijaitsevaan ravintolaan, jossa nautimme paikallisia herkkuja, ku-
ten kebab-lihaa eri muodoissaan.

Toisena seminaaripäivänä 11.10. kuultiin aamupäivän aikana viisi esitystä. Semi-
naarin artikkeleista on julkaistu HAMK:n toimesta kirja, joka on saatavilla netissä 
[2]. 

Iltapäivällä jakaannuttiin kahteen ryhmään, joilla oli omat aiheeseensa ryhmätöil-
le. Ryhmän, johon osallistuimme, aiheena oli steel constructions ja ryhmää johti Prof. 
Kuldeep Virdi, Department of Engineering, Aarhus University, Denmark. Ryhmä-
työn tarkoituksena oli ideoida uusia hankkeita, joista voitaisiin tehdä seuraavaan 
RFCS-hakuun projektihakemus. Ryhmätyön tuloksena hahmoteltiin mm. projektia, 
jossa tutkittaisiin sandwich-paneleiden käyttöä rakennusten seinämateriaalina. Tut-
kittavia aiheita olisi mm. äänieristys, värähtely, läpiviennit ym. 

Seminaarin jälkeen tutustuimme vielä Izmirin kaupunkiin ja kotiin palasimme 
seuraavana päivänä 12.10. Lentomme olivat aikataulussa ja saavuimme Oulunsaloon 
illalla n. klo 22.
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Kuva 30. Aurinkoenergialla liikkuva auto, taustalla lentoko-
neen moottori.

Kuva 31. R.Ruoppa pitämässä esitystään.

Kuva 32. J. Joutsenvaara pitämässä esitystään.
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3 Yhteenveto

Matkan tarkoitus täyttyi onnistuneen vierailun ja pidettyjen seminaarien kohdalla. 
Saimme vierailulta sen mitä siltä haimme. Ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuskes-
kusten verkottuminen on suositeltavaa, jo hankkeiden perusviestinnänkin vuoksi.

Erasmus-vaihto-ohjelma on myös suositeltava tapa aloittaa, koska sillä voidaan 
kattaa osa matkakustannuksista liikkuvuus-teeman puitteissa. Yleisemmin saadut 
materiaalit esimerkiksi Tübitak:in toiminnasta ja tutkimuskentästä ovat hyvä lisä ar-
vioitaessa vaihtomahdollisuuksia kyseisen yliopiston kanssa. Turkki valtiona on va-
kaa ja kansainvälisesti suuntautunutta, varsinkin vahvasti maallistuneissa kaupun-
geissa, kuten Izmirkin on. 

Näkökulmia Izmirin suuntautumisessa on laaja yliopistoverkosto, ja suuret opis-
kelijamäärät sekä mahdolliset koulutuslinjat. Tutkimuksen kannalta tietyt kärkialu-
eet kannattaa huomioida, kuten esimerkiksi kaivannaisteollisuuden pitkät perinteet. 

Jos sopiva ja kiinnostava opinahjo löytyy ja kurssit soveltuvat vaihto-opiskeluun, 
niin Izmir on luultavimmin yksi helpoimmista paikoista Turkissa Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulun opiskelijoille suoritettavaan vaihtojaksoon.
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