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Teräslaatuja kehitettäessä yhä lujemmiksi niiden muovaus on osoittautunut entistä haas-

teellisemmaksi. Paikallinen laserlämpökäsittely on oivallinen menetelmä pehmentää ai-

hiota, saada hieno ja tasa-akselinen raerakenne ja hävittää suorasammutetuissa laaduissa 

mahdolliset tekstuurit, jolloin saavutetaan parempi muovattavuus haluttuihin kohtiin. La-

serlämpökäsittely on kuitenkin prosessina monitahoinen ja haasteellinen, minkä vuoksi 

optimaalisten prosessiparametrien hakeminen aihion lämmittämiseksi tiettyyn lämpöti-

laan ja tietyn levyiseltä alueelta, on laboratoriokokein kallista ja aikaa vievää. 

Työn tavoitteena oli kehittää FE-analysointimalli, jolla optimaaliset prosessiparametrit 

voidaan määrittää nopeasti, olipa kyseessä sitten materiaalien muovattavuuden tutkimi-

nen laboratorio-olosuhteissa tai käytännön sovellus teollisuudessa. Työn teoriaosuudessa 

perehdytään muovauksen ja muovattavuuden teoriaan, lämpökäsittelyn ja laserlämpökä-

sittelyn teoriaan sekä elementtimenetelmiin lämmönsiirtymisongelman ratkaisussa. Työn 

kokeellisessa osiossa kerrotaan, mitä asioita tulee huomioida, kun lämpökäsittelyä mal-

linnetaan FEM-ohjelmalla ja esitetään mallin muodostaminen LS-DYNA -ohjelmalla. 

Tulosten tarkastelussa verrataan FE-mallilla saatuja tuloksia laboratoriokokeilla saatuihin 

tuloksiin maksimilämpötilojen, lämpögradienttien, kuumennus- ja jäähtymisnopeuksien 

sekä austenoituneiden ja pehmenneiden alueiden leveyksien osalta. 

Työn tuloksena saatiin kehitettyä FE-malli, joka ennustaa hyvällä tarkkuudella paikalli-

sen laserlämpökäsittelyn maksimilämpötilat sekä austenoituneiden ja pehmenneiden alu-



 

 

eiden leveydet. Lämpögradienttien sekä kuumennus- ja jäähtymisnopeuksien osalta mal-

lilla saadaan suuntaa antavia, mutta hyödynnettävissä olevia tuloksia. Kokonaisuutena 

todettiin, että FE-analyysin käyttäminen paikallisen laserlämpökäsittelyn prosessipara-

metrien hakemiseen on nopea ja kohtuullisen tarkka menetelmä. 

Laboratoriokokeisiin verrattuna FE-analyysillä saadaan lisätietona levyn ylä- ja alapinnan 

maksimilämpötilajakaumat, jotka auttavat ymmärtämään laserlämpökäsittelyssä tapahtu-

vaa lämmöntuontia ja hahmottamaan mikä vaikutus prosessiparametreilla on lämpötiloi-

hin. Tämä puolestaan helpottaa lämpökäsittelyjen suunnittelua, koska sovelluskohteet 

voivat vaihdella hyvinkin voimakkaasti materiaalin, levyn vahvuuden ja käsiteltävän alu-

een leveyden osalta  

Asiasanat: lämpökäsittely, ultraluja teräs, lämmön siirtyminen, FE-mallinnus, laser 

  

  



 

 

ABSTRACT 

FE-modeling of local laser heat treatment of ultra-high-strength steel 

Toni Kiuru 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 104 p. + 14 p. appendixes 

Supervisors: Jouko Leinonen and Jouko Lumijärvi 

 

While steel grades are developed stronger and stronger, their formability has proven to 

be more complex and demanding than with the conventional steel grades. One answer to 

this challenge is a local laser heat treatment that is an excellent method in order to soften 

the material, gain fine and uniaxial grain structure, lose possible texture in direct 

quenched steel grades and thus achieve better formability to desired areas. The laser heat 

treatment is, though, a very exacting process; to find the optimal process parameters to 

treat the blank to certain temperature at certain width is expensive and time-consuming 

with laboratory tests.  

The object of this thesis was to develop a finite element analyzing model which can be 

used to determine the optimal process parameters at short notice, whether the question is 

the examining of the formability of materials in the laboratory conditions or practical 

application in the industry. Theory part of the thesis covers the main issues about forming, 

formability, heat treatment, laser heat treatment process and use of a finite element 

method in heat transfer analysis. In the practical part, the modeling of the heat treatment 

process is explained extensively and a FE-model is built using a commercial finite ele-

ment software LS-DYNA.  The results of analysis are compared with the laboratory tests 

in relation to maximum temperatures, temperature gradients, heating and cooling rates 

and width of austenitized and softened areas. 

As a result of the thesis, a practical FE-model of a local laser heat treatment process was 

developed that can predict maximum temperatures and width of austenitized and softened 



 

 

areas with good precision. With temperature gradients and heating and cooling rates the 

results were approximate but still usable. Altogether, it could be found that for determin-

ing the optimal process parameters in local laser heat treatment, the use of the FE-

analyzing is a time saving and a reasonable precise method. 

As additional information compared with laboratory tests, FE-analysis gives the maxi-

mum temperature distributions of upper and lower surface of the plate which helps to 

understand the heat input of the heat treatment process and to perceive the relation of 

process parameters to temperatures. As for, this facilitates the planning of heat treatments 

because the target of application can vary strongly by material, plate thickness and desired 

width of treated area.  

Keywords: heat treatment process, ultra-high-strength steel, heat transfer, FE-modeling, 

laser 

  



 

 

ALKUSANAT 

Tämä työ liittyy tutkimustyöhön paikallisen laserlämpökäsittelyn FE-mallinnuksesta, jota 

on tehty Oulu yliopistolla Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmässä kesästä 

2012 lähtien. Matkan varrella tutkimuksesta on kirjoitettu raportteja, keväällä 2013 tehtiin 

julkaisu ”Optimization of Local Laser Heat Treatment Process Using a Simple FE-

model”, mikä esitettiin kansainvälisessä ICPNS13-konferensissa Oulussa ja nyt viimei-

simpänä tämä diplomityö. Työn tarkoituksena oli selvittää kuinka FE-mallinnusta voi-

daan hyödyntää paikallisen laserlämpökäsittelyn tutkimuksessa sekä perehtyä FE-

mallinnuksen ja laserlämpökäsittelyn teoriaan. 

Työn ohjaajina toimivat Oulun yliopiston Konetekniikan osaston Materiaalitekniikan la-

boratorion yliopistonlehtori Jouko Leinonen ja Teknillisen mekaniikan laboratorion yli-

opistonlehtori Jouko Lumijärvi. Kiitän Jouko Leinosta työn aikana saamastani opastuk-

sesta, neuvoista materiaalitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä työn tarkastamisesta. 

Jouko Lumijärveä kiitän opastuksesta elementtimenetelmään liittyviin ongelmiin työn eri 

vaiheissa ja työn tarkastamisesta. Kiitän Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimus-

ryhmän tutkimusjohtajaa Kari Mäntyjärveä monipuolisen tutkimus- ja diplomityöaiheen 

antamisesta sekä mahdollisuudesta käyttää tutkimusryhmän FEM-laskentakonetta FE-

analyysien ajamiseen. Erityiskiitokset ansaitsevat tutkimusryhmän projektipäällikkö 

Antti Järvenpää, joka on suorittanut työn pohjana olevat laboratoriokokeet ja antanut tär-

keitä neuvoja laserlämpökäsittelystä ja aikaisemmista tutkimuksista sekä projektitutkija 

Mikko Hietala, joka on ollut vastuuhenkilönä laboratoriokokeiden tuloksiin liittyen ja la-

serin liikerataan liittyvissä mittauksissa. Kiitos myös kaikille niille, jotka ovat olleet mu-

kana tutkimustyössä tai edesauttaneet muuten diplomityöni valmistumista. 

Oulu, 07.04.2014 

Toni Kiuru 
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DP-teräs kaksifaasiteräs (engl. dualphase steel) 

F  ferriitti 

HSLA-teräs niukkaseosteinen suurlujuusteräs (engl. high-strength low-alloy 

steel) 

M martensiitti 

P  perliitti 

TRIP-teräs työstölujittuva teräs (engl. transformation-induced plasticity steel) 

 

Alkuaineet 

Al alumiini 

B boori 

C hiili 

Cr kromi 



 

 

Cu kupari 

Mn mangaani 

Mo molybdeeni 

N typpi 

Nb niobium 

Ni nikkeli 

P typpi 

S rikki 

Si pii 

Ti titaani 

V vanadiini 

 

Fysiikka 

A amplitudi 

A pinta-ala 

b säteen halkaisija 

c ominaislämpökapasiteetti 

d läpitunkeuma 

E kimmomoduuli 

f  säteilykerroin 

f taajuus 

F säteilyn muototekijä 

G  kappaleessa muodostuvan lämmön määrä tilavuusyksikössä 

h lämmönsiirtymiskerroin 

k lämmönjohtavuuskerroin 

L latenttilämpö 

m  ominaislämpökapasiteetin vakio-osa 

Q lämpövirta 

q lämpövuo, säteilyteho 

s etäisyys 

t aika 

T lämpötila 

T∞ ympäristön lämpötila 



 

 

Tf väliaineen lämpötila 

Ts pinnan lämpötila 

v syöttönopeus 

x matka 

 

ε emissiivisyyskerroin 

κ terminen diffuusiokerroin 

ρ materiaalin tiheys 

σ Stefan-Boltzmanin vakio 

θ  vaihekulma 

 

Elementtimenetelmä 

B  lämpötilagradientin interpolointimatriisi 

C  kapasitanssimatriisi 

D  lämmönjohtumiskerroinmatriisi 

f  reunaehtovektori 

K  lämmönjohtumismatriisi 

N  elementin muotofunktiomatriisi 

T  solmulämpötilavektori 

 

i, j  solmupisteet 

n  aika-askel 

n  elementin solmupisteiden lukumäärä 

N elementin muotofunktio 

T solmupisteen lämpötila 

x, y ja z  tarkastelupisteen paikkakoordinaatit 

 

ζi, ηi, ρi  dimensiottomat koordinaatit 

θ θ-menetelmän parametri 

 



 

 

14 

1 JOHDANTO 

Teräslaatuja kehitettäessä yhä lujemmiksi niiden muovaus on osoittautunut entistä haas-

teellisemmaksi. On olemassa jopa kulutusteräslaatuja, joille ei suositella muovausta ol-

lenkaan. Yleisin muovausmenetelmä lujille materiaaleille on särmäys, mutta sen ongel-

mana on kuitenkin, että lujien ja heikosti muovattavien materiaalien minimitaivutussäde 

voi olla hyvinkin suuri, josta aiheutuu rakenteellisia ja valmistusteknisiä ongelmia. Yh-

tenä vaihtoehtona olisi hitsauksen käyttäminen halutun geometrian tuottamiseen. Haitta-

puolena on kuitenkin, että hitsaus perustuu yleensä materiaalin sulattamiseen, johon tar-

vittava lämpötila pilaa paikallisesti materiaalin lujuus- ja sitkeysominaisuudet.   Paikalli-

nen lämpökäsittely on yksi vaihtoehto hitsauksen korvaajaksi: se on muovausta edeltävä 

lämpökäsittely, jolla mikrorakenne muutetaan sitkeämmäksi ja sitä seuraa muovaus, jolla 

tuotetaan haluttu geometria. Paikallinen lämpökäsittely mahdollistaa myös ultralujien te-

räslaatujen särmäämisen pienemmällä taivutussäteellä, kuin mitä perusaine sallisi, ja pie-

nemmän särmäysvoiman ja takaisinjouston. 

Paikallisen laserlämpökäsittelyn tutkiminen on painottunut tänä päivänä erityisesti auto-

teollisuudessa käytettävien ultralujien terästen, kuten kaksifaasiterästen, martensiittisten 

ja jäännösausteniittia sisältävien terästen sekä lujien alumiiniseosten tutkimiseen. Auto-

teollisuuteen liittyvää tutkimusta on tehty erityisesti Saksassa ja Ruotsissa. Tutkittavat 

materiaalivahvuudet ovat olleet teräksillä luokkaa 1 - 2 mm ja alumiiniseoksilla millimet-

rin molemmin puolin. Tutkimusten tavoitteena on ollut kehittää materiaalien paikallista 

muovattavuutta sekä materiaalin käyttäytymistä kolaritilanteessa. Pääpaino on ollut lase-

rin hyödyntämisessä, mutta kilpailevana vaihtoehtona on pidetty myös induktiokäsittelyä 

(Carlsson 2009). Tutkimukset on tehty yleisesti materiaalikokeilla, kuten mikroraken-

netta tutkimalla, vetokokeilla ja muovattavuuskokeilla, mutta myös FE-laskentaa on hyö-

dynnetty muovattavuuden sekä lämpökäsittelyn huippulämpöjen, lämpöjakaumien ja 

lämpötilahistorioiden arviointiin kohtuullisin hyvin tuloksin (Mohammadi et al. 2012: 

261, Carlsson 2009: 83 – 85, Kleeh et al. 2011). FE-analyyseissä on tutkittu esimerkiksi 

laserin tehon vaikutusta lämpötiloihin, mikä vaikutus on, kun lämmöntuonti tehdään va-

kioteholla tai lämpötilakontrolloidusti sekä vertailtu lämmöntuonnin mallintamista eri 

menetelmillä. Pintakarkaisuun liittyen on tutkittu myös, miten liikeradan muoto – saha-

aalto, siniaalto ja pyörivä liike – sekä amplitudi, syöttönopeus, materiaalivahvuus ja FE-
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mallin verkotus vaikuttavat syntyvään lämpötilajakaumaan. (Sistaninia 2009: 541, Carls-

son 2009, Merklein & Böhm 2012, Neugebauer et al. 2009, Mohammadi et al. 2012, 

Kleeh et al. 2011: 504 - 506) 

Oulun yliopistolla ja Nivalassa toimiva Tulevaisuuden tuotantoteknologiat  

-tutkimusryhmä on tehnyt tutkimusta paikallisten lämpökäsittelyiden parissa useissa pro-

jekteissa vuodesta 2006 lähtien. Tutkimuksissa on keskitytty erityisesti ultralujien teräs-

ten työstämiseen, kuten muovaukseen, leikkaamiseen ja liittämiseen. Muovattavuuden 

parantamisessa esiin on noussut erityisesti paikallisen laserlämpökäsittelyn hyödyntämi-

nen. Tutkittavina materiaaleina on ollut ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset, joiden ma-

teriaalivahvuudet ovat olleet 4 - 10 mm ja käyttökohteet ovat esimerkiksi raskaassa ajo-

neuvoteollisuudessa (Järvenpää 2012). Tutkimukset on tehty pääasiassa laboratorioko-

kein, mutta myös FE-mallinnusta on hyödynnetty erityisesti särmättävyyden tutkimi-

sessa. Kiinnostusta on kuitenkin ollut hyödyntää FE-laskentaa entistä kattavammin tutki-

muksen apuna eri valmistusprosesseihin liittyen. Koska laserlämpökäsittely on ollut tut-

kimusryhmälle olennainen tutkimusaihe jo usean vuoden ajan, on sen tutkimiseksi haluttu 

perehtyä prosessin simulointiin FE-mallinnuksen avulla. Tämä diplomityö perustuu tut-

kimusryhmässä tehtyyn tutkimukseen ultralujan teräksen paikallisesta laserlämpökäsitte-

lyn FE-mallinnuksesta, johon liittyen on kirjoitettu keväällä 2013 julkaisu ”Optimization 

of Local Laser Heat Treatment Process Using a Simple FE-model” (Järvenpää et al. 

2013).  

Edellä esitettyjen tutkimusten ja käytännön sovellusten välinen ero on siinä, mitä ominai-

suuksia laserilla halutaan parantaa, minkälaiset materiaalit ja materiaalivahvuudet ovat 

kyseessä ja missä määrin FE-analyysiä on hyödynnetty. Lisäksi monissa aikaisemmissa 

FE-analyyseissä on materiaalin lämpöominaisuuksia tyypillisesti pidetty vakioina, mutta 

käytännössä ne riippuvat voimakkaasti lämpötilasta (Sistaninia 2009: 538, Carlsson 2009: 

83, Mohammadi et al. 2012: 260). Tässä työssä esitettävä tutkimus poikkeaa siinä määrin 

aikaisemmista, tutkimusryhmän ulkopuolisista tutkimuksista, että FE-mallissa tullaan 

huomioimaan materiaalin lämpöominaisuuksien riippuvuus lämpötilasta, tutkittavana 

materiaalina on kulutusteräs, materiaalivahvuus on paksumpi ja että tarkoituksena on kar-

toittaa kattavasti kuinka hyvin FE-mallia voidaan käyttää prosessiparametrien varioin-

nissa ja optimaalisten parametrien määrittämisessä. Kirjallisuudessa ei siten ole tullut 
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vastaan aivan samanlaista tutkimusta, jossa selvitettäisiin skannaavan liikkeen amplitudin 

ja lineaarisen syöttönopeuden vaikutusta lämpötiloihin ja kuinka hyvin FE-analyysi ky-

kenee lämpötiloja arvioimaan. 

Työn tavoitteena on kehittää aikaisemmassa tutkimuksessa muodostettua FE-mallia 

eteenpäin, esittää laserlämpökäsittelyyn liittyviä olennaisia asioita ja kertoa seikkaperäi-

sesti kuinka lämpökäsittelyongelma voidaan mallintaa LS-DYNA -ohjelmalla. Lisäksi 

työn sisältöön on otettu teräksen muovattavuuteen liittyvää teoriaa, sillä se toimii perus-

teena sille, miksi paikallista lämpökäsittelyä halutaan hyödyntää muovauksen apuna. 

Työn tärkeimpänä osa-alueena on FE-malli, sen muodostaminen ja tulosten tarkastelu. 

Tässä työssä lähtökohdaksi on otettu, että tuloksia tarkastellaan lämpökäsittelyn maksi-

milämpötilojen ja lämpötilahistorioiden avulla, kuten työn pohjana olevissa laboratorio-

kokeissa on tehty. Työ on rajattu vain yhden teräslaadun lämpökäsittelyn mallintamiseen. 
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2 ULTRALUJAT TERÄKSET 

Terästä käyttävän teollisuuden yhteisenä nykytrendinä on, että tuotteista halutaan tehdä 

koko tuotteen elinkaaren aikana entistä energiataloudellisempia. Raskaassa ajoneuvote-

ollisuudessa tämä on näkynyt siten, että runko- ja kuormankuljetusrakenteista tehdään 

entistä kevyempiä, jolloin hyötykuormaa voidaan lisätä ilman kokonaismassan kasva-

mista. Erityinen hyöty saavutetaan kuitenkin kuormaamattomina tehdyissä ajoissa, joista 

suuri osa kuorman kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen ajoista koostuu, sillä alhaisen 

massan etuna ovat merkittävät säästöt polttoainekuluissa. Lisäksi kulutukselle alttiille 

ajoneuvon rakenteille ja työkoneen osille halutaan entistä pidempää käyttöikää samalla 

tehden niistä entistä kevyempiä. Henkilöautoissa suuntaus on näkynyt jo pitkän aikaa ke-

vyempien korirakenteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, jotta saavutetaan pienempi 

polttoaineenkulutus ja alhaisemmat CO2-päästöt. Keveyden lisäksi on haluttu panostaa 

entistä parempaan kolariturvallisuuteen. Nykytrendi näkyy myös teräsrakenteiden val-

mistuksessa, sillä tavoitteena on entistä kevyemmät rakenteet vähemmällä materiaalin-

käytöllä samalla mahdollistaen hyötykuorman lisäämisen. Näihin tavoitteisiin on pystytty 

vastaamaan ultralujia teräksiä käyttämällä, joihin lukeutuu suuri joukko erilaisia teräslaa-

tuja yhteisenä tekijänään suuri lujuus. (Ruukki 2013a, Ruukki 2010a, Ruukki 2010b: 21, 

Ruukki 2013b, Ruukki 2011) 

Ultralujina teräksinä pidetään teräslaatuja, joiden murtolujuus on suurempi kuin 700 MPa 

(Sadagopan 2004: 6). Suuri lujuus voidaan saavuttaa oikeanlaisella seostuksella ja jääh-

dytysnopeuden kontrolloinnilla kuumavalssausta seuraavassa jäähdytyksessä tai kylmä-

valssauksen jälkeen tehtävässä jatkuvatoimisessa hehkutuksessa tai kuumasinkityksessä 

tai valssauksen jälkeen tehtävällä erillisellä karkaisulla. Valmistuksessa voidaan käyttää 

myös muita lämpökäsittelyitä, kuten nuorrutusta sitkeyden lisäämiseksi. (Kivivuori & 

Härkönen 2004: 191 - 206, Kivivuori 2011: 28 - 29).  

Kuvassa 1 on esitetty suuntaa antavasti, minkälaisia teräksiä tänä päivänä on käytössä ja 

minkälainen murtolujuus ja -venymä eri teräsluokalla on. Koska työ keskittyy ainoastaan 

ultralujiin teräksiin, seuraavassa esitellään kuvassa olevat teräkset ainoastaan niiden 

osalta, joiden murtolujuus ylittää 700 MPa:n rajan. Kuvassa rakenneteräksiin kuuluvat 

DP- ja CP-teräkset. DP-teräkset eli duplexteräkset ovat kaksifaasisia (engl. dual phase) ja 
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CP-teräkset monifaasisia (engl. complex phase). Vertailupohjana voidaan mainita, että 

perinteiset lujat teräkset ovat ferriittisiä yksifaasisia teräksiä. Lujiin ja ultralujiin muovat-

taviin teräksiin luokitellaan autoteollisuudessa käytettävät ohutlevyt, jotka ovat DP-,  

CP-, TRIP- ja HSLA-teräksiä sekä martensiittisia teräksiä. TRIP-teräkset ovat työstölu-

jittuvia teräksiä (engl. transformation-induced plasticity steel) ja HSLA-teräkset niuk-

kaseosteisia suurlujuusteräksiä (engl. high-strength low-alloy steel). Kuvassa esitettyä ni-

mitystä AHSS on alettu käyttämään nimenomaan autoteollisuudessa käytettävistä lujista 

ohutlevyteräksistä ja sillä tarkoitetaan moderneja lujia teräksiä (engl. advanced high-

strength steel). Kulutus- ja suojausteräkset ovat puolestaan martensiittisia. (Kivivuori & 

Härkönen 2004: 191 - 206) 

 

Kuva 1. Terästen jaottelu eri luokkiin sekä niiden murtolujuus ja -venymä.  

(Sadagopan 2004: 6) 

2.1 Ultralujat rakenneteräkset 

Ultralujat rakenneteräkset sopivat hyvin koneenrakennukseen, teräsrakenteisiin, ajoneu-

vojen ja kuljetusvälineiden runkorakenteisiin sekä nosto- ja siirtolaitteisiin, kuten nostu-

reiden ja metsäkoneiden puomeihin (kuva 2). Ultralujat rakenneteräkset ovat hyvin hit-

sattavia, muovattavia, leikattavia ja koneistettavia ja niiden mikrorakenne voi koostua 

esimerkiksi bainiitin ja martensiitin yhdistelmästä, jolloin voidaan puhua kaksifaasiteräk-

sestä tai monifaasiteräksestä. Martensiitti saadaan muodostumaan mikrorakenteeseen 

karkaisulla. Ruukilla ultralujiin rakenneteräksiin kuuluvat muun muassa Optim QL, Op-
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tim ML, Optim MC ja Optim QC -teräkset. Ultralujat rakenneteräkset valmistetaan kuu-

mavalssaamalla ja lujuus saadaan aikaan kontrolloidulla jäähdytyksellä valssauksen jäl-

keen. Materiaalivahvuudet ovat muutamasta millimetristä kymmeniin millimetreihin. 

(Ruukki 2014a, Ruukki 2014b, Ruukki 2014c, Ruukki 2014d) 

 

Kuva 2. Ultralujien rakenneterästen käyttökohteita; a) teräsrakenteet, b) henki-

lönostimet, c) ajoneuvonosturit ja d) ajoneuvokontit. (Tekniikka & Talous 2010, 

Ruukki 2014i) 

2.2 Kulutusteräkset 

Kulutusta kestävä teräs (engl. abrasive resistant, AR), josta käytetään lyhyesti nimitystä 

kulutusteräs, soveltuu nimensä mukaisesti kulumiselle alttiille työkoneiden osille, kuten 

kauhoihin, kuormalavoihin ja kaivosteollisuuden koneisiin (kuva 3). Teräksen suuri ko-

vuus saadaan karkaisulla, jolloin mikrorakenteesta tulee martensiittinen. Eri teräslaadut 

voidaan luokitella kovuuden mukaan esimerkiksi Brinellin asteikkoa käyttäen, jolloin pu-

hutaan HBW-kovuudesta; teräsvalmistajasta riippuen kovuudet ovat luokkaa 300 - 600 

HBW. Niiden hitsauksessa on kiinnitettävä huomiota lämmöntuontiin ja esilämmityk-

seen, jotta vältetään materiaalin liiallinen pehmeneminen ja vetyhalkeilu. Suuresta ko-

vuudesta johtuen leikkaaminen on hankalaa ja särmättävyys sen vaativampaa mitä suu-

rempi on kovuus. Rakenneteräksiin verrattuna muovattavuus on kulutusteräksillä merkit-

tävästi huonompi ja esimerkiksi SSAB:n lujinta kulutusterästä ei suositella särmättäväksi 

laisinkaan. Ruukilla kulutusteräksiin kuuluu Raex-teräs ja Miilux Oy:llä Miilux-teräs. 
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Kulutusteräs valmistetaan rakenneterästen tapaan kuumavalssaamalla, mutta martensiit-

tinen rakenne saadaan aikaan erillisellä karkaisulla. Kulutusterästen materiaalivahvuus 

on muutamasta millimetristä alle kymmeneen millimetriin. (Ruukki 2014e, Miilux 2013a, 

SSAB 2014a) 

 

Kuva 3. Kulutusterästen käyttökohteita; a) kaivinkoneiden kauhat ja b) kippilavat. 

(Ruukki 2014i) 

2.3 Suojausteräkset 

Suojausterästä voidaan pitää kulutusteräksen erikoissovellutuksena, jolla on kulutuste-

räksen kovuuden ja lujuuden lisäksi erinomaiset ominaisuudet räjähdyksiä ja lentäviä 

kappaleita, kuten aseiden luoteja ja sirpaleita vastaan. Suojausterästä käytetään sotilas-

ajoneuvoissa ja -laitteissa, arvokuljetusautoissa, ballistisesti suojatuissa henkilöautoissa, 

erilaisissa säiliöissä ja konteissa sekä esimerkiksi ampuratojen rakenteissa (kuva 4). Mik-

rorakenne on martensiittinen ja kovuusluokat ovat luokkaa 380 - 600 HBW eli saman-

suuntaiset kulutusterästen kanssa. Koneistettavuus on hyvä, mutta hitsauksen lämmön-

tuontiin ja särmäykseen tulee kiinnittää erityishuomiota kulutusterästen tapaan. Kuten ku-

lutusterästen tapauksessa, SSAB:n lujinta suojausterästä ei suositella särmättäväksi lai-

sinkaan. Suojausterästen valmistus on samanlainen kulutusterästen kanssa, myös materi-

aalivahvuudet ovat samaa luokkaa. Ruukilla tähän teräsluokkaan kuuluu Ramor-suojaus-

teräs ja Miilux Oy:llä Miilux Protection -suojausteräs. (Ruukki 2014f, Miilux 2013b, 

SSAB 2014b) 
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Kuva 4. Suojausterästen käyttökohteita; a) sotilasteollisuuden ajoneuvot, b) siviili-

ajoneuvojen panssarointi ja b) junien mustat laatikot. (Ruukki 2014i)  

2.4 Lujat ja ultralujat muovattavat teräkset 

Lujat ja ultralujat muovattavat teräkset on kehitetty erityisesti kevyen autoteollisuuden 

tarpeisiin kohteisiin, joissa vaaditaan suurta lujuutta, keveyttä ja erinomaista kylmämuo-

vattavuutta. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi henkilöautojen runko- ja poikkipalkit, 

pystypilarit sekä törmäystä vaimentavat palkit ja turvaosat (kuva 5). Hyvä muovattavuus 

voidaan saada aikaiseksi usealla eri mikrorakenteella. HSLA-teräkset kuuluvat pääasiassa 

lujiin teräksiin, mutta aivan lujimmat luokat voidaan katsoa olevan ultralujia laatuja. Ma-

teriaalin lujuus saavutetaan mikroseostuksella, jonka ansiosta rakenteeseen muodostuu 

lujittavia erkaumia ja niiden raekoon kasvua jarruttavia mekanismeja (Kivivuori & Här-

könen 2004: 196). HSLA-teräkset ovat kaikin puolin hyvin muovattavissa ja hitsattavissa. 

(Ruukki 2014g, SSAB 2014c) 
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Kuva 5. Ultralujien terästen tyypillisiä käyttökohteita auton korirakenteessa. 

(SSAB 2014c) 

 

Kaksifaasi- eli DP-teräs koostuu ferriitistä, jolla on hyvät muovattavuusominaisuudet ja 

martensiitista, joka tuo materiaaliin suuren lujuuden. Hyvien työstöominaisuuksien li-

säksi se on hyvin hitsattavaa. Mikäli hitsattavuus on ominaisuus, jonka tulee olla erittäin 

hyvä, on tätä varten olemassa matalahiilisiä DP-teräksiä. Monifaasi- eli CP-terästen lu-

juus on samaa luokkaa DP-terästen kanssa, mutta kylmämuovattavuus on parempaa. Nii-

den mikrorakenne koostuu useasta eri faasista, kuten ferriitistä tai bainiitista, martensii-

tista sekä pienestä määrästä jäännösausteniittia ja/tai perliittiä. Ruukilla erittäin lujiin 

muovattaviin DP/CP-teräksiin kuuluvat Litec-teräkset (Ruukki 2014g). Jos lujuutta vaa-

ditaan DP- ja CP-terästä enemmän, vaihtoehtona on täysin martensiittinen teräs. Suuri 

lujuus tuo mukanaan kuitenkin huonomman muovattavuuden ja martensiittisen teräksen 

muovaus rajoittuukin ainoastaan taivutukseen ja särmäykseen. Täysin martensiittinen ra-

kenne voidaan saada myös käyttämällä karkaistuvaa terästä, jolle karkaisu tehdään vasta 

muovauksen jälkeen (WorldAutoSteel 2009: 1-12). (SSAB 2014c) 

TRIP-teräkset koostuvat ferriitistä, jossa on martensiittia ja/tai bainiittia. Muokkauksen 

aikana martensiitti ja bainiitti saavat aikaan suuren muokkauslujittumisen. TRIP-teräs si-

sältää usein myös jäännösausteniittia, joka muuttuu suurilla muokkausasteilla martensii-

tiksi lisäten muokkauslujittumista. (Kivivuori 2011: 28 - 29) 

Ultralujat muovattavat teräkset valmistetaan pääasiassa kylmävalssaamalla, poikkeuk-

sena on niukkaseosteinen teräs, jota valmistetaan sekä kuuma- että kylmävalssaamalla. 
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Materiaalivahvuudet ovat luokkaa alle millimetristä noin kolmeen millimetriin. Suuri lu-

juus saadaan aikaiseksi kylmävalssauksen jälkeen tehtävässä jatkuvatoimisessa hehku-

tuksessa tai kuumasinkityksessä tai niukkaseosteisen teräksen tapauksessa kontrolloi-

malla jäähdytysnopeutta kuumavalssausta seuraavassa jäähdytyksessä.  (Ruukki 2014g, 

SSAB 2014c, Kivivuori & Härkönen 2004: 192 - 194, Kivivuori 2011: 28 - 29) 
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3 MUOVAUS JA MUOVATTAVUUDEN MÄÄRITYS 

Metallien muovaus perustuu siihen, että muovauksen aikana aihioon kohdistetaan mate-

riaalin myötörajaa suurempi jännitys, jolloin aihiossa tapahtuu pysyvä eli plastinen muo-

donmuutos. Metallin materiaaliominaisuuksilla on suuri merkitys muovauksen onnistu-

miseen, mutta toisaalta muovausmenetelmä vaikuttaa siihen, mitä ominaisuuksia materi-

aalilta vaaditaan hyvän muovattavuuden takaamiseksi. Tämän vuoksi muovattavuuden 

määrittämiseksi on hyvä tuntea, minkälaisia menetelmiä materiaalin muovaukseen on 

olemassa. Seuraavassa esitellään eri menetelmien pääjaottelu ja lopuksi kerrotaan mitä 

ominaisuuksia kukin menetelmä vaatii materiaalilta. 

3.1 Muovausmenetelmät 

Muovausmenetelmät voidaan jaotella eri luokkiin usealla tavalla. Jaottelu voidaan tehdä 

esimerkiksi vallitsevan jännitystilan mukaan tai jaottelemalla muovaus eri prosesseihin 

(Korhonen & Larkiola 2012: 119 - 120, Kivivuori 2011: 24). Eri lähteitä soveltaen on 

tehty seuraavanlainen jaottelu: muovausprosessit voidaan jakaa venytysmuovaukseen, 

syvävetoon ja taivutukseen niissä esiintyvien piirteiden mukaan. 

Venytysmuovaus. Venytysmuovauksessa (kuva 6a) haluttu profiili saadaan aikaiseksi 

pitämällä levy kiinni pidätin- ja vetorenkaan välissä ja venyttämällä sitä levyn tason suun-

taisesti, jolloin aihioon kohdistuu vetojännityksiä ja materiaali ohenee voimakkaasti. Ve-

nytysmuovaus voidaan suorittaa eri menetelmillä, esimerkiksi paininta käyttämällä tai 

vedenpaineen avulla hydromuovauksessa. Tyypillisiä muovattavia tuotteita ovat ajoneu-

voteollisuudessa runko- ja korirakenteiden palkit, polttoainetankit sekä lentokone- ja ava-

ruusteollisuuden osat. Käytännössä pelkkä venytysmuovaus ei ole kovinkaan yleinen 

muovausmenetelmä, vaan sitä käytetään monesti seuraavassa esitettävään syvävetoon yh-

distettynä. (Kivivuori 2011: 24 - 25, Mäki-Mantila 2001: 22 - 28, Korhonen & Larkiola 

2012: 121 - 126) 

Syväveto. Syvävedossa (kuva 6b) muovaus tapahtuu vetämällä levy painimen avulla ve-

torenkaaseen, jolloin materiaali virtaa muovauksen aikana vetorenkaan pyöristyksen yli 

aihion laipasta kupin alueelle.  Syvävedossa ei ole tarkoituksena muuttaa aihion seinämän 
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paksuutta, mutta käytännössä materiaali voi ohentua kupin alueelta venymisen seurauk-

sena ja paksuuntua laipan alueelta tyssääntymisestä johtuen. Muovauksessa aihiossa 

esiintyy siten sekä puristus- että vetojännityksiä. Syvävetoa käytetään putkimaisten, sy-

linterimäisten kappaleiden, kuten virvoitusjuomatölkkien, kattiloiden ja tiskialtaiden val-

mistukseen. (Kivivuori 2011: 25, Mäki-Mantila 2001: 22 - 28, Korhonen & Larkiola 

2012: 137 - 154)  

 

Kuva 6. a) Syvävedon ja b) venytysvedon periaate. (Kivivuori 2011: 24) 

 

Taivutus. Taivutuksessa aihio taivutetaan haluttuun muotoon puristamalla se työkalujen 

välissä haluttuun kulmaan ja taivutussäteeseen. Muovauksessa esiintyy sekä vetoa että 

puristusta, sillä aihion ulkopinta venyy ja sisäpinta tyssääntyy. Materiaalin vahvuus muut-

tuu muovausalueella vain vähän. Suoraviivainen taivutus voidaan tehdä joko särmäyspu-

ristimella tai taivutuskoneella, putkia ja palkkeja valmistetaan puolestaan rullamuovauk-

sella. Erityisesti paksumpien ja lujien ohutlevyjen taivuttamiseen käytetään yleisesti sär-

mäyspuristinta. Taivutuksella voidaan tehdä esimerkiksi neliöputkia, palkkeja ym. teräviä 

taitoksia sisältäviä tuotteita. (Mäki-Mantila 2001: 6 - 21, Korhonen & Larkiola 2012: 154 

- 155) 

Kuvassa 7 on esitetty taivuttamisen periaate särmäyksen tapauksessa. Koska tässä työssä 

lähtökohtana on muovattavuuden parantaminen nimenomaan särmäyksessä, niin siihen 

perehdytään tarkemmin työn myöhemmässä vaiheessa muovattavuuden määrityksessä. 
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Kuva 7. Taivuttamisen periaate särmäyksessä. 

3.2 Muovattavuuden määritys venytysmuovauksessa ja syvävedossa 

Ohutlevyjen muovattavuutta kuvataan yleensä n- ja r-arvojen avulla. Materiaalin muok-

kauslujittumiseksponentti, eli n-arvo, kuvastaa kuinka hyvin materiaali vastustaa kurou-

tumista. Suuri n merkitsee suurta tasavenymää, jolloin vetojännitys ei pääse paikallistu-

maan ja aiheuttamaan kuroutumista. Tämä on erityisesti hyvän venytysmuovattavuuden 

edellytys. Tasavenymä tarkoittaa pysyvää venymätilaa, joka on tapahtunut materiaalissa 

ennen kuroutumista eli paikallista poikkipinnan ohentumista. Huomioitavaa kuitenkin on, 

että on olemassa materiaaleja, kuten austeniittinen ruostumaton teräs, joiden muovatta-

vuuden kuvaamiseksi kannattaa käyttää n-arvon sijaan vetokokeella mitattua tasaveny-

mää.  (Korhonen & Larkiola 2012: 98 - 102) 

Plastinen venymäsuhde, eli r-arvo, määritellään vetokokeessa tapahtuvan poikittais- ja 

paksuussuuntaisen venymän suhteeksi. Käytännössä r-arvo kuvastaa kuinka paljon ma-

teriaalin ominaisuudet poikkeavat aihion tasonsuunnassa verrattuna paksuussuuntaan. 

Isotrooppisella materiaalilla r on 1 ja käytännössä hyvä muovattavuus edellyttää, että r 

on 1,6 - 1,9. Tällöin levy venyy hyvin ilman paksuussuuntaista kuroutumista. Kun r on 

suurempi kuin 1, puhutaan anisotrooppisesta materiaalista. Sopiva r-arvo on erityisesti 

hyvän syvävedettävyyden edellytys. (Korhonen & Larkiola 2012: 98 - 102, Kivivuori 

2011: 26) 
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Muovattavuuteen vaikuttaa myös materiaalin murtovenymä, joka ilmaisee minkä verran 

materiaalia voidaan venyttää ennen kriittistä ohentumista ja murtumista. Suuri murtove-

nymä tarkoittaa siten hyvää muovattavuutta ja on erityisesti syvävedossa vaadittu omi-

naisuus. (Korhonen & Larkiola 2012: 141) 

Materiaalin lujuus riippuu myös muokkausnopeudesta ja kappaleen lämpötilasta. Mikäli 

käytetään suurempaa vetonopeutta kuin vetokokeessa, on metallin lujuus useimmiten 

suurempi kuin sen mitattu lujuus. Tämä tulee esille erityisesti syvävedossa, jossa käyte-

tään usein suurempaa venytysnopeutta kuin vetokokeessa. Huoneenlämpötilaa suurem-

man lämpötilan on todettu pienentävän tasavenymää. (Korhonen & Larkiola 2012: 141 - 

142) 

Materiaalin soveltuvuutta venytysmuovaukseen ja syvävetoon tutkitaan usealla eri mene-

telmällä. Materiaalin venytysmuovattavuutta voidaan tutkia esimerkiksi Erichsenin ko-

keella, Olsenin kuppikokeella tai hydraulisella pullistuskokeella. Näissä kokeissa aihioon 

saadaan kaksiaksiaalinen jännitys- ja venymätila. Erichsenin koe on yleisesti käytössä 

oleva menetelmä. Kokeen tuloksena saadaan Erichsenin luku eli IE-luku, joka kuvaa ve-

nytysmuovattavuutta; mitä suurempi luku, sitä parempi on muovattavuus. Syvävedettä-

vyyttä kuvastaa rajavetosuhde, joka määritetään syvävetokokeilla. Lisäksi voidaan käyt-

tää vetokoetta r-arvon eli isotrooppisuuden määrittämiseen. (Kivivuori 2011: 27 - 28) 

3.3 Muovattavuuden määritys särmäyksessä 

Särmäyksessä ja sen onnistumisessa keskeisimpinä piirteinä ovat taivutusvoiman tarve, 

takaisinjouston suuruus ja pienin sallittu taivutussäde ilman aihiossa syntyviä vikoja. Eri-

tyisesti ultralujaa terästä särmätessä nämä piirteet korostuvat, sillä taivutusvoima, taivu-

tussäde ja takaisinjousto kasvavat lujuuden kasvaessa. (Ruukki 2013c: 2) 

Kuten aikaisemmin tuli esille, särmäyksessä aihion ulkopinta venyy ja siihen syntyy ve-

tojännitystila ja vastaavasti sisäpinta puristuu, jolloin siihen syntyy puristusjännitystila. 

Mikäli ulkopinnan jännitystila ylittää tietyn kriittisen arvon, pintaan syntyy särö eli ma-

teriaali vaurioituu. Huomioitavaa kuitenkin on, että ulkopintaan syntyvä jännitystila voi 

olla suurempi kuin vetokokeessa saatu murtuman aiheuttama jännitys olettaa. Esimerkiksi 
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DP-teräksillä tämä voi olla hyvinkin korostunut piirre: eräässä raportissa DP980-teräksen 

venymä vetokokeessa oli 16 %, kun särmäyksessä saatu venymä oli jopa 40 %. Ulkopin-

nan jännitystila riippuu taivutussäteestä, taivutuskulmasta, levyn paksuudesta ja materi-

aalin muodonmuutoslujuudesta (engl. flow stress). (Billur & Altan 2010: 291) 

Koska materiaalin särmättävyys koostuu useasta piirteestä, ei sitä voida määrittää pelkäs-

tään materiaaliominaisuuksien perusteella. Tämän vuoksi suoritetaan särmäyskokeita, 

joilla selvitetään materiaalin muovattavuutta kuvaava R/t-luku, jossa R on taivutussäde ja 

t on levyn paksuus. Särmäyskokeessa haetaan siten pienintä mahdollista taivutussädettä, 

jolla tietyn materiaalivahvuuden muovaaminen onnistuu ilman aihioon syntyviä vaurioita 

eli ts. pieni R/t-luku kuvastaa hyvää muovattavuutta särmäyksessä. (Ruukki 2013c: 6, 

Billur & Altan 2010: 291) 
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4 LÄMPÖKÄSITTELYN PERUSTEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Terästen lämpökäsittelyiden perusideana on muokata materiaalin mikrorakennetta ja faa-

seja lämmön avulla siten, että materiaalille saadaan halutut ominaisuudet. Tavoitteena voi 

olla esimerkiksi materiaalin muovattavuuden, lujuuden, sitkeyden, väsymislujuuden tai 

kulumiskestävyyden parantaminen. Lämpökäsittelyprosessit perustuvat materiaalin kuu-

mentamiseen tiettyyn lämpötilaan, lämpötilassa pitoon ja jäähtymiseen. Lämpökäsittely 

voi koostua yhdestä syklistä tai syklejä voi olla useita eri lämpötilassa tehtäviä. (Kivivuori 

& Härkönen 2004: 37 - 47) 

Kun halutaan lämpökäsitellä koko kappale, kuumennukseen voidaan käyttää uunia tai 

mikäli kuumennus halutaan suorittaa paikallisesti, voidaan se tehdä esimerkiksi laserilla 

tai induktiolla. Lämpökäsittelyprosessin onnistumiseksi on tärkeää tietää missä lämpöti-

loissa materiaalin mikrorakenteelle ja faaseille tapahtuu muutoksia ja miten pitoaika ja 

jäähdytysnopeus vaikuttavat lopputulokseen. Seuraavassa käsitellään tarkemmin näitä 

asioita, jotka toimivat myös kaikkien lämpökäsittelyprosessien perusteina. Työn rajaa-

miseksi eri lämpökäsittelyprosesseista perehdytään ainoastaan laserlämpökäsittelyyn 

(luku 5), ja mitä eri ominaisuuksia sen avulla materiaalille pystytään saamaan.  

4.1 Kriittiset lämpötilat 

Terästen lämpökäsittelyprosessit perustuvat materiaalin kuumentamiseen tiettyyn lämpö-

tilaan, pitoon ja jäähtymiseen, jotka puolestaan määrittävät mitä faasimuutoksia materi-

aalissa tapahtuu. Jotta teräkselle saavutetaan halutut ominaisuudet, on tunnettava kriittiset 

lämpötilat, jotka määrittävät lämpötilarajat missä eri faaseja voi esiintyä. (Kivivuori & 

Härkönen 2004: 17 - 18) 

Teräksen lämpökäsittelyssä tärkeimpiä kriittisiä lämpötilarajoja on kolme, A1-, A3- ja Acm-

lämpötilat, ja ne on esitetty rauta-hiili -tasapainopiirroksen avulla kuvassa 8. Huomioita-

vaa on, että teräksen seostaminen vaikuttaa jonkin verran lämpötilarajojen sijaintiin ja eri 

teräslaaduilla kuvaajat poikkeavat toisistaan. A1 on lämpötilaraja, joka erottaa ferriitti-
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sementiitti -alueen austeniitti-ferriitti ja austeniitti-sementiitti -alueista. A3 on lämpötila-

raja, joka erottaa austeniitti-ferriitti -alueen austeniittialueesta. Acm on lämpötilaraja, joka 

erottaa austeniitti-sementiitti -alueen austeniitista. (Kivivuori & Härkönen 2004: 17 - 18) 

Edellä mainitut lämpötilarajat ovat voimassa tasapainotilassa, jossa kuumeneminen ja 

jäähtyminen tapahtuvat riittävän hitaasti. Käytännön lämpökäsittelyissä lämpötilan muu-

tosnopeus voi poiketa tasapainotilan edellyttämistä nopeuksista ja kuumenemisella ja 

jäähtymisellä voi olla lisäksi toisistaan poikkeavat nopeudet. Koska muutosnopeudella on 

vaikutusta kriittisiin lämpötiloihin, on käytössä erikseen kriittiset lämpötilarajat kuumen-

nukselle (Ac1-, Ac3- ja Accm-lämpötilat) ja jäähtymiselle (Ar1-, Ar3- ja Arcm-lämpötilat). 

Mitä nopeampi muutosnopeus on, sitä vähemmän diffuusiolle eli atomien siirtymiselle 

on aikaa ja sitä enemmän lämpötilat poikkeavat tasapainopiirroksen kriittisistä lämpöti-

loista. Tästä johtuen nopean kuumennuksen aikana kriittiset lämpötilat ovat korkeampia 

ja nopean jäähtymisen aikana matalampia kuin tasapainotilassa. Ar- ja Ac-merkinnät tu-

levat ranskankielen sanoista arrêt chauffant ja arrêt refroidissant. (Kivivuori & Härkönen 

2004: 17 - 18) 

 

Kuva 8. Rauta-hiili -tasapainopiirros ja kriittiset lämpötilarajat. (Kivivuori & Här-

könen 2004: 15) 
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Teräksen sulamiseen liittyvät lämpötilat eivät ole sinällään merkittäviä lämpökäsittely-

prosessien kannalta, sillä lämpötila pyritään aina pitämään selvästi alle sulamislämpöti-

lan. Koska työn myöhemmässä osiossa esiteltävissä lämpökäsittelykokeissa tapahtui su-

lamista (luku 7.1, kuva 18b), mikä on huomioitava myös FE-mallissa, on hyvä tuntea 

teräksen sulamiseen liittyvää teoriaa. Teräkset ovat metalliseoksia, joten sulaminen ei ta-

pahdu yhdessä tietyssä lämpötilassa vaan tietyllä lämpötila-alueella. Lämpötilaa, jonka 

alapuolella seos on täysin kiinteässä olomuodossa, sanotaan soliduslämpötilaksi TS. Vas-

taavasti lämpötilaa, jonka jälkeen seos on täysin sulassa olomuodossa, sanotaan likvi-

duslämpötilaksi TL. Näiden lämpötilojen välillä seoksessa on sekä kiinteitä että sulia faa-

seja ja tätä aluetta kutsutaan puuroalueeksi. Edellä mainitut lämpötilarajat on merkitty 

myös kuvaan 8. (Kivivuori & Härkönen 2004: 12) 

Mikäli teräksen jäähtyminen tapahtuu riittävän nopeasti ja kyseessä on esimerkiksi teräk-

sen karkaisu, kriittisiä lämpötiloja jäähtymisessä on martensiittireaktioon liittyvät lämpö-

tilat. Lämpötilaa, jossa austeniitti alkaa hajaantua martensiitiksi, sanotaan Ms-lämpöti-

laksi ja lämpötila, jossa austeniitin hajaantuminen martensiitiksi päättyy, on puolestaan 

Mf-lämpötila. (Kivivuori & Härkönen 2004: 28 - 29)  

4.2 Kuumennus- ja jäähtymisnopeuksien vaikutus 

Kuumennusnopeuden vaikutus lämpökäsittelyssä tuli esille kriittisiin lämpötiloihin liitty-

vässä osuudessa; mitä suurempi kuumennusnopeus, sitä korkeampi lämpötila vaaditaan 

esimerkiksi Ac3- ja Accm-lämpötilojen ylittämiseksi tasapainotilaan verrattuna. Koska la-

serlämpökäsittelyssä kuumennusnopeus on erittäin suuri, tarkoittaa tämä käytännössä 

sitä, että materiaali on kuumennettava korkeampaan lämpötilaan kuin mitä tasapainotila 

edellyttäisi, jotta esimerkiksi austenoituminen tapahtuisi. (Kivivuori & Härkönen 2004: 

17) 

Jäähtymisnopeudella on kaksi merkittävää vaikutusta lämpökäsittelyssä, jo aiemmin mai-

nittu vaikutus kriittisiin lämpötiloihin sekä vaikutus materiaalissa esiintyviin faaseihin ja 

niiden osuuksiin jäähtymisen jälkeen. Jäähtymisnopeutta tarkasteltaessa materiaaleille 

määritetään usein niin sanottu jatkuvan jäähtymisen kuvaaja eli CCT-kuvaaja (engl. con-
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tinuous cooling transformation diagram), josta käy ilmi missä lämpötilassa mikäkin faa-

simuutos tapahtuu ja millä jäähtymisnopeudella mihinkin rakenteeseen päästään. Teräk-

sen tyypillinen CCT-kuvaaja on esitetty kuvassa 9. Kuvassa F tarkoittaa ferriittiä, P per-

liittiä, B bainiittia ja M martensiittia. Alaindeksi s tarkoittaa lämpötilaa, jossa faasimuutos 

alkaa ja f lämpötilaa, jossa faasimuutos päättyy. Kuvan alalaidassa on ympyröity eri jääh-

tymisnopeuksilla saadut kovuudet; HV 10 tarkoittaa Vickers-kovuutta 10 kilogramman 

painolla mitattuna. (Kivivuori & Härkönen 2004: 32 - 33) 

 

Kuva 9. Teräksen tyypillinen CCT-kuvaaja. (Kivivuori & Härkönen 2004: 33) 

4.3 Pitoajan ja -lämpötilan vaikutus 

Pitoajan vaikutus riippuu lämpötilasta, jossa materiaalin pito tapahtuu. Austenoinnissa 

rakenteen täydellinen muuttuminen austeniitiksi vaatii useita sekunteja; esimerkiksi pito 

vakiolämpötilassa 760 °C saa rakenteen muuttumaan kymmenessä sekunnissa 99,5 % 

austeniitiksi. Sen sijaan karbidisulkeumien liukeneminen samassa lämpötilassa voi kestää 

useita tunteja. Mikäli austenoinnin pito tehdään korkeissa lämpötiloissa tai pitoaika on 

pitkä, seurauksena on austeniitin raekoon kasvu, mikä haurastuttaa rakennetta. Pitoläm-

pötilaan vaikuttaa myös seostus, sillä seosaineiden muodostamat karbidit hidastavat 

austeniitin muodostumista, jolloin mahdollisimman täydellisen austeniittirakenteen var-

mistaminen vaatii huomattavan A3- ja Acm-lämpötilojen ylittämisen. (Kivivuori & Härkö-

nen 2004: 25 - 26, Collan 1992: 74) 
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Laserlämpökäsittelyssä on huomioitava, että pitoaika on maksimissaan joitakin sekunteja, 

joten lämpökäsittelyitä joissa vaaditaan useiden minuuttien tai jopa tuntien pitoaika, ei 

pystytä suorittamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi teräksen normalisointi ja myöstö.  

4.4 Lämmönsiirtyminen 

Lämmönsiirron teorian tuntemista tarvitaan, jotta ymmärretään täysin millä eri mekanis-

meilla lämpö siirtyy kappaleen sisällä sekä kappaleen ja ympäristön välillä ja kuinka nii-

hin voidaan vaikuttaa, esimerkiksi kun kappaleen jäähtymistä halutaan kontrolloida. 

Tässä työssä teorian tunteminen on edellytyksenä FE-mallin muodostamiselle, jotta koko 

lämpökäsittelyprosessi pystytään mallintamaan todellisuutta vastaavaksi. Lämmön siirty-

minen tapahtuu kolmella tavalla, konduktiolla eli johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä 

(Collan 1992: 80 - 86). Seuraavassa esitellään tarkemmin nämä mekanismit ja pohjuste-

taan teoriaa FE-mallin muodostamiseksi. 

4.4.1 Konduktio 

Konduktio eli johtuminen on prosessi, jossa lämpö siirtyy kappaleen sisällä osasta toi-

seen, kun osat ovat eri lämpötilassa. Johtumalla tapahtuvaa lämmönsiirtymistä mitataan 

lämpövirran avulla, jonka yksikkö on watti. Se on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon 

sekä pinta-alaan ja kääntäen verrannollinen matkaan. Lisäksi siihen vaikuttaa materiaalin 

kyky johtaa lämpöä eli lämmönjohtavuuskerroin, jota merkitään kirjaimella k. (Collan 

1992: 81 - 83) 

Usein lämpövirta ilmoitetaan pinta-alayksikkönä yhtälön (1) mukaisesti: 

𝑞 =
𝑄

𝐴
= 𝑘 ∙

𝑇1−𝑇2

𝑠
    (1) 

missä q on lämpövuo [W/m2], 

 Q on lämpövirta [W], 

 A on pinta-ala [m2], 

 k on lämmönjohtavuuskerroin [W/(mK)], 

 T1 ja T2 ovat lämpötiloja [K], 
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s on etäisyys [m]. 

(Collan 1992: 81) 

 

Lämmönjohtavuuskerroin. Yhtälössä (1) ainoa materiaaliominaisuus on lämmönjohta-

vuuskerroin. Se kuvaa minkä verran lämpöä kulkee isotermisen yksikköpinnan läpi ai-

kayksikössä. Lämmönjohtavuuden suuruus on ainekohtainen ja siihen vaikuttavat lisäksi 

lämpötila ja paine. Parhaiten lämpöä johtavia aineita ovat metallit. Alumiinia lukuun ot-

tamatta puhtaiden metallien lämmönjohtavuus laskee lämpötilan kasvaessa. Lämmön 

siirtyminen tapahtuu metalleissa vapaiden elektronien välityksellä. (Collan 1992: 81) 

Kuvassa 10 on esitetty lämmönjohtavuus raudalle sekä teräksille sen mukaan miten run-

saasti teräs on seostettu. Seostamattomilla ja niukasti seostetuilla laaduilla lämmönjohta-

vuus pienenee lämpötilan kasvaessa, mutta runsasseosteisilla laaduilla lämmönjohtavuus 

kasvaa lämpötilan funktiona. Teräksen kemiallinen koostumus ei vaikuta lämmönjohta-

vuuteen ferriitti-austeniitti- eli α-γ-faasimuutoksen jälkeen, joka tapahtuu noin 800 °C:ssa 

riippuen seostuksesta. (Žmak & Filetin 2010: 14 - 15). 

 

Kuva 10. Puhtaan raudan ja terästen lämmönjohtavuus korkeissa lämpötiloissa. 

(Žmak & Filetin 2010: 14) 
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Seostamattomina teräksinä pidetään laatuja, joiden seosainepitoisuus on alle 2 %. Niuk-

kaseosteisilla seosainepitoisuus on 2 - 8 %, ja yli 8 % seostettuja laatuja sanotaan runsas-

seosteisiksi (HM Revenue & Customs 2013). Seosainepitoisuutta määritettäessä mukaan 

ei oteta hiiltä, sillä se on teräksen perusalkuaine, jota lisäämällä raudasta saadaan terästä. 

4.4.2 Konvektio 

Edellä esitetty konduktio kuvaa lämmön johtumista kappaleen sisällä. Kun lämmön joh-

tuminen tapahtuu kiintoaineesta viereiseen väliaineeseen tai päinvastoin, kyseessä on 

konvektio. Väliaine voi olla joko neste tai kaasu. Mikäli kappale on kuumempi kuin vä-

liaine, siirtyy lämpö kappaleen pinnalta väliaineeseen ja kappaleen ollessa kylmempi kuin 

väliaine, tapahtuu lämmönsiirtyminen päinvastoin. Konvektiosta puhuttaessa on ole-

massa sekä vapaa että pakotettu konvektio. Vapaassa eli luonnollisessa konvektiossa vä-

liaineella ei ole muuta nopeutta kuin lämpötilaerojen aiheuttamista tiheyseroista johtuva 

pystysuora nopeus. Pakotetussa konvektiossa virtauksella on lämpötilaeroista johtuvan 

nopeuden lisäksi esimerkiksi pumpulla tai puhaltimella aikaansaatu tietty alkunopeus. 

(Collan 1992: 83 - 84) 

Lämpövuon suuruus konvektiossa on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon. Lisäksi sii-

hen vaikuttaa lämmönsiirtymiskerroin, joka koostuu useasta eri tekijästä, kuten kappaleen 

koosta ja muodosta, väliaineen fysikaalisista ominaisuuksista sekä väliaineen nopeudesta 

ja virtauksen muodosta. Konvektion lämpövuo voidaan määrittää yhtälöllä (2): 

𝑞 =
𝑄

𝐴
= ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)    (2) 

missä q on lämpövuo[W/m2], 

 Q on lämpövirta [W], 

 A on pinta-ala [m2], 

 h on lämmönsiirtymiskerroin [W/(m2K)], 

 Ts on pinnan lämpötila [K], 

 Tf on väliaineen lämpötila [K]. 

(Collan 1992: 84) 
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4.4.3 Säteily 

Konduktiolla ja konvektiolla tapahtuvan lämmönsiirron edellytyksinä on lämpötilaero. 

Sen sijaan säteilyllä tapahtuvassa lämmönsiirrossa lämpötilaero ei ole ajavana voimana, 

sillä kaikki kappaleet lähettävät lämpösäteilyä, kun niiden lämpötila on absoluuttisen nol-

lapisteen eli 0 kelvinin yläpuolella. Säteilyn suuruus riippuu aineen fysikaalisista ominai-

suuksista ja kappaleen omasta lämpötilasta, ympäristöllä ei ole siten vaikutusta säteilyn 

suuruuteen. Kappaleet pystyvät sekä lähettämään, heijastamaan että vastaanottamaan eli 

absorboimaan säteilyä. (Collan 1992: 85 - 86) 

Säteilyteho voidaan laskea Stefan-Boltzmanin lakia käyttämällä, jonka mukaan mustan 

kappaleen säteilyteho on verrannollinen lämpötilan neljänteen potenssiin ja kertoimena 

on Stefan-Boltzmanin vakio, jonka suuruus on 5.67∙10-8 W/(m2K4). Kun otetaan huomi-

oon, että todellisen kappaleen pinnan säteilyominaisuudet poikkeavat mustan kappaleen 

ominaisuuksista, tulee yhtälö kertoa vielä emissiivisyydellä. Todellisen kappaleen sätei-

lyteho on siten yhtälön (3) mukainen: 

𝑞 = 𝜖𝜎𝑇4     (3) 

missä q on säteilyteho [W/m2], 

 ε on emissiivisyyskerroin [-], 

 σ on Stefan-Boltzmanin vakio [m2], 

 T on kappaleen lämpötila [W/(m2K)]. 

(Collan 1992: 86) 

 

Emissiivisyys. Emissiivisyys kuvastaa kuinka lähellä tarkasteltavan pinnan säteilyomi-

naisuudet ovat ideaaliseen niin sanottuun mustaan kappaleeseen verrattuna. Emissiivi-

syyttä merkitään kirjaimella ε ja se voi saada arvon välillä 0 ≤ ε ≤ 1, mustalla kappaleella 

ε = 1. Todellisen pinnan emissiivisyys ei ole vakio, vaan siihen vaikuttaa pinnan lämpö-

tila, säteilyn aallonpituus sekä suunta, josta säteilyä tarkastellaan kappaleen pintaan näh-

den. Emissiivisyydestä puhuttaessa voidaan määrittää kokonaisemissiivisyys, mikä kuvaa 

keskimääräistä emissiivisyyttä kaikkiin suuntiin kaikilla eri aallonpituuksilla. (Bahrami 

2014: 5 - 6) 
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Eri teräslaaduille on olemassa suuntaa antavia taulukoita emissiivisyyden määrittämi-

seen. Pääasiassa emissiivisyys riippuu kappaleen lämpötilasta ja pinnanlaadusta, kuten 

pinnan kiiltävyydestä ja mahdollisesta oksidikerroksesta. Hiiliterästen kokonaisemissii-

visyys on luokkaa 0,08 - 0,98. (Mikron Instrument Company: 8 - 9)  
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5 LASERLÄMPÖKÄSITTELY 

Laseria on alettu käyttää teollisissa sovelluksissa 1970-luvun aikana kymmenisen vuotta 

sen keksimisen jälkeen. Laser perustuu koherenttiin valoon, jolla on hyvin suuri tehoti-

heys eli työstettävään kappaleeseen voidaan kohdistaa suuri energia pienelle pinta-alalle. 

Lasersäde ei suoraan itse lämmitä työstettävää kappaletta, vaan lämmittäminen perustuu 

valon sähkömagneettiseen luonteeseen. Kun lasersäde suunnataan kohti kappaletta, osa 

säteestä absorboituu kappaleeseen, osa heijastuu pois ja osa voi kulkea kappaleen läpi 

riippuen materiaalista. Metallien tapauksessa materiaali on läpinäkymätön, eli laservalon 

aallonpituuksilla valo ei pääse kulkeutumaan kappaleen läpi. Ainoastaan kappaleeseen 

absorboitunut osa valosta aiheuttaa materiaalin lämpiämisen; valon sähkökenttä saa kap-

paleessa olevat elektronit värähtelemään ja niiden törmäykset muodostavat lopulta läm-

pöä. Absorption suuruus vaikuttaa siten suoraan kuinka suuri osuus laservalon tuotetusta 

tehosta saadaan hyödynnettyä työstämiseen. Laservalon absorptioon ja sen suuruuteen 

vaikuttaa usea eri tekijä, jotka on tärkeä tuntea lasertyöstöprosessin hallitsemiseksi. Ab-

sorptioon perehdytään tarkemmin työn myöhemmässä vaiheessa. (Kujanpää et al. 2005: 

14 - 15, 17) 

Lasersädettä käytetään monessa eri valmistusprosessissa, sillä se soveltuu mm. leikkaa-

miseen, poraamiseen, hitsaukseen, juottamiseen, lämpökäsittelyyn, merkkaukseen ja 

puhdistukseen. Uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti sitä mukaa, kun laserlaitteet ke-

hittyvät entistä tehokkaammiksi ja tarkemmiksi. Laserin soveltuvuus eri työstömenetel-

miin perustuu sen hyvin muokattavissa oleviin prosessiparametreihin. Tärkeimpinä mai-

nittakoon, että laserin teholla, liikenopeudella ja -radalla, fokuspisteen sijainnilla sekä 

kappaleen pintaan kohdistetulla säteen pinta-alalla voidaan vaikuttaa siihen lämmite-

täänkö, sulatetaanko vai höyrystetäänkö kappaleen pintaa. (Kujanpää et al. 2005: 21 - 30) 

Teollisuudessa käytetään pääsiassa Nd:YAG-, Yb:YAG-, CO2- ja diodilasereita ja niiden 

aallonpituus on infrapunavalon alueella eli suurempi kuin näkyvän valon aallonpituus, 

joka on 400 - 700 nm. Keskeisin ero eri lasereiden välillä on niissä käytettävä laseroiva 

väliaine, joka määrää aallonpituuden ja vaikuttaa siten absorptioon. Nd:YAG-laserissa 

väliaineena on neodyymi, joka on seostettu kiinteään YAG-kiteeseen eli yttrium-alu-

miini-granaatti -kiteeseen. Aallonpituus sillä on 1 064 nm. Yb-YAG-laserissa väliaineena 
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on YAG-kiteeseen seostettu ytterbium, aallonpituus on 1 030 nm. CO2-laserissa väliai-

neena on hiilidioksidikaasu ja aallonpituus on 10,6 µm. Diodilaserissa laseroivana väli-

aineena on tyypillisesti GaAlAs- (gallium, alumiini, arsenidi) ja GaAs-diodit, joilla voi-

daan muodostaa aallonpituudet 808, 940 ja 980 nm.  (Kujanpää et al. 2005: 16 - 17, 54, 

Bergström 2008: 3) 

5.1 Laserlämpökäsittelymenetelmät 

Uunikäsittelyyn verrattuna laserkäsittely eroaa siinä, että laserilla ei käsitellä kerralla 

koko aihiota, vaan käsittely tehdään paikallisesti aihion tietylle alueella tai pinnalle. La-

serilla ei voida tehdä paksujen kappaleiden koko ainevahvuuden läpi ulottuvia käsitte-

lyitä, kuten uunissa on mahdollista, vaan käsittely tehdään ainoastaan kappaleen pintaan. 

Ainoastaan hyvin ohuilla levyillä läpi tehtävä käsittely on mahdollista laserin luonteesta 

johtuen; laserkäsittelyssä lämmitys kohdistuu kappaleen pintaan ja pinnan lämpötila nou-

see hyvin nopeasti, jolloin kappaleen sisusta ei ehdi lämmetä ilman että kappaleen pinta 

alkaa sulamaan.  

Laserlämpökäsittely voidaan jaotella eri menetelmiin eri tavoin. Jaottelu voidaan tehdä 

perusainetta sulattamattomiin ja sulattaviin menetelmiin sekä käytetäänkö näissä lisäai-

netta vai ei. Jaottelu voidaan tehdä myös sen mukaan, mitä ominaisuuksia aihiolle tai 

tuotteelle halutaan. Seuraavassa esitellään laserilla tehtävät lämpökäsittelyt jälkimmäisen 

jaottelun mukaan. 

5.1.1 Pinnan ominaisuuksien parantaminen 

Laserpintakarkaisu. Laserlämpökäsittelyä on perinteisesti käytetty kappaleen pinnan 

ominaisuuksien muuttamiseen. Pintakarkaisussa (engl. laser surface hardening) teräsai-

hion pinta kuumennetaan yli austenoitumislämpötilan ja annetaan jäähtyä vapaasti, jol-

loin lämpö johtuu nopeasti aihion kylmäksi jääneeseen osaan ja pinta martensoituu eli 

karkaistuu. Mikäli itsejäähtymisessä ei saada aikaiseksi riittävän suurta jäähtymisno-

peutta pinnan karkaisemiseksi, voidaan käyttää erillistä nestejäähdytystä. Pintakarkaisua 

käytetään, kun halutaan parantaa kappaleen pinnan kulumiskestävyyttä. Lisäksi väsymis-

kestävyys paranee, sillä pinnassa muodostunut martensiittireaktio aiheuttaa kappaleen 
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pintaan puristusjännityksiä, jotka pyrkivät estämään väsymissäröjen aukeamisen. Tyypil-

lisiä käsiteltäviä komponentteja ovat esimerkiksi moottorin eri osat, hammaspyörät, ak-

selit ja niiden olakkeet sekä laakerit. (Fraunhofer 2009: 2, Oakley 1981: 6 - 7) 

Shokkilujittaminen. Karkaisulla saatavat ominaisuudet voidaan saavuttaa myös ns. 

shokkilujittamisella (engl. laser shock hardening, laser peening). Menetelmässä aihion 

pintaa kuumennetaan pulssimaisella säteellä, jolloin ohut kerros pinnasta höyrystyy. Höy-

ryn nopea laajentuminen saa aikaan kappaleen pintaan kohdistuvan paineen, joka puoles-

taan saa aikaan kappaleessa etenevän shokkiaallon. Shokkiaallon seurauksena kappaleen 

pinnassa tapahtuu plastista muodonmuutosta ja dislokaatiotiheys kasvaa, jolloin saavute-

taan muuta materiaali suurempi kovuus, myötö- ja murtolujuus. (Oakley 1981: 9 - 10) 

Laserpintaseostus ja -pinnoitus. Laserpintaseostuksessa (engl. laser surface alloying) 

kappaleen pinta sulatetaan lasersäteellä ja sulaneeseen aineeseen lisätään seostusaine joko 

jauheena tai kiinteässä muodossa. Pinnan sula ja seostusaine sekoittuvat ja jäähtymisen 

aikana muodostavat lujan yhdisteen. Laserpinnoittamisessa (engl. laser cladding) ainoas-

taan lisäaine sulatetaan säteen avulla. Vaikka perusaine ei sula, tapahtuu jossain määrin 

lisäaineen ja perusaineen seostumista, mikä on edellytyksenä niiden välille syntyvälle lu-

jalle liitokselle. Laserpintaseostuksella ja -pinnoittamisella voidaan parantaa kappaleen 

pinnan kovuutta, kulumiskestävyyttä ja korroosiokestävyyttä. (Oakley 1981: 7 - 8) 

Raekoon hienontaminen. Raekoon hienontamista lasersäteen avulla (engl. laser grain 

refining) käytetään erityisesti valukappalaille, joissa saattaa olla lujuutta heikentäviä huo-

kosia, oksidi- ja sulfiittisulkeumia sekä karkea dendriittinen raerakenne. Menetelmässä 

kappaleen pinta sulatetaan paikallisesti, jolloin raerakenteesta saadaan hienompi, sul-

keumat jakautumaan tasaisemmin ja huokoset häviävät. Käsittelyn hyötynä on kappaleen 

parempi väsymis-, korroosion- ja kulumisenkestävyys. (Oakley 1981: 9) 

5.1.2 Muovattavuuden parantaminen  

Kun materiaali on esimerkiksi karkaisun tai muokkauslujittumisen seurauksena liian lujaa 

ja haurasta muovattavaksi, voidaan muovattavuutta parantaa materiaalivahvuudesta ja 

materiaalista riippuen eri käsittelyillä. Käsittelyssä aihiota lämmitetään paikallisesti siltä 

alueelta, joka tullaan kylmämuovaamaan. 
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Austenointihehkutusta ja pintapäästöä käytetään ultralujille teräslevyille, joiden faasira-

kenne on joko täysin tai osittain kovaa ja haurasta martensiittia, kuten CP- ja DP-teräksille 

sekä kulutus- ja suojausteräksille. Austenointihehkutus on kyseessä silloin, kun kappa-

leen lämpötila käy ainakin osittain yli austenointilämpötilan. Austenointihehkutus sopii 

kohtuullisen ohuille levyille, jolloin kappale saadaan lämmitettyä austenointilämpötilaan 

ilman, että kappaleen pinta sulaa ja että kappaleen ylä- ja alapinnan lämpötilaero eli läm-

pögradientti ei kasvaisi liian suureksi. Pintapäästössä sen sijaan pysytään austenointiläm-

pötilan alapuolella ja sitä käytetään paksumpien levyjen käsittelyssä, kun austenointiheh-

kutus tuottaisi liian suuren lämpögradientin. Ultralujilla teräksillä on todettu, että muo-

vattavuuden, lujuuden ja väsymiskestävyyden kannalta mahdollisimman pieni lämpögra-

dientti on optimaalisin. (Järvenpää 2012: 15 - 23, Fraunhofer 2009: 2 - 3) 

Muovattavuuden parantuminen ei tapahdu mitenkään yksiselitteisesti, vaan se riippuu 

voimakkaasti muovattavan materiaalin mikrorakenteesta, materiaalivahvuudesta ja 

muista ominaisuuksista, kuten pinnanlaadusta. Järvenpään (2012: 14 - 35) tutkimuksessa 

todetaan, että lämpökäsittelyllä kulutusterästen martensiittinen faasirakenne voidaan 

saada osittain pehmeämmäksi bainiitiksi ja raekoko hienontuu, jolloin sitkeys paranee. 

Monifaasisella rakenneteräksellä käsittelyllä voidaan heikentää voimakasta mikroraken-

netekstuuria, millä on oma vaikutuksensa parempaan muovattavuuteen. Lisäksi molem-

missa teräslaaduissa rakenteeseen voidaan saada jäännösausteniittia, joka muokkauslujit-

taa materiaalia parantaen muovattavuutta (Kivivuori 2011: 28 - 29). Jäännösausteniitista 

on myös hyötynä sen palautuminen martensiitiksi muokkauksen aikana, jolloin lämpökä-

sitellyn alueen lujuus palautuu ainakin osittain lähtötilanteeseen verrattuna. Carlssonin 

(2009: 17) tutkimuksessa kerrotaan, että lämpökäsittely aiheuttaa martensiittisen teräksen 

mikrorakenteen päästön ja kaksifaasiteräksessä martensiitin päästön ja ferriitin vanhene-

misen, mitkä parantavat materiaalien muovattavuutta. Molemmissa tutkimuksissa koros-

tuu lämmöntuonnin merkittävä vaikutus lopulliseen mikrorakenteeseen ja käsitellyn ma-

teriaalin muovattavuuteen (Carlsson 2009: 7, Järvenpää 2012). 

Kirjallisuudessa ei monestikaan puhuta erikseen austenoinnista ja pintapäästöstä, vaan 

yleisesti käytetään nimitystä pehmennyshehkutus (engl. softening). Särmäyksessä peh-

mennyshehkutuksesta on hyötynä erityisesti perusmateriaalia pienempi taivutussäde ja 
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takaisinjousto, jolloin tuotteista voidaan tehdä entistä mittatarkempia pienemmillä taivu-

tussäteillä. Autoteollisuuden ohutlevyissä pehmennyshehkutuksesta on hyötynä parempi 

materiaalinvirtaus, jolloin taivutettavuus ja venytysmuovattavuus ovat perusmateriaalia 

parempia. (Fraunhofer 2012, Järvenpää 2012: 14 - 35) 

Eräs sovellutuskohde on kylmämuovattujen ohutlevyjen rekristallisaatiohehkutus, jossa 

lämpö saa muovauksen aiheuttaman mikrorakenteen uusiutumaan, jolloin materiaalin 

muovattavuus palautuu (Fraunhofer 2009: 3). Laserlämpökäsittelyä voidaan käyttää 

myös alumiiniseosten muovattavuuden parantamiseksi pehmennyshehkutuksella, jolla 

seoksen sitkeyttä voidaan parantaa ja takaisinjoustoa pienentää (Mohammadi et al. 2012: 

264). 

5.1.3 Autoteollisuuden erikoissovellutukset 

Edellä esitetyistä menetelmistä autoteollisuudessa käytetään erityisesti pehmennyshehku-

tusta, sen seurauksena, että ajoneuvoissa on alettu käyttämään yhä enemmän ultralujia 

teräslaatuja, joiden muovattavuus on perinteisiin teräksiin verrattuna huonompi. Tämän 

lisäksi on olemassa autoteollisuudelle tunnusomaisia sovellutuksia, joissa tarkoituksena 

on osan ominaisuuksien parantaminen muovauksen jälkeen. Myöstöhehkutusta voidaan 

käyttää esimerkiksi ajoneuvojen kuumastanssattujen ohutlevyjen käsittelyyn, jossa tar-

koituksena on materiaalin sitkeyden ja venymän paikallinen parantaminen, millä puoles-

taan saavutetaan materiaalin parempi käyttäytyminen kolaritilanteessa. Toisena esimerk-

kinä on kylmämuovattujen ovipalkkien paikallinen karkaisu. Sen etuna on, että muovaus 

voidaan tehdä materiaalin ollessa hyvin muovattavassa tilassa, ja karkaista materiaali 

muovauksen jälkeen paikallisesti. Tyypillinen materiaali tällaiseen on booriteräs, joka on 

hyvin muovattavissa ja karkaistavissa. Tällä menettelyllä ovipalkin muovaus onnistuu 

hyvin ja lujuutta saadaan niihin kohtiin, jossa sitä tarvitaan ja materiaali saadaan käyttäy-

tymään paremmin kolaritilanteessa. (Fraunhofer 2013, Carlsson 2009: 36) 

5.2 Absorptio 

Metallien laserlämpökäsittelyssä levyn pintaan suunnatusta säteestä osa heijastuu ja osa 

absorboituu materiaaliin, joka saa materiaalin lämpenemään. Koska metallit lukeutuvat 
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laserille läpinäkymättömiin materiaaleihin, ei valo kulkeudu niiden läpi. Metallien ta-

pauksessa absorptio määrittää siten suoraan, kuinka suuri osuus lasersäteen tehosta saa-

daan käytettyä hyödyksi lämpökäsittelyssä. Jotta laserin teho saadaan hyödynnettyä mah-

dollisimman tehokkaasti, tavoitteena on mahdollisimman korkea absorptio. Sen suuruu-

teen vaikuttaa sekä käytettävän laserin että materiaalin ominaisuudet. (Kujanpää et al. 

2005: 38 - 39, 42 - 46) 

5.2.1 Laserin ominaisuuksien vaikutus absorptioon 

Laserin ominaisuuksista aallonpituudella, polarisaatiolla ja kohtaamiskulmalla kappalee-

seen on merkittävä vaikutus absorptioon. Kuvassa 11 käy ilmi aallonpituuden vaikutus 

absorptioon raudalla, alumiinilla ja kuparilla. Selkein piirre on, että absorptio laskee 

oleellisesti aallonpituuden kasvaessa. Suurilla aallonpituuksilla absorptiota voidaan kas-

vattaa karhentamalla materiaalin pinta, tai pinnoittamalla se maalilla, musteella, oksidilla 

tai nokeamalla pinta happiasetyleeniliekillä. (Kock 2001: 1, Bergström et al. 2007: 5018 

- 5019) 

 

Kuva 11. Aallonpituuden vaikutus laserin absorptioon raudalla, alumiinilla ja kupa-

rilla huoneenlämpötilassa. (Kock 2001: 1) 

 

Laservalo voidaan polarisoida joko ympyräpolarisoiduksi tai lineaaripolarisoiduksi. Li-

säksi on olemassa kuitulaserin tuottama satunnaispolarisaatio, jonka ominaisuudet ovat 

kuitenkin hyvin lähellä ympyräpolarisaatiota. Lineaaripolarisoidussa säteessä värähtely 

tapahtuu yhden tason suuntaisesti ja se soveltuu parhaiten yksisuuntaiseen työstöön. Ym-

pyräpolarisoidun säteen ominaisuudet ovat samanlaiset symmetrisen optisen akselin suh-
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teen ja se soveltuu työstöön, jossa työstöjäljen tulee olla samanlainen joka suuntaan. Ku-

vassa 12 on esitetty lineaaripolarisaation tapauksessa pintaa vastaan kohtisuoraan lineaa-

ripolarisoituneen eli s-polarisoituneen ja pinnan suuntaisen lineaaripolarisoituneen eli p-

polarisoituneen säteen absorptio eri kulman arvoilla kohtisuoran kulman suhteen CO2- ja 

Nd:YAG-laserilla (CO2-laserin aallonpituus on noin 10-kertainen Nd:YAG-laseriin ver-

rattuna). Kuvassa on esitetty myös kohtaamiskulman ja aallonpituuden vaikutus. S-pola-

risoituneen säteen absorptio laskee tasaisesti tulokulman poiketessa kohtisuorasta. P-po-

larisoituneella absorptio sen sijaan kasvaa tulokulman poiketessa kohtisuorasta, kunnes 

absorptio saavuttaa maksimin kulman arvoilla 70 - 80°. (Kujanpää et al. 2005: 37 - 38, 

44 - 46) 

 

Kuva 12. Puhtaan raudan absorption riippuvuus lineaaripolarisoituneen säteen koh-

taamiskulmasta, polarisaatiosta ja aallonpituudesta. (Kujanpää et al. 2005: 46) 

5.2.2 Materiaalin ominaisuuksien vaikutus absorptioon 

Materiaalin ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus absorption suuruuteen; siihen vaikut-

tavat materiaalin kemiallinen koostumus, lämpötila, pinnankarheus, oksidikerros ja pin-

nan epäpuhtaus. Edellisessä osiossa kävi ilmi, kuinka suuri vaikutus käsiteltävällä mate-

riaalilla on (kuva 11). Esimerkiksi alumiinilla on selkeästi huonompi absorptiokyky ver-

rattuna rautaan, kun käytettävän laserin aallonpituus on suurempi kuin 80 nm, joihin lu-

keutuvat yleisimmin käytettävät laserlaitteistot. Pinnan epäpuhtaudella voidaan jopa pa-

rantaa absorptiota, ja esimerkiksi aiemmin mainittu pinna nokeaminen lisää absorptiota 
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oleellisesti. Oksidikerroksella ja karkealla pinnalla on myös absorptiota lisäävä vaikutus. 

Oksidikerroksella itsellään voi olla parempi absorptiokyky kuin varsinaisella materiaa-

lilla, mutta etuna on lisäksi, että oksidikerros aiheuttaa valon heijastumista kerroksen si-

sällä sekä ohjaa valon paremmin käsiteltävään materiaalin (kuva 13). (Kock 2001: 1 - 2, 

Bergström 2008: 5 - 6) 

 

Kuva 13. Oksidikerroksen kyky ohjata valo käsiteltävään materiaalin ja valon koko-

naisheijastuminen oksidikerroksen sisällä. (Bergström et al. 2007: 5019) 

 

Pinnankarheuden vaikutus perustuu puolestaan siihen, että karhea pinta aiheuttaa valon 

heijastelua moninkertaistaen absorptiota karhean pinnan yksityiskohdissa verrattuna si-

leämpään pintaan (kuva 14). Käsiteltävän aihion pinnan lämpötilan on todettu vaikutta-

van pääasiassa siten, että lämpötilan kasvaessa heijastuvuus alenee eli absorptiokyky kas-

vaa. Poikkeuksena ovat laservalot, joiden aallonpituus on lähellä 1 000 nm. Niillä on to-

dettu, että lämpötilariippuvuus on vähäistä, kun metalli on kiinteässä olomuodossa. Su-

lassa olomuodossa olevan metallin absorption määrittäminen on sen sijaan hankalaa, sillä 

sulassa tapahtuu monimutkaisia turbulenttisia virtauksia vaikuttaen absorption suuruu-

teen. (Kujanpää et al. 2005: 52 - 53, Bergström et al. 2007: 5020) 

 

Kuva 14. Pinnankarheuden vaikutus absorptioon. (Bergström et al. 2007: 5019) 
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6 ELEMENTTIMENETELMÄN KÄYTTÄMINEN LÄM-

MÖNSIIRTYMISONGELMAN RATKAISEMISEEN 

Elementtimenetelmä (engl. finite element method eli FEM) on reuna-arvotehtävien nu-

meerinen ratkaisumenetelmä. Se kehitettiin alun perin lentokoneiden runkorakenteiden 

jännitysten laskentaan 1950 - 1960-luvulla. Monipuolisuuden ja joustavuuden vuoksi me-

netelmää käytetään tänä päivänä mitä erilaisimpien insinööriongelmien analysointiin 

mm. mekaniikka- ja rakennesuunnittelussa, valmistustekniikassa, virtaus- ja lämmönsiir-

tymissovellutuksissa sekä sähkömagnetismiin liittyvissä sovellutuksissa. (Lewis et al. 

2004: 1 - 2, Rao 2005: 5)  

Elementtimenetelmän perusajatuksena on löytää ratkaisu monimutkaiseen ongelmaan yk-

sinkertaistamalla ongelma, ja sitä käytetään kun ongelman ratkaisu perinteisillä mate-

maattisilla menetelmillä on vaikeaa tai kokonaan mahdotonta. Menetelmässä analysoi-

tava rakenne tai ongelma muodostetaan pienistä elementeistä, jotka yhdistyvät toisiinsa 

solmupisteiden välityksellä. Elementeille määritetään vapausasteet, jotka määrittävät ele-

menttien mahdolliset liikkeen suunnat sekä kuormitukset, jotka voivat olla esimerkiksi 

voimia, siirtymiä tai lämpötiloja. Yksittäisten elementtien vaikutusten kokoaminen johtaa 

koko rakennetta kuvaavaksi matriisimuotoiseksi tasapainoyhtälöksi. Ratkaisemalla yh-

tälö ongelmalle saadaan määritettyä likimääräinen ratkaisu. (Rao 2005: 3) 

6.1 Lämmönsiirtyminen 

Tilanteesta riippuen lämmönsiirtymisongelma voidaan mallintaa sauva-, kuori- tai soli-

dielementeillä (engl. truss, shell, solid element). Sauvaelementit sopivat tilanteeseen, 

jossa rakenne koostuu pitkistä, hoikista sauvoista, joiden lämpötila voidaan olettaa vaki-

oksi poikittaissuunnassa. Kuorielementtejä voidaan käyttää, kun rakenne on levymäinen 

ja hyvin ohut, ja kun voidaan olettaa että lämpötila on levyn paksuussuunnassa vakio. 

Solidielementit sopivat 3-ulotteisten rakenteiden mallintamiseen, jossa lämpötila voi 

muuttua kaikissa kolmessa suunnassa. Lämmönsiirtymisongelman mallintamisessa ky-

seessä on joko vakiotila (engl. steady state) tai transientti tila (engl. transient state). Va-

kiotilassa systeemin lämpötila on ajan suhteen vakio ja vastaavasti transientissa tilassa 

systeemin lämpötila on ajasta riippuva. (Lewis et al. 2004) 
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Laserlämpökäsittelyn tapauksessa levyn lämpötila muuttuu käsittelyn aikana ja tuloksissa 

halutaan selvittää lämpötilajakauma levyn paksuussuunnassa, jolloin analysointi tulee 

tehdä solidimallilla, transientilla laskennalla. 

Työssä käytetyn LS-DYNA -ohjelman solidielementtejä ovat 4-solmuinen tetrahedrinen, 

6-solmuinen pentahedrinen sekä 8-solmuinen heksahedrinen elementti. Nämä elementit 

ovat lineaarisia, eli solmupisteet ovat ainoastaan elementin kulmissa. Lisäksi käytössä on 

10-solmuinen tetrahedrinen kvadraattinen elementti, jossa on solmupisteet 4-solmuisen 

tetrahedrisen elementin tapaan kulmissa ja tämän lisäksi särmien keskellä. Käytettävissä 

olevien elementtien tyypit on esitetty kuvassa 15. (LS-DYNA Theory Manual 2006: 3.18 

- 3.23). 

 

Kuva 15.  LS-DYNAssa käytettävissä olevat solidielementit; a) 4-solmuinen tetra-

hedrinen, b) 6-solmuinen pentahedrinen c) 8-solmuinen heksahedrinen ja d) 10-

solmuinen tetrahedrinen elementti. (LS-DYNA Theory Manual 2006: 3.18 - 

3.23) 
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6.1.1 Transienttia lämmönsiirtymistä kuvaavat yhtälöt 

Seuraavassa käydään läpi yhtälöt, joita käytetään elementtimenetelmässä lämmönsiirty-

misen kuvaamiseksi. Yhtälöt esitetään ainoastaan 3-ulotteisten elementtien tapauksessa 

transientissa tilanteessa, mikä on kyseessä työn FE-mallinnuksessa. 

Lämmön johtumista materiaalissa kuvaa differentiaaliyhtälö (4): 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕
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(𝑘𝑦(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑧(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝐺 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (4) 

missä x, y ja z ovat tarkastelupisteen paikkakoordinaatit [m], 

kx(T), ky(T) ja kz(T) ovat lämmönjohtavuuskertoimet x-, y- ja z-suuntiin 

[W/(mK)], 

T on lämpötila [K], 

 G on kappaleessa muodostuvan lämmön määrä tilavuusyksikössä [W/m3], 

ρ on materiaalin tiheys [kg/m3], 

c on materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kgK)], 

t on aika [s]. 

(Lewis et al. 2004: 152 - 153) 

Elementtimenetelmää varten differentiaaliyhtälöstä muodostetaan heikko muoto. Valit-

semalla lisäksi testifunktioksi muotofunktio ja tasaamalla derivaatat saadaan yhtälö (5): 
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Г𝑞
= 0     (5) 

missä  kx(T), ky(T) ja kz(T) ovat lämmönjohtumiskertoimet x-, y- ja z-suuntiin 

[W/(mK)], 

Ni ja Nj ovat elementin muotofunktiot [-], 

i ja j ovat solmupisteet [-], 

Ti ja Tj ovat solmupisteiden lämpötilat [K], 
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G on kappaleessa muodostuvan lämmön määrä tilavuusyksikössä [W/m3], 

ρ on materiaalin tiheys [kg/m3], 

c on materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kgK)], 

h on materiaalin lämmönsiirtymiskerroin [W/(m2K)]. 

(Lewis et al. 2004: 154) 

Lämpötilakentälle tehtävä yrite on esitetty yhtälössä (6): 

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑ 𝑁𝑖((𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑇𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1    (6) 

missä  T on lämpötila [K], 

 Ni on solmun muotofunktio [-], 

 n on elementin solmupisteiden lukumäärä [-], 

 Ti(t) on solmupisteen lämpötila [K]. 

(Lewis et al. 2004: 153) 

Elementin muotofunktio riippuu käytettävästä elementtityypistä. Esimerkkinä voidaan 

esittää työssä käytettävän 8-solmuisen heksahedrisen solidiemoelementin muotofunktiot 

yhtälössä (7): 

 

𝑁𝑖 =
1

8
(1 + 𝜁𝜁𝑖)(1 + 𝜂𝜂𝑖)(1 + 𝜌𝜌𝑖)   (7) 

missä Ni on solmupisteen muotofunktio [-], 

 𝜁i, 𝜂i ja 𝜌i ovat dimensiottomia koordinaatteja [-]. 

(Lewis et al. 2004: 73) 

Menettelyyn liittyy vielä geometrian kuvaus, jossa varsinaisen elementin ja emoelemen-

tin (yhtälö 7) välille muodostetaan kuvaus emoelementin muotofunktioita ja varsinaisen 

elementin solmukoordinaatteja käyttäen. (Lewis et al. 2004: 63 - 64) 

Sijoittamalla lämpötilan yrite heikkoon muotoon saadaan matriisimuotoinen, dynaami-

nen tasapainoyhtälö (8): 
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𝐂�̇� + 𝐊𝐓 = 𝐟     

 𝐓(0) = 𝐓0,      (8) 

missä C on kapasitanssimatriisi, 

 T on solmulämpötilavektori, 

 K on lämmönjohtumismatriisi, 

 f on reunaehtovektori, 

T0 on solmulämpötilat ajan hetkellä t = 0. 

(Lewis et al. 2004: 154) 

Kapasitanssimatriisi saadaan yhtälöstä (9): 

𝐂 = ∫ 𝜌𝑐𝐍T𝐍
 

Ω
𝑑Ω    (9) 

missä C on kapasitanssimatriisi, 

ρ on materiaalin tiheys [kg/m3], 

c on ominaislämpökapasiteetti [J/(kgK)], 

N on elementin muotofunktiomatriisi. 

 (Lewis et al. 2004: 154) 

Kapasitanssimatriisissa oleva ominaislämpökapasiteetti c riippuu työssä muodostetta-

vassa FE-mallissa lämpötilasta, mikä käy ilmi kuvasta 22 (luku 7.5.2). 

 

Lämmönjohtumismatriisi saadaan yhtälöstä (10):  

𝐊 = ∫ 𝐁T𝐃𝐁
 

Ω
𝑑Ω + ∫ ℎ𝐍T𝐍𝑑Г

 

Г
   (10) 

missä K on lämmönjohtumismatriisi, 

B on lämpötilagradientin interpolointimatriisi, 

D on lämmönjohtumiskerroinmatriisi, 

h on lämmönsiirtymiskerroin W/(m2K), 

N on elementin muotofunktiomatriisi. 

 (Lewis et al. 2004: 154) 

Elementin kuormitukset sisältävä reunaehtovektori saadaan yhtälöstä (11): 
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𝐟 = ∫ 𝐺𝐍T 

Ω
𝑑Ω + ∫ 𝑞𝐍T 

Г𝑞
𝑑Г𝑞 + ∫ ℎ𝑇∞𝐍T𝑑Г

 

Г
  (11) 

missä f on reunaehtovektori, 

 G on sisäinen lämmöntuotto [W/m3],  

N on elementin muotofunktiomatriisi, 

q on lämpövuo [W/m2], 

h on lämmönsiirtymiskerroin [W/(m2K)], 

T∞ on ympäristön lämpötila [K]. 

(Lewis et al. 2004: 154) 

Yhtälöstä (11) puuttuu lämmön siirtyminen säteilyllä, mikä on esitetty yhtälössä (3) (luku 

4.4.3). Yhteenvetona voidaan vielä todeta, että lämmönsiirtymisanalyysistä tulee työssä 

muodostettavassa FE-mallissa epälineaarinen seuraavien seikkojen vuoksi: 

 säteilyreunaehdossa lämpötila on 4. potenssissa, yhtälö (3) (luku 4.4.3) 

 ominaislämpökapasiteetti on lämpötilan funktio, kuva 22 (luku 7.5.2) 

 lämmönjohtavuuskerroin on lämpötilan funktio, kuva 23 (luku 7.5.2) 

6.2 Lämmönsiirtymisongelman ratkaiseminen 

Transientissa lämmönsiirtymisongelmassa ratkaistavana on yhtälössä (8) esitetty 1. ker-

taluvun alkuarvotehtävä. LS-DYNA:ssa alkuarvotehtävä voidaan ratkaista implisiittisesti 

tai semi-implisiittisellä Crank-Nicolsonin menetelmällä (LS-DYNA Keyword User’s 

Manual Volume I 2007: 8.133).  

Implisiittinen ja Crank-Nicolsonin menetelmä pohjautuvat θ-menetelmään, jolla alkuar-

votehtävä saadaan yhtälön (12) muotoon: 

(𝐂 + 𝜃∆𝑡𝐊)𝑇𝑛+1 = (𝐂 − (1 − 𝜃)∆𝑡𝐊)𝑇𝑛 + ∆𝑡𝐟𝑛  (12) 

missä C on kapasitanssimatriisi, 

 θ on parametri (implisiittinen θ = 1, Crank-Nicolson θ = 0,5), 

 t on aika [s], 
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T on solmulämpötila [K], 

n on aika-askel [s], 

 K on lämmönjohtumismatriisi, 

 f on reunaehtovektori. 

 

Kun yhtälöön sijoitetaan θ:n arvoksi 1, yhtälöstä saadaan implisiittinen ja θ:n arvolla 0,5, 

yhtälöstä tulee Crank-Nicolsonin menetelmä (Vujičić & Brown 2004: 61 - 62). Täysin 

implisiittistä menetelmää suositellaan epälineaaristen ongelmien ratkaisemiseksi, sillä 

Crank-Nicolsonin menetelmässä tuloksissa voi esiintyä oskillointia, joka johtaa epäline-

aarisessa tapauksessa tulosten hajaantumiseen (LS-DYNA Thermal Analysis User Guide 

1999: 6). 
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7 FE-MALLIN MUODOSTAMINEN 

FE-mallin muodostamisen pohjana käytetään Tulevaisuuden tuotantoteknologiat  

-tutkimusryhmän tekemää tutkimusta ultralujien terästen paikallisesta lämpökäsittelystä, 

raporttia ”ULLA – Ultralujien materiaalien paikalliset laserlämpökäsittelyt” sekä julkai-

sua ”Optimization of Local Laser Heat Treatment Process Using a Simple FE-model” 

(Järvenpää 2012, Järvenpää et al. 2013). Seuraavassa esitellään tutkimuksissa tehtyjen 

laboratoriokokeiden lähtötiedot, jotka ovat perusta FE-mallin muodostamiselle, sekä käy-

dään läpi FE-mallin muodostamisen vaiheet. LS-DYNA -ohjelmassa malli tehdään teks-

tipohjaisesti ohjelman omaa kieltä (keyword:eja) käyttäen. FE-mallissa käytetyt 

keyword:it on esitetty liitteessä 2 ja 3. Liitteessä 3 olevat keyword:it on esitetty 16 mm 

amplitudilla ja 2,7 mm/s syöttönopeudella tehtävällä ajolla.  

7.1 Laboratoriokokeet FE-mallin pohjana 

Laboratoriokokeissa käytettiin kuvan 16 mukaista koelaitteistoa, jossa lasersäde tuotettiin 

4 kilowatin Yb:YAG Trumpf HLD 4002 -laserlaitteistolla ja Precitec YW50  

-hitsauspäällä, skannaavaa liikettä hallittiin Motoman UP50N -robotilla ja lämpötilojen 

mittaamiseen käytettiin tietokoneeseen kytkettyä lämpökameraa ja termoelementtejä. Kä-

siteltävä aihio oli vapaasti kahden levyn päällä, jolloin ilma pääsi virtaamaan vapaasti 

levyn molemmin puolin. Jäähtymisen annettiin tapahtua vapaasti ilman erillistä jäähdy-

tystä. 
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Kuva 16. Lämpökäsittelyn laboratoriokokeissa käytetty laitteisto. 

 

Laserin liikerata toteutettiin kuvan 17 mukaisesti, jossa laser tekee poikittaisesti skannaa-

vaa liikettä amplitudilla A ja taajuudella f, liikkuen samalla pitkittäin lineaarisella syöttö-

nopeudella v. Taajuus pidettiin koko ajan vakiona, mutta amplitudia ja syöttönopeutta 

varioitiin. Parametreiksi valittiin laboratoriokokeissa käytetyt parametrit, jotka on esitetty 

tarkemmin taulukossa 1. Tutkittavaksi materiaaliksi otettiin 6 mm:n nimellisvahvuinen 

Miilux 500 -kulutusteräs, ja aihiot olivat kooltaan 300 x 300 mm2. Laboratoriokokeiden 

tarkoituksena oli selvittää kuinka amplitudi ja syöttönopeus vaikuttavat lämpökäsittelyssä 

syntyvään lämpötilajakaumaan, lämpögradienttiin, huippulämpötiloihin, kuumenemis- ja 

jäähtymisnopeuksiin ja pehmenneiden ja austenoituneiden alueiden leveyksiin sekä sel-

vittää millä prosessiparametreilla saavutetaan parempi materiaalin muovattavuus. 

 

Kuva 17. Koejärjestelyn periaate sekä keskeisimmät parametrit. 
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Taulukko 1. Tutkittavan laserlämpökäsittelynprosessin lähtötiedot. 

Teräslaji Miilux 500 -ultraluja kulutusteräs  

(valmistettu karkaistusta B27- 

booriteräksestä prässikarkaisulla) 

M
a

te
ri

a
a

li 

Materiaalivahvuus [mm] 6 

Paksuustoleranssi [mm] 6,2 - 6,7 

Laserin tyyppi Yb:YAG 

K
iin

te
ä

t 
p

ro
se

ss
i-

 

p
a

ra
m

et
ri

t Aallonpituus [nm] 1030 

Laserteho [kW] 4 

Spotin halkaisija [mm] 19,78 

Fokusetäisyys [mm] 185,5 

Vaaputustaajuus [Hz] 2 

Li
ik

et
tä

 h
a

lli
ts

ev
a

t 
 

p
ro

se
ss

ip
a

ra
m

et
ri

t Amplitudi [mm] 5 8 12 16 

Lineaarinen  

syöttönopeus [mm/s] 

4 3,4 2,7 2,4 

4,2 3,8 3 2,7 

4,4 4,1 3,3 3 

5 4,4 3,6 3,2 

5,2   3,9 3,5 

  4,2   

 

FE-mallin vertailupohjana mallin muodostamisessa ja kehittämisvaiheessa käytetiin pa-

rametreina 16 mm amplitudia ja 2,7 mm/s syöttönopeutta, sillä näillä parametreilla saa-

vutettiin laboratoriokokeissa muovattavuuden, lujuuden ja väsymiskestävyyden kannalta 

parhaimmat tulokset. Kuvassa 18a on esitetty edellä mainituilla parametreilla käsitellyn 

levyn yläpinta. Kuvassa 18b on vertailupohjana huonoimpiin tuloksiin johtanut 5 mm:n 

amplitudilla ja 4,0 mm/s syöttönopeudella käsitellyn levyn yläpinta, josta nähdään että 

pinta on osittain sulanut liikeradan keskilinjalta noin 5 - 7 mm levyiseltä alueelta. 
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Kuva 18. Paikallisesti laserlämpökäsitellyn levyn yläpinta a) 16 mm amplitudilla ja 

2,7 mm/s syöttönopeudella ja b) 5 mm amplitudilla ja 4,0 mm/s syöttönopeu-

della. 

7.1.1 Tutkittava materiaali 

Tässä työssä tutkitaan ainoastaan yhden teräslaadun, Miilux Oy:n valmistaman Miilux 

500 -teräksen lämpökäsittelyn mallintamista. Miilux-tuoteperhe koostuu ultralujista ku-

lutusteräksistä, joiden kovuudet ovat 400 - 530 HBW (Miilux 2013a). Miilux 500 valmis-

tetaan Ruukin karkaistavasta B27-booriteräksestä, joka on kuumavalssattu. Suuri lujuus, 

1600 MPa, saadaan Miilux Oy:llä tehdyllä erillisellä prässikarkaisulla ja mikrorakenne 

koostuu martensiitista sekä mahdollisesta jäännösausteniista. Ruukki käyttää samaa boo-

riterästä kulutusteräksen aihiona, josta valmistetaan Miilux 500:tä vastaava laatu Raex 

500. Karkaisumenetelmä poikkeaa kuitenkin Miiluxista ja Ruukki käyttääkin karkaisuun 

suorasammutusta. Mekaaniset ominaisuudet ovat molemmissa teräksissä hyvin lähellä 

toisiaan. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty tarkemmin Miilux-tuoteperheen kemialliset nimellis-

koostumukset (taulukko 2) ja mekaaniset ominaisuudet (taulukko 3). Taulukossa 3 ole-

vista merkinnöistä Rp0,2 tarkoittaa materiaalin myötölujuutta 0,2 % plastisella venymällä, 

Rm murtolujuutta, A5 murtovenymää, joka lasketaan joko pyöreällä koesauvalla, jonka 

suoran osan pituus on 5 kertaa pyöreän sauvan halkaisija tai litteällä sauvalla, jonka suo-



 

 

57 

ran osan pituus on 5,56 kertaa poikkipinta-alan neliöjuuri. Charpy-V tarkoittaa iskusit-

keyttä Charpy V -kokeella määritettynä ja CEV (engl. carbon equivalent value) hiiliekvi-

valenttia. Mitä korkeampi hiiliekvivalentti on, sitä suurempi on teräksen kylmähalkeilu-

alttius ja sitä helpommin teräs karkenee hitsauksessa, jolloin sitkeys alenee (Miilux 

2013a).  

Taulukko 2. Miilux-terästen kemiallinen koostumus maksimissaan (%).  

(Miilux 2013a) 

Teräsluokka Paksuus [mm] C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] B [%] 

Miilux 400 5 – 30 0,20 0,70 1,70 0,030 0,015 1,50 0,40 0,50 0,004 

Miilux 400 5 - 30 0,24 0,70 1,70 0,030 0,015 1,50 0,70 0,50 0,004 

Miilux 450 5 - 30 0,26 0,70 1,70 0,030 0,015 1,50 0,70 0,50 0,004 

Miilux 500 5 - 30 0,30 0,70 1,70 0,030 0,015 1,50 0,80 0,50 0,004 

Miilux 530 5 - 30 0,34 0,70 1,70 0,030 0,015 1,50 0,50 0,25 0,004 

 

Taulukko 3. Miilux-terästen mekaaniset ominaisuudet. (Miilux 2013a) 

Teräsluokka Paksuus 
[mm] 

Myötölujuus  
Rp0,2 N/mm2 

Murtolujuus  
Rm N/mm 

Murtovenymä  
A5 [%] 

Iskusitkeys  
Charpy V -40°C  
pitkittäin [J] 

Kovuusalue  
[HBW] 

CEV 

Miilux 400 5 - 12 1000 1250 10 40 360 - 420 0,45 

Miilux 400 12 - 30 1000 1250 10 30 380 - 450 0,45 

Miilux 400 30 - 60 1100 1400 8 30 380 - 480 0,56 

Miilux 450 5 - 30 1200 1450 8 25 425 - 475 0,50 

Miilux 450 30 - 60 1200 1450 8 25 425 - 475 0,58 

Miilux 500 5 - 60 1250 1600 8 25 450 - 530 0,64 

Miilux 530 20 - 40 1350 1750 8 20 490 - 550 0,60 

(CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15) 

7.1.2 Lämpötilojen mittaus 

Lämpötilojen mittaamiseen käytettiin termoelementtejä ja lämpökameraa. Termoelemen-

tit sijoitettiin ainoastaan levyn alapinnalle, sillä laservalo polttaisi elementit levyn yläpin-

nalta käsittelyn aikana. Termoelementeillä pystytään rekisteröimään lämpötilahistoria 

ajan suhteen, mutta mittaus tapahtuu pistemäisesti yhdestä kohdasta. Tämän vuoksi ele-

menttejä sijoitettiin levyn alapinnalle neljä kappaletta liikeradan keskilinjalle, jotta tulok-

sissa olisi riittävästi vertailupohjaa.  
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Viimeisimmät lämpökameramittaukset oli tehty Nivalassa, mutta käytettävissä oli myös 

Saksan Erlangenissa tehtyjä aikaisempia tutkimustuloksia. Nivalassa tehtiin lämpökame-

ramittaukset ainoastaan levyn yläpinnalle, ja pääasiassa niistä saatuja tietoja on käytetty 

tässä työssä.  

Termoelementteinä käytettiin K-tyypin elementtejä, jossa materiaaliparina on chromel ja 

alumel; chromel on nikkelin ja kromin seos, alumel on nikkelin ja alumiinin seos (Pietiko 

Oy 2009: 2, 4). K-tyypin elementin mittausalue on -270 - 1370 °C. Termoelementtimit-

tauksen mittaustarkkuus riippuu elementin tyypistä, joka määrittää elementin herkkyyden 

sekä elementtiin kytketyn mittakortin erottelukyvystä. Mittakortin erottelukyky koostuu 

kortin vahvistuksesta ja herkkyydestä. K-tyypin termoelementin jännitys-lämpötilariip-

puvuus on 41 µV/°C ja tutkimuksessa käytetyssä kytkennässä mittakortin erottelukyky 

oli 122 µV. Kertomalla jännitys-lämpötilariippuvuus mittakortin erottelukyvyllä, saadaan 

että mittaustarkkuus on noin 3 °C. (Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä 

2009: 1 - 2) 

Lämpökameramittaukset tehtiin Flir SC7600 -lämpökameralla käyttäen NA 3,99  

-kaistanpäästösuodinta. Kameran herkkyys on 20 mK ja resoluutio 640 x 512 pikseliä. 

(Flir 2014) 

7.1.3 Austenoituneen ja pehmenneen alueen leveyden mittaaminen 

Laserlämpökäsitellyistä levyistä määritettiin kovuusjakaumat Vickers-kovuuskokeella 1 

kilogramman painolla. Pehmenneen alueen raja-arvona pidettiin 460 HV, joka tarkoittaa 

noin 19 % pehmenemistä alkuperäisestä 566 HV kovuudesta. Austenoituneen alueen le-

veys määritettiin kovuusprofiilista kovuushuipun vierestä. Tämä kohta vastaa likipitäen 

sitä, että materiaalin lämpötila on ylittänyt Ac1-lämpötilan. Alueiden leveyksien määritys 

on esitetty kuvassa 19. 



 

 

59 

 

Kuva 19. Austenoituneen ja pehmenneen alueen leveyden mittaaminen laboratorio-

kokeiden kovuusprofiilista. (Järvenpää et al. 2013). 

7.2 FE-malli 

FE-mallin perustana toimii lämpökäsiteltävän aihion fyysinen malli, jonka ympärille ra-

kentuu kaikki lämpökäsittelyprosessia ja materiaaliominaisuuksia kuvaavat piirteet. Mal-

liin tulee määrittää levyn alkulämpötila, lämmöntuonti, konvektio, konduktio ja säteily 

sekä määrittää minkälaista algoritmia alkuarvotehtävän ratkaisemiseksi käytetään ja mitä 

tuloksia mallista halutaan saada tulostettua. Kuvassa 20 on havainnollistettu FE-

mallintamisen vaiheita. FE-malli muodostetaan LS-DYNA:n ohjelmointikieltä käyttäen 

ja laskenta suoritetaan ANSYS LS-DYNA:n versiolla LS971 R11.0. Kyseinen ohjelma 

valittiin sen perusteella, että se soveltui tutkimusryhmän käytössä olevista ohjelmista par-

haiten lämpökäsittelyn analysointiin.  
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Kuva 20. Kaaviokuva FE-mallin muodostamisesta. 

 

FE-mallin muodostaminen LS-DYNA:ssa perustuu keyword:ien määrittämiseen. Kulla-

kin keyword:illa kuvataan aina jokin tietty FE-mallin piirre, esimerkiksi materiaalimalli 

tai solmupisteet joista malli muodostetaan. Keyword:it voidaan muodostaa joko LS-

DYNA:n pre-postprosessorilla eli LS-PrePost:illa tai manuaalisesti ohjelmoimalla. Tässä 

työssä mallin kehittämisessä apuna käytettiin LS-PrePost:ia, mutta lopullinen malli muo-

dostettiin manuaalisesti ohjelmoimalla. Koko FE-malli voidaan ohjelmoida yhteen tie-

dostoon tai vaihtoehtoisesti se voidaan koostaa useasta keyword:eja sisältävästä tiedos-

tosta, tällöin runkotiedostossa tulee viitata alatiedostoihin *INCLUDE-komennolla. 

Tässä työssä päädyttiin vaihtoehtoon, jossa muuttumattomina pysyvät keyword:it kirjoi-

tettiin yhteen runkotiedostoon ja tässä tiedostossa viitattiin muihin keyword-tiedostoihin, 

jotka sisälsivät muuttuvia tietoja, kuten eri prosessiparametreja tai verkotuksen tiheyteen 

liittyviä parametreja. FE-mallissa käytetyt keyword:it on lueteltu liitteessä 1 ja esitelty 

tarkemmin liitteessä 2.  
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LS-DYNA ei käytä laskennassa yksiköitä, vaan käyttäjä voi itse valita yksiköt vapaasti, 

kunhan ne ovat keskenään yhdenmukaiset (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume 

1 2007: GS.21). Mallin muodostamisessa käytettiin SI-järjestelmän perusyksiköitä ja näi-

den johdannaisyksiköitä seuraavan luettelon mukaisesti: 

 Perusyksiköt 

o pituus: metri (m), 

o massa: kilogramma (kg), 

o aika: sekunti (s), 

o lämpötila: kelvin (K), 

 Johdannaisyksiköt   

o taajuus: hertsi (Hz), 

o kimmomoduuli: pascal (Pa), 

o energia: joule (J), 

o teho: watti (W).  

(Bureau International des Poids et Mesures: 22 - 24, 28) 

 

Lämpötilan yksiköksi valittiin kelvin (K) Celsius-asteiden (°C) sijaan, sillä säteilyn mal-

lintamisessa käytetyssä yhtälössä (21) (luku 7.6) lämpötila tulee olla kelvineinä.  Muissa 

yhtälöissä ei sen sijaan ole väliä käytettäisiinkö asteita vai kelvineitä. 

7.3 Elementtiverkotus 

Elementtimenetelmässä tarkasteltavaan geometriaan luodaan elementtiverkko, johon voi-

daan määrittää tarvittavat reunaehdot ym. ominaisuudet, kuten materiaaliominaisuudet. 

FE-malli koostettiin kahdesta eri kappaleesta, lämpökäsiteltävästä levystä sekä liikku-

vasta lämmönlähteestä. Seuraavassa on esitetty tarkemmin minkälaisia elementtejä ja ver-

kotusta mallissa käytettiin. 

Elementtien tyyppi. Lämmöntuonnissa käytetty hitsausmalli sallii sekä kuori- että soli-

dielementtien käytön. Koska haluttiin, että tarvittaessa FE-mallista voitaisiin määrittää 

lämpötilat levyn paksuussuunnassa, päädyttiin käyttämään solidielementtejä. Lisäksi ver-

kotusmallista haluttiin saada mahdollisimman yksinkertainen ja johdonmukainen, sillä 
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verkotusta varten haluttiin tehdä erillinen ohjelma, jolla on nopea tehdä muutoksia ver-

kotustiheyteen ja -muotoon. Edellä mainittujen kriteerien täyttämiseksi levyn mallinta-

miseen käytettävien elementtien tyypiksi valittiin lineaarinen kuutioelementti (kuva 15c, 

luku 6.1). 

Elementtiverkotuksen tiheys. Elementtiverkon tiheydellä voi olla suurikin vaikutus tu-

losten tarkkuuteen. Elementtiverkotusta kehitettiin paremmaksi sen mukaan, miten tark-

koja tuloksia mallilla saatiin ja kuinka suureksi laskenta-aika osoittautui. Jo mallin muo-

dostamisen alussa ilmi kävi, että tarkat tulokset vaativat riittävän tiheän verkotuksen, 

mutta samalla laskenta-aika kasvaa helposti liian pitkäksi; harvalla verkolla laskenta-aika 

oli muutamia minuutteja ja erittäin tiheällä verkotuksella useita tunteja. Verkotus oli mah-

dollista tehdä manuaalisesti LS-PrePost -ohjelmalla, mutta verkotuksen muokkaaminen 

laskenta-ajan ja tulosten tarkkuuden optimoimiseksi jälkikäteen oli sillä kuitenkin hanka-

laa. Tämän vuoksi päädyttiin tekemään erillinen verkotusohjelma Python-kielellä ohjel-

moimalla, jolla verkotuksen tiheyttä oli nopea muokata.  

Kuvassa 21 on esitetty eri verkotusmalleja FE-mallin muodostamisen ja kehittämisen vai-

heilta. Aivan mallinnuksen alussa käytettiin tasaverkotusta, mutta koska laskenta-aika oli 

liian pitkä, jouduttiin levy mallintamaan pienemmäksi kuin todellinen levy jotta element-

tien lukumäärä ja sitä kautta laskenta-aika saatiin riittävän pieneksi. Jotta FE-malli vas-

taisi paremmin todellista tilannetta, haluttiin mallista tehdä todellisen levyn kokoinen. 

Elementtien lukumäärä saatiin pidettyä kohtuullisen pienenä tekemällä levyn keskelle la-

sersäteen kulku-uralle tihennys, joka harventuu levyn reunoja kohti. Tällä mallilla ele-

menttien lukumäärä oli kuitenkin vieläkin suuri ja laskenta-aika osoittautui liian pitkäksi 

toistuvien FE-analyysien ajamiseen. Verkotusta kehitettiin edelleen, jotta laskenta-aikaa 

saatiin lyhennettyä oleellisesti tulosten ollessa edelleen tarkkoja. Viimeisimmässä verko-

tusmallissa, jolla on laskettu myös tässä työssä esitetyt tulokset, tihennys tehtiin keskite-

tysti lähelle lämpökäsittelyn aloituskohtaa. Tällä verkotusmallilla laskenta-aika saatiin 

lyhennettyä noin 15 - 30 minuuttiin ja tulosten tarkkuus pysyi hyvänä. 
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Kuva 21. Elementtiverkotuksen eri kehitysvaiheet, joista parhaimmaksi osoittautui 

alimpana oleva malli. a) Tasaverkotus, b) leveyssuunnassa tihennetty verkotus ja 

c) keskitetysti tihennetty verkotus. 

 

Elementtiverkotuksen solmupisteet määritetään NODE-keyword:illa (liite 2), joka perus-

tuu solmupisteiden numeroimiseen ja koordinaattien määrittämiseen. Keyword:in TC- ja 

RC-kohtiin ei laitettu mitään eli arvona on 0, jolloin solmupisteille ei ole asetettu rajoit-

teita translaatiolle ja rotaatiolle. NODE-keyword:in lisäksi tarvitaan ELEMENT_-

keyword (liite 2), jossa määritetään minkälaisia elementtejä solmupisteet muodostavat. 

Koska mallissa käytetään solidielementtejä, on keyword:ina ELEMENT_SOLID.  

7.4 Levyn alkulämpötila 

Lämpökäsittelyprosessi toteutettiin huoneenlämpötilassa 20 °C:ssa eli 293,15 K:ssä. Tä-

män mallintamiseksi levyn solmupisteille annettiin alkulämpötila INITIAL_-

TEMPERATURE_NODE -keyword:illa (liite 2). 
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7.5 Materiaalimalli 

LS-DYNA:ssa on lämmönsiirtymisongelmien mallintamiseksi 6 valmista materiaalimal-

lia ja 1 käyttäjän määritettävä materiaalimalli (taulukko 4). Valmiit lämpömateriaalimallit 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

 materiaaliominaisuudet ovat lämpötilasta riippumattomat, 

 materiaaliominaisuudet riippuvat lämpötilasta, 

 materiaaliominaisuudet riippuvat lämpötilasta sekä huomioon otetaan faasimuu-

tos kiinteästä sulaksi. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume II 2007: 799 - 814) 

Lisäksi edellä mainituista materiaalimalleista on sekä isotrooppiset että ortotrooppiset 

mallit. Isotropia tarkoittaa, että materiaaliominaisuudet ovat kaikkiin suuntiin samanlai-

set, ja vastaavasti ortotropia tarkoittaa, että materiaaliominaisuudet ovat kolmeen pää-

suuntaan erilaiset. Käyttäjän määritettävässä materiaalimallissa voidaan määrittää mistä 

materiaaliparametreista materiaalimalli koostuu. (LS-DYNA Keyword User’s Manual 

Volume II 2007: 799 - 814) 
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Taulukko 4. LS-DYNA:n materiaalimallien vertailua. (LS-DYNA Keyword User’s 

Manual Volume II 2007: 799 - 814) 

Materiaali- 
mallin nro 

Materiaalimallin 
nimi 

Selite 

T01 Thermal Isotropic Lämpömateriaaliominaisuudet ovat joka suuntaan identtiset ja 

lämpötilasta riippumattomat 

T02 Thermal Ortotrophic Lämpömateriaaliominaisuudet ovat kolmeen pääsuuntaan eri-

laiset ja lämpötilasta riippumattomat 

T03 Thermal Isotropic 

(Temp. Dependent) 

Lämpömateriaaliominaisuudet ovat joka suuntaan identtiset ja 

riippuvat lämpötilasta  

T04 Thermal Ortotropic 

(Temp. Dependent) 

Lämpömateriaaliominaisuudet ovat kolmeen pääsuuntaan eri-

laiset ja riippuvat lämpötilasta  

T05 Thermal Isotropic  

(Phase Change) 

Lämpömateriaaliominaisuudet ovat joka suuntaan identtiset ja 

riippuvat lämpötilasta, lisäksi huomioon otetaan materiaalin 

faasimuutos kiinteästä sulaksi 

T06 Thermal Ortotropic  

(Phase Change) 

Lämpömateriaaliominaisuudet ovat kolmeen pääsuuntaan eri-

laiset ja riippuvat lämpötilasta, lisäksi huomioon otetaan ma-

teriaalin faasimuutos kiinteästä sulaksi 

T11 Thermal Used Defi-

ned 

Voidaan määrittää mistä materiaaliparametreista materiaali-

malli koostuu 

(kaikki materiaalimallit sopivat tilavuuselementeille ja ohuille kuorielementeillä, 
mutta eivät palkkielementeille ja paksuille kuorielementeille) 

Laserlämpökäsittelyn luonteeseen kuuluu, että lämpötilavaihtelut ja maksimilämpötilat 

ovat kohtalaisen suuria, mutta sulamista ei toivota tapahtuvan. Koska laboratoriokokeissa 

sulamista kuitenkin esiintyi suurella lämmöntuonnilla, kiinteä-sula-faasimuutos halutaan 

huomioida myös FE-mallissa. Näiden kriteereiden pohjalta sopivimmaksi materiaalimal-

liksi osoittautui T05. Siinä lämpömateriaaliominaisuudet ovat isotrooppisia ja riippuvat 

lämpötilasta ja huomioon otetaan kiinteä-sula-faasimuutos. 

Materiaalimallia varten määritetään seuraavaksi Miilux 500 -teräksen kriittiset lämpöti-

lat, ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus sekä kiinteä-sula-faasimuutos. Lo-

puksi kootaan saadut arvot materiaalimallin keyword:iin. 

7.5.1 Kriittiset lämpötilat 

Kuumennuksen kriittiset lämpötilat, Ac1 ja Ac3, voidaan laskea kaavoilla (13) ja (14): 

𝐴𝑐1 = 739,3 − 22,8𝐶 − 6,8𝑀𝑛 + 18,2𝑆𝑖 + 11,7𝐶𝑟 − 15𝑁𝑖 − 6,4𝑀𝑜 

−5𝑉 − 28𝐶𝑢     (13) 
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 𝐴𝑐3 = 937,3 − 224,5𝐶0,5 − 17𝑀𝑛 + 34𝑆𝑖 − 14𝑁𝑖 + 21,6𝑀𝑜 

+41,8𝑉 − 20𝐶𝑢     (14) 

missä Ac1 on lämpötila, jossa austenoituminen alkaa kuumenemisen aikana [°C], 

Ac3 on lämpötila, jossa austeniitin muodostuminen ferriitistä ja sementiitistä 

päättyy kuumenemisen aikana [°C], 

C, Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V ja Cu ovat kunkin seosaineen massa % -osuus [-]. 

(Trzaska & Dobrazanski 2007: 507) 

 

Sulamiseen liittyvät lämpötilat, TS ja TL, voidaan laskea kaavoilla (15) ja (16). 

𝑇𝑆 = 1536 − [415,5𝐶 + 12,3𝑆𝑖 + 6,5𝑀𝑛 + 124,5𝑃 + 183,9𝑆 +

                         4,3𝑁𝑖 + 14,4𝐶𝑟 + 4,1𝐴𝑙]    (15) 

missä TS on lämpötila, jonka alapuolella teräs on täysin kiinteässä olomuodossa 

[°C], 

C, Si, Mn, P, S, Ni, Cr ja Al ovat kunkin seosaineen massa % -osuus [-]. 

(Takeuchi & Brimacombe 1985) 

 

𝑇𝐿 = 1536 − [78𝐶 + 7,6𝑆𝑖 + 4,9𝑀𝑛 + 34𝑃 + 30𝑆 + 5𝐶𝑢 + 3,1𝑁𝑖 +

1,3𝐶𝑟 + 3,6𝐴𝑙 + 2𝑀𝑜 + 2𝑉 + 18𝑇𝑖]   (16) 

missä TL on lämpötila, jonka yläpuolella teräs on täysin sulassa olomuodossa [°C], 

C, Si, Mn, P, S, Cu, Ni, Cr, Al, Mo, V ja Ti ovat kunkin seosaineen massa % 

-osuus [-]. 

(Guthmann 1951) 

 

Jäähtymisen kriittinen lämpötila Ar3 voidaan laskea yhtälöllä (17) 

𝐴𝑟3 = 868 − 181𝐶 − 75,8𝑀𝑛 + 1086𝑆 − 3799 (𝑁 −
𝑇𝑖

3,5
) − 1767𝑁𝑏 −

                          0,0933𝐶𝑅     (17) 

missä Ar3 on lämpötila, jossa austeniitti alkaa hajaantua ferriitiksi ja sementiitiksi 

jäähtymisen aikana [°C], 
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C, Mn, S, N, Ti ja Nb ovat kunkin seosaineen massa % -osuus [-], 

CR on jäähtymisnopeus [°C/s]. 

(Mintz et al. 2011) 

 

Kun yhtälöihini (13) - (17) sijoitetaan sulatusanalyysissä mitatut seosainepitoisuudet ja 

laboratoriokokeissa mitattu keskimääräinen jäähtymisnopeus 10,8 °C/s, saadaan kriitti-

siksi lämpötiloiksi: 

 Ac1 on 740 °C,  

 Ac3 on 826 °C, 

 TS on 1411 °C,  

 TL on 1504 °C, 

 Ar3 on 763 °C. 

7.5.2 Ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden määrittäminen 

T05-materiaalimallia varten on määritettävä ominaislämpökapasiteetti c ja lämmönjohta-

vuus k lämpötilan funktiona 2 - 8 eri lämpötilapisteessä (LS-DYNA Keyword User’s Ma-

nual Volume II 2007: 808). Jotta materiaalimallista saataisiin mahdollisimman realisti-

nen, tarkoituksena oli että ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuuskerroin määri-

tettäisiin kokeellisesti mittaamalla. Ominaislämpökapasiteetti saatiin mitattua, mutta lai-

terikon vuoksi lämmönjohtavuutta ei pystytty mittaamaan. Kiinteä-sula-faasimuutos on 

määritetty teorian pohjalta. 

Ominaislämpökapasiteetti. Työssä tutkittavan materiaalin, eli Miilux 500 -teräksen 

ominaislämpökapasiteetti mitattiin Oulun yliopiston Prosessimetallurgian laboratoriossa 

Netzsch STA PC 409 LUXX -laitteella argon-atmosfäärissä ja safiirireferenssiin verraten. 

Mittaukset tehtiin standardin ASTM E1269-11(ISO11357-4) mukaisesti. Kuvassa 22 on 

esitetty mittauksessa saatu lämpökapasiteetin kuvaaja sekä FE-mallia varten piirretty 8 

pisteen kautta kulkeva kuvaaja. Lämpötilapisteet ovat 0, 450, 680, 747, 765, 793, 860 ja 

1550 °C:tta. Pisteet valittiin siten, että kuvaaja seuraisi mahdollisimman hyvin mittauk-

sissa saatua kuvaajaa. Kuvassa esiintyvä ominaislämpökapasiteetin huippu noin 765 

°C:een kohdalla ilmaisee Curie-pistettä, jossa mikrorakenne muuttuu täysin austeniitiksi 

ja teräksen magneettisuus häviää. 
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Kuva 22. Miilux 500 -teräksen mitattu ominaislämpökapasiteetti ja FE-malliin va-

littu kuvaaja. 

 

Lämmönjohtavuus. Koska lämmönjohtavuutta ei pystytty mittaamaan laiterikon vuoksi, 

on sen määrittämiseen käytetty kuvaa 10 (luku 4.4.1), jossa lämmönjohtavuus on esitetty 

eri teräksille sen mukaan kuinka runsaasti teräs on seostettu. Miilux 500:n seosainepitoi-

suus on noin 2,9 %, eli se kuuluu niukkaseosteisiin laatuihin. Seosainepitoisuus on sen 

verran alhainen, että voidaan todeta että Miilux 500 on selvästi lähempänä seostamatto-

mia laatuja kuin runsasseosteisia. Karkean arvion mukaan lämmönjohtavuus sijoittuu 

seostamattomien ja runsasseostettujen laatujen väliin, siten että lämmönjohtavuus  

0 °C:ssa on luokkaa 45 W/(mK). Koska α-γ-faasimuutoslämpötila ei ole saman suuruinen 

kuumennuksessa ja jäähtymisessä, valittiin muutoslämpötilaksi Ac3- ja Ar3-lämpötilojen 

keskiarvo 794,5 °C. Tästä eteenpäin lämmönjohtavuuden oletetaan olevan vakio 30 

W/(mK). Lämmönjohtavuudeksi saadaan siten yhtälön (18) mukainen: 

𝑘 = −
15

794,5
𝑇 + 45, kun 0 °C < T ≤ 794,5 °C  

 𝑘 = 30,  kun T > 794,5 °C  (18) 

missä k on lämmönjohtavuuskerroin [W/(mK)], 

T on lämpötila [°C]. 
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Edellä määritetyn lämmönjohtavuuden yhtälön lisäksi vertailupohjaksi otetaan Eurocode 

3 -standardin määritys hiiliteräksen lämmönjohtavuudelle, yhtälö (19), jota käytettiin Jär-

venpään (2013) julkaisussa: 

𝑘 = 54 − (
𝑇

300
), kun 20 °C < T ≤ 800 °C  

 𝑘 = 27,3,  kun T > 800 °C  (19) 

missä k on lämmönjohtavuuskerroin [W/(mK)], 

 T on lämpötila [°C].  

(EN 1993-1-2 Eurocode 3: 21): 

Kuvassa 23 on esitetty lämmönjohtavuus niukkaseosteisen teräksen tapauksessa, Euro-

code 3 mukaisesti hiiliteräkselle, sekä FE-malliin valittu kuvaaja, joka on laskettu yhtä-

löllä (19) kahdeksalla lämpötilapisteellä, jotka valittiin ominaislämpökapasiteetin kuvaa-

jaan. 

 

Kuva 23. Niukkaseosteisen teräksen lämmönjohtavuus, Eurocode 3:sen mukaan 

piirretty lämmönjohtavuus sekä FE-malliin valittu kuvaaja. 

7.5.3 Kiinteä-sula-faasimuutos 

Materiaalimallissa otetaan huomioon myös kiinteä-sula-faasimuutos yhtälön (20) mukai-

sesti, joka perustuu ominaislämpökapasiteetin kasvuun faasimuutoksen aikana TS- ja TL-

lämpötilojen välissä. 
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𝑐(𝑡) = 𝑚 [1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜋 (
𝑇−𝑇𝑆

𝑇𝐿−𝑇𝑆
)],       𝑇𝑆 < 𝑇 < 𝑇𝐿  (20) 

missä c on ominaislämpökapasiteetti lämpötilan funktiona [J/(kgK)], 

 m on ominaislämpökapasiteetin vakio-osa, 

T on lämpötila [°C], 

Ts on soliduslämpötila [°C], 

TL on likviduslämpötila [°C]. 

 (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume II 2007: 809) 

 

Likvidus- ja soliduslämpötilat oli määritelty aiemmin (luku 7.5.1) siten, että TS on  

1411 °C ja TL on 1504 °C. Näiden lisäksi materiaalimalli vaatii latenttilämmön määrittä-

misen. Miilux 500 -teräkselle ei ollut tiedossa tarkkaa arvoa latenttilämmölle, joten sen 

arviointiin käytettiin kirjallisuutta. Sopivimmaksi lähteeksi osoittautui Smetanan (2011: 

490) tutkimus, jossa oli tutkittu eri teräslaatujen latenttilämpöä. Tutkimuksesta kävi ilmi, 

että seostuksella on merkittävä vaikutus latenttilämpöön ja mainittakoon, että tutkimuk-

sessa olleiden teräslaatujen latenttilämpö on luokkaa 180 - 285 kJ/kg. Teräksellä (steel 

n:o 9, 0,186 wt. % C), joka on lähimpänä Miilux 500 -teräksen koostumusta, sulamisen 

latenttilämpö on 219 kJ/kg ja jähmettymisen latenttilämpö 267 kJ/kg. Koska materiaali-

malliin voidaan asettaa vain yksi latenttilämmön arvo, otetaan edellä mainituista arvoista 

keskiarvo, jolloin latenttilämmöksi saadaan 243 kJ/kg. 

7.5.4 Keyword:in muodostaminen 

Materiaalimallia varten lämpötilat tuli muuttaa kelvineiksi. Lisäksi FE-mallia ajettaessa 

huomattiin, että lämpötila-aluetta tuli laajentaa suuremmaksi, koska testiajoissa lämpöti-

lat ylittivät 1550 °C:een. Mikäli laskennan aikana lämpötila ylitti tai alitti materiaalimal-

lissa määritetyn lämpötila-alueen, laskenta keskeytyi. Tämän vuoksi lämpötila-aluetta 

laajennettiin oleellisesti. Taulukossa 5 on esitetty FE-malliin valitut lämpötilapisteet, ja 

niitä vastaavat ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden arvot. 
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Taulukko 5. FE-malliin valitut 8 lämpötilapistettä, ja niitä vastaavat ominaislämpöka-

pasiteetin ja lämmönjohtavuuden arvot. 

Lämpötila 
[°C] 

Lämpötila 
[K] 

Ominaislämpö- 
kapasiteetti c  
[J/(kgK)] 

Lämmön- 
johtavuus  
k [W/(mK)] 

0 273,15 530 45,0 

450 723,15 540 36,5 

680 953,15 755 32,2 

747 1020,15 1080 30,9 

765 1038,15 2198 30,6 

793 1066,15 971 30,0 

860 1133,15 560 30,0 

1700 1973,15 560 30,0 

 

T05- eli MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE-materiaalimallin sisältö 

on esitetty liitteessä 2 ja siihen on koottu edellä määritetyt materiaaliominaisuudet.  

7.6 Konvektio ja säteily 

LS-DYNA laskee konvektion reunaehdon jo aiemmin esitetyllä yhtälöllä (2) (luku 4.4.2). 

Laboratoriokokeissa ei käytetty erillistä jäähdytystä eikä puhallusta, joten lämpö siirtyy 

levystä ympäröivään ilmaan vapaalla konvektiolla. Ilman vapaan konvektion lämmön-

siirtymiskerroin on luokkaa 5 - 25 W/(m2K), ja kerroin on sitä suurempi mitä suurempi 

on kappaleen pinnan ja ympäröivän aineen välinen lämpötilaero (The Engineering Tool-

Box 2013). Koska kappaleen lämpötila käy käsittelyn aikana todella korkeassa lämpöti-

lassa, noin 700 - 1300 °C, on levyn pinnan ja ilman välinen lämpötilaero tällöin suuri, 

joten lämmönsiirtymiskertoimeksi päätettiin valita suurin mahdollinen arvo eli 25 

W/(m2K). Konvektio määritetään BOUNDARY_CONVECTION_SET -keyword:illa 

(liite 2). 

Keyword:iin HLCID- ja TLCID-kohtiin laitettiin 0, sillä lämmönsiirtymiskertoimena ja 

ympäristön lämpötilana käytetään vakioita. TMULT-kohtaan laitettiin ympäristön läm-

pötilaksi 20 °C:ta eli 293,15 K:iä. Koska mallissa käytetään solidielementtejä, LOC-

kohtaan ei laitettu mitään arvoa. 

LS-DYNA laskee säteilyn reunaehdon yhtälöllä (21). 
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𝑞 = 𝜎𝜀𝐹(𝑇𝑠
4 − 𝑇∞

4 ) = 𝑓(𝑇𝑠
4 − 𝑇∞

4 )   (21) 

missä q on säteilyteho [W/m2], 

 σ on Stefan-Boltzmanin vakio 5.67·10-8 W/(m2K4), 

 ε on emissiivisyyskerroin [-], 

 F on muototekijä (engl. view factor) [-], 

 Ts on pinnan lämpötila [K], 

 T∞ on ympäristön lämpötila [K], 

 f on säteilykerroin [W/(m2K4)]. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.51) 

Yhtälössä oleva muototekijä F merkitsee, kuinka suuri osuus kappaleesta lähtevästä sä-

teilystä osuu tarkasteltavalle alueelle. Koska kappaletta ympäröi ilma kappaleen jokai-

selta sivulta, voidaan olettaa että kaikki säteily leviää ympäristöön, jolloin F saa arvon 1 

(Bahrami 2014: 10).  

Käsiteltävän aihion pinnan emissiivyys valittiin vertaamalla termoelementti- ja lämpöka-

meramittauksia keskenään ja valitsemalla arvo siten että mittaukset täsmäävät keskenään 

noin 800 - 1000 °C lämpötila-alueella, eli lämpötila-alueella missä tapahtui tutkimuksen 

kannalta merkittävä austeniitin muodostuminen. Sopivaksi emissiivisyyden arvoksi 

osoittautui 0,90, ja samaa arvoa käytettiin FE-mallissa säteilyn mallintamisessa. 

Säteily määritettiin BOUNDARY_RADIATION_SET-keyword:illa (liite 2). 

Keyword:issa RFMULT-kohtaan laitettiin kertoimen f arvo (5,10∙10-8 W/(m2K4)), joka 

saadaan Stefan-Boltzmanin vakion σ, muototekijän F ja emissiivisyyskertoimen ε tulona. 

TLCID-kohtaan laitettiin 0, sillä ympäristön lämpötilana käytetään vakiota 20 °C:ta eli 

293,15 K:iä. Edellä mainittu lämpötila asetettiin kohtaan TIMULT. Koska mallissa käy-

tetään solidielementtejä, LOC-kohtaan ei laitettu mitään arvoa. 

7.7 Lämmöntuonti 

LS-DYNA:ssa laserlämpökäsittelyn lämmöntuonti voidaan mallintaa kolmella eri reuna-

ehtomallilla; hitsausmallilla (BOUNDARY_THERMAL_WELD), lämpövuolla 



 

 

73 

(BOUNDARY_FLUX) ja kuuma kappale -mallilla (BOUNDARY_TEMPERATURE) 

(LS-DYNA Thermal Analysis User Guide 1999: 12 - 15, Shapiro 2005: 2, 6). Seuraavassa 

esitellään nämä vaihtoehdot pintapuolisesti, lopulliseen FE-malliin valittu hitsausmalli 

esitellään lisäksi tarkemmin. 

Kuuma kappale -malli. BOUNDARY_TEMPERATURE on periaatteeltaan yksinker-

taisin. Siinä malliin tehdään lämpötilaltaan kuuma kappale, joka kulkee levyä pitkin. 

Lämpö siirtyy levyyn kontaktin avulla, mikä mallinnetaan CONTACT_SURFACE_-

TO_SURFACE_THERMAL -keyword:illa (LS-DYNA Thermal Analysis User Guide 

1999: 12 - 15). Kuuma kappale -mallia kokeiltiin aivan mallinnuksen alkuvaiheessa, 

mutta ongelmana oli että kappaleen pinnan lämpötilaksi tulee lähes sama kuin kuuman 

kappaleen lämpötilaksi on asetettu; riippuen kuitenkin liikkeen nopeudesta, kontaktin 

pinta-alasta ja kontaktin parametreista. Kappaleen pinnan lämpötila ei kuitenkaan vaih-

dellut riittävän voimakkaasti lämpötilamallia käyttämällä eri liikeparametreilla verrattuna 

laboratoriokokeiden tuloksiin, joten lämpötilamallia käytettäessä tulisi varioida kuuman 

kappaleen lämpötilaa muiden prosessiparametrien lisäksi. Tavoitteena on kuitenkin, että 

varioitavina parametreina olisivat ainoastaan prosessiparametrit.  

Lämpövuomalli. Lämmön tuonti voitaisiin mallintaa myös käyttämällä lämpövuota 

(BOUNDARY_FLUX). Lämpövuo (engl. flux) tulee mallintaa suoraan levyn pinnan ele-

menttisegmentteihin (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.23 - 3.25) 

tai toisena vaihtoehtona on, että lämpövuo mallinnetaan erillisen kappaleen pintaan, joka 

liikkuu käsiteltävän aihion pinnalla ja lämpö siirtyy kappaleesta levyyn kontaktin avulla. 

Jälkimmäistä menettelyä on käytetty muun muassa Kleehin (2011: 505) tutkimuksessa.  

Ensimmäisessä vaihtoehdossa laserin skannaavan liikkeen mallintaminen on hankalam-

paa. Liike voitaisiin toteuttaa siten, että levyn pinnan segmentit, joihin lämpövuo vaikut-

taa, vaihtuvat ajan mukaan skannaavan liikkeen mukaisesti. Toisessa vaihtoehdossa liik-

keen toteuttaminen on helppoa, mutta Kleehin (2011: 505) tutkimuksessa todetaan, että 

liikkuvaan kappaleeseen mallinnettu lämpövuo aiheuttaa kappaleen lämpenemisen ja 

lämpötilojen tasoittumisen ajan myötä, jolloin Gaussin jakauman mukaisesti mallinnettu 

laserin intensiteetti menettää nopeasti muotonsa. Tutkimuksessa todetaan, että mallin 
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käyttäminen sopii vain erittäin lyhyisiin analyyseihin, joissa se antaakin todella hyvät tu-

lokset. Koska tässä työssä esitettävä lämpökäsittely on kestoltaan pitkä (60 - 100 s), ei 

jälkimmäinen vaihtoehto sovellu tässä tapauksessa lämmöntuonnin mallintamiseen 

Hitsausmalli. BOUNDARY_THERMAL_WELD mallintaa hitsauksen lämmöntuontia, 

ja siinä muutettavina parametreina ovat kappaleeseen tunkeutuneen hitsaussäteen teho ja 

muotoa kuvaavat parametrit. Mallia varten tulee määrittää liikkuva piste, johon säde koh-

distuu sekä suunta johon säteen etureuna osoittaa fokuspisteestä nähden.  Kuvassa 25 on 

esitetty hitsausmallin periaate. (Goldak et al. 1984: 302). 

 

Kuva 24. Hitsausmallin periaate (Goldak et al. 1984: 302, Shapiro 2005: 6). 

 

Edellä esitettyjä menetelmiä on vertailtu taulukossa 6 laserlämpökäsittelyn kannalta 

oleellisimpien asioiden pohjalta. 
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Taulukko 6. LS-DYNA:n lämmöntuonnin toteutustapojen vertailua laserkäsittelyn ta-

pauksessa. 

Toteutus Hitsausmalli Lämpövuomalli Kuuma kappale -malli 

Periaate Lämpövuon tilavuusmalli, 

jossa mallinnetaan absor-

boituneen lasersäteen tila-

vuus 

Lämpövuon pintamalli, jossa mal-

linnetaan levyn pintaan kohdis-

tuva lämpövuo 

Lämmön siirtyminen kontaktin 
avulla kuumasta kappaleesta le-
vyyn 

Määritet-

tävät para-

metrit 

Laserin teho, absorptio-

kerroin, absorboituneen 

säteen leveys, pituus ja sy-

vyys 

Elementtisegmentteihin kohdis-

tuvat lämpövuot ajan funktiona 

lasersäteen intensiteettija-

kauman mukaisesti 

Kuuman kappaleen lämpötila, 
kuuman kappaleen ja levyn pinto-
jen välinen konduktanssikerroin 

Hyvät  

puolet 

Liikkeen toteuttaminen 

helppoa 

Säteen intensiteetti voidaan mää-

rittää vapaasti 

Liikkeen toteuttaminen helppoa 

Huonot 

puolet 

Absorboituneen säteen ti-

lavuus on hankala määrit-

tää käytännössä 

Liikettä ei voida mallintaa suo-

raan erillistä liikkuvaa kappaletta 

käyttäen, sillä lämpövuot tulee 

määrittää levyn pinnalle solmu-

pistekohtaisesti ajan funktiona 

Ei suoraa yhteyttä laserin tehoon 
ja intensiteettijakaumaan 

 

7.7.1 Hitsausmalli 

Lämmöntuonti päätettiin mallintaa hitsausmallilla, sillä sen todettiin soveltuvan parem-

min laserlämpökäsittelyn mallintamiseen kuin kuuma kappale -mallin, jonka heikkoutena 

oli, että kuuman kappaleen lämpötilaa olisi pitänyt varioida prosessiparametrien lisäksi. 

Lämpövuomallilla tehty analyysi olisi tulosten osalta saattanut olla tarkempi, mutta siinä 

liikkeen toteuttaminen olisi ollut liian suuritöinen työn laajuus huomioon ottaen. Hitsaus-

mallin käyttämistä perusteli myös se, että sitä on käytetty aikaisemmin paikalliseen laser-

lämpökäsittelyn mallintamiseen muun muassa Kleehin (2011: 504) tutkimuksessa. Ky-

seisessä tutkimuksessa hitsausmalli vastasi mitattua lämpötilaa erityisesti levyn alapinnan 

osalta, mutta yläpinnalle malli antoi liian suuren lämpötilan (Kleeh et al. 2011: 504). 

Hitsausmalli perustuu J. Goldakin, A. Chakravartin ja M. Bibbyn kehittämään lämmön-

tuontimalliin, jossa lämpö tuodaan 3-ulotteisella Gaussin jakauman mukaisella lämpö-

vuolla (Goldak et al. 1984: 302). Jakauma muodostetaan kaksoisellipsoidisella energia-

profiililla, jonka muotoa ja kokoa muuttamalla voidaan mallintaa erilaisia lämmönläh-

teitä, kuten kaari-, elektronisuihku- ja laserhitsausprosesseja (Shapiro 2005: 6). Energia-

profiilin muotoa kuvaavista parametreista mainittakoon parametri b, joka kuvaa hit-

sausenergian tunkeumaa levyyn. LS-DYNA:n manuaalissa parametrista b käytetään 
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myös nimitystä hitsisulan syvyys (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 

3.62). Koska tässä työssä ei ole kyse materiaalia sulattavasta lämmöntuonnista, käytetään 

parametrista b lyhyesti nimitystä tunkeuma. 

Hitsausmalli poikkeaa todellisesta lasersäteestä siinä, että säde ei ole välttämättä täysin 

Gaussin jakauman mukainen. Vertailupohjaksi on esitetty kuvassa 26 laboratoriokokeissa 

käytetyllä laitteistolla tuotetun säteen intensiteettijakauma, kun säteen halkaisija on 0,2 

mm, jota käytetään esimerkiksi hitsauksessa.  

 

Kuva 25. Laboratoriokokeissa käytetyn laserlaitteiston säteen intensiteettijakauma 

0,2 mm säteen halkaisijalla. 

 

Kuvasta nähdään, että intensiteettijakauma muistuttaa Gaussin jakauman sijasta enem-

män kartiota, jossa on monta yksittäistä huippua ja lisäksi säde ei ole täysin pyöreä – 

halkaisijat 0,192 mm ja 0,181 mm – vaan hieman soikean muotoinen. Lämpökäsittelyssä 

käytössä olleesta 19,74 mm säteestä ei ole tutkittu säteen muotoa, joten FE-malli muo-

dostetaan olettamuksella, että säde on täysin pyöreä (kuva 26). Lisäksi malliin tulee mää-

rittää tuodun tehon suuruus Q, johon vaikuttaa absorptio sekä tunkeuma b. Näiden mää-

rittäminen käydään läpi seuraavaksi. 
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Kuva 26. FE-mallissa käytetty hitsausmallin muoto. 

 

Absorptio. Teoriaosuudessa tuli esille, että Yb:YAG -laserlaitteistolla (aallonpituus 1030 

nm) voidaan absorptiota pitää lämpökäsittelyssä lämpötilasta riippumattomana, kun läm-

pötila pysyy alle materiaalin sulamispisteen. Miilux 500:n pinta on toimitustilassa oksi-

doitunut, mikä lisää tunnetusti absorptiota. Laboratoriokokeissa todettiin, että käsittelyn 

aikana oksidikerros palaa laservalon kohdalta ja oksidikerroksen alta paljastuu kiiltävä, 

heikommin absorboiva pinta. Koska lasersäde tekee päällekkäisiä ajoja, on säde osittain 

kirkkaan pinnan kohdalla. Tästä tehtiin johtopäätös, että pinnan absorptio vaihtelee laser-

säteen eri kohdissa; lasersäteen etureunassa, jossa säde kohtaa pinnan oksidikerroksen, 

on absorptio suurempi kuin kohdassa, josta lasersäde on jo polttanut oksidikerroksen ja 

jonka yli säde kulkee vaaputuksen aikana. 

Oksidikerroksen palamista tutkittiin tekemällä koeajo, jossa levyn pinta käsiteltiin line-

aarisella syöttöliikkeellä nopeudella 100 mm/s, joka vastaa hyvin lähelle 16 mm ampli-

tudilla ja 2,7 mm/s syöttönopeudella tehtävää skannaavan ajon keskimääräistä liikeno-

peutta. Koeajossa todettiin, että jo pinnan ajaminen yhteen kertaan saa oksidikerroksen 

palamaan täysin (kuva 27), jolloin käsitellystä pinnasta tulee puhdas ja kiiltävä. 
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Kuva 27. Kappale, jolle on suoritettu koeajo; oksidikerroksen todettiin palavan pois 

yhdellä lineaarisella ajolla. 

 

Absorption mittaamiseen ei ollut käytössä työkaluja, joten sen suuruuden arvioimiseen 

käytettiin kirjallisuutta. Ruotsissa tehty Bergströmin (2007: 5025) tutkimus käsittelee eri 

teräs- ja pinnanlaatujen vaikutusta absorptioon. Tutkimuksen mukaan laserilla, jonka aal-

lonpituus on 1053 nm, kuumavalssatun oksidoituneen pinnan absorptio on noin 86 % ja 

kuumavalssatun puhtaan pinnan (pinta peitattu ja öljytty ja ennen koetta öljy poistettu) 

absorptio on noin 68 %. 

 

Skannaavalla liikkeellä tehtävässä käsittelyssä laser tekee päällekkäisiä ajoja, jolloin sä-

teen etureuna on oksidikerroksen kohdalla polttaen sen ja säteen loppuosa on puhtaan 

kiiltävän pinnan kohdalla. Koska oksidoituneella ja kiiltävällä pinnalla on eri absorptio, 

määritetään minkä suuruinen absorptio on keskimäärin käsittelyn aikana. Tätä tulosta 

käytetään FE-mallin muodostamisessa. 

 

Otetaan vertailupohjaksi aiemmissa tutkimuksissa parhaimmaksi osoittanut parametriva-

riaatio eli 16 mm amplitudi, 2,7 mm/s lineaarinen syöttönopeus ja 2 Hz vaaputustaajuus. 

Yhden värähdyksen aikana etenemä on syöttönopeus 2,7 mm/s jaettuna taajuudella 2 Hz 

eli 1,35 mm. Puolikkaan värähdyksen eli huipusta huippuun tapahtuvan värähdyksen ai-

kana etenemä on tästä puolet eli 0,675 mm. Tiedetään, että laserspotin koko on 19,74 mm, 

eli laserin edetessä 0,675 mm on käsittelemätöntä aluetta ja 18,065 mm alue on jo ker-

taalleen käsiteltyä. Maksimisyöttönopeus kokeissa on 5,2 mm/s ja minimisyöttönopeus 

2,4 mm/s. Näitä vastaavat etenemät puolikkaan värähdyksen aikana ovat 1,3 mm ja 0,6 
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mm. Prosentteina ilmaistuna jo kertaalleen käsiteltyä aluetta laserin edetessä on vastaa-

vasti 93,4 % ja 97,0 %. Koska oksidikerros palaa jo ensimmäisellä kerralla, voidaan olet-

taa että absorptio on pääosin lähempänä 68 % kuin 86 %. Keskiarvo jo kertaalleen käsi-

tellyn alueen osuudesta on 95,2 %, eli tämän verran laserilla on 68 % absorptio ja 4,8 % 

verran 86 % absorptio. Keskimääräinen absorptio koko käsittelyn aikana on siis 68,7 %. 

Tunkeuma. Hitsausmallissa tarvittavan tunkeuman b arvoa lähdettiin selvittämään mik-

rorakennetta tutkimalla. Lämpökäsitellyn materiaalin mikrorakenne oli muuttunut aihion 

pinnasta noin 0,2 - 1,0 mm syvyyteen riippuen prosessiparametreista. Tästä tehtiin johto-

päätös, että tunkeuma olisi samaa luokkaa. Koska tunkeumaa ei tiedetty tarkasti, lähdet-

tiin sitä selvittämään kirjallisuudesta. Yhtälössä (22) on esitetty tunkeuman yhtälö la-

serhitsauksen tapauksessa: 

𝑑 = 0,10618 (
𝑃

𝑘𝑇𝑀
) (

κ

𝑣𝑏
)

1,2056

    (22) 

missä  d on läpitunkeuma [m], 

k on lämmönjohtavuus [W/(mK)], 

TM on sulamispiste [K], 

κ on terminen diffuusiokerroin [m2/s], 

v on syöttönopeus [m/s], 

b on säteen halkaisija [m]. 

(Metzbower 1993: 405 - 406) 

Kaavan käytössä huomioitavaa on, että se on tarkoitettu läpihitsaukseen (Metzbower 

1993: 405). Vaikka kaava ei sinällään sovellu lämpökäsittelyyn, niin tarkoituksena oli 

saada suuntaa antava arvio laserin tunkeumalle. 

Edellisessä yhtälössä oleva terminen diffuusiokerroin lasketaan yhtälöllä (23). 

κ =
𝑘

𝜌𝑐
      (23) 

missä  κ on terminen diffuusiokerroin [m2/s], 

k on lämmönjohtavuus [W/(mK)], 
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ρ on materiaalin tiheys [kg/m3], 

c on ominaislämpökapasiteetti [J/(kgK)].  

(Lienhard & Lienhard 2008: 19) 

Tunkeuman laskemiseksi otetaan vertailutilanteeksi alkutilanne, jossa materiaali on huo-

neenlämpötilassa, 20 °C. Lämmönjohtavuus on yhtälön (18) mukaan 44,6 W/(mK), sula-

mispisteeksi saatiin aikaisemmin 1504 °C eli 1777,15 K, materiaalin tiheys on 7850 

kg/m3 (Ruukki 2014h) ja ominaislämpökapasiteetti on mittausten mukaan noin 525 

J/(kgK). Kokonaissyöttönopeus amplitudilla 16 mm ja lineaarisella syöttönopeudella 2,7 

mm/s on laboratoriokokeiden mittausten perusteella noin 100 mm/s. Kun arvot sijoitetaan 

kaavoihin (23) ja (22), saadaan tunkeuman suuruudeksi 0,0102 mm eli 10,2 µm. Laserhit-

saukseen tarkoitettu tunkeuman yhtälö antaa lämpökäsittelyn tapauksessa todella pienen 

arvon, koska laserspotin koko on moninkertainen verrattuna hitsauksessa käytettävään 

spotin kokoon ja lisäksi kokonaissyöttönopeus on suuri. 

Kolmanneksi tunkeuma määritettiin ns. optisen absorptiotunkeuman avulla. Se kuvaa sy-

vyyttä, jossa absorboituneen valon intensiteetti laskee alle 1/e-kertaiseksi alkuperäisestä 

intensiteetistä. Optinen absorptiotunkeuma riippuu laservalon aallonpituudesta sekä käsi-

teltävästä materiaalista. Raudan optinen absorptiotunkeuma käytettäessä laservaloa (aal-

lonpituus on 1030 nm) on noin 20 nm. (Brown & Arnold et al. 2010: 94) 

FE-mallia kokeiltiin edellä saaduilla eri tunkeuman arvoilla (kuva 28) ja todettiin, että 

tunkeuman tulee olla vähintään noin 0,1 - 0,2 mm, jotta lämmönsiirtyminen kappaleeseen 

tapahtuisi ja noin 3,1 - 3,225 mm, jotta kappaleiden ylä- ja alapinnan lämpötila olisi FE-

mallissa samaa luokkaa kuin mitä laboratoriokokeissa mitattiin. Koska tunkeumalle ei 

saatu määritettyä teorian pohjalta sopivaa arvoa, päätettiin FE-malliin valita tunkeumaksi 

3,225 mm, joka vastasi parhaiten laboratoriomittausten maksimilämpötiloja 16 mm amp-

litudilla ja 2,7 mm/s syöttönopeudella. 
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Kuva 28. Tunkeuman haarukointi FE-mallin avulla. 

 

Hitsausmallin keyword. Hitsausmallin keyword on esitetty liitteessä 2. Tehon jakautu-

mista kuvaavien parametrien, Ff:n ja Fr:n, summan tulee olla 2,0 (LS-DYNA Keyword 

User’s Manual Volume I 2007: 3.62). Koska tehon oletetaan jakautuvan tasaisesti laser-

säteen etu- ja takaosaan, on Ff = Fr = 1. Teho-aika -kuvaajaa ei käytetä, joten absorboitu-

nut teho määritetään kohtaan Q; kun laserlaitteen maksimiteho 4 kW kerrotaan absorpti-

olla 68,7 %, saadaan absorboituneeksi tehoksi 2 748,0 W. Lasersäteen pinnan tasossa 

muotoa kuvaavat parametrit a, c1 ja c2 saavat arvoiksi puolet säteen halkaisijasta eli 9,87 

mm. Tunkeumaksi b määritettiin 3,225 mm. 

7.8 Lämmönlähteen liikkeen muodostaminen 

Laboratoriokokeissa käytetyn lasersäteen skannaavaa liikettä hallittiin Motoman UP50N 

-robotilla. Laitteen käyttöohjeen perusteella voidaan olettaa, että skannaava liike on liki-

pitäen siniaallon muotoista (Motoman 2011: 10 - 13). Jotta liikkeen muodosta saataisiin 

varmuus, sitä tarkasteltiin tekemällä laserilla testiajoja, joissa levyn pintaan sulatettiin 

pieni ura 16 mm amplitudilla, 2 Hz vaaputustaajuudella ja eri lineaarisilla syöttönopeuk-

silla. Ajot tehtiin syöttönopeuksilla 1, 2, 3, 3.5, 4, 6, 8, 10, 15 ja 20 mm/s, joista on esitetty 

nopeuksilla 2, 3,5 ja 20 mm/s saadut liikeradat kuvassa 29. Tuloksista havaittiin, että no-

peuksilla 15 ja 20 mm/s liikerata muistuttaa sinikäyrää ja aaltojen huiput ovat pyöreät. 

Kun nopeutta pienennetään tästä, alkavat aaltojen huiput muuttua teräviksi. Nopeudesta 
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4 mm/s alaspäin, lähellä aallon huippua, liikerata kulkee samaa reittiä mennessä ja tul-

lessa, josta eteenpäin liike on porrasmaista ja lähes suoraviivaista. Lisäksi havaitaan, että 

liikesuuntaan nähden vasemmalla puolella liikerata kulkee samaa reittiä pitkin pitemmän 

matkan kuin liikesuuntaan nähden oikealla puolella. 

 

Kuva 29. Lasersäteen liikerata 16 mm amplitudilla eri syöttönopeuksilla. 

 

Koska liikeradan tutkiminen edellä mainituilla koeajoilla ei antanut täyttä varmuutta siitä, 

tekeekö laserin liikepää siniaallon mukaista liikettä, päätettiin asiaa tutkia tarkemmin an-

turimittauksilla. Liikepäähän asennettiin kiihtyvyysanturi, joka mittaa liikettä vain yhteen 

suuntaan. Asennus tehtiin siten, että mittaus tapahtuu ainoastaan liikkeen poikittaissuun-

taan, jolloin syöttöliikkeen vaikutus saatiin poistettua mittauksista. Mittaukset tehtiin 16 

mm amplitudilla ja 2.5, 3, 5 ja 10 mm/s lineaarisilla syöttönopeuksilla 2 Hz vaaputustaa-

juudella. Signaalista saatiin kiihtyvyys ajan suhteen ja signaalia integroimalla nopeus ja 

siirtymä ajan suhteen. Kuvassa 30 on verrattu FE-mallilla saatuja nopeus- ja kiihtyvyys-

kuvaajia anturimittauksilla saatuihin kuvaajiin 16 mm amplitudilla ja 2,5 mm syöttöno-

peudella. 
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Kuva 30. Laserin liikepään liikeratamittaukset ja vertailu FE-mallin siniaallolla to-

teutettuun liikkeeseen. Poikittaissuunnan a) nopeus ja b) kiihtyvyys. 

 

Tulokset osoittivat, että poikittaisen liikkeen nopeus on ajan suhteen likipitäen siniaallon 

mukainen ja kiihtyvyys muistuttaa siniaaltoa, mutta aallon huiput ovat sahamaisia. Ku-

vaajista tuli lievästi joko nousevia tai laskevia, mikä saattaa viitata siihen, että anturin 

mittaussuunta ei ollut aivan täysin liikepään poikittaisen liikkeen suuntaisesti, vaan anturi 

mittasi sekä vaaputusliikettä että syöttöliikettä. Siirtymäkuvaajaa ei pystytty hyödyntä-

mään, sillä kuvaajasta tuli melko voimakkaasti joko nouseva tai laskeva. 

Tulosten perusteella FE-mallin liikkeen muodostaminen päätettiin toteuttaa poikittaisliik-

keen osalta siniaallolla, siten että liike on siirtymäohjattu. Toisena vaihtoehtona mietittiin 

poikittaisen liikkeen muodostamista kolmioaallolla siirtymäohjatusti. Kolmioaallon no-

peuskuvaaja on askelfunktion mukainen ja kiihtyvyys on nolla, joten kuvaajat eivät vas-

taisi ollenkaan anturimittauksissa saatuja kuvaajia.  

Laserin liikerata muodostettiin kahdessa osassa, x-akselin ja y-akselin suuntaisiin liikkei-

siin. Poikittainen eli x-akselin suuntainen vaaputtava liike, joka tapahtui 2 Hz taajuudella, 

muodostettiin DEFINE_CURVE_FUNCTION -keyword:illa (liite 2) siniaallon mu-

kaiseksi. Suoraviivainen eli y-akselin suuntainen syöttöliike tapahtui vakionopeudella ja 

se muodostettiin DEFINE_CURVE -keyword:illa (liite 2).  

DEFINE_CURVE_FUNCTION -keyword:issa funktiona on siniaallon yhtälö (24): 

𝑥 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + θ)    (24) 
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missä  x on siirtymä [m], 

 A on amplitudi [m], 

 f on taajuus [Hz], 

t on aika [s], 

 θ on vaihekulma [rad]. 

 

Keyword:issa t:n eli ajan kohdalla on TIME, joka tarkoittaa, että funktiossa muuttujana 

on simulaation sen hetkinen aika. DEFINE_CURVE-keyword:issa abscissa-arvoina on 

aika ja ordinaatta-arvoina suoraviivaisen liikkeen vakionopeus. Syöttöliike on asetettu 

alkamaan levosta. Edellä olevat liikkeet määritetään ohjaamaan lasersädettä 

BOYNDARY_PRESCRIVED_MOTION_RIGID -keyword:illa (liite 2).  

7.9 Ratkaisija 

LS-DYNA:ssa analyysin tyyppi valitaan CONTROL_SOLUTION -keyword:illa; vaihto-

ehtoina on rakenne-, lämpö- ja kytketty lämpö-rakenne-analyysi (Shapiro 2005: 3, LS-

DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.118). Hitsausmallin käyttäminen edel-

lyttää, että analyysi on kytketty lämpö-rakenne-analyysi (engl. coupled structural thermal 

analysis), joten SOLN-kohtaan valittiin 2 (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume 

I 2007: 3.61). Muihin kohtiin valittiin ohjekirjassa esitetyt oletusarvot. 

Lämmönsiirtymisanalyysin ratkaisija valitaan CONTROL_THERMAL_SOLVER -

keyword:illa (liite 2) (Shapiro 2005: 3). Analyysi on epälineaarinen, joten PTYPE-

kohtaan tuli valita joko 1 tai 2. Malliin valittiin 1, mikä tarkoittaa, että materiaaliominai-

suudet lasketaan Gaussin pisteissä lämpötilan funktiona. SOLVER-kohtaan valittiin 3 eli 

lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisuun käytetään iteratiivista konjugaatti-gradientti -mene-

telmää. Ohjelman valmistaja suosittelee tätä transienttien ongelmien ratkaisemiseen. 

SBC-kohtaan eli Stefan-Boltzmanin arvoksi asetettiin 5.67·10-8 [W/(m2K4)]. Muuten 

keyword:issa käytettiin oletusarvoja. (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 

2007: 8.130 – 8.132) 
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Epälineaarisesta analyysistä johtuen malli vaatii toimiakseen 

CONTROL_THERMAL_NONLINEAR -keyword:in (liite 2) (LS-DYNA Keyword 

User’s Manual Volume I 2007: 8.130). Keyword:in parametreina käytettiin oletusarvoja. 

Seuraavaksi on määritettävä lämpöanalyysin aika-askel CONTROL_THERMAL_-

TIMESTEP -keyword:illa (liite 2) (Shapiro 2005: 3). Analyysissä käytettiin vakio aika-

askelta, joten TS-kohtaan valittiin 0. Aikaintegrointi suoritettiin implisiittisellä menetel-

mällä, jolloin kohtaan TIP tuli valita 1. Sopivaksi aika-askeleeksi osoittautui 0,05 s, jol-

loin tulosten tarkkuus oli hyvä ja lyhyt laskenta-aika (alle 30 minuuttia) mahdollisti tois-

tuvien analyysien tekemisen. Kiinteän aika-askeleen vuoksi kohtiin TMIN - LCTS ei ase-

tettu arvoja. 

Koska kyseessä on lämpö-rakenne-analyysi, aika-askel tulee määrittää myös 

CONTROL_TIMESTEP -keyword:illa (liite 2). Aika-askeleeksi asetettiin sama kuin 

CONTROL_THERMAL_TIMESTEP -keyword:issa, ja laitettiin kohtaan DT2MS, sillä 

samanlaista menettelyä on käytetty LS-DYNA:n esimerkeissä (LS-DYNA Thermal Ana-

lysis User Guide 1999). Muuten käytettiin keyword:in oletusarvoja. 

7.10 Tulosten tulostaminen 

Analyysin tulokset tulostetaan DATABASE_BINARY_D3PLOT -keyword:illa (liite 2), 

joka muodostaa tuloksista d3plot-tiedostoja. Koska kyseessä on lämmönsiirtymisana-

lyysi, saadaan tulokset solmupisteiden lämpötilahistorioina. Tulostettavan datan aikavä-

liksi valittiin sama kuin aika-askeleen pituudeksi eli 0,05 s. 
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8 TULOKSET 

Tulosten analysointiin tehtiin erillinen ohjelma Python-ohjelmointikielellä, joka lukee 

tiedot suoraan LS-DYNA:n tulostiedostoista ja laskee niistä FE-mallin maksimilämpöti-

lat, lämpögradientit, lämpötilajakaumat, austenoituneen ja pehmenneen alueen leveydet 

sekä kuumennus- ja jäähtymisnopeudet. Vertailupohjana käytetään laboratoriokokeissa 

saatuja tuloksia. Työn tulokset esitetään kuvina, ja liitteessä 3 tulokset on taulukoitu ja 

laskettu kuinka suuri ero laboratoriokokeiden ja FE-analyysin tulosten välillä on. 

8.1 Maksimilämpötilojen ja lämpögradienttien mittaaminen ja tulokset 

FE-mallista mitattiin maksimilämpötilat levyn ylä- ja alapinnalta 56 mm etäisyydeltä 

aloitusreunasta (kuva 31). Tällä etäisyydellä maksimilämpötilat olivat vakiintuneet. Mit-

taukset tehtiin 60 mm levyiseltä alueelta. 

 

Kuva 31. Lämpötilojen mittausalue FE-mallista. 

 

Alapinnan maksimilämpötila sijaitsi aina liikeradan keskilinjalla, mutta yläpinnan mak-

similämpötila sijaitsi parametreista riippuen joko liikeradan keskellä tai siitä hieman si-

vussa. Levyn ylä- ja alapinnan maksimilämmöt on esitetty kuvassa 32. Kuvat on jaoteltu 

amplitudien mukaan neljään eri kuvaan, joissa vaaka-akselilla on syöttönopeudet ja pys-

tyakselilla maksimilämpötilat.  
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Kuva 32.   Levyn ylä- ja alapinnan maksimilämpötilat. Amplitudi a) 5 mm, b) 8 

mm, c) 12 mm ja d) 16 mm. 

 

Kuvassa 33 on ylä- ja alapinnan maksimilämpötilojen erotuksesta lasketut lämpögradien-

tit, jotka kuvaavat suuruutta kuinka paljon yläpinnan lämpötila on käynyt korkeammassa 

lämpötilassa alapinna lämpötilaan verrattuna. Edellisen kuvan tapaan tulokset on jaoteltu 

eri amplitudilla tehtyihin käsittelyihin ja vaaka-askelilla on syöttönopeus ja pystyakselilla 

lämpögradientti. 
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Kuva 33. Lämpögradientit. Amplitudi a) 5 mm, b) 8 mm, c) 12 mm ja d) 16 mm. 

8.2 Maksimilämpötilajakaumien, austenoituneiden ja pehmenneiden 

alueiden leveyksien mittaaminen ja tulokset 

Maksimilämpötilajakaumat mitattiin levyn ylä- ja alapinnalta 60 mm levyiseltä alueelta, 

ja ne on esitetty kuvassa 35 jokaisella amplitudilla suurimmalla ja pienimmällä syöttöno-

peudella. Saaduista profiileista määritettiin austenoituneiden ja pehmenneiden alueiden 

leveydet siten, että austenoituneen alueen raja-arvona pidettiin Ac1-lämpötilaa, 740 °C, 

jossa materiaali alkaa muuttumaan austeniitiksi ja pehmenneen alueen raja-arvona oli ko-

vuusmittauksissa käytetty 460 HV kovuus (kuva 34). Koemateriaalin tapauksessa tämä 

tarkoittaa, että materiaalin on pehmentynyt noin 19 % alkuperäisestä 566 HV kovuudesta 

ja että materiaali on käynyt noin 370 °C lämpötilassa lämpökäsittelyn aikana (Järvenpää 

et al. 2014: 5). Austenoituneiden ja pehmenneiden alueiden leveydet on esitetty kuvassa 

36 ja tulokset on jaoteltu eri amplitudeilla tehtyihin ajoihin. 
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Kuva 34. Austenoituneen ja pehmenneen alueen leveyden määrittäminen FE-mallin 

maksimilämpötilajakaumasta. 

 

 

Kuva 35. FE-mallin maksimilämpötilajakaumat. Amplitudi a) 5 mm, b) 8 mm, c) 12 

mm ja d) 16 mm. 
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Kuva 36. Levyn ylä- ja alapinnan austenoituneen ja pehmenneen alueen leveys. 

Amplitudi a) 5 mm, b) 8 mm, c) 12 mm ja d) 16 mm. 
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8.3 Kuumennus- ja jäähtymisnopeuksien mittaaminen ja tulokset 

Kuumennus- ja jäähtymisnopeudet määritettiin ainoastaan levyn alapinnalle, sillä vertai-

lupohjana oli laboratoriokokeissa levyn alapinnalle määritetyt lämpötilahistoriat ja niistä 

lasketut kuumennus- ja jäähtymisnopeudet. Koska nopeudet määritettiin suoraan FE-

mallin tulostiedostoista erillisellä ohjelmalla, ei lämpötilahistorioita ole esitetty kuvina 

eri parametrivariaatioilla, mutta määritystä on kuitenkin havainnollistettu kuvassa 37. 

Kuumennusnopeuden aloituskohdaksi valittiin 80 °C ja lopetuskohdaksi maksimilämpö-

tila. Aloitus- ja lopetuslämpötilojen avulla laskettiin kuinka monta astetta lämpötila nou-

see sekunnissa. Jäähtymisnopeus laskettiin 800 - 500 °C välille ja mikäli levyn alapinta 

ei lämmennyt 800 °C asti, jäähtymisnopeus laskettiin maksimilämpötilan ja 500 °C vä-

lille. Tulokset on esitetty kuvassa 38 eri amplitudeihin jaoteltuna. 

Teoriaosuudessa tuli esille, että kuumennusnopeudella on vaikutusta Ac1-lämpötilan si-

jaintiin. Jäähtymisnopeus vaikuttaa puolestaan faasien ja niiden osuuksien muodostumi-

seen jäähtymisen aikana.  

 

Kuva 37. Kuumennus- ja jäähtymisnopeuden määritys FE-mallilla saadusta lämpöti-

lahistoriasta. 
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Kuva 38. Levyn alapinnan kuumennus- ja jäähtymisnopeudet. Amplitudi a) 5 mm, 

b) 8 mm, c) 12 mm ja d) 16 mm. 
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9 TULOSTEN TARKASTELU 

Seuraavassa esitellään johtopäätökset FE-mallilla saaduista tuloksista ja verrataan niitä 

laboratoriokokeilla saatuihin tuloksiin. Luvun lopussa pohditaan mahdollisia FE-

analyysin virhelähteitä. 

9.1 Maksimilämpötilat ja lämpögradientit 

FE-malli ennusti parhaiten levyn alapinnan maksimilämpötilan (kuva 32). Amplitudilla 

12 ja 16 mm FE-mallin levyn yläpinnan lämpötila vastaa hyvin myös laboratoriokokeiden 

tuloksia ja ero 5 ja 8 mm amplitudeilla selittyy, sillä että lämpökameran tarkka mittaus 

rajoittuu noin 800 - 1000 °C lämpötilaan, johon se kalibroitiin emissiivisyyskertoimen 

avulla käyttäen termoelementtimittauksia vertailupohjana. Kuten jo aiemmin kävi ilmi 

(luku 7.1, kuva 18), 5 mm amplitudilla ja pienellä syöttönopeudella levyn pinta suli osit-

tain, mikä tarkoittaa sitä että lämpötila on käynyt yli soliduslämpötilan (TS, 1411 °C). FE-

mallin tulosten mukaan 5 mm amplitudilla levyn yläpinnalla tapahtuu sulamista, mikä 

vastaa paremmin todellisuutta kuin lämpökameramittaukset. Tämän vuoksi laboratorio-

kokeiden ja FE-analyysin tulosten erojen tarkastelu maksimilämpötilojen ja lämpögra-

dienttien osalta jätetään tekemättä 5 mm:n amplitudilla. 

Maksimilämpötila on johdonmukaisesti sitä pienempi mitä suurempaa amplitudia ja syöt-

tönopeutta käytetään (kuva 32). FE-malli antaa yläpinnan lämpötilaksi keskimäärin 1 % 

liian pienen arvon ja vastaavasti alapinnan arvo on 3 % liian pieni (kts. liite 3, taulukko 

1). Maksimilämpötilojen osalta voidaankin sanoa, että FE-malli antaa kohtuullisen tarkan 

tuloksen ja sen avulla pystytään arvioimaan levyn yläpinnan lämpötila korkeissa lämpö-

tiloissa paremmin kuin lämpökameramittauksella. 

Kuvasta 33 käy ilmi, että amplitudin kasvattaminen pienentää lämpögradienttia, joka 

aiemmin todettiin muovattavuuden, lujuuden ja väsymiskestävyyden kannalta edul-

liseksi. Keskimäärin FE-malli antaa lämpögradientiksi 19 % liian suuren arvon (kts. liite 

3, taulukko 2).  Suuri ero tuloksissa johtuu todennäköisesti siitä, että pienetkin erot FE-
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mallin ja laboratoriokokeiden maksimilämpötiloissa korostuvat lämpögradienteissa, var-

sinkin jos FE-malli on antanut yläpinnalle liian suuren ja alapinnalle liian pienen lämpö-

tilan. 

9.2 Maksimilämpötilajakaumat, austenoituneiden ja pehmenneiden 

alueiden leveydet 

FE-mallin avulla saatiin uutena tietona levyn ylä- ja alapinnan maksimilämpötilaja-

kaumat. Koska vertailupohjaa ei ollut laboratoriokokeista, auttavat jakaumat hahmotta-

maan miten syöttönopeudella ja amplitudilla on vaikutusta levyyn muodostuvaan lämpö-

tilajakaumaan ja ylipäätään ymmärtämään laserlämpökäsittelyssä tapahtuvaa lämmön-

tuontia. Tämä helpottaa lämpökäsittelyjen suunnittelua, koska sovelluskohteet voivat 

vaihdella hyvinkin voimakkaasti muun muassa materiaalin, levyn vahvuuden ja käsitel-

tävän alueen leveyden osalta. 

Kuvista 35 ja 36 nähdään johdonmukaisesti, että suuri amplitudi kasvattaa austenoituneen 

ja pehmenneen alueen leveyttä ja maksimilämpötila on sitä suurempi mitä pienempi on 

syöttönopeus. Laboratoriokokeisiin verrattuna FEM antaa keskimäärin levyn yläpinnan 

austenoituneelle alueelle noin 1 % leveämmän alueen, pehmenneelle alueelle noin 6 % 

kapeamman alueen ja alapinnan austenoituneelle ja pehmenneelle alueille 8 % kapeam-

mat alueet (kts. liite 3, taulukko 3 ja 4). Tuloksista nähdään (kuva 36), että syöttönopeu-

della on suurempi vaikutus austenoituneen alueen tapauksessa levyn alapinnan kuin ylä-

pinnan alueiden leveyksiin. 

Lisäksi nähdään, että austenoituneiden alueiden leveydet poikkeavat selvästi toisistaan 

levyn ylä- ja alapinnalla mutta pehmennyt alue on samaa suuruusluokkaa sekä ylä- että 

alapinnalla (kuva 36). Jälkimmäinen piirre selittyy parhaiten lämpötilajakaumia (kuva 35) 

tarkastelemalla, joista nähdään että levyn ylä- ja alapinnan maksimilämpötilakuvaajat 

kohtaavat toisensa amplitudista riippuen noin 11 - 22 mm etäisyydellä keskilinjasta. Peh-

menneen alueen rajalämpötilaksi määritettiin 370 °C ja tähän lämpötilaan mennessä le-

vyn ylä- ja alapinnan lämpötilakuvaajat kulkevat pääasiassa samaa reittiä. 
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Suurimman virheen tuloksiin aiheuttavat tapaukset, joissa FE-malli antaa austenoituneen 

alueen leveydeksi 0 mm:iä ja kovuusmittaus 0:sta poikkeavan arvon. Virhe voi johtua 

mahdollisesti siitä, että austenoituneen alueen lämpötilarajaksi asetettiin teoreettisesti las-

kettu arvo (Ac1-lämpötila, 740 °C), mutta todellisuudessa lämpötilaraja saattaisi olla tästä 

poikkeava. Toisaalta myös materiaalin ominaisuuksissa ja kovuusmittauksissa on pientä 

hajontaa.  Laboratoriokokeiden tuloksiin verrattuna virhe on kuitenkin keskimäärin pieni, 

joten voidaan todeta, että FE-mallilla voidaan arvioida amplitudin ja syöttönopeuden vai-

kutusta austenoituneen ja pehmenneen alueen leveyteen kohtuullisen tarkasti. 

9.3 Kuumennus- ja jäähtymisnopeudet 

Lämpögradienttien lisäksi suurin poikkeama FE-mallin ja laboratoriokokeiden tulosten 

välille muodostui kuumennus- ja jäähtymisnopeuksissa. FE-malli antoi keskimäärin kuu-

mennusnopeudelle 16 % ja jäähtymisnopeudelle 44 % liian suuren arvon (kts. liite 3, tau-

lukko 5). Tarkkaa lähdettä virheelle ei pystytä sanomaan, mutta todennäköisesti virhe on 

monen asian summa, joista kerrotaan yhteenvetona kappaleessa 9.4.  

Tuloksista voidaan kuitenkin nähdä (kuva 38), että amplitudin kasvattaminen pienentää 

sekä kuumennus- että jäähtymisnopeutta ja syöttönopeuden lisääminen suurentaa alapin-

nan jäähtymisnopeutta. Jäähtymisnopeuden mallinnus mahdollistaa eri materiaalien kar-

kenevuuden arvioinnin, sillä esimerkiksi suorasammutettujen materiaalien karkenevuus 

on heikompi kuin tämän tutkimuksen booriteräksellä. Kuumennusnopeudesta FE-malli 

antaa osittain ristiriitaista tietoa (kuva 37), sillä amplitudeilla 5 ja 8 mm kuumennusno-

peus pienenee syöttönopeutta kasvatettaessa mutta amplitudeilla 12 ja 16 mm kuumen-

nusnopeus sen sijaan kasvaa. Laboratoriokokeiden tuloksissa samaa trendiä ei kuitenkaan 

havaita, vaan kuumennusnopeus heittelehtii tietyn arvon ympärillä amplitudista riippuen. 

Tulokset ovat kuitenkin suuntaa-antavia, joten niitä voitaneen käyttää apuna lämpökäsit-

telyprosessien suunnittelussa. 
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9.4 Virhelähteet 

Tuloksissa pienin ero FE-mallin ja laboratoriokokeiden välillä oli maksimilämpötilojen 

ja austenoituneiden ja pehmenneiden alueiden leveyksien osalta, mutta lämpögradien-

teissa sekä kuumennus- ja jäähtymisnopeuksissa ero oli korostunutta. Koska FE-malli 

koostuu useista toisiinsa vaikuttavista muuttujista, ei virhelähdettä voida perustella mil-

lään tietyllä parametrilla mutta seuraavassa esitetään lähteitä, jotka tuovat oman osansa 

kokonaisvirheeseen: 

 Hitsausmalli ei välttämättä kuvaa riittävän hyvin laserlämpökäsittelyssä tapahtu-

vaa lämmöntuontia levyn pintaan. Tarkemman tuloksen voisi antaa lämmöntuon-

nin mallintaminen lämpövuolla. 

 Hitsausmallin tunkeuman suuruudelle ei pystytty määrittämään teoreettisesti ar-

voa, vaan sille annettiin arvo jolla FE-mallin tulokset saatiin vastaamaan parhaiten 

laboratoriokokeiden tulosten kanssa maksimilämpötilojen osalta. Tunkeuman ar-

voa muuttamalla olisi mahdollisesti saatu kuumennus- ja jäähtymisnopeuksien 

osalta laboratoriokokeiden tuloksia paremmin vastaavat tulokset 

 Materiaalin lämmönjohtavuutena jouduttiin käyttämään arviota (luku 7.5.2, kuva 

22), sillä mittauksia ei pystytty tekemään laiterikon vuoksi. 

 Säteilyn emissiivisyydelle käytettiin vakioarvoa, mutta todellisuudessa emissiivi-

syys kasvaa lämpötilan kasvaessa. Emissiivisyys voidaan asettaa FE-malliin läm-

pötilan funktiona. 

 Lämmönsiirtymiskertoimelle asetettiin vakioarvo, mutta käytännössä sen suuruus 

riippuu lämpötilasta. Lämmönsiirtymiskerroin on myöskin mahdollista asettaa 

FE-malliin lämpötilan funktiona. 

 Todellisen materiaalin ominaisuuksissa ja kovuusmittauksissa on pientä hajontaa, 

joten on oletettavaa, että laboratoriokokeiden tulokset eivät välttämättä täsmää 

idealisoidun FE-mallin kanssa. 
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10 YHTEENVETO 

Työssä esiteltiin, kuinka FE-laskentaa voidaan käyttää paikallisen laserlämpökäsittelyn 

mallintamiseen ja optimaalisten prosessiparametrien hakemiseen. Työn teoriaosuudessa 

perehdyttiin ultralujiin teräksiin, muovaukseen ja muovattavuuden käsitteeseen, lämpö-

käsittelyn perusteisiin sekä laserlämpökäsittelyyn ja lämmönsiirtymisongelman ratkaise-

miseen elementtimenetelmällä. Työn kokeellisessa osuudessa esiteltiin kuinka paikalli-

nen laserlämpökäsittely voidaan mallintaa käyttäen LS-DYNA -ohjelmaa ja mitä keskei-

siä asioita mallinnuksessa tulee ottaa huomioon. Työn lopussa verrattiin keskenään FE-

mallilla ja laboratoriokokeilla saatuja tuloksia. 

Parhaiten FE-malli arvioi levyn ylä- ja alapinnan maksimilämpötilat sekä austenoitunei-

den ja pehmenneiden alueiden leveydet. Maksimilämpötilojen osalta FE-mallin ero labo-

ratoriomittauksiin on keskimäärin 2 %. 5 mm:n tuloksia ei vertailtu keskenään yläpinnan 

lämpötilojen osalta, sillä lämpökameramittauksissa ei kyetty mittaamaan käsittelyn ai-

kana syntyviä yli 1300 °C lämpötiloja. Austenoituneiden ja pehmenneiden alueiden ta-

pauksessa ero oli keskimäärin 5 %. Lämpögradienttien sekä kuumennus- ja jäähtymisno-

peuksien osalta FE-malli poikkesi eniten mitatuista tuloksista. Keskimääräinen ero läm-

pögradienteissa oli 19 %, kuumennusnopeuksissa 16 % ja jäähtymisnopeuksissa 44 %. 

Merkittävin hyöty FE-mallista on, että sillä voidaan määrittää maksimilämpötilaja-

kaumat, joista puolestaan nähdään nopeasti miten prosessiparametrit vaikuttavat maksi-

milämpötiloihin ja kuinka leveältä alueelta levyn ylä- ja alapinta lämpenee tietyn lämpö-

tilarajan yli, oli kyseessä sitten materiaalin pehmentäminen tai sen austenointi. Tulosten 

osalta voidaan sanoa, että FE-mallia voidaan käyttää nopeana ja kohtuullisen tarkkana 

työkaluna optimaalisten prosessiparametrien hakemiseen. 

Työssä haastavaa oli yhdistää laserlämpökäsittelyyn liittyvä tieto eri tekniikan alueilta – 

materiaalitekniikasta, teknillisestä mekaniikasta ja tuotantotekniikasta – ja yhdistää se yh-

deksi kattavaksi kokonaisuudeksi, joka toimi lopullisen FE-mallin pohjana. Haastavaa oli 

myös FE-mallin kehittäminen aikaisempaa tutkimusta tarkemmaksi, sillä lopullinen malli 

koostui lukuisista parametreista ja muuttujista, joiden pienikin muutos vaikutti oleellisesti 

lopputuloksiin. Mikäli mallin tarkkuutta halutaan kehittää paremmaksi, tärkeintä lienee 
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materiaalin lämmönjohtavuuden kokeellinen määrittäminen, tässä työssä se jouduttiin ar-

vioimaan teorian pohjalta. Seuraava kehityskohde olisi lämmöntuonnin mallintaminen 

lämpövuolla, mitä ei pystytty tässä työssä kokeilemaan työn laajuuden rajoissa. 
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LIITTEET 

1. FE-mallissa käytetyt keyword:it  (1 sivu) 

2. Keyword:ien esittely  (10 sivua) 

3. FE-analyysin ja laboratoriokokeiden tulokset (3 sivua)



 

Liite 1. FE-mallissa käytetyt keyword:it. (1/1) 

 

 

 

 

=============== Control definitions ================================= 

*CONTROL_SOLUTION 

*CONTROL_THERMAL_SOLVER 

*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR 

*CONTROL_TERMINATION 

*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP 

*CONTROL_TIMESTEP 

*CONTROL_TERMINATION 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT 

 

=============== Part definitions ==================================== 

*PART 

 

=============== Section properties ================================== 

*SECTION_SOLID 

 

=============== Mechanical material properties ========================= 

*MAT_ELASTIC 

*MAT_RIGID 

 

=============== Thermal material properties =========================== 

*MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE 

 

=============== Node definitions =================================== 

*NODE 

 

=============== Element definitions ================================= 

*ELEMENT_SOLID 

 

=============== Definitions of node & segment sets for boundary conditions ===== 

*SET_NODE_LIST 

*SET_SEGMENT 

 

=============== Temperature initial conditions ========================= 

*INITIAL_TEMPERATURE_NODE 

 

=============== Mechanical boundary conditions ======================== 

*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID 

*DEFINE_CURVE 

*DEFINE_CURVE_FUNCTION 

 

=============== Thermal boundary conditions ========================== 

*BOUNDARY_THERMAL_WELD 

*BOUNDARY_CONVECTION_SET 

*BOUNDARY_RADIATION_SET
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*CONTROL_SOLUTION 

 $#    SOLN       NLQ     ISNAN     LCINT 

          2         0         0       100 

 

 SOLN – analyysin tyyppi (oletusarvo 0), 

 NLQ – ratkaisussa käytettävän vektorin pituus (oletusarvo 0), 

 ISNAN – määrittää tarkistetaanko momentti/voima-matriiseista elementtien muo-

dostamisen jälkeen, ovatko niiden arvot numeroita (oletusarvo 0), 

 LCINT – määrittää kuinka monta tasavälistä intervallia käytetään kuvaajien 

diskretoinnissa (oletusarvo 100). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.118) 

 

*CONTROL_THERMAL_SOLVER 

$#   ATYPE     PTYPE    SOLVER     CGTOL       GPT    EQHEAT     FWORK       SBC 

         1         1         3    1.0E-4         8       1.0       1.0   5.67E-8 

$#  MSGLVL    MAXITR    ABSTOL    RELTOL     OMEGA 

         0       500   1.0E-10    1.0E-4       0.0 

 

 ATYPE – analyysin tyyppi (oletusarvo 0), 

 PTYPE – lämpöongelman tyyppi (oletusarvo 0), 

 SOLVER – ratkaisijan tyyppi (oletusarvo 3), 

 CGTOL – konvergergenssitoleranssi, kun käytetään ratkaisijaa nro: 3 ja 4 (oletus-

arvo 1.E-4), 

 GPT – Gaussin pisteiden lukumäärä käytettäessä solidielementtejä (oletusarvo 8), 

 EQHEAT – lämmön mekaaninen ekvivalentti (oletusarvo 1), 

 FWORK – osuus mekaanisesta työstä, joka muuttuu lämmöksi  (oletusarvo 1), 

 SBC – Stefan-Boltzmannin vakio (oletusarvo 0), 

 MSGLVL – ulostulo viestiin liittyvä valinta, kun käytetään ratkaisijaa nro: 11 tai 

suurempi (oletusarvo 0), 

 MAXITR – iteraatioiden maksimimäärä, kun käytetään ratkaisijaa nro: 12 tai suu-

rempi (oletusarvo 500), 

 ABSTOL – absoluuttinen konvergenssitoleranssi, kun käytetään ratkaisijaa nro: 

12 tai suurempi (oletusarvo 1.0e-10), 

 RELTOL – suhteellinen konvergenssitoleranssi, kun käytetään ratkaisijaa nro: 

12 tai suurempi (oletusarvo 1.0e-4), 
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 OMEGA – relaksaatioparametri, kun käytetään ratkaisijaa nro: 14 tai 16 (oletus-

arvo ratkaisijalle nro: 14 on 1.0 ja ratkaisijalle nro: 14 on 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.130 - 8.132) 

 

*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR 

$#  REFMAX       TOL       DCP    LUMPBC    THLSTL    NLTHPR    PHCHPN 

        10    1.0E-4       0.5         0       0.0         0       0.0 

 

 REFMAX – matriisireformaatioiden maksimimäärä aika-askelta kohden (oletus-

arvo 10), 

 TOL – lämpötilan konvergergenssitoleranssi (oletusarvo 1.e-4), 

 DCP – divergenssi-parametri (oletusarvo vakiotila-analyysissä 1.0 ja transientissa 

analyysissä 0.5), 

 LUMBC – määrittää lumpitetaanko säteilyn reunaehto (oletusarvo 0), 

 THLSTL – viivahaun konvergergenssitoleranssi (oletusarvo 0), 

 NLTHPR – konvergenssiparametrien tulostus (oletusarvo 0), 

 PHCHPN – faasimuutoksen sakkoparametri (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.129) 

 

*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP 

$#      TS       TIP       ITS      TMIN      TMAX     DTEMP      TSCP      LCTS 

         0       1.0      0.05 

 

 TS – aika-askeleen tyypin määritys (oletusarvo 0), 

 TIP – aikaintegroinnin tyyppi (oletusarvo 0.5), 

 ITS – aika-askeleen pituus, 

 TMIN – aika-askeleen minimiarvo, 

 TMAX – aika-askeleen maksimiarvo, 

 DTEMP – maksimi lämpötilan muutos aika-askeleella, jonka ylityksestä aika-as-

kelta pienennetään (oletusarvo 1.0), 

 TSCP – konvergenssiin liittyvä parametri (oletusarvo 0.5), 

 LCTS – ID-numero kuuvajalle, jolla määritetään aika-askel (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.133) 
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*CONTROL_TIMESTEP 

$#  DTINIT    TSSFAC      ISDO    TSLIMT     DT2MS      LCTM     ERODE     MS1ST 

         0      0.90         0     0.000      0.05 

 

 DTINIT – aika-askeleen pituus, 

 TSSFAC – skaalauskerroin laskennalliselle aika-askeleelle (oletusarvo 0.9), 

 ISDO – lisämääritys, mikäli käytössä on kuorielementit (oletusarvo 0), 

 TSLIMT – lisämääritys, mikäli käytössä on kuorielementit (oletusarvo 0), 

 DT2MS – aika-askeleen pituus massaskaalatuille ratkaisuille (oletusarvo 0), 

 LCTM – ID-numero kuvaajalle, jolla voidaan määrittää aika-askeleen maksi-

miarvo (oletusarvo 0), 

 ERODE – eroosioparametri (oletusarvo 0), 

 MS1ST – massan skaalaukseen liittyvä parametri (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.134) 

 

*CONTROL_TERMINATION 

$#  ENDTIM    ENDCYC     DTMIN    ENDENG    ENDMAS 

       100         0      0.05          

 

 ENDTIM – laskennan kesto, 

 ENDCYC – laskennan lopetus aika-askeleen perusteella (oletusarvo 0), 

 DTMIN – reduktiokerroin aika-askeleelle, 

 ENDENG – laskennan lopetus energiasuhteen perusteella (oletusarvo 0),  

 ENDMAS – laskennan lopetus kokonaismassan perusteella (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 8.128) 

 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT 

$#      DT      LCDT      BEAM     NPLTC    PSETID 

      0.05 

$    IOOPT 

 

 

 DT – tulostettavan datan aikaväli, 

 LCDT – tulostettavan datan aikavälin määritys erillisellä kuvaajalla, 

 BEAM – valinta, jossa voidaan määrittää näytetäänkö diskreetit jousi- ja vaimen-

ninelementit tulostaessa palkkielementteinä, 

 NPLTC – tulostettavan datan aikavälin määrittäminen sen mukaan, kuinka monta 

aikaväliä halutaan, 

 PSETID – D3PARTin järjestysnumero, 
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 IOOPT – lisämääritys erillisen kuuvajan käyttämiseen kohdassa lcdt (oletusarvo 

0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 10.9 - 10.12) 

 

*PART 

$#     PID     SECID       MID     EOSID      HGID      GRAV    ADPOPT      TMID 

         1         1         1         0         0         0         0         1 

 

 PID – kappaleen ID-numero, 

 SECID – osa-alueen ID-numero, 

 MID – materiaalimallin ID-numero, 

 EOSID – tilayhtälön identidiointi (oletusarvo 0), 

 HGID – *hourglass-osiossa määritelty tiimalasi-/tilavuusviskositeetti (oletusarvo 

0), 

 GRAV – osan alustus maan vetovoimalle (oletusarvo 0), 

 ADPOPT – parametri, jolla voidaan asettaa adaptiivinen verkotus (oletusarvo 0), 

 TMID – lämpömateriaalimallin ID-numero. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 25.3, 25.6 - 25.7) 

 

*SECTION_SOLID 

$#   SECID    ELFORM       AET 

         1         1         0 

 

 SECID – osa-alueen ID-numero, 

 ELFORM – elementin tyypin määritys (oletusarvo 1), 

 AET – ympäröivän elementin tyyppi. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 29.40, 29.42 - 29.43) 

 

*MAT_ELASTIC 

$#     MID        RO         E        PR        DA        DB 

         1  7.85E+03  2.10E+11  3.00E-01 

 

 MID – materiaalin ID-numero, 

 RO – tiheys, 

 E – kimmomoduuli, 

 PR – Poissonin vakio, 

 DA – aksiaalinen vaimennuskerroin (oletusarvo 0), 
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 DB – taivutuksen vaimennuskerroin (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume II 2007: 26 - 27) 

 

*MAT_RIGID 

$#     MID        RO         E        PR         N    COUPLE         M     ALIAS 

         2  7.85E+03  2.10E+11  3.00E-01      

$#     CMO      CON1      CON2 

 

$# LCO or A1      A2        A3        V1        V2        V3 

 

 

 MID – materiaalin ID-numero, 

 RO – tiheys, 

 E – kimmomoduuli, 

 PR – Poissonin vakio, 

 N – MADYMO3D-ohjelman kytkentä (oletusarvo 0), 

 COUPLE – VDA-pintamallin kytkentä (oletusarvo 0), 

 M – MADYMO3D-ohjelman kytkentä (oletusarvo 0), 

 ALIAS – VDA-pinnan alias, 

 LCO or A1 – paikallisen koordinaatiston numero OUTPUT:ille (oletusarvo 0), 

 A1…V3 – turvatyynyn sensoreiden määritys (oletusarvo 0). 

 (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume II 2007: 91 - 93) 

 

*MAT_THERMAL_ISOTROPIC_PHASE_CHANGE 

$#    TMID       TRO     TGRLC    TGMULT 

         1      7850 

$#      T1        T2        T3        T4        T5        T6        T7        T8 

       -10    723.15    953.15   1020.15   1038.15   1066.15   1133.15   2273.15 

$#      C1        C2        C3        C4        C5        C6        C7        C8 

       530       540       755      1080      2198       971       560       560 

$#      K1        K2        K3        K4        K5        K6        K7        K8 

      40.1      34.1      31.1      30.2      30.0      30.0      30.0      30.0 

$#    SQLT      LIQT        LH 

   1684.15   1777.15    243000 

 

 TMID – lämpömateriaalin ID-tunnus, 

 TRO – materiaalin tiheys, 

 TGRLC – sisäistä lämpöä muodostavan kuvaajan ID-numero, 

 TGMULT – kerroin, jolla voidaan skaalata edellä mainittua kuvaajaa, 

 T1…T8 – lämpötila-alueen määrittävät lämpötilapisteet, 

 C1…C8 – ominaislämpökapasiteetin arvot edellä määritetyissä lämpötilapis-

teissä, 
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 K1…K8 – lämmönjohtavuuden arvot edellä määritetyissä lämpötilapisteissä, 

 SQLT – lämpötila, jonka alapuolella materiaali on täysin kiinteässä olomuodossa, 

 LIQT – lämpötila, jonka yläpuolella materiaali on täysin sulassa olomuodossa, 

 LH – latenttilämpö. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume II 2007: 808 - 810) 

 

*NODE 

$#   NID               X               Y               Z      TC      RC 

      15           -0.15               0        -0.00645 

. 

. 

. 

 

 NID – solmupisteen järjestysnumero, 

 X, Y ja Z – solmupisteiden koordinaatit, 

 TC – solmupisteiden translaation vapausasteet, 

 RC – solmupisteiden rotaation vapausasteet.  

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 23.2 - 23.3) 

 

*ELEMENT_SOLID 

$#   EID     PID      N1      N2      N3      N4      N5      N6      N7      N8 

      15       1      15      16      47      46     945     946     977     976 

. 

. 

. 

 

 EID – elementin järjestysnumero, 

 PID – kappaleen järjestysnumero, johon elementit kuuluvat, 

 N1…N8 – ID-numerot solmupisteille, jotka muodostavat elementit. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 14.50 - 14.55) 

 

*SET_NODE_LIST 

$#     SID       DA1       DA2       DA3       DA4 

         1 

$#    NID1      NID2      NID3      NID4      NID5      NID6      NID7      NID8 

        15        16        17        18        19        20        21        22 

. 

. 

. 

 

 SID – setin ID-numero, 

 DA1…DA4 – solmupistesuure (oletusarvo 0), 

 NID1…NID8 – solmupisteen ID-numero. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 31.11 - 31.14)  
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*SET_SEGMENT 

$      SID       DA1       DA2       DA3       DA4 

         1 

$       N1        N2        N3        N4        A1        A2        A3        A4 

      4697      4696      4665      4666 

. 

. 

. 

 

 

 SID – segmentin ID-numero, 

 DA1…DA4 – solmupistesuure (oletusarvo 0), 

 N1…N4 – solmupisteen numero, 

 A1…A4 – segmenttisuure. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 31.21 - 31.24) 

 

*INITIAL_TEMPERATURE_NODE 

$      NID      TEMP       LOC 

        15    293.15 

. 

. 

. 

 

 NID – solmupisteen ID-numero, 

 TEMP – solmupisteen lämpötila, 

 LOC – voidaan määrittää asetetaanko lämpötila elementin ala-, ylä- vai keskipin-

nalle, mikäli käytössä olisi lämpökuorielementti (engl. thermal shell element) 

(oletusarvo 0).  

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 18.23) 

 

*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID 

$#     PID       DOF       VAD      LCID        SF       VID     DEATH     BIRTH 

         2         1         2         1         1         0   1.0E+28         0 

 

 PID – kappaleen järjestysnumero, 

 DOF – vapausaste, 

 VAD – liikkeen määritys (nopeus/kiihtyvyys/matka), 

 LCID – järjestysnumero kuvaajalle, jolla määritetään muodostettava liike, 

 SF – kuvaajan skaalauskerroin (oletusarvo 1), 

 VID – vektorin ID-numero, kun vapausasteeksi on valittu 4 tai 8, 

 DEATH – aika, jolloin liike päättyy (oletusarvo 1E+28), 

 BIRTH – aika, jolloin liike alkaa (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.34 - 3.39) 
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*DEFINE_CURVE 

$#    LCID      SIDR       SFA       SFO      OFFA      OFFO    DATTYP 

         2         0       1.0       1.0       0.0       0.0         0 

$#                A1                  O1 

               0.000               0.000 

               0.010              0.0027 

                 100              0.0027 

 

 LCID – kuvaajan järjestysnumero,  

 SIDR – määrittää otetaanko dynaaminen relaksaatio huomioon (oletusarvo 0),  

 SFA – abskissa-arvon skaalauskerroin (oletusarvo 1),  

 SFO – ordinaatta-arvon skaalauskerroin (oletusarvo 1),  

 OFFA – abskissa arvon offset (oletusarvo 0), 

 OFFO – ordinaatta-arvon offset (oletusarvo 0),  

 DATTYP – kuvaajan datan tyyppi (valinnalla on vaikutusta, kuinka offsetit vai-

kuttavat kuvaajaan) (oletusarvo 0),  

 A1 – kuvaajan abskissa-arvo, 

 O1 – kuvaajan ordinaatta-arvot. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 11.36 - 11.37) 

 

*DEFINE_CURVE_FUNCTION 

$#    LCID      SIDR       SFA       SFO      OFFA      OFFO    DATTYP 

         1         0       1.0       1.0       0.0       0.0         0 

$# FUNCTION 

0.016*SIN(12.56637*TIME+0) 

 

 LCID – kuvaajan järjestysnumero,  

 SIDR – määrittää otetaanko dynaaminen relaksaatio huomioon (oletusarvo 0),  

 SFA – abskissa-arvon skaalauskerroin (oletusarvo 1),  

 SFO – ordinaatta-arvon skaalauskerroin (oletusarvo 1),  

 OFFA – abskissa arvon offset (oletusarvo 0), 

 OFFO – ordinaatta-arvon offset (oletusarvo 0),  

 DATTYP – kuvaajan datan tyyppi (valinnalla on vaikutusta, kuinka offsetit vai-

kuttavat kuvaajaan) (oletusarvo 0),  

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 11.45 - 11.46) 
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*BOUNDARY_THERMAL_WELD 

$      PID      PTYP       NID     NFLAG        X0        Y0        Z0      N2ID 

         1         1         7         1       0.0       0.0       0.0        14 

$        a         b        cf        cr      LCID         Q        Ff        Fr 

   0.00987  0.003225   0.00987   0.00987         0    2748.0       1.0       1.0 

 

 PID – kappaleen järjestysnumero, johon hitsausmalli asetetaan,  

 PTYP – määrittää PID:in tyypin (oletusarvo 1), 

 NID – solmupisteen numero, johon malli asetetaan,  

 NFLAG – lämmönlähteen liikkeeseen liittyvä määritys (oletusarvo 1),  

 X0, Y0 Ja Z0 – lämmönlähteen keskipisteen koordinaatit, mikäli lämmönlähde on 

asetettu paikallaan olevaksi,  

 N2ID – solmupisteen numero, joka määrittää mihin suuntaan lämmönlähteen etu-

reuna osoittaa lämmönlähteen keskipisteestä,  

 a – hitsisulan leveys, 

 b – hitsisulan syvyys,  

 cf – hitsisulan etureunan etäisyys lämmönlähteen keskipisteestä, 

 cr – hitsisulan takareunan etäisyys lämmönlähteen keskipisteestä, 

 LCID – lämmönlähteen teho-aika-kuvaajan järjestysnumero,  

 Q – lämmönlähteen teho-aika-kuvaajan kerroin,  

 Ff – tehon osuus kokonaistehosta, joka jakautuu lämmönlähteen etuosaan,  

 Fr – tehon osuus kokonaistehosta, joka jakautuu lämmönlähteen takaosaan. 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.61 - 3.63) 

 

*BOUNDARY_CONVECTION_SET 

$     SSID 

         1 

$    HLCID     HMULT     TLCID     TMULT       LOC 

         0        25         0    293.15 

*END 

 

 SSID – segmentin numero, johon konvektio määritetään, 

 HLCID – ID-numero kuuvajalle, jolla määritetään lämmönsiirtymiskerroin ajan 

tai lämpötilan suhteen, mikäli lämmönsiirtymiskertoimena käytetään vakioarvoa, 

se määritetään HMULT-kohtaan, 

 HMULT – edellä määritetyn kuvaajan kerroin (oletusarvo 0), 

 TLCID – ID-numero kuuvajalle, jolla määritetään ympäristön lämpötila ajan suh-

teen, 

 TMULT – edellä määritetyn kuvaajan kerroin (oletusarvo 0), 
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 LOC – voidaan määrittää asetetaanko konvektio elementin ala- vai yläpinnalle, 

mikäli käytössä olisi lämpökuorielementti (oletusarvo 0). 

(LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.5 - 3.6) 

 

*BOUNDARY_RADIATION_SET 

$     SSID      TYPE 

         1         1 

$#  RFLCID    RFMULT    TILCID    TIMULT       LOC 

         0  5.10E-08         0    293.15 

*END 

 

 SSID – segmentin numero, johon säteily määritetään, 

 TYPE – säteilyn tyyppi (oletusarvo 1), 

 RFLCID – ID-numero kuuvajalle, jolla määritetään kerroin f=σεF ajan tai lämpö-

tilan suhteen, mikäli kertoimena f käytetään vakioarvoa, se määritetään 

RFMULT-kohtaan, 

 RFMULT – edellä määritetyn kuvaajan kerroin (oletusarvo 1), 

 TILCID – ID-numero kuuvajalle, jolla määritetään ympäristön lämpötila ajan suh-

teen (oletusarvo 0), 

 TIMULT – edellä määritetyn kuvaajan kerroin (oletusarvo 0), 

 LOC – voidaan määrittää asetetaanko säteily elementin ala- vai yläpinnalle, mi-

käli käytössä olisi lämpökuorielementti (oletusarvo 0). 

 (LS-DYNA Keyword User’s Manual Volume I 2007: 3.48, 3.50 - 3.52)
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Taulukko 1. Maksimilämpötilat. 

Amplitudi [mm] 5 8    

Syöttönopeus [mm/s] 4,0 4,2 4,4 5,0 5,2   3,4 3,8 4,1 4,4      

Yläpinnan  

maksimilämpötila [C° ] 

LK 1250 1210 1185 1100 1075   1300 1150 1120 1100      

FEM 1515 1504 1499 1407 1374 ka. 1358 1279 1224 1175 ka.    

LK:n ja FEM:in ero [%] - - - - - - 4 11 9 7 8    

Alapinnan  

maksimilämpötila [C° ] 

TE 825 793 765 703 674   874 802 752 754      

FEM 874 844 816 757 742 ka. 866 795 763 738 ka.    

TE:n ja FEM:in ero [%] 6 6 7 8 10 7 -1 -1 1 -2 -1    

                

Amplitudi [mm] 12 16   

Syöttönopeus [mm/s] 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2   2,4 2,7 3,0 3,2 3,5     

Yläpinnan  

maksimilämpötila [C° ] 

LK 1120 1090 1040 1030 1000 975   1050 1020 1020 975 970    

FEM 1168 1119 1052 996 931 881 ka. 1063 999 949 897 838 ka. ka. 

LK:n ja FEM:in ero [%] 4 3 1 -3 -7 -10 -2 1 -2 -7 -8 -14 -6 -1 

Alapinnan 

maksimilämpötila [C° ] 

TE 925 869 808 742 726 675   872 797 727 719 682     

FEM 832 779 748 715 679 644 ka. 763 727 680 651 609 ka. ka. 

TE:n ja FEM:in ero [%] -10 -10 -7 -4 -6 -5 -7 -13 -9 -6 -9 -11 -10 -3 

LK: lämpökamera, TE: termoelementti (lämpökameran ja FEM:in välistä eroa ei ole tarkasteltu 5 mm:n tapauksessa yläpinnan tu-

losten osalta, sillä lämpökameramittauksissa ei pystytty mittaamaan riittävän suuria lämpötiloja) 

 

Taulukko 2. Lämpögradientit. 

Amplitudi [mm] 5 8    

Syöttönopeus [mm/s] 4,0 4,2 4,4 5,0 5,2   3,4 3,8 4,1 4,4      

Lämpögradientti [C° ] LK - TE 425 417 420 397 401  426 348 368 346     

FEM 641 660 683 650 632 ka. 492 484 461 437 ka.    

Mittauksen ja FEM:in ero [%] - - - - - - 15 39 25 26 27    

                

Amplitudi [mm] 12 16   

Syöttönopeus [mm/s] 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2   2,4 2,7 3,0 3,2 3,5     

Lämpögradientti [C° ] LK - TE 195 221 232 288 274 300  178 223 293 256 288   

FEM 336 340 304 281 252 237 ka. 300 272 269 246 229 ka. ka. 

Mittauksen ja FEM:in ero [%] 72 54 31 -2 -8 -21 21 69 22 -8 -4 -20 12 19 

LK: lämpökamera, TE: termoelementti (Mittausten  ja FEM:in välistä eroa ei ole tarkasteltu 5 mm:n tapauksessa, sillä lämpökamera-

mittauksissa ei pystytty mittaamaan riittävän suuria lämpötiloja) 
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Taulukko 3. Austenoituneiden alueiden leveydet. 

 

Taulukko 4. Pehmenneiden alueiden leveydet. 

Amplitudi [mm] 5 8    

Syöttönopeus [mm/s] 4,0 4,2 4,4 5,0 5,2   3,4 3,8 4,1 4,4      

Pehmenneen alueen  

leveys [mm] 

Kovuusm. yläpinta 36 28 28 28 26   38 34 30 32     

Kovuusm. alapinta 36 30 28 28 28   38 36 30 32      

FEM yläpinta 30 29 28 25 24   35 32 30 29     

FEM alapinta 30 29 28 25 24 ka. 35 32 30 28 ka.    

Kovuusmittauksen ja  

FEM:in ero [%] 

Yläpinta -17 4 0 -11 -8 -6 -8 -6 0 -9 -6    

Alapinta -17 -3 0 -11 -14 -9 -8 -11 0 -13 -8    

                

Amplitudi [mm] 12 16   

Syöttönopeus [mm/s] 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2   2,4 2,7 3,0 3,2 3,5     

Pehmenneen alueen  

leveys [mm] 

Kovuusm. yläpinta 44 38 40 38 38 38  52 50 48 46 46    

Kovuusm. alapinta 44 38 38 36 36 32   58 50 50 50 46     

FEM yläpinta 42 40 37 36 35 34   48 46 44 44 42    

FEM alapinta 42 40 37 35 33 32 ka. 48 45 43 41 39 ka. ka. 

Kovuusmittauksen ja  

FEM:in ero [%] 

Yläpinta -5 5 -8 -5 -8 -11 -5 -8 -8 -8 -4 -9 -7 -6 

Alapinta -5 5 -3 -3 -8 0 -2 -17 -10 -14 -18 -15 -15 -8 

 

 

Amplitudi [mm] 5 8    

Syöttönopeus [mm/s] 4,0 4,2 4,4 5,0 5,2   3,4 3,8 4,1 4,4      

Austenoituneen alueen  

leveys [mm] 

Kovuusm. yläpinta 18 20 20 20 18   18 18 18 20     

Kovuusm. alapinta 6 10 6 0 0   8 10 6 0      

FEM yläpinta 17 17 17 16 16   22 21 20 19     

FEM alapinta 10 9 8 0 0 ka. 13 9 6 0 ka.    

Kovuusmittauksen ja  

FEM:in ero [%] 

Yläpinta -6 -15 -15 -20 -11 -13 22 17 11 -5 11    

Alapinta 67 -10 33 0 0 30 63 -10 0 0 18    

                

Amplitudi [mm] 12 16   

Syöttönopeus [mm/s] 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2   2,4 2,7 3,0 3,2 3,5     

Austenoituneen alueen  

leveys [mm] 

Kovuusm. yläpinta 26 26 26 22 24 22   34 34 30 32 30    

Kovuusm. alapinta 18 14 10 2 0 0   20 12 0 0 0     

FEM yläpinta 28 27 27 26 25 24   31 33 32 32 31    

FEM alapinta 18 14 6 0 0 0 ka. 20 0 0 0 0 ka. ka. 

Kovuusmittauksen ja  

FEM:in ero [%] 

Yläpinta 8 4 4 18 4 9 8 -9 -3 7 0 3 0 1 

Alapinta 0 0 -40 -100 0 0 -35 0 -100 0 0 0 -50 -8 
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Taulukko 5. Kuumennus- ja jäähtymisnopeudet. 

Amplitudi [mm] 5 8    

Syöttönopeus [mm/s] 4 4,2 4,4 5 5,2   3,4 3,8 4,1 4,4      

Kuumennusnopeus  

80 C° - Tmax [C°/s] 

TE 101,5 97,9 100,5 96,4 91,6  91,7 96,2 90,9 95,1     

FEM 142,6 138,8 133,8 132,5 135,4 ka. 114,7 105,1 102,6 109,0 ka.    

TE:n ja FEM:in ero [%] 40 42 33 37 48 40 25 9 13 15 15    

Jäähtymisnopeus  

800 - 500 C° tai  

Tmax - 500 C° [C°/s] 

TE 14,6 20,6 15,5 14,7 12,5  11,4 12,9 12,3 13,1     

FEM 21,0 22,4 23,5 25,4 26,3 ka. 16,2 17,1 18,7 19,9 ka.    

TE:n ja FEM:in ero [%] 44 9 52 73 110 57 42 33 52 52 45    

                

Amplitudi [mm]  12 16   

Syöttönopeus [mm/s] 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2   2,4 2,7 3 3,2 3,5     

Kuumennusnopeus  

80 C° - Tmax [C°/s] 

TE 77,7 78,9 78,4 74,9 77,1 72,6   61,7 60,1 55,9 59,7 58,9    

FEM 79,1 71,6 75,9 81,8 88,1 91,8 ka. 49,4 58,3 63,9 66,3 68,6 ka. ka. 

TE:n ja FEM:in ero [%] 2 -9 -3 9 14 26 7 -20 -3 14 11 16 4 16 

Jäähtymisnopeus  

800 - 500 C° tai  

Tmax - 500 C° [C°/s] 

TE 8,6 9,0 9,9 9,0 9,3 9,0   6,8 6,8 6,5 6,6 6,7   

FEM 11,3 11,8 12,9 13,6 13,9 14,1 ka. 8,5 9,1 9,1 9,1 8,8 ka. ka. 

TE:n ja FEM:in ero [%] 31 31 30 51 49 57 42 25 34 40 38 31 34 44 

TE: termoelementti 
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