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Työn tavoitteena on tutkia suotaumarakenteen vaikutusta nuorrutusterästen mekaanisiin 

ominaisuuksiin eri sulatusparametrien avulla. Työssä testataan kahta eri valupaksuutta 

(175 ja 210 mm) sekä korkeaa ja normaalia valun ylilämpöä, joiden avulla pyritään hal-

litsemaan jatkuvavalun aikana syntyvää suotaumaa. Suotaumaa tutkitaan makroetsaus-

näytteiden sekä levynäytteiden avulla, joista nähdään suotauman periytymistä loppu-

tuotteeseen. Levyille tehdään mekaanista testausta, jotta voidaan arvioida suotauman 

vaikutusta lopullisiin ominaisuuksiin.  

Eri sulatusten jähmettymisrakenteet määräytyivät kuten oletettua ylilämpöjen mukaan. 

175 mm aihiolla korkean ylilämmön avulla ei saatu täysin pylväsdendriittistä rakennetta 

aikaiseksi. Suotaumat eri indeksien mukaan vaihtelevat hyvin paljon sulatusten esiaihi-

oiden ja eri leveyksien välillä. Aihion eri suotaumaindeksien väliltä ei löytynyt selvää 

korrelaatiota keskenään. Ainoastaan OES-analyysin suotaumaindeksi korreloi levyn 

lopullisen iskusitkeyden kanssa. Suotauman seosainepitoisuuden ollessa suurempi, is-

kusitkeys oli matalampi. Aihiosta otettujen makroetsausnäytteiden ja levynäytteiden 

suotaumien väliltä ei löydetty selkeää korrelaatiota, sillä näytteiden suotaumatasot vaih-

televat suuresti ja syövytysten onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tuloksiin.   

Levyjen iskusitkeys on selkeästi paras 210 mm aihion levyillä, sillä niiden suotauma-

nauhat olivat ohuet suuren kokonaisreduktion ansiosta. Iskusitkeys parani myös kun 

sulatuksen fosforipitoisuus oli pieni. 210 mm aihion levyjen suotaumien koostumus on 

seosaineista eniten rikastunut, mutta se ei heikennä iskusitkeyttä, sillä suotaumanauhan 

kova mikrorakenne on niin kapealla alueella. Jatkossa tulisi pyrkiä saamaan mahdolli-

simman ohuet suotaumanauhat levyihin tai valmistaa levyjä sulatuksista, jotka sisältävät 

hyvin vähän fosforia, jolloin suotauman muodolla ei ole niin suurta merkitystä. 

Asiasanat: fosfori, jatkuvavalu, mekaaniset ominaisuudet, nuorrutettu teräs, suotauma  



 

 

ABSTRACT 

The effect of segregation on the mechanical properties of quenched and tempered steels 

Tuomo LeinonenUniversity of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 134 p. + 20 p. appendixes 

Supervisors: Prof. David Porter, DI Visa Lang & DI Teppo Pikkarainen 

The aim of this research was to study the effect of segregation on the mechanical prop-

erties of quenched and tempered steels cast with different continuous casting parame-

ters. This study tests two different casting thicknesses (175 and 210 mm), as well as the 

high and normal casting superheat which are designed to vary the segregation. Segrega-

tion was studied with the macro-etching of slab samples and plate samples, which 

showed the inheritance of segregation to the final product. Plates were tested mechani-

cally in order to assess the influence of segregation on properties. 

Different casting parameters resulted in solidification like that expected. 175 mm slab 

with high superheat did not have a fully columnar dendrite structure. Segregation-index 

values vary greatly between casts, for example in different mother slabs or in different 

widths of the mother slabs. Correlation between different segregation-index values was 

not found. Only the OES analysis segregation-index correlates with the impact tough-

ness of the plates. When segregation leads to higher concentration of alloying elements 

in the centerline of the slab, impact toughness is lower in the rolled plate. Segregation 

indices obtained from macro-etched slab samples and plate samples have no clear corre-

lation, because the segregation levels vary greatly and the success of etching significant-

ly affects the results and can give inaccuracy.  

Impact toughness was the best in plates rolled from 210 mm thick slabs, as their segre-

gation bands are thinner due to the higher total reduction. Impact toughness also im-

proved when total phosphorus level was low. In plates rolled from 210 mm thick slabs, 

segregation is strongest if measured with chemical composition, but it didn’t impair the 

impact toughness, because the harder, more brittle microstructure occurs in a thin nar-

row area on the centerline. In the future, segregation bands should be made thinner or 

very low levels of phosphorus should be used. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A5 Murtovenymä, joka lasketaan sauvalla, jonka suoran osan pituus on 5,65 

kertaa poikkipinta-alan neliöjuuri [%] 

Ac1 Lämpötila, jossa austeniitin muodostuminen ferriitistä  ja sementiitistä 

alkaa kuumenemisen aikana 

AES  Auger electronspectroscopy 

Ar3 Lämpötila, jossa austeniitti alkaa hajaantua ferriitiksi ja sementiitiksi 

jäähtymisen aikana [°C] 

CET Columnar to equiaxed trasition, eli muutosvyöhyke kolumnaarisesta 

jähmettymisvyöhykkseestä tasa-aksiaaliseksi 

EDS Energy Dispersive Spectrometer 

EMS  Electromagnetic Stirring, eli sähkömagneettinen sekoitus 

fs  Kiinteän faasin osuus [%] 

HAZ  Heat Affected Zone, eli hitsin muutosvyöhyke 

Ke  Tasapainon mukainen jakaantuminen kiinteän ja sulan välillä 

NL┬ Kertoo ASTM International Standardin E 1268-01 mukaisen suotaumien 

määrän/mm kohtisuorassa valssaussuuntaan nähden [kpl/mm] 

Ms  Lämpötila, jossa austeniitti alkaa hajaantua martensiitiksi jäähtymisen 

aikana [°C] 

OES  Optinen emissiospektrosmetri 

Ppm  Parts per million 

ReH  Ylempi myötöraja [MPa] 

Rp0,2  Myötölujuus 0,2 % venymällä määritettynä [MPa] 

Rm  Murtolujuus [MPa] 

S_tot  Aihion kokonaissuotaumaindeksi, joka määritetään OES-mittaustulosten 

perusteella 

S_tot2  Aihion kokonaissuotaumaindeksi, jossa mukana vähemmän seosaineita 

SEM  Scanning Electron Microscope, eli pyyhkäisyelektronimikroskooppi 



 

 

SI_CET Levyn CET-suotaumaindeksi, joka määritetään harmaasävyprofiilin 

avulla näytteestä 

SI_kl Levyn keskilinjasuotaumaindeksi, joka määritetään harmaasävyprofiilin 

avulla näytteestä 

SI_TOT Levyn kokonaissuotaumaindeksi, joka on SI_kl ja SI_CET yhteensä 

Tliq  Sulan jähmettymisen aloituslämpötila [°C] 

Tsol  Lämpötila, jossa sula on muuttunut kokonaan kiinteäksi [°C] 

WDS  Wavelength Dispersive Spectrometer 

 



11 

 

1 JOHDANTO 

On viitteitä (Lang 2014) siitä, että nuorrutettujen terästen iskusitkeysongelma aiheutuvat 

jatkuvavalussa syntyvästä kesklinjasuotaumasta. Keskilinjasuotauma on tunnettu ilmiö-

nä jo pitkään, mutta se tuo haasteita lujien terästen valmistuksessa, sillä teräksen me-

kaanisten ominaisuuksien vaatimukset ovat kasvaneet. Työn aihe on valittu siksi, että on 

pyrkimyksenä parantaa jatkuvavalun hallintaa ja saada halutunlaista suotaumarakennet-

ta, jotta suotauman vaikutus lopputuotteen ominaisuuksiin olisi mahdollisimman pieni. 

Suotauman vaikutusta kulutusterästuotteisiin on tutkittu aiemmin (Pikkarainen 2012), 

mutta nyt on pyrkimys tutkia suotauman vaikutusta  nuorrutusteräksen ominaisuuksiin.  

Työssä on tavoitteena selvittää valupaksuuden ja ylilämmön vaikutusta aihion jähmet-

tymiseen ja suotauman määrään, muotoon ja voimakkuuteen. Lisäksi työssä tutkitaan 

suotauman periytymistä kuumavalssattuun levyyn eri sulatusparametrien toimiessa 

muuttujina. Suotauma aiheuttaa levyyn rikastuneita alueita, joiden karkenevuus on tyy-

pillisesti korkeampi kuin muussa rakenteessa. Suotauma esiintyy levyssä suotaumanau-

hoina, sillä kuumavalssaus on litistänyt aihion suotaumat levyn pitkittäissuunnassa ete-

neviksi juoviksi. Suotaumanauhat ovat mikrorakenteeltaan kovempia kuin muu matriisi 

ja keskilinjan suotaumanauha heikentää nuorrutetun tuotteen iskusitkeyttä. 

Ruukilla on aiemmin tutkittu suotauman hallintaa, karakterisointia ja softreduktion vai-

kutusta suotaumaan (Vuorenmaa 2012, Pikkarainen 2012, Harjukelo 2013). Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena on tutkia tarkemmin suotauman vaikutusta lopputuotteen omi-

naisuuksiin. Työn pyrkimyksenä on löytää paras suotaumarakenne, jonka avulla saavu-

tetaan parhaat mekaaniset ominaisuudet lopputuotteelle, sekä lisätä tietoa suotauman 

vaikutuksista nuorrutetun levyn ominaisuuksiin. 
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2  NUORRUTUSTERÄKSET 

Nuorrutusteräkset ovat pääasiassa keskihiilisiä tai seostettuja matalahiilisiä teräksiä. 

Hiilen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, jotta teräksen iskusitkeys ei 

heikkenisi. Nuorrutuksessa teräs karkaistaan kuumamuokkauksen jälkeen ja sitten pääs-

tetään korkeassa lämpötilassa. Nuorrutuksen jälkeen saadaan aikaiseksi paras mahdolli-

nen iskusitkeys, kun verrataan saman lujuusluokan tuotteita keskenään. Nuorrutusteräk-

siä seostetaan karkenevuuden lisäämiseksi muun muassa mangaanilla, kromilla, vana-

diinilla, nikkelillä ja molybdeenilla. Molybdeeni ja nikkeli lisäävät myös päästönkestä-

vyyttä ja parantavat iskusitkeyttä. Niobia seostamalla voidaan hidastaa teräksen rakeen-

kasvua. Nuorrutusteräksiltä vaaditaan puhtautta, sillä epäpuhtaudet kuten rikki ja fosfori 

heikentävät iskusitkeyttä. (Kivivuori & Härkönen 2009: 87–92) 

2.1 SFS-EN 10025-6 standardin vaatimukset 

Nuorrutettujen SFS-EN 10025-6+A1 standardin (Suomen standardisoimisliitto 2009) 

mukaan diplomityön S960QL koeteräksen on täytettävä seuraavat ominaisuusvaatimuk-

set: 

 ReH (Rp0,2) = min 960 MPa, 

 Rm = 980–1150 MPa, 

 A5 = min 10 %, 

 Iskusitkeysvaatimus on V-lovikoesauvoilla koelämpötilassa -40 °C pitkittäisellä 

iskusauvalla 30 J ja poikittaisella 27 J, 

 Sulatusanalyysin hiiliekvivalentin enimmäisarvo on 0,82 sekä 

 Sisäpuolisen taivutussäteen suositeltavat vähimmäisarvot särmäyksessä ovat tai-

vutusakseli poikittain (4,0t) ja pitkittäin (5,0t) levyn valssaussuuntaan nähden.  

Yllä olevan luettelon ReH tarkoittaa ylempää myötörajaa, Rp0,2 myötölujuutta 0,2 % 

venymällä määritettynä, Rm murtolujuutta ja A5 murtovenymää. Standardi määrittelee 

myös päästölämpötilan ja jäähdytysnopeuden. Päästö saa sisältää kuumennuksen mää-

rättyyn lämpötilaan (<Ac1) ja pitovaiheen, yhden tai useamman kerran, ja niitä seuraa-

van jäähdytyksen sopivalla nopeudella. 



13 

 

2.2 Karkaisu 

Nuorrutusteräksille suoritetaan karkaisu, jotta tuotteen lujuus saadaan riittävän suureksi. 

Tämä tehdään nopean jäähtymisen avulla, jolloin austeniitti ei pääse hajaantumaan fer-

riitiksi. Karkaisu tapahtuu tyypillisesti veden tai öljyn avulla. Ruukin Raahen tehtaalla 

käytetään suorakarkaisua, jossa valssattu levy tai nauha jäähdytetään heti kuumavalssa-

uksen jälkeen, jolloin uudelleen austenointilämmitystä ei tarvita. Näin säästetään aikaa 

ja kustannuksia. Suorakarkaisun avulla voidaan säädellä teräksen ominaisuuksia pa-

remmin kuin perinteisellä karkaisulla. Lisäksi suorakarkaisu onnistuu hyvin matalilla 

seosainepitoisuuksilla. Matalampi seostus parantaa myös teräksen hitsattavuutta, sillä 

sen hiiliekvivalentti on tällöin pienempi. (Porter 2006: 8–9)  

Nuorrutetun teräksen karkaisussa on tarkoitus saada aikaiseksi sälemartensiittinen mik-

rorakenne, joka on sitkeämpi kuin levymartensiittinen rakenne. Sälemartensiitti muo-

dostuu, kun austeniitin rae jakaantuu sälepaketteihin (lath packet) ja jatkaa jakautumis-

taan sälekimppuihin (lath bundle/block), jotka ovat kooltaan ja muodoltaan 0,1–1 µm 

kokoisia yhdensuuntaisia säleitä. Kuvassa 1 on periaatekuvat sälemartensiitin mikrora-

kenteesta. (Kivivuori & Härkönen 2009: 95–96, Lindroos et al. 1986: 305)  

 

Kuva 1. Periaatekuva sälemartensiittisesta rakenteesta. (Morito et al. 2009: 1919) 

Perinnäisen austeniitin raekoko määrää muodostuvan martensiitin säle- ja pakettikoon, 

sillä martensiittisäleet muodostuvat austeniittirakeiden sisälle. Näin ollen pieni perinnäi-
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sen austeniitin raekoko pienentää myös sälekokoa ja näin ollen muodostaa lujempaa ja 

sitkeämpää mikrorakennetta. Matalahiilisillä teräksillä sälemartensiittirakenteeseen voi 

syntyä myös pienempiä osakimppuja (sub-block), jotka toimivat dislokaatioiden liik-

keen estäjinä ja näin ollen lujittavat osaltaan terästä. Teräksen pienestä hiilipitoisuudesta 

huolimatta sälemartensiittien väleistä voidaan havaita jäännösausteniittia, jonka hiilipi-

toisuus voi olla jopa moninkertainen matriisiin verrattuna. (Kivivuori & Härkönen 

2009: 60–61, 91–92, Morito et al. 2009: 1919) 

2.3 Nuorrutus 

Nuorrutusterästen valmistukseen kuuluu olennaisena osana korkean lämpötilan päästö, 

eli nuorrutus, jossa karkaistu levy kuumennetaan tyypillisesti 450–700 °C:en välillä. 

Nuorrutus laskee tuotteen lujuutta huoneenlämmössä, mutta sitkeysominaisuuksia saa-

daan parannettua. Diplomityön koelevyjen päästö tapahtuu 600–700 °C:ssa 15–40 mi-

nuutin päästöajalla normalisointiuunissa kuumavalssauksen jälkeen. Nuorrutuksen avul-

la päästään parhaaseen mahdolliseen yhdistelmään lujuuden ja sitkeyden välillä. (Lind-

roos et al. 1986: 328–329) 

Karkaistu martensiittifaasi on ylikylläinen hiilestä, ja nuorrutuksen aikana hiili pääsee 

diffuntoitumaan muodostaen hienojakoisia karbideja ympäri matriisia. Päästön jälkeen 

mikrorakenne koostuu näistä hienojakoisista karbidifaaseista ferriittipohjalla, mitä kut-

sutaan päästömartensiittiseksi rakenteeksi. Karbidit ovat joko sementiitti- tai ε -

karbideja, jotka ovat FeC -yhdisteitä. Yli 500 °C:ssa tehdyssä päästössä alkaa myös 

korvaussija-atomien karbidien muodostuminen ja erkautuminen. Nämä erkaumat kor-

vaavat sementiittikarbideja, sillä ne ovat stabiilimpia kuin sementiittikarbidit. (Porter & 

Easterling 1992: 417–423) 

2.4 Ylempi päästöhauraus  

Päästöhaurautta aiheutuu, mikäli teräksen annetaan olla päästönhaurautta aiheuttavalla 

lämpötila-alueella liian kauan, esimerkiksi jos päästölämpötila on 600 °C ja levyn anne-

taan jäähtyä hitaasti, vaikkapa uunin mukana, tuotteen lopullinen iskusitkeys heikkenee. 

Ylempää päästöhaurautta esiintyy usein noin 450–600 °C lämpötilojen paikkeilla, joten 
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nuorrutusteräksiä, jotka ovat päästöhauraudelle taipuvaisia, ei voida hehkuttaa 500 °C 

läheisyydessä, sillä muutoin iskusitkeys voi heikentyä huomattavasti päästöhaurastumi-

sesta johtuen.  (Lindroos et al. 1986: 421–422) 

Päästöhaurastumisen vaikutus nähdään selvimmin iskusitkeyden transitiolämpötilan 

nousuna, jolloin koko nuorrutuksen merkitys on kyseenalainen. Tärkeimmät tekijät joi-

den avulla päästöhaurauden syntymiseen voidaan vaikuttaa ovat seuraavat: (Lindroos et 

al. 1986: 421–422, 725–729) 

 Päästölämpötila: päästöhaurautta esiintyy laajalla alueella, nopeimmin se kehit-

tyy kriittisessä lämpötilassa (~ 475 °C), jonka korkeus riippuu teräksen seostuk-

sesta, 

 Päästöaika: päästöhaurauden kehittyminen vaatii aikaa, eli mitä kauemmin teräs-

tä pidetään päästöhaurauden alueella, sitä enemmän iskusitkeyden transitioläm-

pötila kasvaa, 

 Austeniitin perinnäinen raekoko: mitä suurempi perinnäinen raekoko on, sitä 

nopeammin transitiolämpötila kasvaa päästön aikana, 

 Seostus: Seostamalla molybdeenia esimerkiksi 0,3 % voidaan päästöhaurauden 

esiintymistä vähentää. Lisäksi tulee pyrkiä vähentämään fosfori-, tina- ja anti-

monipitoisuuksia nuorrutusteräksissä. 

Päästöhaurastuminen johtuu atomaarisesta suotautumisesta raerajoille. Suotautumi-

sen tapahtumisen tietyllä lämpötila alueella voidaan selittää diffuusion avulla. Alle 

450 °C:ssa korvaussija-atomien diffuusionopeus alkaa olla niin hidasta, että seosai-

neiden diffuusiota raerajoille ei enää tapahdu. Kriittisen lämpötilan yläpuolella seos-

aineiden suotautuminen raerajoille vähenee, ja atomit pyrkivät hajaantumaan myös 

rakeiden sisälle. (Lindroos et al. 1986: 728) 

Seosaineiden uskotaan käyttäytyvän päästön aikana kahdella eri tapaa. Suurin osa 

seosaineista (Mn, Cr, Ni) pyrkii suotautumaan raerajoille. Tietyt seosaineet pyrkivät 

sitomaan epäpuhtausatomeja matriisissa estäen niiden suotautumisen raerajoille. 

Epäpuhtausatomeja sitovia seosaineita ovat ainakin seuraavat kolme: molybdeeni, 

zirkonium ja titaani. Sitovien seosaineiden lisääminen hidastaa suotautumista, sillä 

kun sitovat seosaineet muodostavat hitaasti stabiileja karbideja, epäpuhtausatomit 

vapautuvat ja päästöhaurastuminen voi kehittyä.  (Lindroos et al. 1986: 728–729) 
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3 VALUN AIKANA SYNTYVÄT SUOTAUMAT 

3.1 Jatkuvavalu 

Teräksen valmistusta varten malmista erotetaan raakarautaa masuunissa, jonka jälkeen 

raakarauta käy konvertterilla ja senkkakäsittelyssä saamassa teräksen lopullisen kemial-

lisen koostumuksen. Tämän työn teräslaaduille on suoritettu senkkakäsittelyn yhteydes-

sä myös vakuumikäsittely, minkä avulla pyritään vähentämään sulatuksen epäpuhtauk-

sia, kuten rikkiä ja vetyä. Kun seostus on valmis, terässenkka tuodaan jatkuvavaluko-

neelle, jossa valu aloitetaan avaamalla senkan pohjassa oleva suljin. Terässula valuu 

ensin välisenkkaan, jossa suljin pitää sulan kunnes välisenkassa on riittävästi terässulaa. 

Tämän jälkeen alkaa varsinainen jatkuvavalu. (Terässulaton yleisesittely 2012, Louhen-

kilpi 1992: 28) 

 

Kuva 2. Teräksen jähmettyminen jatkuvavalussa. (Jatkuvavalulinjat 2012) 

Jatkuvavalu (kuva 2) suoritetaan vesijäähdytetyn kokillin lävitse, jossa sula teräs jäh-

mettyy nopeasti kokillia vasten ja valunauhalle muodostuu kiinteä kuori. Kokillin pituus 
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ja valunopeus säätelevät sen, että syntynyt kuori kestää sulan sisäosan muodostaman 

paineen. Tämän jälkeen valunauhaa tuetaan rullin sekä jäähdytetään vesisuihkujen avus-

tuksella. Kun valunauha on kokonaan jähmettynyt, se polttoleikataan aihioiksi tai esiai-

hioiksi, jotka ovat valmiita seuraavaa vaihetta varten. (Louhenkilpi 1992: 36, 55–57) 

Ruukin Raahen tehtaalla on käytössä kolme jatkuvavalukonetta. Jatkuvavalukoneet 4 ja 

5 ovat yksilinjaisia kaarevalla kokililla varustettuja sarjavalukoneita, joilla valetaan pää-

asiassa nauha-aihioita. Jatkuvavalukone 6 (kuva 3) on yksilinjainen suorakokillinen 

pystytaivutuskone, jolla voidaan valaa levy- ja nauha-aihioita. Levypuolen aihioita teh-

dään vain valukoneella 6. Koneen 6 kokilli on 900 mm pitkä ja sen leveyttä sekä pak-

suutta voidaan säätää. Koneella 6 voidaan valaa maksimissaan 1975 mm leveitä levyai-

hioita kolmeen eri paksuuteen: 175 mm, 210 mm tai 270 mm. Lisäksi koneella 6 voi-

daan säätää dynaamisesti softreduktiota. (Jatkuvavalulinjat 2012, Matkala 2008) 

 

Kuva 3. Jatkuvavalukone 6. (Jatkuvavalulinjat 2012) 
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3.2 Jähmettyminen 

Teräksen jähmettyminen tarkoittaa terässulan kiteytymistä kiinteäksi materiaaliksi. Su-

lan jähmettyminen alkaa tyypillisesti sellaisessa kohdassa missä kiinteiden ytimien 

muodostumiseen vaadittu kriittinen työ on mahdollisimman pieni. Tämänkaltaisia koh-

tia ovat muun muassa kokillin seinämät ja sulassa olevat kiinteät partikkelit. Jatkuvava-

lettu aihio jakaantuu tyypillisesti kolmeen erityyppiseen dendriittiseen vyöhykkeeseen: 

tasa-aksiaaliseen pintarakenteeseen, pylväsdendriittiseen alueeseen sekä keskialueen 

tasa-aksiaaliseen jähmettymisrakenteeseen. (Heikkinen & Fabritius, 2013: 12, Lindroos 

et al. 1986: 228, Louhenkilpi 2011a: 20) 

Sulan jähmettyminen on nopeinta kokillia vasten osuvassa sulan seinämässä, milloin 

aihion pintaosa jähmettyy nopeasti ja muodostaa satunnaisesti suuntautuvia tasa-

aksiaalisina kiteitä. Tasa-aksiaalisten kiteiden muodostumista aihion pintaan edesauttaa 

myös konvektiovirtaukset kokillia vasten. Kun jähmettyminen etenee, alijäähtyminen 

pienenee ja näin ollen ytimienkasvu on todennäköisempää kuin uusien ytimien synty-

minen. (Krauss 2003: 782) 

Pinnan tasa-aksiaalisen rakenteen jälkeen alkaa muodostua pylväsdendriittistä rakennet-

ta eli kolumnaarista vyöhykettä. Nämä pylväsmäiset dendriitit kasvavat kohti aihion 

keskustaa suorassa linjassa. Aihion keskelle syntyy useimmiten satunnaisesti suuntautu-

neita tasa-aksiaalisia kiteitä, sillä pylväsdendriitit eivät useinkaan pysty etenemään ai-

van keskustaan saakka. Keskustan kiteet ydintyvät koostumuksellisen alijäähtymisen 

takia heterogeenisesti tai dendriittien kärkiin, jotka ovat irronneet sulan virtauksien 

vuoksi. (Krauss 2003: 782, Louhenkilpi 2011a: 20–21) 

Kuvassa 4 nähdään periaatteelliset jähmettymisrakenteet eri sulatusparametreilla: a) 

korkealla ylilämmöllä voidaan teoriassa saavuttaa pylväsdendriittimäinen jähmettymis-

rakenne keskustaan saakka, b) normaalilla ylilämmöllä saavutettava jähmettymisraken-

ne, jossa aihion keskustaan syntyy tasa-aksiaalinen jähmettymisrakenne ja c) matalalla 

ylilämmöllä, jolloin koko jähmettymisrakenne on tasa-aksiaalinen. (Louhenkilpi 1992: 

63)  
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Kuva 4. Periaatteellinen jähmettymisrakenne a) korkealla ylilämmöllä, b) tyypillinen 

jatkuvavalussa syntyvä rakenne ja c) matalalla ylilämmöllä, EMS, ymppäys. (Louhen-

kilpi 1992: 64) 

Alla olevassa kuvassa 5 nähdään pylväsdendriittisen ja tasa-aksiaalisen jähmettymisra-

kenteen ero. Pylväsmäinen jähmettymisrakenne etenee suoraviivaisesti, kun tasa-

aksiaalinen jähmettymisrakenne on satunnaisesti suuntautunutta.  

 

Kuva 5. Pylväsdendriittejä ja tasa-aksiaalisia dendriittejä. (Senk 2011: 28) 
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Tasa-aksiaaliset kiteet kasvavat pylväsdendriittien edellä. CET (columnar to equiaxed 

transition) -vyöhyke syntyy, kun tasa-aksiaaliset kiteet ovat tarpeeksi suuria ja niitä on 

tarpeeksi estämään pylväsrintaman etenemisen. Kun tasa-aksiaalisia kiteitä on runsaasti, 

seosaineista rikas jäännössula jakautuu laajemmalle alueelle. Tasa-aksiaalisen vyöhyk-

keen laajuus riippuu tasa-aksiaalisten kiteiden ydintymisestä sekä tasa-aksiaalisten ja 

pylväsmäisten kiteiden kasvunopeuksista. Tasa-aksiaaliset kiteet tarvitsevat sopivat olo-

suhteet ja ydintymispaikkoja, jotta niiden kasvunopeus kasvaisi suhteessa pylväsden-

driittien kasvunopeuteen. (Ghosh 2001: 22) 

Ydintymispaikkojen uskotaan syntyvän seuraavilla tavoilla: 1) koostumuksellinen ali-

jäähtyminen luo heterogeenisiä ydintymisalueita, 2) sulan virtaus irrottaa kiteitä tasa-

aksiaalisesta vyöhykkeestä jolloin irronneet kiteet toimivat uusien kiteiden kasvualusta-

na sekä 3) dendriittihaaroja irtoaa pylväsdendriiteistä lämpötilavaihteluiden vuoksi. 

CET-muutoksen on havaittu vaativan vain hyvin pienen alijäähtymisen. Näin ollen kar-

keasti sanottuna, kun ylilämpö laskee riittävästi etenevän pylväsdendriittirintaman edes-

sä, syntyy CET-vyöhykettä. (Wu et al. 2011: 1, Ghosh 2001: 22–23) 

Optimaalisin jäähtymisrakenne on joko täysin pylväsdendriittinen tai täysin tasa-

aksiaalinen, koska rakenne on silloin mahdollisimman homogeeninen. Epähomogeeni-

nen jähmettymisrakenne on todettu haitallisiksi lopputuotteen ominaisuuksia ajatellen, 

sillä seosaineet ovat jakautuneet epätasaisesti eri jähmettymisrakenteissa. Pylväsmäises-

sä dendriittisessä rakenteessa seosainepitoisuus on lähellä matriisin koostumusta, kun 

puolestaan globulaarisissa (pallomaisissa) tasa-aksiaalisissa kiteissä seosainepitoisuus 

on matalampi kuin teräksen matriisissa. Jähmettymisen aikana dendriittien väleissä ole-

vat sula-alueet rikastuvat teräksen seosaineista, joiden jähmettyessä syntyy mik-

rosuotaumaa. (Senk 2011: 29, Lesoult 2005: 21, Ghosh 2001: 6) 

Kun jähmettyminen on loppunut, alkaa rakenteen homogenisoituminen seosaineiden 

diffuusion avulla kiinteässä teräksessä. Eri seosaineiden diffuusionopeudet ovat erilaisia 

ja nopeuteen vaikuttavat myös teräksen soliduslämpötila ja jäähtymisnopeus. Välisija-

atomien diffuusio on nopeampaa kuin korvaussija-atomien. Homogenisoitumisen määrä 

lisääntyy, mikäli soliduslämpötila on korkea ja jäähtyminen hidasta, sillä korkea lämpö-

tila lisää diffuusionopeutta ja hidas jäähtyminen antaa diffuusiolle enemmän aikaa ta-

pahtua. Jähmettymisen jälkeen toinen tärkeä tekijä teräksen ominaisuuksien kannalta on 
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rakeenkasvu. Yksi rae koostuu useammasta dendriitistä ja rakeet kasvavat suuremmiksi, 

kun soliduslämpötila on korkea ja jäähtyminen hidasta. (Louhenkilpi 2011a: 13–14) 

Austeniitin raekoko tulisi pitää mahdollisimman pienenä, jotta suuret rakeet eivät altis-

taisi aihiota (varsinkin pintaa) jännityksille ja halkeamariskille. Mikäli raerajoilla on 

sulkeumia, erkaumia tai rakenteessa tapahtuu kiinteän tilan faasimuutoksia, rakeenkasvu 

hidastuu. Voidaan siis sanoa, että mitä korkeammassa lämpötilassa rakenne on 100 % 

austeniittinen, sitä suuremmaksi raekoko kasvaa. Tämä lämpötila on korkeimmillaan 

0,18 C % -pitoisuudella, joka nähdään myös kuvasta 6. Kuvan 6 faasidiagrammin sisäl-

töä käydään läpi tarkemmin kappaleessa 2.4.1. (Louhenkilpi 2011a: 14) 

 

Kuva 6. Rauta - hiili -tasapainopiirroksen sulanalue. (Louhenkilpi 2011a: 37) 

3.3 Suotaumat jatkuvavalun aihiossa 

Suotautuminen tarkoittaa jähmettyvään terässeokseen muodostuvia seosainepitoisuus-

eroja, jotka aiheuttavat aihiorakenteeseen heterogeenisuutta. Suotautumisen voi jakaa 

kolmeen eri suotautumistasoon: mikro-, makro- ja semimakrosuotautuminen. Mik-

rosuotautumista esiintyy yksittäisen jähmettymisdendriitin alueella, kun makrosuotau-

tumista tapahtuu koko valupaksuudella rikastuneen sulan virtauksen seurauksena. Se-

mimakrosuotautuminen on edellä mainittujen suotaumien välimuoto. (Lesoult 2005: 19, 

Louhenkilpi 2011a: 11) 
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3.3.1 Mikrosuotauma 

Kun teräs jatkuvavaletaan, sen jähmettymisrakenteessa voidaan havaita kolme aluetta: 

kiinteä, sula ja puuroalue, joka sisältää niin kiinteä kuin sulaa. Puuroalue koostuu jäh-

mettymisdendriiteistä, joiden välissä on sulaa. Kun teräksen jähmettyminen jatkuu, nä-

mä dendriittien väleissä olevat sula-alueet rikastuvat teräksen seosaineista, joiden jäh-

metyessä syntyy mikrosuotaumaa. Kuvasta 7 nähdään pylväsdendriittisen jähmettymis-

rakenteen eteneminen.  (Louhenkilpi 1992: 13, Ghosh 2001: 6, Louhenkilpi 2011a: 36) 

 

Kuva 7. Pylväsdendriittisen jähmettymisen eteneminen, tummat alueet kuvaavat den-

driittien väleissä olevaa seosainerikkaampia alueita. (Krauss 2003: 783) 

Mikrosuotautumisilmiön kannalta merkittävimmät tekijät ovat teräksen seostus sekä 

jäähtymisnopeus jähmettymisen aikana ja sen jälkeen. Jäähtymisnopeutta kasvattamalla 

saadaan aikaan hienompi jähmettymisrakenne, jolloin mikrosuotaumien välimatkat ly-

henevät. Korkeampi jäähdytysnopeus kuitenkin hidastaa seosaineiden diffuusiota ja 

näin ollen hidastaa homogenisoitumista kiinteässä aineessa, jolloin suotaumien koostu-

muserot voivat kasvaa. Mikrosuotaumien määrän seuraaminen on kannattavaa, sillä 

suotaumanauhojen muodostumiselle edellytys on, että mikrosuotautumista on tapahtu-
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nut. Suotaumanauhat voivat olla haitallisia levyn ominaisuuksille. (Presslinger 2006a: 

1848–1849) 

Teräksen jokaisella seosaineella on erilaiset taipumukset suotautua sulan ja kiinteän 

välillä. Mikrosuotautuminen riippuu seosaineen suotautumistaipumuksesta sekä jähme-

ässä tapahtuvasta diffuusiosta. Diffuusiossa välisija-atomit ovat selkeästi tehokkaimpia, 

sillä niiden vierellä on paljon vapaita atomipaikkoja ja ne ovat kooltaan pieniä verrattu-

na korvaussija-atomeihin. Korvaussija-atomien diffuusionopeus on huomattavasti hi-

taampaa kuin välisija-atomien. Hidas diffuusionopeus lisää mikrosuotautumisen mää-

rää, sillä dendriittien väliseen sulaan rikastuneet seosaineet eivät kerkeä homogenisoitua 

ja liueta ympärillä olevaan rakenteeseen. Atomien diffuusionopeus on kuitenkin huo-

mattavasti nopeampaa ferriitissä kuin austeniitissa. Ferriitin tilakeskeisessä kuutiollises-

sa hilarakenteessa korvaussija-atomilla on enemmän tilaa liikkua, sillä hilarakenne ei 

ole niin tiiviisti pakattu kuin pintakeskeinen kuutiollinen hilarakenne. Näinpä mik-

rosuotautuminen on voimakkaampaa, kun teräksen hiilipitoisuus on korkeampi, jolloin 

mikrorakenne on austeniittinen. (Louhenkilpi 2011a: 3, 9–10, 13, 27–28, Louhenkilpi 

1992: 13) 

Ghosh:n (2001: 7) mukaan Ke-arvo kertoo seosaineiden jakautumissuhteen kiinteä ja 

sulan välillä ja suhdeluvun avulla voidaan arvioida suotautumisen voimakkuutta. Mitä 

enemmän Ke poikkeaa luvusta 1 on, sitä voimakkaampaa suotautuminen on. Artikkelin 

mukaan rikki, happi, fosfori ja hiili ovat merkittävimpiä suotautujia. Vähemmän suotau-

tuvia alkuaineita puolestaan ovat esimerkiksi alumiini, kromi, mangaani ja nikkeli. Ke-

arvot eivät kuitenkaan suoraan kerro, minkä seosaineen suotautuminen on runsainta, 

sillä suotautumisen määrään vaikuttaa olennaisesti seosaineen kokonaispitoisuus. Esi-

merkiksi mangaania on teräksissä usein yli 1 %, ja vaikka Ke-arvo onkin pieni, on man-

gaanin vaikutus suotautumisen kannalta merkittävä, sillä sen pitoisuus teräksessä on 

melko suuri. (Ghosh 2001: 7–8, 20, Louhenkilpi 2011a: 9, 11, Krauss 2003: 784)  

Useat tutkijat ovat pyrkineet esittämään nämä suotautumiseen liittyvät tekijät kaavoina, 

joiden avulla voitaisiin arvioida suotautumista. Käytännön soveltaminen on kuitenkin 

hankalaa, sillä teräksessä olevien seosaineiden suotautumiskertoimet riippuvat myös 

muista seostetuista aineista. Siksi kun seosaineiden lukumäärä on korkea, jakaantumis-

kertoimen määritys on erittäin haastavaa. (Ghosh 2001: 8–9, Louhenkilpi 2011a: 12–13) 
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3.3.2 Makrosuotauma 

Makrosuotautumisesta puhutaan silloin, kun aihion pinta- ja keskiosien välille muodos-

tuu jähmettyessä seosaineiden pitoisuuseroja. Makrosuotauma syntyy kun mikrosuotau-

tuneet alueet liikkuvat sulan ja vapaiden kiteiden liikkeen ansiosta puuroalueella. Mer-

kittävin tekijä makrosuotauman syntymisen kannalta on dendriittihaarojen välisen sulan 

virtaus. Rikastuneen sulan virratessa kohti keskustaa aihioon alkaa muodostua keskilin-

jasuotaumaa. Puuroalueen sulan virtausta aiheuttavat tiheyserojen synnyttämät konvek-

tiovirtaukset, jähmettymiskutistuminen, valunauhan kuoren venymät sekä tasa-

aksiaalisten kiteiden liike ja asettuminen. Sulan liike on pääasiassa luonnollista konvek-

tiota, mikä aiheutuu lämpötila- ja tiheyseroista. Pakotettu konvektio aiheutuu valukap-

paleen kutistumisesta jähmettyessään. Myös sähkömagneettiset voimat sekä keskeis-

kiihtyvyys voivat aiheuttaa pakotettua konvektiota. Virtausta voi aiheuttaa myös valu-

nauhan kiinteän osion liike, kuten nauhan pullistuminen ja onkaloiden muodostuminen 

keskilinjalle. (Ghosh 2001: 5, 11–12, Louhenkilpi 1992: 13, 67, Louhenkilpi 2011a: 11, 

Emtage et al. 2003: 31) 

Jatkuvavalun aikana makrosuotautumisen syntymiseen vaikuttavat: valukoko, jähmet-

tymisnopeus, lämmönpoistotapa, materiaalin koostumus sekä valussa käytetty ylilämpö. 

Lisäksi makrosuotauman määrään vaikuttaa sulakartion (kuva 8) pituus sekä sula-

kiinteä puuroalueen laajuus. Mikäli sulakartio on pitkä, silloin myös jähmettymisen 

puuroalue on pidempi, jolloin seosaineiden pitoisuuden vaihtelut ovat suurempia. Sula-

kartion pituuteen voidaan vaikuttaa teräksen koostumuksen, valunopeuden, toisiojääh-

dytyksen ja ylilämmön avulla. Suotauman hallintaa on esitelty laajemmin kappaleessa 

2.4. (Ghosh 2001: 11–12, Kytönen 2011)  
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Kuva 8. CastManager-online -jatkuvavalusimulaattorilla määritetty sulakartion muoto. 

(Harjukelo 2013: 146) 

Kuvan 8 CastManager-ohjelmiston määrittämä sulakartion muoto antaa periaatteen mitä 

sulakartio ja puuroalue valunauhassa tarkoittavat. Kuvan Tliq ja Tsol välinen alue on puu-

roaluetta, jossa on niin sulaa kuin kiinteää terästä. Sulakartion vaihteluvälillä tarkoite-

taan jähmettymisen aloituspisteen vaihtelua valunauhan leveyssuunnassa. Kyseisen va-

lun puuroalueen laajuus on karkeasti sanottuna noin 8 m ja sulakartion vaihteluväli noin 

1 m.  

Mikäli sulan tiheys kasvaa jähmettymisen aikana, tai jos rakenteeseen syntyy hal-

keamia, virtaus pyrkii kääntymään kohti keskilinjaa. Tällöin keskilinjalle syntyy keski-

linjasuotaumaa, jonka seosainepitoisuus on suurempi kuin muulla rakenteella.  Keskilin-

jasuotauman on havaittu aiheuttavan ongelmia varsinkin korkeahiilisissä teräksissä, 

joissa seosaineet ja epäpuhtaudet kerääntyvät keskilinjalle aiheuttaen epätasaisuutta 

aihion ominaisuuksissa. Aihion keskilinjasuotauma periytyy myös valmiin, valssatun 

levyn ominaisuuksiin ja voi aiheuttaa esimerkiksi halkeamia ja huokoisuutta. Suo-

tauman periytymisestä lopullisen tuotteen rakenteeseen on käsitelty kattavammin kappa-

leessa 4. (Flemings 1974: 252, Ghosh 2001: 6)  
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Makrosuotaumista käytetään termejä positiiviset ja negatiiviset makrosuotaumat, sillä 

nämä termit kertovat suotauman seosainepitoisuuden verrattuna keskimääräiseenpitoi-

suuteen. Positiivisia suotaumia syntyy alueille, joille rikastunut sula on virrannut.  Ne-

gatiivinen suotauma syntyy puolestaan vapaista kiteistä, jotka ovat irronneet dendriittien 

kärjistä tai/ja muodostuneet tasa-aksiaalisella vyöhykkeellä. Kun edellä mainitut vapaat 

kiteet kasaantuvat tiettyyn kohtaan valunauhaa, syntyy alueita, jotka sisältävät suhteelli-

sen vähän seosaineita. Kun keskilinjasuotaumaa esiintyy, sen viereen molemmin puolin 

voi muodostua negatiivisesti suotautuneet alueet rikastuneen sulan virtauksesta johtuen, 

jolloin vieressä olevien alueiden seosaineet ovat siirtyneet vielä sulana olevaan osaan 

valunauhassa. Kuvasta 9 nähdään hiilestä rikastunut alue aihion keskilinjalla sekä nega-

tiivisesti suotautuneet alueet aivan keskilinjan vieressä. (Ghosh 2001: 11–12, Emtage et 

al. 2003: 31) 

 

Kuva 9. Hiilen konsentraatioprofiili jatkuvavaletussa aihioissa. (Emtage et al. 2003: 

193) 

Keskilinjasuotauman kannalta tasa-aksiaalisten kiteiden kasvua mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa jähmettymistä pidetään hyödyllisenä, koska ne estävät pylväsdendriitti-

sen alueen laajenemisen keskilinjalle. Tällöin mikrosuotautuneet alueet hajaantuvat ja 

näin makrosuotauman syntyminen keskilinjalle on vaikeampaa. Jähmettymiskutistumi-

nen, valunauhan pullistuminen ja aihion keskilinjan nopeampi lämpötilan lasku lisäävät 

rikastuneen sulan virtausta kohti keskilinjaa. Liian suuret tasa-aksiaaliset kiteet voivat 
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muodostaa siltoja keskilinjan yli, niinpä kiteiden koko tulisi pyrkiä pitämään mahdolli-

simman pienenä. Keskilinjasuotaumaa syntyy helposti seuraavissa tapauksissa (Ghosh 

2001: 17–18, Kytönen 2011):  

 Jähmettymisrakenne on pylväsdendriittinen,  

 Mikrosuotautuminen on suurta, 

 Valunauhan puuroalue on suuri, 

 Valunauhassa esiintyy jähmettymiskutistumista, 

 Valunauhan pullistumista tapahtuu. 

Keskilinjasuotaumaa voidaan pyrkiä vähentämään käyttämällä softreduktiota, jolla tar-

koitetaan jatkuvavalun aikana valunnauhaan suoritettavaa pientä reduktiota. Softreduk-

tio kompensoi jähmettymiskutistumista ja pyrkii tasoittamaan kemiallisen koostumuk-

sen vaihteluja pylväsdendriittisessä jähmettymisrakenteessa. (Kytönen 2011) 

Jatkuvavaletun aihion keskilinjassa esiintyy pitkittäissuunnassa paljon koostumukselli-

sia eroja, sillä jähmettymisrintama ei etene tasaisesti, vaan pulsseittain. Pulsseittain ete-

neminen johtuu lämmönvirtauksen vaihtelusta, pyörteistä ja muista virtauksen epätasa-

painoista sekä kokillin oskiloinnista (värähtelystä). Epätasaisesta etenemisestä seuraa, 

että pylväsdendriittirintamat voivat usein yltää lähelle keskilinjaa ja muodostavat siltoja, 

jotka estävät jähmettymiskutistumisen muodostamien onkaloiden täyttymistä rikastu-

mattomalla sulalla. Näinpä rikastunut sula kulkeutuu onkaloihin ja keskilinjasuotauma 

lisääntyy. Mikäli sula ei pääse kulkemaan lainkaan onkaloihin, syntyy valurakenteeseen 

huokoisuutta, jota kutsutaan pienoisvalanteeksi (mini-ingot). Pitoisuusvaihtelua voi ai-

heuttaa myös toisiojäähdytyksen epätasaisuus valunauhan keskiosan ja reunojen välillä. 

(Ghosh 2001: 17–19) 

Korkealla ylilämmöllä voi tapahtua silloittumista pylväsdendriittien edetessä liian nope-

asti paikallisesti. Näin tapahtuessa dendriitit yhdistyvät toisesta suunnasta eteneviin 

dendriitteihin ja muodostavat ”sillan”, joka estää sulan virtaamisen. Tästä voi seurata 

pienoisvalanteiden syntyminen, joiden uskotaan aiheuttavan vakavaa keskilin-

jasuotaumaa, halkeamia ja huokoisuutta. Silloittumista syntyy sivuseinämän alkuperäi-

sen lämpötilangradientin vuoksi. Tällöin seinämän yläosassa lämpötila on matala ja 

alaosassa korkea. Sulan teräksen virtaus on estynyt, kun jähmeän osuus saavuttaa 0,3 tai 

suuremman osuuden. Silloittunut osio määritetään seuraavasti: jähmeän osuus keskus-
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tassa saavuttaa 0,3 osuuden nopeinten, jonka alapuolella on alue, jonka jähmeän osuus 

on alle 0,3. Silloittumista tapahtuu hieman aihion keskilinjan yläpuolella, sillä aihion 

yläosan jähmettyminen on viivästynyt aihion pinnan kuuman sulan vuoksi. Mikäli läm-

pötila (kuva 10) on seinämän yläosassa korkea ja alaosassa matala, ei silloittumista ta-

pahdu. (Choudhary & Ganguly 2007: 1759–1760, Murao et al. 2014: 361) 

 

Kuva 10. Lämpötilagradientti sivuseinämässä. (Murao et al. 2014: 361)  

Mikäli silloittumista ei tapahdu, keskilinjalle syntyy negatiivinen suotauma, jonka hiili-

pitoisuus Murao et al. (2014) tutkimuksessa on 0,102 %, keskiarvon ollessa 0,103 %, 

jolloin suotaumasuhde on 0,99. Silloittumisen kanssa negatiivisen suotauman minimi 

hiilipitoisuus laskee 0,08 %-yksikköä ja positiivinen keskilinjasuotauma sisältää jopa 

0,12 % hiiltä, jolloin suotaumasuhde on 1,2. Negatiivisen suotauman alalaita on koske-

tuksissa positiivisen suotauman ylälaitaan silloittumisen rajapinnassa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että positiivinen keskilinjasuotauma syntyy kun silloittumista tapahtuu. (Murao et 

al. 2014: 361–362) 

Murao et al. (2014: 362–364) tutkimuksen mukaan lämpö- ja liuoskonvektion aiheutta-

mat sulan virtaukset eivät vaikuta positiivisen suotauman syntymiseen, vaan ainoastaan 

silloittumisen sijaintiin ja ajoitukseen. Jähmettymiskutistumisen aiheuttama pakotettu 

konvektio sen sijaan vaikuttaa ratkaisevasti positiivisen suotauman syntymiseen. Nega-

tiivinen suotauma syntyy silloittumisen yläpuolelle, kun positiivinen suotauma syntyy 
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silloittumisen alapuolelle. Silloittumisen alapuolella sulan virtauskanavat muodostavat 

V-suotaumaa. Keskilinjasuotauma syntyy seuraavalla tavalla:  

 silloittuminen muodostuu,  

 negatiivinen paine kehittyy,  

 sulan teräksen virtaus,  

 virtauskanavien synty silloittumisen ytimen ulkopuolelle ja  

 positiivisen suotauman rikastuneen sulan siirtyessä jähmettymiskuorelta keskilinjalle.  

3.3.3 Semimakrosuotauma 

Semimakrosuotauma syntyy aivan kuten makrosuotauma, eli rikastuneen sulan liikku-

misesta puuroalueella. Erona makrosuotaumaan on se, että sula ei pääse niin hyvin kul-

keutumaan keskilinjalle asti. Semimakrosuotauma esiintyy joko pistemäisinä suotaumi-

na laajalle levinneellä keskialueella tai viivamaisina suotaumina. Pistemäisen suotaumi-

en koko tulisi olla alle 2–3 mm, jotta hyvät aihion ominaisuudet saavutetaan.   Viiva-

maista V-suotaumaa syntyy, kun aihiossa on laaja tasa-aksiaalinen jähmettymisrakenne 

keskustassa. Tasa-aksiaaliset kiteet eivät kiinnity jähmettyvän valunauhan kuoreen, 

vaan ne kasaantuvat puuroalueelle sulakartion mukana. Kiteet liikkuvat toistensa ohitse 

muodostaen samalla käytäviä, joihin interdendriittinen sula virtaa ja alkaa siten muodos-

taa V-suotaumaa onkaloihin. Semimakrosuotaumat voivat olla kuitenkin haitallisia te-

räksen hitsattavuuden tai vetyhalkeilualttiuden kannalta.  (Ghosh 2001: 21, Mizoguchi 

2003, 7–8, Lesoult 2005: 20) 

V-suotauma voi kääntyä käänteiseksi V-suotaumaksi, mikäli valunauhaa puristetaan 

softreduktiolla loppujähmettymisen jälkeen liikaa. Semimakrosuotaumissa seosaineiden 

konsentraatio on tyypillisesti suurempi kuin mikrosuotaumissa. Tsuchidan (1984: 900–

901) tutkimuksessa mangaanin pitoisuus on 0,9-1,5 -kertainen mikrosuotaumassa, kun 

semimakrosuotaumissa se on 0,8–2 -kertainen matriisiin verrattuna. Fosfori on mik-

rosuotaumissa 1–4 -kertainen, kun semimakrosuotaumissa pitoisuus on jopa 1–13 -

kertainen perusmatriisiin verrattuna. Kuvassa 11 nähdään tyypillistä V-suotaumaa aihi-

oissa. (Shima et al. 2004: 21–23) 



30 

 

 

Kuva 11. Tyypillistä V-suotaumakuviota aihiossa. (Mizoguchi 2003: 8) 

3.4 Suotauman hallinta valun aikana 

Hallitsemalla jatkuvavalun parametreja voidaan vaikuttaa teräksen valurakenteeseen 

sekä suotaumien määrään ja muotoon. Nämä jatkuvavaluun liittyvät tekijät ovat seuraa-

via: teräksen kemiallinen koostumus, ylilämpötila, valunopeus, jäähtymisen jakauma, 

valupaksuus, valukone (dimensiot, kunto), softreduktio ja sähkömagneettinen sekoitus. 

Näitä suotauman hallintaan liittyvien muuttujien vaikutuksia käydään läpi seuraavissa 

kappaleissa.  

3.4.1 Teräksen kemiallinen koostumus 

Teräksen seostuksesta riippuvaisten likvidus- ja soliduslämpötilojen välinen lämpötila-

alue määrittää valun puuroalueen laajuuden. Mitä suurempi lämpötilojen välinen alue 

on, sitä suurempi myös puuroalue on. Teräksen kemiallinen koostumus vaikuttaa myös 

jähmettymiskutistumiseen ja dendriittien muotoon ja kokoon. Pienemmät dendriitit 

edesauttavat homogeenisemman rakenteen saavuttamista. Dendriittien faasimuutokset 

riippuvat enimmäkseen vain hiilipitoisuudesta, kuten kuvan 6 (sivu 26) rauta-hiili-

tasapainopiirroksen sulan lämpötilan osiosta voidaan havaita. Muilla seosaineilla kuten 

mangaanilla, kromilla, vanadiinilla ja molybdeenilla on hieman vaikutusta, varsinkin 

runsaasti seostetuissa laaduissa, jolloin FeC-faasidiagrammi ei päde sellaisenaan. Kun 

teräksen hiilipitoisuus on matala 0–0,1 % sulan jähmettyminen tapahtuu aina suoraan 

deltaferriitti-faasin alueella. Näissä teräksissä voi aiheutua ongelmia jähmettymiskutis-
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tumisesta, joka tapahtuu kiinteän faasimuutoksen aikana deltaferriitistä austeniitiksi. 

(Louhenkilpi 2011b, Presslinger et al. 2006a: 1845, Louhenkilpi 2011a: 27–28)  

Mikäli hiilipitoisuus on lähellä 0,1 %, faasimuutos tapahtuu heti soliduslämpötilan ala-

puolella, jolloin valunauhan kuori on vielä ohut. Tästä seuraavan jähmettymiskutistumi-

sen vuoksi kontakti valukuoren ja kokillin välillä on heikko, mikä huonontaa lämmön-

siirtoa, mistä voi aiheutua raekoon kasvua. Kun teräksen hiilipitoisuus nousee välille 

0,1–0,18 %, jähmettyminen tapahtuu ainakin osittain peritektisen reaktion kautta. Ensin 

sulasta alkaa muodostua deltaferriittiä, jolloin mikrosuotautuminen on kohtuullisen 

pientä. Tämän jälkeen lämpötilan laskiessa peritektiseen lämpötilaan (1493 °C) käyn-

nistyy reaktio, jossa sulasta ja deltaferriitistä alkaa muodostua austeniittia. Tämä reaktio 

alkaa dendriittien reunoilta ja austeniitti alkaa kasvaa sekä dendriitin sisään, että sulaan 

päin. 0,18 % hiiltä sisältävässä teräksessä rakenne on täysin austeniittinen peritektisen 

reaktion lopussa soliduspisteessä. Korkeassa lämpötilassa tapahtuva faasimuutos aus-

teniitiksi, johtaa nopeaan diffuusion, minkä seurauksena voi aihioon muodostua suuri 

raekoko. (Louhenkilpi 2011a: 27–29, Shibata et al. 2000: 981) 

0,18–0,51 % hiilipitoisuuden teräksillä jähmettyminen jakaantuu kolmeen eri vaihee-

seen. Aluksi sulasta alkaa muodostua deltaferriittiä, ja kun loppusula tulee tasapainoon 

austeniitin ja deltaferriitin kanssa, alkaa peritektinen reaktio. Eli sula ja deltaferriitti 

muuttuvat austeniitiksi. Kun deltaferriittinen rakenne on kokonaan hävinnyt, solidus-

lämpötilaa ei ole vielä saavutettu, joten jäljelle jäänyt sula muuttuu kolmannessa vai-

heessa austeniitiksi. Hiilipitoisuuden ollessa yli 0,51 % jähmettymisessä sulassa syntyy 

vain austeniittia. Mitä lähempänä hiilipitoisuus on 0,51 %:a, sitä voimakkaampaa mik-

rosuotautuminen on, sillä rakenne jähmettyy vähemmän ferriittisesti kuin matalahiiliset 

teräkset.   (Louhenkilpi 2011a: 29–30) 

Louhenkilven (2011b) mukaan makrosuotautumisen estämiseksi tulisi pyrkiä välttä-

mään voimakkaasti mikrosuotautuvia seosaineita ja epäpuhtauksia, kuten esimerkiksi 

fosforia, rikkiä ja booria. Ristolan (2011: 111) diplomityössä valssattujen koenauhojen 

seosaineista voimakkaimmin suotautuivat magnaani ja kromi, sekä pii hieman maltilli-

semmin, kun analyysi tehtiin WDS:n avulla, jolla mitattiin viiden alkuaineen pitoisuuk-

sia (Fe, Si, Mn, Cr ja Al). Mangaanin ja kromin seosainepitoisuus jopa kaksinkertaistui 

suotaumissa matriisiin verrattuna.  



32 

 

Kuvan 12 diagrammista nähdään, että tasa-aksiaalisen jähmettymisrakenteen kasvaessa 

mangaanin ja rikin suotautuminen keskilinjalle vähenee. Mangaani ja rikki muodostavat 

MnS-sulkeumia, jotka ovat haitallisia teräksen iskusitkeyden kannalta. Mikäli loppu-

tuotteessa esiintyy suotaumanauhoja, niiden sisällä usein esiintyy MnS- sekä muita sul-

keumia (Spitzig 1983: 281).   

 

Kuva 12. Tasa-aksiaalisen alueen laajuuden vaikutus mangaanin ja rikin keskilin-

jasuotautumiseen (Koostumus 0,08–0,12 % C, 1,15–1,30 % Mn). (Irving 1993: 126)  

3.4.2 Sulan ylilämpötila 

Sulan ylilämpötila tarkoittaa sulan todellisen valulämpötilan lämpötilaeroa terässeoksen 

likviduslämpötilaan. Kuvasta 13 nähdään korkeamman sulan ylilämmön tuottavan vä-

hän tasa-aksiaalista jähmettymisrakennetta. Kun tasa-aksiaalisen alueen osuus raken-

teesta vähenee, pylväsdendriittisen rakenteen osuus kasvaa. Näin ollen pienellä yliläm-

möllä saadaan suurin tasa-aksiaalinen alue valunauhan keskustaan, kun taas korkealla 

ylilämmöllä saadaan valurakenne mahdollisimman pylväsdendriittimäiseksi. Tämä joh-

tuu siitä, että sulalla kestää kauemmin jäähtyä sopivaan lämpötilaan tasa-aksiaalisten 

kiteiden ydintymistä varten. (Louhenkilpi 1992: 61, Irving 1993: 126, Krauss 2003: 

784) 
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Kuva 13. Ylilämmön vaikutus valun kolumnaarisiin ja tasa-aksiaalisiin osuuksiin. 

(Koostumus 0,08–0,12 % C, 1,15–1,30 % Mn) (Irving 1993: 125) 

Senk (2011: 29) on kuvaillut erilaisia valutyyppejä, joiden avulla saadaan haluttu jäh-

mettymisrakenne, joiden perusperiaatteet ovat seuraavat: 

 Käyttämällä matalaa ylilämpöä ja tavanomaista tai heikkoa jäähdytystä saavute-

taan tasa-aksiaalisesti kiteytyneitä alueita sekä ylä- että alapuolella aihion keski-

linjaa.  

 Korkea ylilämpö ja voimakas jäähdytys tuottavat lähes täysin pylväsmäisen 

dendriittisen rakenteen, jossa ei ole pienoisvalanteita ja sisältää hyvin vähän 

huokoisuutta. 

 Kun ylilämpö on edellä mainittujen valutyyppien väliltä, syntyy sekarakennetta, 

jossa esiintyy pylväsdendriittistä sekä tasa-aksiaalista rakennetta. 

Korkea ylilämpö ja tehokas jäähdytys pienentävät puuroalueen laajuutta ja siten alttiutta 

keskilinjasuotaumaan. Liian korkea ylilämpö voi aiheuttaa kuitenkin valunauhan puh-

keamisen. Lisäksi korkean ylilämmön valuparametreilla valunauhan pullistuminen lop-

puvaiheessa voi olla haitallista, sillä seosaineista rikas sula pääsee virtaamaan pylväs-

dendriittien välissä kohti keskustaa. Korkean ylilämmön avulla loppujähmettyminen voi 

lyhentyä, joka voi johtua sulan paremmasta syötöstä. (Louhenkilpi 2011b, Kytönen 

2011) 
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Kuva 14. Hiilen keskilinjasuotauma-asteen muutos tasa-aksiaalisen alueen kasvaessa 

korkeahiilisissä teelmissä (Koostumus 0,75–0,8 % C, 0,66–0,74 % Mn, 0,16–0,20 % 

Si). (Choudhary & Ganguly 2007: 1763) 

Kuvasta 14 nähdään, että kun tasa-aksiaalisen rakenteen osuus lisääntyy jähmettymisra-

kenteessa, keskilinjasuotauma-aste pienenee. Choudaharyn & Gangulyn (2007: 1762–

1763) mukaan keskilinjasuotauma hajoaa V-suotaumaksi keskilinjan ympärille, kun 

ylilämpö on alle 21–23 °C. Matala ylilämpö ei siis välttämättä takaa parasta mahdollista 

tilannetta suotautumisen kannalta, sillä keskilinjasuotauman sijasta aihioon voi syntyä 

V-suotaumia. Tsuchidan (1984: 900–901) mukaan korkealla ylilämmöllä pistemäisen 

suotauman koko on pienempi kuin matalalla ylilämmöllä. Matala ylilämpö ei puolestaan 

tuottanut keskilinjasuotaumaa lainkaan. Ylilämmöllä ei ole juuri merkitystä suotauman 

seosainekonsentraatioon fosforin ja mangaanin tapauksissa, vaan enemmän vaikutusta 

suotauman muotoon. Matalan ylilämmön tuottamalla tasa-aksiaalisella jähmettymisra-

kenteella seosainerikas sula pääsee sekoittumaan paremmin, mistä seuraa mik-

rosuotaumien leviämistä laajemmalle alueelle ja samalla keskilinjasuotauma vähenee. 

(Ludlow et al. 2002: 21, Kytönen 2011) 

Ludlowin et al. (2002: 104) tutkimuksen osapuolet havaitsivat keskilinjasuotauman 

määrän vähenevän aihiossa, kun käytetään matalaa ylilämpöä valun aikana. Valun kan-

nalta hankalaksi erittäin matalan ylilämmön käyttämisen tekee se, että riittävä hyöty 
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suotautumiseen nähden saadaan vasta silloin, kun valulämpötila on jo niin lähellä likvi-

dus-lämpötilaa, että valun- ja sulanhallinta vaikeutuu huomattavasti. Pahimmassa tapa-

uksessa liian lähellä soliduslämpötilaa oleva ylilämpö voi aiheuttaa valunkeskeytyksen, 

joista aiheutuu ongelmia ja todennäköisesti pitkä tuotantokatkos. 

3.4.3 Valunopeus 

Valunopeudella voidaan vaikuttaa sulakartion pituuteen, eli käytännössä jähmettymisen 

aikana esiintyvän puuroalueen laajuuteen. Kun valunopeus on suuri, puuroalue on laaja 

ja silloin jähmettymisen aikana syntyy enemmän makrosuotaumaa. Valunopeuden ol-

lessa suuri, valunauhan kuori muodostuu ohuemmaksi kuin hitaalla valunopeudella. 

Ohuemmasta kuoresta voi seurata valunauhan pullistumista, joka lisää rikastuneen sulan 

liikettä aiheuttaen keskilinjan makrosuotaumaa. Valunopeuden muutokset voivat vaikut-

taa softreduktion ohjaukseen, sillä jos valunopeuden muutokset ovat hyvin äkillisiä, 

dynaaminen softreduktio ei ehdi välttämättä reagoida riittävän nopeasti tilanteeseen.  

(Kytönen 2011, Irving 1993: 150, Vuorenmaa 2012: 37)  

3.4.4 Valuaihion paksuus 

Louhenkilven (2011b) mukaan hienorakeinen pylväsdendriittinen rakenne keskustaan 

asti on hankala saavuttaa muuta kuin pienillä billeteillä. Pylväsdendriittisen rakenteen 

saavuttaminen on mahdollista slab-aihiolla ainakin 150 mm aihionpaksuuteen saakka. 

Aihion paksuuden ollessa suurempi kuin 150 mm, jolloin pylväsdendriittisen rakenteen 

luominen on huomattavasti haastavampaa. Esimerkiksi 175 mm aihionpaksuudella pyl-

väsdendriittinen rakenne voi olla mahdollista saavuttaa korkealla ylilämmöllä ja kovalla 

jäähdytyksellä. Korkeaan ylilämpöön ja kovaan jäähdytykseen lisäämällä sopiva softre-

duktio, voidaan vähentää keskilinjasuotauman voimakkuutta, mitä tyypillisesti muodos-

tuu pylväsdendriittisen jähmettymisen vaikutuksesta. Ludlowin et al. (2002: 104) tutki-

muksen mukaan käyttämällä upotettua valua (submerged pouring) 140 mm aihiopak-

suudella, saatiin suotauman määrä matalaksi. 

Käytettäessä 175 mm aihioita kuumavalssauksen kokonaisreduktio laskee verrattuna 

210 mm ja 270 mm aihion paksuuksiin. Kraussin (2003: 785) mukaan kuumavalssauk-

sen kokonaisreduktion kasvaessa suotaumanauhat kutistuvat lopullisessa tuotteessa. 

Pieni aihiokoko hienontaa dendriittistä rakennetta, mutta silloin kuumamuokkauksessa 



36 

 

ei voida välttämättä homogenisoida suotaumarakennetta valssaamalla riittävästi, sillä 

pistoja tulee vähemmän ja näin ollen kokonaisreduktio jää pienemmäksi. (Krauss 2003: 

785)  

Louhenkilven (1992: 76) kirjan mukaan billet-valukoneilla on pystytty poistamaan kes-

kustan tasa-aksiaalinen rakenne kokonaan ja korvaamaan se pylväsdendriittisellä raken-

teella. Billet-aihiot ovat yleensä neliönmuotoisia aihioita, joiden yhden sivun leveys on 

väliltä 80–150 mm. Kun tasa-aksiaalinen rakenne puuttuu aihion keskustasta, sulan 

syöttö alaspäin on hyvä ja näin ollen makrosuotautuminen ja huokoisuus vähenevät. 

Kyseisen sulatuksen praktiikkaan kuuluu korkea ylilämpö ja voimakas sekundäärijääh-

dytys. (Louhenkilpi 1992: 25, 76) 

3.4.5 Toisiojäähdytys 

Toisiojäähdytyksen avulla voidaan suorittaa terminen softreduktio, jonka tarkoituksena 

on tasata valunauhan keskilinjan ja kuoren välisiä jäähtymisnopeuksia sulakartion lop-

pupään alueella, jotta valunauhan kutistumat olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan 

eri kohdissa. Sulakartion erot johtuvat lämpötilaeroista valunauhan keskustan ja reunan 

välillä. Erot sulakartiossa aiheuttavat suotauma-asteen vaihtelua aihion poikittaissuun-

nassa. Jähmettymisen loppuvaiheessa valunauhan keskuksen jäähtymisnopeus on suu-

rempi kuin kuoren, joten tätä voidaan tasoittaa lisäämällä jäähdytystä sulakartion loppu-

päässä, jotta kuoren jäähtymisnopeus kasvaisi. Aivan kuten mekaanisessa softreduktios-

sa, liian aikaisin suoritettu terminen softreduktio vahvistaa keskilinjasuotaumaa. (Sives-

son et al. 1993: 1, 6–8, Kytönen 2011) 

Kuvan 15 viivojen välisellä alueella pyritään havainnollistamaan puuroalueen laajuutta, 

johon voidaan vaikuttaa käyttämällä korkeaa ylilämpöä, jolloin ylempi viiva laskisi 

alemmas ja suuren jäähdytyksen avulla saadaan alempi viiva ylemmäs. Näin ollen saa-

daan pienennyttyä jähmettymisen puuroaluetta, mikä parantaa jähmettymisen homo-

geenisuutta ja lyhentää sulakartion pituutta. (Louhenkilpi 2011b, Kytönen 2011) 
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Kuva 15. Jähmettymisrakenteen puuroalueen laajuus. (Louhenkilpi 2011b) 

Kun valunauhan kuori jähmettyy riittävän paksusti pinnasta, jäähdytyksellä ei ole enää 

juuri vaikutusta sula-kiinteä – rajapinnan lämmönpoistoon, eikä näin vaikuta enää juuri 

jähmettymisrakenteeseen. Tehokkaan jäähdytyksen avulla valunauhan kuori pysyy pa-

remmin muodossaan jäähdytysrullien välisellä matkalla ja näin nauhan pullistumista 

esiintyy mahdollisimman vähän. Tutkimusten mukaan voimakas toisiojäähdytys on te-

hokas keino vähentää keskilinjasuotaumaa, sillä se alentaa valunauhan kuoren lämpöti-

laa loppujähmettymisen aikana. Toisiojäähdytyksen kasvaessa liian suureksi, havaittiin 

säröilyä valunauhan pinnassa, mikä rajoittaa erittäin voimakkaan jäähdytyksen käyttöä. 

(Irving 1993: 147–149, Ludlow V et al. 2002: 104, Kytönen 2008)  

Suuri toisiojäähdytys estää siis pullistumisesta aiheutuvaa sulan liikettä, tosin myös va-

lunauhan kuoren muokkausta vastustava voima kasvaa, jolloin softreduktion suoritus 

riittävällä voimalla vaikeutuu. Liiallinen toisiojäähdytys puuroalueella voi aiheuttaa 

austeniitin faasimuutosta ferriitiksi, mikä lisää pullistumista johtuen tilavuudenmuutok-

sesta ja lisää siten suotautumista keskilinjalle. Mikäli toisiojäähdytys on epätasainen 

keskustan ja reunojen välillä, se voi vaikuttaa sulakartion muotoon, esim. muodostaen 

kaksoiskartion. Emtagen et al. (2003: 144) mukaan matalahiilisillä teräksillä voidaan 

voimakkaan toisiojäähdytyksen avulla vähentää fosforin suotautumista valun aikana.   

(Tsuchida et al. 1984: 904, Sivesson et al. 1993: 7, Kytönen 2008)  
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3.4.6 Softreduktio 

Softreduktio tarkoittaa nimensä mukaisesti kevyttä reduktiota, jonka avulla pyritään 

ehkäisemään keskilinjasuotauman syntyä loppujähmettymisen alueella. Softreduktion 

puristuksen tulisi olla juuri sen suuruinen, jotta jähmettymiskutistumisen vaikutus saa-

taisiin eliminoitua. Softreduktion ajoitus tapahtuu tyypillisesti loppujähmettymisen vai-

heeseen, jossa kiinteän faasin osuus (fs) on yli 0,25, tyypillisesti väliltä 0,3–0,7. Mikäli 

reduktio aloitetaan ennen fs = 0,25 -rajaa, keskilinjasuotauma lisääntyy.  Kytösen (2011) 

mukaan softreduktio ei ole tehokasta fs = 0,7 jälkeen, sillä muodostuvat pallomaiset 

suotaumat muuttuvat nauhamaisiksi lopussa suoritetun softreduktion vuoksi. Sopivaan 

reduktion määrään vaikuttaa monta tekijää kuten valukoko, valukone ja reduktiotapa. 

Tyypillisesti suoritettu kokonais-softreduktio on muutamia millimetrejä, kuten 2–10 

mm. Lisäksi liian suurella reduktiolla voidaan aiheuttaa V-suotaumien kääntyminen 

käänteisiksi V-suotaumiksi. Kuvassa 16 on softreduktion periaatekuva, josta nähdään 

reduktioväli a–b, dynaamisen reduktion määrä sekä softreduktion sijainti valunauhan 

pituussuunnassa. (Lesoult 2005: 20, Mizoguchi 2003: 10, Ogibayashi et al. 1991: 1407, 

Kytönen 2011, Haapala 1999: 33, 38–39, Shima et al. 2004: 21–22) 

 

Kuva 16. Softreduktion periaatekuva. (Jatkuvavalulinjat 2012) 
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Softreduktio suoritetaan valunauhan paksuussuunnassa lähellä sulakartion päätä. Tämän 

avulla pyritään kompensoimaan valunauhan terminen kokoonpainuminen ja jähmetty-

miskutistuminen. Näin tekemällä vaikeutetaan rikastuneen sulan ajautumista puuroalu-

een päähän ja estetään täten makrosuotautumista keskilinjalle. Toisin sanoin softreduk-

tion avulla pyritään vaikuttamaan sulan liikkeeseen jähmettymisen loppuvaiheessa. 

(Matsumiya 2006: 1800, Reichert et al. 2002: 22) 

Pylväsmäinen dendriittinen vyöhyke ei kykene liikkumaan hallitsemattomasti valunau-

han sisällä, näinpä softreduktion avulla voidaan vaikuttaa nauhan sisäosiin tehokkaasti. 

Softreduktion tehokkuus voi heikentyä, mikäli tasa-aksiaalinen vyöhyke on laaja, sillä 

sulavyöhykkeen virtausominaisuudet voivat vaihdella valunauhan sisällä, esimerkiksi 

vaihtelevan jäähdytyksen takia. Mizoguchin (2003: 11) mukaan softreduktion käyttö on 

jopa haitallista tasa-aksiaalisen jähmettymisrakenteen yhteydessä, jolloin rikastunut sula 

voi liikkua arvaamattomasti ja voimistaa semimakrosuotautumista.  (Mizoguchi 2003: 

11) 

Mikäli softreduktio ylittää valunauhan termisen kokoonpainumisen ja jähmettymiskutis-

tumisen, aiheutuu seosainerikkaan sulan liikettä valusuuntaa vasten ja makrosuotauman 

muodostumista. Tällöin softreduktiosta ei ole hyötyä, sillä sen tarkoitus on vähentää 

suotaumaa. (Matsumiya 2006: 1800, 1803) 

Jähmettyminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen softreduktion kannalta. Ensimmäises-

sä vaiheessa sula pystyy liikkumaan valunauhassa pitkittäin ja poikittain ja toisessa vai-

heessa sula on liian jähmeää liikkumaan valunauhan sisällä. Mikäli softreduktio on liian 

voimakasta vaiheessa yksi, syntyy käänteistä V-suotaumaa ja jos vähäisempää, syntyy 

V-muotoista suotaumaa. Toisen vaiheen aikana syntyvä suotaumarakenne riippuu re-

duktion voimakkuudesta. Ilman softreduktiota syntyy hyvälaatuisia pistemäisiä suo-

taumia ja softreduktion kanssa suotaumarakenne on viivamainen. (Shima et al. 2004: 

21) 

Sulakartion paikka vaikuttaa olennaisesti softreduktion hyödyllisyyteen. Mikäli valuno-

peus on hidasta ja sulakartio liikkuu valukoneessa kohti meniskusta, jähmettyminen 

tapahtuu aiemmin. Tällöin softreduktio ei ole tehokkaimmillaan, sillä se puristaa tällöin 

kohdasta, jossa kiinteän faasin osuus on haluttua suurempi. Dynaamisen softreduktion 
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avulla voidaan kuitenkin säätää softreduktiota valun aikana muuttuvien valuparametrien 

seurannalla. Ruukilla Raahessa jatkuvavalukone 6 on varustettu dynaamisella säätö-

mahdollisuudella.  Mikäli nopeuden muutokset ovat hyvin äkillisiä, dynaaminen softre-

duktio ei ehdi välttämättä reagoida riittävän nopeasti muutoksiin. (Senk 2011: 19, Jat-

kuvavalulinjat 2012, Haapala 1999: 57, Vuorenmaa 2012: 37) 

Sulatolla käytössä oleva DynaPhase-ohjelmisto laskee parametrit teräksen jähmettymi-

selle (tiheys, entalpia, lämmönjohtokyky ja kiinteän faasin osuus puuroalueesta) sula-

tuskohtaisesti teräksen kemiallisen koostumuksen perusteella. Tämä mahdollistaa uusi-

en teräslajien ja -koostumuksien jähmettymisen simuloinnin jo tuotteen suunnitteluvai-

heessa, sillä softreduktion kohdan ja määrän merkitys on suuri vaativilla laaduilla ja 

siten on tiedettävä puuroalueen paikka laatukohtaisesti. (Leinonen et al. 2013) 

3.4.7 Valukoneen kunto 

Valukoneen rullavälien geometrialla on suuri merkitys aihion sisäiseen laatuun. Koneen 

huonolla kunnolla voi olla vaikutusta aihion jähmettymisrakenteeseen ja suotautumi-

seen. Huonolla kunnolla voidaan viitata esimerkiksi rullien heikkoon tuentaan tai liian 

suureen rullien etäisyyteen. Näissä molemmissa tapauksissa nauha voi alkaa pullistu-

maan ja näin ollen muodostaa seosainerikkaan sulan liikettä haitalliseen suuntaan. Ku-

vasta 17 nähdään kuinka valunauhan kuoren pullistuminen aiheuttaa pumppaavaa liiket-

tä sulassa. (Irving 1993: 140, Kytönen 2011) 

 

Kuva 17. Valunauhan pullistuminen tukirullien välissä loppujähmettymisen alueella. 

(Irving 1993: 144) 
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Mikäli valukoneen kunto on heikko, voi tästä aiheutua ongelmia halutun softreduktio 

määrän suorittamisessa (Barber et al. 2008: 59). Tämä ilmiö on havainnollistettu mak-

roetsauskuvien avulla kuvassa 18, josta nähdään myös hiilipitoisuuden vaikutusta suo-

taumaan. 

 

Kuva 18. Hiilipitoisuuden ja koneenkunnon vaikutus suotaumaan. (Barber 2008: 91) 

Kun jähmettyminen ei ole vielä kokonaan tapahtunut, voi koneen huono linjaus tai epä-

keskisyys aiheuttaa jännityksiä, joista voi seurata dendriittien välisiä säröjä. Säröihin 

rikastunut sula voi päästä kulkeutumaan koneen epälinjauksesta johtuen ja aiheuttaa 

siten makrosuotautumista. Mikäli rullaväleissä on liiallista poikkeamaa, aiheutuu valu-

nauhan pullistumista, mikä pumppaa seosainerikasta sulaa virtaamaan keskilinjalle. Ku-

vasta 19 nähdään kuinka makrosuotauma kasvaa lineaarisesti rullavälin poikkeaman 

kasvaessa. (Irving 1993: 142–144, Lesoult 2005: 27)   
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Kuva 19. Rullavälin poikkeaman vaikutus dendriittien väliseen makrosuotaumaan. (Ir-

ving 1993: 143) 

3.4.8 Sähkömagneettinen sekoitus 

Sähkömagneettisella sekoituksella tarkoitetaan sulan sekoittamista ja rakenteen homo-

genisoimista sähkömagneettisten kenttien avulla valun aikana. EMS (electromagnetic 

stirring) aiheuttaa konvektiovirtauksia jähmettymisrintaman edessä olevassa sulassa ja 

näin ollen tasaa sulan jakautumista eri rakenteen osiin. Sekoitus muuttaa normaalia 

jähmettymistapahtumaa, jolloin normaalin koostumuksen sulaa kulkeutuu dendriittien 

väliin ja koostumuserot tasoittuvat. EMS:ää voidaan käyttää kokillissa ja kokillin ala-

puolella, jolloin valu on suurimmaksi osaksi vielä sulaa, sekä juuri ennen loppusulan 

jähmettymistä. EMS laajentaa tasa-aksiaalisesti kiteytyneen alueen osuutta, jolloin syn-

tyy vähemmän keskilinjasuotaumaa. Tämän vuoksi pylväsdendriittisen jähmettymisra-

kenteen yhteydessä EMS:n käyttö ei ole kannattavaa. Kokillin jälkeisen sekoituksen 

hyödystä on eri mielipiteitä, osan tutkijoista mielestä tästä on hyötyä ja osan ei. (Irving 

1993: 129–130, 135, Louhenkilpi 1992: 69, Haapala 1999: 31–32) 
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4 SUOTAUMIEN VAIKUTUKSET LOPPUTUOTTEESEEN 

Lopputuotteen ominaisuuksiin vaikuttavat suotaumat ovat tyypillisesti makro- tai se-

mimakrosuotaumia. Selkeimmin suotaumien vaikutukset huomataan teräksen paksuus-

suuntaisessa kovuusprofiilissa ja heikentyneenä iskusitkeytenä suotauma-alueella. Suo-

taumien vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän suotaumat ovat rikastuneet 

seosaineista. Makrosuotaumista keskilinjalla on huomattu olevan vaikutus pinnanalai-

siin halkeamiin ja huokoisuuteen. Makrosuotautumisesta johtuvaa koostumuksen epäta-

saisuutta ei voida poistaa pitkälläkään lämpökäsittelyllä. Näin ollen suotaumista rikas-

tuneet alueet säilyvät ainakin jossain määrin lopputuotteeseen ja näkyvät myös sen omi-

naisuuksissa. Semimakrosuotaumien on havaittu altistavan teräksiä vetyhalkeilulle ja 

hankaloittavan hitsausta. Keskilinjasuotautumisen tiedetään aiheuttavan lopulliseen 

tuotteeseen kovia martensiittisia ja/tai bainiittisia alueita, mitkä heikentävät teräksen 

homogeenisuutta, mikäli teräksen mikrorakenne ei ole muutoinkin martensiittinen. (Mi-

zoguchi 2003: 10–11, Choudhary & Ganguly 2007: 1759, Suikkanen et al. 2013: 343, 

Lesoult 2005: 19–20, Tsuchida 1984: 899)  

4.1 Nauhoittuminen 

Kuumamuokkauksen aikana seosaineista rikastuneet alueet voivat muovautua nauha-

maisiksi alueiksi, jolloin lopputuote sisältää seosaineista rikastuneita ja köyhtyneitä 

vyöhykkeitä, mitkä näkyvät materiaalin mekaanisissa ominaisuuksissa. Kuumamuokka-

uksen avulla saadaan homogenisoitua rakennetta, ja mitä suurempi kokonaisreduktio on, 

sitä enemmän valun jähmettymisrakenne hienonee ja jähmettymiskutistumisen vaiku-

tukset katoavat. Tämän lisäksi kuumamuokkauksella muokataan samalla myös sul-

keumien muotoa. Nauhoittumisen ilmeneminen lopputuotteessa riippuu olennaisesti 

seostuksesta, valssausparametreista ja jäähdytysparametreista, joiden avulla hallitaan 

austeniitin hajoamista. (Krauss 2003: 785, 787, Majka et al. 2002: 1627) 

Nauhoittumisella on tarkoitettu perinteisesti ferriitti-perliitti faasien jakaantumista mik-

rorakenteeseen. Borin (1991: 1445–1446) tutkimuksen mukaan ferriitti-perliitti nauhoit-

tuminen näkyy myös teräksen ominaisuuksissa, vaikka kovuudessa ja lujuuksissa korre-

laatiota voimakkaan nauhoittumisen kanssa ei ole nähty. Voimakkaasti nauhoittuneiden 
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levynäytteiden venymät olivat hieman pienemmät kuin vähemmän nauhoittuneilla levy-

näytteillä. Selkein korrelaatio löytyi iskusitkeydestä, josta nähdään selkeästi trendi, jos-

sa iskusitkeys heikkenee nauhoittumisen lisääntyessä. Nämä vastaavat ferriitti-perliitti 

nauhoittumisen vaikutukset ominaisuuksiin on havaittu myös Grange:n (1971: 420–

425) tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi se, että sulkeumilla on heikentävä 

vaikutus rakenteen iskusitkeyteen, varsinkin poikittaisiin iskusauvoihin, jotka vaativat 

vähemmän energiaa murtumiseen kuin pitkittäiset sauvat, sulkeumien ollessa valssaus-

suuntaisia. Kuvan 20 mikrorakenteessa esiintyy ferriittiseen rakenteeseen syntyviä hii-

lestä rikastuneita perliittinauhoja.  

 

Kuva 20. Ferriitti (vaalea) ja perliittinauhoja (tumma). (Krauss 2003: 787) 

Rakenteen seosainepitoisuuserot aiheuttavat muutoksia austeniitin faasitransformaatios-

sa eri alueiden välillä, joten austeniitti-ferriittimuutoslämpötila Ar3 muuttuu. Ar3-

lämpötilan muutosta voidaan tarkastella seuraamalla mangaanin suotautumista. Sulan 

jähmettymisen aikana mangaani suotautuu jähmettymisdendriittien välissä oleviin sula-

alueisiin. Kun rakenne on jähmettynyt, on syntynyt mangaanista rikastuneita ja köyhty-

neitä alueita. Mangaanin suotautumisesta seuraa se, että Ar3-lämpötila laskee ja nousee 

eri osissa rakennetta. Kuumamuokkauksen jälkeisessä jäähdytyksessä, korkean Ar3-

lämpötilan alueet alkavat muuttua ferriitiksi ensimmäisenä. Tällöin hiili työntyy matalan 
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Ar3-lämpötilan alueille, josta syntyy perliittiä. Perliitin ja ferriitin syntyminen tapahtuu 

hyvin matalaseosteisissa teräksissä ja hitaalla jäähtymisellä. Lisäämällä seosaineita ja 

jäähtymisnopeutta ferriitti-perliitti nauhoittuminen häviää kokonaan, jolloin nauhoihin 

alkaa muodostua bainiitti ja/tai martensiittialueita. (Majka et al. 2002: 1627–1636) 

Rakenteen nauhamaisuus, ja nauhojen mikrorakenne-erot matriisiin näkyvät lopullisen 

tuotteen mekaanisissa ominaisuuksissa. Tasan:in et al. (2010: 835) tutkimuksen mukaan 

nauhoittumisen on todistettu useamman lähteen mukaan heikentävän murtumissitkeyttä 

sekä aiheuttavan pieniä muutoksia myötö- ja murtolujuuksissa. Osa tutkijoista on sitä 

mieltä, että nauhoittumisella ei ole vaikutusta iskusitkeyteen, osan mielestä vaikutusta 

on hieman ja loput uskovat vaikutuksen olevan suurta. Kuvasta 21 nähdään esimerkki 

hyvin voimakkaista suotaumanauhoista levyn keskilinjalla. Näytteen syövytys on tehty 

pikriinihapolla, jolloin varsinkin fosfori reagoi voimakkaasti syövytteen kanssa. (Lang 

2013) 

 

Kuva 21. Esimerkkikuva teräslevyn suotaumien nauhoittumisesta. Teräksen koostumus 

(sivu 54) ja valmistuspraktiikka (sivu 52) ovat samat kuin diplomityön nuorrutusteräk-

sellä, paitsi levyt on valssattu 210 mm aihiosta, joka on valettu normaalilla ylilämmöllä. 

(Lang 2013) 
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Suotauman vaikutusta suurlujuuksisten bainiittisten terästen ominaisuuksiin tutkittiin 

Caballeron et al. (2009: 5–6) raportissa, jonka mukaan voimakkaasti suuntautuneet mar-

tensiittinauhat rakenteessa sekä suotauman aiheuttama vaihtelu kovuudessa nauhojen ja 

perusaineen välillä voi johtaa iskusitkeyden alenemiseen. Ristolan (2011:104) mukaan 

martensiittinauhojen ja matriisin välinen kovuusero voi olla keskiarvokovuuksilla mita-

ten jopa yli 100 HV0,1. Barber et al. (2008: 35) mukaan keskilinjasuotauman on havait-

tu lisäävän vaikutustaan levyn mekaanisiin ominaisuuksiin levyn paksuuden kasvaessa. 

Tulokset viittaavat siihen, että ohuemman levyn kokonaisreduktio on riittävän suuri, 

jotta suotaumat litistyvät erittäin ohuiksi nauhoiksi, eivätkä täten vaikuta enää juurikaan 

mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Suikkasen et al. (2012: 340–341, 343) tutkimuksen mukaan TRIP-teräksillä korkeam-

mat hiilipitoisuudet sekä korkeammat päästölämpötilat lisäsivät valun aikana tapahtu-

neen suotautumisen vaikutusta lopputuotteeseen. Hiilipitoisuuden noustessa martensiit-

tisten suotaumien osuus rakenteesta kasvoi. Mikrokovuusmittaukset osoittivat, että ko-

vuus matriisin ja suotaumien välillä kasvoi hiilen määrän lisääntyessä. 450 °C päästön 

jälkeen matriisista tulee pehmeämpi kuin 150 °C päästölämpötilalla, mutta martensiitti-

set suotaumat eivät pehmene vastaavasti. Kovien martensiittialueiden muodostuminen 

keskilinjalle on peräisin seosaineiden (Mn, Cr ja Si) suotautumisesta valun aikana. Suo-

tautuminen voi aiheuttaa jopa 60 °C vaihteluja Ms-lämpötilaan, jonka vuoksi mikrora-

kenteesta ei tule tasaista.  

Suikkasen et al. (2012: 343) mukaan suotauman lisääntyminen ei vaikuta myötölujuu-

teen, mutta murtolujuuden kasvu johtuu martensiittialueiden kyvystä muokkauslujittaa 

rakennetta. Toisaalta kokonaisvenymä laskee, kun martensiittialueet lisääntyvät. Tähän 

syy on todennäköisesti se, että mikrorakenne-erot lisäävät paikallisia venymiä, mitkä 

johtuvat onkaloiden yhdistymisestä ja särön ydintymisestä onkaloiden avulla.  

Suotautumista voi pyrkiä vähentämään aihion homogenisointikäsittelyllä (1300 °C/48 

h), joka on hyödyllinen muun muassa iskusitkeyden arvoissa. Lopputuotteen myötölu-

juuteen homogenisointi ei juuri vaikuta, mutta murtolujuus laskee 0,2 % hiiliseosteisella 

teräksellä 1550 MPa:sta 1400 MPa:han ja 0,3 % hiiliseosteisella teräksellä noin 200 

MPa. Tämä oli odotettavissa, sillä suotautuminen ei vaikuta juurikaan myötölujuuteen, 

mutta vaikuttaa murtolujuuteen. (Suikkanen et al. 2012: 343–344) Tästä kuitenkin seu-
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raa myötö- murtosuhteen pieneneminen, mikä osaltaan heikentää teräksen muovatta-

vuutta ja särmättävyyttä.  (Brockenbrough  et al. 1995: 35) 

Lopullisesti nauhoittuminen saataisiin poistettua pitkällä korkean lämpötilan hehkutuk-

sella, mutta taloudellisesti se ei ole kannattavaa erittäin pitkien (26 h) pitoaikojen vuoksi 

(Majka et al. 2002: 1627). Herringin (2013: 16–18) artikkelin mukaan homogenisointi-

hehkutuksen pitoaika voi olla jopa yli 100 h, jotta suotautuminen saataisiin poistettua. 

Nauhoittumisen poistaminen on jossain tapauksissa termodynaamisesti mahdotonta, 

mutta nauhojen muotoa voidaan pyrkiä muokkaamaan lämpökäsittelyllä ja kuumavals-

sauksen deformaatiolla. (Tasan et al. 2010: 835) 

Nauhoittumisen yleistä vaikutusta on hankala tutkia, sillä usein verrataan nauhoittunutta 

ja ei-nauhoittunutta rakennetta keskenään, mutta tällöin teräksen kemiallinen koostumus 

on usein toinen. Lisäksi homogenisointihehkutus muuttaa suotaumien muotoa, jolloin 

tälläkin on suora vaikutus rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin. Lisää vaikeutta nau-

hoittumisen yleisen vaikutuksen arviointiin tuo se, että sitä voi esiintyä hyvin monenlai-

sissa eri rakenteissa kuten, ferriittis-bainiittisessa, ferriittis-martensiittisessa tai bainiit-

tis-martensiittisessa. (Tasan et al. 2010: 835–836) 

4.2 Sulkeumat ja erkaumat 

Terässeokseen syntyy sekundäärisiä sulkeumia sulan jähmettymisen aikana ja sen jäl-

keen muodostuu erkaumia jähmeässä tilassa. Monet sulkeumat muodostuvat jo sulavai-

heessa aiemmissa prosessivaiheissa. Jähmettymisrakenteesta riippuen teräksen sisällä on 

seosainerikkaampia alueita ja juuri näille alueille syntyy sulkeumia ja erkaumia helpoi-

ten, koska näillä alueilla on suuri seosainekonsentraatio. Syntyneet sulkeumat ja er-

kaumat voivat toimia irreversiibeleinä vetyloukkuina ja näin ollen mahdollisina kylmä-

halkeilun ydintymispaikkoina. Keskilinjalle suotautumisesta esimerkkinä voidaan pitää 

jälleen mangaania. Suotautuneen alueen mangaanikonsentraatio voi olla jopa yli kak-

sinkertainen määrä teräksen seostukseen nähden. Rikki suotautuessaan muodostaa usein 

mangaanin kanssa MnS-sulkeumia, jotka lisäävät rakenteen haurautta, sillä venyneisiin 

mangaanisulfideihin muodostuu mikro-onkaloita, jotka edistävät murtumisen etenemis-

tä. Tämän vuoksi teräksen rikkipitoisuus pyritään pitämään hyvin alhaisena. Harjukelon 



48 

 

(2014) mukaan levyjen suurien sulkeumien sulkeumatiheys kasvoi aina suotaumien 

kohdalla. Tästä seuraa myös se, että suotauma-asteen kasvaessa sulkeumat lisääntyvät ja 

lisäävät vetyloukkujen määrää. Lisääntynyt vetyloukkujen määrä voi lisätä rakenteen 

halkeamariskiä, riippuen vetyloukkujen tyypeistä. Suurien sulkeumien on havaittu ole-

van kaikkein haitallisimpia teräksen ominaisuuksien kannalta. (Tervo 2014: 11–14, 29, 

Presslinger et al. 2006b: 113–114, Riipinen 1986: 27, Ristola 2011: 111, Louhenkilpi 

2011a: 23)  

Sulkeumia on useita erilaisia, mutta ne voidaan karkeasti jakaa pehmeisiin ja koviin 

sulkeumiin. Pehmeät sulkeumat venyvät valssauksen vaikutuksesta ja kovat eivät, jol-

loin vain sulkeuman ympärillä oleva rakenne venyy ja tällöin vaarana on onkaloiden 

syntyminen kovien sulkeumien (40–100 µm kriittinen koko) viereen. Kriittisen sul-

keuma koon määritys riippuu kuitenkin hyvin paljon teräksen lujuusluokasta, sul-

keuman koostumuksesta, sijainnista ja muodosta. Mitä lujemmasta teräksestä on kyse, 

sitä pienempi sulkeumien kriittinen koko on. Seosaineiden rikastuminen sulaan aiheut-

taa sulkeumien, kuten sulfidien (MnS, CaS), oksidien (AlO, CaO, SiO) ja nitridien 

(TiN, AlN) muodostumista. Näiden yhdisteiden muodostuminen voi vaikuttaa mik-

rosuotaumien käyttäytymiseen. (Ervasti & Ståhlberg 2005: 142–143, Tervo 2014: 26–

27, Ghosh 2001: 9) 

Valunauhan sisälle syntyy jähmettyessä aina mikrohuokosia, joilla on vaikutuksia teräk-

sen ominaisuuksiin. Mikrohuokosia voidaan kuitenkin poistaa kuumamuokkauksen ai-

kana ensin sulkemalla huokonen pistolla, jonka jälkeen toisen piston avulla voidaan 

tiivistää huokonen umpeen. Mikäli umpeen tiivistyminen ei onnistu, huokonen käyttäy-

tyy teräksessä kuten terävä murtuma. Tyypillisesti aihion pintaa lähimpänä olevat huo-

koset häviävät helpommin kuin rakenteen keskustassa sijaitsevat huokoset. Korkealla 

valssauslämpötilalla voidaan edesauttaa huokosten katoamista. (Wang et al. 1996: 95–

96, 99–101, Ervasti & Ståhlberg 2005: 148–149) 

4.3 Vedyn kerääntyminen ja kylmähalkeilu 

Vety aiheuttaa jo pieninä määrinä teräksen haurastumista viivästyneen murtumisen sekä 

jännityskorroosioilmiöiden kautta. Lisäksi terästä pinnoitettaessa voi esiintyä vedystä 
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aiheutuvaa rakkulointia ja pinnoitteen irtoamista. Tyypillisesti vety kulkeutuu teräkseen 

jo sulatusvaiheessa ja säilyy rakenteessa aihion jähmettymisen jälkeen. Vedyn liukoi-

suus sulaan on suuri, mutta lämpötilan laskiessa liukoisuus madaltuu, joten käytettäessä 

nopeaa valunauhan jäähdytystä kaikki vety ei kerkeä rakenteesta pois. Vetyä voi päätyä 

rakenteeseen esimerkiksi hitsauksen, lämpökäsittelyn, peittauksen tai muun jälkikäsitte-

lyn aikana. Diffuusionopeus on paljon hitaampaa martensiitissa, bainiitissa ja perliitissä 

kuin puhtaassa ferriitissä. Tämä johtunee muun muassa dislokaatioiden, vakanssien, 

karbidien lukumäärän kasvusta. (Riipinen 1986: 1–4, 15–17) 

Vety hakeutuu mikrorakenteen epäjatkuvuuskohtiin, joita kutsutaan loukuiksi (traps). 

Vedynloukkuina toimivat mm. välisijat, dislokaatiot, raerajat, partikkelin ja matriisin 

väliset rajapinnat, partikkelit ja mikroraot. Vetyloukut voivat olla hyödyllisiä, mikäli 

vety jakaantuu tasaisesti loukkuihin niin, että yhden loukun vetypitoisuus ei nouse yli 

kriittisen rajan, mikä aiheuttaa jännitystiloja, joista voi seurata vetyhalkeilua. Mikrora-

kenteen epähomogeenisuudet kuten suotaumat, sulkeumat ja loukut luovat jännityskes-

kittymiä. Riittävällä vedyn määrällä nämä jännityskeskittymät voivat aiheuttaa vety-

haurautta. (Riipinen 1986: 7, 11) 

Kylmähalkeilun riskiin vaikuttavat materiaalin mikrorakenne, jännitykset ja vety. Hal-

keama syntyy tyypillisesti vasta leikkauksen tai hitsauksen yhteydessä, koska ne aiheut-

tavat rakenteeseen ylimääräisiä jännityksiä. Halkeaminen voi syntyä viivästyneesti, jopa 

viikkojen ellei kuukausien kuluttua leikkauksesta. (Kiilakoski 2011: 6, 27) 

Kriittisenä vetypitoisuutena lujille teräksille pidetään tyypillisesti noin 0,5–1,8 ppm 

pitoisuuksia. Vedynpoistohehkutusta tarvitaan lujilla teräksillä kylmähalkeilun estämi-

seksi, sillä vetypitoisuus välisenkassa on noin 1,5 ppm luokkaa. Vedynpoistohehkutuk-

sen tarkoituksena on poistaa vety teräksen hilassa tai sitoa vety vahvoihin loukkuihin, 

joissa muodostuu vetykaasua tai vety muodostaa vahvan kemiallisen sidoksen loukun 

kanssa (Voronenko 1997: 464, Kiilakoski 2011: 10, 13) 

Viivästynyt murtuma polttoleikkauksen jälkeen syntyy seuraavasti: ensimmäisessä vai-

heessa levyn keskustaan alkaa muodostua pieniä säröjä muutaman tunnin kuluttua polt-

toleikkauksesta. Tyypillisesti parin päivän kuluessa halkeamat etenevät leikatun pään 

pinnoille ja yhdistyvät 5–10 cm pituisiksi horisontaaleiksi halkeamiksi. Kun aikaa kuluu 
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yhä lisää, murtuma voi edetä yhä pidemmäksi ja muuttaa suuntaansa levyn pinnalla. 

Paksuilla ja kovilla rakenteilla halkeamat vertikaalisuunnassa lisääntyvät, jolloin mur-

tuma etenee raerajoja pitkin tai niiden lävitse. Säröjen ydintymisen todennäköisyys kas-

vaa, kun teräksen mikrorakenteessa on jotain seuraavista tekijöistä (Raex kulutusteräs-

ten hitsaus ja terminen leikkaus: 2013, Emtage et al. 2003: 144): 

 Bainiittinen ja perliittinen nauhoittunut mikrorakenne, 

 Nauhoittuneet alueet, jotka sisältävät paljon Mn, Si, Cu ja Ni, 

 Alueet, jotka ovat fosforista rikastuneita alueita, 

 Teräsrakenteet, jotka sisältävät Nb(C,N)-erkaumia. 

4.4 Fosforin suotautuminen raerajoille ja boorin merkitys 

Tsuyoshin & Yoshion (1993) tutkimuksen mukaan sitkeys heikkenee fosforin määrän 

kasvaessa, teräksen sitkeys lisääntyy boorin lisäyksen myötä. Tutkimuksen kemialliset 

koostumukset nähdään taulukosta 1. Tutkimuksen teräs on valmistettu austenoimalla 

kuumavalssattu teräs, joka lämmityksen jälkeen sammutettiin veteen ja päästettiin vii-

dessä eri lämpötilassa 200–500 °C välillä. 

Taulukko 1. Tsuyoshi & Yoshio tutkimuksen kemialliset koostumukset. (Tsuyoshi & 

Yoshio 1993: 77) 

 

Päästetyn teräksen iskusitkeyden kehitys nähdään kuvasta 22, josta nähdään myös eri 

päästölämpötilojen vaikutus iskusitkeyteen. AES-kuvista selviää, että lisätty boori vä-

hentää raerajamurtumisriskiä vähentämällä fosforin suotautumista raerajoille. 200–400 

°C:ssa tehdyn päästön jälkeen boorin lisäys parantaa iskusitkeyttä. 500 °C päästölämpö-

tilassa boorin iskusitkeyttä parantava vaikutus lakkaa, sillä boorillisen teräksen sitkeys 

on samantasoinen kuin boorittomassa teräksessä. (Tsuyoshi & Yoshio 1993: 77–79) 
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Kuva 22. Iskusitkeyden kehitys. (Tsuyoshi & Yoshio 1993: 79) 

Kuvassa 23 on verrattu matriisin ja raerajoille suotautuneen fosforin määrää. Tutkimuk-

sen mukaan boori suotautuu nopeammin raerajoille kuin fosfori austenisointilämpötilan 

läheisyydessä. Boorin lisäyksellä ja matalan lämpötilan päästön avulla raerajoille suo-

tautuisi boori fosforin sijaan. Mikäli fosfori ei pääse siirtymään raerajoille, teräksen 

iskusitkeys paranee. (Tsuyoshi & Yoshio 1993: 77–79) 

 

Kuva 23. Fosforin suotautuminen raerajoille. (Tsuyoshi & Yoshio 1993: 78) 
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Ruukin sisäisessä raportissa (Lang 2014) epäillään fosforin siirtyvän päästön tai sitä 

seuraavan jäähdytyksen aikana keskilinjasuotauman alueella raerajoille, lisäten näin 

rakenteen murtumisriskiä. Mikäli fosforipitoisuus on 100 ppm tasoa, päästökäsittelyn 

jälkeen kemiallisen viiva-analyysin perusteella keskilinjasuotauman alueella fosforin 

määrä on jopa 1000 ppm, eli kymmenkertainen verrattuna perusaineeseen. Keskilin-

jasuotauman uskotaan olevan syynä heikkoon iskusitkeyteen, sillä kun samasta sulatuk-

sesta valssatun 20 mm paksuisesta levystä otettiin pintaiskusitkeysnäyte, iskusitkeyson-

gelmaa ei ollut. Lisäksi on huomioitavaa, että karkaistussa tilassa kyseinen koeteräksen 

12 mm levyn iskusitkeysarvot ovat korkeammat kuin nuorrutetussa tilassa, vaikka nuor-

rutuksen pitäisi juuri lisätä sitkeyttä eikä heikentää sitä. (Lang 2014) 

Fosfori suotautuu tyypillisesti viimeiseksi jähmettyvään osaan valussa, eli tyypillisesti 

keskilinjalle. Kun fosfori suotautuu raerajoille, se saattaa muodostaa rautafosfaattia 

(Fe3P), joka on kovaa ja haurasta. Tällöin suotaumassa oleva fosfori voi lisätä kylmä-

murtuman riskiä muokkauksen aikana. (Sharma 2004: 28, 103)  

Booria lisäämällä voidaan parantaa teräksen karkenevuutta, mikäli se suojataan titaanil-

la. Tällöin boori pysyy vapaana liuoksessa ja siirtyy teräksen raerajoille kuumavalssa-

uksessa. Boorin ollessa teräksen raerajoilla, karkenevuus paranee. Mikäli boori ei ole 

titaanilla suojattu, ei teräksen karkenevuus parane, vaan boori muodostaa BN-erkaumia. 

BN-erkaumien muodostuessa hitsin- sekä hitsialueen muutosvyöhykkeen iskusitkeys 

paranee. Sitkeyden lisääntyminen johtuu HAZ-alueelle syntyvästä asikulaarisesta ferrii-

tistä. Sopivalla booriseostuksella HAZ-alueen kovuusprofiili saadaan pysymään tasaise-

na. HAZ-alueella tarkoitetaan hitsin lämpövaikutusaluetta, joka on käynyt hitsin lähei-

syydessä yli A3-lämpötilan. (Mourujärvi 2013: 64–65, 199–200)  
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5 KOKEELLINEN OSIO 

5.1 Koemateriaali  

Tutkittava materiaali on suunniteltu täyttämään nuorrutettujen SFS-EN 10025-6+A1 

standardin S960QL-tuotteen mukaiset ominaisuusvaatimukset. Tutkimusta varten 

tehtiin kolme sulatusta siten, että aihiopaksuudella 210 mm tehtiin yksi sulatus kor-

kealla ylilämmöllä ja aihiopaksuudella 175 mm tehtiin yksi sulatus normaalilla sekä 

toinen korkealla ylilämmöllä. Sulatukset tehtiin seuraavasti: 

A. aihiopaksuus 210 mm, korkea ylilämpö (~35 °C yli likviduksen) 

B. aihiopaksuus 175 mm, normaali ylilämpö (~20 °C yli likviduksen) 

C. aihiopaksuus 175 mm, korkea ylilämpö (~35 °C yli likviduksen) 

Sulatus A tehtiin yksittäisenä. Sulatukset B ja C tehtiin kahden sulatuksen sarjana. 

Sulatuksissa käytettiin vedynpoistopraktiikkaa sekä kovaa aihiojäähdytystä. Sulatuk-

sen jälkeen otettiin makroetsausnäytteet kaikista sulatuksista niin, että kaksi esiaihio-

ta/sulatus ja kolme makroetsausnäytettä/esiaihio. 

Aihioista valssattiin 12 mm koelevyjä, jotka tutkittiin kattavasti mekaanisilta ominai-

suuksiltaan sekä mikrorakenteiden osalta. Tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää seos-

aineiden ja epäpuhtauksien vaikutus suotaumiin ja sitä kautta teräksen iskusitkeys-

tasoon ja -hajontaan. Aihion hehkutuslämpötilana käytettiin 1200 °C ja valssauksen 

lopetuslämpötila oli noin 930 °C. Valssauksen jälkeen jäähdytys suoritettiin jäähdy-

tysyksiköllä, jonka avulla levyt jäähdytettiin 60–70 °C/s nopeudella.  Nopean jäähdy-

tyksen jälkeen levyt nuorrutettiin lämpökäsittelyuunissa 600–700 °C:ssa, pitoajan 

ollessa 15–40 minuuttia. 

Valssaukset suoritetaan positioissa 001, 002 ja 003, joihin sulatukset sijoitettiin jär-

jestyksessä A, B ja C. Levyjen numerot olivat positiossa 001 10728-021 ja 10728-

022, positiossa 002 89326-021 ja 89326-022 sekä positiossa 003 numeroilla 89324-

031 ja 89324-032.  

Levyjen mekaanisien ominaisuuksien tutkimista varten levyistä otettiin näytteet sekä 

keulasta että hännästä. Levyistä otetuille näytteille tehtiin mikrorakennetutkimusten 
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lisäksi veto-, iskusitkeys- ja kovuuskokeita, joiden avulla analysoitiin jähmettymisen 

aikana syntyneiden suotaumien vaikutusta lopullisen tuotteen ominaisuuksiin.  

5.2 Sulatukset 

Sulatuksista ensimmäisenä suoritettiin 89324, jossa oli tarkoituksena käyttää sulatus-

praktiikkaa C. Sulatuksen 89324 toteutunut ylilämpö oli todellisuudessa noin 37 °C. 

Valu sujui muuten suunnitelman mukaan, paitsi voimakas toisiojäähdytys ei pysynyt 

päällä valun aikana, joten aihiojäähdytys oli suunniteltua kevyempi. Valunopeus 

vaihteli muutamaan otteeseen, sillä korkealla ylilämmöllä kone hidastaa automaatti-

sesti valunopeutta.  

Sulatuksessa 89326 käytettiin sulatuspraktiikkaa B, jonka todellinen valun ylilämpö 

oli noin 18 °C (tavoite ~20 °C yli likvidus-lämpötilan). Sulatuksessa 89326 aihion 

toisiojäähdytys saatiin pysymään voimakkaana ja valu onnistui muutoinkin suunni-

telmien mukaan, toisin kuin sulatuksella 89324.  

A-sulatuspraktiikkaa käytettiin sulatuksessa numero 10728, jossa todellinen ylilämpö 

oli noin 28 °C. Toteutunut ylilämpö jäi haluttua (~35 °C) matalammaksi johtuen va-

kuumikäsittelyn lämpötilan hallinnan vaikeudesta yksittäisellä sulatuksella. Toi-

siojäähdytys pysyi voimakkaana koko valun aikana. Sulatuksen 10728 valu suoritet-

tiin yksittäisenä valuna, mikä vaikeuttaa valulämpötilan hallintaa.  

Sulatuksien lopulliset kemiallisen koostumuksen analyysit on esitetty alla taulukossa 

2. Taulukon arvot ovat esitetty painoprosentteina, paitsi P, S, Ti, B ja N ovat muo-

dossa ppm (parts per million). Taulukon 2 tähtäyssarakkeen epäpuhtauksien arvoja ei 

ole annettu, sillä niitä ei pyritä saamaan sulatukseen mukaan. Sulatukset osuivat täh-

täyskoostumukseen melko hyvin ja eikä suuria poikkeamia ollut. Huomioitavaa, että 

fosforipitoisuus on lähellä 130 ppm arvoa. Fosforin uskotaan heikentävän iskusitke-

yttä, sen siirtyessä raerajoille nuorrutuksen aikana. Tämän vuoksi korkea fosforipi-

toisuus voi olla vaaraksi tuotteen lopullisille ominaisuuksille. Taulukosta 3 nähdään 

kaikkien sulatusten toteutuneet ylilämmöt, valunopeudet ja jäähdytyspraktiikat. Tau-

lukosta 3 nähdään myös levyjen valssauksen lopetuslämpötilat, valssauspaksuudet, 

jäähdytysnopeudet ja nuorrutuslämpötilat.  
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 Taulukko 2. Sulatusten kemialliset koostumukset ovat painoprosentteina paitsi P, S, 

Ti, B ja N ovat muodossa ppm. 

 

Taulukko 3. Sulatuksen ja valssauksen toteutuneet parametrit. 

5.3 Valssaukset 

175 mm paksuiset aihiot valssattiin yhdellä kertaa. 89326-022 levyn keula jäi valssauk-

sen jälkeen hieman pystyyn. 89326-021 levyn valssauksessa sattui valssauksen esilas-

kentavirhe, jolloin oikea pistosarja ei löytynyt. Muutaman piston jälkeen valssin bom-

beerauksia korjattiin, jotta levyn paksuus saataisiin lähemmäs tavoitepaksuutta. Kysei-

 C Si Mn P S Al Nb V Ni Ti B N Cr Cu Mo 

Tähtäys 0,16 0,30 1,20   0,06 0,012 0,04 0,40  15  0,50  0,50 

89324 
 (175 mm) 

0,161 0,31 1,19 130 14 0,06 0,013 0,04 0,40 50 14 28 0,51 0,02 0,49 

89326 
(175 mm) 

0,169 0,32 1,21 100 10 0,06 0,013 0,04 0,40 60 12 30 0,50 0,02 0,47 

10728 
(210 mm) 

0,155 0,31 1,14 90 9 0,06 0,012 0,04 0,41 40 14 45 0,49 0,02 0,48 

Sula-
tus/levy-
numero 

Valun 
Ylilämpö 
[°C] 

Valunope-
us 
[m/min] 

Valun jääh-
dytys 
praktiikka 

Valssauksen 
lopetus  
lämpötila 
[°C] 

Valssaus  
paksuus 
[mm] 

Valssauksen 
jäähdytys- 
nopeus 
[°C/min] 

Levyjen 
nuorrutus- 
lämpötila 
[°C] 

89324-31 
(175 mm) 

37 1,50 Kevyt 930 12,18 60–70 600–700 

89324-31 
(175 mm) 

37 1,50 Kevyt 930 12 60–70 600–700 

89326-21 
(175 mm) 

18 1,50 Voimakas 930 11,78 60–70 600–700 

89326-22 
(175 mm) 

18 1,50 Voimakas 930 12 60–70 600–700 

10728-21 
(210 mm) 

28 1,13 Voimakas 930 12 60–70 600–700 

10728-22 
(210 mm) 

28 1,13 Voimakas 930 12 60–70 600–700 
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sestä levystä tuli hieman ohuempi (11,78 mm) kuin muista 12 mm levyistä. 89324-031 

levy puolestaan jäi hieman paksummaksi, sillä kone pyrki korjaamaan reduktion määrää 

automaattisesti johtuen edellisen levyn esilaskentavirheestä. Myöhemmin valssattujen 

210 mm paksuisten aihioiden valssaukset 12 mm paksuuteen sujuivat ilman ongelmia.  

Valssauksen kokonaisreduktioksi saatiin 175 mm (todellinen 165 mm) aihioilla lukema 

0,927. Kun 210 mm aihioin kokonaisreduktio oli hieman suurempi eli 0,943. Kokonais-

reduktion erotuksen ollessa pieni eri aihiopaksuuksien välillä, reduktiolla ei ole välttä-

mättä isoa merkitystä suotaumanauhojen homogenisoimisen kannalta 12 mm paksulla 

levyllä.  

5.4 Aihioiden jähmettymisrakenne 

Työssä tutkitaan aihion jähmettymisrakennetta makroetsausnäytteiden avulla, joiden 

avulla saadaan karkea kuva syntyneestä rakenteesta. Makroetsausnäytteestä leikataan 

aihion paksuinen rakennenäyte, jonka avulla voidaan selkeämmin arvioida eri jähmet-

tymisrakenteiden osuuksia näytteessä. Tämän lisäksi makroetsausnäytteestä leikataan 

kolme OES-näytettä keskilinjan ympäristöstä. OES-näytteiden avulla saadaan tietoa 

suotaumien kemiallisesta koostumuksesta, eli toisin sanoin voidaan arvioida suotauman 

voimakuutta. 

5.4.1 Makroetsausnäytteet 

Makroetsausnäytteestä nähdään lyhyen matkan jähmettymisrakenne koko valupaksuu-

delta. Näyte leikataan tyypillisesti esiaihion keulasta ja on kooltaan usein 100 mm x 20 

mm x valupaksuus. Leikkausperiaate on esitetty kuvassa 24. Tämän jälkeen makroet-

sausnäyte syövytetään, jotta valurakenne ja suotaumat saadaan esiin.  Syövytys tehdään 

Ruukilla 16 % HCl-liuoksessa ja 70 °C:ssa. Mangaani ja rikki liukenee jonkin verran 

syövytteeseen ja näin ollen niiden jakautumisesta ei saada täysin täsmällistä tietoa. Kui-

tenkin monet muut seosaineet kuten kromi, molybdeeni ja pii jäävät rikastuneille alueil-

le syövytyksestä huolimatta. Nämä alueet nähdään makroetsausnäytteestä tummempina 

alueina. Huokoisuus näkyy tummana alueena makroetsausnäytteessä, joten se vaikeuttaa 

suotauman arviointia. (Barber et al. 2008: 50–51, 58, Kytönen 2011)  



57 

 

 

Kuva 24. Aihion päästä otettavia makroetsausnäytteitä (Kytönen 2011) 

Kuvasta 25 nähdään työssä käytetyt makroetsausnäytteiden leikkauskohdat esiaihion 

keulasta. L1 näyte on otettu aihion keskilinjalta, L5 150 mm etäisyydeltä reunasta, jossa 

jähmettyminen on jatkunut pisimpään ja L4 450 mm etäisyydeltä reunasta, jossa jähmet-

tyminen on L1 ja L5 tapauksien väliltä. Näytteet on leikattu kuvan 24 L1-näytteen suun-

taisesti. Sulatuksen 10728 näytepaikat poikkeavat hieman kuvassa 25 esitetyistä kohdis-

ta. L5 on leikattu 175 mm etäisyydeltä aihion reunasta ja L4 463 mm etäisyydeltä. Näy-

tepaikkojen erot ovat siis 13 ja 25 mm, joten tämän merkitys ei ole kovin suuri.  

 

Kuva 25. Makroetsausnäytteiden ottopaikat esiaihiossa. 
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Sulaton makroetsausasemalla määritetään erilaisia arvoja jähmettymisrakenteesta syö-

vytetystä näytteestä otetun kuvan perusteella. Diplomityön kannalta merkittävin arvo on 

KLSAut-arvo, joka antaa arvion keskilinjasuotauman asteesta. Mikäli KLSAut-arvo on 

1,0 tai alle, keskilinjasuotauma ei ole vakava, eikä täten aiheuta lisätoimenpiteitä. Tätä 

arvoa voidaan verrata muihin suotauma-arvoihin ja arvioida niiden välistä korrelaatiota. 

(Pikkarainen 2012: 67) 

Makroetsausnäytteille tehdään myös kuva-analyysi, jonka avulla voidaan arvioida suo-

tauman määrää ja muotoa. ImageJ-ohjelmalla tehty kuva-analyysi perustuu siihen, että 

makroetsausnäytteistä otetuista kuvista määritetään tummien pikselien osuus, joka antaa 

arvion suotamien määrästä tietyn alueen sisällä. Kuvalle tehdään ensin threshold-

käsittely, jolloin tummat alueet muuttuvat mustiksi ja vaaleat valkoisiksi. Tämän jälkeen 

kuvista poistetaan (remove outliers) pienet tummat pikselit sekoittamasta analyysia. 

Näin voidaan erottaa suotaumat matriisipohjasta. (Barber 2008: 90, Vuorenmaa 2012: 

64) 

 

Kuva 26. ImageJ-ohjelmalla käsitelty makroetsausnäytekuva. (Vuorenmaa 2012: 65) 

Kuvassa 26 nähdään edellä kerrottu kuvakäsittely vaihe vaiheelta. Oikean puoleisesta 

kuvasta voidaan nyt määrittää keskilinjasuotaumaindeksi. Keskilinjasuotaumaindeksin 

määritysalue on Vuorenmaan (2012: 65) työssä noin 6 mm korkea aihion paksuussuun-

nassa. Tämä suorakaiteen muotoinen alue nähdään oikean puoleista kuvasta. Ohjelman 
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avulla lasketaan suotaumaindeksi määrittämällä tummien pisteiden prosentuaalinen 

osuus mitatulta alueelta. (Vuorenmaa 2012: 65) 

5.4.2 Makrorakennenäytteet 

Makroetsausnäytteestä otetaan rakennenäyte, jonka avulla nähdään jähmettymisrakenne 

selkeämmin kuin itse makroetsausnäytteestä. Rakennenäyte otetaan kuvan 27 mukaises-

ti aihion paksuudelta, noin 10 mm leveänä. Näyte jyrsitään pinnaltaan tasaiseksi, jonka 

jälkeen se leikataan osiin kiillotuksen helpottamiseksi aihionpaksuuden määräämistä 

paikoista, jolloin kiinnostavia jähmettymisrakennealueita ei jää pois näkyvistä. 175 mm 

paksuisten aihioiden makroetsausnäytteet ovat käytännössä noin 165 mm korkeita, joten 

niistä otettavien rakennenäytteiden kiillottaminen onnistuu kahdessa osassa. Leikkaus-

kohdaksi määritettiin 110 mm, jolloin toisen osan koko on 55 x 10 mm. 210 mm pak-

suisten aihioiden rakennenäytteet otetaan kolmessa osassa, jolloin rakennenäytteiden 

koot ovat 70 x 10 mm per näyte. Kun palat ovat sopivan kokoiset, näytteet kiillotetaan 

ja annetaan hapettua ilmassa tunnin ajan, jonka jälkeen ne syövytetään Oberhofferin-

reagenssilla, jossa pitoaikana noin 10 s. 

 

Kuva 27. Makrorakennenäytteen ja OES-näytteiden ottopaikat makroetsausnäytteistä. 

Makrorakennenäytteistä määritettiin pylväsmäisen jähmettymisrakenteen osuudet ylä- ja 

alapinnoista sekä tasa-aksiaalisen rakenteen laajuus esiaihion keskustasta. Makroraken-
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nenäytteet valokuvattiin sekä skannattiin, jotta jähmettymisrakenteiden osuudet saatai-

siin paremmin selville.   

5.4.3 OES-analyysi 

OES (Optinen emissiospektrometri) perustuu näytteen ja elektrodin välille sytytettävään 

valokaareen, joka virittää näytteen atomit ja materiaali höyrystyy samalla pois näytteen 

pinnasta.  Höyrystyneiden atomien emittoiman säteilyn aallonpituus on karakteristinen 

kullekin alkuaineilla, joten spektrometrin avulla voidaan tunnistaa kukin seosaine. Sä-

teilyn intensiteetti kertoo konsentraation. (Finfocus 2014) 

Keskilinjasuotauman tutkimisessa näytteestä voidaan skannata iso alue, jonka kaikkien 

seosaineiden pitoisuudet tallennetaan. Tämän jälkeen voidaan koostaa tuhansista mitta-

uspisteistä alkuainejakaumakartta, ja tämän avulla voidaan muun muassa laskea suotau-

tumista arvioivia suotaumaindekseja. Niiden avulla voidaan määrittää esimerkiksi soft-

reduktioparametrien käyttöarvoja. OES-menetelmän käyttö on häiriintynyt, mikäli mit-

taus tehdään jähmettymishuokoisten vieressä tai kohdalla. (Presslinger et al. 2006a: 

1850, Pissenberger & Pissenberger 2007: 14, Barber et al. 2008: 55)  

OES-laite Raahessa on OBLF QSG 750 -OES analysaattori, jolla voidaan käyttää 6 mm 

polttoa, joka sisältää noin 2000 kipinää. OES-analyysi kerää tietoa 27 eri alkuaineesta ja 

niiden pitoisuuksista. Makroetsausnäytteiden analysointiin käytetään Pikkaraisen (2012: 

59) kehittämää 30 polton ohjelmaa, jossa on limitettynä viisi kuuden polton jonoa, joi-

den lähtöpiste vaihtuu aina yhden millimetrin ylemmäs. Makroetsausnäytteestä leikat-

tiin kolme OES -näytettä (kuva 27), joista kaksi keskilinjan molemmin puolin ja yksi 

keskilinjan kanssa päällekkäin. Polttorivit kannattaa asetella siten, että viereiset poltto-

rivit ovat limittäin, jotta suotaumalinja saadaan varmasti mukaan analyysiin. (Pikkarai-

nen 2012: 59, Analyysilaboratorion esittelymateriaali 2011, Barber et al. 2008: 58) 

Tulosten analysointiin voidaan käyttää Pikkaraisen (2012: 52) käyttämää kokonaissuo-

taumaindeksiä, joka esitellään kaavassa 1. Pienet pitoisuusvaihtelut jäävät huomioimat-

ta, sillä indeksi koostuu pitoisuuksista, jotka ylittävät rajapitoisuuden, joka muodoste-

taan 30 mittauksen keskiarvon ja keskihajonnan summasta. OES-analyysin kokonais-
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suotaumaindeksissä ei huomioida keskilinjan sivuilla mahdollisesti esiintyvää negatii-

vista suotaumaa. (Pikkarainen 2012: 68–69)  

        
          

    

 
   

 
    ,     (1) 

missä   Stot on kokonaissuotaumaindeksi, 

  i on seosaineiden lukumäärä, 

  p on rajapitoisuuden CLim ylittävien pitoisuuksien lukumäärä, 

  CiH on rajapitoisuuden ylittävä pitoisuus ja 

  CLim on rajapitoisuus (keskiarvo + keskihajonta). 

5.5 Levyjen mikrorakenne ja mekaaniset ominaisuudet  

Kaikkien levyjen keulasta ja hännästä otetaan pitkittäinen ja poikittainen näyte, joista 

voidaan havaita mahdolliset suotaumaviivat. Näytteet valmistetaan suoraan SEM-

näytenappiin, joista otetaan kovuusprofiili. Tämän jälkeen näyte syövytetään pikriiniha-

polla, jotta saadaan suotaumat esiin. Kovuusprofiili ja pikriinihapposyövytys tehdään 

levyjen ¼- sekä ½-leveyksiltä. Toiset levynäytteet syövytetään Nitalilla, jolloin voidaan 

tutkia näytteen yleistä mikrorakennetta levyn ¼-leveydeltä. Mikroskooppitarkastelujen 

lisäksi levyille tehdään mekaanisten ominaisuuksien tarkastelua niin sekä pitkittäisistä 

että poikittaisista näytteistä.  

5.5.1 Suotaumarakenne levyissä 

Pikriinihapolla syövytettyjä näytteitä tutkitaan ensin optisella mikroskoopilla, jonka 

avulla voidaan tehdä kuva-analyysi suotauman vakavuudesta. Levynäytteiden kuva-

analyysi suoritettiin syövytyksen jälkeen seuraavalla tavalla: 1) näytteet skannataan 

valokuvaskannerilla, jonka jälkeen kuvia käsitellään ImageJ-ohjelmalla, 2) kuvan kään-

netään suoraan, 3) kuvan reunat tasataan, 4) väritila muutetaan harmaasävyiseksi (8-bit), 

5) väritila muutetaan käänteiseksi (invert), 6) analysoitava alue rajataan, 7) suoritetaan 

Gaussian blue 3x3 suodatus ja 8) piirretään harmaasävykäyrä (plot profile). Tämän me-

netelmän avulla saadaan hieestä mitattua näytteen suotaumaprofiili, josta saadaan mää-

ritettyä keskilinjasuotaumalle ja CET-vyöhykkeen suotaumalle numeeriset arvot kaavo-

jen 2, 3, 4 ja 5 avulla. (Pikkarainen 2013)  
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   ,      (2) 

missä  Gkl on keskiarvon ylittävien harmaasävyjen summa 10 % levyn paksuu-

della keskilinjalla, 

Gi10% on keskiarvon ylittävät harmaasävyarvot ja 

Gka10% on harmaasävyjen keskiarvo. 

       
            

      

 
   ,      (3) 

missä G30% on keskiarvon ylittävien harmaasävyjen summa 30 % levyn pak-

suudella keskilinjalla, 

Gi30% on keskiarvon ylittävät harmaasävyarvot ja 

Gka30% on harmaasävyjen keskiarvo. 

       
   

     
    ,       (4) 

missä SI_kl on keskilinjasuotauman vakavuutta kuvaava arvo ja 

W on kuvan leveys pikseleinä. 

        
        

     
          (5) 

missä SI_CET on pylväsdendriittisen ja tasa-aksiaalisen jähmettymisrakenteen 

muutosvyöhykkeen (CET) suotaumaa kuvaava arvo. 

Pikriinihapolla syövytettyjen näytteiden tutkintaan on myös toinen menetelmä, mikä 

perustuu ASTM International standardiin E 1268-01: 894-901, minkä avulla voidaan 

arvioida valun aikana syntyneen suotauman aiheuttamaa nauhoittumista levyssä. Mene-

telmässä lasketaan nauhoittuneiden rakenteiden määrää ja rajoja paksuussuunnassa, 

sekä levyn valssaussuunnassa. Menetelmässä lasketaan N-arvoja, jotka kertovat nau-

hoittuneiden rakenteiden määrästä, sekä P-arvoja, jotka kertovat nauhoittuneiden rakei-

den rajojen määrästä. Menetelmässä käytetään pientä suurennosta. Tässä diplomityössä 

käytetty suurennos on 50x. Optisella mikroskoopilla otettuihin kuviin lisätään testivii-

voja, jotka ovat riippumattomia testaajasta, jotta saadaan realistisin kuva rakenteen nau-
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hoittumisesta. Diplomityössä yhdestä näytteestä otetaan kaksi kuvaa eri kohdista keski-

linjaa, kuviin lisätään kuusi 0,5 mm päässä toisistaan olevaa 2 mm pituista paksuus-

suuntaista viivaa, sekä pitkittäisiä viivoja joiden pituus on 2,5 mm ja etäisyys toisistaan 

0,5 mm. Näiden testiviivojen avulla voidaan laskea N- ja P-arvot kohtisuoraan sekä sa-

mansuuntaisesti valssaussuuntaan nähden. Työssä lasketaan vain N-arvot, joilla laske-

taan suotaumanauhojen määrää keskilinjan ympäristössä. N arvoista lasketaan NL, joka 

kertoo suotauman määrän/mm. Kaava 6 on esitetty alla: 

   
 

  
,        (6) 

missä  Lt on testiviivan pituus (mm) jaettuna suurennoksella. 

NL-arvolle lasketaan tuloksen tarkkuutta arvioivat arvot, käyttämällä kaavoja 7–9. Alla 

on myös taulukko 4, jonka perusteella student-jakauman t-arvo määräytyy 95 %:n luot-

tamusväliä laskettaessa kaavalla 8. Kaavan 7 avulla lasketaan keskihajonta ja kaava 9 

on suhteellisen tarkkuusprosentin kaava. Suhteellisen tarkkuusprosentin tulisi olla alle 

30 %, jotta mittaustulosten tarkkuus olisi riittävä. Mikäli arvo on suurempi kuin 30 %, 

tulisi mittauksia suorittaa lisää.  

     
 

   
          

    
 

,     (7) 

missä s on keskihajonta, 

Xi on yksittäisen testiviivan NL-arvo ja 

   on keskiarvo kaikista NL-arvoista. 

       
  

  
,       (8) 

missä 95%Cl on 95 % luottamusväli, 

t on student-jakauman kerroin, joka riippuu testiviivojen määrästä. t:n 

arvot esitetty taulukossa 3 ja 

n on mitattujen kenttien määrä. 
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Taulukko 4 student jakauman t:n arvot laskettaessa 95 % luottamusväliä. (ASTM In-

ternational standardiin E 1268-01: 900) 

 

     
     

  
     ,      (9) 

missä  %RA on suhteellinen tarkkuusprosentti. 

Anisotropiaindeksi (AI) kertoo mikrorakenteen suuntautumisesta. Mikäli rakenne on 

täysin satunnaisesti suuntautunut, ei nauhamainen, AI on 1. Mikäli suuntautuneisuus tai 

nauhoittumisaste kasvaa, myös AI-arvo kasvaa. AI lasketaan seuraavan kaavan 10 osoit-

tamalla tavalla: 

    
    

     
,        (10) 

missä NL┬ on suotaumien määrä/mm kohtisuorassa valssaussuuntaan nähden ja 

NL|| on suotaumien määrä/mm valssaussuuntaan nähden. 

Kaavan 11 avulla voidaan laskea osittain suuntautuneiden rakenneosien suuntautumisas-

te (Ω12). Ω12-arvon antama suuntautumisaste vaihtelee nollan (täysin satunnaisesta) ja 

yhden (täysin suuntautunut) välillä. 

    
           

                  
.       (11) 

Levyjen suotaumanauhojen vakavuutta arvioidaan myös silmämääräisesti. Lisäksi 

SEM-laitteiston avulla tehdään kiinnostaville näytteille kemiallisen koostumuksen vaih-

telua mittaavia viiva/piste-analyyseja, jolloin saadaan tietoa seosaineiden suotautumi-

sesta levyssä.  
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5.5.2 Suotaumien koostumuksien mittaus WDS-EDS-mittauksilla.  

Pikriinihapolla syövytetyille näytteille suoritetaan SEM-mikroskoopilla koostumusmit-

tauksia WDS- ja EDS-detektorien avulla. Molemmissa spektrometreissä analysoidaan 

elektronisuihkun törmätessä näytteeseen syntyvää röntgensäteilyä. Röntgensäteily syn-

tyy, kun atomin elektroni lähtee sisäkuorelta, ja ulkokuoren elektroni siirtyy heti paik-

kaamaan sisäkuorelta lähteneen elektronin. Tällöin vapautuu elektronikuorien energia-

eroa vastaava energia röntgensäteilynä, jonka energia ja aallonpituus vastaavat kunkin 

atomien karakteristisia energiaeroja. (Karjalainen 2005: 74)  

WDS ja EDS eroavat toisistaan siten, että niillä mitattava suure on eri. WDS mittaa 

röntgensäteilyn aallonpituutta ja EDS energiaa. EDS-spektrometri pystyy havaitsemaan 

kaikki alkuaineet, jotka ovat järjestysluvultaan suurempia kuin 11. Menetelmän etuna 

on sen nopeus, mutta heikkoutena havaitsemisherkkyys (> 0,1 %) ja joidenkin alkuai-

neiden piikkien päällekkäisyys. WDS-spektrometrin avulla voidaan analysoida kevy-

empiä alkuaineita, aina järjestyslukuun 4 saakka. WDS:n havaitsemisherkkyys on pa-

rempi (pienin havaittava pitoisuus on 0,01 % tietyillä alkuaineilla) ja sen alkuaineiden 

erittelykyky on erinomainen. WDS:n käyttö on hitaampaa, ja se vaatii kalibroinnin ja 

korjauslaskuja ennen mittausten suorittamista.  (Karjalainen 2005: 74–75)  

Koostumusmittauksiin valittiin yhteensä 12 kpl pitkittäisiä levynäytteitä. Ensimmäises-

sä ryhmässä (6 kpl) näytteet valittiin jokaisen sulatuspraktiikan yhden levyn keulasta ja 

hännästä ¼-leveydeltä. Toiset 6 kpl levynäytteitä valittiin toisten levyjen hännistä ¼- ja 

½-leveyksiltä.  

5.5.3 Sulkeuma-ajot 

Kun pikriinihapolla syövytetyt mikroskooppinäytteet oli tutkittu, näytteet hiottiin ja 

kiillotettiin sulkeuma-ajoa varten. Sulkeuma-ajo suoritetaan Rautaruukin Raahen tutki-

muskeskuksen JEOL JSM-7000F kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskoopilla, jon-

ka EDS-analysaattorilla suoritettiin sulkeumakartan mittaus, jossa havaitsemisrajana 

kullekin alkuaineelle yhdisteissä käytetään yli 5 %. Sulkeuma-ajoihin valittiin 6 näytet-

tä, jotka kaikki olivat ¼-leveyden keulista. Mitatut näytteet olivat pitkittäin ja poikittain 

valssaussuuntaan nähden, jotta myös niiden välisiä eroja voidaan vertailla. Sulkeuma-

karttaa voidaan verrata levyn suotaumaindekseihin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Sul-
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keuma-ajossa käytetyn kentän koko on noin 47 mm
2
, joten sulkeumakartta muodostuu 

kokolevyn paksuudelta ja noin 3,9 mm matkalta pitkittäin tai poikittain.  

5.5.4 Mikrorakenne 

Nitalilla syövytettyjä näytteitä tutkittiin optisella mikroskoopilla ja SEM-

mikroskoopilla, jotta saadaan levyjen mikrorakenne selville, ja voidaan analysoida sen 

vaikutusta tuotteen lopullisiin ominaisuuksiin.  

5.5.5 Vetokokeet 

Valssatuille materiaaleille suoritettiin tuotannon vetokokeiden lisäksi kolme vetoa pit-

kittäin ja poikittain valssaussuuntaan nähden sekä valssatun levyn keulasta j hännästä. 

Vetokokeet suoritettiin 12 mm x 20 mm lattavetosauvoilla, joiden suoran osan pituus on 

120 mm. Testaus suoritettiin Ruukin Raahen tutkimuskeskuksen laboratorion MTS 

1200kN-vetokoneella.  

5.5.6 Iskusitkeyskokeet 

Levyille suoritettiin Charpy V -iskusitkeystestaukset pitkittäin ja poikittain levyjen keu-

lasta sekä hännästä. Laboratoriossa suoritettujen iskusitkeyssauvojen mitat ovat stan-

dardikokoiset (10 x 10 x 55 mm). Iskukokeita tehtiin kahdeksassa eri lämpötilassa (60, 

40, 20, 0, -20, -40, -60, -80 °C), jolloin tuloksista voidaan muodostaa transitiokäyriä 

EricksonKirk et al. (2009: 1–12) kehittämällä sovituksella. Transitiokäyrien avulla voi-

daan vertailla iskusitkeyksiä eri sulatusten välillä sekä saadaan selkeämpi kuva materi-

aalin iskusitkeysominaisuuksista eri olosuhteissa.  

5.5.7 Kovuusmittaukset  

Kovuusprofiilit mitattiin levyjen keulasta ja hännästä pitkittäis- ja poikittaissuuntaisista 

näytteistä paksuussuunnassa valssaussuuntaan nähden. Näin voidaan seurata kovuuden 

muutosta rakenteen pinnan ja keskustan välillä sekä voidaan arvioida mahdollisen suo-

tauman vaikutusta kovuusprofiiliin. Lisäksi levystä otetaan normaalin keskileveyden 

profiilin lisäksi myös ¼ leveyden kovuusprofiili, jolloin suotaumien vaikutusta levyn 

leveyssuunnassa voidaan arvioida. Kovuusmittaukset suoritetaan Emcotest M4C 250 

kovuusmittarilla, Vickers HV10-mittauspäällä, mittausvälin ollessa 0,5 mm.  
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5.5.8 Mikrokovuusmittaukset 

Normaalien kovuusprofiilien lisäksi jokaisen sulatuksen toisista levyistä keulien ¼-

leveyden pitkittäisistä näytteistä otettiin mikrokovuusprofiili 2 mm mittausjanalta keski-

linjan ylitse 0,1 mm välein HV0,2-mittauspäällä. Tällöin saadaan mittauspisteet osu-

maan tarkemmin suotaumakohtien päälle, jolloin suotaumien todelliset kovuudet voi-

daan saada paremmin selvitettyä.  
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6 TULOKSET 

6.1 Aihionäytteet 

Jokaisesta sulatuksesta valittiin kaksi esiaihiota, joista leikattiin kolme makroetsausnäy-

tettä. Makroetsausnäytteiden tutkinnasta kerrottiin aiemmin kappaleessa 5.4. Seuraavis-

sa kappaleissa käydään läpi näiden työssä tehtyjen eri tutkimusten tuloksia. Kuvat kai-

kista makroetsausnäytteistä on esitetty liitteessä 1.  

6.1.1 Makroetsausnäytteet 

 

Kuva 28. Makroetsausnäytteet 89324_4 a) L1, b) L4, c) L5. Valusuunta on kuvissa va-

semmalta oikealle. Kuvan ylälaidassa on valunauha yläpinta.  

Kuvasta 28 nähdään esimerkki makroetsausnäytteistä, jotka ovat sulatuksen 89324 nel-

jännestä 175 mm paksun esiaihion keulasta, kolmesta eri kohdasta leveyssuunnassa. 

Kaikista makroetsausnäytteistä nähdään selkeästi keskilinjasuotaumaa, ja voidaan kar-

keasti arvioida pylväsdendriittisen sekä tasa-aksiaalisen jähmettymisrakenteen osuuksia. 

Sulatuksella 89324 pylväsdendriittinen jähmettymisrakenne yltää ylälaidasta lähes kes-

kilinjalle asti, mutta alapuolelta muuttuu tasa-aksiaaliseksi hieman kauempana keskilin-

jasta. Tarkempi jähmettymisrakenne nähdään makroetsausnäytteistä valmistetuista mak-
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rorakennenäytteistä, joita käsitellään kappaleessa 6.1.2. Kuvasta 29 nähdään, että sula-

tuksen 89324 kolmannen esiaihion keskilinjasuotauma-jakauma on molempien indeksi-

en mukaan melko tasainen. ImageJ-indeksin mukaan L4 kohdan suotauma on hieman 

alhaisempi kuin L1 ja L5 kohtien. Saman sulatuksen neljännen esiaihion keskilin-

jasuotauma kasvaa siirryttäessä aihion keskeltä reunalle molempien indeksien mukaan.  

 

Kuva 29. KLSAut- ja ImageJ-suotaumaindeksit sulatukselle 89324. 

Kuvassa 30 nähdään sulatuksen 89326 keskilinjasuotaumaindeksit. Kyseisen sulatuksen 

eri mittausten välinen korrelaatio puuttuu. Sulatolta saadun KLSAut-arvon mukaan toi-

sen esiaihion keskilinjasuotauma on vakavampi kuin kolmannen esiaihion, kun taas 
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ImageJ kuva-analyysin perusteella keskilinjasuotauma on vakavampi kolmannessa esi-

aihiossa. Tähän eroon syynä voidaan pitää kolmannen esiaihion makroetsausnäytteen 

epäselvää syövytystä, jonka vuoksi sulaton määrittämä arvo voi antaa liian suuria luke-

mia. Makroetsauskuvien puolesta ImageJ-menetelmän kolmannelle esiaihiolle antama 

hieman korkeampi keskilinjasuotaumaindeksi on silmämääräisesti todenmukaisempi. 

Aihioiden leveyssuunnassa poikkeama on pienempää, kuitenkin niin, että kohdassa L4 

on matalimmat suotauma-arvot.  

 

Kuva 30. KLSAut- ja ImageJ-suotaumaindeksit sulatukselle 89326. 
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Kuvasta 31 nähdään vastaavasti sulatuksen 10728 KLSAut- ja ImageJ-

suotaumaindeksit. ImageJ kuva-analyysin perusteella toisessa ja kolmannessa esiaihios-

sa ei ole suuria eroja keskilinjasuotaumien tasoissa. Yleisenä trendinä L5 sisältää eniten 

keskilinjasuotaumaa. Toisen esiaihion L5:n lukema on lähellä arvoa 4, mikä on toiseksi 

suurin kaikista analysoiduista makroetsausnäytteistä. toisessa esiaihiossa on hyvin sel-

keä CET-vyöhyke, eli jähmettymisrakenteen muutosvyöhyke. Sulatuksen 10728 

KLSAut-arvo arvioi keskilinjasuotauman määrää vastaavaksi kuin kuva-analyysikin. 

KLSAut-arvon mukaan L5 näytteissä on eniten suotaumaa ja L4 näytteissä vähiten.  

 

Kuva 31. KLSAut- ja ImageJ-suotaumaindeksit sulatukselle 10728. 
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6.1.2 Makrorakennenäytteet 

Makrorakennenäytteistä otettiin valokuvat (Kuva 32) sekä skannaukset (Kuva 33), joi-

den avulla jähmettymisrakenteiden osuudet määritettiin. Liitteeseen 2 on koottu kaikki-

en makrorakennenäytteiden skannatut kuvat. 175 mm paksujen aihioiden suikalenäyt-

teet ovat 110 mm syvyydeltä aihion alapinnasta. Valitettavasti aihion yläpinnan jähmet-

tymisrakenteet jäivät tutkimatta. Kaikki sulatusten 89324 ja 89326 makrorakennenäyt-

teet otettiin aiemmin esitellyn tavan mukaan, paitsi 89324_3_L1 näyte, joka on otettu 

aihion yläpinnasta päin. Rakennenäytteistä pystyy määrittämään pylväsmäisen dendriit-

tisen jähmettymisrakenteen syvyyden alapinnasta sekä tasa-aksiaalisen rakenteen aihion 

keskustasta, joiden avulla voidaan laskea pylväsmäisen rakenteen osuus myös yläpin-

nasta. 89324_3_L1 näytteellä jähmettymisrakenteen lasku tapahtui niin päin, että ylä-

pinnasta edenneen pylväsmäisen rakenteen ja tasa-aksiaalisen rakenteen avulla voitiin 

määrittää pylväsmäisen rakenteen osuus aihion keskilinjan alapuolelta. 

 

Kuva 32. Valokuva 89324_3_L1 näytteestä. 

 

Kuva 33. Skannattu kuva 89324_4_L1 näytteestä. 

Kuvassa 34 on esitetty sulatuksen 89324 jähmettymisrakenteet. Tyypillisesti pylväsden-

driittinen jähmettymisrakenne etenee 42–48 % asti yläpinnasta, eli lähes keskilinjalle 

saakka. Keskustan tasa-aksiaalinen alue vaihtelee 16–25 % välillä. Myös aihion alapuo-

len pylväsdendriittinen osuudessa on vaihtelua (32–38 %). Sulatuksen 89324 molempi-

en esiaihioiden tasa-aksiaaliset osuudet laajenevat kun aihiossa siirrytään leveyssuun-

nassa keskeltä reunaa kohti.  
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Kuva 34. Sulatuksen 89324 jähmettymisrakenteiden osuudet. 

Kuvan 35 jähmettymisrakenteet edustavat sulatusta 89326, jossa yläpuolen pylväsden-

driittinen rakenne ei yllä aivan yhtä pitkälle kuin sulatuksella 89324, jääden 43–45 %:n 

välille. Sulatuksella 89326 tasa-aksiaalinen jähmettymisrakenne aihion keskustassa on 

laajempi, vaihteluväli on 23–27 %. Vastaavasti tasa-aksiaalisen rakenteen laajentuessa 

myös alapuolen pylväsdendriittinen rakenne (29–32 %) on pienempi kuin sulatuksella 

89324.  

Kuvassa 36 on esitetty sulatuksen 10728 jähmettymisrakenteet. Aihion ylälaidasta ete-

nevä pylväsdendriittinen jähmettymisrakenne on laajuudeltaan 40–44 % eli saman laa-

juinen suhteessa kuin sulatuksella 89326. Sulatuksen 10728 keskialueen tasa-

aksiaalinen rakenne on laajuudeltaan 20–25 %, joka on muiden sulatusten tasa-

aksiaalisen rakenteen osuuksien väliltä laajuudeltaan. Aihioiden alapuoleinen pylväs-

dendriittinen jähmettymisrakenne on 34–39 % laaja.  
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Kuva 35. Sulatuksen 89324 jähmettymisrakenteiden osuudet. 

 

Kuva 36. Sulatuksen 10728 jähmettymisrakenteiden osuudet. 

6.1.3 OES-analyysi 

OES-analyysin perusteella muodostettiin seosaineiden suotaumisesta kertovia konsent-
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B, Mo, C, N ja Nb. Näistä kuitenkin titaanin ja niobin pitoisuusvaihtelut ovat erittäin 

pieniä, johtuen hyvin vähäisestä seostuksesta. Typen pitoisuus on niin pieni, ettei sen 

analyysia voi pitää tarkkana. Kuvassa 37 on esimerkki muodostetuista konsentraa-

tiokäyrästä. Kuvassa esiintyy sulatuksen 89324 kolmannen esiaihion paikasta L1 otetun 

näytteen keskilinjan konsentraatioprofiili. Kuvasta 37 voidaan selkeästi havaita keski-

linjasuotauma, sekä 3-5 mm päässä keskilinjasta olevat toiset konsentraatiopiikit mo-

lemmin puolin keskilinjaa. Kootut konsentraatioprofiilit ovat koottu liitteeseen 4, joista 

nähdään C, Mn, P ja B seossaineiden profiilit sekä S_tot-arvot. 

 

Kuva 37. 89324_3L1 Seosaineiden suotaumakertoimet. 

Seuraavan sivun taulukossa 5 on esitetty eri näytteiden OES-analyysista lasketut S_tot- 

(viisitoista seosainetta mukana) ja S_tot2-arvot (C, Si, Mn, P, Cr, Ni, Mo, Ti, B) sekä 

fosforin ja hiilen maksimikonsentraatiosuhteet teräksen normaaliin koostumukseen näh-

den. S_tot-arvojen ja konsentraatiomaksimien mukaan 89324-03 esiaihio on voimak-

kaammin suotautunut kuin neljäs esiaihio. Sulatuksen 89326 esiaihioiden suotautumi-

nen on kokonaissuotaumaindeksin mukaan samaa tasoa keskenään, joskin toisen esiai-

hion konsentraatiomaksimit ovat hieman korkeammat kuin kolmannella esiaihiolla. 

Huomattavaa on myös, että kolmannen esiaihion kokonaissuotaumaindeksin arvo laskee 

siirryttäessä aihion keskeltä reunaa kohti. Sulatuksessa 10728 toisen esiaihion kokonais-

suotaumaindeksi on korkeampi kuin kolmannen esiaihion, jonka indeksit ovat alhai-

simmat tutkituista näytteistä. Näiden esiaihioiden konsentraatiomaksimit ovat saman-

tasoisia keskenään.  



76 

 

Taulukko 5. OES-analyysin kokonaissuotaumaindeksit (S_tot ja S_tot2) sekä fosforin 

ja hiilen maksimikonsentraatiosuhteet normaalikoostumukseen nähden. 

Sulatus-
Esiaihio 

Paikka S_tot S_tot2 Max P Max C 

89324-03 L1 3,93 2,22 x1,86 x1,46 

  L4 6,25 3,96 x2,41 x1,99 

  L5 6,81 3,68 x1,89 x1,57 

  kesk. 5,66 3,29 x2,05 x1,67 

89324-04 L1 3,3 1,09 x1,26 x1,05 

  L4 2,84 1,16 x1,34 x1,25 

  L5 3,32 1,88 x1,18 x1,35 

  kesk. 3,15 1,38 x1,58 x1,28 

89326-02 L1 3,53 1,99 x1,58 x1,28 

  L4 4,36 2,43 x1,89 x1,21 

  L5 4,95 2,11 x1,74 x1,21 

  kesk. 4,28 2,18 x1,74 x1,23 

89326-03 L1 7,57 4,9 x2,41 x1,78 

  L4 4,59 2,6 x2,41 x1,33 

  L5 2,8 1,47 x1,33 x1,25 

  kesk. 4,99 2,99 x2,05 x1,45 

10728-02 L1 5,19 3,02 x1,89 x1,38 

  L4 3,5 1,81 x1,67 x1,26 

  L5 3,76 1,99 x1,89 x1,28 

  kesk. 4,15 2,27 x1,82 x1,31 

10728-03 L1 2,58 0,95 x1,56 x1,09 

  L4 3,38 1,47 x1.89 x1,21 

  L5 2,96 1,61 x1,78 x1,40 

  kesk. 2,97 1,34 x1,74 x1,23 

 

10728-02 esiaihion OES-analyysi keskilinjalta 30 polton ohjelmalla jäi uloimmilta pol-

toilta CET-vyöhykkeen kohdille. Tämän vuoksi kyseisestä näytteestä otettiin mukaan 

myös OES-näytteet numeroilla 1 ja 2, jotta mahdolliset konsentraatiopiikit CET-

vyöhykkeellä saataisiin varmuudella esiin. Taulukossa 6 on esitetty OES-analyysien 

tulokset näytepaloista 1 ja 2 10728-02 esiaihioilla. Näiden OES-analyysien S_tot-arvot 

jäävät odotetusti pienemmiksi kuin keskilinjan, sillä nyt keskilinjasuotaumaa ei ole ana-

lyysialueella lainkaan. Vastaavasti fosforin ja hiilen paikalliset konsentraatiohuiput jää-

vät matalimmiksi.  
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Taulukko 6. Ylimääräiset OES-analyysien S_tot-arvot sekä fosforin ja hiilen maksimi-

konsentraatiot suhteessa normaalikoostumukseen. 

Sulatus-Esiaihio Paikka S_tot_ylä S_tot2_ylä S_tot_ala S_tot2_ala 

10728-02 L1 1,60 0,65 1,24 0,59 

 
L4 1,85 0,98 1,58 0,73 

 
L5 1,81 0,71 1,56 0,76 

 
kesk. 1,75 0,78 1,46 0,69 

  
Max P Max C Max P Max C 

10728-02 L1 x1,19 x1,06 x1,31 x1,03 

 
L4 x1,43 x1,20 x1,19 x1,09 

 
L5 x1,25 x1,15 x1,37 x1,08 

 
kesk. x1,29 x1,14 x1,29 x1,07 

 

Kuvasta 38 nähdään OES-analyysin konsentraatioprofiili sulatuksen 10728 toisen esiai-

hion keskilinjan yläpuolelta. Kuvasta huomataan selkeä konsentraatiopiikki etäisyydellä 

14 mm aihion keskilinjalta. Tällä etäisyydellä sijaitsee myös jähmettymisrakenteen 

muutosvyöhyke eli CET. CET-vyöhykkeelle konsentraatioprofiilin mukaan suotautuu 

voimakkaimmin fosforia, booria, hiiltä ja titaania.  

 

Kuva 38. OES-analyysin konsentraatioprofiili näytteestä 10728_2_L4_1. 
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6.2 Levynäytteet 

6.2.1 Suotaumien tutkinta kuva-analyysilla ja viiva-analyysillä 

Levyjen suotaumia tutkittiin kappaleessa 5.6.1 esitellyin menetelmin. ImageJ-

ohjelmiston avulla muodostettiin harmaasävyprofiili kunkin näytteen skannatusta ku-

vasta. Harmaasävyprofiilin avulla voidaan arvioida suotauman voimakkuutta levyn kes-

kilinjalla sekä CET-vyöhykkeellä.  Tämä analyysi suoritettiin pitkittäin ja poikittain 

levyjen keula- ja häntänäytteille. Lisäksi näytteitä vertailtiin ¼-leveydeltä ja ½-

leveydeltä. Alla olevassa kuvassa 39 on esimerkki harmaasävyprofiilista suhteessa 

skannattuun pikriinihapolla syövytettyyn näytteeseen. Kuvasta havaitaan selkeästi kes-

kilinjasuotauma vaalealla, ja tämä näkyy myös harmaasävyprofiilissa piikkinä.  

 

Kuva 39. Näytteen 89324_231_Po harmaasävyprofiili sekä skannattu näytepinta. 

Harmaasävyprofiilien avulla laskettiin SI_kl-, SI_CET- sekä SI_TOT-arvot, joiden 

avulla voidaan arvioida suotauman voimakkuutta levyssä. Nämä arvot on koottu liittee-
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seen 5. Taulukossa 7 on kaikkien sulatusten levyjen pitkittäisten näytteiden har-

maasävyprofiilien sekä ASTM-standardin mukaisen suotaumamäärityksen tulokset. ½- 

ja ¼-leveyden näytteitä arvioidessa huomataan ¼-leveyden näytteiden suotautuneen 

enemmän keskiarvotulosten perusteella. Taulukon 7 merkintöjä selitetty seuraavalla 

sivulla lisää.  

Taulukko 7. Kaikkien sulatuksen levyjen näytteiden SI_kl-, SI_CET-, SI_TOT ja NL┬-

arvot pitkittäisistä näytteistä. 

Näyte 
Näytteen 
sijainti SI_kl SI_CET SI_TOT NL┬ 

89324_231 1 1,05 0,84 1,89 13,60 

89324_231 5 1,01 0,65 1,67 12,96 

89324_232 1 1,89 1,00 2,88 15,46 

89324_232 5 2,58 0,39 2,97 12,93 

 
ka 1,63 0,72 2,35 13,74 

89324_431 1 1,30 0,78 2,09 14,81 

89324_431 5 1,27 0,95 2,22 18,41 

89324_432 1 4,13 0,75 4,88 20,13 

89324_432 5 5,79 0,81 6,60 18,92 

 
ka 3,12 0,82 3,95 18,07 

89326_221 1 1,73 1,19 2,92 18,10 

89326_221 5 3,10 0,77 3,86 23,85 

89326_222 1 2,53 0,42 2,95 20,56 

89326_222 5 0,91 0,59 1,50 20,68 

 
ka 2,07 0,74 2,81 20,80 

89326_421 1 1,57 1,18 2,75 18,31 

89326_421 5 3,03 0,82 3,85 19,44 

89326_422 1 1,23 0,82 2,06 25,06 

89326_422 5 2,17 0,75 2,93 22,15 

 
ka 2,00 0,90 2,90 21,24 

10728_221 1 0,93 0,75 1,67 12,44 

10728_221 5 1,79 1,00 2,79 17,92 

10728_222 1 0,67 1,27 1,94 20,90 

10728_222 5 0,86 1,16 2,02 18,08 

 
ka 1,06 1,04 2,10 17,34 

10728_421 1 1,53 0,83 2,36 20,94 

10728_421 5 1,11 0,94 2,05 20,27 

10728_422 1 1,44 0,63 2,07 14,35 

10728_422 5 1,97 0,85 2,82 23,69 

 
ka 1,51 0,81 2,32 19,81 
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Taulukon 7 sijaintimerkinnän numero 1 tarkoittaa keulanäytettä ja numero 5 häntänäy-

tettä. Näytteen merkinnöissä on käytetty esimerkiksi merkintää 231 tai 432, jossa en-

simmäinen numero kertoo näyteen olevan joko ½- tai ¼-leveydeltä, toinen numero sula-

tuksen esiaihion numeron ja viimeinen levyaihion numeron.  

Taulukkoa 7 edelleen tarkastellessa pitkittäisistä näytteistä huomataan, että ¼-leveyden 

näytteissä SI_kl ja SI_TOT ovat suurempia kuin keskileveyden näytteissä. Näytteiden 

SI_CET-arvot ovat arvoiltaan miltei samantasoisia. NL┬-arvojen mukaan vastaavasti ¼-

leveyden näytteissä on enemmän suotaumanauhoja kuin ½-leveydellä. 

Yleisellä tasolla tarkastellessa eri levyjen välisiä suotauma-arvoja, huomataan SI_kl-

arvon olevan suurin sulatuksen 89324 levyillä ja pienin sulatuksen 10728 levyillä. 

10728 levyjen SI_CET-arvo on puolestaan hieman korkeammalla tasolla kuin muilla 

sulatuksilla. SI_TOT-arvon järjestys on vastaava kuin keskilinjasuotaumaindeksillä, eli 

89324 levyjen suotaumaindeksi on suurin ja sulatuksen 10728 levyillä pienin. 

SI_kl-arvon avulla havaittiin, että häntänäytteissä on keskimäärin enemmän keskilin-

jasuotaumaa kuin keulanäytteissä. Myös NL┬-arvojen mukaan häntänäytteissä on 

enemmän suotaumanauhoja. Liitteen 5 taulukoita tarkastellessa nähdään, että SI_CET-

arvot ovat korkeammat pitkittäisissä näytteissä kuin poikittaisissa. Tämä johtunee siitä, 

että suotaumanauhat näkyvät pidempinä valssaussuunnassa CET-muutosvyöhykkeellä. 

SI_kl-arvoille ei voi sanoa selkeää erotusta pitkittäisten ja poikittaisten näytteiden välil-

le.  Myös SI_TOT-arvot ovat keskimäärin korkeammat pitkittäisissä näytteissä. 

Kuvassa 40 on tyypillinen voimakas keskilinjasuotaumanauha pitkittäisestä levynäyt-

teestä. Kuvassa 41 on puolestaan tyypillinen suotaumarakennekuva poikittaisesta levy-

näytteestä. Molemmista kuvista nähdään kuviin lisätyt apuviivat, joiden avulla ASTM 

International standardin mukaisesti voidaan määrittää suotaumien määrästä kertovaa 

dataa. Standardin mukaisten suotaumanauhojen määrityksen tulokset pitkittäisistä näyt-

teistä ovat esitettynä edeltävässä taulukossa 7.  
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Kuva 40. Tyypillinen voimakkaasti suotautunut keskilinja levynäytteestä pitkittäin pik-

riinihapposyövytyksellä. 

 

Kuva 41. Tyypillinen suotaumarakenne keskilinjalta poikittaisesta levynäytteestä pik-

riinihapposyövytyksellä. 

Liitteeseen 6 kootuissa NL┬-arvojen taulukoissa suotaumanauhojen määrä on suurempi 

pitkittäisissä kuin poikittaisissa näytteissä. Pitkittäiseen näytteen testiviivoihin osuu 

kaikki suotaumat, kun poikittaisessa näytteessä suotauman osuminen testiviivaan on 

epävarmempaa. ASTM standardin mukaisen määrityksen perusteella levyjen häntänäyt-

teissä on enemmän suotaumanauhoja kuin keulanäytteissä. Eri leveydeltä otettujen näyt-
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teiden välinen erotus on suuri. ¼-leveyden näytteissä on enemmän suotaumaa keskile-

veydellä. NL┬-arvojen yleistä tasoa tarkastellessa matalimmat arvot löytyvät sulatuksen 

89324 levyltä, kun sulatusten 10728 ja 89326 levyjen tyypilliset lukemat ovat korke-

ammat.  

Liitteessä 6 on arvioitu myös kaikkien NL┬- ja NL||-arvojen luotettavuutta. Tulosten pe-

rusteella havaitaan, että pitkittäisten NL┬-arvojen tulosten suhteellinen virhe on pienin. 

NL┬-arvot ovat väliltä 13–18 suotaumaa/mm 89324_031 levyllä. Pitkittäisten NL||-

arvojen tulokset ovat puolestaan erittäin epätarkkoja, johtuen suotaumien vähäisestä 

määrästä näytteen pitkittäisten testiviivojen suhteen. Anistrooppisuusindeksi (AI) ja 

osittain suuntautuneiden rakenneosien suuntautumisaste (Ω12) kertovat nauhoittumisen 

voimakkuudesta. Näiden tulosten mukaan pitkittäisten näytteiden nauhoittumisaste on 

selvästi suurempi kuin poikittaisten näytteiden, sillä pitkät nauhat näkyvät yhtenäisinä 

pitkittäisessä näytteessä.  

Poikittaisten levynäytteiden NL┬-arvojen tulosten tarkkuus on huono, suhteellisen vir-

heen ollessa tyypillisesti yli 30 %. NL||-arvot ovat niin ikään epätarkkoja, mutta hieman 

tarkempia kuin pitkittäiset vastaavat, johtuen suuremmasta määrästä osumia suotauma-

nauhoihin. Poikittaiset näytteet näyttävät vähemmän nauhoittuneilta kuin pitkittäiset, 

sillä poikittaisessa näytteessä suotaumanauhat tulevat kohti näytteen leikkauspintaa. 

Näin ollen suotauman määrän analysoinnin kannalta merkittävin arvo on pitkittäinen 

NL┬, sillä se kertoo parhaiten suotaumasta ja sen luotettavuus on paras. 

6.2.2 Suotaumien koostumuksien mittaus WDS-EDS -mittauksilla.  

SEM-mikroskoopin avulla levynäytteille tehtiin koostumusmittauksia suotaumista sekä 

perusmatriisista. Koostumuksen määrittämiseen käytettiin EDS-detektoria, jonka avulla 

mitattiin seuraavat alkuaineiden pitoisuudet määritetyssä pisteessä: C, Si, Mn, Fe, Ni ja 

Mo. Fosfori mitattiin samalla, mutta sen mittaukseen käytettiin WDS-detektoria, jonka 

tarkkuus on parempi ja luotettavampi fosforin matalien pitoisuuksien mittaukseen. WDS 

-mittausta ei käytetty muiden alkuaineiden mittaukseen, sillä sen mittausaika on huo-

mattavasti pidempi kuin EDS-mittauksessa.  
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Kuvan 42 osoittaman tavan (suotamasta erikseen ja matriisista erikseen) lisäksi koostu-

musajoja tehtiin myös alueilta, joissa on sekä matriisi että suotaumanauha. Kuvasta 43 

nähdään EDS+WDS koostumusajojen mittauspisteet, joista 1-3 ovat suotaumanauhassa, 

ja 4-6 teräksen matriisissa. Koostumusajoissa käytettiin joka kerta samaa suurennosta, 

jotta analyysin tulosten vertailu olisi helpompaa. 

 

Kuva 42. 89324_431 näytteen keskilinjalta mitattujen koostumusten mittausalueet (1.) 

suotaumanauhasta ja teräksen (2.) matriisista. 

 

Kuva 43. Esimerkki EDS+WDS koostumusajojen mittauspisteistä näytteellä 10728-

421-1Pi. 
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Taulukossa 8 on esitetty kuvan 43 mittauksen tulokset. Tuloksista nähdään selkeästi, 

että 1-3 mittauspisteiden seosainepitoisuudet ovat korkeammat kuin 4-6 mittauspisteis-

sä. Hiilen määrä ei ole luotettava, sillä se kerääntyy vakuumista näytteen pintaan epä-

puhtautena. Tulosten perusteella nähdään piin, fosforin, mangaani, nikkelin ja molyb-

deenin pitoisuuksien olevan korkeammat suotaumanauhassa kuin teräksen matriisissa. 

Suhteessa teräksen koostumukseen eniten suotautuneita seosaineita ovat fosfori ja mo-

lybdeeni.     

Taulukko 8. Esimerkki EDS+WDS koostumusajojen tuloksista näytteellä 10728-421-

1Pi. 

Processing option : All elements analysed WDS 
     Spectrum In stats. C Si P Mn Fe Ni Mo Total 

1 Yes 3.84 0.51 0.07 2.28 99.69 0.6 1.8 108.79 

2 Yes 4.16 0.49 0.06 2.28 98.31 0.5 1.97 107.78 

3 Yes 3.55 0.49 0.09 2.26 95.94 0.55 1.74 104.62 

4 Yes 2.23 0.35 0.01 1.42 100.35 0.42 0.6 105.37 

5 Yes 2.41 0.35 0.01 1.42 100.62 0.42 0.54 105.77 

6 Yes 2.04 0.36 0.01 1.56 100.84 0.52 0.57 105.9 

Mean   3.04 0.42 0.04 1.87 99.29 0.5 1.2 106.37 

Std. 
deviation  

0.92 0.08 0.04 0.44 1.88 0.07 0.7 
 

Max. 
 

4.16 0.51 0.09 2.28 100.84 0.6 1.97 
 

Min.   2.04 0.35 0.01 1.42 95.94 0.42 0.54   

All results in weight% 

         

Taulukkoon 9 on kerätty kaikkien mitattujen näytteiden WDS+EDS koostumusmittaus-

ten tulokset suotaumista keskiarvoina. Tulosten keskiarvo koostuu noin 3-5 mittauskoh-

dasta per näyte. Tuloksista nähdään kaikkien mitattujen seosaineiden konsentraation 

lisääntyneen suotaumassa sulatuksen analyysiin nähden. Aiemmin selitettyjen näyte-

koodien lisäksi on esimerkiksi 89234-bulk, joka kertoo sulatuksen analyysin koostu-

muksen ja "ka suot", joka on keskiarvotulos ylläolevista suotaumamittaustuloksista. 

Pienimmät muutokset ovat tapahtuneet piin ja nikkelin konsentraatioissa, ja niiden välil-

lä myös eri sulatusten väliset erot ovat hyvin pieniä. Kromin ja mangaanin pitoisuudet 

suotaumassa ovat keskimäärin kaksinkertaiset normaalikoostumukseen nähden, kun 

molybdeenin pitoisuus on jopa 3-5-kertainen. Voimakkain suotautunut seosaine on kui-

tenkin fosfori, jonka konsentraatio on 175 mm aihioiden levyillä keskimäärin 530 ppm 

ja 210 mm aihion levyllä 830 ppm. 10728 levyjen suotaumassa fosforin lisäksi on myös 
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enemmän mangaania ja molybdeenia, joten kyseisen levyn suotaumaa voidaan sanoa 

enemmän seosaineita sitoneeksi. 

Taulukko 9. Kaikkien levyjen WDS+EDS-mittaukset suotaumista keskiarvotuloksina 

sekä bulkkimateriaalin normaalikoostumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon 9 mukaan keulan näytteiden suotaumat ovat hieman rikkaampia seosaineel-

taan kuin häntänäytteiden suotaumat. ¼-leveyden ja ½-leveyden suotaumien pitoisuuk-

sien välillä ei ole selkeää eroavaisuutta. Koostumusmittauksia tehdessä 10728-421-1Pi 

näytteestä löytyi erittäin voimakas suotauma, josta otettiin kuva, sekä analyysi viiden 

pisteen avulla. Tämä voimakas suotaumanauha on esitetty 500-kertaisella suurennoksel-

la kuvassa 44. Mittausten fosforipitoisuus oli keskimäärin 0,16 %, mikä on 16-kertainen 

teräksen peruskoostumukseen verrattuna. Myös molybdeenipitoisuus oli 10-kertainen 

(6,64 %) ja mangaanipitoisuus oli kaksinkertainen (3,30 %). Vastaavia hyvin seo-

sainerikkaita suotaumia löytyi useita kaikista 10728 levyjen näytteistä.  

Näyte Sijainti C Si P Mn Ni Mo Cr 

89324-bulk  0,16 0,31 0,0130 1,19 0,40 0,49 0,51 

89324-431 1 3,60 0,46 0,0513 2,28 0,53 1,96  

89324-431 5 3,00 0,44 0,0259 2,03 0,52 1,28  

89324-432 5 3,92 0,43 0,0661 2,11 0,49 1,76 0,94 

89324-232 5 3,93 0,44 0,0700 2,26 0,52 1,65 0,89 

ka suot  3,61 0,44 0,0533 2,17 0,51 1,66 0,92 

89326-bulk  0,17 0,32 0,0100 1,21 0,40 0,47 0,50 

89326-421 1 3,38 0,48 0,0480 2,42 0,55 1,95  

89326-421 5 3,01 0,46 0,0548 2,11 0,52 1,46  

89326-422 5 3,80 0,45 0,0583 2,23 0,51 1,73 0,93 

89326-222 5 3,62 0,46 0,0528 2,26 0,53 1,68 0,93 

ka suot  3,45 0,47 0,0535 2,26 0,53 1,71 0,93 

10728-bulk  0,16 0,31 0,0090 1,14 0,41 0,48 0,49 

10728-421 1 5,09 0,43 0,1058 2,60 0,53 3,67  

10728-421 5 3,63 0,44 0,0600 2,40 0,55 2,49  

10728-422 5 4,91 0,46 0,0800 2,53 0,52 2,75 1,13 

10728-222 5 3,06 0,44 0,0300 2,08 0,54 1,43 0,84 

ka suot  4,17 0,44 0,0819 2,51 0,53 2,97 0,99 
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Kuva 44. Erittäin voimakas suotaumanauha näytteen 10728-421-Pi keskilinjalla. 

6.2.3 Sulkeuma-ajot 

Sulkauma-ajoissa analysoitut näytepinnat ovat pinta-alaltaan 47 mm
2
. Sulatuksen 89324 

432-levynäytteissä on sulkeumia seuraavanlaisesti: pitkittäisessä 48 kpl/mm
2
 ja poikit-

taisessa 63 kpl/mm
2
. Poikittaisessa näytteessä on huomattavasti enemmän 1,4–2,8 µm 

kokoluokan sulkeumia kuin pitkittäisessä. Poikittaisen näytteen sulkeumamäärässä sel-

kein ero on CaOS-sulkeumien lukumäärässä. Myös Mg(O-) ja CaSAlO-sulkeumia on 

noin 100 kpl enemmän poikittaisessa näytteessä.  

89326-422 levynäytteessä oli vähiten sulkeumia. Pitkittäisestä näytteestä niitä löytyi 47 

kpl/mm
2
 ja poikittaisesta 55 kpl/mm

2
. Myös tämän levyn poikittaisesta näytteestä havai-

taan enemmän 0,97–2,8 µm kokoisia sulkeumia kuin pitkittäisestä. Poikittaisessa näyt-

teessä on sulkeumatyypiltään enemmän Mg(O)-, CaOS- ja CaOSN-sulkeumia.  

10728-422-1Pi näytteessä on 70 kpl/mm
2
 sulkeumia, kun poikittaisessa vastaavassa 

näytteessä on 71 kpl/mm
2
 sulkeumia. Kokojakaumalta poikittaisessa näytteessä on 

enemmän pieniä sulkeumia, kun suuria sulkeumia on pitkittäisessä näytteessä enemmän. 

Sulkeumien kokonaismäärä on sama. Poikittaisessa näytteessä on enemmän CaS- ja 

CaSAlO-sulkeumia, kun pitkittäisessä näytteessä on enemmän CaAlO-, CaOSN- ja Ca-

SONAl-sulkeumia.  
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Kuvassa 45 on kerätty eri näytteiden kokojakaumat yhteen. Eri sulatusten levyjä vertail-

lessa havaitaan, että sulatuksen 10728 levyt sisältävät eniten sulkeumia, jotka ovat kool-

taan pieniä (0,97–2 µm). Sulatuksen 89324 levynäytteet sisältävät puolestaan eniten 2–4 

µm kokoluokan sulkeumia. Saman sulatuksen pitkittäisessä levynäytteessä on jopa 16 

kpl 8–10 µm sulkeumia 47 mm
2
 näytepinta-alassa.  Lisäksi sulatuksesta 89324 poikit-

taisesta levynäytteestä löytyi kaksi erittäin suurta sulkeumaa (CaOS koko=238,7 µm
2
 ja 

CaAlO koko=310,7 µm
2
). Lisäksi 10728 pitkittäisen näytteen suuri sulkeuma on CaOS, 

joka on kooltaan 67,4 µm
2
. 

 

Kuva 45. Sulkeuma-ajojen kokojakauma. Näytteiden  analysoitu pinta-ala on 47 mm
2
.  

(89324 sulatus on 175 mm aihio 37 °C ylilämmöllä, 89326 sulatus on 175 mm aihio 18 

°C ylilämmöllä ja 10728 sulatus on 210 mm aihio 28 °C ylilämmöllä) 

Sulkeumia, joita sisältyi näytteisiin paljon, olivat tyypiltään taulukon 10 mukaisia sul-

keumia. Sulatuksen 89326 levynäytteissä on eniten Mg(O)-, Nb- ja CaOSN-sulkeumia. 

Suuri määrä Mg(O) johtunee siitä, että sulatuksessa on enemmän magnesiumia kuin 
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muissa sulatuksissa. Mg(O) ja Nb ovat multiluokiteltuja sulkeumia, kuuluvat nyt mita-

tuissa näytteissä enimmäkseen muihin sulkeumaluokkiin, eivätkä ole juuri yksin sulke-

missa (Tervo 2014: 64). 89324 levynäytteissä on eniten CaOS-sulkeumia ja 10728 le-

vynäytteissä eniten CaAlO-, CaSAlO-, CaOSN- ja CaSONAl-sulkeumia. Sulatukseen 

10728 näyttää kertyneen enemmän kalsiumsulkeumia, jotka sisältävät myös typpeä, 

sillä kyseisessä sulatuksessa on suurempi typpipitoisuus. Huomioitavaa on myös se, että 

sulatuksen 10728 levystä ei löytynyt juurikaan niobisulkeumia, vaikka Nital-

syövytteisen näytteen keskilinjalta havaittiin muutamia 3–6 µm kokoisia niobisul-

keumia (kuva 52). Suotauma-ajon mukaan 175 mm aihioiden sulatuksien levyissä oli 

enemmän niobisulkeumia, ja ne olivat kooltaan suurempia kuin sulatuksella 10728.  

MnS sisältäviä sulkeumia ei löydy lähes lainkaan levyjen näytteistä, isojen sulkeumien 

joukosta ei löydy yhtään mangaanisulfidia sisältävää sulkeumaa. MnS-sulkeumien puut-

tumisen voi selittää suurella määrällä Ca-pitoisia sulkeumia, jotka sitovat rikin itseensä. 

(Tervo 2014: 17) TiN-sulkeumia löytyy varsin vähän, sillä titaania ei ole seostettu pal-

joa kyseiseiseen teräkseen. 89324 pitkittäisestä näytteistä löytyi kymmenisen TiN-

sulkeumaa, jotka ovat kooltaan 4–5,8 µm. Muista näytteistä löytyy vähemmän. Sul-

keumakartoista, jotka ovat esitetty liitteessä 7, huomataan että 89324 pitkittäisestä näyt-

teestä löytyy nitridityyppisiä suotaumia keskilinjan tuntumasta. Tässä levyssä on myös 

voimakkaimmat suotaumanauhat.  

Taulukko 10. Levynäytteiden määrältään merkittävimmät sulkeumat.Näytteiden 

analysoitu pinta-ala on 47 mm
2
. 

 

89324-
432 pi 

89324-
432 po 

89326-
422 pi 

89326-
422 po 

10728-
422 pi 

10728-
22 po 

Aihiopaksuus (ylilämpö) 175 mm (37 °C) 175 mm (18 °C) 210 mm (28 °C) 
Sulkeumatyyppi [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] [kpl] 
Mg(O) 610 729 889 987 472 490 
CaOS, Al<5, Mn<5, Ti<5, 
N<5, Cr<5 670 1196 310 643 690 711 
CaAlO, S<5, Mn<5, Ti<5 225 192 281 196 466 376 
CaSAlO, Mn<5, Ti<5, N<5 523 590 151 171 699 820 
Nb 176 178 307 331 84 72 
CaOSN, Mn<5, Al<5, Ti<5 92 129 338 411 498 324 
CaSONAl, Ti<5, Mn<5 60 67 77 96 407 352 

 



89 

 

Sulkeuma-ajoja voidaan arvioida sulkeumien määrän lisäksi myös sulkeumien pinta-

alan avulla, joka on määritetty yksikössä µm
2
 sekä prosenttiosuutena sulkeuma-ajon 

alueesta. Taulukosta 11 nähdään mitattujen näytteiden sulkeumien kokonaispinta-alat. 

Taulukon mukaan 89324 näytteiden sulkeuma pinta-ala on kaikkein suurin, ja 89326 

näytteiden ala hieman 10728 näytteiden pinta-alaa pienempi. 89324 ja 89326 ovat sula-

tettu sarjassa, joten tällöin jälkimmäisessä valussa sulkeumapuhtaus on tyypillisesti pa-

rempi kuin valun aloituksessa. Tosin sulatuksen 89324 levyt on valmistettu vasta kol-

mannesta esiaihiosta, joten aivan valun alkua ei ole mukana tutkituissa näytteissä. Sula-

tusten analyyseissä ei ole juuri eroa hapen, rikin tai typen määrissä sarjaan valettujen 

välillä. 

Taulukko 11. Näytteiden sulkeumien pinta-alan osuus mitatusta näytteestä. Näytteiden 

analysoitu pinta-ala on 47 mm
2
. 

Näyte 
Valupak-
suus [mm] 

Ylilämpö 
[°C] Sulkeumien pinta-ala [µm2] 

Osuus näytteen 
pintaasta [%] 

89324-432 pi 175 37 7.85E+03 0.016 

89324-432 po 175 37 9.01E+03 0.018 

89326-422 pi 175 18 5.37E+03 0.011 

89326-422 po 175 18 5.74E+03 0.011 

10728-422 pi 210 28 6.74E+03 0.013 

10728-422 po 210 28 6.13E+03 0.012 
  

6.2.4 Mikrorakenne 

Kuvissa 46 ja 47 esiintyy tyypillinen nuorrutetun teräksen mikrorakenne pitkittäin ja 

poikittain valssaussuuntaan nähden. Optisen mikroskoopin avulla rakenteesta ei pysty 

erottamaan suotaumaa tai sen vaikutusta mikrorakenteeseen. Näin ollen levyjen mikro-

hieitä tulee tutkia SEM-mikroskoopin avulla tarkemmin. Myöskään keulan ja hännän 

välisiä eroja ei havaittu mikrorakenne tarkastelussa optisella mikroskoopilla. 
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Kuva 46. Mikrorakenne 89324-031 levystä keskilinjalta pitkittäin. 

 

Kuva 47. Mikrorakenne 89324-031 levystä keskilinjalta poikittain. 

SEM-mikroskoopilla tutkittiin levyjen mikrorakenteita tarkemmin. Levyjen pinnoilta ei 

löytynyt ferriittiä, vaikka häntien lämpötila ennen jäähdytystä laski alimmillaan 780 °C. 

10728_021 ja 89326_021 levyjen pinnoilta on havaittavissa hiilenkatoa (Kuva 48), jol-

loin karbideja ei ole päässyt syntymään niin paljon kuin sulatuksen 89324 levyllä. Kun 

rakenteessa siirrytään syvemmälle alkaa karbideja löytyä vastaavasti kuin 89324 aihioi-

den levyillä.  
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Kuva 48. Vasemmalla 89324_1Pi SEM-kuva pinnasta, jossa ei esiinny hiilenkatoa. Oi-

kealla 10728_21 levyn vastaava näyte, jossa esiintyy hiilenkatoa. 

89324_031 levyn Nital 2 % syövytteisestä hieestä suotaumanauhojen havaitseminen oli 

vaikeampaa kuin muista levyistä, joissa suotaumat olivat vahvoja, ja ne pystyttiin pai-

kallistamaan helpommin. Alla olevasta kuvasta 49 nähdään selkeästi suotaumanauhat 

valkoisina rantuina jo pienellä suurennoksella.  

 

Kuva 49. Pienen suurennoksen kuva 89326_5Pi keskilinjalta, jossa nähdään suotauma-

nauhat valkeina rantuina. 
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Kuvassa 50 mikrorakenteesta nähdään selkeästi suotaumanauha levyn keskilinjalta. Ku-

vassa 51 on puolestaan vertailtu suurella suurennoksella suotauman ja matriisin mikro-

rakenteiden eroja.  

 

Kuva 50. 10728_5Pi näytteen keskilinjalla sijaitseva suotaumanauha (merkitty punaisil-

la viivoilla). 

 

Kuva 51. SEM-kuva 10728_5Pi keskilinjasta, jossa suotaumanauha on punaisen linjan 

alapuolella. 
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Kuvan 51 ylälaidassa nähdään teräksen matriisi ja alalaidassa suotaumanauha. Suo-

taumissa esiintyi neulamaisia karbideja, eivätkä karbidit olleet levinneet yksittäisiksi 

pilkuiksi kuten perusmatriisissa. Suotaumanauhat erottuivat SEM-kuvassa vaaleina ran-

tuina, sillä neulamaiset karbidit saavat alueen näyttämään vaaleammalta. Neulamaiset 

karbidit johtunee suotaumaan rikastuneista seosaineista, jonka vuoksi päästön kestävyys 

kasvaa ja karbidit eivät palloudu niin paljon kuin matriisissa.  

10728_1Pi keskilinjasuotaumasta löytyi useita Nb-sulkeumia (kuva 52), joiden koko on 

suuri. Sulkeuma-ajon perusteella sulatuksen 10728 levyssä oli vähemmän niobia, ja 

näiden niobi sulkeumien koko oli pienempi kuin 175 mm aihioista tehtyjen levyjen nio-

bisulkeumien koot. 

 

Kuva 52. 10728_1Pi näytteen keskilinjasuotauman Nb-sulkeumia. 
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6.2.5 Vetokokeet 

Tuotannontestien vetokokeiden tulokset sulatuksen levyille on esitetty liitteessä 8. 

Kaikkien levyjen standardin mukaiset vaatimukset täyttyivät. 89324-031 levyn keulan 

pitkittäinen veto alitti myötölujuudessa 1000 MPa. 10728 levyjen myötölujuus on hie-

man korkeammalla tasolla kuin 175 mm aihioista valmistettujen levyjen vastaavat.  

Kuvat 53–55 esittävät vetokokeiden tulokset laboratorion kolmen vetosauvan keskiar-

voina. Kustakin sulatuksesta tehtiin kaksi levyä, joiden merkinnät näkyvät kuvissa esi-

merkiksi 31_ tai 22_. Tämän jälkeen _11 tai _52 tarkoittavat vetosauvan paikkaa ja 

suuntaa levyssä. Koodit on selvennetty kuvien alakulmissa. Vetoja otettiin jokaisen le-

vyn keulasta ja hännästä, pitkittäin ja poikittain.  

 

Kuva 53. Sulatuksen 89324 (175 mm aihio 37 °C ylilämmöllä) levyjen laboratorion 

vetokokeet. 
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Kuva 54. Sulatuksen 89326 (175 mm aihio 18 °C ylilämmöllä) levyjen laboratorion 

vetokokeet. 

 

Kuva 55. Sulatuksen 10728 (210 mm aihio 28 °C ylilämmöllä) levyjen laboratorion 

vetokokeet. 
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Laboratorion vetokokeiden tulokset ovat samantasoisia kuin tuotannon testauksen tuot-

tamat vetokoetulokset. Sulatuksella 89324 huomioitavaa on se, että levyn 31 myötölu-

juudet ovat 1000 MPa tai alle. Sulatuksen 89326 levyjen myötölujuudet ovat hieman 

korkeammalla (10 MPa) tasolla kuin sulatuksen 89324 levyillä. Sulatuksen 10728 levy-

jen myötölujuus on 30 MPa suurempi kuin sulatuksen 89324 levyjen. Kaikki sulatusten 

levyjen murtolujuuksien keskiarvot ovat lähellä toisiaan kuin myös venymien arvot. 

10728 levyjen Rp0,2/Rm suhde on hieman lähempänä 1:stä, mikä lyhentää venymän 

lujuusaluetta. 

6.2.6 Iskukokeet 

Kuvassa 56 on esitetty valssattujen 12 mm levyjen tuotannon iskusitkeystestien tulokset 

–40 °C:ssa. Iskusitkeys tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 9. Kuvaan on 

lisätty 23 J keskiarvon vaatimusraja 7,5 mm pitkittäiselle iskusauvalle. Sulatuksella 

89324 tämä raja ylittyy vain hännän pitkittäisessä iskusarjassa. SFS-EN 10045-1 stan-

dardin mukaan on määritetty yksittäisen iskun vaatimusarvo, joka on 16 J. Sulatuksen 

89324 kaikissa iskusarjoissa tämä rajavaatimus alitetaan, paitsi levyn 032 pitkittäisessä 

iskusarjassa.  

Levy

K3

893268932410728

156155115156155115156155115

70

60

50

40

30

20

10

0

J 
(-

 4
0

 C
)

23

12 mm levyt - Iskusitkeys Charpy-V (7.5 x 10 mm -sauva)

 

Kuva 56. Tuotannon testien iskusitkeystulokset –40 °C lämpötilassa. Tulokset ovat 

yhdistetty saman sulatuksen eri levyjen testeistä. (89324 sulatus on 175 mm aihio 37 °C 

ylilämmöllä, 89326 sulatus on 175 mm aihio 18 °C ylilämmöllä ja 10728 sulatus on 210 

mm aihio 28 °C ylilämmöllä) 
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Kuvien 56 ja 57 iskusitkeys K3-koodien ensimmäinen numero tarkoittaa vanhentama-

tonta iskusauvaa, toinen numero sijaintia levyssä (1 = keula, 5 = häntä) ja viimeinen 

numero sauvakokoa ja sauvan paksuutta (5 = pitkittäinen 7,5 x 10 mm -sauva, 6 = poi-

kittainen 7,5 x 10 mm -sauva, 1 = pitkittäinen 10 x 10 mm -sauva ja 2 = poikittainen 10 

x 10 mm -sauva). 56 ja 57 kuvissa punaiset pisteet ovat yksittäisiä iskusitkeystuloksia ja 

siniset yksittäisten keskimääräisiä tuloksia. Samoja iskusitkeyskoodeja käytetään sivun 

100 taulukossa 12. 
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Kuva 57. Laboratorion iskusitkeystulokset –40 °C lämpötilassa. Tulokset ovat yhdistet-

ty saman sulatuksen eri levyjen testeistä. (89324 sulatus on 175 mm aihio 37 °C yli-

lämmöllä, 89326 sulatus on 175 mm aihio 18 °C ylilämmöllä ja 10728 sulatus on 210 

mm aihio 28 °C ylilämmöllä) 

Normaalilla ylilämmöllä suoritettu sulatuksen 89326 iskusitkeys on hieman parempi, 

vaikka tämänkin 12 mm levyn iskut poikittain hännästä alittavat keskiarvon alarajan. 

Yksittäisissä pitkittäisissä iskuissa ei tule 16 J alituksia, paitsi yksi poikittainen isku 

hännästä on alle tämä vaatimuksen. 210 mm sulatuksen 10728 iskusitkeysarvot ovat 

selkeästi 175 mm aihiosta tehtyjen levyjen tuloksia korkeammat. Kaikki keskiarvot ovat 

yli kymmenen joulea yli vaatimuksen ja yhtään yksittäistä 16 J alitusta ei ole mitattu.   

Laboratoriossa suoritettiin tarkemmat iskusitkeystestaukset (Liite 10), joihin sisältyi 

useita eri lämpötiloja, joiden avulla voidaan määrittää iskusitkeyden transitiokäyriä. 
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Laboratorion iskujen erotuksena tuotannontestien iskuihin on myös se, että laboratorion 

iskut suoritettiin 10 mm iskusauvalla, kun tuotannon testaamossa käytettiin 7,5 x 10 mm 

sauvaa. Kuvassa 57 nähdään laboratorion iskutulokset ja hajonnat kaikkien sulatuksien 

levyillä –40 °C lämpötilassa. Kuvaan on lisätty 30 J rajaviiva, joka edustaa nuorrutettu-

jen SFS-EN 10025-6+A1 standardin mukaista keskiarvovaatimusta pitkittäisille 10 mm 

iskusauvoille. Yksittäiset iskut eivät saa alittaa 24 J arvoa. 

Sulatusten 89324 ja 89326 keula- ja häntä-näytteiden iskut pitkittäin ja poikittain alitta-

vat nämä vaatimusrajat, ainoastaan 89326 levyn keulan pitkittäisten iskujen keskiarvo 

ylittää 30 J keskiarvo vaatimuksen. Sulatuksen 10728 levyt ovat selkeästi muiden sula-

tusten levyjä parempia iskusitkeydeltään –40 °C lämpötilassa. Kyseinen sulatuksen levy 

ylittää keskiarvovaatimuksen 30 J kaikilla paitsi hännän poikittaisilla iskuilla, joissa 

tulee myös kaksi yksittäistä 24 J alitusta.  

Kuvissa 58 ja 59 on sulatusten 89324 ja 89326 levyjen pitkittäiset ja poikittaisen is-

kusitkeyden transitiokäyrät, jotka on muodostettu EricksonKirk et al. (2009: 1–12) ke-

hittämällä sovituksella.  Näiden kuvien perusteella havaitaan, että sulatuksen 89326 

levyjen pitkittäiset iskut keulasta ovat selkeästi muita transitiokäyriä paremmat, hyviä 

vielä –40 °C lämpötilassa. Edelleen kuvia 58 ja 59 vertaillessa huomataan pitkittäisten 

transitiokäyrien olevan parempia kuin poikittaiset. Poikittaisten iskujen tyypillisesti 

heikompi arvo johtuu sulkeumista ja suotamista, jotka menevät poikittaisissa iskuissa 

läpi murtopinnan yhtenäisinä nauhoina, jolloin rakenteesta tulee hauras poikittaisten 

iskujen suuntaan. Austeniitin perinnäinen raerakenne oli levyissä melko tasa-aksiaalista, 

joten sen vuoksi poikittaisten iskujen heikompaa tulosta ei voida selittää. Muutoin keu-

lan ja hännän väleillä ei havaita selkeitä eroja. Sulatuksen 89324 levyjen transitiokäyrät 

ovat matalammalla tasolla kuin sulatuksen 89326. 89324 levyn transitiokäyrä laskee 

hieman nopeammin heikolle tasolle, jo ennen –40 °C lämpötilaa.  
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Kuva 58. Sulatusten 89324 (175 mm korkean ylilämmön sulatus) ja 89326 (175 mm 

normaalin ylilämmön sulatus) levyjen transitiokäyrät pitkittäin. 

 

Kuva 59. Sulatusten Sulatusten 89324 (175 mm korkean ylilämmön sulatus) ja 89326 

(175 mm normaalin ylilämmön sulatus) levyjen transitiokäyrät poikittain. 
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Kuvassa 60 on sulatuksen 10728 levyjen transitiokäyrät. Kuvasta nähdään pitkittäisten 

iskujen olevan selkeästi korkeammalla tasolla kuin poikittaiset iskut. Lisäksi vertailtaes-

sa kuviin 58 ja 59, havaitaan 10728 levyjen transitiokäyrien olevan huomattavasti pa-

remmat kuin muilla sulatuksilla. Pitkittäinen transitiokäyrä kulkee noin 25–30 °C kor-

keammalla tasolla kuin muilla sulatuksilla. Sama trendi nähdään poikittaisten iskujen 

käyrässä, jossa käyrän ero muiden sulatusten levyjen käyriin on noin 15–20 °C. Mikäli 

10728 levyjen häntien poikittaisia transitioita vertaa 175 mm aihioista valssattuihin le-

vyihin, huomataan 10728 ylähyllyn olevan matalampi. Tämä johtunee 10728 suurem-

masta sulkeumatiheydestä, jonka on havaittu madaltavan transition ylähyllyä.  

 

Kuva 60. Sulatuksen 10728 levyjen transitiokäyrät. 

Sulatuksen 10728 poikittaisten iskujen transitiokäyrä on hieman vääristynyt johtuen 

virheestä sovituksessa. Virhe johtuu keulan poikittaisten iskujen –40 °C ja –60 °C läm-

pötiloissa tehtyjen iskujen erotuksen ollessa suurempi kuin hännän vastaavien iskujen 

eron ollessa pieni. Suuri joule-ero näiden lämpötilojen välillä saa sovituksen laskemaan 

käyrää nopeammin ja vastaavasti pieni ero lämpötilojen välillä laskemaan todellisuutta 

hitaammin. Näin ollen käyrän mukaan näyttää, että hännän poikittaisilla iskuilla on vie-

lä 35 joulea –40 °C lämpötilassa, vaikka todellisuudessa arvot ovat väliltä 20–30 J.  
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Taulukossa 12 on esitetty transitiokäyrien perusteella lasketut T27J-arvot, jotka kertovat 

lämpötilan, jossa iskusitkeystestin tulos laskee alle 27 joulen. Tuotteen vaatimuksena 

on, että T27J lämpötila on alle –40 °C, ja tämä arvo ei ylity useimmilla sulatusten 89324 

ja 89326 levyjen iskuilla. Sulatusten 10728 levyjen iskujen transitiokäyristä lasketut 

T27J-arvot ovat kaikki –50 °C:een tietämillä. 152 koodin takaa kuitenkin löytyy iskuja, 

jotka alittavat yksittäisten iskujen joulevaatimuksen. Lisäksi T27J-arvon laskennassa 

vaikuttaa edellä mainittu sovituksen tuoma virhe. Taulukon 12 koodit on selitetty sivul-

la 96.  

Taulukko 12. Laboratorion iskusitkeystestien T27J-arvot ja niiden keskiarvot. 

Levy Koodi T27J ka 

89324_031 111 -33,9 
 

 
112 -27,1 

 

 
151 -38,4 

 

 
152 -28,5 

 89324_032 111 -41,8 -37,9 

 
112 -38,3 -32,7 

 
151 -37,1 -37,7 

 
152 -33,4 -31,0 

89326_021 111 -48,6 
 

 
112 -40,2 

 

 
151 -42,4 

 

 
152 -37,9 

 89326_022 111 -49,0 -48,8 

 
112 -38,6 -39,4 

 
151 -41,4 -41,9 

 
152 -34,0 -35,9 

10728_021 111 -55,9 
 

 
112 -48,6 

 

 
151 -60,9 

 

 
152 -49,2 

 10728_021 111 -51,9 -53,9 

 
112 -50,3 -49,4 

 
151 -59,2 -60,0 

 
152 -48,5 -48,8 
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6.2.7 Kovuusmittaukset 

Kaikille nuorrutettujen levyjen keulille ja hännille suoritettiin keskileveyden sekä nel-

jäsosaleveyden kovuusmittaukset paksuussuunnassa HV10-mittapäällä. Levyjen ko-

vuustulokset ovat hyvin tasaisia, eikä suurempia kovuuseroja havaita. Levyn molemmat 

pinnat ovat kovuudelta alhaisempia. Muutoin kovuus vaihtelee tyypillisesti 340–360 

HV:n välillä. Kuvassa 61 on esitetty kovuusprofiilit 89324_031 levyn ½- ja ¼-leveyden 

mittauksista. Profiileissa ei ole suuria eroavaisuuksia.  

 

Kuva 61. 89324_031 levyn keulan pitkittäiset ½- ja ¼-leveyden kovuusprofiilit.  

Kuvasta 62 yksi nähdään kovuusprofiilisissa selkeä piikki levyn keskilinjalla ¼-

leveyden näytteessä. Näytettä tutkiessa enemmän havaittiin tämän mittauspisteen osu-

neen lähes keskelle suotaumanauhaa. Korkeampi kovuus johtunee rikastuneesta aluees-

ta, joka on karennut kovemmaksi kuin muu rakenne.  

 

Kuva 62. 89324_032 levyn hännän pitkittäiset ½- ja ¼-leveyden kovuusprofiilit. 
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6.2.8 Mikrokovuuskokeet 

Mikrokovuusmittauksia suoritettiin kolmelle näytteelle, joiden tulokset ovat liitteessä 

11. Jokaisesta levystä valittiin pitkittäiset keulanäytteet ¼-leveydeltä. Mikrokovuusmit-

tausten tarkoituksena on saada suotauman ja matriisin kovuusero paremmin esiin. Ku-

van 63 mikrokovuusprofiileista nähdään selkeitä piikkejä jokaisesta käyrästä. Ko-

vuuserot ovat enimmillään 40–50 HV0,2. Makrokovuusprofiilissa kovuusvaihtelut ovat 

340–350 HV10 välillä ja sattuman varaiset osittaiset osumat suotaumaan antavat 20  

HV10 suuremman tuloksen. Mikrokovuusprofiilissa matriisiin osuneet kovuudet ovat 

väliltä 340–360 HV0,2 ja suurimmat kovuusarvot suotaumaan osuneista mittauspisteistä 

ovat 390 HV0,2 tuntumassa. Levyjen välillä ei voida sanoa olevan kovuuseroja, sillä 

osumat suotaumiin ovat riippuvaisia mittauskohdasta, eli kyseisen kohdan suotauman 

intensiteetistä.  

 

Kuva 63. HV0,2 Mikrokovuusprofiilit keskilinjalta 2 mm matkalta paksuussuunnassa, 

mittausvälinä 0,1 mm. 
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Vertailu kohdistuu eri menetelmiin, joiden avulla aihionäytteistä arvioitiin jähmettymis-

rakenteita, suotauma-astetta ja suotauman voimakkuutta. Tämän lisäksi kappaleessa 

arvioidaan aihionäytteiden ja levynäytteiden välistä korrelaatiota sekä suotauman vaiku-

tusta lopullisen tuotteen mekaanisiin ominaisuuksiin, kuten lujuuteen, kovuuteen ja is-

keyteensitkeyteen. 

7.1 Aihioiden keskilinjasuotauma 

Aihioiden keskilinjasuotaumaan liittyvät kokeelliset testaukset ja analyysit on esitelty 

kappaleessa 5.4 ja tulokset käyty läpi kappaleessa 6.1. Seuraavien kappaleiden tarkoi-

tuksena on selvittää eri suotaumaindeksien välisiä korrelaatioita ja arvioida menetelmi-

en luotettavuutta.  

Makroetsausnäytteistä nähdään aihion jähmettymisrakenne sekä suotautuminen eri le-

veyksillä valunauhassa. Keskitytään ensin jähmettymisrakenteisiin, joita voidaan karke-

asti arvioida makroetsausnäytteiden kuvista, kuten esimerkkikuvasta 28. Johtuen näyt-

teiden syövytyksestä ja kuvien heikosta tarkkuudesta jähmettymisrakenteiden määrittä-

minen tarkasti suoraan makroetsausnäytteestä on epätarkkaa. Tämän vuoksi jokaisesta 

makroetsausnäytteestä otettiin 10 mm leveät makrorakennenäytteet aihioiden paksuus-

suunnassa, jolloin jähmettymisrakenteet saadaan paremmin näkyviin.   

Oberhoferilla syövytetyistä makrorakennenäytteistä otettiin ensin valokuvia, mutta näi-

den tarkkuus ei ollut tarpeeksi suuri, joten kaikki makrorakennenäytteet päädyttiin 

skannaamaan, jotta kuvien resoluutio saadaan riittävän hyvälle tasolle. Liitteessä 2 on 

makrorakennekuvat kaikkien sulatuksien näytteistä. Näiden suikalenäytteiden avulla 

saadaan tarkka tieto jähmettymisrakenteiden etenemisestä esiaihioiden eri leveyksiltä. 

Rakennenäytteitä tutkiessa havaittiin, että alkuperäisistä makroetsausnäytteistä tehtyjen 

arvioiden mukaan tasa-aksiaalisen keskustan laajuudet olivat hieman arvioitua pienem-

mät. Rakennenäytteiden avulla saatiin todenmukaisempi tieto jähmettymisrakenteiden 

laajuuksista. 
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175 mm aihion sulatuksen 89324 tasa-aksiaalinen alue aihion keskustassa on kapein, 

johtuen valussa käytetystä korkeasta ylilämmöstä, kuten Louhenkilven (1992: 63) teok-

sen mukaan sopi olettaa. Vastaavasti pylväsdendriittiset osuudet ovat päässeet etene-

mään lähemmäs keskustaa korkean ylilämmön ansiosta, mutta ei kuitenkaan aivan kes-

kustaan saakka. Huomioitavaa on, että keskustan tasa-aksiaalinen alue laajenee kun esi-

aihiossa siirrytään reunaa kohti. 175 mm valu 89326, joka suoritettiin normaalilla yli-

lämmöllä, tuotti odotetusti enemmän tasa-aksiaalista jähmettymisrakennetta, sillä pyl-

väsmäinen dendriittinen rakenne ei päässyt etenemään yhtä pitkälle kuin korkealla yli-

lämmöllä.  

210 mm aihion tasa-aksiaalisen keskusalueen leveys on 46,2 mm, kun 175 mm sulatuk-

sella 89324 33,25 mm ja 89326 43,75 mm. 210 mm aihioiden sulatus 10728 tuotti tasa-

aksiaalista aluetta aihion keskilinjan ympärille suhteessa valupaksuuteen enemmän kuin 

sulatus 89324, mutta vähemmän kuin sulatus 89326. Tähän selitys on se, että sulatuk-

sessa 10728 toteutunut ylilämpö oli korkean ja normaalin ylilämmön väliltä, jolloin ta-

sa-aksiaalisen alueen laajuus määräytyy niiden tasa-aksiaalisen alueen välille. Sulatuk-

sella 10728 pylväsdendriittiset osuudet jakautuivat hieman tasaisemmin, jolloin keski-

linjan yläpuolinen pylväsmäinen rakenne ei ollut paljoa suurempi kuin keskilinjan ala-

puolella. 175 mm valuilla yläpuolinen pylväsmäinen rakenne oli selkeästi laajempi kuin 

keskilinjan alapuoleinen.  

Aihioiden jähmettymisrakenteet vaikuttavat olennaisesti syntyvän suotauman määrään, 

muotoon ja voimakkuuteen. Tämä huomataan makroetsauskuvienkin perusteella, joissa 

korkea ylilämpö tuottaa selkeästi voimakkainta keskilinjasuotaumaa, sillä pylväsden-

driittisen rakenteen eteneminen lähelle valunauhan keskustaa aiheuttaa rikastuneen su-

lan virtausta aihion keskilinjalle. Korkean ylilämmön vaikutus keskilinjasuotauman 

määrään oli odotettavissa työn teoriaosan mukaan.  

Sulatuksen 89324 kolmannen esiaihion keskilinjasuotauma-jakauma eri näytteiden vä-

lillä on KLSAut- ja ImageJ- indeksien mukaan samansuuntainen. ImageJ -indeksin mu-

kaan L4 kohdan suotauma on hieman alhaisempi kuin L1 ja L5 kohtien. Saman sulatuk-

sen neljännen esiaihion keskilinjasuotauma kasvaa siirryttäessä aihion keskeltä reunalle 

molempien indeksien mukaan. Neljännen esiaihioin tulokset ovat ristiriidassa jähmet-

tymisrakenteiden merkityksen kannalta, sillä jähmettymisrakenteiden mukaan tasa-



106 

 

aksiaalisen rakenteen osuus kasvoi siirryttäessä kohti aihion reunaa, jolloin keskilin-

jasuotauman tulisi vähentyä.  

Sulatuksen 89326 KLSAut- ja ImageJ-indeksien välillä ei ole korrelaatiota. KLSAut-

arvon suotaumaindeksi on hyvin korkea toisella esiaihiolla, kun taas ImageJ mukaan 

suotauma-aste on matala toisella esiaihiolla. Tähän eroon syynä voidaan pitää toisella 

esiaihion makroetsausnäytteen epäselvää syövytystä, jonka vuoksi sulaton määrittämä 

arvo voi antaa liian suuria lukemia. Toisaalta ImageJ-arvo korreloi vähiten muiden suo-

tauma-indeksien kanssa. Sulatuksen 10728 tuloksia KLSAut- ja ImageJ-arvojen välillä 

voidaan pitää hyvänä, sillä eri näytteiden suotaumien voimakkuudet ovat lähes samassa 

suhteessa. KLSAut-arvon mukaan sulatuksen 10728 keskilinjasuotauma on lievintä. 

ImageJ-arvon mukaan sulatusten 89324 ja 10728 keskilinjasuotaumat ovat lievimpiä. 

Työn tulosten perusteella ImageJ-suotaumaindeksi vaikuttaa varmemmalta tavalta mää-

rittää keskilinjan suotauman vakavuutta, sillä KLSAut-arvoon vaikuttanee hieman 

enemmän, syövytyksen onnistuminen. 

OES-analyysin perusteella määritettyjä kokonaissuotaumaindekseja S_tot sekä konsent-

raatioprofiilin piikkejä voidaan verrata KLSAut- ja ImageJ- suotaumaindeksien arvioi-

maan suotauman vakavuusasteeseen.  Liitteessä 3 olevaan taulukkoon on kerätty aihion 

suotautumista kertovat arvot: OES-analyysin S_tot-arvot (S_tot2 = vähemmällä alku-

ainemäärällä), OES-analyysin fosforin ja hiilin maksimikonsentraatiot suhteessa nor-

maalikoostumukseen, ImageJ- ja KLSAut-suotaumaindeksit.  

Liitteen 3 taulukosta nähdään, että OES-analyysin S_tot-arvot sekä konsentraatiomak-

simit eivät korreloi ImageJ- tai KLSAut-arvon kanssa. Tämä nähdään myös kuvan 64 

avulla, jossa vertaillaan aihion eri suotaumaindeksejä. Esimerkiksi esiaihion 89324_03 

kohdalla korkea ImageJ-arvo vastaavat korkeita S_tot-arvoja sekä konsentraatiopiikke-

jä, mutta saman sulatuksen neljännen esiaihion kohdalla OES-analyysin mukaan suo-

tauma on lievä, kun ImageJ:n sekä KLSAut:n mukaan voimakas. S_tot-arvojen keskiar-

vojen perusteella voidaan sanoa sulatuksen 89324 olevan eniten suotautunut ja sulatuk-

sen 10728 vähiten suotautunut.  
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Kuva 64. S_tot-arvon yhteys ImageJ:hin ja ImageJ:n yhteys KLSAut-arvoon. 

OES-analyysin perusteella positiivisiin suotaumiin eniten suotautuneita seosaineita suh-

teessa keskiarvopitoisuuteen ovat P, B, Mo, C ja N. Kytösen (2008) OES-mittausten 

perusteella hiili, rikki, ja fosfori suotautuvat voimakkaammin kuin mangaani ja pii. Ty-
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pen ja rikin pitoisuuksien ollessa hyvin matalia, voidaan pitää niiden pitoisuuksista saa-

tuja analyysin tuloksia epävarmoina. Näin ollen selkeimmin valun aikana suotautuvat 

seosaineet ovat fosfori, boori, molybdeeni ja hiili. OES-analyysin koostumusprofiilit on 

kerätty liitteeseen 4. Profiilin selkeyttämiseksi suurin osa mitatuista seosaineista on 

poistettu kuvista, jolloin jäljelle jää vain C, Mn, P ja B.  

10728_02 jähmettymisrakenteesta voitiin havaita hyvin selkeä CET-vyöhyke. Tämä 

vyöhyke havaittiin myös OES-analyysin avulla samasta esiaihiosta. Tällä alueella ha-

vaittiin hieman pienempiä konsentraatiopiikkejä, mutta siihen eniten suotautuneet seos-

aineet olivat vastaavat kuin keskilinjasuotaumaan siirtyneet seosaineet. Harjukelo 

(2013: 111) toteaa OES-analyysin perusteella, että mitä syvemmälle dendriittiset pyl-

väsmäiset rakenteet ylettyvät, sitä heikompaa semimakrosuotautuminen on. Vastaavasti 

tasa-aksiaalisen osuuden jähmettymisrakenteen kasvaessa kokonaissuotaumaindeksi 

kasvaa, mutta keskilinjasuotauman määrä vähenee. Saman havainnon voi tehdä nyt tut-

kituista makroetsausnäytteistä, kun sulatuksen 89324 pylväsmäinen rakenne yltää pit-

källe, jolloin semimakrosuotautumista ei havaita juurikaan. Tasa-aksiaalisen keskusalu-

een ollessa laajempi sulatuksessa 10728, ilmenee aihionäytteestä selkeä CET-vyöhyke, 

jossa on semimakrosuotaumaa. CET-suotauman syntyyn vaikuttaa myös suurempi va-

lunauhan paksuus. 

Pikkaraisen (2012: 70) diplomityössä keskellä valunauhaa S_tot on korkeampi kuin ¼-

leveydellä aihiossa. Tämän tutkimuksen mukaan ei voida sanoa kuinka S_tot on jakau-

tunut valunauhaan leveyssuunnassa, sillä S_tot-arvot vaihtelevat hyvin paljon, jopa sa-

man sulatuksen eri esiaihioissa. OES-analyysi ei kerro niinkään suotauman määrästä 

näytteessä, vaan siitä kuinka paljon seosaineita on suotautunut. Tämä ei välttämättä ole 

yhteydessä voimakkaan (tummaan ja leveään) näköiseen suotaumaan, sillä tällöin kon-

sentraatio saattaa jakautua suotauman sisällä tasaisesti, ja korkein konsentraatiopiikki 

jää matalammaksi.  
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7.2 Levyjen keskilinjasuotauma 

Levyjen keskilinjasuotaumaa on arvioitu kolmella eri tapaa: ImageJ-ohjelmiston har-

maasävyprofiilin avulla skannatusta näytteestä, ASTM standardin mukaisella suo-

tauman laskumenetelmällä ja WDS+EDS -analysaattorien koostumusmittauksilla.  

Levyjen pitkittäisten näytteiden ImageJ-analyysin mukaan ¼-leveyden SI_kl ja SI_TOT 

ovat keskimäärin suurempia kuin keskileveydellä. Suurimmat harmaaprofiilimäärityk-

sen arvot löytyvät sulatuksen 89324 levyistä ja matalimmat sulatuksen 10728 levyistä. 

Keskilinjasuotaumaa löytyy hännän näytteistä keskimäärin enemmän mitä keulan näyt-

teistä.  

SI_CET-arvot ovat miltei samansuuruisia molempien leveyksien näytekohdissa. Levy-

jen ImageJ-analyysin perusteella SI_CET-arvot ovat pitkittäisissä näytteissä suurempia 

kuin poikittaisissa. Tämä johtunee siitä, että suotaumanauhat ovat selkeämmin näkyvis-

sä myös CET-muutosvyöhykkeellä. Sulatuksien levyistä suurimmat SI_CET-arvot löy-

tyy sulatuksen 10728 levynäytteistä. Kun SI_CET-arvo on korkeampi ja SI_kl-arvo 

matalampi, sulatuksen 10728 levyillä suotauma on siis jakautunut laajemmalle alueelle, 

eikä ole niin keskittynyt keskilinjalle.  Levyn CET-suotaumanauhat voi selittää 10728 

aihioissa havaituilla voimakkailla CET-muutosvyöhykkeillä, joiden ympäristössä on 

tapahtunut niin ikään suotautumista. 

Pitkittäisten levynäytteiden analysointi ASTM standardin mukaisesti on luotettavampaa 

kuin poikittaisten, sillä poikittaisessa tulosten hajonta on suurta ja suotaumien jakautu-

minen vaikeammin hahmotettavissa testiviivoihin nähden. Pitkittäisten levynäytteiden 

NL┬-arvot ovat siis tärkein mittari suotauman määrän tutkimisessa, sillä ne ovat luotet-

tavimpia ja niiden avulla saa selkeimmän kuvan suotaumanauhojen lukumäärästä. 

ASTM standardin mukaisen määrityksen avulla levyjen ¼-leveydeltä havaittiin enem-

män suotaumanauhoja kuin keskileveydeltä. NL┬-arvojen pienimmät suotaumamäärät 

löytyvät sulatuksen 89324 levyistä, kun muiden sulatusten levyissä enemmän suo-

taumanauhoja. Toisaalta sulatuksen 89324 suotaumanauhat ovat paksumpia ja enemmän 

keskilinjalle keskittyneitä.  
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Yhdistäen nämä kaksi suotaumaindeksiä voidaan sanoa levyn suotauman olevan voi-

makkaampaa ¼-leveydellä, eli suotaumanauhat ovat paksumpia ja niitä on määrältään 

enemmän.  Kuvan 65 avulla nähdään SI_kl- ja NL┬-arvojen väliltä ei löydy kuitenkaan 

korrelaatiota.  
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Kuva 65. SI_kl-arvojen yhteys NL┬-arvoihin kaikkien sulatusten levyjen mukaan 

pitkittäisillä näytteillä. 

WDS+EDS mittausten perusteella 10728 levyjen suotaumissa oli suurin seosainekon-

sentraatio. Pitoisuusero oli hyvin selkeä varsinkin fosforin ja molybdeenin osalta. Le-

vystä löytyi suotaumia joiden fosforipitoisuus oli jopa yli 2000 ppm, vaikka kyseisen 

sulatuksen fosforipitoisuus valua ennen oli matalin, 90 ppm. Myös keskimääräiset fos-

forin, mangaanin ja molybdeenin seosainepitoisuudet ovat korkeammat kuin 175 mm 

aihioiden levyissä, kuten sivun 86 taulukosta 8 nähdään. Runsaampaa seosainepitoisuut-

ta voidaan verrata SI_kl-arvoihin ja huomataan, että keskimäärin 10728 levyjen keski-

linjasuotauma on heikompi indeksin mukaan, vaikka esimerkiksi fosforipitoisuus on 

suurempi suotaumassa.  
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89324 ja 89326 levyjen suotaumien keskimääräinen seosainepitoisuus on siis matalam-

pi, mutta 89324 SI_kl on korkein ja 89326 seuraavaksi korkein. Tämä kertoo, keskilin-

jasuotauman olevan siis paksumpaa 175 mm aihioista valssatuissa levyissä kuin 210 

mm aihioista valssatuissa levyissä. Näiden levyjen suotaumien konsentraatiot ovat hy-

vin lähellä toisiaan, vaikka 89324 keskilinjasuotauma on paksumpi. Lopullisen tuotteen 

konsentraatioerot suotaumissa ovat syntyneet jo valun aikana, vaikka OES-analyysin 

mukaan 10728 makroetsausnäytteestä ei havaita suurempia konsentraatioita kuin 175 

mm valupaksuuden aihioista. 10728 levyjen kapeamman keskilinjasuotauman selittää 

se, että paksummasta aihiosta kuumavalssatun levyn suotaumanauhat ovat litistyneet 

enemmän suuremman kokonaisreduktion vuoksi.  

Keskiarvon mukaan tämän kaltainen ilmiö on havaittavissa, mutta yksittäisissä vertailu-

pareissa tähän teoriaan tulee poikkeuksia. Yksittäisten tapausten poikkeuksia selittänee 

levyn suotaumaindeksien epävarmuustekijät, sillä kuva-analyysin tarkkuuteen vaikutta-

vat aina näytteen syövytyksen onnistuminen, yleinen puhtaus sekä laskennan toistojen 

lukumäärä. Lisäksi suotauman määrä ja paksuus vaihtelee runsaasti myös yhden näyt-

teen sisällä, kuten alla oleva esimerkkikuva 66 havainnollistaa.  

 

Kuva 66. 89324_432 pitkittäinen häntänäyte, kuvat samasta hieestä eri kohdalta keski-

linjaa. 

7.3 Aihion suotauman periytyminen levyyn 

Suotaumaa aihion ja levyn välillä voidaan verrata eri mittausten välillä. Aihion L1-näyte 

on keskileveydeltä, jota voidaan verrata levyn keskileveyden näytteeseen. Levyn ¼-
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näytettä lähin makroetsausnäyte aihiosta on L4. Näiden aihio- ja levynäytteiden välillä 

voidaan tehdä vertailua. NL┬-arvoja ja ImageJ-arvoja vertailtaessa (kuva 67) havaitaan 

ImageJ-arvon kasvavan, kun NL┬-arvo laskee, eli toisin sanoin, kun aihion suotauma-

aste kasvaa levyjen suotaumanauhojen määrä laskee. Tämän selittänee se, että suo-

taumanauhojen määrä laskee, mutta voimakkuus kasvaa.  
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Kuva 67. NL┬-arvon yhteys ImageJ-arvoon pitkittäisillä ja poikittaisilla näytteillä. 

Aihioiden ImageJ-arvon perusteella ei löydetä yhteyttä levyjen suotauma-arvoihin 

SI_kl, vaan arvot jakautuvat hajanaisesti riippumatta suotauman voimakkuudesta levys-

sä tai aihiossa. KLSAut- ja S_tot-arvojen korrelaatiota SI_kl- ja NL┬-arvojen kanssa ei 

löydy pitkittäisistä eikä poikittaisista näytteistä. Tasa-aksiaalisen alueen kasvaessa aihi-

ossa suotauman määrä kasvaa NL┬-arvon mukaan.  Tasa-aksiaalisen alueen laajuudella 

ei ole yhteyttä SI_kl-arvoon. Kuvassa 68 nähdään tasa-aksiaalisen alueen laajuus aihi-

oissa verrattuna kyseisestä levystä valmistetun levyn suotamanauhojen määrään NL┬-

arvojen mukaan.  
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Kuva 68. NL┬-arvon yhteys tasa-aksiaalisen alueen laajuuteen eri sulatusten levyillä. 

Pikkarainen (2012: 108–109) ei löytänyt diplomityössään korrelaatiota aihio- ja levy-

näytteiden OES-analyysien perusteella, mutta kertoo pistemäisen suotauman aihioiden 

keskilinjalla aiheuttavan todennäköisesti suurta hajontaa valssattujen levyjen suotauma-

asteessa. Seuraavan sivun kuvassa 69 on vertailtu aihion OES-analyysin suotauman 

maksimikonsentraatiota WDS+EDS -mittausten suotauman keskiarvon konsentraatioi-

hin. Kuvasta huomataan fosforin ja molybdeenin konsentraation nousseen huomattavas-

ti levyssä aihion vastaavaan lukemaan verrattaessa. Mangaanin painoprosentti suotau-

massa on lisääntynyt noin 1 %-yksikön verran ja piin noin 0,1 %-yksikön. Nikkelin 

kohdalla havaitaan, että mitään muutosta ei ole tapahtunut valssauksen aikana. 
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Kuva 69. OES-mittauksen suotauman maksimikonsentraation vertailu levyn 

suotaumanauhan keskiarvo konsentraation. Kuviin on lisätty myös  sulatuksen 

analyysin seosainepitoisuudet.   

WDS+EDS koostumusmittausten tuloksista havaitaan kaikkien mitattujen seosaineiden 

konsentraation lisääntyneen suotaumassa myös sulatuksen analyysiin nähden. Käytän-

nössä seosainepitoisuus ei kuitenkaan nouse valssauksen aikana, sillä suotauma ohenee 

ja pitenee reduktion aikana, eivätkä seosaineet pääse liikkumaan suotaumaan tai siitä 

pois juurikaan. OES- ja WDS-analyysin eron selittänee se, että WDS-analyysi suorite-

taan hyvin pienestä mittauspisteestä, kun OES-analyysin polton halkaisija on 6 mm. 

Näin ollen OES-analyysin tulokseen tulee mukaan myös teräksen matriisia, ja mittauk-

sen maksimikonsentraatiot hajoavat polton suureen alueeseen. Tämän vuoksi vain voi-

makkaasti suotautuneet aineet havaitaan OES-mittauksen avulla suotaumasta.  
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7.4 Mekaaniset ominaisuudet 

Suotaumien vaikutuksia mekaanisiin ominaisuuksiin on tutkittu, mutta sen suoranainen 

vertailu suotautuneen ja ei-suotautuneen levyn välillä on vaikeaa, koska tuotteen val-

mistusparametrit ovat myös erilaiset. Yleisesti ottaen vetokokeissa Tasan et al. (2010: 

835) tutkimuksen mukaan suotauman lisääntyminen aiheuttaa vain pieniä muutoksia 

lujuuteen. Suikkasen et al. (2012: 343) mukaan suotauma ei vaikuta myötölujuuteen, 

mutta murtolujuuden kasvu johtuu suotaumasta syntyneiden martensiittialueiden kyvys-

tä muokkauslujittaa rakennetta. 

Vetokokeiden perusteella huomataan, että voimakkaimmin suotautuneet sulatuksen 

89324 levyt antavat hieman heikoimmat myötölujuudet. Murtolujuudessa eikä murto-

venymässä nähdä merkittäviä eroja sulatusten välillä. Sulatuksen 10728 myötölujuus on 

hieman korkeampi kuin 175 mm aihioista valssattujen levyjen, johon valssauksen suu-

remmalla kokonaisreduktiolla voi olla merkitys. Suikkasen et al. (2012: 343) mukaista 

murtolujuuden kasvua ei tapahdu suotauman kasvaessa, sillä suotauma-alueille syntynyt 

martensiitti on nuorrutettu ja samalla mikrorakenne-erot ovat tasoittuneet läpi rakenteen.  

Iskusitkeystuloksia voidaan verrata valettujen aihioiden suotaumaindeksien lukemiin. 

Sulatolta saadun makroetsausnäytteen keskilinjasuotauma-asteen arviota voidaan pitää 

epätarkkana, johtuen näytteen valmistuksen hajonnasta. ImageJ-ohjelmiston avulla mää-

ritettyjä aihioiden suotaumaindeksejä voidaan pitää hieman luotettavampana, sillä mak-

roetsausnäytteiden kuvien perusteella keskilinjasuotauman nähdään lisääntyvän samalla 

kun kuva-analyysin lukuarvo kasvaa. Suotaumaindeksien tarkkuutta ja tuloksia käytiin 

läpi kappaleessa 6.1.1.  

Aihion ImageJ-analyysin antamia suotauma arvoja voidaan verrata iskusitkeystestauk-

sen arvoihin. Sulatuksien 89326 ja 89324 perusteella suotauma-asteen kasvaessa is-

kusitkeysarvot heikkenevät. ImageJ suotauma-arvon ollessa keskimäärin sulatuksella 

89324_03 2,88, iskuarvoista tulee tuotannontesteistä yhteensä neljä yksittäistä ja kolme 

keskiarvollista iskuvaatimuksen alitusta. Näin ollen vain yksi iskusarja läpäisee vaati-

muksen kuudesta mahdollisesta. Sulatuksen 89326_02 ImageJ-arvon ollessa pienempi 

(1,68), hylkäyksiä tulee vain yksittäinen ja yksi keskiarvollinen hylkäys, jolloin viisi 

kuudesta iskutestistä läpäisee tuotteen iskusitkeysvaatimuksen. Sulatuksen 10728_02  
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ImageJ-arvo on 2,64, jolloin tuotannon iskutuloksissa ei tule yhtään SFS-EN 10025-

6+A1 standardin vaatimuksen alitusta. ImageJ-suotaumaindeksin ei voida sanoa korre-

loivan suoraan iskusitkeyden kanssa. Merkittävämpi tekijä on todennäköisesti aihion-

paksuus ja siten myös kokonaisreduktion määrä valssauksessa. Lisäksi levyjen sulatuk-

sessa analysoitujen koostumusmittausten perusteella fosforipitoisuus on pienin 210 mm 

valupaksuudella. Myös matala fosforipitoisuus voi selittää 210 mm aihioista valmistet-

tujen levyjen parhaan iskusitkeyden. Suurin vaikuttaja teräksen iskusitkeyteen on kui-

tenkin efektiivinen raekoko, joka määräytyy pistosarjan yksityiskohdista riippuen. Pak-

summalla aihioilla on edellytyksiä pieneen raekokoon, joka on edullinen teräksen lu-

juus- ja sitkeysominaisuuksien kannalta. Pelkästään paksumpi aihio koko ei takaa pientä 

raekokoa. Tässä työssä ei tarkasteltu levyjen raekokoja.  

Aihioiden OES-analyysin perusteella S_tot-arvo sekä seosaineiden maksimikonsentraa-

tiopiikit ovat suurimmat sulatuksen 89324 kolmannella esiaihiolla, josta myös tehtiin 

kaksi levyä. Näiden levyjen iskusitkeysarvot heikoimmat, joten aihion suuri suotauma-

aste ja voimakkaat seosainepitoisuudet suotaumissa näyttäisivät vaikuttavan heikentä-

västi lopputuotteen iskusitkeyteen. Paremmat levyjen iskusitkeydet omaavien sulatusten 

89326 ja 10728 toiset esiaihiot ovat maksimikonsentraatioltaan matalampia ja S_tot-

arvot ovat pienemmät kuin 89324-03 esiaihioilla. Sulatusten 89326 ja 10728 esiaihioi-

den suotauma-asteen ja sen voimakkuuden erot ovat niin pienet, että niiden välistä kor-

relaatiota levyjen lopullisiin ominaisuuksiin on vaikea määrittää. Kuvan 70 mukaan 

kuitenkin nähdään T27J-arvon siirtyvän yhä kylmempään lämpötilaan samalla kun 

S_tot-arvo laskee. Muiden aihion suotauma-astetta tai jähmettymisrakennetta arvioivien 

lukujen perusteella ei löytynyt korrelaatiota.  
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Kuva 70. T27J -lämpötilan yhteys aihion suotaumaindeksiin S_tot. 

Laboratorion iskusitkeystutkimuksen mukaan kaikki sulatusten 89324 ja 89326 levyjen 

iskut alittavat 30 J keskiarvovaatimuksen –40 °C:ssa paitsi keulojen pitkittäiset iskut. 

10728 levyjen laboratorion iskuissa –40 °C:ssa vain hännän poikittaisissa iskuissa tulee 

muutama yksittäinen 27 joulen alitus, mutta keskiarvo on kaikilla iskukoodeilla yli 30 

joulen rajan. Sulatuksesta 10728 tehtyjen levyjen iskusitkeydet ovat huomattavasti pa-

remmalla tasolla kuin muiden sulatusten levyjen sitkeydet. Tämä kertoo siitä, että 175 

mm valupaksuutta ei ole hyödyllistä käyttää tällä tuotelaadulla näillä valssausparamet-

reilla. Valssausparametreja optimoimalla voitaisiin saada hyvä iskusitkeys myös 175 

mm aihiosta.  

Kuvan 71 mukaan levyjen suotaumaindeksien muuttuessa 175 mm aihioista valssatuilla 

levyillä iskusitkeys ei muutu suotaumaindeksien mukaisesti.  Levyjen suotaumaindeksi-

en selkein korrelaatio löytyy NL┬-arvosta, jonka ollessa matala iskusitkeystulosten 

T27J-lämpötilat ovat korkeammalla. Tämä johtunee siitä, että suotaumanauhojen mää-

rän ollessa pienempi, suotaumien paksuus on tyypillisesti suurempi. Voimakkaat, pak-

sut suotaumat vaikuttavat heikentävästi iskusitkeyteen, sillä suotauma on rakenteeltaan 
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kovempaa ja hauraampaa kuin muu teräs. Paksujen suotaumien vaikutus mikroraken-

teessa on suurempi kuin ohuiden nauhojen.  
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Kuva 71.  Iskusitkeyden T27J yhteys 175 mm aihioista valssattujen levyjen suo-

taumaindekseihin. 

Kun yksittäisiä iskutuloksia tarkastellaan, tulosten hajonta rikkoo selkeän korrelaation 

eri levyn suotauma-indeksien vaikutuksesta teräksen iskusitkeyteen. Alla olevaan tau-

lukkoon 13 on kerätty keskimääräiset tulokset kustakin sulatusten esiaihioista, sekä niis-

tä valmistettujen levyjen tulokset. Sulatusten järjestys taulukossa on laitettu häntien 

poikittaisten iskusitkeyksien mukaan, eli sulatus 89324 on ensin ja sulatus 10728 on 

viimeisenä. Vihreällä maalatut keskimääräiset mittaustulokset osoittavat korrelaatiota 

iskusitkeyden kehityksen kanssa eri sulatuksissa. Taulukon mukaan iskusitkeyden kans-

sa korreloi sulatuksen fosforipitoisuus, makroetsausnäytteen OES-mittaukset ja levyjen 

harmaasävyprofiilien suotauma-indeksit. Lisäksi makroetsausnäytteen ImageJ-arvo on 

suurin sulatuksella 89324 ja saman sulatuksen levyn sulkeumapinta-ala on suurin, sillä 

levy sisältää eniten suuria sulkeumia, joiden on havaittu heikentävän tuotteiden mekaa-

nisia ominaisuuksia.  
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 Taulukko 13. Sulatusten keskimääräiset mittaustulokset. 

Sulatus 89324 89326 10728 

Aihion paksuus [mm] 175 175 210 

Ylilämö [°C] 37 18 28 

Iskusitkeys T27J [°C] hän-

tä poikittain 

- 31,0 - 35,9 - 48,8 

Sulatuksen fosfori [ppm] 130 100 90 

Max ka fosfori esiaihiosta 

[ppm] (kertainen) 

270 

(x2,05)  

170 

(x1,74)  

160 

(x1,82)  

S_tot 5,66 4,28 4,12 

S_tot vähemmän seosai-

neita 

3,29 2,18 2,26 

ImageJ 2,88 1,68 2,64 

KLSAut 0,77 1,23 0,73 

SI_kl 1,81 1,39 1,00 

SI_kl pitkittäisistä 2,38 2,03 1,29 

SI_CET 0,69 0,67 0,95 

SI_CET pitkittäisistä 0,77 0,82 0,93 

SI_TOT 2,50 2,06 1,94 

SI_TOT pitkittäisistä 3,15 2,85 2,21 

NL┬ [kpl/mm] 14,44 20,28 19,15 

NL┬ pitkittäisistä [kpl/mm] 15,90 21,02 18,57 

Sulkeuma-ajo [kpl/mm
2
] 55,8 51 70,5 

Sulkeuma pinta-ala [%] 0,017 0,011 0,013 

WDS – P [ppm] 530 530 830 

 

Iskusitkeystuloksia tarkasteltaessa tulisi käsitellä sulatusten analyysien fosforipitoisuu-

den vaikutusta tarkemmin, sillä fosforin määrän uskotaan vaikuttavan heikentävästi is-

kusitkeyteen. Fosfori suotautuu voimakkaasti aihion keskilinjalle ja siirtyy raerajoille 

levyn päästössä. sulatuksessa 89324 fosforipitoisuus on 130 ppm, eli maksimi mitä ai-

hiolaadulta sallitaan. Sulatuksen 89326 fosforipitoisuus on 100 ppm, ja tällöin iskusit-

keys on hieman korkeampi kuin edellä mainitulla sulatuksella. Parhaat iskusitkeydet 

omaavan sulatuksen 10728 fosforipitoisuus on vain 90 ppm. Pitoisuusero on kuitenkin 

niin pieni verrattuna sulatuksen 89326 pitoisuuteen, että näin suurta iskusitkeyseroa ei 

voida selittää yksinomaan fosforin avulla. Tämän lisäksi teräksen raekoko on merkittävä 

tekijä tuotteen lopullisten ominaisuuksien kannalta.  
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Vaikka sulatuksessa 10728 oli vähiten fosforia, silti sen keskilinjasuotaumanauhasta 

löytyi suurin pitoisuus fosforia. Tämä ei kuitenkaan heikentänyt levyn iskusitkeyttä, 

sillä kyseisen levyn keskilinjan suotaumanauha (SI_kl) on ohut. Suotaumanauhan fosfo-

ripitoisuudella ei ole välttämättä niin paljon merkitystä, mikäli suotaumanauha on ohut. 

Keskilinjan suotaumanauhan ollessa paksumpi  iskusitkeys heikkenee vaikka fos-

foripitoisuus on hieman matalampi suotaumassa. Mikäli lähtötilanteen fosforipitoisuus 

saataisiin alemmas, iskusitkeyden kannalta kriittistä fosforipitoisuutta ei välttämättä 

saavutettaisi suotaumanauhassa, vaikka suotaumanauha olisikin paksu. Ohuen suo-

taumanauhan kanssa fosforin alkumäärällä ei ole välttämättä niin suurta merkitystä. 

Tästä on esitetty alla esimerkkikuva 72, jossa vasemmalla voimakas keskilinja suo-

taumanauha, keskellä paljon jakautuneita nauhoja, ja oikealla eniten ohenneita nauhoja. 

Kuvasta selviää myös sulatuksen alkuperäinen fosforimäärä, keskilinjasuotauman fosfo-

ripitoisuus levystä ja syyt iskusitkeyden heikkenemiseen.  

 

Kuva 72. Suotaumanauhojen vaikutus fosforipitoisuuteen ja iskusitkeyteen. 



121 

 

Näytteille tehtyjen sulkeuma-ajojen mukaan 210 mm aihion levyissä oli eniten sul-

keumia, mutta korkean ylilämmön 175 mm aihion levyssä pinta-alaltaan suurin osuus 

sulkeumia, sillä näyte sisälsi eniten suurimpia sulkeumia. Aiemmin on havaittu sul-

keumatiheyden vaikuttavan poikittaisten iskusitkeyksien transitiokäyrän ylähyllyn ener-

giaan. Korkeamman sulkeumatiheyden omaavan 10728 levyjen ylähylly poikittaisissa 

transitiokäyrissä on 100–120 J, kun matalamman sulkeumatiheyden 175 mm aihioista 

valmistettujen levyjen ylähylly on korkeammalla, noin 130–160 J.  

Levyille suoritetut kovuusmittaukset ovat pääosin hyvin tasaisia, eikä kovuusprofiilissa 

nähdä juuri muutoksia, ei edes keskialueella, missä on voimakkaimmin suotautunutta 

aluetta. Levyjen kovuustuloksissa ei ole eroja. Pikkaraisen (2012: 111) työssä käytetyn 

materiaalin kovuusarvot laskevat keskustaa kohti siirryttäessä jäähtymisnopeuden laski-

essa, mutta levyjen keskilinjalla kovuus on huomattavasti muuta rakennetta korkeampi. 

Keskilinjan suurempi kovuus johtuu keskilinjansuotaumasta, mikä muutti mikroraken-

netta martensiittiseksi. Huomioitavaa, että Pikkaraisen työssä on käytetty paksumpaa 

materiaalia, joka on karkaistussa tilassa, eikä sille ole tehty päästökäsittelyä. Nuorrute-

tun teräksen kovuusprofiili onkin tyypillisesti tasainen, sillä päästö homogenisoi raken-

netta.  

Muutamissa näytteissä havaittiin selkeät kovuuspiikit keskilinjalla, jotka olivat noin 

20HV korkeammalla kuin muun matriisin korkeimmat arvot. Näytteitä tutkiessa havait-

tiin, että nämä mittauspisteet olivat osuneet osittain keskilinjalla sijaitsevaan suotauma-

nauhaan. HV10-mittauspää jättää kyseisellä teräksellä suotaumanauhaan nähden suuren 

jäljen, joten tuloksen ero teräksen matriisiin voisi olla suurempi, mikäli mittauspää olisi 

pienempi, osuma olisi keskemmällä suotaumaa tai suotaumanauha olisi leveämpi.  

Makrokovuusmittauksen huonon suotaumaan osumatarkkuuden vuoksi työssä suoritet-

tiin mikrokovuusmittauksia suotaumanauhojen ylitse keskilinjalta, jotta kovuusero suo-

tauman ja matriisin välillä havaitaan paremmin. Näiden tulosten perusteella havaitaan 

useampia osumia suotaumiin, myös muihinkin kuin keskilinjasuotaumaan. Suotaumien 

kovuus on noin 20-30HV suurempi kuin suotaumien välissä olevan matriisin kovuus. 

Mikrokovuusmittaukset eivät lisänneet kovuuseroa juurikaan, vaikka osumat suotaumiin 

olivat paremmat pienemmällä mittauspäällä ja tiheämmällä mittausvälillä.   
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7.5 Mikrorakenteen vaikutus ominaisuuksiin  

Mikrorakenteesta pystytään selkeästi erottamaan suotaumanauha käyttämällä SEM-

mikroskooppia. Mikrorakenteesta havaittiin suotaumanauhoja keskilinjalta ja sen välit-

tömästä läheisyydestä. Suotauman ja perusaineen erona on se, että suotaumassa esiintyy 

nuorrutuksen jälkeen levymäisiä karbideja ferriittisäleiden rajoilla verrattuna matriisin 

pallomaisiin karbideihin, sillä suotaumassa on runsaasti päästönkestoa edistäviä seosai-

neita, kuten esimerkiksi molybdeenia, joka hidastaa päästötapahtumaa hidastamalla kar-

bidien palloutumista.  Lisäksi seosaineet voivat hidastaa dislokaatioiden toipumista, 

mitä ei voida havaita SEM-kuvista. (Lindroos et al. 1986: 728–729) 

Tulosten perusteella suotaumanauhan koostumuksella ei ole niin suurta merkitystä is-

kusitkeyden kannalta, kuin mitä voisi olettaa, vaan suotaumanauhan paksuus määrittää 

alueen laajuuden, missä mikrorakennemuutoksia tapahtuu. Eli, mikäli suotaumanauha 

on ohut ja vaikka se sisältäisi runsaasti seosaineita, kuten fosforia, mangaania ja molyb-

deenia, tällöin mikrorakenteen muutosalue on kapea ja iskusitkeys ei heikkene kriittises-

ti. Fosforin kannalta ajatellen ohuen suotaumanauhan alueella on myös vähemmän ra-

keita, ja sitä kautta myös raerajoja on vähemmän. Kun raerajoja on vähemmän, on fos-

forilla vähemmän paikkoja jonne siirtyä.  

Vastaavasti mikäli suotaumanauha on paksu ja seosainekoostumukset olisivat konsent-

raatiolta matalampia, mikrorakennemuutoksia tapahtuu suuremmalla alalla keskilinjalla. 

Suotaumanauhan alue karkenee suorasammutuksessa yhtälailla kuin muu teräsmatriisi, 

vaikka suotauman seosainepitoisuus onkin korkeampi. Nuorrutuksen aikana peruskoos-

tumusta runsaampi molybdeenipitoisuus hankaloittaa päästön tapahtumista suotaumas-

sa, ja karbidit eivät palloudu, vaan jäävät neulamaisiksi suotauman sisällä. Näin ollen 

keskilinjan suotauma on kovempaa kuin muu matriisi. Fosforin kannalta rakeita ja rae-

rajoja on enemmän paksun suotauman sisällä ja näin on myös enemmän raerajoja, jotka 

heikkenevät fosforin vaikutuksesta. Paksun suotauman aiheuttama laajempi alue kovuu-

deltaan ja raerajoiltaan heikentää rakenteen iskusitkeyttä. Mikäli aihion fosforitaso saa-

daan matalaksi, suotaumanauhan paksuuden vaikutus vähenee, sillä vaikka suotauma 

olisikin paksu, raerajoille päästön aikana siirtyvää fosforia olisi tällöin vähemmän. Mi-

käli näin on, ja raerajoille päätyy vähemmän fosforia keskilinjasuotauman alueella, täl-

löin iskusitkeys ei mahdollisesti heikkenisi niin paljoa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Diplomityössä tutkittiin sulatusparametrien vaikutusta nuorrutetun nuorrutusteräksen 

suotaumaan sekä suotauman merkitystä lopputuotteen mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Vaihtuvina sulatusparametrit olivat 175 mm ja 210 mm valupaksuudet, joista 175 mm 

aihion valu suoritettiin korkealla sekä normaalilla ylilämmöllä, kun 210 mm aihion valu 

suoritettiin pelkästään korkealla ylilämmöllä.  

Työssä tutkittiin aihion jähmettymis- ja suotaumarakennetta makroetsausnäytteille teh-

tyjen erinäisten tutkimusten avulla. Näiden tuloksia ja luotettavuutta vertailtiin keske-

nään ja pyrittiin löytämään yhteys lopputuotteen suotaumarakenteeseen. Valssatun ja 

nuorrutetun levyn suotaumarakennetta tutkittiin pikriinihapposyövytyksen avulla, jol-

loin eri analyysimenetelmien avulla suotauma-astetta pyrittiin vertaamaan aihion suo-

tauma-asteeseen. Lisäksi levyille suoritettiin mekaanisten ominaisuuksien testausta, 

joiden avulla pyrittiin löytämään korrelaatiota aihion sekä levyn suotaumanauhojen vai-

kutuksesta esimerkiksi iskusitkeyteen.  

Aihion keskustan tasa-aksiaalinen jähmettymisrakenne kapenee, mikäli käytetään suu-

rempaa ylilämpöä. 175 mm aihion korkean ylilämmön valulla havaittiin tasa-aksiaalisen 

alueen laajuuden kasvavan, kun valunauhassa siirrytään keskileveydeltä kohti reunaa. 

Levyjen ¼-leveydeltä havaittiin myös enemmän suotaumanauhoja kyseisellä sulatuksel-

la. ImageJ- ja KLSAut-kuva-analyysien perusteella ei voi tehdä selkeää johtopäätöstä 

parhaasta aihion suotaumaindeksistä, sillä tulokset eivät ole samansuuntaisia. Näiden 

perusteella kuitenkin valunauhan reunanäytteiden suotaumaindeksit olivat keskimäärin 

korkeimmat. OES-analyysin S_tot-arvon ollessa korkea, levyjen iskusitkeysarvot olivat 

heikompia kuin S_tot-arvon ollessa matala.  

Aihio- ja levynäytteiden väliltä ei löydetty kuin muutamia yhtäläisyyksiä. Tasa-

aksiaalisen jähmettymisrakenteen ollessa laajempi aihion keskustassa, suotaumanauho-

jen määrä lisääntyi levyissä. Lisäksi mikäli ImageJ-arvo oli korkea, suotaumanauhojen 

määrä oli alhainen. Suotaumaindeksien välisien yhteyksien löytäminen on haastavaa, 

sillä eri aihioindeksien välillä ei löydy edes keskenään korrelaatiota ja yhden levynäyt-

teen sisällä suotaumanauhan voimakkuus ja paksuus voivat vaihdella hyvinkin suuresti. 
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Tästä johtuen yksittäisten suotaumaindeksien yhteyttä iskusitkeyteen ei ole löytynyt, 

mutta kun käytetään kaikkien näytteiden keskiarvoja, havaitaan SI_kl arvon ollessa pie-

ni, iskusitkeys on paremmalla tasolla kuin suurella SI_kl arvolla.  

Mekaanisten ominaisuuksien puolella havaittiin selkein ero iskusitkeyksien puolella. 

210 mm aihioiden levyjen iskusitkeydet ovat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin 

muiden sulatusten. 175 mm aihiopaksuuden käyttö ei ehkä kannata kyseisen tuotteen 

valmistuksessa, sillä ohuen aihion pienemmän kokonaisreduktion vuoksi suotaumanau-

hat jäävät paksuiksi. Paksut keskilinjasuotaumanauhat voivat heikentää lopullisen tuot-

teen ominaisuuksi. Kokonaisreduktion ollessa suuri, levyn suotaumanauhat ohenevat 

paljon, jolloin vähemmän päästetty mikrorakennealue levyn keskilinjalla jää pienelle 

alueelle. Suotaumanauhat lopputuotteessa ovat kovempia kuin teräksen matriisi. Näin 

ollen paksu suotaumanauha vaikuttaa heikentävästi iskusitkeyteen kovan mikroraken-

teen pinta-alan ollessa suuremmalla alueella kuin ohuen suotaumanauhan levyillä. Tosin 

aihioon syntyneen suotauman pistemäisellä koolla on myös merkitys suotaumanauhojen 

paksuuteen. 

Suotauman seosainekonsentraatiolla on oletettua pienempi vaikutus iskusitkeyteen, sillä 

levyjen, joiden suotaumat sisälsivät suurimmat pitoisuudet seosaineita, olivat myös par-

haita iskusitkeydeltä. Sulatuksen korkea fosforipitoisuus näyttäisi heikentävän iskusit-

keyttä koeteräksellä. Toisaalta korkea fosforipitoisuus lopullisen levyn suotaumassa ei 

välttämättä heikennä iskusitkeyttä, mikäli suotaumanauha on ohut. Suotaumanauhan 

ollessa paksu, alkuperäisen fosforin määrä on iskusitkeyden kannalta merkittävä tekijä, 

sillä tällöin fosforilla on enemmän raerajoja, joihin diffuntoitua nuorrutuksen aikana.  

Työn perusteella nuorrutusterästen huonosta iskusitkeydestä voitaisiin päästä eroon pi-

tämällä fosforipitoisuus matalana, jolloin suotauman muodolla lopputuotteessa ei ole 

välttämättä merkitystä. Toinen tapa parantaa iskusitkeyttä olisi luoda optimaalinen suo-

taumarakenne aihioon, joka periytyisi levyyn mahdollisimman ohuena, jolloin fosforin 

määrällä ei olisi niin suurta vaikutusta mekaanisten ominaisuuksien kannalta.   

Ohut keskilinjan suotaumanauha voitaisiin saada aikaan lisäämällä kuumavalssauksen 

kokonaisreduktiota, käyttämällä matalaa ylilämpöä tai optimoimalla valun seostusta, 

toisiojäähdytystä, softreduktiota tai epäpuhtauksien hallintaa sulatuksen aikana.  
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9 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Työssä havaittiin, että levyjen keskilinjasuotauman ollessa ohut tuotteen iskusitkeys-

ominaisuudet ovat paremmat kuin paksummalla suotaumanauhalla. Tämän vuoksi tulisi 

tutkia, kuinka 270 mm aihionpaksuus toimisi kyseisellä tuotteella. Paksumpi aihio lisäi-

si kokonaisreduktion määrää ja sitä kautta suotaumien nauhoittuminen ohentuisi entises-

tään. 

Työssä havaittiin myös, että sulatuksen korkea fosforipitoisuus heikentää iskusitkeyttä. 

Siksi tulisi tutkia kattavammin fosforin vaikutusta, ja toisaalta pyrkiä lisäämään tietoa 

korkean fosforin haitallisuudesta iskusitkeyden kannalta. Fosforin hallintaa sulatuksessa 

voidaan pyrkiä pidemmällä puhallusajalla, jolloin fosforipitoisuus saadaan matalaksi, 

mutta muut epäpuhtaudet kuten N, S ja O kasvavat. Diplomityön koeteräksellä typen 

kasvusta ei ole teoriassa haittaa, sillä teräksessä ei ole suurta titaaniseostusta. Tämän 

lisäksi rikkiä poistetaan myöhemmissä prosessivaiheissa.  

Diplomityön perusteella suotauman paksuus ja fosforipitoisuus vaikuttavat iskusitkey-

teen, mutta tulosten perusteella ei pysty sanomaan kumpi näistä tekijöistä on merkittä-

vämpi. Kriittisen suotauma-asteen määrittäminen olisi tärkeää, eli milloin suotauma 

heikentää iskusitkeyttä. Tulisi määrittää kuinka leveä suotaumanauha heikenetää is-

kusitkeyttä. Lisäksi suotaumannauhojen määrän ja seosainepitoisuuden tarkempi merki-

tys iskusitkeyden kannalta tulisi määrittää. Näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä toisiinsa 

tulisi myös tutkia.  

Aihion suotaumaa tulisi pystyä hallitsemaan paremmin. Aihion suotaumaan voidaan 

vaikuttaa muun muassa teräksen seostuksella, toisiojäähdytyksellä ja softreduktiolla. 

Lisäksi sulakartion hallintaa tulisi parantaa, jotta suotautuminen saadaan mahdollisim-

man tasaiseksi valunauhan leveyssuunnassa. Tähän voisi pyrkiä esimerkiksi toisiojääh-

dytystä optimoimalla, jolloin jähmettymisen jakautuminen olisi tasaisempaa eri kohdis-

sa aihiota ja näin ollen vaihtelut aihion suotauman tasossa vähenisivät. Epäpuhtauksien 

hallinta ja säätö sulatuksen aikana vähentämään suotaumaa ja lisäämään sitkeyttä nuor-

rutetulle levylle, kuitenkin niin että lujuus saadaan pysymään riittävän korkealla.  
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Aihion keskilinjan suotaumarakennetta voidaan saada jakaantumaan laajemmalle alu-

eelle lisäämällä jähmettymisessä syntyvää tasa-aksiaalista rakennetta. Tämä saataisiin 

aikaan matalan tai normaalin ylilämmön avulla. Tällöin pistemäisten suotaumien sekä 

V-suotaumien osuudet lisääntyisivät, mutta ne eivät ole yhtä vaarallisia iskusitkeyden 

kannalta kuin keskilinjasuotauma. Näin myös levyn keskilinjan suotaumanauhan pak-

suus pienenisi.  

Sulatuspraktiikka C:n voimakas jäähdytys ei onnistunut. Mahdollisimman tehokkaan 

jäähdytyksen vaikutus pylväsmäisen rakenteen määrään 175 mm paksulla aihiolla olisi 

tutkittava. 

Aihion makroetsausnäytteen suotaumaa olisi hyvä tutkia EDS+WDS -mittauksin, jotta 

saadaan samantasoinen vertailupinta levynäytteen suotaumaan. Näin saadaan tarkempi 

tieto suotauman koostumuksesta jo aihiossa.  

Kuumavalssatuille levyille voisi kokeilla eri nuorrutusparametreja, jotta suotautuminen 

raerajoille vähenisi ja täten iskusitkeys voisi olla parempi. Iskusitkeys on karkaistussa 

tilassa vielä kohtuullinen, mutta päästön jälkeen heikko. Matalampi nuorrutuslämpötila 

toisi suuremman lujuuden, mutta seosaineiden diffuusio ei olisi niin suurta. Sitkeys ale-

nee lujuuden ollessa suuri, mutta fosforin diffuusion väheneminen suotaumassa voisi 

kompensoida tätä. Eri nuorrutuslämpötilan avulla tai lyhyemmän päästönajan tai pääs-

tön jälkeisen jäähtymisen aikaa lyhentämällä, voitaisiin vähentää fosforin siirtymistä 

raerajoille suotaumanauhoissa. Mikäli nuorrutuslämpötilaa madalletaan on vaarana 

ylempi päästöhauraus, jota esiintyy 450–600 °C välillä. 

Diplomityössä käytettyä seostusta voisi myös pyrkiä muokkaamaan niin, että hiiltä lisä-

tään hieman lisäämään lujuutta. Näin mangaanin ja molybdeenin seostusta voidaan vä-

hentää, jotta valun aikana tapahtuvan suotautumisen määrää voitaisiin saada pienem-

mäksi. Mikäli aihion keskilinjasuotauma olisi kapea tai leveämmin jakaantunut tai vain 

hieman seosaineista rikastunut, voisi lopulliseen tuotteen iskusitkeys kasvaa.  
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89324 sulatuksen makroetsauskuvat. 

 

 

 

           

 



 

 

Liite 1 (2/3) 

 

 
 

89326 sulatuksen makroetsauskuvat. 
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Sulatuksen 10728 makroetsauskuvat. 

 

            



 

 

Liite 2 (1/2) 

 

 

 

 

 

 

89324 sulatuksen makrorakennenäytteet 03_L1 (huom. näyte on esiaihioin yläpinnasta), 

03_L4, 03_L5, 04_L1, 04_L4 ja 04_L5. 

 

 

 

89326 sulatuksen 02 esiaihion makrorakennenäytteet L1, L4 ja L5. 

 

 

 

 



 

 

Liite 2 (2/2) 

 

 

 

89326 sulatuksen 03 esiaihion makrorakennenäytteet L1, L4 ja L5. 

 

 

 

 

 

 

10728 sulatuksen makrorakennenäytteet 02_L1 4*, 02_L4, 02_L5, 03_L1*, 03_L4* ja 

03_L5*.  

*:llä merkityt näytteet on otettu väärinpäin, jolloin yläpinta on kuvissa vasemmalla. 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3 (1/1) 

Sulatus-

Esiaihio Paikka S_tot S_tot2 Max P Max C ImageJ KLSAut 

89324-03 L1 3,93 2,22 x1,86 x1,46 3,29 0,70 

 

L4 6,25 3,96 x2,41 x1,99 2,19 0,80 

 

L5 6,81 3,68 x1,89 x1,57 3,18 0,80 

 

kesk. 5,66 3,29 x2,05 x1,67 2,88 0,77 

89324-04 L1 3,30 1,09 x1,26 x1,05 1,96 0,80 

 

L4 2,84 1,16 x1,34 x1,25 2,83 1,00 

 

L5 3,32 1,88 x1,18 x1,35 5,59 1,30 

 

kesk. 3,15 1,38 x1,26 x1,28 3,46 1,03 

89326-02 L1 3,53 1,99 x1,58 x1,28 2,31 1,30 

 

L4 4,36 2,43 x1,89 x1,21 1,39 1,10 

 

L5 4,95 2,11 x1,74 x1,21 1,35 1,30 

 

kesk. 4,28 2,18 x1,74 x1,23 1,68 1,23 

89326-03 L1 7,57 4,90 x2,41 x1,78 3,05 0,70 

 

L4 4,59 2,60 x2,41 x1,33 2,37 0,70 

 

L5 2,80 1,47 x1,33 x1,25 2,53 0,80 

 

kesk. 4,99 2,99 x2,05 x1,45 2,65 0,73 

10728-02 L1 5,19 3,02 x1,89 x1,38 2,26 0,70 

 

L4 3,50 1,81 x1,67 x1,26 1,84 0,60 

 

L5 3,76 1,99 x1,89 x1,28 3,82 0,90 

 

kesk. 4,15 2,27 x1,82 x1,31 2,64 0,73 

10728-03 L1 2,58 0,95 x1,56 x1,09 1,61 0,60 

 

L4 3,38 1,47 x1,89 x1,21 2,35 0,70 

 

L5 2,96 1,61 x1,78 x1,40 3,32 1,00 

 

kesk. 2,97 1,34 x1,74 x1,23 2,75 0,77 

 

OES-analyysin kokonaissuotaumaindeksit (S_tot) sekä fosforin ja hiilen maksimi kon-

sentraatiosuhteet normaali koostumukseen nähden. 
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89324 sulatuksen OES-näytteiden koostumusprofiilit keskilinjalta. 
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89326 sulatuksen OES-näytteiden koostumusprofiilit keskilinjalta. 
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10728 sulatuksen OES-näytteiden koostumusprofiilit keskilinjalta. 

 

           



 

 

Liite 5 (1/1) 

Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT 

89324_231 1pi 1,05 0,84 1,89 89324_232 1pi 1,89 1,00 2,88 

89324_231 1po 2,26 0,49 2,75 89324_232 1po 1,21 0,55 1,76 

89324_231 5pi 1,01 0,65 1,67 89324_232 5pi 2,58 0,39 2,97 

89324_231 5po 1,69 0,57 2,26 89324_232 5po 0,69 1,02 1,71 

  ka 1,50 0,64 2,14   ka 1,59 0,74 2,33 

89324_431 1pi 1,30 0,78 2,09 89324_432 1pi 4,13 0,75 4,88 

89324_431 1po 1,32 0,65 1,97 89324_432 1po 0,91 0,54 1,45 

89324_431 5pi 1,27 0,95 2,22 89324_432 5pi 5,79 0,81 6,60 

89324_431 5po 0,49 0,56 1,04 89324_432 5po 1,34 0,51 1,85 

  ka 1,09 0,74 1,83   ka 3,04 0,65 3,70 

89324 sulatuksen levyjen ImageJ kuva-analyysin suotaumaindeksit. 

Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT 

89326_221 1pi 1,73 1,19 2,92 89326_222 1pi 2,53 0,42 2,95 

89326_221 1po 0,57 0,59 1,16 89326_222 1po 0,36 0,38 0,73 

89326_221 5pi 3,10 0,77 3,86 89326_222 5pi 0,91 0,59 1,50 

89326_221 5po 0,94 0,61 1,55 89326_222 5po 0,69 0,43 1,12 

  ka 1,58 0,79 2,37 ka   1,12 0,45 1,58 

89326_421 1pi 1,57 1,18 2,75 89326_422 1pi 1,23 0,82 2,06 

89326_421 1po 0,74 0,47 1,21 89326_422 1po 0,58 0,53 1,11 

89326_421 5pi 3,03 0,82 3,85 89326_422 5pi 2,17 0,75 2,93 

89326_421 5po 1,63 0,52 2,15 89326_422 5po 0,40 0,62 1,02 

89326 sulatuksen levyjen ImageJ kuva-analyysin suotaumaindeksit. 

Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT Näyte Suunta SI_kl SI_Cet SI_TOT 

10728_221 1pi 0,93 0,75 1,67 10728_222 1pi 0,67 1,27 1,94 

10728_221 1po 1,10 1,00 2,10 10728_222 1po 0,63 1,27 1,90 

10728_221 5pi 1,79 1,00 2,79 10728_222 5pi 0,86 1,16 2,02 

10728_221 5po 0,43 0,57 1,00 10728_222 5po 0,70 0,68 1,38 

  ka 1,06 0,83 1,89   ka 0,72 1,09 1,81 

10728_421 1pi 1,53 0,83 2,36 10728_422 1pi 1,44 0,63 2,07 

10728_421 1po 0,81 1,43 2,24 10728_422 1po 0,51 1,15 1,66 

10728_421 5pi 1,11 0,94 2,05 10728_422 5pi 1,97 0,85 2,82 

10728_421 5po 0,79 0,55 1,34 10728_422 5po 0,67 1,07 1,75 

10728 sulatuksen levyjen ImageJ kuva-analyysin suotaumaindeksit. 



 

 

          Liite 6 (1/3) 

 

89324_031 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

89324_032 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

 

 

89324_231_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_231_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 13.60 0.26 52.32 0.97 74.00 Mean value 10.35 0.82 12.63 0.88 97.00

Standard deviation 0.38 0.14 Standard deviation 1.68 0.14

95 % CI ±1.17 ±0.43 95 % CI ±5.11 ±0.43

% RA 8.57 165.50 % RA 49.35 52.48

Number of fields 2 Number of fields 2

89324_231_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_231_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 12.96 0.54 24.00 0.94 77.00 Mean value 13.06 1.26 10.37 0.86 77.00

Standard deviation 0.35 0.14 Standard deviation 0.44 0.14

95 % CI ±1.08 ±0.43 95 % CI ±1.34 ±0.43

% RA 8.30 79.69 % RA 10.29 34.15

Number of fields 2 Number of fields 2

89324_431_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_431_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 14.81 0.68 21.78 0.93 68.00 Mean value 13.33 1.06 12.58 0.88 75.00

Standard deviation 0.27 0.17 Standard deviation 1.71 0.31

95 % CI ±0.81 ±0.52 95 % CI ±5.20 ±0.95

% RA 5.45 75.94 % RA 39.00 89.31

Number of fields 2 Number of fields 2

89324_431_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_431_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 18.41 0.48 38.35 0.96 54.00 Mean value 14.50 1.06 13.68 0.89 69.00

Standard deviation 0.05 0.11 Standard deviation 1.71 0.08

95 % CI ±0.14 ±0.34 95 % CI ±5.20 ±0.26

% RA 0.78 71.72 % RA 35.86 24.36

Number of fields 2 Number of fields 2

89324_232_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_232_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 15.46 0.38 40.68 0.96 65.00 Mean value 11.44 1.10 10.40 0.86 87

Standard deviation 0.12 0.03 Standard deviation 1.09 0.08

95 % CI ±0.36 ±0.09 95 % CI ±3.32 ±0.26

% RA 2.32 22.65 % RA 29.00 23.47

Number of fields 2 Number of fields 2

89324_232_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_232_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 12.93 0.60 21.55 0.93 77.00 Mean value 11.73 1.22 9.61 0.85 85

Standard deviation 2.11 0.12 Standard deviation 1.21 0.08

95 % CI ±3.88 0.22 95 % CI ±3.68 ±0.26

% RA 29.99 36.74 % RA 31.34 21.16

Number of fields 3 Number of fields 2

89324_432_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_432_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 20.13 0.69 29.03 0.95 50.00 Mean value 15.13 1.28 11.82 0.87 66

Standard deviation 3.57 0.17 Standard deviation 1.47 0.23

95 % CI ±6.55 0.31 95 % CI ±4.48 ±0.69

% RA 32.57 44.13 % RA 29.63 53.79

Number of fields 3 Number of fields 2

89324_432_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 89324_432_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 18.92 0.52 36.38 0.96 53.00 Mean value 17.65 1.42 12.43 0.88 57

Standard deviation 0.06 0.06 Standard deviation 0.74 0.25

95 % CI ±0.18 ±0.17 95 % CI ±2.24 ±0.77

% RA 0.95 33.10 % RA 12.70 54.55

Number of fields 2 Number of fields 2



 

 

Liite 6 (2/3) 

 

89326_021 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

89326_022 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

 

89326_221_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_221_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 18.10 0.64 28.29 0.95 55.00 Mean value 15.71 1.34 11.72 0.87221 64

Standard deviation 1.27 0.00 Standard deviation 1.94 0.08

95 % CI ±3.85 ±0 95 % CI ±5.92 ±0.26

% RA 21.29 0.00 % RA 37.67 19.27

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_221_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_221_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 23.85 0.66 36.14 0.96 42.00 Mean value 16.17 0.98 16.50 0.91 62.00

Standard deviation 2.68 0.03 Standard deviation 1.18 0.08

95 % CI ±8.16 ±0.09 95 % CI ±3.59 ±0.26

% RA 34.20 13.0394 % RA 22.18 26.34

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_421_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_421_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 18.31 0.66 27.75 0.94 55.00 Mean value 17.69 1.30 13.61 0.89 57.00

Standard deviation 0.91 0.08 Standard deviation 1.92 0.08

95 % CI ±2.78 ±0.26 95 % CI ±5.83 ±0.26

% RA 15.18 39.12 % RA 32.94 19.86

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_421_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_421_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 19.44 0.76 25.58 0.94 51.00 Mean value 18.63 1.24 15.02 0.90 54.00

Standard deviation 2.62 0.23 Standard deviation 0.29 0.06

95 % CI ±7.98 ±0.69 95 % CI ±0.90 ±0.17

% RA 41.05 90.59 % RA 4.81 13.88

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_222_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_222_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 20.56 0.54 38.08 0.96 49.00 Mean value 22.38 1.70 13.16 0.8856 45

Standard deviation 0.85 0.03 Standard deviation 1.36 0.20

95 % CI ±2.60 ±0.09 95 % CI ±4.12 ±0.60

% RA 12.64 15.937 % RA 18.42998 35.44

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_222_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_222_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 20.68 0.64 32.31 0.95 48.00 Mean value 25.25 1.64 15.40 0.90 40.00

Standard deviation 0.08 0.00 Standard deviation 2.42 0.06

95 % CI ±0.23 ±0 95 % CI ±7.35 ±0.17

% RA 1.13 0 % RA 29.11 10.50

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_422_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_422_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 25.06 0.66 37.97 0.96 40.00 Mean value 20.29 1.44 14.09 0.89 49.00

Standard deviation 0.80 0.08 Standard deviation 0.24 0.11

95 % CI ±2.42 ±0.26 95 % CI ±0.72 ±0.34

% RA 9.66 39.12 % RA 3.53 23.9056

Number of fields 2 Number of fields 2

89326_422_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 89326_422_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 22.15 0.60 36.91 0.96 45.00 Mean value 20.27 1.48 13.70 0.89 49.00

Standard deviation 2.68 0.11 Standard deviation 0.559793 0.00

95 % CI ±8.16 ±0.34 95 % CI ±1.70 ±0

% RA 36.84 57.37 % RA 8.40 0.00

Number of fields 2 Number of fields 2
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10728_021 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

10728_022 levyn ASTM standardin mukaiset suotauman määrät. 

 

 

10728_221_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 10728_221_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 12.44 0.22 56.53 0.97 80.00 Mean value 19.33 1.70 11.37 0.87 52.00

Standard deviation 0.03 0.08 Standard deviation 2.65 0.25

95 % CI ±0.09 0.26 95 % CI ±8.07 0.77

% RA 0.72 117.35 % RA 41.73 45.56

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_221_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 10728_221_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 17.92 0.50 35.83 0.96 56.00 Mean value 19.38 1.48 13.09 0.89 53.00

Standard deviation 0.77 0.03 Standard deviation 2.12 0.00

95 % CI ±2.33 0.09 95 % CI ±6.45 0.00

% RA 13.01 17.21 % RA 33.31 0.00

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_421_1pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 10728_421_1po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 20.94 0.62 33.77 0.95 48.00 Mean value 19.65 1.26 15.59 0.90 51.00

Standard deviation 0.09 0.08 Standard deviation 0.38 0.14

95 % CI ±0.27 0.26 95 % CI ±1.17 0.43

% RA 1.28 41.64 % RA 5.93 34.15

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_421_5pi NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm] 10728_421_5po NL┬ NL|| AI Ω12 SB [µm]

Mean value 20.27 0.56 36.20 0.96 49.00 Mean value 21.52 1.38 15.59 0.90 46.00

Standard deviation 0.44 0.06 Standard deviation 0.85 0.14

95 % CI ±1.34 0.17 95 % CI ±2.60 0.43

% RA 6.63 30.74 % RA 12.08 31.18

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_222_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 10728_222_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 20.90 0.42 49.75 0.97 48.00 Mean value 18.17 1.12 16.22 0.91 55.00

Standard deviation 0.80 0.08 Standard deviation 0.41 0.17

95 % CI ±2.42 0.26 95 % CI ±1.26 0.52

% RA 11.58 61.47 % RA 6.91 46.10

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_222_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 10728_222_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 18.08 0.54 33.49 0.95 55.00 Mean value 19.02 1.16 16.40 0.91 53.00

Standard deviation 3.12 0.03 Standard deviation 0.62 0.00

95 % CI ±9.50 0.09 95 % CI ±1.88 0.00

% RA 52.55 15.94 % RA 9.90 0.00

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_422_1pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 10728_422_1po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 14.35 0.48 29.90 0.95 70.00 Mean value 22.69 1.36 16.68 0.91 44.00

Standard deviation 1.68 0.06 Standard deviation 4.63 0.00

95 % CI ±5.11 ±0.17 95 % CI ±14.07 0.00

% RA 35.60 35.86 % RA 62.04 0.00

Number of fields 2 Number of fields 2

10728_422_5pi NL┬ NL|| AI W12 SB [µm] 10728_422_5po NL┬ NL|| AI W12 SB [µm]

Mean value 23.69 0.62 38.21 0.96 42.00 Mean value 18.00 1.02 17.65 0.91 56.00

Standard deviation 0.97 0.03 Standard deviation 0.06 0.03

95 % CI ±2.96 ±0.09 95 % CI ±0.18 ±0.09

% RA 12.49 13.88 % RA 1.00 8.44

Number of fields 2 Number of fields 2



 

 

Liite 7 (1/1) 

  
Sulkeumakartat 89324-432 levyn pitkittäisestä ja poikittaisesta näytteestä. 

 
Sulkeumakartat 89326-422 levyn pitkittäisestä ja poikittaisesta näytteestä.

 
Sulkeumakartat 10728-422 levyn pitkittäisestä ja poikittaisesta näytteestä. 

 



 

 

Liite 8 (1/1) 

 Lev K2 Paks RT05 RP02 RM A5 

89324 31 11 12,26 961 987 1053 14,9 

89324 31 51 12,36 968 1004 1064 15,6 

89324 32 11 12,22 991 1020 1072 13,8 

89324 32 51 12,32 981 1004 1067 14,9 

89324  kesk. 12,29 975 1004 1064 14,8 

 Lev K2 Paks RT05 RP02 RM A5 

89326 21 11 12,03 985 1009 1062 14,6 

89326 21 51 12,11 986 1008 1064 15,0 

89326 22 11 12,42 977 1004 1064 14,7 

89326 22 51 12,18 965 1005 1066 14,2 

89326  kesk. 12,19 978 1007 1064 14,6 

 Lev K2 Paks RT05 RP02 RM A5 

10728 21 11 12,31 982 1010 1057 15,0 

10728 22 11 12,21 978 1009 1055 14,4 

10728 22 51 13,30 988 1031 1064 15,9 

10728  kesk. 12,61 983 1017 1059 15,1 

Tuotannon vetokokeiden tulokset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 



 

 

Liite 9 (1/1) 

89326 K3 °C J J J ka 

21 115 -40 35 23 21 26 

21 115 -40 42 61 52 52 

21 155 -40 34 38 31 34 

21 156 -40 22 26 23 24 

22 115 -40 25 29 23 26 

22 155 -40 32 22 38 31 

22 156 -40 25 18 14 19 

89324 K3 °C J J J ka 

31 115 -40 21 23 22 22 

31 115 -40 25 6 26 19 

31 155 -40 10 24 35 23 

31 156 -40 30 12 13 18 

32 115 -40 43 27 12 27 

32 115 -40 30 11 17 19 

32 155 -40 26 36 31 31 

32 156 -40 23 18 17 19 

10728 K3 °C J J J ka 

21 115 -40 20 41 34 32 

22 115 -40 69 50 61 60 

22 155 -40 69 57 60 62 

22 156 -40 46 36 27 36 

Tuotannon iskusitkeys tulokset. 

  



 

 

Liite 10 (1/3) 

 

89324 levyjen iskusitkeystulokset 10 x 10 –iskusauvalla. 

 

Tunniste Koekoodi Lampo  Leveys   Tulokset/Results(J) Keski-  s murt1

Identific. Test    Temp.  Width   Koe 1   Koe 2   Koe 3 arvo  Shear.fract

number code    [Cels]  [ mm ]   Test 1   Test 2   Test 3 Mean       %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89324-031 111 40 10 164 167 160 164 98

              20     161 140 147 149 98

              0     121 95 83 100 70

              -20     66 59 47 57 40

              -40     32 16 37 28 15

              -60     12 14 10 12 5

              -80     13 10 13 12 5

                  .                     

         112 60     161 153 154 156 98

              40     144 142 130 139 98

              20     136 74 104 105 80

              0     69 32 43 48 40

              -20     23 28 19 23 20

              -40     32 17 14 21 20

              -60     23 11 10 15 5

              -80     9 7 16 11 3

                  .                     

         151 40     165 172 168 168 98

              20     138 106 137 127 95

              0     71 80 93 81 60

              -20     31 75 52 53 60

              -40     14 28 13 18 15

              -60     9 19 14 14 5

              -80     11 16 10 12 3

                  .                     

         152 60     165 146 157 156 98

              40     161 169 159 163 98

              20     102 97 76 92 90

              0     56 60 48 55 50

              -20     57 55 19 44 30

              -40     16 38 35 30 15

              -60     9 9 21 13 5

              -80     6 13 7 9 3

                  .                     

                  .                     

89324-032 111 40     151 153 168 157 98

              20     157 97 126 127 90

              0     114 79 105 99 80

              -20     44 47 31 41 40

              -40     32 26 41 33 30

              -60     20 25 20 22 10

              -80     9 9 13 10 5

                  .                     

         112 60     158 162 153 158 98

              40     105 104 137 115 98

              20     72 92 113 92 85

              0     35 60 61 52 50

              -20     24 26 66 39 40

              -40     31 29 30 20

              -60     18 36 29 28 20

              -80     13 10 15 13 5

                  .                     

                  .                     

         151 40     160 150 173 161 98

              20     128 170 114 137 98

              0     99 70 90 86 75

              -20     49 42 36 42 40

              -40     46 24 20 30 30

              -60     13 14 10 12 10

              -80     6 13 17 12 5

                  .                     

         152 60     130 155 154 146 98

              40     87 141 99 109 90

              20     135 79 73 96 80

              0     61 74 58 64 60

              -20     17 48 38 34 30

              -40     22 13 22 19 10

              -60     13 18 10 14 5

              -80     8 16 15 13 5



 

 

Liite 10 (2/3) 

 

89326 levyjen iskusitkeystulokset 10 x 10 –iskusauvalla. 

 

Tunniste Koekoodi Lampo  Leveys   Tulokset/Results(J) Keski-  s murt1

Identific. Test    Temp.  Width   Koe 1   Koe 2   Koe 3 arvo  Shear.fract

number code    [Cels]  [ mm ]   Test 1   Test 2   Test 3 Mean       %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89326-021 111 40 10 143 169 158 157 98

              20     178 148 137 154 98

              0     128 139 128 132 98

              -20     77 66 90 78 70

              -40     60 29 45 45 40

              -60     43 18 15 25 20

              -80     11 11 11 11 8

                  .                     

         112 60     163 142 150 152 98

              40     111 155 131 132 98

              20     86 140 95 107 90

              0     94 65 55 71 60

              -20     53 28 37 39 50

              -40     19 25 17 20 30

              -60     37 22 24 28 30

              -80     14 14 9 12 8

                  .                     

         151 40     173 167 171 170 98

              20     168 141 166 158 98

              0     101 88 119 103 80

              -20     56 48 55 53 40

              -40     34 38 32 35 30

              -60     27 15 17 20 10

              -80     8 13 11 11 5

                  .                     

         152 60     161 144 143 149 98

              40     156 148 164 156 98

              20     111 121 131 121 90

              0     59 86 87 77 70

              -20     26 27 42 32 30

              -40     14 32 28 25 20

              -60     19 9 16 15 15

              -80     15 6 9 10 5

                  .                     

89326-022 111 40     142 170 167 160 98

              20     155 127 145 142 98

              0     124 117 89 110 90

              -20     46 49 81 59 50

              -40     66 34 23 41 40

              -60     20 24 29 24 10

              -80     15 14 10 13 5

                  .                     

         112 60     163 151 167 160 98

              40     135 154 159 149 98

              20     84 129 112 108 90

              0     56 63 85 68 65

              -20     43 33 45 40 40

              -40     19 42 20 27 30

              -60     15 21 21 19 8

              -80     14 17 14 15 8

                  .                     

         151 40     146 159 171 159 98

              20     121 122 149 131 98

              0     106 97 98 100 90

              -20     34 66 60 53 45

              -40     13 26 17 19 15

              -60     15 15 16 15 10

              -80     14 12 13 13 5

                  .                     

         152 60     169 168 161 166 98

              40     138 126 156 140 98

              20     89 115 92 99 80

              0     55 70 66 64 70

              -20     52 25 54 44 40

              -40     28 21 28 26 15

              -60     17 22 8 16 10

              -80     6 9 9 8 5



 

 

Liite 10 (3/3) 

 

10728 levyjen iskusitkeystulokset 10 x 10 –iskusauvalla.  

Tunniste Koekoodi Lampo  Leveys   Tulokset/Results(J) Keski-  s murt1

Identific. Test    Temp.  Width   Koe 1   Koe 2   Koe 3 arvo  Shear.fract

number code    [Cels]  [ mm ]   Test 1   Test 2   Test 3 Mean       %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

10728-021 111 40 10 146 149 142 146 98

              20 153 134 149 145 98

              0     98 119 94 104 90

              -20     100 90 93 94 90

              -40     42 73 42 52 65

              -60     24 16 24 21 20

              -80     15 14 11 13 10

                                  

         112 40     111 112 135 119 98

              20     77 97 126 100 90

              0     59 80 98 79 80

              -20     45 45 47 46 40

              -40     29 51 29 36 35

              -60     19 19 15 18 10

              -80     11 22 29 21 10

                                  

         151 40     153 157 123 144 98

              20     135 137 124 132 98

              0     116 131 120 122 98

              -20     90 63 130 94 90

              -40     48 84 66 66 80

              -60     31 29 63 41 35

              -80     18 11 12 14 10

                                  

         152 40     123 126 134 128 98

              20     82 87 72 80 98

              0     63 74 60 66 80

              -20     60 63 69 64 80

              -40     15 50 24 30 30

              -60     24 18 29 24 25

              -80     15 20 18 18 10

10728-022 111 40 10 161 156 149 155 98

              20 141 157 149 149 98

              0     142 123 123 129 98

              -20     90 48 39 59 70

              -40     40 37 76 51 60

              -60     18 17 26 20 20

              -80     16 14 11 14 10

                                  

         112 40     143 97 120 120 98

              20     108 76 138 107 98

              0     64 100 104 89 90

              -20     62 60 62 61 50

              -40     40 31 46 39 40

              -60     19 13 34 22 15

              -80     12 15 14 14 10

                                  

         151 40     141 138 146 142 98

              20     165 130 137 144 98

              0     146 115 108 123 98

              -20     63 100 93 85 85

              -40     34 32 64 43 50

              -60     31 22 60 38 40

              -80     22 27 12 20 20

                                  

         152 40     134 119 142 132 98

              20     101 80 100 94 95

              0     60 67 108 78 90

              -20     51 66 60 59 80

              -40     29 19 29 26 30

              -60     22 25 20 22 20

              -80     20 14 14 16 10



 

 

Liite 11 (1/1) 

HV  Load 200g 2mm mikrokovuusprofiilii keskilinjalta 0.1mm 

välillä. 

Sulatus-levy   10728-

422 1A    

pi 

89324-

432 1A   

pi 

89326-

422 1A   

pi 

        

  0.1 351 368 351         

  0.2 360 376 347         

  0.3 338 366 366         

  0.4 345 360 378         

  0.5 358 362 353         

  0.6 349 376 362         

  0.7 387 366 357         

  0.8 372 360 353         

  0.9 345 378 372         

  1.0 357 372 338         

  1.1 355 358 351         

  1.2 370 389 349         

  1.3 372 384 362         

  1.4 370 380 362         

  1.5 357 372 344         

  1.6 370 353 362         

  1.7 368 374 355         

  1.8 366 357 355         

  1.9 360 366 349         

  2.0 364 364 353         

Mikrokovuusmittaukset kolmesta näytteestä.  

 

 


