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1 Johdanto
Metallurgista tutkimusta tehdään Oulun 
yliopistossa useissa eri tutkimusyksiköissä 
liittyen niin terästen kuin värimetallienkin 
valmistukseen. Yksi Oulun yliopiston strate-
gisista tutkimusteemoista on terästutkimus, 
jonka painopisteenä ovat kehittyneet teräk-
set, niiden ominaisuudet ja valmistus sekä 
prosessimallinnus. Terästeollisuuden kanssa 
tehtävää tutkimusta koordinoi Terästutki-
muskeskus, joka tunnetaan englanninkie-
lisellä nimellä Centre for Advanced Steels 
Research (CASR). Terästutkimuskeskuksen 
muodostavien yksiköiden tutkimustoimin-
ta kattaa laaja-alaisesti terästeollisuuteen 
liittyvän mallinnuksen (valmistusprosessit, 
tuoteominaisuudet ja niiden käytettävyys), 
säädön ja automaation (datan käsittely, ana-
lysointi ja optimointi), kiertotalouden, pal-
veluiden tuotteistamisen sekä johtamisen. 
Hydrometallurgisesta kemian tutkimuk-
sesta vastaa pääasiassa kestävän kemian 
tutkimusyksikkö, jolla on tiivistä yhteistyötä 
erityisesti Kokkolan alueen värimetallite-
ollisuuden kanssa. 

2 Toiminnan laajuus
Oulun yliopiston metallurgiaan liittyvistä 
oppituoleista ensimmäisenä perustettiin 
metalliopin professuuri jo vuonna 1963. 
Metalliopin professoreina ovat toimineet 
Markku Mannerkoski, Tapani Moisio, Pentti 
Karjalainen, David Porter sekä vuodesta 
2016 lähtien professori Jukka Kömi. Pro-
sessimetallurgian professuuri perustettiin 
vuonna 1991 ja tätä tehtävää ovat hoitaneet 
professori Jouko Härkki sekä vuodesta 2010 
lähtien professori Timo Fabritius. Sovel-
tavan kemian ja prosessikemian profes-
suuri perustettiin vuonna 2006 Kokkolan 
teollisuusalueen yritysten lahjoitusvaroin. 
Kyseessä oli uusi tutkimusavaus Oulun yli-
opistossa ja professuuria on alusta alkaen 
hoitanut tehtävään valittu prosessori Ulla 
Lassi. Kaikki edellä mainitut professuurit 

ovat nykyään osa Oulun yliopiston teknil-
listä tiedekuntaa. 

Julkisen tutkimusrahoituksen viime 
vuosien haasteista huolimatta tutkimusyk-
siköiden julkaisumäärät ovat kasvaneet vuosi 
vuodelta. Yksi syy tähän on se, että hankkeet 
on toteutettu pääsääntöisesti isoissa projek-
teissa yhteistyössä metallinjalostusteollisuu-
den sekä alan muiden tutkimuslaitosten 
kanssa. Taulukossa 1 on esitetty yksiköissä 
tuotetut tohtorintutkinnot sekä kansainvä-
liset julkaisut tieteellisissä aikakauslehdissä 
ja konferenssikirjoissa. Tutkimusyksiköiden 
organisatorisen kyvykkyyden muodostaa 
henkilöstörakenne, joka kattaa tasaisesti ne-
liportaisen tutkijanuran eri vaiheissa olevia 
tutkijoita sekä opetustehtävissä toimivia yli-
opistonopettajia ja lehtoreita. (ks. taulukko 2). 
Huomionarvoista on myös se, että nykyisen 
käytännön mukaisesti tutkimusyksiköt voi-
vat sisältää useampia professoreita. Profes-
sorien rekrytoinnissa on siirrytty enenevissä 
määrin tenure-menettelyyn.

3 Tutkimusmenetelmät
Prosessimetallurgian kokeellinen tutkimus 
keskittyy oksidisten materiaalien ja pelkisti-
mien korkealämpötilakäyttäytymiseen sekä 
teräksen valmistusprosessien ilmiöpohjai-
seen mallinnukseen. Prosessimetallurgian 
kentässä tärkeimpiä mallinnusmenetel-
miä ovat reaktiokinetiikan matemaattinen 
mallinnus, numeerinen virtauslaskenta ja 
laskennallinen termodynamiikka. Yksikös-
sä on käytössä laajasti eri korkealämpöti-
lailmiöiden tutkimista varten kehitettyjä 
globaalistikin uniikkeja tutkimuslaitteistoja, 
kuten masuunisimulaattori. Lisäksi käytössä 
on aikarajoitettu Raman-analysaattori kuu-
mien kohteiden on-line analytiikkaan sekä 
mikroaaltotekniikkaan perustuva korkea-
lämpötilainen esikäsittely-yksikkö.

Kestävän kemian tutkimusyksikössä 
tehtävä hydrometallurginen kokeellinen ja 
laskennallinen kemian tutkimus painottuu 

epäorgaaniseen materiaalikemiaan, erityi-
sesti liuotukseen ja kemialliseen saostuk-
seen liittyvien ilmiöiden syvälliseen ymmär-
tämiseen värimetalliteollisuudessa. Yksikön 
tutkimuksessa keskeisiä tutkimuslaitteita 
ovat (jatkuvatoimiset) liuotus- ja saostusre-
aktorit sekä materiaalien karakterisointiin 
soveltuvat Oulun MNT-tutkimuskeskuksen 
tarjoamat laiteresurssit. 

Materiaalitekniikan tutkimus keskittyy 
fysikaaliseen simulointiin, mikrorakentei-
den karakterisointiin ja mallinnukseen. 
Mallinnus ja simulaatio muodostavat kes-
keisen tutkimusmenetelmän tarkasteltaes-
sa metallurgisissa prosesseissa tapahtuvia 
kemiallisia reaktioita, faasimuutoksia ja 
siirtoilmiöitä. Materiaalitekniikassa fysikaa-
linen simulointi (Gleeble) ja termodynaa-
miset laskentaohjelmat antavat lähtökohdan 
mikrorakenteen ennustamiseen liittyviin 
malleihin. Malleissa hyödynnetään mm. 
Cellular automata- (CA) ja FE-laskentaa. 
Prosessi- ja laboratoriomittakaavan ko-
keilla validoitujen mallien avulla voidaan 
tarkastella kustannustehokkaasti ilmiöitä, 
joista on kokeellisesti vaikeaa tai kallista 
saada suoraa mittaustietoa, sekä optimoida 
metallurgisten prosessien toimintaa. 

Terästutkimuskeskuksen tutkimuskäy-
tössä on kansainvälisestikin merkittävä tut-
kimusinfrastruktuuri. Uusien ultralujien 
terästen kehittämisessä keskuksessa on fy-
sikaalisen simuloinnin tarpeisiin Gleeble 
3800 -kuumamuokkaussimulaattori sekä 
laboratoriovalssain, joka mahdollistaa myös 
koevalssausten suorasammutuksen. Teräs-
ten mikrorakenteiden karakterisointiin on 
käytössä kaksi FE-SEM- elektronimikros-
kooppia, varustettuna EDS- ja EBSD –de-
tektorilla, joka mahdollistaa mm. terästen 
kideorientaatioiden ja raerajatyyppien ka-
tegorioimisen (mikrotekstuuri). Terästen 
makrotekstuurin ja mm. faasiosuuksien 
määrittämiseen (Rietveld-analyysi) Teräs-
tutkimuskeskus sai vuonna 2015 fokusoi-
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valla röntgenoptiikalla ja pyörivällä Co- ja 
Cu -anodilla toimivan Rigaku SmartLab 
-röntgendiffraktometrin. Tämä on mah-
dollistanut erittäin korkealaatuisen datan 
tuottamisen suhteellisen nopeasti konven-
tionaalisiin XRD -laitteisiin verrattuna. Li-
säksi laitteisto mahdollistaa korkealämpö-
tilanmittaukset aina 1100 °C lämpötilaan 
asti sekä nk. ”in-plane” -mittaukset.

4 Tutkimuksen painopisteet
Yksiköt ovat keskittyneet valikoidusti omien 
aihealueidensa tärkeimpien ilmiöiden tut-
kimiseen. Yksiköiden tutkimukselliset fo-
kusalueet on esitetty kuvassa 4.

4.1 Pyrometallurgian tutkimus
Prosessimetallurgian tutkimusyksikön tut-
kimus keskittyy pyrometallurgisiin valmis-
tusprosesseihin sekä näissä prosesseissa 
esiintyviin materiaaleihin (raaka-aineet, 
tuotteet, jätteet, rakennemateriaalit) ja nii-
den ympäristövaikutuksiin. Uutena kehitty-
vänä ja laajentuvana tutkimusalueena ovat 
viime vuosina nousseet esille uudet mitta-
us- ja käsittelymenetelmät metallurgiassa. 
Yksikön tekemä tutkimus voidaankin jakaa 
neljään fokusalueeseen:

1) Pelkistimet ja pelkistysmetallurgia
Pelkistysmetallurgia tutkii muun muassa 
masuunin ja uppokaariuunin syötemateri-
aalien optimaalista koostumusta ja käyttöä. 
Pelkistykseen tarvitaan pääasiassa hiilipoh-
jaisia pelkistimiä, joiden ominaisuuksia 
tutkitaan ja kehitetään. Uutena tutkimus-
teemana on vetypohjainen pelkistys.

2) Primääri- ja sekundäärimetallurgia
Primääri- ja sekundäärimetallurgian yksik-
köprosesseilla pyritään valmistamaan sulaa 
metallia, jonka kemiallinen koostumus, 
puhtaus ja lämpötila vastaavat käytetyn 
valuprosessin ja haluttujen tuoteominai-
suuksien asettamia vaatimuksia. Oulussa 
tutkimusta on tehty erityisesti valokaariuu-
neihin, konverttereihin ja senkkakäsittelyi-
hin liittyen. Nyttemmin painopistealueisiin 
lukeutuvat myös jatkuvavalu ja sulkeuma-
metallurgia.

3)  Kierrätys ja kestävät metallurgiset 
prosessit

Kierrätys ja kestävät raaka-aineet luovat 
mahdollisuuden pienentää metallurgisen 
teollisuuden ympäristöjalanjälkeä. Proses-
simetallurgian tutkimusyksikössä tutkitaan 

kiinteiden ja lietemäisten sivutuotteiden 
käsittelyprosesseja ja hyödyntämistä sekä 
biopohjaisten pelkistimien soveltuvuutta 
metallurgisiin prosesseihin. Näillä tutki-
muksilla luodaan potentiaalia kiertota-
lousapplikaatioille. Uutena painopisteenä 
on mikroaaltotekniikan hyödyntäminen 
agglomeroinnissa ja haitallisten elementtien 
poistossa hienojakoisista jätteistä. 

4)  Uudet mittaus- ja käsittelymenetelmät 
metallurgiassa

Uusiin mittaus- ja käsittelymenetelmiin 
liittyen tutkitaan erityisesti optisten mene-
telmien (Optical Emission Spectroscopy) 
toimivuutta metallurgisten prosessien tilan 
karakterisoinnissa. Uutena painopisteenä 
on Raman-spektroskopian käyttö korkea-
lämpötilaisissa in-situ mittauksissa

4.2 Hydrometallurgian tutkimus
Kestävän kemian tutkimusyksikössä hyd-
rometallurginen kemian tutkimus keskittyy 
pääosin liuotuksen, kemiallisen saostuksen 
ja liuospuhdistuksen kokeelliseen tutki-
mukseen, mutta yksikössä tehdään myös 
tätä tukevaa termodynaamista laskentaa ja 
reaktiokinetiikan mallinnusta. Tutkimusta 

Taulukko 1.Kestävän kemian, Materiaali- ja konetekniikan sekä Prosessimetallurgian tutkimusyksiköiden tuottamat tohtorintutkin-
not sekä kansainväliset julkaisut vuosina 2015-2018.

2015 2016 2017 2018

Tohtorin-
tutkinnot

Julkaisut Tohtorin-
tutkinnot

Julkaisut Tohtorin-
tutkinnot

Julkaisut Tohtorin-
tutkinnot

Julkaisut

Kestävä kemia 5 25 8 34 3 26 1 27

Materiaali- ja 
konetekniikka

0 34 2 43 0 40 2 61

Prosessi- 
metallurgia

3 27 3 27 2 35 3 26

Yhteensä 8 86 13 104 5 101 6 114

Taulukko 2.Kestävän kemian, Materiaali- ja konetekniikan sekä Prosessimetallurgian tutkimusyksiköiden henkilöstö vuonna 2018. 

Kestävä kemia Materiaali- ja konetekniikka Prosessimetallurgia Yhteensä

Henkilöstö 34 59 27 120

Professorit 3 5 3 11

Tutkijatohtorit ja 
yliopistotutkijat

11 3 10 24

Tohtorikoulutettavat 12 26 9 47

Yliopisto-opettajat ja 
yliopistonlehtorit

7 12 2 21

Muu henkilöstö 1 13 3 17
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tehdään sekä primääri- että sekundääriraa-
ka-aineiden parissa. Kaikessa tutkimuksessa 
on keskeistä vahva yritysyhteistyö. 

1) Litiumioniakkukemikaalien valmistus
Tutkimusryhmässä vuonna 2006 alkanut 
akkukemikaalitutkimus tähtää litiumio-
niakuissa käytettävien korkean kapasiteetin 
omaavien katodimateriaalien valmistuk-
seen. Erityisesti tutkitaan NCM-katodipre-
kursoreiden valmistusta jatkuvatoimisessa 
prosessissa ja tässä vaikuttavia muuttujia, 
mutta myös muita katodi- ja anodimate-
riaaleja on tutkittu kansainvälisissä yh-
teishankkeissa. Ryhmän tutkimus kattaa 
myös akkukemikaalien litiointi- ja karak-
terisointiosaamisen sekä akkukennojen 
(pussikennot) valmistuksen, jotta katodi/
anodimateriaalin toimivuus applikaatiossa 
voidaan varmentaa.  

2)  Kemiallinen saostus jätevesien käsit-
telyssä

Akkukemikaalien valmistuksen ohella ke-
miallista saostusta hyödynnetään jäteve-
sien ja kaivosvesien käsittelyssä. Yksikkö 
on ollut mukana kehittämässä kaivosten 
prosessivesien sulfaatin poistoa hyödyn-
täen sekundäärisiä kalkkiraaka-aineita ja 
tutkimalla kipsin liukoisuuteen vaikutta-
via tekijöitä laskennallisesti ja kokeellises-
ti. Tehostetussa sulfaatin poistossa muo-
dostunut sakka on edelleen hyödynnetty 
sorbenttimateriaalina arseenin poistossa. 
Kaivosteollisuuden prosessivesien ohella 
jätevesien ravinteiden (ammonium-typ-

pi ja liukoinen fosfori) talteenotossa on 
hyödynnetty teollisuuden sivutuotteita. 
Näitä maa-alkaliaktivoituja tuotteita (ku-
ten tuhkaa ja paperiteollisuuden lietteitä) 
on käytetty saostuskemikaalina typen ja 
fosforin samanaikaisessa saostuksessa am-
moniumfosfaatiksi. Sakkojen soveltuvuutta 
mm. lannoitekäyttöön tutkitaan yhteistyös-
sä partnereiden kanssa käynnissä olevassa 
kansainvälisessä hankkeessa. Yksikössä on 
myös sähkösaostukseen liittyvä jatkuvatoi-
minen EC-laitteisto, jota on hyödynnetty 
em. tutkimuksissa.

3)  Teollisuuden sivutuotteiden hyödyn-
täminen

Tutkimusryhmä on osallistunut useisiin 
kiertotaloushankkeisiin, joissa mm teollisia 
lietteitä ja kuonia on tutkittu. Näistä mainit-
takoon vanadiini- ja masuunikuonaan sekä 
anodiliejuun liittyvät tutkimukset. Lisäksi 
on tutkittu useiden sekundääriraaka-ainei-
den soveltuvuutta akkukemikaalien val-
mistukseen. Ryhmä oli vahvasti mukana 
kehittämässä alkaliparistojen kierrätystä, ja 
ryhmän tutkimusidean pohjalta on perus-
tettu Tracegrow-niminen yritys, joka tuot-
teistaa paristojätteestä lannoitehivenainetta. 

4.3 Materiaalitekniikan tutkimus
Oulun yliopiston materiaali- ja konetek-
niikka -tutkimusyksikön tavoitteena on 
edistää tieteellistä osaamista sekä luon-
nonvarojen kestävää ja teollista hyödyntä-
mistä. Tutkimuksen pääpaino on terästen 
ominaisuuksien ja käytettävyyden kehityk-

sessä sekä mallinnuksessa. Yksikkö toimii 
yhteistyössä sekä teollisuuden että tutki-
muslaitosten kanssa niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Organisaatio on jaettu viiteen 
tutkimusryhmään, joiden päätavoitteena on 
hyödyntää fysikaalista metallurgiaa tieteel-
lisiin läpimurtoihin, mahdollistaa uusien 
teräslajien kehitys yhdessä teollisuuden 
kanssa ja rakentaa fysikaalisia ja matemaat-
tisia malleja fokusalueinen ympärille:

Fysikaalinen metallurgia
Tutkimusryhmä keskittyy niihin fysikaa-
lisen metallurgian perusilmiöihin, jotka 
muodostavat pohjan uusien terästen kehi-
tykselle. Perustyökaluina ovat: fysikaalinen 
simulointi, laboratoriovalssaus, lämpökäsit-
tely, mikrorakenteen mallinnus ja erilaiset 
mikroskopiat. Tutkimusryhmän pääpaino 
on prosessi- ja valmistusparametrien välisis-
sä ilmiöissä, mikrorakenteissa ja mekaani-
sissa ominaisuuksissa. Ryhmä työskentelee 
tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimusyk-
sikköryhmien ja lukuisten kumppanien 
kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.

Mallinnus 
Mallinnuksen tutkimusryhmä keskittyy 
terästen mekaanisten ominaisuuksien en-
nustamiseen mallintamalla mikrorakenteen 
kehittymistä kuumavalssausprosesseista 
jäähdytyksen kautta kuumanauhan kelauk-
seen. Termomekaanisessa prosessoinnissa 
plastinen deformaatio, lämpötila sekä aika 
määrittävät yhdessä mikrorakenteen muo-
dostumiseen liittyvät ilmiöt kuten mm. 

Kuva 1. Laboratoriotutkimuksen mittakaava poikkeaa joskus 
merkittävästi teollisten prosessien mittakaavasta. Kuva 2. Gleeblellä tehdyt mittaukset ovat olleet 

keskeisessä roolissa lukuisissa materiaalitekniikan 
tutkimuksessa.
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rekristallisaation sekä faasimuutokset. Näi-
den ilmiöiden matemaattiset kuvaukset on 
yhdistetty FE-ohjelmistoon ja mallinnuksen 
tuloksia verifioidaan laboratorio- sekä pro-
sessikokein yhdessä terästeollisuuden kans-
sa. Toimivalla mallinnuksella on mahdollis-
ta kehittää haluttuja ominaisuuksia teräksen 
käytettävyydelle esim. optimoimalla termo-
mekaanisen prosessoinnin parametreja. 
Mikrorakenteen kehittymistä mallinnetaan 
myös hitsausprosesseissa, jolloin voidaan 
ennustaa hitsausvyöhykkeen mekaanisia 
ominaisuuksia. Terästen ominaisuuksien 
ennustamisen lisäksi mallinnuksen ryh-
mässä simuloidaan valssausprosessien 
toimivuutta ja mahdollisten muutosten 
vaikutusta lopputuotteeseen sekä valmis-
tustehokkuuteen. 

Lujat teräkset 
Tutkimusryhmä keskittyy erikoislujien te-
rästen mekaanisiin ominaisuuksiin ottaen 
huomioon innovatiiviset yhdistelmät ke-
miallisessa koostumuksessa sekä erilaiset 
kuumavalssaus- ja lämpökäsittelyprosessit. 

Kuva 4. Oulun yliopiston 
metallurgista tutkimusta tekevien 
yksiköiden fokusalueet.

Tärkein tutkimusmenetelmä on fysikaali-
nen simulointi sekä tuotantokokeet.

Väsyminen
Ryhmän tieteellisen osaamisen painopiste 
on teknisessä mekaniikassa ja matema-
tiikassa. Tutkimuksen painopisteitä ovat 
metallien väsyminen, väsymisen mittaus-
tekniikat, väsymisen analysointi ja tähän 
liittyen rakenteiden mallintaminen. Tut-
kimuksessa painotetaan myös materiaalien 
kulumista, murtumismekaniikkaa ja tuoteo-
minaisuuksien hajontaa (kuten pintailmiöt, 
materiaalien puhtaus, koostumushajonta). 
Tärkeimmät numeeriset työkalut ovat ele-
menttimenetelmät (FEM) ja numeerinen 
simulointi (esim. MBS).

5 Yhteenveto
Erittäin tiivis ja pitkäjänteinen yhteis-
työ metallinjalostusyritysten kanssa sekä 
voimakkaasti laajentunut kansainvälinen 
verkostoituminen ovat mahdollistaneet 
tutkimuksellisten painopistealueiden te-
rävöittämisen ja korkeatasoisen tutkimus-

Kuva 3. Litiumioniakkuihin liittyvä katodimateriaalien 
kehitystyö on keskeinen osa prof. Ulla Lassin 
tutkimusryhmän tutkimusosaamista. 

työn tekemisen. Terästutkimuksen valinta 
Oulun yliopiston strategiseksi profiloitu-
miskohteeksi vuonna 2016 on vahvista-
nut pitkäjänteistä tieteellistä tutkimusta. 
Metallinjalostuksen ekosysteemi tarjoaa 
myös houkuttelevia vaihtoehtoja uuden 
kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan 
luomiseen. Tämä on yksi merkittävimmistä 
painopistealueista myös Oulun yliopiston 
tutkimuksessa.  

Metallinjalostukseen liittyvää tutkimus-
ta tehdään vuosittain noin 120 tutkijan voi-
min tuottaen yli 100 kansainvälistä julkaisua 
sekä noin 10 tohtorintutkintoa. Oulun yli-
opiston tutkimusyksiköt ovat erikoistuneet 
omille vahvuusalueilleen niin materiaa-
litutkimuksessa kuin pyro- ja hydrome-
tallurgiassakin. Tämä näkyy esimerkiksi 
erikoislujien terästen metallurgiassa, jossa 
CASR on julkaisujen laadulla mitattuna 
maailman johtavien tutkimuskeskusten 
joukossa.▲ 
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