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Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kokeellisesti, miten erilaiset hehkutuspraktiikat vai-

kuttavat erikoisterästen vedynpoistoon, mikrorakennemuutoksiin aihiokäsittelyjen aika-

na ja lopputuotteen ominaisuuksiin. Työn kokeellisessa osiossa tutkittiin eräiden eri-

koisterästen valuaihioiden jäähdytyksen ja jäähdytyksen jälkeisissä hehkutuksissa ta-

pahtuvien mikrorakennemuutosten vaikutusta lopputuotteiden ominaisuuksille. Kokeel-

lisen osion tulosten perusteella tutkimuksessa käsitellyille erikoisteräksille valittiin niin 

sanottu ”hyvä” ja ”huono” hehkutusreitti ennen valssausta. Tämän jälkeen teräksille 

suoritettiin hehkutukset valittujen reittien mukaisesti ja hehkutusten jälkeen teräkset 

valssattiin TMCP–valssauksella ja DQ-jäähdytettiin Oulun yliopistolla. Valssatuille 

teräksille suoritettiin mikrorakennetarkastelut ja iskusitkeyskokeet.  

Tehokkain ja luotettavin hehkutuspraktiikka teräslajeille 0.3C-0.5Mn-1.96Ni-0.5Mo ja 

0.36C-0.4Mn-0.98Ni-0.3Mo vedynpoistohehkutuksen ja lopputuotteen ominaisuuksien 

kannalta oli hehkutuspraktiikka 2., jossa aihio jäähdytetään valulämpötilasta 100 °C 

lämpötilaan. Aihiota hehkutetaan kyseisessä lämpötilassa, niin kauan että lämpötila on 

homogenisoitunut rakenteessa. Tämän jälkeen suoritetaan kuumennus vedynpoistoheh-

kutuslämpötilaan, joka on 580 °C. Vedynpoistohehkutuksen jälkeen teräs ilmajäähdyte-

tään huoneen lämpötilaan, ja teräksen lämpötilan tasaantuessa suoritetaan austenointi-

hehkutus 1280 °C lämpötilassa. Teräkset ovat mikrorakenteeltaan ferriittisiä hehkutus-

praktiikalla 2., jolloin vedyn diffuusio on huomattavasti nopeampaa vedynpoistohehku-

tuksessa. Huonoin hehkutuspraktiikka lopputuotteiden ominaisuuksien kannalta kysei-

sille teräslajeille on hehkutuspraktiikka 1., jossa valettu aihio jäähdytetään suoraan ve-

dynpoistohehkutuslämpötilaan. Tällöin teräksen mikrorakenne on austeniittinen 0.3C-

0.5Mn-1.96Ni-0.5Mo -lajilla, jolloin vedyn diffuusio on huomattavasti hitaampaa kuin 

ferriittispohjaisessa mikrorakenteessa. Tällöin myös alttius vetyhauraudelle kasvaa. Te-

räslajeilla 0.32C-1.2Mn-0.08Ni-0.02Mo ja 0.25C-1.0Mn-0.4Ni-0.2Mo ei havaittu heh-

kutuspraktiikoiden ja lopputuotteen ominaisuuksien välillä merkittäviä eroavaisuuksia. 
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ABSTRACT 

Slab treatments of special steels and their effect on properties of final product 

Ville Ritola 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2016, 167 p. + 19 p. appendixes 

Supervisors: Professor Jukka Kömi & DI Ari Hirvi 

The objective of this study was to investigate the effects of slab heat treatments on hy-

drogen removal, microstructure transformations and properties of final product. In the 

experimental part of the study was researched the effect of cooling and annealing of cast 

slab on microstructure transformations and properties of final product. The results of 

experimental part of the study was choosen the best and the worst slab treatments of 

each special steels which were concerned in this study. Special steel slabs annealed ac-

cording to these chosen treatments. Then the steels TMCP rolled and DQ cooled same 

way at the University of Oulu. Microstructure analyses and impact toughness tests were 

carried out to these rolled steels.  

The most effective and reliable slab treatment for hydrogen removal annealing and 

properties was slab treatment number 2. for steels 0.3C-0.5Mn-1.96Ni-0.5Mo and 

0.36C-0.4Mn-0.98Ni-0.3Mo. A casted slab is cooled from cast temperature to tempera-

ture of 100 °C and is heated to hydrogen removal annealing temperature of 580 °C. Hy-

drogen removal anneling takes 14 hours then slab is air cooled to room temperature. 

Then the slab is heated to an austenising temperature of 1280 °C. The microstructures of 

steels are ferritic within slab treatment number 2. Thus diffusion of hydrogen is the fast-

est compared to other slab treatments. The worst slab treatment for properties of final 

product was slab treatment number 1. In this case casted slab was cooled to hydrogen 

removal annealing temperature. Thus the microstructure of steel 0.3C-0.5Mn-1.96Ni-

0.5Mo is austenitic and diffusion of hydrogen is significantly slower. Hydrogen fracture 

is relevant in this case.  The correlations between different slab treatments and better 

properties of final product were not observed in steels 0.32C-1.2Mn-0.08Ni-0.02Mo 

and 0.25C-1.0Mn-0.4Ni-0.2Mo. 

 

Keywords: diffusion, hydrogen removal annealing, memory effect, slab treatments, spe-

cial steels 
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1 JOHDANTO 

Asiakkaiden kysyntä ja vaatimustaso teräksen suuremmista lujuus- ja kovuusluokista 

kasvavat jatkuvasti. Tällöin myös onnistuneiden aihiokäsittelyjen, ja erityisesti vedyn-

poistohehkutuksen, painoarvo kasvaa teräksen valmistusprosessissa, jotta vaaditut te-

räksen lopputuotteen ominaisuudet saavutetaan. Tämän työn tavoitteena oli tutkia ko-

keellisesti, miten erilaiset hehkutuspraktiikat vaikuttavat erikoisterästen vedynpoisto-

hehkutukseen, mikrorakennemuutoksiin aihiokäsittelyjen aikana ja lopputuotteen omi-

naisuuksiin. Työ käsittelee kuumavalssattuja erikoisteräksiä, joiden hiilipitoisuus on alle 

0,5 %, myötölujuus yli 600 MPa ja kovuus vähintään 500 HB.  

Työssä käsitellään tutkittavien terästen mikrorakennemuutoksia, faasiosuuksia ja ko-

vuusarvoja erilaisilla hehkutuspraktiikoilla aihiokäsittelyjen aikana. Tutkimuksen pää-

paino on vedynpoistohehkutuksen merkityksessä lopputuotteiden ominaisuuksien kan-

nalta. Pyrkimyksenä on löytää optimaalinen hehkutuspraktiikka tutkimuksen teräksille, 

jotta lopputuotteen ominaisuudet olisivat mahdollisimman hyvät. Erikoisteräksissä ei 

saa esiintyä alttiutta vetyhaurauteen tai epäjatkuvaan rakeenkasvuun austenointilämpöti-

lassa tai valssauksen jälkeisessä lopputuotteessa, jolloin teräksen mekaaniset ominai-

suudet heikkenevät ja ovat heterogeenisiä materiaalin osalta.  
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2 ERIKOISTERÄKSET 

Teräs on seos, joka koostuu pääosin raudasta sekä useista eri seos- ja epäpuhtausaineis-

ta.  Teräksistä puhuttaessa hiilipitoisuuden tulee olla alle 2,11 % (Lindroos ym. 1986). 

Tämä työ käsittelee kuumavalssattuja hiiliteräksiä, joiden hiilipitoisuus on alle 0,5 %, 

myötölujuus yli 600 MPa ja kovuus vähintään 500 HB. Puhutaan siis erikoisteräksistä.  

Teräs on ylivoimaisesti käytetyin koneiden ja laitteiden rakennemateriaali. Terästen 

lujuuksien ja kovuuksien kasvun myötä on pystytty säästämään kustannuksia muun mu-

assa vähentämällä konstruktioiden seinämänpaksuuksia. Materiaalikustannusten vähen-

nyksien lisäksi esimerkiksi ajoneuvojen polttoainekustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä 

on pystytty vähentämään merkittävästi rakenteiden painonsäästön myötä. Kehittyneiden 

kovempien ja sitkeämpien kulutusterästen ansiosta työkalujen, terien ja muiden kulutus-

ta sekä rasitusta kestävien tuotteiden käyttöikää on saatu pidennettyä. Erikoisteräkset 

poikkeavat ominaisuuksiltaan tavallisista teräksistä siten, että ne on kehitetty juurikin 

vaativiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi pankkiholvien ballistiseen suojaami-

seen, ultra-lujien nosturien puomeihin, kaivosten louhintaan tai ympäristöystävällisyyttä 

ajatellen. Terästen valmistajien laatimat teräskohtaiset spesifikaatiot ovat tarkkojen tole-

ranssien sisässä erikoisteräksillä. Erikoisteräkset valmistetaan vaativilla ja kalliilla val-

mistusmenetelmillä. Terästen vaatimustasot kasvavat jatkuvasti, joten erikoisterästen 

kysyntä on merkittävämpää päivä päivältä (Leinonen 2006, 2008). 

Usein terästeollisuuden lujat ja kovat teräkset koostuvat useista eri faaseista. Faasien 

avulla tavoitellaan tiettyjä mekaanisia ominaisuuksia teräslajista riippuen. Työkalujen ja 

koneiden terien pintojen tulee kestää kulutusta, hankausta ja usein myös iskuja. Työko-

neiden akselit altistuvat muun muassa vääntö- ja taivutusmomenteille, tuulen aiheuttama 

kuorma koettelee siltojen väsymiskestävyyttä ja paineastioiden tulee kestää paineesta 

johtuvaa kuormitusta. Erilaisia erikoisteräksiä löytyy todella paljon eri käyttötarkoituk-

siin, jopa käyttökohteiden sisälläkin teräsvaihtoehtojen määrä on valtava. Teräksen faa-

si- ja mikrorakennemuutokset on syytä tuntea, sillä teräksen mikrorakenne vaikuttaa 

olennaisesti lopputuotteen ominaisuuksiin. Mikrorakennemuutoksiin vaikuttaa moni 

asia, kuten seosaineet, ja miten teräs lämpökäsitellään eri vaiheissa valmistusprosessia.  

Jotta teräksen kehitystyö olisi toimivaa ja terästeollisuus pysyisi kasvavan kysynnän 
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perässä, tulee tietää, mitä teräksen sisällä tapahtuu eri valmistusprosessien vaiheissa ja 

miten muutokset vaikuttavat teräksen ominaisuuksiin (Porter 2015). Käsitellään nyt 

tarkemmin erikoisterästen tyypillisiä valmistustapoja, valmistusprosessien vaikutusta 

teräksen mikrorakenteeseen ja lopputuotteen ominaisuuksiin sekä erilaisia ilmiöitä, jot-

ka tulee ottaa huomioon erikoisteräksiä suunniteltaessa ja kehittäessä.  
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3 TYYPILLISIMMÄT FAASIT LUJILLA JA KOVILLA TE-

RÄKSILLÄ 

Teräksen faasit ovat suoraan yhteydessä kuumavalssattujen terästen lopputuotteiden 

ominaisuuksiin. Faasit on tärkeä tuntea eri vaiheissa tuotantoprosessia, jotta pystytään 

saavuttamaan halutut ominaisuudet lopputuotteelle.  Teräksen pääkomponentilla raudal-

la esiintyy kaksi allotrooppista muotoa, jotka ovat ferriitti (α-Fe) ja austeniitti (γ-Fe). 

Kidemuodon esiintymiseen vaikuttaa rakenteen vapaat energiat, jotka riippuvat lämpöti-

loista (Lindroos ym. 1986).  

Esitellään nyt erikoisteräksissä esiintyvät tyypillisimmät faasilajit. Pehmeämpiä faaseja 

erikoisteräksissä esiintyy pääsääntöisesti jatkuvavalun jälkeisen aihion hitaan jäähtymi-

sen yhteydessä. Valssatuissa lopputuotteessa esiintyvät faasilajit voivat poiketa hyvin-

kin paljon muokkaamattoman aihion faaseista, niin määrällisesti, kuin tyypiltään, riip-

puen tuotteen halutuista ominaisuuksista. Teräksen mikrorakennemuutoksia käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 5. 

3.1 Austeniitti 

Austeniitti on yksi raudan allotrooppinen kidemuoto. Siinä rauta-atomit ovat järjestäy-

tyneet pintakeskisen kuutiolliseen hilarakenteen mukaisesti.  Austeniittia esiintyy A3 –

lämpötilan yläpuolella Fe-C –tasapainopiirrosta tarkasteltaessa (kuva 16.). Tämä tarkoit-

taa sitä, että seostamattomassa hiiliteräksessä austeniittia esiintyy 727 °C:een eli niin 

sanotun eutektoidisen pisteen yläpuolella. Teräksen seostusasteen kasvaessa eutektoidi-

sen pisteen paikka siirtyy, jolloin austeniittia voi esiintyä myös alhaisemmissa lämpöti-

loissa. Tälläisiä austeniittia matalampiin lämpötiloihin stabiloivia seosaineita ovat muun 

muassa C, Ni, Mn, B. Näitä seosaineita kutsutaan austenitiin suosijoiksi (Wikipedia 

2015, Lindroos ym. 1986). 

Austeniitin kuutiomaisen hilan jokaisessa nurkassa ja sivutahkon keskipisteessä on yksi 

rauta-atomi. Hilarakenne muodostuu niin sanotuista kuution muotoisista yksikkökopeis-

ta, jotka havainnollistavat hilarakenteen atomien järjestäytymistä. Kiteissä voi kuitenkin 

esiintyä myös pinousvirheitä, jotka ovat tyypillisiä kidevirheitä. Austeniitilla on pinta-
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keskisen kuutiollisen hilarakenteen myötä 12 lähinaapuria. Siihen liukenee enemmän 

hiiltä kuin ferriittisen raudan tilakeskiseen kuutiolliseen hilarakenteeseen. Rauta-atomit 

ovat pakkautuneet täysin tiiviisti austeniitin pintakeskisessä kuutiollisessa hilaraken-

teessa. Kuva 1. havainnollistaa austeniitin hilarakennetta (Leinonen 2006, Three Planes 

2006).  

 

Kuva 1: Pintakeskinen kuutiollinen hilarakenne (Three Planes 2006) 

Austeniittia pidetään sitkeänä ja pehmeänä faasina. Austeniittiset teräkset ovat hyvin 

muokattavia ja hitsattavia teräksiä. Austeniitin suosijat stabiloivat austeniittia. Tällöin 

austeniitin hajaantuminen vaikeutuu alhaisemmissa lämpötiloissa, jolloin rakenteeseen 

voi jäädä jäännösausteniittia. Suuret austeniitin suosijoiden seosainepitoisuudet voivat 

ääritapauksissa johtaa tilanteisiin, jossa austeniitti pysyy stabiilina huoneen lämpötilas-

sakin, vaikka austeniitin olisi pitänyt hajaantua tasapainon mukaisesti (Wikipedia 2015). 

Tällöin esimerkiksi vedynpoistohehkutus vaikeutuu, sillä vedyn diffuusionopeus aus-

teniitissa on noin 100 kertaa hitaampi kuin ferriittisessä mikrorakenteessa (Porter 2016).  

3.2 Ferriitti 

Ferriitti on toinen raudan allotrooppinen kidemuoto. Ferriitin yksikkökopissa rauta-

atomit sijaitsevat jokaisessa nurkassa ja yksikkökopin keskipisteessä on lisäksi yksi 

atomi. Tällaista rakennetta kutsutaan tilakeskiseksi kuutiolliseksi hilarakenteeksi, jota 

kuva 2. havainnollistaa. 
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Kuva 2: Tilakeskinen kuutiollinen hilarakenne (https://en.wikipedia.org/wiki/Al-

lo¬tropes_of_iron) 

Ferriittiin ei liukene yhtä paljon hiiltä kuin austeniittiin. Tilakeskisessä kuutiollisessa 

hilarakenteessa rauta-atomit eivät ole myöskään pakkautuneet yhtä tiiviisti, kuin aus-

teniittisessa pintakeskisessä kuutiollisessa hilarakenteessa. Tilavuus kasvaa pintakeski-

sen austeniitin muuttuessa tilakeskiseksi ferriitiksi. Puhtaalla raudalla ferriitti on stabiili 

faasi 910 °C:n alapuolella (Leinonen 2006). 

3.2.1 Polygonaalinen ferriitti 

Arkikielessä ferriitillä tarkoitetaan yleensä polygonaalista ferriittia. Ferriittiä pidetään 

yksinkertaisena mikrorakenteena, ja tästä syystä raekoon määritys onkin yksi tärkeim-

mistä ferriitin tutkimuskohteista.  Faasimuutoslämpötiloja mietittäessä polygonaalinen 

ferriitti muodostuu kaikkein korkeimmilla austeniitin faasimuutoslämpötiloilla sekä 

hitaimmilla jäähdytysnopeuksilla matalahiilisissä teräksissä. Teräksen suuri seostusaste 

voi ehkäistä kokonaan austeniitin hajaantumisen polygonaaliseksi ferriitiksi ilmajäähdy-

tykselläkin (Leinonen 2006).  Kuva 3. havainnollistaa polygonaalisen ferriitin mikrora-

kennetta. 
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Kuva 3: Polygonaalinen ferriitti (http://practicalmaintenance.net/?p=1315) 

Kraussin (2005) mukaan polygonaalisen ferriitin lujuuteen vaikuttavat raekoko, liuen-

neet aineet sekä Orowan-Ashby partikkelilujittuminen. Polygonaalisen ferriitin korkeas-

ta muodostumislämpötilasta johtuen dislokaatiotiheys on myös pieni, jolloin se ei vaiku-

ta juurikaan lujuuteen. Cobon et al. (2011) mukaan austeniitin lujittamisella ei ole mer-

kittävää vaikutusta muodostuneen polygonaalisen ferriitin raekokoon. Seostus, esimer-

kiksi titaanilla ja niobiumilla, sen sijaan vaikuttaa raekokoon. Kyseiset seosaineet 

edesauttavat pienen raekoon saavuttamista valssauksella (Aarnts et al.).  

3.2.2 Quasipolygonaalinen ferriitti 

Quasipolygonaalinen ferriitti syntyy matalammissa lämpötiloissa kuin polygonaalinen 

ferriitti. Muodonmuutos tapahtuu stabiilin yksifaasisen austeniitin ja yksifaasisen ferrii-

tin alueella niin sanottuna massiivimuodonmuutoksena. Tätä asiaa käsitellään tarkem-

min kappaleessa 5.  

Quasipolygonaalisen ferriitin karkeat rakeet ylittävät perinnäisen austeniitin raerajat. 

Muodostuneet raerajat ovat epäsäännöllisiä, lisäksi rakeissa yleensä näkyvät aliraken-

teen syövyttämisen jäljet. Polygonaalisen ferriitin raerajat ovat suoria ja alirakennetta ei 

ole, toisin kuin quasipolygonaalisessa ferriitissä. Quasipolygonaalisen ferriitin raerajo-

jen epäsäännöllisyys voi johtua muun muassa korvaus- tai välisija-atomien jakautumi-

sesta muuttuvilla rajapinnoilla muodonmuutoksen aikana (Krauss 2005). Liimataisen 
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(2015a) mukaan SEM-mikroskoopilla tarkasteltaessa quasipolygonaalinen ferriitti usein 

syöpyy huonommin kuin polygonaalinen ferriitti.  

Quasipolygonaalisen ferriitin dislokaatiotiheys on korkea. Tämä johtuu tilavuudenmuu-

toksesta austeniitin muuttuessa ferriitiksi. Tilakeskisen kuutiollisen hilarakenteen tila-

vuus on suurempi kuin austeniitin pintakeskisen kuutiollisen hilarakenne. Suhteellisen 

ominaistilavuuden kasvua voidaan ennustaa Mageen:n ja Davies:n kaavalla (1): 

𝑝𝑐𝑡 (
∆𝑉𝛾→ 𝛼

𝑉𝛾
) 𝑇 = 3,75 − 3,1 𝑥 10−3𝑇    (1) 

 

, jossa  ∆𝑉𝛾→ 𝛼 on tilavuuden kasvu austeniitista ferriittiin tapahtuvan muodon-

muutoksen aikana ja 

 𝑉𝛾 on austeniitin tilavuus. 

Yhtälön (1) perusteella matalampi faasimuutoslämpötila johtaa suurempaan suhteellisen 

tilavuuden kasvuun. Tilavuuden muutoksen uskotaan synnyttävän dislokaatioita ferriit-

tin muodonmuutoksen aikana. Toisin sanoen faasimuutoslämpötilan laskeminen saa 

aikaan suuremman tilavuudenmuutoksen, joka johtaa suurempaan ferriitin dislokaatioti-

heyteen. Suurempi dislokaatiotiheys tarkoittaa lujuuden kasvua teräksessä (Krauss 

2005).  

Quasipolygonaalisen ferriitin on myös todettu sisältävän dislokaatioalirajoja sekä useis-

sa tapauksissa quasipolygonaalisen ferriitin yhteydessä esiintyy M/A –saarekkeita, joka 

on oma faasinsa. Näiden tekijöiden johdosta quasipolygonaalisen ferriitin myötö- ja 

murtolujuuden suhde on matala sekä muokkaslujittumisnopeus on suuri. Näiden me-

kaanisten ominaisuuksien myötä quasipolygonaalisessa ferriitissä yhdistyvät erinomai-

set lujuus- sekä sitkeysarvot matalahiilisissä teräksissä (Krauss 2005). M/A –saarekkeet 

ovat pieniä alirakenteita, jotka ovat joko martensiittisia tai austeniittisia tai näiden sekoi-

tuksia (Liimatainen 2015a). 
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3.2.3 Asikulaarinen ferriitti 

Asikulaarinen ferriitti kuvaa faasirakennetta, jossa ferriittilevyt ovat ydintyneet toisen 

faasin partikkeleihin rakeensisäisesti. Asikulaarisesta ferriitillä voidaan myös tarkoittaa 

erilaisia morfologioita, jotka ydintyvät rakeensisäisesti. Mikrorakennetta tarkasteltaessa 

asikulaarinen ferriitti on muodostunut ”kaoottisesti”, toisin sanoen monimuotoisesti 

järjestyneistä levyistä, sillä yleensä ferriittilevyillä on useita erilaisia kolmiulotteisia 

orientaatioita. Tarkasteltaessa kaksiulotteisia alueita asikulaarinen ferriitti esiintyy ryh-

mänä levyjä, ei sauvoina. Tämän myötä voidaan todeta, että ferriittipartikkelit ovat kol-

miulotteiselta morfologialtaan ohuita linssimäisiä levyjä, joita TEM-kuva (kuva 4.) ha-

vainnollistaa (Diaz-Fuentes et al. 2003). 

 

Kuva 4: Asikulaarinen ferriitti (Diaz-Fuentes et al. 2003: 246) 

Wengin (2008) mukaan asikulaarinen ferriitti on mekaanisilta ominaisuuksiltaan sitkeää 

ja lujaa, sekä monimuotoinen rakenne ehkäisee lohkomurtuman etenemistä. Mikäli asi-

kulaarisen ferriitin osuus kasvaa teräksessä, niin myös M/A –saarekkeiden osuus kas-

vaa. Tällöin asikulaarisen ferriitin säleiden törmäysten toistumistiheys ja jäännösaus-

teniitin määrä kasvavat. Tällöin myös jäännösausteniitti muuttuu M/A –faaseiksi. M/A 

–saarekkeita on tutkittu laajasti teräsmaailmassa (Yakubtsova et al. 2008). Ne mielle-

tään hauraiksi komponenteiksi, joiden koko ja muoto ratkaisevat, miten ne vaikuttavat 

teräksen sitkeyteen (Aydin 2014).  
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3.3 Perliitti 

Hiilipitoisuuden kasvaessa yli 0,03 % seostamattomissa rautametalleissa tulee vastaan 

uusi faasi, perliitti. Esimerkiksi entisen Rautaruukin valmistamassa niukkahiilisessä 

Multisteel –rakenneteräksen, jossa seosaineina oli enintään 0,15 % hiiltä ja mangaania 

enintään 1,6 %, mikrorakenne huoneen lämpötilassa oli suurimmaksi osaksi ferriittiä, 

mutta noin viides osa  rakenteesta oli perliittiä. Kun taas lämpötilaa kohotettiin yli 880 

°C, niin sisäinen rakenne oli austeniittia (Leinonen 2006).  

Perliitti koostuu paksummista vaaleista ferriittilamelleista sekä ohuemmista sementiitti-

lamelleista. Hienolamellisen perliitin yksityiskohdat eivät erotu ilman merkittävää suu-

rennusta valomikroskoopilla, vaan perliitti näkyy vain yksittäisinä tummina rakeina. 

Sementiitin lamellikokoon vaikuttaa hiilipitoisuus, jolloin perliitin prosentuaalinen 

osuus teräksessä kasvaa verrattuna pehmeämpään ferriittiin. Perliitissä on vuorotellen 

kerroksittain austeniittia ja vuoroin rautakarbideja (Leinonen 2006, Porter et al. 2009). 

Kuva 5. havainnollistaa perliittirakennetta. 

 

Kuva 5: Perliitin mikrorakenne (Metalurgia a la Rápida 2016) 

Tavallisia rakenneteräksiä tarkasteltaessa lujuusarvot (Rm ≥ 350 MPa) ovat merkit-

tävästi suurempia kuin ferriitin lujuusarvot (Rm < 200 MPa). Lujat ja kovat perliitin 

rautakarbidit ovat yksi tärkein tekijä rakenneterästen lujittamisessa (Leinonen 2006). On 

kuitenkin muistettava, että hiilipitoisuuden nostaminen johtaa muun muassa teräksen 
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huonompaan hitsattavuuteen ja särmättävyyteen. Tällöin lopputuotteen mekaaniset omi-

naisuudet kärsivät tilanteesta riippuen. Lisälujuutta tavoitellaankin yleensä muita seos-

aineita lisäämällä sekä jäähdytysnopeuksia ja valssausprosessia säätämällä (Porter 

2015). 

Erikoisterästen lujuusluokat ovat niin suuria, että austeniitin täytyy hajaantua lujem-

miksi ja kovemmiksi faaseiksi, jotta suuret lujuus- ja kovuusarvot voidaan saavuttaa. 

Tällöin puhutaan bainiitti- ja martensiittirakenteista (Porter 2014).  

3.4 Bainiitti 

Bainiitilla tarkoitetaan mikrorakennetta, joka muodostuu austeniitin hajaantuessa ferrii-

tiksi ja sementiitiksi. Bainiitti ei ole siis faasi, mutta metallurgiassa ja teräs-

teollisuudessa käytetyssä kielessä se mielletään yleensä faasiksi. Bainiittia muodostuu 

martensiitin muodostumislämpötilan yläpuolella, mutta perliitin muodostumisläm-

pötilan alapuolella (ASM Handbooks Online 2012).  

Bainiitti koostuu ferriittisäleiden tai -levyjen ryhmittymistä, jotka toisen faasin alueet 

erottavat toisistaan. Toisen faasin alueet voivat olla austeniittia, martensiittia tai semen-

tiittiä. Karbidien läsnäolo ei ole välttämätöntä bainiittiselle mikrorakenteelle, joka tul-

laan myöhemmin näkemään. Levyjen ja säleiden muodostavia kokonaisuuksia kutsu-

taan nipuiksi, kun taas yksittäisiä levyjä tai säleitä kutsutaan aliyksiköiksi. Nipun muo-

dostavaa aliyksikköryhmää kutsutaan bainiittipaketeiksi. Suuren kulman rajat erottavat 

bainiittipaketit toisistaan. Suuren kulman rajoiksi määritellään yleisesti yli 15 ° epä-

orientaatiokulmat. Nipussa olevien levyjen/säleiden kideorientaatiot ovat lähes samat ja 

niiden muodonmuutokset ovat identtisiä (Bhadeshia 2001).  

Bainiittirakenteita on olemassa lukuisia ja ne poikkeavat hieman toisistaan eri lähteiden 

mukaan. Zajac et al. (2005) ovat kehittäneet jaottelun, jonka perusteella bainiit-

tirakenteet voidaan jakaa viiteen eri luokkaan ferriitin morfologian ja toisen faasin pe-

rusteella. Kuva 6. esittää bainiitin eri morfologiat Zajac et al. (2005) mukaan. 
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Kuva 6: Bainiitin morfologiat Zajac et al. (2005) mukaan 

Kuten kuvasta 6. nähdään, niin bainiitin morfologioiden jaotteluperiaatteiden mukaan 

erilaisia bainiittisia rakenteita ovat granulaarinen bainiitti, yläbainiitti, degeneroitunut 

yläbainiitti, alabainiitti ja degeneroitunut alabainiitti. Huomionarvoista on se, että Zajac 

et al. määrittelevät päästetyn sälemartensiitin myös bainiitiksi. Tarkastellaan nyt tar-

kemmin bainiitin eri alalajeja.  

3.4.1 Granulaarinen bainiitti 

Granulaarinen bainiitti koostuu vahvasti dislokaatioituneesta ferriittialueesta, joka sisäl-

tää M/A –saarekkeita. Zajac et al. (2005) mukaan toinen faasi voi olla myös bainiittia tai 
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perliittiä. P. Clayton et al. (1987: 199 - 220) mukaan granulaarisen bainiitin ferriittialue 

koostuu bainiittisen ferriitin nipuista, joiden alirakeiden välissä on ohuita austeniit-

tialueita. Granulaarisen bainiitin mikrorakenne ei sisällä karbideja. Bhadeshian (2001) 

mukaan bainiittisesta ferriitistä erottautunut hiili stabiloi jäännösausteniittia. Tästä joh-

tuen lopullinen mikrorakenne sisältää jäännösausteniittia sekä korkeahiilistä mar-

tensiittia.  

Keskimäärin bainiittisten alirakeiden koko on yli 2 µm, rakenne on siis melko karkeara-

keista. Rakenteen karkearakeisuus johtuu suhteellisen korkeasti lämpötilasta, jossa gra-

nulaarinen bainiitti muodostuu (Koo et al. 2013: 18).  Karkearakeisuudesta johtuen gra-

nulaarisen bainiitin lujuus on suhteellisen matala. Cobon et al. (2011) mukaan granulaa-

risen bainiitin raekokoon ei vaikuta merkittävästi jäähtymisnopeus eikä myöskään pe-

rinnäisen austeniitin raekoko. Sen sijaan useissa tutkimuksissa M/A –saarekkeilla on 

todettu olevan merkittävä vaikutus granulaarisen bainiitin mekaanisiin ominaisuuksiin, 

erityisesti iskusitkeyttä heikentämällä. Mikromurtumien on todettu ydintyvän M/A –

saarekkeissa, joka johtaa iskusitkeyden alenemiseen (Caballero et al. (a)). Erityisen ne-

gatiivisesti iskusitkeyteen vaikuttavat tasa-aksiaaliset M/A –saarekkeet. M/A –

saarekkeiden on myös todettu kasvattavan granulaarisen bainiitin murtolujuutta vaikut-

tamatta myötölujuuteen  juurikaan (Roelofs et al. (a)).  

Granulaarinen bainiitti muodostuu tyypillisellä bainiitin muodonmuutosmekanismilla 

eli leikkausmuodonmuutoksella. Sen muodostumislämpötila on hieman korkeampi kuin 

esimerkiksi yläbainiitilla. Sitä muodostuu vain teräksissä, jotka ovat jatkuvajäähdytetty-

jä, lisäksi hiilipitoisuuden tulee olla suhteellisen matala (Bhadeshia 2001). Sen muodos-

tumista edistävät muun muassa korkea austeniitin lujittamistaso, mahdollisimman mata-

la teräksen booripitoisuus. (Koo et al. 2013, Cobo et al. 2011). 

3.4.2 Yläbainiitti 

Yläbainiittia muodostuu matalammassa lämpötilassa kuin granulaarista bainiittia. Ylei-

sesti ottaen se on epätoivottu faasi erikoisteräksissä johtuen sen epäedullisesti mekaanis-

ta ominaisuuksista lopputuotetta tarkasteltaessa. Yläbainiitti koostuu sälemäisistä bai-

niittisen ferriitin alueista sekä näiden alueiden välissä olevista sementiittipartikkeleista. 

Sementiittipartikkelit ovat suhteellisen karkeita ja voivat tämän vuoksi toimia säröjen 
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ydintäjinä. Yläbainiitiin morfologia on hyvin lähellä perliittiä. Yläbainiitin ferriitillä ja 

rautakarbideilla on orientaatiosuhde toisiinsa, sillä rautakarbidit muodostuvat α-säleiden 

väliin (Porter et al. 2009). 

Hiilipitoisuuden kasvaessa särööntymisriski kasvaa teräksissä, joissa esiintyy yläbainiit-

tia.  Yläbainiitti on lisäksi melko pehmeä faasi verrattuna muun muassa martensiittiin 

(Liimatainen 2016, University of Cambridge 2014). Yläbainiitti eroaa granulaarisesta 

bainiitista siten, että toinen faasi on aina sementiittiä, joka on erkautunut austeniitista. 

Ferriittisäleryhmää kutsutaan bainiittikimpuiksi, samassa kimpussa olevat säleet ovat 

samansuuntaisia sekä niiden kideorientaatio on yhtäläinen. Yksittäisiä säleitä kutsutaan 

aliyksiköiksi (University of Cambridge 2014). Suikkasen (2009) mukaan, mikäli teräs 

on mikroseostettu, niin bainiittisen ferriitin säleet voivat sisältää erkautuslujittavia kar-

bideja. 

Yläbainiitista on olemassa myös niin sanottu degeneroitunut faasimuoto, joka koostuu 

paketeista. Paketit koostuvat vahvasti dislokaatioituneista ferriittisäleistä. Näiden ferriit-

tisäleiden rajoilla on hiilirikkaita M/A –saarekkeita. Degeneroituneessa yläbainiitissa ei 

ole karbideja. Rakenne on hyvin hienoa verrattuna muihin bainiittisiin rakenteisiin. Hie-

no rakenne muodostuu valssauksen yhteydessä matalissa faasimuutoslämpötiloissa no-

peilla jäähdytysnopeuksilla, jolloin muodostuu lyhyitä diffuusioetäisyyksiä. Tällöin 

rakenteen sitkeys ja venymä ovat huomattavasti parempia verrattuna klassiseen yläbai-

niitti (Roeflos et al. (b)). Kuva 7. havainnollistaa degeneroituneen bainiitin mikroraken-

netta. 

 

Kuva 7: Degeneroitunut yläbainiitti (http://www.cenim.csic.es/materali-

a/WEB_Mateo/Files/07_Roelofs.pdf) 
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3.4.3 Alabainiitti 

Alabainiittia esiintyy matalahiilisissä teräksissä nopeilla jäähtymisnopeuksilla. Alabai-

niitin ferriittikiteet ovat sälemäisiä sekä sementiitti on erkautunut ferriittisäleiden sisälle. 

Sementiitti ydintyy ja kasvaa ylikyllästeisen ferriitin kasvumekanismilla, joka on ident-

tinen päästömartensiitin kanssa. Hitaampi diffuusionopeus, joka johtuu matalasta faasi-

muutoslämpötilasta, mahdollistaa hiilen erkaantumisen ylikyllästeiseen bainiittiseen 

ferriittiin. Sementiittipartikkelien, jotka sijaitsevat ferriittisäleiden sisällä, rooli ei ole 

täysin selvillä (Caballero et al. (b)). 

On havaittu, että ferriittilevyjen sisällä sijaitsevilla levymäisillä karbideilla on sama 

kideorientaatio tietyn ferriittilevyn sisällä. Suurin osa sementiittipartikkeleista on kon-

taktissa ferriittisäleiden kanssa ja sementiittipartikkelit ovat suuntautuneet noin 60° 

kulmaan ferriittisäleiden kasvusuuntaan nähden (Suikkanen 2009). Tämä orientaa-

tiosuhde on nähtävissä mikroskooppitutkimuksissa. Cambridgen yliopiston (Cambridge 

university 2014) tutkimuksen mukaan sementiittipartikkelien keskimääräinen leveys on 

muutaman nanometrin luokkaa ja pituus noin 500 nanometriä. Partikkelit ovat näin ol-

len hyvin hienoja. Sementiittipartikkelien erkautuminen ferriittisäleiden sisällä johtaa 

siihen, että pienempi määrä hiiltä jakaantuu jäännösausteniittiin. Toisin sanoen ala-

bainiitin semententiitti on hienompaa kuin yläbainiitissa, ja lisäksi sementiitin määrä on 

vähäisempi. Hiilipitoisuuden kasvun myötä ferriittisäleistä voi muodostua levymäisiä.  

Matalahiilisissä teräksissä esiintyvää rakennetta, jossa ferriittikiteet ovat sälemäisiä ja 

kiteiden sisällä esiintyy M/A –saarekkeita, kutsutaan degeneroituneeksi alabainiitiksi. 

Degeneroitunut alabainiitti ei sisällä karbideja, ja lisäksi toinen faasi on aina M/A-

saareke (Suikkanen 2009). Kuva 8. havainnollistaa degeneroituneen alabainiitin mikro-

rakennetta. 
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Kuva 8: Degeneroitunut alabainiitti (Suikkanen 2009) 

3.4.4 Yhdistynyt bainiitti (Coalesced bainite) 

Suhteellisen matalissa faasimuutoslämpötiloissa ja ilmiölle otollisissa olosuhteissa bai-

niitin ohuet levyt voivat yhdistyä muodostaen karkeampia levyjä. Tällöin puhutaan yh-

distyneestä bainiitista (Bhadeshia et al. 2006). Levyjen yhdistyminen tapahtuu levyn 

pitkittäisen kasvun aikana. Pienemmät bainiittiset levyt ydintyvät erikseen. Ydin-

tyminen tapahtuu samaan kideorientaatioon kasvun aikana. Tällöin tapahtuu niin sanottu 

bimodaalinen jakautuminen, jolloin hienoimmat levyt ovat noin 0,2 µm paksuisia ja 

paksuimpien levyjen paksuus voi olla jopa useita mikrometrejä. Sementiittipartikkelit 

sijaisevat levyjen sisällä, mutta levyjen rajat ovat sementiittivapaita-alueita (Pak et al. 

2008). Bhadeshian et al. (2006) mukaan suuret yhdistyneen bainiitin levyt ovat haitalli-

sia erikoislujien terästen sitkeysominaisuuksille. Kuva 9. havainnollistaa yhdistyneen 

bainiitin muodostumismekanismia.  
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Kuva 9: Yhdistyneen bainiitin muodostuminen (https://www.researchgate.net/figu-

re/237768901_fig4_Figure-4-Schematic-representation-of-the-formation-of-upper-

and-lower-bainite-12-along) 

Yhdistyneen bainiitin muodostumiseksi tulee muutaman ehdon täyttyä. Muodon-

muutosta ajavan voiman tulee ylittää yhdistymisprosessiin liittyvän venymäenergian 

kasvu. Yhdistyvillä levyillä tulee olla sama avaruudellinen kideorientaatio, toisin sano-

en levyjen on muodostuttava samansuuntaisille kidetasoille (Pak et al 2012). Keehanin 

et al. (2013) mukaan yhdistyneen bainiitin muodonmuutostaipumus kasvaa, kun mar-

tensiitti- ja bainiittireaktioiden alkamislämpötilat ovat lähellä toisiaan. Tutkimusten mu-

kaan pakotettu jännityksen alainen bainiittireaktio kasvattaa huomattavasti yhdistyneen 

bainiitin muodostumisen mahdollisuutta. Tällöin eri kideorientaation omaavien tasojen 

määrä vähenee, jolloin levyt muodostuvat samaan orientaatio todennäköisemmin. Yh-

distyneen bainiitin muodostuminen perustuu hiilen diffuusioon ja erkautumisreaktioon 

(Pak et al. 2012).   

Kuva 10. havainnollistaa, miltä bainiitin tyypillisimmät mikrorakenteet näyttävät SEM 

–mikrorakennetarkastelussa. Useimmissa tapauksissa degeneroituja mikrorakenteita ei 

eritellä erikseen elektronimikroskooppitutkimuksissa.  
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Kuva 10: Granulaarinen (GB)-, ylä (UB)- ja alabainiitti (LB), mikrorakennetar-

kastelu (SEM) (University of Warwick 2015) 

3.5 Martensiitti 

Martensiittireaktio syntyy ilman diffuusiota, kun teräs jäähdytetään nopeasti austeniitti-

alueelta. Austeniitti muuttuu tällöin hiiliylikyllästeiseksi ferriitiksi eli martensiitiksi. 

Muodostuneen martensiitin koostumus on täysin sama kuin perinnäisen austeniitin 

koostumus aina 2 % hiilipitoisuuteen asti riippuen seosaineista, sillä diffuusiolle ei ole 

aikaa. Martensiitilla on omanlainen kiderakenne sekä koostumus. Se erottuu selkeästi 

havaittavin rajapinnoin muista faaseista. Martensiitti on metastabiilifaasi. Tästä johtuen 

riittävä lämpötilan nosto johtaa karbidien muodostumiseen, sillä lämpötilan noustessa 

riittävän korkeaksi hiiliatomit kykenevät diffuntoitumaan oktraedrisistä koloista (Lind-

roos ym. 1986). 

Martensiitti jaetaan morfologian perusteella säle- tai levymartensiitiksi. Termit kuvaavat 

yksittäisen martensiittikiteen kolmiulotteisen muodon nimensä mukaisesti. Morfologia 

määräytyy hiilipitoisuuden mukaan (Lindroos ym. 1986). Sälemartensiittia muodostuu 

teräksen hiilipitoisuuden ollessa vähemmän kuin 0,6 % ja levymartensiittia kun hiilipi-
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toisuus on enemmän kuin 1,0 %. Muutoin syntyy näiden yhdistelmiä (Porter et al. 

2009). 

Moriton et al. (2009) mukaan sälemartensiitin mikrorakenne koostuu paketeista, kim-

puista, alikimpuista ja säleistä. Perinnäisen austeniitin rakeet, josta martensiitti muodos-

tuu, jakautuvat paketteihin. Paketit jakautuvat levymäisiin kimppuihin, jotka koostuvat 

samankaltaisen orientaation omaavista säleistä. Kimpun on havaittu koostuvan vielä 

alikimpuista. Tietyn alikimpun säleet ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa. Kuva 11. 

on skemaattinen esitys sälemartensiitin morfologiasta paketteineen (packet) ja kimppui-

neen (block).  

 

Figure 11: Sälemartensiitin morfologia (Morito et al. 2009) 

Kuva 12. havainnollistaa martensiitin todellista mikrorakennetta. Kuten kuvasta 12. 

nähdään, niin sälemartensiitin morfologia on monimutkainen, jolla vaikutetaan suurlu-

juusterästen kovuuteen ja sitkeyteen. Martensiitti voi olla myös itsepäässyttä tai lämpö-

käsittelyn seurauksena päässyttä, jolloin sen mikrorakenne muuttuu kuvan 12. mukai-

sesti. Karbidit erottuvat selkeämmin mikrorakenteesta martensiitin päästön jälkeen. 
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Kuva 12: Martensiitin mikrorakenne (http://www.gowelding.com/met/martensi-

te.gif)  

Shibata et al. (2010) ovat todenneet, että alikimpun rajat estävät dislokaatioiden liuku-

mista, ja näin ollen kasvattavat sälemartensiitin lujuutta. Säleiden pituus vaikuttaa myös 

sälemartensiitin lujuuteen ja kovuuteen. Schulz-Beenken et al. (1997) mukaan säleiden 

pituutta voidaan pienentää termomekaanisella käsittelyllä, jolloin teräksen lujuus ja ko-

vuus kasvavat. Säleiden korkea dislokaatiotiheys kasvattaa sälemartensiitin kovuutta.  

Levymartensiittia ei tarkastella tässä työssä lähemmin, sillä sitä esiintyy käytännössä 

vain suuremmilla hiilipitoisuuksilla. 
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4 ERIKOISTERÄSTEN VALMISTUSPROSESSI RAAKA-

RAUDASTA VALETUKSI AIHIOKSI 

Tarkastellaan nyt teräksen valmistusprosessia raakaraudasta aina valetuksi aihioksi asti. 

Valmistusprosessi on syytä tuntea vähintään yleispiirteiltään, jotta saamme käsityksen, 

mitkä asiat vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin, ja mitä mahdollisuuksia teräksen 

valmistusprosessi antaa suunnittelijalle. 

4.1 Raakaraudan valmistus 

Raakaraudan valmistuksen tärkein prosessi on masuunilla tapahtuvat rautarikasteen pel-

kistysreaktiot. Masuuniin panostetaan yläkautta erilaisten prosessien kautta valmistettu-

ja pellettejä, koksia, brikettejä ja lisäaineita. Masuunin alaosasta puhalletaan esilämmi-

tettyä happirikasta ilmaa sekä injektoidaan koksia korvaavana pelkistysaineena öljyä, 

kivihiilitervaa. Injektoinnissa voidaan käyttää myös muun muassa maakaasua sekä 

PCI:tä (Fabritius 2015). Näiden materiaalien tuotantoprosesseja ei eritellä tässä työssä.  

Masuunin tärkein tehtävä on pelkistää rautamalmi raakaraudaksi. Masuuniin injektoitu 

kuuma ilma polttaa koksia, öljyä, tervaa tai PCI:tä, jolloin syntyy hiilimonoksidia ja 

vetykaasua, jotka ovat prosessissa toimivia pelkistyskaasuja.  Näiden pelkistyskaasujen 

avulla pelletin ja briketin sisältämät rautaoksidit pelkistyvät, toisin sanoen niistä poistuu 

happea. Yhtälöt (2 - 5) esittävät rautaoksidien pelkistymisreaktioita aikajärjetyksessään, 

jotka masuunissa tapahtuvat: 

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝑥𝐹𝑒3𝑂4 + 𝑦𝐶𝑂2(𝑔)     (2) 

𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝑧𝐹𝑒𝑂 + 𝑘𝐶𝑂2(𝑔)     (3) 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒0 + 𝐶𝑂2 𝑡𝑎𝑖 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 = 𝐶𝑂(𝑔)     (4) 

𝐶 +  𝐶𝑂2(𝑔) →  2𝐶𝑂(𝑔)      (5) 
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Rautaoksien pelkistyessä raakaraudaksi syntyy reaktiotuotteena myös hiilidioksidia, 

kuonaa sekä erilaisia masuunikaasuja. Sula rauta valuu masuunissa alaspäin prosessin 

edetessä. Aina tietyin väliajoin masuunin kylkeen porataan reikä, josta sula raakarauta 

valutetaan senkkoihin. Raakaraudan hiilipitoisuus on noin 4,5 %, piipitoisuus noin 0,45 

% ja lämpötila 1470 – 1490 °C (Porter 2015).  

Masuunin panostus tapahtuu malmi/koksi-vuorotteluperiaattella. Pelkistysprosessissa 

tulee ottaa huomioon masuunin lämpötilaprofiili, joka riippuu muun muassa panostuk-

sen jakautumisesta, panostusmateriaalien laadusta (raekoko, särmikkyys yms.), kaasun 

tunkeutumissyvyydestä, koksin kasaantumisesta ja rautaoksidin suorasta pelkistymises-

tä. Lämpötilaprofiilin hallinnan avulla säädellään esimerkiksi skollien muodostumista, 

mahdollisten hirttojen tapahtumista ja niin sanottua ”kuollutta miestä”, joka kuluttaa 

vuorausta ja vaikuttaa raudan virtaukseen. Masuunit ovat jatkuvatoimisia uuneja, joiden 

tulee toimia kymmeniä tai jopa useita kymmeniä vuosia käytössä. Vuorauksesta on en-

sisijaisen tärkeää pitää huolta (Fabritius 2015). 

Kuonan muodostuminen ja sen säätely on tärkeää raakaraudan valmistuksessa. Masuuni 

kuona muodostuu pelkistettävän rautamateriaalin ja pelkistysaineiden epäpuhtauksista. 

Sitä pyritään ohjaamaan tietylle koostumusalueelle haluttujen ominaisuuksien saavut-

tamiseksi. Huomioitavaa on se, että kuonanmuodostajat eivät ole tasaisesti masuunissa. 

Säteensuuntainen emäksisyys voi vaihdella merkittävästi, joka vaiktutaa vuorauksen 

kulumiseen. Kuonan emäksisyydellä säädellään muun muassa rikin ja alkalien poistu-

mista raakaraudasta. Yleisesti kuonaa syntyy 150 - 350 kg/trr. Kuonan määrään vaikut-

taa esimerkiksi pellettien ja koksin laatu. Hiilidioksidipäästöjä syntyy 1800 

kg/terästonni keskimäärin maailmalla. Kuona pyritään ottamaan talteen mahdollisim-

man hyvin. Talteenotetusta kuonasta tehdään granuulia, jota käytetään muun muassa 

tieinfrastruktuurissa hyödyksi (Fabritius 2015).  

Masuunin sisäiset virtaukset vaikuttavat erityisesti syntyneen raakaraudan ominaisuuk-

siin ja masuunin vuorauksen kulumiseen. Kaasut nousevat hormeilta masuunin huipulle. 

Koksi-ikkunat ovat avainasemassa kaasujen virtauksen säätelyssä. Koksi virtaa ma-

suunissa pääosin hormeille. Sula metalli ja kuona virtaavat koksipatjan läpi jatkuvatoi-

misesti pisaroina aina masuunin pohjalle asti. Kaasujen virtauksia ja masuunin toimin-
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taa mitataan muun muassa huippukaasujen lämpötila- ja koostumusmittauksilla, raudan 

lämpötilamittauksilla, kuonatarkastelulla ja erilaisin lopputuotteita käsittelevin lasku-

kaavoin. 

Masuunin jälkeen sulalle raakaraudalle tehdään rikinpoisto rikinpoistoasemalla. Tällöin 

raakaraudan rikkipitoisuus laskee noin 0,06 prosentista 0.012 prosenttiin. Rikinpoistossa 

käytetään hyväksi rikinpoistoreagensseja (Fabritius 2015).  

4.2 Sulaton prosessit 

Rikinpoiston jälkeen sula raakarauta kuljetetaan sulatolle. Kuva 13. havainnollistaa pro-

sessikaaviota, mitä teräkselle tapahtuu terässulaton eri käsittelyjen aikana. 

 

Kuva 13: Prosessikaavion raudan muuttumisesta teräkseksi terässulatolla (Fabri-

tius 2015) 

Sulaton tärkeimmät prosessit teräksen valmistuksessa on hiilenpoisto, jolloin raudasta 

tulee terästä, tarkka seostus sekä raakateräksen deoksidaatio eli hapenpoisto. Erikoiste-
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räksille tehtävä erillinen vakuumikäsittely sekä erilaiset aihiokäsittelyt valun jälkeen 

ovat olennaisia prosesseja lopputuotteen ominaisuuksien kannalta (Porter 2015). 

Erikoisterästen valmistaminen vaatii erikoistoimenpiteitä sulaton sulametallurgisilta 

käsittelyiltä. Erityisesti vaativien terästen sulametallurgialla keskitytään tarkkaan seos-

tukseen, epämetallisten aineiden pitoisuuksien saamiseen mahdollisimman matalalle, 

teräksen uudelleen hapettumisen ja typettymisen estämiseen kuonan, atmosfäärin ja 

vuorausmateriaalien avulla, lämpötilan tarkkaan hallintaan sekä teräksen sulkeumaku-

van hallintaan ja modifiointiin.  

Sula raakarauta tulee vedynpoistoasemalta kahteen mikseriin, joista raakarautaan ote-

taan aina tietty määrä jatkokäsittelyyn tuotannosta riippuen.  Mikseri toimii eräänlaisena 

tuotannon puskurina sulatolla. Mikseristä raakarauta menee konvertterille. Konvertteri-

käsittelyn jälkeen raakateräs menee joko CAS-OB (Composition Adjustment by Sealed 

argon bubbling with Oxygen Blowing) –huuhteluun tai senkkauunin kautta vakuumille. 

Erikoisteräksien tuotanto kulkee konvertterilta senkkauunin kautta vakuumille. Näiden 

käsittelyjen jälkeen sula teräs valetaan jatkuvavaluna teräsaihioksi (Fabritius 2015). 

4.2.1 BOF-konvertteri 

BOF-konvertterin tärkein tehtävä on mellottaa korkeahiilisestä raakaraudasta matalahii-

listä raakaterästä. Mellotus on siis hiilenpoistoprosessi. Prosessissa happi syötetään raa-

karaudan sulapintaan ylhäältä päin yliäänivirtauksen kehittävällä happilanssilla. Kon-

vertteriin panostetaan raakaraudan yhteydessä, kierrätysterästä, kalkkia ja lisäaineita 

(Porter 2015). 

Fabritiuksen (2015) mukaan raakaraudan sekoittumista tehostetaan syöttämällä pohjasta 

inerttiä kaasua, joka on yleensä joko argonia tai typpeä. Muodostuvalla konvertterikuo-

nalla on tärkeä merkitys mellotusprosessissa. Se sitoo ja poistaa epäpuhtauksia sekä 

palamistuotteita ja osa rautasulan hiilen palamisesta tapahtuu kuonakuohussa. Kuona 

muodostuu puhalluksen aikana syötettävistä lisäaineista (CaO, MgO, jne.), terässulan 

hapettumistuotteista (FeO, SiO2, MnO, jne.), vuorausmateriaalista liukenemista oksi-

deista (Al2O3, CaO, jne.) sekä raakaraudan mukana tulevasta kuonasta. Kuonan hallinta 

konvertteriprosessissa on samalla epäpuhtauksien hallintaa. Kuonan emäksisyysaste 
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tulee hallita, sillä se vaikuttaa konvertterin vuorauksen kulumiseen sekä esimerkiksi 

epäpuhtausaineena pidetyn fosforin poistoasteeseen. Lämpötila vaikuttaa myös merkit-

tävästi konvertterin fosforin poistokykyyn. Kuonan muodostumista ohjataan puhallus-

lanssin korkeudella. Lanssin korkeutta ja lanssikaasun määrää säädellään puhalluksen 

aikana. 

Mellotusprosessi tapahtuu kaavan (6) mukaisesti: 

2𝐶0 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2     (6) 

      

Kaavan (6) mukainen reaktio voi tapahtua kaasun ja teräksen välillä suorahapettumise-

na, kaasun liukenemisena kuonaan, kaasun liukenemisena sulaan ja liuenneen kaasun ja 

sulan teräksen komponenttien välillä. Puhalluksen ensimmäisessä vaiheessa pii hapettuu 

ensimmäisenä ja kuonautuminen alkaa. Tehokas ja nopea kuonanmuodostus on mello-

tusprosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kuva 14. havainnollistaa rautasulan koostu-

muksen ja lämpötilan muutosta puhalluksen aikana. 

 

Figure 14: Mellotusprosessin aikana tapahtuvat konsentraatiomuutokset (Fabriti-

us 2015) 
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Mellotuksen aikana myös teräksen seosaineiden pitoisuudet laskevat, lukuun ottamatta 

happipitoisuutta, joka kasvaa mellotusvaiheen lopussa. Kaava (7) kuvaa mellotusproses-

sin tasapainovakiota: 

𝐾 =  
𝑝𝐶𝑂

𝑎𝐶∗𝑎𝑂
       (7) 

, missä  K on tasapainovakio, 

 𝑝𝐶𝑂 on hiilidioksidin osapaine, 

 𝑎𝐶 on hiilen aktiivisuus kuonassa ja 

 𝑎𝑂 on hapen aktiivisuus kuonassa. 

Jotta mellotusprosessi saadaan mahdollisimmaan tehokkaaksi, niin K:n tulee olla mah-

dollisimman suuri. Jotta K olisi mahdollisimman suuri, niin hiilen aktiivisuus kuonassa 

tulee saada mahdollisimman alhaiseksi, hapen aktiivisuus kuonassa tulee saada mahdol-

lisimman suureksi ja hiilidioksidin osapaine tulee saada mahdollisimman alhaiseksi 

(Fabritius 2015). 

Mellotusprosessin jälkeen vaativille teräksille tehdään senkkakäsittelyprosessi, joiden 

avulla pyritään täsmäämään teräksen haluttu koostumus, sulkeumien hallinta ja modifi-

ointi sekä teräksen homogeenisuus (tasalaatuisuus). Senkkakäsittelyt toimivat myös 

tuotannon puskurina (Porter2015).  

4.2.2 Senkkakäsittelyt 

Senkkakäsittelyissä sulalle raakateräkselle suoritetaan sekundäärimetallurgisia toimen-

piteitä. Prosessivaiheet ovat sekoitus, seosaineiden lisäys, tiivitys eli deoksidaatio, va-

kuumikäsittelyt ja kuumennus. Sekoitus tapahtuu kaasupuhalluksella lanssin sekä iner-

tin kaasun pohjapuhalluksen avulla, jolloin tavoitellaan oikeaa lämpötilaa sekä mahdol-

lisimman homogeenista sularakennetta. Myös induktiivinen sekoitus on mahdollinen, 

mutta suhteellisen vähän käytetty. Sekoitus voi tapahtua myös ilman lanssia (Porter 

2015).  
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Sekoitus perustuu kaasun tilavuuden muutoksiin. Sekoituksessa tapahtuu kuonan emul-

goitumista sulaan teräkseen. Se tehostaa reaktioita, kuten rikinpoistoa ja kuonan pelkis-

tymistä takaisin sulaan. Sen avulla pyritään myös ohjaamaan kuonan kemiallista koos-

tumusta. Emulgoitunut kuona voi aiheuttaa teräkselle myös makrosuotaumia ja erilaisia 

kuonavikoja, joista on haittaa teräksen mekaanisille ominaisuuksille. Sekoituksen jäl-

keen tapahtuu seosaineiden lisäys, jolloin koostumus täsmätään sekä ja deoksidaatio 

(Fabritius 2015).  

Fabritius (2015) toteaa, että teräs tiivistetään konvertterin jälkeen eli siitä poistetaan 

happea, sillä teräksen happitaso nousee konverttikäsittelyssä. Happitaso laskee deoksi-

daation seurauksena 1000 – 2000 ppm:stä 2 – 5 ppm:n. Sulametallurgisissa prosesseissa 

on muistettava, että happea liukenee sulaan metalliin enemmän kuin kiinteään. Teräksen 

tiivistysaineen käytetään yleensä alumiinia, piitä tai mangaania. Tiivistysaine valikoituu 

halutun sulkeumamodifikaation ja jatkokäsittelyprosessien mukaan. Alumiinilla saadaan 

vähäisempi happitaso teräkseen, mutta se voi aiheuttaa valuputken tukkeutumisen jat-

kuvavalussa ja teräkseen jääneiden sulkeumien vaikutus lopputuotteeseen voi olla hai-

tallisempi kuin piitä tai mangaania käytettäessä. Hapen lisäksi senkkakäsittelyissä teräk-

sestä pyritään poistamaan tai modifioimaan sulkeumia. 

Sulkeumat ovat yleensä oksideja, sulfideja ja nitridejä. Ne pyritään poistamaan teräkses-

tä senkassa, välialtaassa ennen valua ja valukokillissa, mutta niitä jää kuitenkin aina 

teräkseen. Sulkeumat aiheuttavat esimerkiksi valettavuuden heikkenemistä kuroutumi-

sen kautta ja lopputuotteen sulkeumapuhtauden heikkenemistä. Teräksen pinnanlaatu, 

lujuus, sitkeys, muokattavuus ja hitsattavuus voivat kärsiä. Sulkeumat voivat syntyä 

muun muassa aiemmin tehdyn Ca-käsittelyn seurauksena, vuorauksien liuetessä sulaan 

teräkseen ja erilaisista kuonista ja peitosteista. Sulkeumat pyritään poistamaan teräksen 

kuonaan, vuorauksen pinnalle tai kaasukuplien mukana. Sulkeumien poistoa tehostaa 

alkuvaiheen voimakas sekoitus, loppuvaiheessa sekoituksen tulee olla rauhallinen. Dif-

fuusio liittyy olennaisena osana sulkeumien kasvuun (Porter 2015). Diffuusiota käsitel-

lään tarkemmin kappaleessa 6.  

Senkkakäsittelyiden viimeisessä osiossa teräkselle suoritetaan vakuumikäsittely, jossa 

teräksestä poistetaan epäpuhtausaineita, erityisesti happea, typpeä ja rikkiä. Lisäksi va-
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kuumikäsittelyssä pyritään edelleen parantamaan kuonapuhtautta sekä erittäin matala-

hiilisten terästen hiilipitoisuutta voidaan vielä laskea vakuumissa. Vakuumikäsittely 

perustuu kokonaispaineen laskemiseen. Tällaisia erittäin matalahiilisiä teräksiä ovat 

ULC-, SULC–teräkset. Hiili saadaan poistettua teräksestä ilman vakuumikäsittelyä ta-

loudellisesti noin 200 ppm:n pitoisuuteen asti. Vakuumikäsittelyllä päästään alle 20 

ppm:n hiilipitoisuuksiin (Fabritius 2015). 

Vakuumikäsittelyt voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat senkkatyhjiökäsitte-

lyt (VD), kierrätystyhjiökäsittelyt (RH-vakuumi) ja suihkutyhjiökäsittelyihin. Pääsään-

töisesti tankki- ja RH-vakuumia käytetään terästeollisuudessa. Tyhjökäsittelyprosessit 

eroavat toisistaan huuhtelun ja sulan kierrätyksen prosessoinnin kautta. Vakuumikäsitte-

lyn periaate on huuhdella sulaa terästä kaasulla, jolloin epäpuhtausaineet pelkistyvät 

teräksestä. Kuva 15. havainnollistaa teräksen seosainepitoisuuksia, joihin vakuumikäsit-

telyillä päästään. 

 

Kuva 15: Seosainepitoisuudet, joihin päästään eri vakuumikäsittelyillä (Fabritius 

2015) 

Tankkivakuumilla päästään alhaisempiin rikkipitoisuuksiin kuin RH-vakuumilla. RH-

vakuumilla päästään alhaisempiin hiilipitoisuustasoihin. Vakuumikäsittelyjen jälkeen 

sula teräs lasketaan senkasta välialtaan kautta valettavaksi (Fabritius 2015). 
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4.2.3 Jatkuvavalu  

Ennen valun aloitusta teräs on sulassa tilassa. Valun alkuvaiheessa teräksen lämpötila 

alkaa laskea, jolloin sulasta teräksestä alkaa muodostua puuroalueen jälkeen kiinteää, 

mikrorakenteen ollessa austeniittia. Valu etenee teräksen lämpötilan laskiessa kontrol-

loidusti tietyllä jäähtymisnopeudella. Jäähtymisnopeus on valussa ja valetun aihion 

jäähtyessä hyvin hidas verrattuna esimerkiksi kuumavalssatun termomekaanisesti vals-

satun teräksen valssauksen jälkeiseen jäähtymisnopeuteen. Tällöin austeniitti pääsee 

hajaantumaan esimerkiksi polygonaaliseksi ferriitiksi ja perliitiksi, mikäli teräs ei ole 

ilmaan karkeneva suuren seostusasteen myötä (Porter 2015).  

Lujissa ja kovissa erikoisteräksissä ei esiinny vastaavaa määrää tai ollenkaan ky-

seenomaisia pehmeitä faaseja valssauksen jälkeen, vaan pääfaaseja ovat yleensä erilaiset 

bainiitin alalajit ja sälemartensiitti. Näin ollen aihion valun jälkeinen mikrorakenne 

poikkeaa hyvin paljon kuumavalssatun lopputuotteen mikrorakenteesta (Porter 2015). 

Tämä työ käsittelee erityisesti valun jälkeisen aihion mikrorakennemuutoksia aihion 

jäähtymisen ja sitä seuraavan vedynpoistohehkutuksen yhteydessä.  

Jatkuvavalun jälkeen aihion jäähtyminen jatkuu aina aihiokäsittelyihin asti. Aihiokäsit-

telyillä tarkoitetaan yleisesti erikoisteräksille tehtävää vedynpoistohehkutusta ja sen 

jälkeistä austenointihehkutusta (Fabritius 2015).  

4.2.4 Vedynpoisto- ja austenointihehkutus 

Jatkuvavalun jälkeen erikoisteräksille suoritetaan vedynpoistohehkutus. Vedynpoisto-

hehkutuksessa terästä hehkutetaan yleensä 650 – 700 °C:een lämpötiloissa (Kivivuori 

ym. 2004). Seostusasteen kasvaessa vedynpoistohehkutuksen lämpötilat ovat matalam-

mat johtuen seostuksen aiheuttamasta karkenevuuden parantumisesta ja mikrorakenne-

muutoksista. Erikoisteräkset ovat yleensä seostetuimpia teräksiä kuin perinteiset teräk-

set. Tätä asiaa käsitellään tarkemmin kappaleissa 5. ja 6. Kokonaishehkutusaika vaihte-

lee yleensä useista tunneista useampaan päivään riippuen vedynpoistohehkutuksella 

saavutettavista halutuista ominaisuuksista ja tuotannollisista asioista, kuten hehkutetta-

van aihion paksuudesta. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että vedyn määrä teräksessä 

tulee saada hehkutuksen aikana minimaaliselle tasolle erikoisteräksillä. Vedynpoisto-
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hehkutus perustuu diffuusioon, jonka avulla vetyatomit pyritään saamaan diffuntoitu-

maan teräksestä pois. Vedynpoistohehkutuksessa vedyn on tarkoitus diffuntoitua aihion 

pinnalle ja poistua ilma-atmosfääriin. Mikäli vety diffuntoituu teräksen onkaloihin, niin 

kerääntyneestä vedystä muodostuu vetykaasua (H2), joka ei ole teräkselle vaarallista. 

Teräksen mikrorakenne vaikuttaa erityisesti vedyn diffuusioasteeseen teräksessä tietyllä 

lämpötilalla (Porter 2015). Diffuusiota käsitellään tarkemmin kappaleessa 6. 

Vedynpoistohehkutuksen jälkeen teräs austenisoidaan kuumentaen se yli A3 –

lämpötilaan (kuva 16.) ja hehkuttaen niin kauan, jotta rakenne homogenisoituu ja halut-

tu austeniitin raekoko saavutetaan. Raekoko kasvaa austenointilämpötilan kasvaessa. 

Tämän jälkeen teräkselle suoritetaan kuumavalssaus suunnitellun valssausohjelman 

mukaisesti. Valssauksessa tärkeitä asioita on valssauspistojen ja –lämpötilojen valinta, 

jotka vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin.  

Yksi käytetyimpiä valssaustapoja erikoisteräksiä valssattaessa on niin sanottu TM-

valssaus eli termomekaaninen valssaus suorasammutettuna, jolloin teräkseen tehdään 

muutamia kuumapistoja ja tämän jälkeen termomekaaninen pistosarja alle rekristallisaa-

tiolämpötilan, jolloin teräkseen muodostuu hieno ja pieni raekoko. TM-valssauksen 

jälkeen teräs usein suorasammutetaan, mikä on SSAB Raahen tehtaalla kehitetty ja pa-

tentoitu prosessi. Tällöin puhutaan TM-valssatuista ja DQ-jäähdytetyistä teräksistä eli 

TMCP DQ-teräksistä. Kun puhutaan suorasammutettujen teräksien valmistuksesta, niin 

lopputuotteen ominaisuudet saavutetaan mikrorakennemuutoksien kautta (Porter 2015). 

Tässä työssä valssausta ei käsitellä tarkemmin.  

Erilaiset teräksen päästökäsittelyt johtavat karbidien erkautumiseen tai liukenemiseen. 

Esimerkiksi valssauksen jälkeinen oikeaoppinen kelauslämpötila, joka on tarkkaan 

suunniteltu, parantaa teräksen sitkeyttä menettämättä liiaksi lujuutta karbidien erkautu-

misen myötä. Rautakarbidit erkautuvat noin 200 °C:ssa, kun taas kromi- ja molyb-

deenikarbidit erkautuvat noin 400 °C:sta ylöspäin. Täytyy myös ottaa huomioon, että yli 

600 °C:ssa päästettäessä karbidierkaumat karkeutuvat, jolloin teräksen lujuusarvot las-

kevat merkittävästi. Karbidit alkavat liueta noin 800 °C:ssa. Liukenemiseen vaikuttaa 

teräksen hiili- ja seostustaso. Esimerkiksi korkeilla hiili- ja kromipitoisuuksilla karbidit 

erkautuvat vasta yli 900 °C:ssa (Liimatainen 2016). Lindroos ym. (1986) toteaa, että 
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lämpökäsittelyissä, joissa käsittelyn viimeinen vaihe ei ylety austeniittialueelle, syntyvä 

lopullinen rakenne riippuu aina kuitenkin aikaisemmasta austeniitin hajaantumisesta.  
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5 TERÄKSEN MIKRORAKENNEMUUTOKSET 

Teräksen mikrorakennemuutokset riippuvat muun muassa jäähdytysnopeudesta, seosai-

neista ja lähtömikrorakenteesta. Erilaisilla lämpökäsittelyillä voidaan vaikuttaa olennai-

sesti teräksen mikrorakennemuutoksiin ja sitä kautta ominaisuuksiin (Lindroos ym. 

1986). Rauta-hiili –tasapainopiirrosta pidetään mikrorakennemuutoksien pohjana teräs-

teollisuudessa. Kuva 16. esittää kyseistä tasapainopiirrosta. 

 

Kuva 16: Fe-C –tasapainopiirros (http://www.calphad.com/iron-carbon.html)  

Rauta-hiili –tasapainopiirros on tarkkaan ottaen laadittu puhtaille raudan ja hiilen seok-

sille. Sitä voidaan kuitenkin hyvin käyttää apuna teräksen mikrorakennemuutoksia tar-

kasteltaessa, vaikkakin teräs koostuu useista eri seosaineista. Tasapainopiirros kuvaa 

faasimuutoksia, jotka tapahtuvat äärimmäisen hitaalla kuumennus- tai jäähtymisnopeu-

della. Käytännön lämpökäsittelyjen ja hehkutusten lämpötilamuutokset ovat huomatta-

vasti nopeampia, kuin mitä tasapainopiirros kuvaa, mutta sitä voidaan siltä käyttää 

suuntaa-antavana työkaluna terästen suunnittelussa (Leinonen 2014).  
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Kun tarkastellaan teräsaihion prosessireittiä aina jatkuvavalukoneen kokillista vedyn-

poiston jälkeiseen austenointiin, niin teräksessä tapahtuu erilaisia mikrorakennemuutok-

sia jäähtymisen, hehkutuksien ja kuumennusten aikana.  Tärkeitä suureita mikroraken-

nemuutosten kannalta ovat niin sanotut metallin perusmuuttuja, joita ovat muun muassa 

jäähtymisnopeus (°C/s tai °C/h), hehkutuslämpötila (°C), hehkutusaika (s, min tai h) ja 

kuumenemisnopeus (°C/s tai °C/h). Nämä tekijät vaikuttavat teräksen sisäiseen raken-

teeseen, ja sitä kautta ominaisuuksiin (Leinonen 2008). Teräs tulee käsitellä tietyllä ta-

valla, jotta voidaan saavuttaa halutut ominaisuudet valssatulle lopputuotteelle. Kriittisiä 

tekijöitä erikoisterästen lopputuotteiden kannalta ovat muun muassa valetun aihion jääh-

tymisnopeus, vedynpoistohehkutuksen lämpötila sekä pitoaika ja austenointilämpötila 

(Hirvi 2015). 

Rautametallien faasimuutoksia tarkasteltaessa yleisesti hyödynnetään tasapainopiirrok-

sia sekä S-käyriä. Kuumennus noin 900 °C:seen muuttaa matalan lämpötilan faasit (fer-

riitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) austeniitiksi, kun taas jäähdytys kyseisestä lämpöti-

lasta muuttaa austeniitin joksikin/joiksikin matalan lämpötilan faaseiksi (Leinonen 

2008). Terästen lämpökäsittelyitä ja erilaisia lämpökäsittelyprosesseja on olemassa usei-

ta, mutta tarkastellaan nyt, miten eri parametrit vaikuttavat teräksen mikrorakennemuu-

toksiin. Tämän jälkeen käsitellään faasimuutoksia, jotka tapahtuvat jatkuvavalun jälkeen 

aina valuaihion austenointiin asti. Valssausprosessilla viimeistellään lopputuotteen omi-

naisuudet halutunlaisiksi, mutta tässä työssä valssaukseen ei perehdytä tarkemmin. Pää-

paino on aihion vedynpoistohehkutuksessa ja siihen liittyvissä teräksen mikrorakenne-

asioissa.  

5.1 Jäähtymisnopeuden vaikutus teräksen mikrorakennemuutoksiin 

Jäähtymisnopeus on keskeinen asia terästen faasimuutosten kannalta. Se vaikuttaa suo-

raan, miten austeniitti alkaa hajaantua ja minkä verran eri faasiosuuksia muodostuu. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hitaalla jäähtymisnopeudella austeniitti alkaa ha-

jaantua ferriitiksi. Jäähtymisnopeuden kasvaessa päästään bainiittimuodonmuutosalueel-

le. Kaikkein nopeimmilla jäähtymisnopeuksilla saavutetaan martensiittinen mikrora-

kenne (Porter 2015). 
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Teräksen S-käyrien avulla voidaan ennustaa, miten austeniittinen faasirakenne alkaa 

hajaantua ferriitiksi, perliitiksi, bainiitiksi ja martensiitiksi erilaisilla jäähtymisnopeuk-

silla. Mikäli teräs jäähdytetään hehkutuksen jälkeen tiettyyn lämpötilaan, jossa austenii-

tin annetaan hajaantua, niin austeniitin hajaantumistuotteet eli faasit sekä niiden osuudet 

voidaan määrittää ”staattista” S-käyrää eli TTT-diagrammia hyväksi käyttäen. Mikäli 

kyseessä on austeniittialueelta tapahtuva jäähtymistilanne, jossa lämpötila laskee jatku-

vasti prosessin edetessä, niin kyseenomaista tilannetta ja siinä muodostuvia mikroraken-

teita sekä niiden osuuksia voidaan arvioida jatkuvan jäähtymisen mallilla eli CCT-

diagrammilla. CCT-diagrammi on niin sanottu ”dynaaminen” S-käyrä (Leinonen 2008). 

Alla olevassa kuvassa 17. on havainnollistettu erään teräksen CCT-diagrammia. 

 

Kuva 17: CCT-diagrammi (http://www.oyalmetal.com/dosya/VCMO125_1.jpg) 
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Kuvan 17. CCT-diagrammi esittää eri jäähtymisasteilla syntyneitä teräksen faasiosuuk-

sia sekä kovuuksia. Esimerkiksi kovuudella 289 HV teräksessä on rakenteessa 10 % 

ferriittiä ja 90 % perliittiä. Kuten kuvasta nähdään, niin jäähtymisnopeuden kasvaessa 

lujien ja kovien faasien osuus kasvaa teräksessä. Ms –merkintä tarkoittaa lämpötilaa, 

jossa martensiittia alkaa muodostumaan.  

Seosaineet lisäävät teräksen karkenevuutta eli martensiitin muodostumista teräksessä. 

Toisin sanoen faasimuutosrajat eli S-käyrien ”ferriitti- ja bainiittinokat” siityvät CCT-

diagrammissa oikealle sekä alaspäin. Tällöin siis teräs karkenee hitaammalla jäähtymis-

nopeudella. Teräksen jäähtymiskäyrä ei tällöin leikkaa ”ferriitti- ja bainiittinokkia” eli 

teräs karkenee. Faasien muodostumislämpötilat laskevat myös, jolloin martensiitista 

muodostuu myös lujempaa ja kovempaa. Faasimuutoslämpötilojen laskiessa rakentei-

siin muodostuu jäähdytyksen seurauksena enemmän dislokaatioita ja jännityksiä, jolloin 

myös lujuus sekä kovuus kasvavat. Mitä matalammaksi faasimuutoslämpötilat laskevat, 

sitä pienempiä alirakenteita lujiin faaseihin (bainiitti, martensiitti) muodostuu (Porter 

2015). Tehokkaamman jäähdytyksen ansiosta myös karbidien paksuus ja raekoot pie-

nenevät. Seosaineiden vaikutusta karkenevuuteen käsitellään tarkemmin kohdassa 5.2.5. 

Leinonen (2008) toteaa, että S-käyrillä on suuri merkitys, niin teräksen lämpökäsitte-

lyissä, kuin hitsauksessakin. Niiden avulla voidaan arvioida hitsauksen yhteydessä hitsi-

liitokseen muodostuvien faasien osuudet ja sitä kautta hitsatun teräksen ominaisuudet. 

5.2 Austeniitin hajaantuminen 

Austeniitin hajaantuminen ja sen käänteisilmiöt ovat keskeisimpiä asioita tarkasteltaessa 

teräksiä ja teräksen ominaisuuksia. Hiiliterästen ollessa tasapainotilanteessa alhaisissa 

lämpötiloissa rakenteeksi muodostuu ferriitin ja sementiitin seos. Korkeammissa lämpö-

tiloissa austeniittinen rakenne pyrkii mikrorakennemuutoksiin aina faasirajan ylitettäes-

sä. Korkeissa lämpötiloissa faasirajoja ovat A1, A3, Acm (katso kuva 16.). Austeniitin 

hajaantuminen pyrkii tapahtumaan lämpötilan laskiessa.  

Austeniitin hajaantuminen korkeassa lämpötilassa ferriittipohjaiseksi mikrorakenteeksi 

jäähdytyksen aikana eroaa matalan lämpötilan mikrorakennemuutoksista. Jäähdytyksen 
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aikana muodonmuutos seuraa S-käyrän kinetiikkaa. Kokonaisuusmuodonmuutosaste on 

suurimmillaan alijäähtymisessä, jossa lämpötila on alle tasapainossa tapahtuvan muo-

donmuutoslämpötilan (Bhadeshia 2001). Tämä selittyy Gibbsin vapaa energioita tarkas-

teltaessa. Gibbsin vapaa energiat (Porter et al. 2009) ovat perusteena faasimuutosten 

tapahtumiselle. Systeemi ei halua muuttua, jos G on minimissään. Yhtälö (8) kuvaa il-

miötä, jolloin faasimuutos tapahtuu 

∆𝐺 =  𝐺2 − 𝐺1 < 0      (8) 

, jossa G1 ja G2 ovat faasien vapaaenergioita.  

5.2.1 Ferriitin muodostuminen 

Alieutektoidissa teräksissa (C < 0,77 %) austeniitin hajaantuminen alkaa esieutektoidi-

sen ferriitin erkautumisena, kun lämpötila laskee A3 –faasirajalle. Tällöin ferriitti (α-Fe) 

alkaa erkautua. Ferriitin erkautuminen jatkuu lämpötilan laskiessa samalla, kun jäljelle 

jääneen austeniitin hiilipitoisuus kasvaa A3 -faasirajan mukaisesti. Lämpötilan saavutet-

tua A1 -faasirajan austeniitin hiilipitoisuus on kasvanut eutektoidista pistettä vastaavaksi 

(C = 0,68%). Tällöin austeniitti on tasapainossa ferriitin ja sementiitin kanssa. Auste-

niitti, joka on jäänyt jäljelle, hajaantuu A1 –lämpötilan alapuolella reaktion (9) mukai-

sesti (Lindroos ym. 1986): 

𝛾 →  𝛼 + 𝐹𝑒3𝐶                                                                                                              (9) 

Austeniitista ferriittiin tapahtuva allotrooppinen faasimuutos tapahtuu niin usein, kuin 

allotrooppinen lämpötila ohitetaan. Puhtaalla raudalla kyseenomainen muutoslämpötila 

on 912 °C jäähtymisen ollessa hidasta, muun muassa hiilipitoisuus vaikuttaa tähän muu-

toslämpötilaan. Täytyy myös muistaa, että rautaseoksilla ei ole tarkkaa muutoslämpöti-

laa, vaan austeniitti-ferriitti mikrorakennemuutos tapahtuu tietyllä lämpötila-alueella.  

Jotta yhtälön (9) mukainen reaktio saavutetaan, niin täytyy muistaa, että reaktion tulee 

olla tasapainotilanteen mukainen eli äärimmäisen hidas. Hitaalla jäähtymisnopeudella, 

hiilipitoisuuden ollessa alle 0,77 %, austeniitti hajaantuu ferriitiksi ja perliitiksi. Kuu-

mamuokattuja erikoisteräksiä valmistettaessa jäähdytystä tehostetaan esimerkiksi ter-
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momekaanisen valssauksen yhteydessä, jolloin austeniitti hajaantuu tasapainotilanteesta 

poikkeavalla tavalla lujemmiksi ja kovemmiksi faaseiksi (Leinonen 2006, Porter 2015).  

Ferriitin muodostuminen austeniitista on erkautumisreaktio. Muodonmuutos tapahtuu 

korkeissa lämpötiloissa hitailla jäähdytysnopeuksilla austeniitin hajaantuessa. Ferriitti-

kiteet ja -rakeet ydintyvät austeniitin raerajoille tai sulkeumien pinnoille heterogeenise-

na ydintymisenä. Muodonmuutosprosessi etenee ferriittirakeiden kasvulla austeniitin 

raerajoilta poispäin muodostaen tasa-aksiaalisia rakeita. Jäähdytysnopeuden kasvaessa 

tai vastaavasti jäähdytyksen lopetuslämpötilan madaltuessa polygonaalisen ferriitin ko-

ko sekä osuus rakenteesta pienenevät. Porterin et al. (2009: 304) mukaan ferriitti voi 

ydintyä kahdessa eri muodossa. Raerajaferriitti (allotriomorphinen ferriitti) ydintyy pie-

nellä alijäähtymisellä A3 –lämpötilan alapuolella ”blokkimaisena” rakenteena, kun taas 

alijäähtymisen ja jäähtymisnopeuden kasvaessa taipumus levymäiseen Windmastättenin 

ferriitin muodostumiseen kasvaa. Kuva 18. havainnollistaa, miltä ferriitin erilaiset kas-

vuprosessit näyttävät mikrorakennetasolla. 

 

Kuva 18: Raeraja- (polygonal ferrite) ja Windmanstättenin ferriitti (https://baini-

te.wordpress.com/2012/05/08/grain-boundary-allotriomorphic-ferrite-and-

polygonal-ferrite/) 
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Polygonaalinen ferriitti esiintyy yleensä SEM-tarkasteluissa vaaleana rakenteena, kun 

taas Windmanstättenin ferriitti muistuttaa ”joulukuusikuviota”, sillä se kasvaa eri suun-

tiin eri nopeuksilla. Windmanstättenin ferriitti on rakenteelta hienompaa, joten sitä 

esiintyy lujissa ja kovissa faaseissa, kuten bainiitissa (Porter et al. 2009).  

Suuri resoluutioisissa TEM-tarkasteluissa Windmanstättenin ferriitistä on löydetty 

muun muassa epäsopivia dislokaatiorakenteita, joiden takia lujuustaso kasvaa verrattuna 

polygonaaliseen ferriitti. Austeniitin raekoolla on vaikutus ferriittirakenteen kasvuun. 

Tutkimusten mukaan austeniitin pieni raekoko edesauttaa allotriomorphisen ferriitin 

ydintymistä suurella määrällä ydintymispaikkoja, kun taas suuri austeniitin raekoko 

kasvattaa Windställen ferriitin ydintymisen mahdollisuutta. On myös todettu, että allo-

triomorfinen ferriitti kasvaa raerajoille, kun taas Windmanstättenin ferriitti läpi raerajo-

jen. Ferriittiä, joka kasvaa raerajoja pitkin, kutsutaan myös joissakin tapauksissa inter-

granulaariseksi ferriitiksi (Porter et al. 2009). Hiilipitoisuus myös vaikuttaa muodostu-

vaan ferriittirakenteeseen. Raerajaferriittiin liukenee enemmän hiiltä kuin Windställen 

ferriittin. Mikäli hiilipitoisuus on suurempi kuin 0,8 %, niin mikrorakenteesta muodos-

tuu sementiittinen. Tällöin sementiitti kasvaa korkeissa lämpötiloissa allotriomorphisen 

ferriitin kaltaisesti, kun taas matalammissa lämpötiloissa Windmanstättenin ferriitin 

kasvutavalla. Sementiitillä on orientaatiosuhde austeniittiin, josta se muodostuu. Porter 

et al. (2009) kuitenkin huomauttavat, että jäähdytysnopeus on dominoivin tekijä aus-

teniitin hajaantumisen seurauksena syntyvälle ferriitin muodolle. Jäähtymisnopeus sää-

telee muun muassa hiilen diffuusioaikaa. Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6. 

Muodonmuutosprosessia austeniitista polygonaaliseksi ferriitiksi kontrolloi korvaussija-

atomin nopea siirtyminen osittain koherentin tai epäjärjestyksessä olevan austeniitti-

ferriitti –rajapinnan läpi. Hiiliatomien liike kontrolloi myös ferriitin kasvua, sillä ferriitti 

käytännössä hylkii hiiliatomeja rikastaen ne austeniittiin. Ferriitin hiilen liukoisuus on 

matala (Krauss 2005). Porterin (2015) mukaan atomit ”hyppäävät” yksi kerrallaan aus-

teniittikiteestä faasirajan yli ferriittikiteeseen. Ferriitti sisältää vähän dislokaatioita, joka 

korreloi sen suhteellisen mataliin lujuusarvoihin. 

Austeniitin hajaantuessa ferriitiksi kiderakenne muuttuu pintakeskisestä kuutiollisesta 

tilakeskiseksi kuutiolliseksi hilarakenteeksi. Tällöin myös tilavuus kasvaa eli teräs laa-
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jenee, sillä austeniitin pkk-kiderakenteessa on suurempi tiheys kuin ferriitin tkk-

kiderakenteessa. Austeniitti-ferriittimuodonmuutoksessa rakenteeseen ei kuitenkaan 

muodostu merkittävän paljon jännityksiä teräksen laajentumisen seurauksesta. Korkea 

muodonmuutoslämpötila edesauttaa jännitysten laukeamisessa (Porter 2015). Leinosen 

(2006) mukaan tehokkain ferriitin muodonmuutosalue sijoittuu noin 800 – 600 °C:n 

väliin. Ferriitin kasvunopeutta hidastavat seosaineet, kuten mangaani ja nikkeli. Seosai-

neiden jakautumista voi tapahtua polygonaalisen ferriitin rajapinnoille, jolloin sen kas-

vunopeus hidastuu. (Krauss 2005, Porter et al. 2009). 

Quasipolygonaalinen ferriitti muodostuu lämpötilasta, jossa yksifaasinen austeniitti on 

stabiili, lämpötilaan jossa yksifaasinen ferriitti on stabiili tarkasteltaessa matalahiilisiä 

teräksiä. Tällöin muodonmuutos austeniitista ferriittiin on mahdollista ilman koostu-

muksen muuttumista. Jäähtymisnopeuden on oltava tarpeeksi nopeaa, jotta muodon-

muutos voi syntyä. Riittävällä jäähtymisnopeudella saadaan estettyä hiilen jakautumi-

nen austeniitin ja ferriitin välillä, kun lämpötila ohittaa austeniitti-ferriitti –

kaksifaasialueen. On myös havaittu (Aarntsin et al), että quasipolygonaalinen ferriitti 

muodostuu matalammassa muodonmuutoslämpötilassa kuin polygonaalinen ferriitti. 

Riittävän jäähtymisnopeuden seurauksena ferriittirakenteesta muodostuu karkea. Tällöin 

puhutaan massiivisesta muodonmuutoksesta. Quasipolygonaalista ferriittiä kutsutaan 

myös massiiviseksi ferriitiksi. Massiivimuodonmuutos tapahtuu yhtäaikaisesti kaikkien 

atomien diffuusiolla ydintymisen ja kasvun aikana. Kun muodonmuutos on korjaava, 

niin rakenteen koostumus ei muutu lainkaan, vaan kiderakenne muuttuu pintakeskisestä 

kuutiosta tilakeskiseksi. Massiivimuodonmuutos saadaan aikaan atomien nopealla liik-

keellä ja lyhyen matkan siirtymisellä austeniitti-ferriitti –rajapintojen yli (Krauss 2005, 

Porter et al. 2009). 

Asikulaarisen ferriitin muodostumislämpötila-alue on suhteellisen matala. Tämän takia 

diffuusio sekä korjaavat muodonmuutokset ovat hitaita. Muodostuminen tapahtuu syr-

jäyttävällä muodonmuutosmekanismilla. Faasimuutoslämpötilan kasvaessa kohti Bs –

lämpötilaa, reaktion aste pyrkii nollaan. Tutkimusten mukaan asikulaarisen ferriitin ali-

yksiköiden ydintyminen ja kasvu ovat diffuusiottomia reaktioita. Muodonmuutoksen 

sekundaarisena reaktiona hiili jakautuu austeniittiin (Bhadeshia 2001). 
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Asikulaarista ferriittiä pidetään rakeensisäisesti ydintyneenä bainiittina. Sen morfologia 

eroaa kuitenkin bainiitista, sillä muodonmuutos tapahtuu rakeensisäisesti ydintymällä 

toisin kuin bainiittireaktiossa. Asikulaarinen ferriitti ei kasva tavanomaisesti kimpussa, 

kuten bainiitti. Kimppujen muodostumista estävät levyt, jotka ovat ydintyneet itsenäi-

sesti viereisille ydintymispaikoille (Bhadeshia 2001). Mzancovaan et al. (2005) mukaan 

asikulaarisen ferriitin ydintyminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai-

heessa levyt ydintyvät ei-metallisiin sulkeumiin, jonka jälkeen uusi sukupolvi sekundää-

risiä levyjä ydintyy austeniittiin ja ensimmäiseksi ydintyneiden levyjen rajapintoihin. 

Näin ollen syntyy ”kaoottinen” mikrorakenne. Asikulaarista ferriittiä voi muodostua 

esimerkiksi sulkeumiin hitsauksen yhteydessä (Liimatainen 2015b). 

On havaittu, että asikulaarinen ferriitti ja bainiitti muodostuvat samanlaisissa isotermi-

sissä muodonmuutosolosuhteissa. Esimerkiksi pienentämällä austeniitin raekokoa syn-

tyy bainiittia, vaikka muutoin mikrorakennemuutoksen seurauksena tulisi syntyä asiku-

laarista ferriittiä. Näin ollen pieni austeniitin raekoko edistää bainiitin syntymistä lisäten 

ydintymispaikkoja teräkseen. Päinvastoin suuri austeniitin raekoko edistää asikulaarisen 

ferriitin ydintymistä, sillä rakeensisäisten ydintymispaikkojen lukumäärätiheys on täl-

löin suurempi kuin pienellä austeniitin raekoolla (Bhadeshia 2001). Asikulaarinen fer-

riitti yleensä ydintyy rakeen sisälle esimerkiksi epämetallisiin sulkeumiin, kun taas bai-

niitin aliyksiköt ydintyvät austeniitin raerajoille (Mazancovaa et al. 2005). 

Bhadeshian (2001) mukaan sulkeumien potentiaalia toimia asikulaarisen ferriitin ydintä-

jinä ei vielä täysin ymmärretä. Sulkeumien koon on havaittu vaikuttavan mahdollisiin 

asikulaarisen ferriitin ydintymispaikkoihin, lisäksi sulkeumien ja hilan yhteensopivuus 

vaikuttaa tähän. Mitä paremmin hila ja sulkeuma sopivat yhteen, sitä potentiaalisempa-

na ydintymispaikkana sulkeumaa pidetään. Tutkimusten mukaan suuremmat sulkeumat 

toimivat tehokkaampina ydintäjinä. Tämä johtunee siitä, että sulkeuman ja ytimen raja-

pinnan välinen kaarevuus pienenee sulkeuman koon kasvaessa. On myös muistettava 

(Porter 2014), että aktivaatioenergia kasvaa, kun sulkeuman koko pienenee, mutta toi-

saalta aktivaatioenergia riippuu myös muista tekijöistä, kuin muodonmuutokseen ajavis-

ta voimista.  
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Bhadeshian (2001) mukaan sulkeuman tyyppi vaikuttaa myös ydintymisen tehokkuu-

teen. Esimerkiksi titaanioksidit toimivat erittäin tehokkaana asikulaarisen ferriitin ydin-

tymispaikkoina. Titaaninitridi on myös tehokas ydintäjä, mutta se ei ole yhtä stabiili 

korkeissa lämpötiloissa kuin titanioksidi. Titaaninitridien muodostumista voidaan kont-

rolloida muun muassa vapaalla typen määrällä. Booriseostuksella saadaan vapaan typen 

määrä teräksessä vähäiseksi (Porter 2015). 

5.2.2 Perliitin muodostuminen 

Perliittifaasia alkaa muodostua A1 –lämpötilan alapuolella. Ajavana voimana perliitti-

muodonmuutokselle toimii hiili ja sen liukenevuus muihin faaseihin. Ferriittiin ei liuke-

ne juuri lainkaan hiiltä, joten hiilirikkailta alueilta täytyy alkaa muodostumaan A1 –

lämpötilan alla jotain muuta faasia, perliittiä. Hiili sitoutuu perliittiin kovina rautakarbi-

dilamelleina/-suomuina (Fe3C). Niin sanotuilla massateräksillä esiintyy juurikin tällai-

nen ferriittis-perliittinen mikrorakenne, joita käytetään muun muassa tuulivoimalan run-

goissa ja tietyissä painelaitteissa (Leinonen 2006).  

Porter (2015) toteaa, että mikäli hiilipitoisuus on 0,77 %, niin tapasapaino-olosuhteiden 

vallitessa austeniitti hajaantuu perliitiksi. Tätä suuremmilla hiilipitoisuuksilla austeniitti 

hajaantuu perliitin ohella sementiitiksi. Perliittireaktio on niin sanottu eutektoidinen 

muodonmuutosreaktio, jossa austeniitti hajaantuu ferriitiksi ja rautakarbideiksi yhtälön 

(9) mukaisesti. 

Hajaantumisreaktio on hyvin samankaltainen kuin eutektinen muodonmuutosreaktio. 

Perliitin ydintyminen alkaa joko ferriitin tai sementiitin ydintymisellä austeniitin raera-

joille riippuen austeniitin raerakententeesta ja seostuksesta. Hiilen diffuusio on kasvuta-

pahtumassa merkittävässä osassa. Hiilen diffuusio austeniitissa johtaa sementiittilamel-

lien kehittymiseen, sillä ferriittiin ei liukene hiiltä juurikaan. Mikäli sementiitti ydintyy 

saman orientaation mukaisesti kuin austeniittirae, niin aktivaatioenergia muodonmuu-

tokselle on mahdollisimman pieni. Jos sementiitin kristallograafinen mikrorakenne on 

orientaatiosuhteessa tiettyjen austeniittitasojen kanssa, niin sementiittiä ympäröivä aus-

teniitti voi ikään kuin ”kulua” hiilen osalta loppuun. Tällöin muodostuu ajava voima 

ferriitin muodostumiselle, jolla on sama orientaatio austeniitin kanssa. Edellä esitetty 

kasvuprosessi voi toistua useaan otteeseen rakenteen sisällä. Lopulta muodostuu yhte-
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näinen perliittirakenne, joka kasvaa nopeasti epäkoherentteja rajapintoja pitkin. Perliitti-

reaktio muodostuu siis yhteistyössä kahden eri faasin kasvun välillä (Porter et al. 2009: 

314). Perliitti vaatii muodostuakseen raerajan, jonka täytyy olla joko semi- tai epäkohe-

rentti. Perliitti ei kasva semikoherentin raerajan suuntaan. Perliitillä on orientaatiosuhde 

siihen faasiin nähden, mihin päin se ei kasva. Kuva 19. havainnollistaa perliitin kasvua.  

  

Kuva 19: Perliitin muodostuminen (Porter et al. 2009: 316) 

Perliitti ydintyy raerajoille ja kasvaa säteensuuntaisesti vakionopeudella ympäröiviin 

austeniittirakeisiin. Juuri A1 –lämpötilan alapuolella austeniitista ylikylläisestä hiilestä 

ydintyy perliittiä suhteellisen vähäinen määrä. Tällöin perliitin kasvu tapahtuu pallomai-

sista ytimistä ilman vuorovaikutusta toisiin ytimiin nähden. Suuremmilla alijäähtymisil-

lä ydintymisaste kasvaa, jolloin raerajoille ydintyy ja kasvaa nopeasti perliittiytimiä. 

Kasvun aikana ytimet kasvavat yhtenäisiksi perliittitasoiksi perinnäisen austeniitin rae-

rajoille. Muodostuvien perliittilamellien etäisyys riippuu alijäähtymisen suuruudesta. 

Suurempi alijäähtyminen johtaa pienempää lamellien väliseen etäisyyteen (Porter et al. 

2009). 

Mikäli seostus ei vastaa täysin eutektoidista seostusastetta, niin raerajoille on voinut 

muodostua jo esieutektoidista ferriittiä tai sementiittiä. Esimerkiksi, jos raerajalla on 

muodostunut sementiittiä ennen perliittireaktion alkamista, niin perliittireaktion ensim-

mäisessä vaiheessa alkaa ydintymään ferriittiytimiä. Näillä ferriittiytimillä on sama 

orientaatiosuhde aikaisemmin muodostuneen sementiitin kanssa. Alijäähtymisen ollessa 
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tarpeeksi suurta perliittimuodonmuutos voi tapahtua myös suoraan austeniitista, jolloin 

rakenteesta muodostuu heti kylläinen sementiitin ja ferriitin suhteen ilman erillistä se-

mentiitti- ja ferriittifaasien kasvua (Porter et al. 2009). 

Porter et al. (2009) toteaa, että perliittireaktion maksimaalinen kasvuaste saavutetaan 

550 °C:ssa, kun tarkastellaan Fe-C –seosten skemaattista TTT-diagrammia. Perliitin 

muodonmuutosmekanismi tapahtuu diffuusion kautta. Matalammissa lämpötiloissa dif-

fuusioaste vähenee, jolloin alkaa muodostua bainiittia, joka kasvaa nopeammin kuin 

perliitti kyseisissä lämpötiloissa.  

5.2.3 Bainiitin muodostuminen 

Bainiitti, kuten perliittikin, koostuu austeniitista ja sementiitti-/rautakarbideista (α + 

Fe3C). Bainiitti eroaa kuitenkin mikrorakenteeltaan perliitistä. Kun hiilestä ylikyllästei-

nen austeniitti jäähdytetään ”perliittinokan” alla oleviin lämpötiloihin, niin muodostuu 

eutektoidinen faasi nimeltä bainiitti. Tavallisten rakenneterästen TTT-diagrammeja tar-

kasteltaessa bainiitin ja perliitin S-käyrät ovat limittäin toisiinsa nähden noin 500 

°C:ssa, jolloin muodonmuutosreaktiot ”kilpailevat” toistensa kanssa. Bainiittireaktion 

muodostumisessa perliitin kasvun tulee olla estynyt (Porter et al. 2009: 319). 

Bainiitin ydintyminen alkaa raerajoilta ja jatkuu toistuvasti muodostuvien alirakeiden 

kautta siten, että muodostuu bainiitille tyypillinen kimppumorfologia (Bhadeshia 2001). 

Porter (2015) toteaa, että muodonmuutoksessa atomit siirtyvät samanaikaisesti austeniit-

tijärjestyksestä ferriittijärjestykseen. Muodonmuutoksen aikana hiili ehtii diffuntoitua 

lyhyitä matkoja, mutta ei yhtä nopeasti kuin austeniitti-ferriitti –rintama.  Hiili joutuu 

hetkeksi jäämään liuokseen ferriitissä ennen kuin se erkautuu rautakardiksi joko liikku-

malla myöhemmin faasirintamaan (yläbainiitti) tai erkautumalla bainiitin sisään (alabai-

niitti). Bainiitti ei mahdu austeniitin jättämään aukkoon, jolloin rakenteeseen syntyy 

mikrojännityksiä ja dislokaatioita, jolloin rakenne lujittuu ja kovettuu. Karbidien pak-

suuden ja raekoon pieneneminen edistää lujuuden ja iskusitkeyden kasvua. 

Caballero et al. (a) mukaan aliyksiköiden kasvusta säle- ja levymuotoisiksi on esitetty 

useita erilaisia teorioita, mutta asiasta ei ole vieläkään täyttä selvyyttä. Aliyksiköiden 

ollessa säleenmuotoisia jokaisen säleen pituus on suurin ferriitin tiivispakkaussuuntaan, 
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joka on eniten yhdensuuntainen vastaavan perinnäisen austeniitin tiivispakkaussuunnan 

kanssa. Levymäinen morfologia syntyy luultavasti matalimmilla faasimuutoslämpöti-

loilla sekä suurilla hiilipitoisuusmäärillä. 

Fieldingin (2013: 46) mukaan bainiittisen ferriitin aliyksiköiden ydintyminen perustuu 

hiilen jakautumiseen ja kasvuun. Tällöin puhutaan syrjäyttävästä leikkausmekanismista. 

Hiili jakautuu ja kasvaa syrjäyttämismekanismilla, kunnes viereinen austeniitti pysäyt-

tää kasvun plastisen relaksaation myötä. Diffuusion avulla hiili ajautuu ulos ylikyllästei-

sestä ferriitistä erkautuen viereiseen austeniittiin. Mikäli hiili erkautuu aliyksikön si-

sään, niin muodostuu niin sanottua alabainiittia. Kasvuprosessi jatkuu uusien aliyksik-

köjen ydintymisellä ja kasvuprosessin edetessä vanhojen aliyksiköiden kärkiin kuva 20. 

havainnollistaa bainiittinipun muodostumista ja kasvua austeniitin raerajalla ajan funk-

tiona. 

 

Kuva 20: Bainiittinipun muodostuminen ajan funktiona perinnäisen austeniitin 

raerajalle 

Ensimmäinen vaihe kuvaa aliyksiköiden kasvuprosessia ja toisessa vaiheessa on esitetty 

karbidien erkautuminen. On huomattava, että aliyksikön muodostumista seuraa aina 

muutos muuttuneen alueen muodossa. Austeniitti ei kykene mukautumaan suureen 

muodonmuutokseen elastisesti. Tämä johtuu siitä että austeniitin lujuus on alhaisempi 

matalissa lämpötiloissa kuin ferriitin lujuus. Alhaisemmasta lujuudesta johtuen auste-
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niitti relaksoituu plastisella muodonmuutoksella bainiitin viereiselle alueelle. Relaksoi-

tuminen estää bainiittilevyjen kasvun, jolloin bainiittilevyistä muodostuu yleensä pie-

nempiä kuin austeniittirakeesta (Fielding 2013).  

Bainiitti muodostuu korkeimmissa lämpötiloissa kuin martensiitti (käsitellään nyt tar-

kemmin välisija-atomien, erityisesti hiilen, kasvua ja liikettä bainiitin kasvureaktioiden 

aikana).  Tietyssä muodostumislämpötilassa hiili pakenee tai jakautuu muodostuneista 

bainiittilevyistä sekunneissa. Bhadeshian (2001: 122) on esittänyt, että on olemassa 

kolme erilaista hiilen pakenemismahdollisuutta. Hiili voi jakautua bainiitin kasvupro-

sessin aikana, jolloin ferriitti ei vastaanota ylimäärin hiiltä. Bainiittifaasin kasvu voi 

tapahtua myös diffuusiomattomana, jolloin hiili jää muodostuneiden faasien rajapinnoil-

le loukkuun. Viimeisessä teoriassa osa hiilestä voi diffuntoitua ferriitistä jättäen sen 

ylikylläiseksi osittain loukkuuntuneen hiilen takia. Muodostumismekanismi ja bainiitti-

laji riippuu lämpötiloista, joissa bainiittia alkaa syntyä. Tarkastellaan nyt lähemmin bai-

niitin diffuusiotonta kasvuprosessia, sillä matalammissa muodostuvat bainiittilajit ovat 

merkittävimpiä faaseja lujien ja kovien erikoisterästen suhteen. 

Diffuusioton bainiittikasvu tapahtuu, kun muodonmuutoslämpötila on alle T0 –

lämpötilan (kuva 21.), johon vaikuttaa erityisesti hiilipitoisuudesta. Bainiitin vapaa 

energia muodostuu tällöin pienemmäksi kuin austeniitin vapaa energia. 
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Kuva 21: Skemaattinen kuvaaja bainiitin muodostumisesta (Bhadeshia 2001: 9) 

Tällöin muodonmuutokselle syntyy ajava voima. Ajavan voiman ollessa tarpeeksi suuri 

bainiittilevyjä alkaa muodostua austeniitista hiilen jakautumisen myötä. Uusia bainiitti-

levyjä muodostuu hiilirikkaasta austeniitista niin pitkään, kuin austeniitin hiilipitoisuus 

kohtaa T0 –käyrän. Ylimääräinen hiili kulkeutuu jäljelle jääneeseen austeniittiin. Seu-

raava bainiittilevy kasvaa tästä kyseenomaisesta hiilirikkaasta austeniitista (Bhadeshia 

2001: 123).  

Bainiittimuodonmuutosta sanotaan epätäydelliseksi bainiittireaktion ilmiöksi, kun aus-

teniitti ei saavuta tasapainon mukaista Ae3 –faasirajaansa. Bainiittireaktio ei siis saavuta 

tasapainotilaa, vaan loppuu ennen sitä. Toisaalta, jos ferriitti kasvaa tasapainotilanteen 

mukaisessa hiilipitoisuudessa jatkuvan äärettömän pitkän jäähtymisen aikana, niin 

muodonmuutosreaktion pitäisi loppua, kun austeniitin hiilipitoisuus saavuttaa Ae3 –

käyrän. Kuva 22. havainnollistaa epätäydellistä bainiittireaktiota. 
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Kuva 22: Epätäydelllinen bainiittireaktio (Bhadeshia 2001: 124) 

Bainittiireaktion loputtua kemialliset potentiaalit eivät ole samanlaiset teräksen faaseis-

sa. Reaktio jää epätäydelliseksi, näin ollen bainiitin osuus jää pienemmäksi kuin auste-

niitti-ferriittifaasien tasapainotilanteen mukaisessa reaktiossa. Austeniitin hiilipitoisuus 

jää alhaisemmaksi kuin määritetty Ae´´3 –raja bainiittireaktion loppuessa. Ae´´3 –raja 

kuvaa faasirajan sallimaa bainiittiin varastoitua energiaa, johon austeniitin hiilipitoisuu-

den pitäisi päästä reaktion loputtua. Epätäydellisen bainiittireaktion avulla voidaan selit-

tää, miksi bainiittireaktion muodonmuutosaste on nolla Bs –lämpötilassa, ja miksi se 

kasvaa alijäähtymisen myötä Bs –lämpötilan alla (Bhadeshia 2001). 

Kun hiilipitoisuus ylittää tietyn pisteen, niin bainiittireaktio ei pysty enää etenemään. 

Hiilen liukoisuus austeniittiin kasvaa lämpötilan laskiessa, jolloin bainiittimuodonmuu-

toksella on edellytykset edetä. Termodynamiikka toimii bainiittireaktion etenemisen 

rajoittajana hiilipitoisuuden noustessa tietyn rajan yli. Austeniittiset alueet, joilla on 

suurin hiilipitoisuus, eivät voi muuttua bainiittiseksi faasiksi. On muistettava, että bai-

niitti on ferriittipohjainen faasi. Hiilen liukoisuus ferriittiin on huomattavasti matalampi 

kuin austeniittiin. Austeniitin hiilipitoisuutta epätäydellisissä reaktioissa voidaan mitata 

ja tutkia muun muassa erilaisilla röntgentekniikoilla, läpäisyelektronimikroskooppilla, 

kvantitatiivisella metallograafialla ja dilatometrialla. 

T0 –käyrää (kuva 22.) voidaan käyttää hyväksi kehitellessä uusia teräksiä. Kyseenomai-

sen käyrän avulla saadaan selvitettyä austeniitin hiilen konsentraatioraja xT`0, toisin-

sanoen parametri, jonka avulla voidaan laatia stabiilisen austeniitin määrä teräkselle. 
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Stabiili austeniitti vaikuttaa teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin ja sitä säätelemällä 

saadaan suunniteltua hyvin erilaisia teräksiä eri käyttötarkoituksiin.  Epätäydellisessä 

muodonmuutosreaktiossa austeniittifilmit muodostuvat bainiittilevyjen väliin. Austeniit-

tifilmit vaikuttavat teräksen ominaisuuksiin merkittävästi. Mitä paksummaksi filmit 

muodostuvat, toisin sanoen sitä hiilirikkaammiksi, sitä paksummiksi muodostuvat bai-

niittilevyt. Ferriittilevyä ympäröivä hiilen diffuusiokenttä (austeniittifilmi) estää toisen 

levyn muodostumista lähelle ferriittilevyä, sillä hiilirikkaimmat austeniittialueet eivät 

voi muuttua bainiitiksi. Hiilenmäärä austeniitissa kasvattaa näin ollen myös bainiittile-

vyn paksuutta (Bhadeshia 2001). 

5.2.4 Martensiitin muodostuminen 

Martensiittireaktiota ja sen muodonmuutosmekanismeja on tutkittu terästeollisuudessa 

laajasti, vieläkään ei ole täyttä selvyyttä sen muodostumisesta. Martensiitti muodostuu, 

kun austeniitti jäähdytetään nopeasti noin 400 °C:een, jolloin martensiittireaktio alkaa. 

Martensiitti on siis karkaisun seurauksena syntynyt mikrorakenne. Martensiittireaktion 

alkamislämpötila riippuu muun muassa seosaineista ja austeniitin raekoosta, kuten edel-

lä on esitetty. Martensiittireaktio on austeniitti-ferriittimuodonmuutos, jossa atomit 

leikkautuvat samanaikaisesti austeniittijärjestyksestä ferriittijärjestykseen niin sanottuun 

säännölliseen ”sotilaalliseen (military)” muotoon. Samalla myös kiderakenne muuttuu. 

Martensiittireaktio on hyvin samankaltainen kuin bainiittireaktio. Suurin ero on se, että 

martensiitin muodostuessa hiiliatomit jäävät paikoilleen, sillä diffuusiolle ei ole aikaa. 

Kyseessä on siis diffuusioton leikkausmekanismi, jolla muodonmuutos tapahtuu (Porter 

2009).  

Martensiitti leikkautuu austeniitista neulasmaisina tai linssimäisinä kiteinä. Muodon-

muutosnopeudet ovat suuria, sillä esimerkiksi linssien muodostuminen tapahtuu alle 10
-

4
 sekunnissa. Hiilen loukkuuntuminen johtuu suurista muodonmuutosnopeuksista. 

Muodostuneesta ferriittirakenteesta tulee hiiliylikyllästeinen. Kuva 23. havainnollistaa 

martensiitin kiderakennetta. 
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Kuva 23: Martensiitin kiderakenne (http://poh101.com/index3/mems.html) 

Martensiitin kiderakenteeksi muodostuu lievästi tetragonisen kiderakenteen omaava 

ferriitti johtuen siitä, että muodostunut rakenne ei mahdu austeniitin jättämään aukkoon. 

(Lindroos ym. 1986, Porter et al. 2009). Tilavuuden kasvun myötä seostetuille lujille ja 

koville teräksille voi syntyä halkeamia esimerkiksi aihion jäähtymisen aikana jatkuva-

valun jälkeen. Tällöin jäähtymisnopeutta on hidastettava (Vuorenmaa 2016). Leikkaus-

muodonmuutoksen ja tilavuuden kasvun myötä ferriitti ei mahdu austeniitin jättämään 

aukkoon. Rakenteeseen syntyy jännityksiä sekä kidevirheitä eli dislokaatioita. Muo-

donmuutoksen ansiosta teräksen lujuus ja kovuus kasvavat. Hiilipitoisuuden kasvaessa 

muodostuneesta mikrorakenteesta tulee lujempaa ja kovempaa (Porter 2009). 

5.2.5 Seosaineiden vaikutus teräksen mikrorakenteeseen ja lopputuotteen ominai-

suuksiin 

Seosaineet vaikuttavat monella eri tavalla teräksen mikrorakenteeseen ja lopputuotteen 

ominaisuuksia. Käsitellään nyt niiden keskeisimpiä vaikutuksia kyseisiin asioihin tämän 

työn kannalta. 

Seosaineet hidastavat ferriitti- ja perliittireaktioiden muodostumista. Khairan (2013) 

mukaan käytetyimpiä teräksen karkenevuutta parantavia seosaineita erikoisteräksissä 

ovat kromi, mangaani, pii, nikkeli, alumiini sekä mikroseosaineet, joita ovat molybdee-

ni, vanadiini, titaani. Fabritiuksen (2015) mukaan boori on tehokkain karkenevuutta 
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edistävä seosaine, mutta sen käyttöä rajoitetaan ongelmien takia, joita voi syntyä sula-

metallurgiassa. Boorin pitää olla liuoksessa, jotta se parantaa karkenevuutta.  

Joitakin seosaineita lisätään teräkseen erityisesti sitomaan epäpuhtauksia. Alumiini ja 

titaani tiivistävät terästä eli toisin sanoen sitovat haitallisen hapen teräksestä. Harjukelon 

(2016) mukaan pieni pitoisuus titaania estää rakeenkasvua oikealla seostussuhteella, 

mikäli austenointilämpötila ei nouse liian suureksi. Liian suuren austenointilämpötilan 

takia titaani ei enää pysty sitomaan rakeenkasvua, vaan se diffuntoituu raerajalta pois. 

Liimataisen mukaan (2015a) pii voi aiheuttaa pinnanlaatuongelmia valssauksen yhtey-

dessä muodostaen punahilsettä teräksen pintaan. Punahilse heikentää muun muassa te-

räksen särmättävyyttä. Kuva 24. esittää, miten eräät seosaineet vaikuttavat ferriitin ko-

vuuteen eli toisin sanoen karkenevuuteen. 

 

Kuva 24: Seosaineiden vaikutus ferriitin kovuuteen (https://online.tug-

raz.at/tug_online/voe_main2.getvolltext?pCurrPk=32837) 

Karkenevuus paranee myös austeniitin raekoon ja hiilipitoisuuden kasvun myötä. Aus-

teniitin raekoon kasvaessa raeraja-alueet pienenevät, jolloin myös uusien rakeiden ydin-

tymispaikat vähenee. Tämä johtaa siihen, että ferriitti- ja perliittirakeiden ydintyminen 

ja kasvu heikkenevät. Hiili myös hidastaa ferriitti- ja perliittireaktioiden syntymistä. 
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Täytyy muistaa, että hiilipitoisuuden kasvu heikentää sitkeyttä ja edistää särööntymistä 

lämpökäsittelyjen ja hitsauksen yhteydessä (Porter 2014). Kuva 25. esittää eräille teräk-

sille tehtyä Jominy-koetestiä.  

 

Kuva 25: Hiilipitoisuuden vaikutus teräksen kovuuteen ja karkenevuuteen (Khai-

ra 2013) 

Kuten kuvasta 25. nähdään hiilipitoisuuden kasvun vaikutus teräksen kovuuteen kasvat-

taen martensiittiosuutta teräksessä. 

Seosaineet vaikuttavat muun muassa myös terästen A1 –lämpötilarajaan ja eutektoidi-

seen pisteeseen. Kuva 26. havainnollistaa tätä. 
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Kuva 26: Seosaineiden vaikutus A1 –lämpötilaan ja eutektoidiseen pisteeseen 

(http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/kap_9/illustr/s9_2_1.html) 

Kuten kuvasta 26. havaitaan, niin erityisesti nikkeli ja mangaani laskevat A1 –

lämpötilaa. Tämä vaikuttaa terästen ferriitin muodostumiskinetiikkaan. Ni- ja Mn-

seostuksilla ferriittimuodonmuutos tapahtuu matalammassa lämpötilassa. Ferriitistä 

muodostuu tällöin kinetiikan mukaan ennemmin Widmanstättenin ferriittiä kuin poly-

gonaalista ferriittiä. Nikkeli myös nostaa teräksen eutektoidisen pisteen hiilipitoisuutta, 

jolloin austeniitista muodostuu stabiilimpi matalammissa lämpötiloissa. 

Molybdeeni on tehokas, mutta kallis seosaine. Liuoksessa oleva molybdeeni parantaa 

muun muassa ylemmän (noin 600 °C) ja alemman (noin 250 °C) päästöhaurauden kes-

tävyyttä (Lindroos ym. 1986), jolloin teräs ei pehmene niin paljoa päästettäessä. Tutki-

musten mukaan molybdeeni parantaa erityisesti martensiittisten terästen iskusitkeyttä. 

Molybdeeni laskee teräksen transitiolämpötilaa, jolloin iskusitkeys paranee. Vastaavasti 

suuri kromiseostus nostaa teräksen transitiolämpötilaa, jolloin iskusitkeyttä menetetään 
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(Liimatainen 2016). Hutchinson et al. (2002) mukaan molybdeeni parantaa viivästyneen 

vetymurtuman kestävyyttä, kun taas nikkeli vaikuttaa murtumissitkeyteen parantavasti. 

Fosfori, rikki ja mangaani voivat vaikuttaa teräksen raerajahaurauteen dendriittisuota-

mina ferriittis-perliittisteräksissä, jolloin viivästynyt vetymurtuma voi ydintyä helpom-

min. Suuret mangaanipitoisuudet voivat aiheuttaa päästöhalkeamista teräksissä. 

Jäännösausteniitin stabiilisuuteen vaikuttavat austeniitin suosijat eli muun muassa C, 

Mn, Ni, N ja B. Nämä seosaineet vaikeuttavat jäännösausteniitin hajaantumista. On 

myös olemassa muitakin seosaineita, jotka vaikuttavat jäännösausteniitin stabiilisuu-

teen. Esimerkiksi pii ehkäisee suhteellisen tehokkaasti sementiitin syntyä, jolloin jään-

nösausteniittia voi jäädä rakenteeseen (Liimatainen 2016). Mikroseosaineista erityisesti 

titaani, vanadiini ja niobi ovat vahvoja karbidien muodostajia. Näin ollen vapaan hiilen 

konsentraatio ja jäännösausteniitin määrä laskevat teräksessä (Hutchinson et al. 2002). 

Mikroseosaineet myös nostavat teräksen rekristallisaatiolämpötilaa, jolloin valssausta-

pahtuma helpottuu ja raerakenteesta muodostuu hienompi. 

5.3 Mikrorakennemuutokset vedynpoistohehkutuksen osalta 

Vedynpoisto- ja aihiokäsittelyistä puhuttaessa on tärkeää tuntea teräksen mikroraken-

nemuutokset eri lämpötiloissa niin kuumennuksien ja jäähdytystenkin osalta. 

5.3.1 Ferriittisen mikrorakenteen hajaantuminen austeniitiksi 

Teräksen mikrorakenne määrittelee, miten vety pääsee diffuntoitumaan teräksestä. Bha-

deshian (2001: 225) mukaan diffuusiokerroin laskee lämpötilan laskiessa, kun taas 

muodonmuutokseen ajava voima kasvaa. Vedynpoiston kannalta on tärkeä tuntea myös 

austeniittisen mikrorakenteen muodostuminen ferriittipohjalta. Reaktio on syytä tuntea, 

jotta ymmärretään mitkä asiat vaikuttavat tehokkaaseen vedynpoistohehkutuslämpötilan 

valintaan. Ferriittisen mikrorakenteen hajaantuessa austeniitiksi diffuusiivisuus ja ajava 

voima kasvavat, kun ferriittinen mikrorakenne on ylikuumentunut. Muodonmuutosaste 

kasvaa rajattomasti lämpötilan noustessa. Tällaisella kineettisellä käyttäytymisellä on 

monia seuraamuksia mikrorakenteen kannalta. Esimerkiksi mikrorakenteen uudelleen-

järjestäytyminen ferriitistä austeniitiksi voidaan ehkäistä nopealla jäähdytyksellä, jolloin 
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atomien hidastunut liike ehkäisee muodonmuutosta. Rakenteeseen voi jäädä tällöin 

jäännösausteniittia, joka ei ole termodynaamisesti stabiili rakenne. Vastaavasti ferriittiä 

ei voi jäädä austeniittiseen faasialueeseen korkeissa lämpötiloissa. Jäännösausteniittia ei 

kuitenkaan aina esiinny rakenteessa, kun karkaisu tehdään riittävän korkeasta lämpöti-

lasta.  Tällöin muodonmuutosmekanismi ei vaadi diffuusiota, jolloin austeniitti hajaan-

tuu martensiitiksi.  

TTT-diagrammien avulla voidaan tutkia austeniitin hajaantumista. Austeniitin hajaan-

tumisen kinetiikka esitetään kemiallisen koostumuksen ja austeniitin raekoon funktiona. 

Muodonmuutos ferriittisestä austeniittiiseen mikrorakenteeseen on kuitenkin monimut-

kaisempi prosessi, sillä teräksen sisäinen mikrorakenne voi vaihdella merkittävästi eri 

kohdissa rakennetta. Muuttujia, jotka vaikuttavat ferriitin hajaantumiseen austeniitiksi, 

on lukuisia. Niitä ovat muun muassa lähtömikrorakenne ennen austeniittimuodonmuu-

tosta, partikkeleiden koot ja niiden jakautuminen rakenteen sisäisesti, seosaine- ja epä-

metallisten sulkeumien määrät (Bhadeshia 2001). 

Kun teräs on kuumennettu (α + γ) –faasialueelle ja tasapainotilanne ei ole vielä ehtinyt 

muodostua, niin lämpötilan nosto tai laskeminen vaikuttaa austeniitin käyttäytymiseen. 

Lämpötilan nostaminen kasvattaa austeniitin määrää rakenteessa, kun taas lämpötilan 

laskeminen kiihdyttää austeniitin hajaantumista ferriitiksi. Austeniitin määrä voidaan 

laskea vipusäännön avulla tasapainotilanteessa, jota ei käytännössä koskaan voida kui-

tenkaan saavuttaa, sillä jäähtymis- ja kuumennusnopeuksien tulisi olla äärettömän pit-

kiä. Suuntaa-antavia arvioita voidaan kuitenkin esittää sen avulla (Bhadeshia 2001).  

Bhadeshia (2001) toteaa, että mikäli karbidit erkautuvat bainiittireaktion aikana, niin 

lopullisessa mikrorakenteessa ei todennäköisesti esiinny jäännösausteniittia. Tällöin 

näyte pitää hehkuttaa (α + γ) faasialueen lämpötilaan ennen kuin austeniitti voi ydintyä 

ja kasvaa. Kyseessä on bainiittireaktioille ominainen hystereesi-ilmiö, jossa jokin järjes-

telmän ominaisuus hidastaa systeemin palaamista alkuperäiseen tilaansa eli tässä tilan-

teessa austeniittiseen mikrorakenteeseen. Hystereesireaktiota ei kuitenkaan ilmene juu-

rikaan allotriomorphisen ferriitin muodonmuutoksessa austeniittiseksi faasiksi. Bainiit-

tinen mikrorakenne vaatii korkeamman hehkutuslämpötilan, jotta austeniittimuodon-
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muutos voisi tapahtua, hystereesi-imiön takia. Kuva 27. havainnollistaa hystereesi-

ilmiön ja lähtömikrorakenteen vaikutusta ferriitin hajaantumiseen austeniitiksi. 

 

Kuva 27: Hystereesi-ilmiö (Bhadeshia 2001: 227) 

Kuten kuvasta 27. nähdään, niin allotriomorfinen ferriitti ja austeniittinen lähtömikrora-

kenne alkaa hajaantua heti lämpötilan nousun myötä austeniitiksi, kun taas bainiittisen 

ferriitin ja austeniitin mikrorakenne ei hajaannu heti lämpötilan nousun seurauksena 

austeniitiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vedynpoistohehkutuslämpötila on tietylle 

teräslajille liian korkea, niin oikeanlaisella mikrorakenteella voidaan hidastaa tapahtuva 

austeniittimuodonmuutos, joka on haitallinen vedyn diffuusion kannalta. 

Mikäli lähtömikrorakenteessa esiintyy austeniittia, ja jos se pysyy stabiilina hehkutuk-

sen aikana, niin austeniitin kasvu on mahdollista heti, kun Gibbsin vapaa energia muut-

tuu negatiiviseksi. Tällöin austeniitin ei tarvitse erikseen ydintyä kasvun mahdollistami-

seksi. Päästökäsittelyn avulla voidaan eliminoida austeniittinen mikrorakenne bainiitti-

sesta mikrorakenteesta. Tämän jälkeen austeniitin pitää ensiksi ydintyä, jotta se voi kas-

vaa. On myös todettu, että mikäli rakenteessa esiintyy asikulaarista ferriittiä, niin sen 

mikrorakennemuodonmuutos austeniittiseksi rakenteeksi on hitaampi kuin bainiittisella 

ferriitillä asikulaarisen ferriitin ferriittilevyjen takia (Bhadeshia 2001).  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että austeniitti kasvaa niin sanotulla uudelleenjärjestyvällä 

kasvuprosessilla matalaseostetuissa teräksissä. Austeniitin muodostumisilmiö alkaa, kun 



 

 

65 

jäännösausteniitin Ae3 –lämpötilakäyrä saavutetaan (kuva 28). Hiili jakautuu faaseissa 

lämpötilan noustessa ja austeniitin osuus alkaa kasvaa lämpötilan saavutettua As –

kohdan. Austeniittinen muodonmuutos loppuu Af –lämpötilassa, jolloin koko seos saa-

vuttanut Ae3 –käyrän mukaisen rakenteen. Toisin sanoen bainiittisissa teräksissä lämpö-

tila pitää nostaa niin korkeaksi, että jäännösausteniitin hiilipitoisuus on yhtä suuri kuin 

Ae3 -faasirajan hiilipitoisuus, jotta austeniitin kasvu voi tapahtua. Kuva 28. esittää ky-

seenomaista ilmiötä. 

 

Kuva 28: Skemaattinen faasidiagrammi austeniitin kasvusta lähtömikrorakenteen 

ollessa bainiittista ferriittiä ja hiilirikastunutta jäännösausteniittia (Bhadeshia 

2001: 229) 

Mikäli tarkastellaan terästä, jonka koostumus vastaa kuvan 28. kohtaa x. Bainiittimuo-

donmuutos (ilman karbidien erkautumista) loppuu, kun xγ = xT´0. Pisteessä a sijaitsee 

kohta, jossa xγ = xT´0{Ti}. Xγ on kaukana tasapainotilanteen hiilipitoisuuden konsentraa-

tiosta. Huomataan myös, että xγ << xAe3{Ti} (piste b). Toisin sanoen austeniitin osuus 

bainiitissa on suurempi kuin odotetussa tasapainotilanteessa lämpötilassa Ti. Tällöin 

rakenteella ei ole taipumusta austeniitin kasvulle, vaan lämpötilaa pitää kasvattaa AS –

lämpötilaan. Austeniitin kasvu mahdollistuu pisteessä c, jolloin xγ = xAe3{AS}. Seos 

muuttuu täysin austeniittiseksi pisteessä d lämpötilan edelleen kasvaessa, jolloin xγ = 

xAe3{AF}, ja saavuttaa konsentraation tasapainokohdan x.   
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Kuten edellä oli puhetta, niin austeniitin ei tarvitse erikseen ydintyä, mikäli ferriittis-

austeniittinen mikrorakenne on kuumennettu riittävän korkeaan lämpötilaan. Tällöin 

austeniitin muodonmuutos voi tapahtua austeniittikalvojen kasvulla bainiittilevyjen vä-

liin.  Tällöin puhutaan yksi-dimensionaalisesta parabolisesta diffuusionalaisesta kasvus-

ta. Hiili uudelleenjakautuu austeniittikalvojen sisälle kasvun aikana, kun hiilen liukoi-

suus ferriittiin estyy. Hiilen jakautuminen heikkenee lämpötilan laskiessa diffuusioas-

teen vähenemisen myötä ajavan voima samalla kasvaessa (Bhadeshia 2001).  

Kyseenomaisessa ilmiössä matalissa lämpötiloissa voi syntyä paikallisia tasapainotiloja 

rajapinnoille. Tämän takia tasapainotilanteista on vaikea tehdä varmoja analyyseja kes-

ken muodonmuutosprosessien. Mikäli paikallinen tasapaino saavutetaan rajapinnoilla, 

niin kasvuastetta voidaan arvioida tekijöillä, jotka vaikuttavat hiilen diffuusioon. Bha-

deshia (2001) toteaa, että austeniitin määrän täytyy vähentyä hiilessä, jotta sen kasvu-

prosessi voi edetä austenoinnissa.  

5.3.2 Jäännösausteniitin terminen stabiilisuus 

Lujia ja kovia teräksiä käytetään muun muassa kulutusta ja rasitusta kestävissä käyttö-

kohteissa. Tällöin materiaalilta vaaditaan suuren kovuuden ja kulumisenkestävyyden 

lisäksi dimensionaalista stabiilisuutta. Lämpötilalla on suuri vaikutus faasien stabiilisuu-

teen. Aikaisemmin on jo sivuttu austeniitin aiheuttamia ongelmia vedynpoistohehkutuk-

sen kannalta. Käsitellään nyt tarkemmin, miten jäännösausteniitti käyttäytyy eri lämpö-

tila-alueilla.  

Jäännösausteniittifaasilla on merkittävä vaikutus lujien ja kovien terästen mekaanisiin 

ominaisuuksiin ja stabiilisuuteen. Erikoisteräksiä käsiteltäessä martensiittiset mikrora-

kenteet nousevat usein keskiöön tuotteen ominaisuuksien kannalta, mutta myös jään-

nösausteniitti vaikuttaa joko suoraan tai sivullisesti erikoisterästen mekaanisiin ominai-

suuksiin esimerkiksi suurten kuormitustilojen kautta. Jäännösausteniitti on huoneen-

lämmössä metastabiilifaasi eli lämpötila ja kuormitus vaikuttavat sen muodonmuutosti-

laan. Jäännösausteniitti voi muuttua martensiitiksi muun muassa paikallisten jännitysten 

johdosta tai hajaantua karbideiksi ja ferriitiksi esimerkiksi tietyillä lämpötila-alueilla 

päästettäessä riittävän pitkän ajan (Qiao et al. 2015). Jäännösausteniittipitoisuudet tulisi 

saada minimoitua mahdollisimman tehokkaan vedynpoiston kannalta, sillä vedyn dif-
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fuusionopeus on huomattavasti hitaampaa austeniitissa kuin ferriitissä (Porter 2016).  

Porter (2015) toteaa myös, että metastabiilien faasit multifaasirakenteissa ovat mahdol-

listaneet uusien nykyaikaisten terästen kehittämisen uudelle tasolle. Terästen uusia käyt-

tökohteita ja –mahdollisuuksia on pystytty varioimaan sekä hyödyntämään niiden avul-

la. Esimerkiksi autoteollisuuden uudet TRIP-teräkset ovat kehittyneet metastabiilien 

faasien hyödyntämisen pohjalta.  

Jäännösausteniitin epästabiilisuus vaikuttaa hiiliterästen kovuuteen ja dimensionaaliseen 

stabiilisuuteen. Hiilipitoisuuden kasvu teräksessä johtaa suurempaan lujuuteen, joten 

hiilirikkailla teräksillä jäännösausteniitin rooli edellä esitettyihin mekaanisiin ominai-

suuksiin on merkittävä. Jäännösausteniitti ei voi muuttua täysin martensiittiseksi enää 

karkaisun jälkeen hiilirikkaissa teräksissä ilman deformaatiota. Teräksen A3 -lämpötila 

(katso kuva 16.) määrittelee rajan, jolloin austeniittifaasiin alkaa muodostua ferriittiä. 

Tällöin karkenevuus heikkenee teräksessä lämpötilan laskiessa kyseenomaisen rajan alle 

(Qiao et al. 2015). 

Qiaon et al. (2015) mukaan jäännösausteniitti ei kykene muuttumaan täysin martensiitti-

seksi tavanomaisen karkaisun aikana korkeahiilisissä teräksissä. Jäännösausteniitti joh-

taa sykliseen kovettumiseen muodonmuutoksen aikana, jolloin puristusjännityskestä-

vyys ja sitkeys kehittyvät haurailla korkeahiilisillä teräksillä. Jäännösausteniittia pide-

tään melko muokkautuvana faasina. Se vaikuttaa kovuuden homogeenisuuteen heiken-

tävästi samalla vähentäen dimensionaalista stabiilisuutta tuotteilla. Tämä voi johtaa pa-

himmissa tapauksissa väsymiskestävyyden laskuun tai jopa murtuman ydintymiseen, 

sillä muokkautumisen yhteydessä muodostunut martensiitti johtaa tilavuuden kasvuun 

ja synnyttää paikallisia jännityskeskittymiä teräkseen. Tilavuuden kasvun syynä on kuu-

tiollisen hilarakenteen muuttuminen pintakeskisestä kuutiollisesta (austeniitti) tilakeski-

seen tetragoniseen hilarakenteeseen (martensiitti). Hiilipitoisuuden kasvun myötä myös 

jäännösausteniitin määrä teräksessä voi lisääntyä, sillä hiili stabiloi austeniittia, jolloin 

sen hajaantuminen ferriitiksi tai perliitiksi vaikeutuu. 

Kryogeenisen jäähdytyksen avulla on pystytty eliminoimaan tai vähentämään jään-

nösausteniitin määrää teräksessä. Kryogeniikka on fysiikan osa-alue, jossa tutkitaan 

materiaalien käyttäytymistä matalissa lämpötiloissa (alle 123 K). Terästutkimuksessa 
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tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teräksen karkaisu eli martensiittinen faasimuutos 

tehdään nestemäisen typen avulla (Qiao 2015). Suikkasen (2016) mukaan nestemäisen 

typen käyttö karkaisuun soveltuu laboratorio-olosuhteisiin, mutta teollisuudessa sen 

mahdollinen hyödyntäminen suurille volyymeille on erittäin haastavaa. Monien tutki-

musten (Qiao 2015) mukaan kryogeniikan avulla on saavutettu erilaisille teräksillä pa-

rannuksia erityisesti kulumisenkestävyyteen, dimensionaaliseen stabiilisuuteen ja väsy-

miskestävyyteen. Kryogeenisen käsittelyn mekanismia ei ole pystytty täysin vielä ym-

märtämään, mutta sen avulla saavutetut parantuneet mekaaniset ominaisuudet on pystyt-

ty todistamaan.  

Qiaon  et al. (2015) tutkimuksen mukaan kryogeenisen käsittelyn avulla 1,0 C -% wt. 

teräksen jäännösausteniittialueet saatiin alle 1 µm kokoisiksi. Kryogeenisella jäähdytyk-

sellä oli myös selvä vaikutus jäännösausteniitin muodonmuutoksessa martensiitiksi, kun 

teräs karkaistiin huoneen lämpötilaan ja sen jälkeen suoritettiin kryogeeninen jäähdytys. 

Täytyy myös huomata, että kryogeenisen käsittelyn avulla ei päästy kokonaan jään-

nösausteniitista eroon. Tutkimuksessa todettiin myös kryogeenisen käsittelyn vaikutus 

hiilipitoisuuden kasvuun. Hiilipitoisuus kasvoi jäännösausteniitissa dramaattisesti kryo-

geenisen käsittelyn aikaa kasvattaessa. Samalla myös jäännösausteniitin määrä kuiten-

kin väheni. Tämä selittynee hiilen jakautumisefektillä. Hiili voi diffuntoitua martensii-

tista austeniittiin kryogeenisen pidon aikana. Tällöin hiilirikkaasta austeniitista muodos-

tuu stabiilimpi lämpötilan suhteen.  

Erityisen lupaavia tuloksia tutkimuksen (Qiao et al. 2015) mukaan saatiin, kun kryogee-

nisen pidon jälkeen suoritettiin päästö eri lämpötiloissa. Tällöin jäännösausteniitin koko 

ja prosentuaalinen osuus pienenivät päästön avulla entisestään. Päästöt suoritettiin läm-

pötiloissa 180 °C, 200 °C, 280 °C. Päästö 200 °C:ssa johti suureen jäännösausteniitin 

hajaantumiseen.  

Porter (2016) toteaa, että terminen stabiilisuus on yksi tärkeimmistä kysymysmerkeistä 

tutkittaessa vedynpoistohehkutuksessa esiintyvää jäännösausteniittia. Tärkeää on myös 

tietää lopputuotteen kannalta, kuinka paljon jäännösausteniittista rakennetta tulee muo-

kata, jotta se muuttuu martensiitiksi. Kuten edellä on jo mainittu, niin vedyn diffuusio-
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nopeus on austeniitissa noin 100 kertaa hitaampaa kuin α-ferriitissä. Tämän takia teräk-

sen, jolle suoritetaan vedynpoistohehkutus, ei tulisi sisältää jäännösausteniittia.  

Mikäli rakenteessa on jäännösausteniittia, niin vedynpoistokäsittelyn aika kasvaa verrat-

tuna ferriittiseen teräkseen, mikäli teräksestä halutaan täysin vetyvapaa. Jäännösaus-

teniittisen rakenteen vedynpoiston kannalta on tärkeä löytää oikea hehkutuslämpötila, 

jossa jäännösausteniitti hajaantuu ferriitiksi, ja tällöin vedynpoistohehkutuksen läpivien-

tiaika vähenee. Lindroos ym. (1986) toteaa, että hehkutus noin 600 °C:ssa saa aikaan 

karbidien erkautumisen, jolloin jäännösausteniittinen rakenne hajaantuu. Tämä johtaa 

siihen, että raerajoille muodostuu ferriittirakeita. Loppuvaiheessa hehkutusprosessia 

muodostuu hienorakeinen ferriittinen rakenne.  

Liimataisen (2016) mukaan jäännösausteniitti on erityisen haitallinen hiili- ja man-

gaanisuotaumien alueille, joita teräksessä voi olla. Jäännösausteniitti aiheuttaa teräkselle 

lisäksi kuumahalkeiluvaaran, jos vedynpoiston jälkeen teräksen mikrorakenne on aus-

teniittinen. Mikäli austeniittinen rakenne kuumennetaan suoraan austenointilämpötilaan, 

niin pitkä austenointihehkutus voi aiheuttaa kuumahalkeilua ja vaarana on myös muisti-

ilmiöefektin muodostuminen. Muisti-ilmiötä käsitellään kappaleessa 7. Vedynpoiston 

jälkeinen jäähdytys ja jäähdytyksen jälkeinen austenointihehkutus ehkäisee kuumahal-

keiluvaaran (Suikkanen 2016). 
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6 DIFFUUSIO 

Faasien muodonmuutokset perustuvat atomien liikkeeseen eli diffuusioon tai atomien 

liikkumattomuuteen. Diffuusio voidaan selittää Gibbsin energian laskun myötä, jolloin 

systeemin tasapainotila muuttuu ja ajava voima faasimuutokselle syntyy.  

On olemassa kaksi tyypillistä mekanismia, joilla diffuusio etenee. Korvaussija-atomien 

diffuusio tapahtuu usein vakanssimekanismilla, kun taas välisija-atomien diffuusio pe-

rustuu isompien atomien (korjaussija-atomien) synnyttämään työntävään voimaan. Kor-

vaussija-atomeita ovat seosaineet, jotka korvaavat matriisissa rauta-atomin. Välisija-

atomeja ovat muun muassa C-, H-, O- ja N –atomit. Atomit omaavat värähdysenergiaa, 

joka kasvaa lämpötilan kasvun myötä. Lämpötilan laskiessa diffuusio vähenee, sillä 

lämpötilan laskun myötä vakanssit diffuntoituvat metallimatriisista muun muassa dislo-

kaatioihin ja raerajoille. Tällöin vakanssien konsentraatio metallimatriisissa vähenee ja 

atomien diffuusio vaikeutuu (Porter et al. 2009: 63). 

6.1 Kide- ja faasirakenteen vaikutus diffuusioon 

Porter et al. (2009) mukaan normaalitapauksissa korvaussija-atomien liikettä rajoittaa 

naapuriatomit, jotka estävät liikkeen tiettyyn suuntaan. Tällöin naapuriatomien pitää 

pystyä liikkumaan ja luomaan tilaa, jotta etenevien atomien diffuusio voi toteutua. Va-

kanssien avulla korvaussija-atomi voi ”hypätä” vapaaseen paikkaan hilarakennetta, 

kunhan saavutetaan riittävä atomin värähtelytaso. Vakanssi tarkoittaa siis tyhjää tilaa 

atomihilassa. Luonnollisesti, mitä enemmän hilarakenteesta löytyy vakanssipaikkoja, 

sitä helpommin atomien diffuusio voi tapahtua. Vakanssipaikkojen konsentraatio kasvaa 

lämpötilan kohotuksen myötä.  

Hilarakenne vaikuttaa myös välisija-atomien paikkaan. Pintakeskisessä kuutiollisessa 

hilassa välisija-atomien paikat sijoittuvat kuution nurkkakohtien keskivälille tai keskelle 

yksikkökoppia. Tilakeskisissä hilarakenteissa välisija-atomit sijoittuvat yksikkökopin 

nurkkakohtiin tai keskelle hilaa. Kuva 29. havainnollistaa välisija-atomien paikkoja 

pkk- ja tkk-kiderakenteissa. 
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Kuva 29: Välisija-atomien paikat pkk (a)- ja tkk (b)-kiderakenteissa (Porter et al. 

2009: 66) 

Kuten, kuvasta 29. havaitaan, niin välisija-atomit muodostavat kiderakenteissa oktaedri-

sen kokonaisuuden, johon kuuluu 6 välisija-atomia. Välisija-atomien paikoista johtuen 

oktaedrinen muoto poikkeaa toisistaan eri kiderakenteissa. Välisija-atomien paikat kide-

rakenteissa määräävät, miten ja kuinka nopeasti välisija-atomien diffuusio etenee teräk-

sen sisällä (Porter et al. 2009). 

Todellisuudessa välisija-atomien konsentraatio on matala, joten vain pieni osa mahdolli-

sista välisijapaikoista on miehitetty. Välisija-atomia ympäröi yleensä vakanssipaikkoja, 

joten atomin hyppiminen paikasta toiseen onnistuu, kunhan lämpöenergian avulla saa-

vutettu ajava voima voittaa venymäenergian synnyttämän esteen. Tämän takia välisija-

atomien diffuusio tapahtuu niin sanotusti satunnaisella hyppimismekanismilla. Välisija-

atomien diffuusiokertoimet ovat suuremmat kuin korvaus-sija-atomien diffuusiokertoi-

met kokonsa ja diffuusiomekanismin ansiosta. Välisija-atomit tarvitsevat liikkumiseen 

vain riittävän aktivaatioenergian. Korvaussija-atomien aktivaatioenergia on huomatta-

vasti suurempi kuin välisija-atomien diffuusioon vaadittava aktivaatioenergia. Atomien 

jatkuvan edestakaisen värähtelyliikkeen takia on syytä huomata, että esimerkiksi hii-

liatomit austeniitissa voivat liikkua yhteensä edestakaisin noin 0,5 metriä, mutta todelli-

suudessa hiiliatomien liike on edennyt vain 10 µm eteenpäin. Atomien edestakaisen 

värähtelyliikkeen takia eteenpäin vievä liike ei ole kovin suurta (Porter et al. 2009: 63). 
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Diffuusiolaskelmat perustuvat Ficksin lakeihin, jonka avulla voidaan määrittää muun 

muassa atomin diffuusiokerroin ja kokonaisdiffuusioyhtälö (Wikipedia 2016). Todelli-

suudessa kyseenomaiset teoriat eivät vastaa todellista tilannetta, sillä todellisissa materi-

aaleissa esiintyy dislokaatioita, faasi- ja raerajoja, jolloin atomien vapaa energiat laske-

vat tasapainotilanteesta. Ficksin lakeja voidaan kuitenkin soveltaa diffuusiolaskelmissa 

(Porter et al. 2009).  

Atomien diffuusioon vaikuttaa myös teräksen faasit. Teräkset koostuvat useista eri faa-

seista, jolloin atomien liikkeen ennustaminen voi olla haastavaa. Pääsääntönä voidaan 

kuitenkin todeta, että ferriittisissä faaseissa atomien diffuusio on huomattavasti nope-

ampaa kuin austeniitissa. Kuva 30. havainnollistaa, miten vetyatomin diffuusio muuttuu 

eri faaseissa lämpötilan funktiona mikroseostetuissa ja matalahiilisissä teräksissä (Hut-

chinson et al. 2002). 

 

Kuva 30: Vetyn diffuusio eri faaseissa lämpötilan funktiona mikroseostetuissa ja 

matalahiilisissä teräksissä (Hutchinson et al. 2002) 

Kuvan 30. tummennettu alue havainnollistaa, kuinka diffuusio riippuu faasirakenteesta 

tietyllä lämpötila-arvolla. Esimerkiksi, jotta vedyn diffuusiokertoimeksi saadaan 1,0 x 
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10
-2

, niin austeniitin lämpötila pitää olla noin 900 °C, kun vastaavasti martensiitilla saa-

vutetaan sama diffuusiokerroin lämpötilassa 400 °C. Kuva 31. havainnollistaa vedyn 

diffuusiota sekä matala-, että korkeahiilisissä teräksissä. 

 

Kuva 31: Vedyn diffuusio eri faaseissa lämpötilan funktiona matala- ja korkeahii-

lisissä teräksissä (Hutchinson et al. 2002) 

Kuvasta 31. nähdään, miten vedyn diffuusiokerroin muuttuu matalissa lämpötiloissa 

faasista riippuen. 

Hutchinsonin et al. (2002) tutkimuksessa on esitetty kaava (10), jonka avulla voidaan 

laskea atomien diffuusiomatkoja teräksessä. 

𝑥 =  (2𝐷𝑡)1/2      (10) 

, jossa  x on diffuusiomatka,  

 t on diffuusioaika, 

 ja D on diffuusiovakio. 
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6.2 Vety teräksessä 

Vetyä pidetään teräksessä epäpuhtausaineena. Näin ollen teräs pyritään valmistamaan 

mahdollisimman vapaaksi vedystä. Tämä konkretisoituu erityisesti erikoisteräksissä, 

joissa suuret lujuus- ja kovuustasot altistavat teräksen vetymurtumille. Vety pyritään 

poistamaan teräksestä vedynpoistohehkutuksella (Leinonen 2006). Niin sanottuina te-

räksen vetyloukkuina, jotka ehkäisevät vedystä aiheutuvat haurausongelmat, toimivat 

muun muassa sulfidit, Ti-karbidit ja nitridit, muut karbidit, raerajat ja suotaumat (Hut-

chinson et al. 2002).  

Vetyä voidaan poistaa, niin teräsaihiosta, kuin -levystäkin. Vedynpoistotehokkuuteen 

vaikuttaa voimakkaasti teräksen jäähtymisnopeus sekä aihioiden paksuus (jäähdytys 

kuvuissa, huppujen alla, pinoissa). Vedynpoisto suoritetaan esimerkiksi putkilinjoihin, 

paineastioihin ja erityisesti väsymiskestävyyttä vaativiin tuotteisiin. Tavallisille raken-

neteräksille tehdyt vedynpoistohehkutukset voivat kustannuksiltaan olla liian suuria, 

joten niitä ei yleensä suoriteta, vaan vedynpoisto keskittyy erikoisterästen toiminta-

alueelle. Sulassa tehtävät vetypitoisuuden hallinnat tulevat halvemmaksi ratkaisuksi 

kuin valetun aihion vedynpoistohehkutukset. Tavoitteena on poistaa vety mahdollisim-

man tehokkaasti teräksen ollessa sulassa tilassa. Valetuille aihioille tehdään kuitenkin 

käytännössä aina erillinen vedynpoistohehkutus. Mitä paremmin vedynpoisto suorite-

taan sulassa tilassa, sitä helpommin ja lyhyemmässä ajassa vedynpoisto valuaihiolle 

onnistuu (Fabritius 2015, Hutchinson et al. 2002). Jäähdytys hupun alla tehostaa vedyn 

poistumista jäähtymisnopeuden hidastumisen avulla, jolloin diffuusiolla on enemmän 

aikaa toimia. Aihioiden ja bloomien hidas jäähdytys on ensisijaisen tärkeä tekijä vedyn 

poistumiselle, jolloin vedyn diffuusio ehtii tapahtua (Vuorenmaa 2016). 

Hutchinsonin et al. (2002) mukaan (Mn x P) –pitoisuuden ollessa 0.5 – 1.5 % sekä sulan 

vetypitoisuuden ollessa 2 - 3 ppm voidaan olettaa että vetyhalkeaman esiintymisherk-

kyys on merkittävää luokkaa. Lindroosin ym. (1986) mukaan vetykontrollitapa riippuu 

tuotetyypistä (kisko, profiili tai levy), koosta tai teräksen koostumuksesta ja mikrora-

kenteesta. Vedyn aiheuttama muodonmuutoskyvyn aleneminen näkyy parhaiten hitaalla 

nopeudella tehdyillä vetokokeilla. Paksuilla aihioilla/levyillä vety vaikuttaa merkittäväs-

ti mekaanisiin ominaisuuksiin. Mikroseostuksen ansiosta seostetun teräksen raekoko ei 
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kasva vedynpoistohehkutuksen aikana juurikaan. Vetyhaurausalttiutta testataan eri me-

netelmin. Yhden testin mukaan, jos materiaali ei seitsemän päivän kuluessa murru 

kuormituksen alaisuudessa (80 % myötölujuusarvosta), niin voidaan puhua materiaalis-

ta, joka ei ole taipuvainen vetyhaurauteen.   

Vety voi aiheuttaa teräkselle odottamattomia murtumia tai alentaa sen muokattavuutta. 

Murtuma voi tapahtua kuormituksen alaisena tai niin sanottuna viivästyneenä murtuma-

na jäännösjännitysten kautta. Tällaista murtumaa kutsutaan myös staattiseksi väsymi-

seksi. Vety voi aiheuttaa myös jännityskorroosiota tietyille teräslajeille otollisissa olo-

suhteissa. Vedyn aiheuttamien ongelmien riski kasvaa erityisesti teräksen lujuuden kas-

vun myötä. Viime vuosina ultralujien terästen kehitystyön edetessä vetyhaurauteen liit-

tyvät asiat ovat nousseet esille terästen kehitystyössä (Hutchinson et al. 2002). 

Terästä tutkittaessa voidaan puhua kahdesta erilaisesta vetytyypistä, diffuntoituvasta 

vedystä sekä jäännösvedystä. Diffuntoituva vety pystyy liikkumaan vielä huoneen läm-

pötilassa, kun taas jäännösvety on ikään kuin jäänyt loukkuun teräkseen. Teräkseen voi 

muodostua jäännösvetyä teräksen mikrorakenteen epäjatkuvuuskohtiin. Vetyloukkuja 

muodostuu esimerkiksi teräksen ja epämetallisten sulkeumien, huokosten ja karbidien 

rajapinnoille. Mahdollisia ongelmakohtia voivat synnyttää vedyn vuorovaikutussuhteet 

raerajojen, dislokaatioiden ja vakanssien kanssa. Matala diffuusiivisuussaste, korkea 

diffuusion aktivaatioenergia ja matalat lämpötilat edesauttavat vetyloukkujen muodos-

tumista (Hutchinson et al. 2002, Porter 2015).  

Hilatasolla tarkastellessa vety siirtyy liukumalla dislokaatioita pitkin plastisen muo-

donmuutoksen aikana diffuusioitumalla rajapintoja pitkin. On osoitettu, että elastinen 

jännitysgradientti edistää vedyn diffuusiota. Vedyn liukoisuus tehostuu vetojännityk-

senalaisilla alueilla. Tällöin vedyn diffuusionopeus kasvaa, jolloin myös vedyn konsent-

raatiomäärä lisääntyy elastinen-plastinen–jännitysalueilla muodostaen särööntymisris-

kin. Vedyn liukoisuuteen teräksissä vaikuttavat paine, lämpötila, seosaineet ja mikrora-

kenne. Vedyn liukoisuus ilmaistaan yleensä ppm –yksikkönä, ja se kuvaa vedyn osuutta 

kokonaisseosainemäärästä painoprosentteina. Vedyn liukoisuuteen vaikuttaa merkittä-

vimmin teräksen mikrorakenne. Seosainekomponentit eivät vaikuta niin merkittävästi 

vedyn liukoisuuteen (Hutchinson et al. 2002). 
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Hutchinsonin et al. (2002: 16) mukaan diffuntoituva tai heikosti loukkuuntunut vety 

ovat merkittävimmät syyt viivästyneen murtuman syntymekanismiin. Vety voi kyseisis-

sä tapauksissa diffuntoitua nopeasti ja kerääntyä vetykeskittymiksi aiheuttaen särön 

etenemisen. Jokaisella teräslajilla on olemassa niin sanottu kriittinen taso, jonka ylitty-

essä vetyhaurasvaara on olemassa.  Diffuntoituvan vedyn määrän vähentäminen kriitti-

sen tason alapuolelle ehkäisee viivästyneen murtuman syntymisen. Vahvat vetyloukut 

voivat aiheuttaa joissakin tapauksissa särön syntymisen. Särö voi syntyä, jos vedyn kon-

sentraatio ylittää annetun kriittisen konsentraatioarvon. Kriittinen konsentraatiopitoisuus 

riippuu muodostuvan vian muodosta ja koherenssista.  

Ferriitissä vedyn diffuusiokerroin on lähes kaksi kertaa suurempi kuin austeniitissa. 

Kyseinen ero on selitettävissä austeniitin tiiviisti pakkautuneilla tasoilla, joita ei ferrii-

tissä ole. Seosaineiden seostaminen vähentää vedyn diffuusiota, kuten myös välisija-

atomit (Hutchinson et al 2002). Tervonen (2012) toteaa, että korkea seosaine ja hiilipi-

toisuus heikentävät teräksen lämmönjohtumiskykyä, jolloin vetyläikkien (kalansilmien) 

muodostuminen helpottuu.  

6.3 Vetyhauraus 

Vetyhauraus on teräksille haitallinen ilmiö ja se konkretisoituu erityisesti lujissa ja ko-

vissa teräksissä. Sitä voi esiintyä jo hyvinkin pienillä vetypitoisuuksilla. Tyypillisesti 

vetyhauraus ilmenee teräksissä murtumana, joka etenee plastisen muodonmuutoksen 

yhteydessä lohkomaisena haurasmurtumana pitkin raerajoja. Vetymurtuma kehittyy 

usein hitaasti esimerkiksi valssattujen kelojen ollessa varastossa odottamassa toimitusta 

asiakkaalle.  

Vetymurtuma voi esiintyä myös niin sanottuna sitkeänä murtumana. Vedyn aiheuttama 

murtuma on erikoinen ilmiö, sillä teräksen alttius vetyhauraudelle vähenee lämpötilan 

laskiessa diffuusionopeuden laskun myötä. Vetyhauraus ei vaikuta juurikaan teräksen 

kovuuteen tai myötörajaan, mutta vetokokeessa se aiheuttaa sauvan murtumista pie-

nemmällä todellisella jännityksellä. Toisin sanoen teräksen murtoraja alenee, jolloin 

kuroutuminen ja venymä vähenevät (Lindroos ym. 1986, Hutchinson et al. 2002).  
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Vetyhaurauden muodostumismekanismia on tutkittu laajasti kirjallisuudessa ja teräste-

ollisuudessa. Vety liukenee terässulaan sen jähmettyessä valun tai esimerkiksi hitsauk-

sen yhteydessä. Vetyä esiintyy teräksessä ferriittiin liuenneena atomaarisena vetynä (H), 

jolloin se liikkuu välisijoissa, ja vetykaasuna eli molekylaarisena vetynä (H2). Vetykaa-

sua voi syntyä teräkseen myös kavitaatioilmiön seurauksena (Hutchinson et al. 2002).  

Lindroos ym. (1986) toteavat, että vety voi diffuntoitua teräksen sisään kolmiaksiaalisen 

jännitystilan alueelle. Diffuntoitumisen seurauksena se aiheuttaa raeraja- ja lohkomur-

tumislujuuden laskua, jolloin murtama voi ydintyä pienemmillä jännityksillä. Plastisen 

muodonmuutoksen yhteydessä vety keräytyy mikrosäröihin. Mikrosärön pintaenergia 

alenee ja vedyn ollessa korkeapaineista ydintymä etenee, vaikka olosuhteiden myötä 

vetyhaurautta ei tulisi esiintyä. Hutchinson et al. (2002) mukaan erittäin riskialtis yhdi-

telmä vetyhaurauden kannalta on korkeapaineinen vetykaasu, joka muodostaa paikalli-

sia jännityskeskittymiä teräkseen, ja vety hilarakenteessa, joka vähentää teräksen vety-

haurauskestävyyttä. 

Vetyhauraus ilmenee hitaan muodonmuutoksen aikana, sillä hilaan liuennut tai Cottrel-

lin pilviksi kerääntyneet vetyatomit eivät kykene vaikeuttamaan dislokaatioiden liikettä 

Hutchinson et al (2002). Lindroosin ym. (1986) mukaan lämpötilan ollessa tarpeeksi 

korkea voi syntyä niin sanottu vetyhyökkäys, jossa teräksessä oleva hiili reagoi vedyn 

kanssa muodostaen metaanikuplia raerajoille ja rajapinnoille. Tällöin muodostuu me-

taanimolekyyli, joka on liian suuri diffuntoituakseen pois teräksestä. Metaanimolekyylin 

muodostumisen yhteydessä paine kasvaa, jolloin ilmiön edetessä metaanikuplat ydinty-

vät ja kasvavat, jolloin halkeama syntyy. Vetyhyökkäys johtaa lopulta teräksen sitkey-

den ja lujuuden voimakkaaseen heikkenemiseen. Ilmiöön vaikuttaa merkittävästi vedyn 

paine sekä teräksen seostusaste.  

Kaikki seosaineet, jotka muodostavat sementiittiä vakaampia karbideja, parantavat te-

räksen vetyhyökkäyskestävyyttä. Tällaisia seosaineita ovat erityisesti titaani ja vanadii-

ni, jotka nostavat teräksen kriittistä vetypitoisuutta. Hutchinson et al. (2002) huomaut-

taa, että pii kuitenkin laskee teräksen kriittistä vetypitoisuutta. Lisäksi vetyhaurausilmi-

öön vaikuttaa teräksen kiderakenne. Pkk-rakenteeseen liuekenee huomattavasti enem-

män vetyä kuin tkk-rakenteeseen. Vetyhaurauteen liittyy siis kolme päätekijää, jotka 
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ovat korkea seosainepitoisuus, korkeat jäännösjännitykset sekä korkea vetypitoisuus 

erityisesti teräksen sisäisissä leikkauskohdissa (rae- ja faasirajoissa, rajapinnoissa ja 

suurlujuusterästen suotauma-alueissa, joissa kovuuden vaihtelu on merkittävää). 

Vedyn aiheuttama lohkomurtuma käynnistyy, kun jonkin rakeen liukutasolla leikkaus-

jännitys ylittää kriittisen jännityksen arvon. Kriittiseen arvoon vaikuttaa materiaalin 

liukukerron, atomien välinen etäisyys ja liukutason pituus. Lohkomurtuman eteneminen 

vaatii mikrosärön leviämisen plastisen muodonmuutoksen ansiosta (Lindroos ym. 

1986). Hutchinsonin et al. (2002) mukaan vety diffuntoituu särön kärkeen, jossa jänni-

tys on suurimmillaan ja särööntyminen etenee läpi vetyrikkaiden alueiden muodostaen 

onkaloita, kunnes se pysähtyy ja käynnistyy jälleen vedyn diffuntoituessa siihen. Dif-

funtoituva vety on riskialtis vetymurtuman ydintymiselle, mikäli se ei loukkuunnu ol-

lenkaan tai loukkuuntuu vain heikosti. Prosessi toistuu, kunnes särööntymisvaiheen lo-

pussa rakenne on epästabiilissa tilassa.  

Lindroos ym. (1986) mukaan lohkomurtuma etenee mikro-onkaloiden syntymisellä ja 

kasvulla yli rae- ja sellirajojen. Eteneminen havaitaan niin sanottuna ”jokikuviona” mik-

rorakenteessa. Kuviota tarkasteltaessa voidaan päätellä lohkomurtuman etenemissuunta. 

Tkk-rakenteiset metallit ovat alttiita lohkomurtumalle, kun taas pkk-rakenteiset metallit 

eivät ole. Erikoisteräkset ovat pääsääntöisesti valssatussa tilassa ferriittisiä, joten niillä 

on olemassa alttius vetyhauraudelle. Lohkomurtumalujuus kasvaa raekoon pienentyes-

sä, joka voidaan saavuttaa erikoisteräksissä muun muassa mikroseosaineilla ja termo-

mekaanisella valssauksella.  

Teräksessä voi esiintyä vetyrakkuloita tai –läikkiä. Erityisesti peittauksen aikana teräk-

seen kertyy vetyä, jolloin atomaarisena liuennut vety keräytyy raerajoille, jolloin muo-

dostuu vetykaasua. Suuripaineinen vetykaasu paineistuu entisestään peittauksen aikana, 

jolloin teräkseen muodostuu raerajoja pitkin eteneviä repeämiä. Mikäli repeämät ovat 

pieniä ja etenevät rakeiden läpi, niin ne ovat aiheuttaneet kuonasulkeumien pintaan ke-

räytynyt vetykaasu. Suuret, nopeasti jäähtyvät kappaleet (kuten valssatut terästuotteet) 

ovat alttiita pienille murtopinnassa esiintyville vetyläikille. Korkea seostusaste ja hiilipi-

toisuus heikentävät teräksen lämmönjohtokykyä, jolloin teräkseen voi syntyä jäähdytyk-

sen yhteydessä niin sanottuja ”kalansilmiä”. Vetyläikät esiintyvät pieninä repeäminä, 
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sillä repeämän laajetessa vetykaasun paine laskee. Lämpötilan laskiessa ”kalansilmien” 

koko laskee. Tutkimusten mukaan ne voivat olla kooltaan huoneen lämpötilassa kuiten-

kin yli 1 mm (Lindroos ym. 1986, Sojka et al. 1996). 

Herring (2015) toteaa, että mikäli valssauksen jälkeinen nauhan jäähdytys ei onnistu 

tasaisesti koko naudan pituudelta, niin nauhan keulaan voi jäädä jäännösausteniittia 

martensiittisissa teräksissä. Tällöin vety poistuu kelauksen jälkeen heikommin keulausta 

kuin nauhan hännästä, mikä voi johtaa nauhan aukikelauksessa halkeamia, kun jään-

nösausteniitti muuttuu deformaation myötä martensiitiksi.  

6.3.1 Mikrorakenteen vaikutus vetymurtumaan 

Kappaleessa 5.2.5 käsiteltiin jo hieman seosaineiden ja mikrorakenteen vaikutusta ve-

tymurtuman ydintymiseen. Tarkastellaan nyt asiaa lähemmin. Hutchinsonin et al. (2002) 

mukaan kalvomaisen sementiitin erkautumisen ehkäisy perinnäisen austeniitin raerajoil-

la parantaa teräksen vetykestävyyttä. Ideaalitilanteessa raerajat tulisivat olla vapaat ε-

karbideista ja sementiitista, jotka ovat taipuvaisia venymään raerajoilla. Esimerkiksi 

päästömartensiitti, jossa on hienorakenteisia karbidipartikkeleja, toimii tehokkaana ve-

tyloukkuna.  

Paras tilanne saavutetaan kuitenkin, mikäli martensiitista saadaan kokonaan karbidiva-

paa raerajojen suhteen. Ferriittis-perliittisissä teräksissä vetymurtuman on todettu kas-

vavan perliittijuovia pitkin tai matalassa lämpötilassa syntyvien faasien (bainiit-

ti/martensiitti) juovia pitkin. Watanabe et al. (1996) ovat todenneet tutkimuksessaan, 

että raerajaferriitti austeniitin raerajoilla ehkäisee viivästynyttä vetymurtumaa hilaviko-

jen kasaantumisen avulla päästömartensiittia sisältävissä teräksissä. 

Hutchinson et al. (2002) toteavat tutkimuksessaan, että hiilipitoisuus tulee saada teräk-

sessä mahdollisimman matalalle, jotta alttius vetyhauraudelle ehkäistään mahdollisim-

man tehokkaasti. Tämä ehkäisee raerajakarbidien muodostumista. Alumiini parantaa 

raerajalujuutta suotautumalla raerajoille, jolloin piin, kromin, mangaanin ja typen suo-

tautuminen ehkäistään. Tämä lisää teräksen vetymurtuman kestävyyttä. Matala vals-

sauslämpötila edesauttaa jäännösausteniitn venymistä, jolloin rakenteesta tulee vähem-

män altis vedyn aiheuttamalle raerajamurtumiselle. Korkea päästölämpötila edesauttaa 
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titaani- ja vanadiinikarbonitridien muodostumista, jotka toimivat vahvoina vetyloukkui-

na. 

Fera et al. (2007) toteavat, että mitä suurempi lujuus teräksellä on, sitä korkeampi on 

vedyn aiheuttamien vikojen alttius. Suuren lujuuden omaavilla teräksillä kriittinen vety-

pitoisuus voi olla luokkaa 1 - 5 ppm. Teräksen mikrorakenne erityisesti vaikuttaa kriitti-

seen vetypitoisuuteen. Mitä sitkeämpi teräsmatriisi on, johon vetyä on kasaantunut, sitä 

suurempi on sen kriittinen vetypitoisuus. Jotkin seosaineet voivat aiheuttaa vetyloukku-

ja, jotka estävät vetyvikojan syntymistä. Esimerkiksi palladium muodostaa vetyloukkuja 

teräkseen. Anantan et al. (2003) mukaan mikrorakennetasolla raerajat, rajapinnat, dislo-

kaatiot, sulkeumat, karbidit, mikroseosaineet ja erkaumat toimivat vetyloukkuina. 

Hutchinson et al. (2002) toteavat, että kylmämuokkaus kasvattaa loukkuuntuneen vedyn 

määrä teräksessä. Vetyloukut loukuttavat diffuntoituvaa vetyä, ja näin ollen viivästyttä-

vät murtuman etenemistä teräksessä, sekä estävät vetyä kerääntymästä tiettyyn paikkaan 

halkeamaa muodostamaan. Tällöin myös kriittinen vetypitoisuus nousee. Täytyy myös 

muistaa, että jotkut vetyloukut voivat toimivat myös vetymurtuman ydintäjinä, mikäli 

loukkuuntuneen vedyn konsentraatio nousee yli kriittisen arvon. Esimerkiksi korkeassa 

lämpötilassa hajaantunut vety ja hiili (sementiittimuodossa) voivat tuottaa yhdessä me-

taanikaasua. Tämä aiheuttaa säröjä raerajoille, joka johtaa lujuuden menetykseen. Muu-

taman prosentin kromiseostus ehkäisee kyseistä ilmiötä seostetuilla teräksillä.  
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7 MUISTI-ILMIÖ 

Aihiokäsittelyjä on sivuttu jo edellä, nyt tarkastellaan lähemmin vedynpoistohehkutuk-

sen jälkeistä austenointihehkutusta ja siihen liittyviä riskejä. Yksi suurimmista aus-

tenointihehkutukseen liittyvistä riskeistä mikrorakenteen ja lopputuotteen ominaisuuksi-

en heikkenemisten kannalta on austeniittirakeen kontrolloimaton kasvu, joka johtuu 

teräsrakenteessa tapahtuvasta muisti-ilmiöstä.  

Muisti-ilmiöllä tarkoitetaan ilmiötä, jossa martensiittisessa tai bainiittisessa teräksessä 

rakenteeseen muodostuu kuumennuksen yhteydessä, joka ei ole kuitenkaan yhtä korkea 

kuin austenointilämpötila, austeniittisia rakeita. Muodostuvat austeniittiset rakeet ovat 

perinnäisen austeniitin kaltaisia. Muisti-ilmiön ensimmäiset vaiheet tapahtuvat siis aus-

tenointilämpötilan alapuolella. Muisti-ilmiössä muodostuva austeniitti ikään kuin 

”muistaa” alkuperäisen austeniitin rakenteen, muodon ja koon. Ilmiöstä käytetään myös 

nimeä epänormaali ferriitti-austeniittimuodonmuutos. Kuva 32. havainnollistaa muisti-

ilmiöefektin muodostumista. 

 

Kuva 32: Skemaattinen kuva muisti-ilmiöefektin muodostumisesta (Hara et al. 

2009) 

Muodostuneet austeniittirakeet hienontuvat ja lopulta muodostuvat yhtenäisiksi isoiksi 

rakeiksi. Samalla myös austenointilämpötila nousee. Ensimmäisessa vaiheessa muodos-

tuvan austeniitin raekoko ja -muoto ovat samat kuin ne olivat aikaisemmin austeniitti-

alueella muodostuneissa austeniittirakeissa (Hara et al. 2009). Lämpötilan kasvaessa tai 
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hehkutusajan pidentyessä muisti-ilmiöefektin myötä muodostunut yhtenäinen rakenne 

voi kasvaa huomattavan suureksi, jopa millimetrien kokoisiksi. Tällöin puhutaan ele-

fanttirakeista, jotka ovat erittäin haitallisia teräksen mekaanisille ominaisuuksille. Muis-

ti-ilmiöefektin on havaittu tapahtuvan esimerkiksi aihion erilaisissa lämpökäsittelyissä. 

Ongelmia on ollut muun muassa aihion vedynpoistossa ja sitä seuraavassa austenoinnis-

sa, jolloin rakenteeseen on muodostunut elefanttirakeita. Elefanttirakeet venyvät valssa-

uksen yhteydessä ja valssatusta rakenteesta tulee heterogeeninen raekoon ja ominai-

suuksien suhteen (Hannula 2016). 

Muisti-ilmiötä on tutkittu laajasti jo vuodesta 1950. Vieläkään ei ole täyttä selvyyttä 

muisti-ilmiön muodostumismekanismista, mutta erilaisia teorioita on esitetty useita. 

Hara et al. (2009) tutkimuksessa on esitelty kolme erilaista teoriaa, joilla muisti-ilmiötä 

on kuvattu. Kyseiset teoriat ovat käänteinen martensiitin muodonmuutosreaktio, orien-

taatiosuhteet ferriitin, sementiitin ja austeniitin välillä sekä yhdistynyt jäännösausteniitti 

ja sen kautta muodostuneen yhdistyneen austeniitin kasvu. Esitellään nyt yllä esitetyt 

teoriat. 

Sadovskiin (1956) mukaan austeniittirakenteen muodostuminen perinnäisen austeniitin 

kaltaiseksi voi tapahtua yhdistyneiden asikulaaristen austeniittirakeiden kautta. Kuu-

mennusasteen tulee tällöin olla joko hidas tai nopea. Keskivertokuumennusasteella 

muisti-ilmiötä ei tapahdu. Sadovskiin et al. (1960) toteavat tutkimuksessaan myös, että 

austeniitin kokonaismuodostumisprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa kuumennuksen 

yhteydessä. Ensimmäinen vaihe on asikulaarisen austeniitin muodostumisvaihe ja toi-

nen vaihe on austeniitin rekristallisaatio. Matala kuumennusaste sekä seosaineiden lisä-

ys edistävät austeniitin muisti-ilmiötä.  Webster et al. (1962) mukaan kuumennusaste 

vaikuttaa karbidien jakaantumiseen ennen muisti-ilmiötä, ja sen aikana.  

D’Yachenko et al. (1964) mukaan asikulaarisella austeniitilla ja martensiitilla on 

Kurdjmov-Sachsin orientaatiosuhde toisiinsa. Asikulaarinen austeniitti muodostuu dif-

fuusittomalla leikkausmekanismilla, kuten martensiitti. Matsuda et al. (1974) todistivat 

tutkimuksessaan, että asikulaarinen ja pallomainen austeniitti muodostuvat ensimmäi-

sissä vaiheissa ferriitti-austeniittimuodonmuutoksessa. Pallomaiset austeniittirakeet 

ydintyvät ja kasvavat diffuusion avulla sementiitin hajaantuessa. Tätä muodonmuu-
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tosilmiötä kutsutaan käänteisen diffuusion muodonmuutosilmiöksi. Tutkimuksen mu-

kaan luultavasti myös asikulaarinen austeniitti muodostuisi vastaavalla periaatteella. 

Saman orientaation omaava yhdistynyt asikulaarinen austeniitti johtaa lämpötilan nous-

tessa perinnäisen austeniitin kaltaiseen rakenteeseen. Homman (1974) mukaan kaikki 

seosaineet, erityisesti nikkeli, lisäävät muisti-ilmiön mahdollisuutta tapahtua. Tämä joh-

tunee siitä, että seosaineet lisäävät asikulaarisen austeniitin ydintymispaikkoja.  

Kimminsin et al (1983) mukaan pallomainen austeniitti muodostuu sementiitin hajaan-

tumisen seurauksena, kun taas asikulaarinen austeniitti muodostuu jäännösausteniitin 

kasvun myötä. Asikulaarisella austeniitilla on näin ollen sama orientaatio perinnäisen 

austeniitin kansssa. Asikulaarinen austeniitti muodostuu kasvaessaan yhtenäiseksi aus-

teniittiseksi rakenteeksi. Tämä johtaa perinnäisen austeniitin kaltaisen rakenteen muo-

dostumiseen. 

Yllä esiteltiin erilaiset spekulaatiot muisti-ilmiön muodostumiselle. Vielä tänä päivänä-

kään ei ole päästy yksimielisyyteen tapahtuuko epänormaali ferriitti-

austeniittimuodonmuutos leikkausmekanismilla vai atomien diffuusion kautta. Haran et 

al. (2009) mukaan muisti-ilmiötä voidaan ehkäistä vähentämällä jäännösausteniitin tila-

vuusosuutta teräksessä sekä kasvattamalla sementiitin tilavuusosuutta ennen kuumen-

nusta martensiittisessa tai bainiittisessa teräksessä. Tutkimuksessa todetaan myös, että 

muisti-ilmiö on ikään kuin kilpajuoksu sementiistä hajaantuneen uuden austeniitin ydin-

tymisen sekä kasvun ja yhdistyneen jäännösausteniitin välillä. Vallitsevampi tekijä 

muisti-ilmiössä on yhdistyneen jäännösausteniitin kasvaminen pitkin sälerajoja kuin 

uusien austeniittirakeiden ydintyminen hajaantumalla sementiitistä kuumennuksen aika-

na. Mikäli yhdistyneen jäännösausteniitin kasvu muodostuu dominoivammaksi muo-

donmuutosilmiön aikana kuumennuksen yhteydessä, niin epänormaali ferriitti-

austeniittimuodonmuutos tapahtuu. Kuva 33. havainnollistaa, miten muisti-ilmiöefekti 

muodostuu mikrorakennetasolla Hara et al. (2009) mukaan. 
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Kuva 33: Skemaattinen esitys ja SEM-kuvat muisti-ilmiön muodostumisesta (Hara 

et al. 2009) 

Kuten kuvasta 33. nähdään, niin ilmiö etenee jäännösausteniitin yhdistymisellä ja luk-

kiutumisella sälerajoille. Pallomainen austeniitti muodostuu perinnäisen austeniitin rae-

rajoille samalla, kun asikulaarinen jäännösausteniitti kasvaa yhtenäiseksi raerakenteeksi 

(Song et al. 2016).  

Hara et. al (2009) mukaan yhtenäinen karkea austeniittirae muodostuu ja kasvaa hitaan 

hehkutuksen aikana asikulaarisen austeniitin kasvaessa jäännösausteniittiin johtuen sa-

mansuuntaisesta orientaatiosuhteesta. Korkeampi kuumennuslämpötila johtaa pienem-

pään pallomaisen austeniitin raekokoon, kun taas yhdistyneiden karkeiden rakeiden rae-

koko kasvaa. Tämä on tyypillistä muisti-ilmiöefektille. Muisti-ilmiöefekti alkaa muo-

dostua A1 ja A3 –lämpötilojen välillä eli toisinsanoen (α + γ) -faasialueella. Tämä faasi-

alue vaihtelee lämpötilan suhteen eri teräksissä riippuen seostuksesta.  Song et al. 

(2015) toteavat tutkimuksessaan, että nikkelin diffuusio martensiitista jäännösausteniitti 

vaikuttaa jäännösausteniitin muodostumiseen sekä nikkeli stabilisoi voimakkaasti jään-

nösausteniittia.  Kuva 34. havainnollistaa normaalia ferriitti-austeniittimuodonmuutosta, 

jolloin muisti-ilmiötä ei tapahdu.  
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Kuva 34: Skemaattinen esitys ja SEM-kuvat normaalista ferriitti-

austeniittimuodonmuutoksesta 

Kuvasta 34. nähdään, että normaalisti tapahtuva ferriitti-austeniittimuodonmuutos ta-

pahtuu pallomaisen austeniitin ydintymisenä sementiitin hajaantumisen seuraksena. 

Pallomaista austeniittia ydintyy niin perinnäisen austeniitin raerajoille, kuin raerajojen 

sisäänkin. Näin ollen muodostuneesta rakenteesta tulee hieno ja homogeeninen. Hara et 

al. (2009) toteaa, että asikulaarinen austeniitti ei voi yhdistyä normaalissa ferriitti-

austeniittimuodonmuutoksessa, koska pallomaisia austeniittirakeita on ydintynyt suuri 

määrä sementiitin hajaantuessa.  

Pallomaisella austeniitilla on erilainen orientaatio asikulaarisen austeniitin kanssa, jol-

loin yhdistyminen ei onnistu. Näin ollen suuri määrä pallomaisia austeniittirakeita eh-

käisee muisti-ilmiötä. Vähäinen määrä pallomaisia austeniittirakeita ei kuitenkaan ky-

kene estämään muisti-ilmiötä tapahtumasta. Päästökäsittelyt, lähellä nollaa astetta ta-

pahtuva lämpökäsittely ja erityisesti näiden yhdistelmä vähentävät jäännösausteniitin 

määrää ja kasvattavat sementiitin tilavuusosuutta teräksessä. Tällöin myös muisti-

ilmiöefektin mahdollisuus tapahtua vähenee huomattavasti (Hara et al. 2009).  
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Bhadeshian (2001: 234) mukaan bainiittisen tai martensiittisen teräksen kuumennukses-

sa austeniitti alkaa ydintymään perinnäisen austeniitin raerajoilta. Austeniitti muodostuu 

tällöin kerroksina ferriittilevyjen väliin. Tällöin muisti-ilmiö voi tapahtua kuumennuk-

sen yhteydessä. Muodostunut austeniittinen rakenne on samankaltainen alkuperäisen 

austeniitin suhteen, niin muodoltaan kuin kristallografialtaan. Muisti-ilmiön vallitessa 

austeniittiraetta ei voi hienontaa toistuvilla termisillä sykleillä. Tällöin on vaarana, että 

austeniittirae kasvaa kontrolloimattoman suureksi.  

Bhadeshia (2001: 235) toteaa, että jäännösausteniittikalvot bainiittisella tai martensiitti-

sella mikrorakennepohjalla ovat muisti-ilmiön lähtökohta. Kalvot kasvavat ja liittyvät 

yhteen muodostaen alkuperäisen austeniittirakenteen. Muisti-ilmiötä voidaan estää eli-

minoimalla jäännösausteniitti hehkutuksen avulla alkuperäisestä mikrorakenteesta. Aus-

teniitin allotriomorphit ydintyvät hehkutuksen aikana austeniittiseen faasiin. Jään-

nösausteniitti voi hajaantua hitaan jäähtymisen aikana austenointilämpötilasta. Tällöin 

muisti-ilmiö tuhoutuu.  

Nopea kuumennus voi myös eliminoida muisti-ilmiön muodostaen uusia austeniittira-

keita. Päästö voi myös tuhota muodostuneen jäännösausteniitin. Epäpuhtausaineet, ku-

ten arseeni, fosfori ja tina, jotka voivat suotautua perinnäisen austeniitin raerajoille ovat 

erityisen riskialttiita muisti-ilmiöefektin muodostumisen kannalta. Tällöin raerajaener-

gia vähenee suotautumien takia tehden suotauma-alueista epäsuotuisia heterogeenisen 

ydintymisen paikkoja.  
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8 KOKEELLINEN OSUUS 

Työn kokeellisen osion tarkoituksena oli selvittää, miten erilaiset hehkutuspraktiikat 

vaikuttavat teräksen mikrorakennemuutoksiin ja lopputuotteen ominaisuuksiin. Mikro-

rakennemuutosten pääpaino on aihiokäsittelyissä, erityisesti vedynpoistohehkutuksessa 

ja sitä edeltävissä käsittelyissä. 

8.1 Tutkimuksen teräkset 

Työssä käsitellään neljää erilaista erikoisterästä. Alla (Taulukko 1.) on esitelty tutki-

muksessa käytettyjen terästen koostumukset. 

Taulukko 1: Tutkittavien terästen koostumukset 

 

Tuotantoaihiot, joista tutkimuksen aihiopalaset leikattiin, on vedynpoistohehkutettu 

lukuun ottamatta terästä 40511-1A. Tämän vuoksi tuotantoaihioista leikatut lämpökäsit-

telynäytteet homogenisointihehkutettiin 1350 °C lämpötilassa ensimmäisessä vaiheessa 

lämpökäsittelykokeita (kuvat 38. - 40., tarkemmin osiossa 8.2), jotta vetytasot neutrali-

soituvat eli tutkittavien terästen lähtötilanteet tasaantuivat ja tulokset ovat vertailukel-

poisia tutkittavien teräslajien kesken.  
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Valetuista tuotantoaihioista polttoleikattiin kuvan (kuva 35.) mukaiset aihiopalaset. 

 

Kuva 35: Aihiopalasten leikkauskohdat valetusta tuotantoaihiosta 

Polttoleikattujen kappaleiden dimensiot olivat 300 x 400 x 210 mm. Leikkauksen jäl-

keen aihiopalasista sahattiin ja hiottiin pienemmät palaset laboratoriovalssausta ja läm-

pökäsittelykokeita varten. Valettujen aihioiden näytepaikaksi (kuva 35.), joista tutkitta-

vat aihiopalaset leikattiin, valittiin aihion yläpinta, jotta sahatut laboratoriovalssausaihi-

ot (60 x 80 x 200 mm) ja lämpökäsittelynäytteet (20 x 20 x 10 mm) olisivat mahdolli-

simman tasalaatuisia. Kuvan 36. punainen viiva esittää aihion keskilinjaa, jossa seosai-

neiden suotautumista yleisesti havaitaan valuaihiota tarkasteltaessa. Kuvan sininen alue 

kuvastaa näytepaikkaa, joista laboratoriovalssausaihiot ja lämpökäsittelynäytteet leikat-

tiin valetusta tuotantoaihiosta. 
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Kuva 36: Näytepaikat, joista laboratoriovalssausaihiot ja lämpökäsittelynäytteet 

leikattiin valetusta tuotantoaihiosta 

Lämpökäsittelynäytteitä sahattiin 20 kappaletta ja laboratoriovalssausaihioita 2 kappa-

letta jokaisesta teräslajista. Sahatut laboratoriovalssausaihiot ja näytteet toimitettiin Ou-

lun yliopistolle. Jokaisesta lajista laboratoriovalssattiin yksi aihio 10 mm paksuuteen ja 

tämän jälkeen valssattu nauha koneistettiin 6 mm paksuiseksi sauvaksi Gleeble –

laitteistoa varten. 

8.2 CCT-diagrammit ja hehkutuspraktiikat valituille teräksille 

Ensimmäisessä koevaiheessa teräksille suoritettiin jäähdytyssimulointi Gleeble 3800 –

laitteistolla Oulun yliopistolla. Alla oleva kuva 37. esittää työssä käytettyä Gleeble –

laitteistoa. 
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Kuva 37: Gleeble 3800 -laitteisto 

Tarkoituksena oli mallintaa aihion jäähtymistä (1350 – 100 °C) jatkuvavalusta aina 

huoneen lämpötilaan asti. Aihion jäähdytysnopeudeksi arvioitiin Raahessa SSAB:n teh-

taalla tehtyjen aikaisempien mittausten perusteella 47 °C/h. Kyseistä arvoa käytettiin 

Gleeble-laitteistolla tehdyissä jäähdytyssimuloinneissa jäähtymisnopeutena. 

Jäähdytyssimulointituloksien perusteella teräksille määritettiin CCT-diagrammit, joista 

käy ilmi faasimuutoslämpötila-alueet, jotka tapahtuvat kyseisellä jäähtymisnopeudella. 

Terästen faasimuutoslämpötilojen perusteella suunniteltiin kolme erilaista lämpökäsitte-

lyiden hehkutuspraktiikkareittiä, joiden avulla pyrittiin mallintamaan aihion prosessi-

reittiä aina jatkuvavalusta austenointihehkutukseen asti. Hehkutuspraktiikat eroavat toi-

sistaan jäähdytyslämpötiloissa, joihin lämpökäsittelynäytteet jäähdytetään ennen varsi-

naista vedynpoistohehkutusta. Kokeen tarkoituksena oli tutkia, miten erilaiset hehkutus-

praktiikat vaikuttavat teräksen mikrorakennemuutoksiin ja sitä kautta ominaisuuksiin. 

Kuvat 38., 39. ja 40. esittävät lämpökäsittelykokeiden hehkutuspraktiikkareittejä. 
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Kuva 38: Hehkutuspraktiikkareitti 1. ajan ja lämpötilan suhteen 

 

Kuva 39: Hehkutuspraktiikkareitti 2. ajan ja lämpötilan suhteen 
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Kuva 40: Hehkutuspraktiikkareitti 3. ajan ja lämpötilan suhteen 

Lämpökäsittelykokeet suoritettiin Oulun yliopistolla. Kuvissa olevista lämpötiloista 

(merkitty pisteillä ja lämpötila-arvoilla kuvaajaan) näyte sammutettiin veteen, jonka 

jälkeen näytteet kuivattiin ja pussitettiin jatkotutkimuksia varten. Alla on listattu nume-

roarvoilla vastaavat hehkutuspraktiikat (lämpökäsittelykokeiden koesarjat), jotka suori-

tettiin. Koesarjat on tehty kaikille neljälle teräslajille. 

1. Koesarja 25 °C – 1350 °C (kuumennus uunin mukana) 

1350 – 900 °C  (nopea jäähdytys) 

900 °C – 580 °C  (jäähtymisnopeus 47 °C/h) 

580 °C   (vedynpoistohehkutus 14h) 

580 °C – 25 °C (jäähdytys ilmassa) 

25 °C – 1280 °C (kuumennus uunin mukana) 

 

2. Koesarja: 25 °C – 1350 °C (kuumennus uunin mukana) 

1350 – 900 °C  (nopea jäähdytys) 

900 °C – 100 °C  (jäähtymisnopeus 47 °C/h) 

100 °C – 580 °C (kuumennus uunin mukana) 

580 °C   (vedynpoistohehkutus 14h) 

580 °C – 25 °C (jäähdytys ilmassa) 

25 °C – 1280 °C (kuumennus uunin mukana) 

 

3. Koesarja: 25 °C – 1350 °C (kuumennus uunin mukana) 

1350 – 900 °C  (nopea jäähdytys) 

900 °C – 400 °C  (jäähtymisnopeus 47 °C/h) 
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400 °C – 580 °C (kuumennus uunin mukana) 

580 °C   (vedynpoistohehkutus 14h) 

580 °C – 25 °C (jäähdytys ilmassa) 

25 °C – 1280 °C (kuumennus uunin mukana) 

 

Koesarjassa 1. näytteitä pudotettiin veteen jäähdytyksen aikana lämpötiloista 680 °C ja 

650 °C, ennen ja jälkeen vedynpoistohehkutusta 580 °C lämpötilasta, vedynpoiston jäl-

keen lämpötilasta 25 °C sekä austenointihehkutuksen jälkeen lämpötilasta 1280 °C. 

Koesarjassa 2. näytteitä pudotettiin veteen jäähdytyksen aikana lämpötilasta 100 °C, 

ennen ja jälkeen vedynpoistohehkutusta lämpötilasta 580 °C, vedynpoiston jälkeen 

lämpötilasta 25 °C sekä austenointihehkutuksen jälkeen lämpötilasta 1280 °C. Koesar-

jassa 3. näytteitä pudotettiin veteen jäähdytyksen aikana lämpötilasta 400 °C, ennen ja 

jälkeen vedynpoistohehkutuksen lämpötilasta 580 °C, vedynpoiston jälkeen lämpötilas-

ta 25 °C sekä austenointihehkutuksen jälkeen lämpötilasta 1280 °C.  

Lämpökäsittelykokeissa käytettiin Silmecon- ja Nabertherm-uuneja. Kuvat 41. ja 42. 

esittävät kyseisiä uuneja.  

 

Kuva 41: Silmecon-uuni 
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Kuva 42: Nabertherm-uuni 

Silmecon-uuni kuumennettiin 1350 °C lämpötilaa lämpökäsittelykokeiden alussa. Tä-

män jälkeen lämpökäsittelynäytteet panostettiin uuniin. Kun uunin lämpötila tasaantui 

panostuksen jälkeen takaisin 1350 °C lämpötilaan, niin näytteitä hehkutettiin kyseisessä 

lämpötilassa 50 minuuttia tunti/tuuma –periaatteen mukaisesti, jotta lämpötila homo-

genisoitui näytteissä tasaisesti.  

Tämän jälkeen näytteet siirrettiin Nabertherm-uuniin, joka oli kuumennettu 900 °C 

lämpötilaan. Nabertherm-uuni simuloitiin tätä ennen toimimaan valitun hehkutusprak-

tiikan mukaisesti, jolloin uuni seuraa automaattisesti mallinnettua lämpötilaohjelmaa. 

Näytteiden lämpötila varmistettiin pistehitsaamalla uunissa olevaan näytteeseen K-

tyypin termoelementti, jonka lämpötilaerosta johtuvaa jännitettä seurattiin läpi koesar-

jan. Alla oleva kuva 43. havainnollistaa, miltä näytteet näyttivät uunin vaihdon yhtey-

dessä. 
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Kuva 43: Lämpökäsittelynäytteet uunin vaihdon yhteydessä 

Uunin lämpötilan tasaannuttua panostuksen jälkeen aloitettiin ohjelman mukainen jääh-

dytys jäähdytysnopeudella 47 °C/h. Tarkoituksena oli mallintaa valetun aihion jäähty-

mistä valun jälkeen. Kyseinen jäähdytysnopeus oli määritetty aikaisemmissa tutkimussa 

Raahessa. Aihio jäähdytettiin hehkutuspraktiikan mukaiseen lämpötilaan (580 °C, 100 

°C tai 400 °C). Tämän jälkeen näytteille suoritettiin 14 tuntia kestävä vedynpoistoheh-

kutus 580 °C:ssa. Vedynpoistohehkutuksen jälkeen näytteet ilmajäähdytettiin lämpöti-

laan 25 °C, jonka jälkeen suoritettiin kuumennus austenointilämpötilaan 1280 °C. Näyt-

teitä austenointihehkutettiin 50 minuuttia. 

8.3 Kuva-analyysi 

Sammutetut lämpökäsittelynäytteet käsiteltiin SSAB Raahen tehtaalla. Yhdestä lämpö-

käsittelynäytteestä tehtiin näytteet XRD-tutkimuksia sekä valo- ja pyyhkäisyelektroni-

mikroskooppia varten. Valomikroskooppinäytteet napitettiin, hiottiin, kiillotettiin ja 

syövytettiin 4 % Nital- tai pikriinihapposyövytteellä.  Tämän jälkeen valomikroskoop-

pinäytteille suoritettiin mikrorakennetarkastelu Nikon Spiphot 300 (kuva 44.) valomik-

roskoopilla. Näytteiden mikrorakenteista otettiin yleiskuvat, joista ilmenivät teräksen 

faasirakenteet. 



 

 

96 

 

Kuva 44: Nikon Spiphot 300 

Tämän jälkeen mikrorakennekuville suoritettiin kuva-analyysi ImageJ –ohjelmalla. Tar-

koituksena oli määrittää ferriitin prosentuaalinen osuus valomikroskooppikuvista. Ima-

geJ –ohjelman avulla valomikroskooppikuvien faasien kontrastierot säädettiin niin, että 

kontrastiarvoksi (threshold) valittiin arvo 148, jonka avulla saadaan määritettyä mikro-

rakenteen ferriittialueiden prosentuaalinen osuus rakenteesta. Kontrastierojen säätö ta-

pahtuu Image: adjust (threshold) –valikon kautta. Kuva 45. havainnollistaa kontrastiero-

jen säätöä. 

 

Kuva 45: Mikrorakenteen kontrastierojen säätö Image J -ohjelmalla 

Kuva 46. havainnollistaa, miltä valomikroskooppikuvat näyttivät threshold -säädön jäl-

keen. 
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Kuva 46: 40511-1A 650 °C valomikroskooppikuva threshold -säädön jälkeen 

Ferriitti näkyy kuvassa 46. tummana. Tämän jälkeen määritettiin, mitä käsitellystä ku-

vasta lasketaan. Kuva 47. esittää määritettyjä mittausparametreja 

 

Kuva 47: Mittausparametrien määritys 

Tämän jälkeen määritetty mittaus suoritettiin measure –toiminnolla. Kuva 48. havain-

nollistaa 40511-1A 650 °C -näytteen määritettyä prosentuaalista tumman alueen (ferriit-

ti) osuutta. 
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Kuva 48: 40511-1A 650 °C näytteen määritetty ferriitin prosentuaalinen osuus 

Kuva-analyysin avulla saatiin selville näytteiden prosentuaalinen ferriittiosuus tietyssä 

lämpötilassa hehkutuskoetta. Näin ollen eri hehkutuspraktiikkojen ferriittiosuuksia tie-

tyissä lämpötiloissa pystyttiin vertailemaan. Muita faaseja ei pystytty erottamaan kuva-

analyysin perusteella, joten lämpökäsittelynäytteille suoritettiin myös FEG-SEM –

tarkastelu.  

8.4 Lämpökäsittelynäytteiden mikrorakennetarkastelut 

Lämpökäsittelynäytteille suoritettiin kuva-analyysin jälkeen FEG-SEM (field emission 

gun scanning electron microscope) –tarkastelu Raahessa JEOL JSM 7000F -laitteistolla. 

Tarkasteltaviksi näytteiksi valittiin jokaisesta teräslajista näytteet, jotka oli sammutettu 

580 °C:sta, 400 °C:sta, 100 °C:sta ja 25 °C:sta veteen. Kyseiset lämpötilat ovat olennai-

sia vedynpoistohehkutuksen, teräksen mikrorakenteen ja hehkutuspraktiikoiden vertai-

lujen kannalta. FEG-SEM –tarkasteluun käytettiin samoja nappeja kuin valomikroskoo-

pilla, syövytys tehtiin 2 % Nitalilla. Mikrorakennetarkastelu suoritettiin näytteiden kes-

kilinjalta (10 mm näytteen yläpinnasta). Alla oleva kuva 49. esittää tutkimuksessa käy-

tettyä FEG-SEM –laitetta.  
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Kuva 49: FEG-SEM 

8.5 XRD-mittaukset 

Lämpökäsittelynäytteille suoritettiin XRD-mittaukset Oulun yliopistolla Pasi Juntusen 

toimesta. Mittausten tarkoituksena oli selvittää näytteiden jäännösausteniittipitoisuudet. 

XRD-näytteet hiottiin ja kiillotettiin, kuten läpäisyelektroni- ja valomikrosmikroskoop-

pinäytteet, mutta näytteitä ei napitettu tai syövytetty. Mittauksiin käytettiin Siemens 

D5000 -laitteistoa ja Mo-säteilyä. Mitattu kulmaväli oli 18 < 2θ < 42, ja yksi mittaus 

kesti 30 minuuttia. Faasiosuudet määritettiin Bruker AXS -valmistajan Topas-

ohjelmalla. 



 

 

100 

8.6 Lämpökäsittelynäytteiden kovuusmittaukset 

Lämpökäsittelynäytteille suoritettiin HV10 -kovuusmittaukset Raahessa. Mittauskoh-

daksi valittiin näytteen poikkipinta-alan keskilinja. Kovuusmittauksien tarkoituksena oli 

tukea mikrorakenneanalyysia eli selvittää, mitä faasia teräksen mikrorakenteessa esiin-

tyy eniten. Mittauskohdaksi valittiin näytteen keskilinja (10 mm näytteen yläpinnasta) ja 

yhteen mittaussarjaan kuului kolme mittausta.  

8.7 Gleeble-sauvojen mikrorakennetarkastelu (FEG-SEM) 

Gleeble-sauvojen mikrorakennetarkastelut suoritettiin SSAB Raahen tutkimuskeskuk-

sessa. Tarkastelu tehtiin tukemaan aikaisemmin määritettyjä terästen CTT-diagrammien 

pohjalta tehtyjä mikrorakenneanalyysejä. Tarkastelualueeksi valittiin sauvojen kohdat, 

joihin oli vaikuttanut jäähdytyssimulaation aikana suurimmat lämpötilareaktiot eli toisin 

sanoen tarkasteltiin näytekappaleen poikkipinta-alan mikrorakennetta termoelementin 

kohdalta. Hieet valmistettiin ja tarkasteltiin vastaavalla tavalla kuin osiossa 8.4.  

8.8 Lämpökäsittelynäytteiden austeniitin raekoon määritys 

Lämpökäsittelynäytteet skannattiin ja valokuvattiin. Epäjatkuvaa raerakennetta, rakeen-

kasvua tai muuten epäotollisia ominaisuuksia havaituille näytteille suoritettiin austenii-

tin raekoon määritys keskimääräisen leikkausvälin menetelmän avulla, missä periaat-

teena on määrittää mikrorakennekuvista, kuinka monesti raeraja ylittyy tietyllä matkal-

la. Tämän perusteella saadaan määritettyä mikrorakenteen suhteellinen raekoko.  

8.9 Hehkutuspraktiikoiden valinta ja valssaukset 

Yllä esitettyjen aikaisempien osioiden perusteella valittiin jokaiselle teräslajille niin 

sanottu ”hyvä” ja ”huono” lämpökäsittelyreitti ennen valssausta. Laboratoriovalssausta 

edeltäviksi hehkutuspraktiikoiksi valittiin koesarjat 1. ja 2. Valintaa käsitellään tarkem-

min osioissa 9 ja 10. Hehkutukset ennen laboratoriovalssauksia suoritettiin Oulun yli-
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opistolla vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin tehdyt lämpökäsittelykokeet (katso kohta 

8.2).  

Laboratoriovalssauksilla pyrittiin simuloimaan termomekaanista valssausta, sillä en-

simmäiset pistosarjat ovat teräksen rekristallisaatiolämpötilan yläpuolella. Viimeisim-

mät pistot tehtiin rekristallisaatiolämpötilan alapuolella. Lopuksi valssatulle nauhalle 

suoritettiin sammutus veteen. Kita-asetukset säädettiin siten, että nauhan lopulliseksi 

paksuudeksi tulee 8 mm. Valssaukset suoritettiin jokaiselle teräslajille samalla tavalla, 

jotta lopputuotteiden mekaanisia ominaisuuksia ja niiden mikrorakenteita pystytään 

vertaamaan eri hehkutuspraktiikoiden välillä. 

Pistosarjana käytettiin 7 piston sarjaa. Valssauksen tavoitteellinen lopetuslämpötila oli 

850 °C ja neljä ensimmäistä pistoa oli tarkoitus tehdä terästen rekristallisaatiolämpötilo-

jen yläpuolella. Loput pistot oli tarkoitus tehdä rekristallisaatiolämpötilojen alapuolella. 

Valssin kita-asetukset olivat: 

1. 45 mm  

2. 34 mm 

3. 26 mm 

4. 20 mm 

5. 14 mm 

6. 9 mm 

7. 7,2 mm 

Pistojen välillä käytettiin ilmajäähdytystä. Lämpötilaa kontrolloitiin K-tyypin ter-

moelementillä, joka pistehitsattiin valssattavaan laboratorioaihioon. 

8.10 Iskusitkeyskokeet 

Iskusitkeyskokeet suoritettiin tutkimuskeskuksessa Raahen tehtaalla. Tarkasteltaviksi 

lämpötiloiksi määritettiin -40 °C, -20 °C ja 0 °C. Kokeet tehtiin valssatuille teräksille 

(kaksi eri valssaussarjaa). Iskukoe suoritettiin kolme kertaa jokaisella määritetyllä läm-

pötilalla. Valssatuista nauhoista sahattiin 8 mm paksuisia T-sauvoja. Iskusauvoja ei ko-

neistettu, vaan ainoastaan hiottiin. Iskut suoritettiin poikittain ja pitkittäin valssaussuun-

taan nähden. Näin ollen iskukokeita per teräslaji tuli yhteensä 36 kappaletta. 
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8.11 Valssattujen terästen mikrorakennetarkastelut (FEG-SEM) 

Valssatuille teräsnäytteille tehtiin mikrorakennetarkastelu Raahen tehtaan tutkimuskes-

kuksessa. Jokaisesta valssatusta 8 mm paksuisesta nauhasta sahattiin yksi näyte mahdol-

lisimman keskeltä valssattua nauhaa, jossa teräksen rakenne on tasalaatuisin. Hieet val-

mistettiin poikittain valssaussuuntaan nähden ja tarkastelusuunnaksi valittiin nauhan 

poikkipinta-ala. FEG-SEM –tarkastelua varten näytteet käsiteltiin kuin kohdassa 8.4.  
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9 TULOKSET 

9.1 CCT-diagrammit 

Tässä kappaleessa on esitetty Gleeble-laitteistolla tehtyjen jäähdytyssimulaatioiden tu-

loksia. Tuloksien pohjalta laadittiin teräksien CCT-diagrammit jäähdytysnopeudella 47 

°C/h (kuva 50.). 

 

Kuva 50: Gleeble –laitteistolla määritetyt terästen CCT-diagrammit jäähtymisno-

peudella 47 °C/h.  

CCT-diagrammi kuvaa teräksessä tapahtuvaa tilavuuden muutosta tietyllä lämpötilalla 

eli toisin sanoen teräksessä tapahtuvaa faasimuutosta. Teräslajeilla 36457-03A, 40511-

1A ja 46101-03A faasimuutokset austeniitista ferriitiksi alkavat lämpötilavälillä 650 – 

700 °C ja loppuvat ennen lämpötilaa 600 °C. 29047-04 -lajin faasimuutos alkaa selvästi 

matalammissa lämpötiloissa. Sen austeniitin hajaantuminen alkaa noin 550 °C:ssa ja 

päättyy noin 350 °C:ssa. Faasimuutoksen lämpötila on niin matala, että kyseessä on 

austeniitti - bainiittimuodonmuutos. Joitakin pieniä määriä ferriittiä voi alkaa muodos-

tua noin 700 °C lämpötilassa, sillä käyrän kulmakerroin muuttuu kyseisessä kohdassa. 
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9.2 Gleeble-sauvojen FEG-SEM –tarkastelu 

CCT-diagrammien määrityksessä käytetyt Gleeble-sauvojen mikrorakenteet tarkasteltiin 

FEG-SEM:n avulla. Sauvat kuumennettiin Gleeble-testeissä 900 °C:een ja tämän jäl-

keen suoritettiin jäähdytys huoneen lämpötilaan jäähtymisnopeudella 47 °C/h. Alla ole-

vassa kuvassa (kuva 51.) on esitetty teräslajin 29047-04 Gleeble-sauvan mikrorakenne-

kuva. 

 

Kuva 51: Teräslajin 29047-04 Gleeble-sauvan mikrorakennekuva 

Mikrorakenne on bainiittinen. Se sisältää myös hieman ferriittirakeita, jotka näkyvät 

kuvassa suhteellisen pieninä tummina tasaisina alueina. Ferriittiä rakenteessa on arviolta 

noin 10 %. Kuva 52. esittää 40511-1A -teräksen Gleeble-sauvan mikrorakennetta. 
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Kuva 52: Teräslajin 40511-1A Gleeble-sauvan mikrorakennekuva 

Kyseisen lajin mikrorakenne koostuu ferriitistä ja perliitistä. Kuvan tummat alueet ovat 

ferriittiä ja vaaleat alueet perliittiä, jotka koostuvat lamelleista. Rakenteessa voi olla 

myös pieniä määriä bainiittista ferriittiä. Kuva 53. havainnollistaa lajin 46101-03A 

Gleeble-sauvan mikrorakennetta.  
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Kuva 53: Teräslajin 46101-03A Gleeble-sauvan mikrorakennekuva 

Kyseinen laji on myös ferriittis-perliittinen. Ferriittialueet ovat hieman ohuempia kuin 

lajissa 40511-1A. Kuva 54. havainnollistaa lajin 36457-03A Gleeble-sauvan mikrora-

kennetta.  

 

Kuva 54: Teräslajin 36457-03A Gleeble-sauvan mikrorakennekuva 
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Kuvan 54. mikrorakenne on hyvin samantapainen kuin yllä olevan 46101-03A –lajin 

mikrorakenne eli ferriittis-perliittinen. Ferriittialueet eivät ole kuitenkaan yhtä kapeita, 

kuin kyseisessä lajissa. 

9.3 Sammutetut lämpökäsittelynäytteet 

Lämpökäsittelynäytteet on sammutettu veteen suunnitelluista hehkutuspraktiikoiden 

lämpötiloista (katso kohta 8.2). Tässä osiossa tarkastellaan tarkemmin lämpökäsittely-

näytteiden mikrorakenteita.  

9.3.1 Ferriitin prosentuaaliset osuudet kuva-analyysin perusteella 

Kuvat 55., 56., 57. ja 58. kuvaavat kuva-analyysin perusteella määritettyjä lämpökäsitte-

lynäytteiden ferriittiosuuksia. Koesarjat ilmenevät kuvista 38., 39. ja 40. 

 

Kuva 55: 29047-04 -lajin ferriitin prosentuaaliset osuudet 

Lajin 29047-04 koesarjan 3. näytteissä (kuva 55.) esiintyy enemmän ferriittiä lämpöti-

loissa 25 °C ja 580 °C kuin koesarjan 2. näytteillä. Koesarjalla 1. kyseisessä teräslajissa 

ei esiinny ferriittiä, vaan tarkasteltu mikrorakenne on martensiittinen lämpötilasta riip-

pumatta.  
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Kuva 56: 40511-1A -lajin ferriitin prosentuaaliset osuudet 

Kuten kuvasta 56. voidaan todeta, niin lajilla 40511-1A ferriitin osuudet eivät poiken-

neet juurikaan toisistaan koesarjasta riippumatta. Koesarjalla 1. esiintyy vähiten ferriit-

tiä.  

 

Kuva 57: 46101-03A -lajin ferriitin prosentuaaliset osuudet 

46101-03A lajilla (kuva 57.) koesarjassa 3. esiintyy kuva-analyysin perusteella eniten 

ferriittiä. Koesarjassa 1. on selvästi vähemmän ferriittisiä alueita mikrorakenteessa.   
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Kuva 58: 36457-03A -lajin ferriitin prosentuaaliset osuudet 

36457-03A lajilla kuva-analyysin perusteella (kuva 58.) ferriittialueiden osuus ei juuri 

poikkea toisistaan koesarjasta riippumatta. Lämpötilassa 25 °C koesarjalla 2. esiintyy 

mikrorakenteessa eniten ferriittiä. 

Kuva-analyysin perusteella pystyttiin toteamaan sammutetuissa teräsnäytteissä esiinty-

vän ferriitin prosentuaalinen osuus kontrastieroja säätämällä. Vedynpoistohehkutuksen 

ja lopputuotteen mekaanisten ominaisuuksien kannalta on tärkeä selvittää koostuuko 

teräksen muu rakenne ferriittipohjaisista faaseista (bainiittisesta ferriitistä) vai marten-

siitista. Lämpökäsittelykappaleet on sammutettu veteen korkeista lämpötiloista eli, mi-

käli mikrorakennekuvissa esiintyy martensiittia, niin se on ollut todellisuudessa valuai-

hiossa austeniittina. Muita faasiosuuksia, kuin ferriittiä, tarkastellaan lähemmin valo- ja 

pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvien avulla osiossa 9.3.3. 

9.3.2 Kovuusmittaukset 

HV10 -kovuusmittaukset tehtiin tukemaan mikrorakenneanalyysien tuloksia. Kovuus-

mittaukset on tehty lämpökäsittelynäytteille, jotka on sammutettu veteen tietyistä läm-

pötiloista hehkutuskokeiden aikana. Taulukko 2. havainnollistaa kovuusmittaustuloksia. 

Keltainen väri tarkoittaa koesarjan 1. tuloksia, sininen väri koesarjan 2. tuloksia ja vih-

reä väri koesarjan 3. tuloksia. 
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Taulukko 2: Lämpökäsittelyenäytteiden HV10 -kovuusmittaukset 

 

29047-04 -lajin koesarjan 1. kovuusmittaukset poikkeavat muista kyseisen lajin mitta-

uksista huomattavasti. Yli 500 HV –kovuustulokset viittaavat martensiittiseen mikrora-

kenteeseen (valuaihiossa austeniittina), jossa luultavasti on noin 15% jotain pehmeäm-

pää faasia, luultavasti bainiittia. Koesarjassa 2. mikrorakenne on kovuusmittauksien 

perusteella pääsääntöisesti bainiittista. Koesarjassa 3. mikrorakenne on pääsääntöisesti 

ferriittis-perliittinen kovuuden ollessa noin 200 – 250 HV. 

40511-1A -lajin mikrorakenteet ovat koesarjasta riippumatta ferriittis-perliittisiä. Koe-

sarjan 1. 358 HV kovuusmittaustulos poikkeaa muista mittauksista huomattavasti. Tämä 

voi johtua epäsäännöllisestä raerakenteesta. Mittauskohdan raerakenteessa voi esiintyä 

bainiittia, kuten kuvasta 65. ilmenee. 

46101-03A ja 36457-03A -lajien mikrorakenteet ovat pääsääntöisesti ferriittis-

perliittisiä kovuusmittaustulosten perusteella. 

9.3.3 Mikrorakennetarkastelu 

Valo- ja pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvilla pyrittiin määrittämään teräslajien muut 

faasiosuudet, joita kuva-analyysin perusteella ei pystytty todentamaan. Terästen mikro-

rakennetarkasteluiden tavoitteena on löytää tutkittaville teräksille optimaalisin hehku-

tusreitti vedynpoistohehkutuksen ja lopputuotteen ominaisuuksien kannalta. Kuva-

analyysin perusteella ei voitu päätellä sisältääkö sammutettujen näytteiden muu kuin 

ferriittinen faasiosuus martensiittia vai bainiittia. Tämä faasiero on tärkeä saada selville, 

jotta koesarjoista saadaan selvitettyä ns. hyvä ja huono reitti hehkutuksia ja valssauksia 

ajatellen.  
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Tarkempi terästen mikrorakenneanalyysi suoritetaan laboratoriovalssatuille teräksille 

(osio 9.4). Tässä osiossa tutkittaville teräksille pyritään määrittämään niin sanotut ”hy-

vät” ja ”huonot” hehkutusreitit. Erityisen tärkeitä lämpötiloja hehkutusreittivalintojen 

kannalta ovat 580 °C ennen ja jälkeen vedynpoistohehkutuksen, 25 °C aihion jäähdyttyä 

huoneen lämpötilaan vedynpoistohehkutuksen jälkeen sekä 1280 °C. Hehkutusreittien 

valinnan määrää teräksen mikrorakenne kyseisissä lämpötiloissa. 

CCT-diagrammien perusteella koesarjan 1. 580 °C:ssa tapahtuva vedynpoistohehkutus 

on riskialtis teräksen 29047-04 mikrorakenteelle, sillä austeniitti ei ole kyennyt vielä 

hajaantumaan. Alla oleva kuva 59. kuvaa kyseisen näytteen mikrorakennetta. Näyte on 

sammutettu veteen. 

 

Kuva 59: Koesarjan 1. 29047-04 -lajin FEG-SEM-kuva mikrorakenteesta lämpöti-

lan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen alkaessa), 10 mm näytteen yläpinnasta 
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Kuvan 59. mikrorakenne on martensiittia, joka on paikoitellen itsepäässyttä. Kuvan 

tummemmat alueet ovat pääsemätöntä martensiittia, jotka ovat hiilirikkaampia alueita 

kuin itsepäässeen martensiitin alueet. Toisin sanoen 29047-04 -lajin valetun aihion mik-

rorakenne on ennen vedynpoistohehkutusta austeniittinen, sillä teräs karkenee sammu-

tuksessa martensiitiksi. 

 

Kuva 60: Koesarjan 1. 29047-04 -lajin FEG-SEM-kuva mikrorakenteesta lämpöti-

lan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen jälkeen), 10 mm näytteen yläpinnasta 

Kuva 60. osoittaa, että kyseisen lajin mikrorakenne pysyy martensiittina vedynpoisto-

hehkutuksen jälkeenkin. Toisin sanoen koesarjan 1. 29047-04 -teräslajin valuaihion 

austeniitti ei ole hajaantunut vedynpoistohehkutuksen jälkeen. Päästömartensiitin osuus 

kasvaa vedynpoistohehkutuksen aikana. Kuvan punainen ympyrä esittää aluetta, jossa 

esiintyy päästömartensiittia.  
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Koesarjan 1. 29047-04 -lajin rakenne pysyy martensiittina vedynpoistohehkutuksen 

jälkeisessä ilmajäähdytyksessä huoneen lämpötilaan 25 °C. Kuva 61. havainnollistaa 

kyseistä mikrorakennetta. Kuvan mikrorakenne on martensiittinen. 

 

Kuva 61: Koesarjan 1. 29047-04 -lajin valomikroskooppikuva mikrorakenteesta 

lämpötilan ollessa 25 °C, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x-objektiivi 

Kuvasta 62. havaitaan, että mikrorakenne muuttuu huomattavasti vastaavalla lajilla koe-

sarjassa 2. Kuva 62. havainnollistaa lajin mikrorakennetta 100 °C.ssa ennen vedynpois-

toa. 
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Kuva 62: Koesarjan 2. 29047-04 -lajin valomikroskooppikuva mikrorakenteesta 

lämpötilan ollessa 100 °C, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x –objektiivi 

Kuva 62. osoittaa, että koesarjalla 2. 29047-04 –lajilla on alkanut tapahtua austeniitin 

hajaantumista raerajaferriitiksi. Tätä ei tapahtunut koesarjassa 1. Raerajaferriitti näkyy 

kuvassa vaaleina alueina. Muu rakenne on bainiittinen, jota kovuusmittaustulokset myös 

tukevat (katso kohta 9.3.2).  

Kuva 63. havainnollistaa vastaavan lajin mikrorakennetta vedynpoistohehkutuksen jäl-

keen. Mikrorakenne on valtaosin bainiittinen toisin, kuin koesarjalla 1. mikrorakenne oli 

kyseisessä lämpötilassa martensiittinen. Vaaleita ferriittialueita on myös havaittavissa. 
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Kuva 63: Koesarjan 2. 29047-04 -lajin valomikroskooppikuva mikrorakenteesta 

lämpötilan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen jälkeen), 10 mm näytteen ylä-

pinnasta, 5x –objektiivi 

Vedynpoiston jälkeisen ilmajäähdytyksen jälkeen (lämpötila 25 °C) bainiitin osuus kas-

vaa ja vastaavasti ferriitin osuus vähenee mikrorakenteessa, mutta se pysyy kuitenkin 

hyvin samanlaisena kuin kuvassa 63. 

Koesarjassa 3. teräslajilla 29047-04 mikrorakenne näyttää hyvin samanlaiselta eri heh-

kutusvaiheissa kuin koesarjassa 2. Suurin eroavaisuus on se, että pehmeämpiä faaseja 

esiintyy hieman enemmän, joka ilmenee myös aikaisemmin esitellyistä kovuustuloksis-

takin (hieman matalammat kovuustulosarvot kuin koesarjalla 2.). Valtaosin mikrora-

kenne on bainiittinen. Alla on esimerkkikuva (kuva 64.), joka esittää miltä mikroraken-

ne näyttää teräslajin 29047-04 koesarjalla 3. vedynpoistohehkutuksen jälkeen huoneen 

lämpötilassa. Koesarjalla 2. vaaleita ferriittialueita ei esiinny yhtä paljoa.  
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Kuva 64: Koesarjan 3. 29047-04 -lajin valomikroskooppikuva mikrorakenteesta 

lämpötilan ollessa 25 °C, 10 mm näytteen yläpinnasta, 20x –objektiivi 

Määritettyjen CCT-diagrammien mukaan muilla lajeilla, kuin 29047-04, ei pitäisi esiin-

tyä merkittäviä mikrorakenteellisia riskitekijöitä 580 °C:en vedynpoistohehkutuksen 

kannalta, sillä austeniitin hajaantuminen ferriitiksi pitäisi alkaa vedynpoistohehkutus-

lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa. Tarkastellaan nyt, miltä muiden teräslajien 

mikrorakenteet näyttävät eri prosessivaiheissa pääpiirteittäin. Kuva 65. havainnollistaa 

teräslajin 40511-1A (koesarja 1.) mikrorakennetta vedynpoistohehkutuksen jälkeen 

lämpötilassa 580 °C. 
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Kuva 65: Koesarjan 1. 40511-1A -lajin FEG-SEM-kuva mikrorakenteesta lämpöti-

lan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen jälkeen), 10 mm näytteen yläpinnasta 

Kuva 65. osoittaa, että lajilla 40511-1A koesarjalla 1. mikrorakenteesta löytyy bainiittia 

(alabainiittia), perliittiä sekä ferriittiä. Kovuustulosten perusteella mikrorakenne on pää-

osin ferriittis-perliittinen. Saman teräslajin koesarjojen 2. ja 3. mikrorakenne ei poikkea 

juurikaan kuvan 65. mikrorakenteesta, vaan pehmeämpien faasien osuus (ferriittin ja 

perliitin) kasvaa hieman. Tällöin kovuusarvot pienenevät. Tämä käy ilmi myös kuva-

analyysillä määritetyistä ferriittiosuuksista ja kovuusmittaustuloksista. Kuva 66. ha-

vainnollistaa teräslajin 46101-03A (koesarja 1.) mikrorakennetta vedynpoistohehkutuk-

sen jälkeen lämpötilassa 580 °C. 
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Kuva 66: Koesarjan 1. 46101-03A -lajin FEG-SEM-kuva mikrorakenteesta lämpö-

tilan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen jälkeen), 10 mm näytteen yläpinnas-

ta 

Kuva 66. osoittaa, että lajilla 46101-03A koesarjalla 1. mikrorakenteesta löytyy perliit-

tiä, ferriittiä ja hieman bainiittia. Kovuustulosten perusteella mikrorakenne on pääosin 

ferriittis-perliittinen. Saman teräslajin koesarjojen 2. ja 3. mikrorakenne ei poikkea juu-

rikaan kuvan 66. mikrorakenteesta, vaan pehmeämpien faasien osuus (ferriittin ja perlii-

tin) kasvaa hieman, jolloin kovuusarvot pienenevät. Tämä käy ilmi myös kuva-

analyysillä määritetyistä ferriittiosuuksista. Kuva 67. havainnollistaa teräslajin 36457-

03A (koesarja 1.) mikrorakennetta vedynpoistohehkutuksen jälkeen lämpötilassa 580 

°C. 
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Kuva 67: Koesarjan 1. 36457-03A -lajin FEG-SEM-kuva mikrorakenteesta lämpö-

tilan ollessa 580 °C (vedynpoistohehkutuksen jälkeen), 10 mm näytteen yläpinnas-

ta 

Kuva 67. osoittaa, että lajilla 36457-03A koesarjalla 1. mikrorakenteesta löytyy perliit-

tiä ja ferriittiä. Kovuustulosten perusteella mikrorakenne on ferriittis-perliittinen. Vas-

taavan teräslajin koesarjojen 2. ja 3. mikrorakenne ei poikkea juurikaan kuvan 58. mik-

rorakenteesta, vaan pehmeämpien faasien osuus (ferriittin ja perliitin) kasvaa hieman, 

jolloin kovuusarvot pienenevät. Tämä käy ilmi myös kuva-analyysillä määritetyistä fer-

riittiosuuksista. Liittessä 1. on esitetty lisää teräslajien eri hehkutuspraktiikoiden mikro-

rakennekuvia.  

Edellä esitettyjen tulosten perusteella 29047-04 –teräslajilla havaittiin ongelmia liian 

korkean vedynpoistohehkutuslämpötilan takia koesarjalla 1. Kyseisen lajin mikroraken-

teen raekokoa tarkasteltiin valomikroskoopin avulla austenointilämpötilan lämpökäsitte-
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lynäytteessä. Raekokoa verrattiin vastaavan materiaalin koesarjan 2. lämpökäsittely-

näytteisiin. Taulukko 3. havainnollistaa mitattuja tuloksia. 

Taulukko 3: Lämpökäsittelynäytteiden raekoko austenointilämpötilassa 1280 °C 

 

Kuten taulukosta 3. havaitaan, niin koesarjan 1. raekoko on merkittävästi suurempi kuin 

koesarjan 2. teräslajilla 29047-04. Vastaavaa hajontaa muilla teräksillä tai koesarjoilla ei 

havaittu. Näytteiden mikrorakenteet ovat martensiittisia, sillä ne on sammutettu veteen 

austenointilämpötilasta. Toisin sanoen kyseisessä lämpötilassa teräsaihiot ovat lajista 

riippumatta mikrorakenteeltaan austeniittisia. Koesarjojen 2. ja 3. raekokoerojen tar-

kempaa analyysiä ei tarkasteltu, sillä merkittävää eroa ei havaittu mikrorakennekuvista, 

eikä silmämääräisesti tarkasteltuna. Lopputuotteiden mikrorakenteiden raekoko poikke-

aa määritetyistä tuloksista merkittävästi, sillä valssaustapa vaikuttaa teräksen raekokoon 

ratkaisevasti. Kuvat 68. ja 69. havainnollistavat kyseisiä lämpökäsittelynäytteitä, jotka 

on valokuvattu ja, joista on määritetty taulukon 3. mukainen raekoko. 

 

Kuva 68: Koesarjan 1. teräslajin 29047-04 raerakennekuva 
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Kuva 69: Koesarjan 2. teräslajin 29047-04 raerakennekuva 

Kuten kuvista 68. ja 69. voidaan todeta, niin näytteiden raekoko ja -rakenne ovat hyvin 

erilaisia, vaikka kyseessä on saman lajin teräksiä. Kuvan 68. näytteen raekoko on huo-

mattavasti suurempi kuin kuvan 69. näytteen raekoko 

Koesarjojen FEG-SEM-näytteet myös skannattiin. Liittessä 2. on esitetty skannattuja 

kuvia lämpökäsittelysarjojen rakeenkasvusta hehkutusprosessin aikana teräslajeittain. 

9.3.4 Jäännösausteniittipitoisuudet 

Tässä osiossa käsitellään lämpökäsittelynäytteiden jäännösausteniittipitoisuuksia, jotka 

on määritetty XRD-mittauksilla. 

Kuva 70. havainnollistaa määritettyjä lämpökäsittelysarjan 1. näytteiden jäännösaus-

teniittipitoisuuksia. Merkintä 580 C (2) tarkoittaa lämpötilaa, jossa vedynpoistohehku-

tus on suoritettu. 
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Kuva 70: Lämpökäsittelynäytteiden jäännösausteniittipitoisuudet koesarjalla 1. 

Kuten kuvasta 70. nähdään, niin koesarjan 1. näytteiden jäännösausteniittipitoisuudet 

ovat 1,6 – 5,1 % lämpötilasta ja teräslajista riippuen. Huomionarvoista on 29047-04 –

lajin suuri jäännösausteniittipitoisuus (5,1%) lämpötilassa 1280 °C verrattuna muiden 

lajienjen vastaaviin arvoihin. Kuva 71. havainnollistaa määritettyjä lämpökäsittelysarjan 

2. näytteiden jäännösausteniittipitoisuuksia.  

 

Kuva 71: Lämpökäsittelynäytteiden jäännösausteniittipitoisuudet koesarjalla 2. 
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Kuvasta 71. nähdään, että koesarjan 2. näytteiden jäännösausteniittipitoisuudet ovat 1,6 

– 4,1 % lämpötilasta ja teräslajista riippuen.  Kuva 72. havainnollistaa määritettyjä läm-

pökäsittelysarjan 2. näytteiden jäännösausteniittipitoisuuksia. 

 

Kuva 72: Lämpökäsittelynäytteiden jäännösausteniittipitoisuudet koesarjalla 3. 

Kuvasta 72. nähdään, että koesarjan 3. näytteiden jäännösausteniittipitoisuudet ovat 0,5 

– 5,5 % lämpötilasta ja teräslajista riippuen. Huomionarvoista on 36457-03A –lajin suu-

ri jäännösausteniittipitoisuus (5,5%) lämpötilassa 1280 °C verrattuna muiden lajien vas-

taaviin arvoihin.  

Mitatut jäännösausteniittipitoisuudet ovat suhteellisen matalia teräslajista ja koesarjasta 

riippumatta. Jäännösausteniittipitoisuuksien vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin 

tarkastellaan osiossa 10. 

9.4 Valssatut teräkset 

”Huonoksi” hehkutuspraktiikaksi tutkittaville teräksille valittiin koesarjan 1. mukainen 

hehkutusreitti. Erityisesti teräslajin 29047-04 edellä esitetyt tulokset ovat merkittävästi 

huonompia teräksen vedynpoistohehkutuksen ja lopputuotteen mekaanisten ominai-

suuksien kannalta kuin muiden teräslajien. Valitut hehkutuspraktiikkojen prosessireitit 

on esitetty osiossa 8.2. 
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Yllä esitettyjen tulosten perusteella teräslajeille valittiin niin sanotut ”hyvät” ja ”huo-

not” hehkutusreitit ennen valssauksia. ”Hyväksi” hehkutusreitiksi ennen valssauksia 

tehtäville tutkittaville teräksille valittiin koesarjan 2. mukainen hehkutuspraktiikka, sillä 

alhaisessa lämpötilassa (100 °C:ssa) käynti mahdollistaa austeniitin täydellisen hajaan-

tumisen hitaalla jäähtymisnopeudella. Koesarjan 2. aihion jäähtymisaika ennen vedyn-

poistohehkutusta on pitempi kuin koesarjan 3. jäähtymisaika. Tällöin austeniitilla on 

teoriassa myös enemmän aikaa hajaantua muiksi faaseiksi, jotka edesauttavat vedyn-

poistohehkutuksen onnistumista. Edellä esitetyt koesarjojen 2. tulokset eivät kuitenkaan 

poikkea merkittävällä tavalla koesarjojen 3. tuloksista. Koesarjan 2. hehkutuspraktiikka 

on luultavasti helpompi toteuttaa teollisuudessa kuin koesarjan 3. hehkutuspraktiikka, 

kun volyymit kasvavat.  

Seuraavassa osiossa tarkastellaan, miten valittujen hehkutuspraktiikoiden terästen omi-

naisuudet ja mikrorakenteet poikkeavat toisistaan. Teräkset hehkutetaan valittujen heh-

kutuspraktiikoiden mukaisesti ja sen jälkeen valssataan. 

Alla olevassa kuvassa (kuva 73.) on esitetty lämpötila-aika–kuvaaja suoritetuista labora-

tioriovalssausprosesseista. Teräslajit valssattiin samalla valssausohjelmalla. Valssauksia 

edeltävät aihion hehkutukset suoritettiin valittujen hehkutuspraktiikkojen mukaisesti 

jokaiselle lajille. 
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Kuva 73: Valssausdata 

Laboratoriovalssaukset suoritettiin TMCP DQ-valssauksena. Yllä esitetyn kuvaajassa 

näkyy, millä lämpötilalla ja missä ajassa valssauspistot tapahtuivat. Viimeisimmät pistot 

on tehty niin sanottuna termomekaanisena pistona eli lämpötila on ollut alle teräksen 

rekristallisaatiolämpötilan. Valssatut nauhat sammutettiin veteen.  

9.4.1 Valssattujen nauhojen mikrorakennekuvat 

Tässä osiossa esitellään valssattujen ja sammutettujen nauhojen FEG-SEM –

mikrorakennekuvat. Kuvat on jaettu lajeittain ja koesarjoittain ryhmiin. Kuvat 74. ja 75. 

havainnollistavat teräslajin 29047-04 muodostuvaa mikrorakennetta eri hehkutusprak-

tiikoilla. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200

Lä
m

p
ö

ti
la

 (
°C

) 

Aika (s) 

Valssausdata 



 

 

126 

 

Kuva 74: Koesarjan 1. valssatun 29047-04 -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keskilin-

ja (4mm pinnasta) 

 

Kuva 75: Koesarjan 2. valssatun 29047-04 -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keskilin-

ja (4mm pinnasta) 



 

 

127 

Kuvien 74. ja 75. mikrorakenteet koostuvat pääsemättömästä, vähän päässeestä ja 

enemmän päässeestä martensiitista. Pääsemätön martensiitti näkyy kuvissa tummina 

alueina, joissa ei näy karbidirakennetta rakeen sisällä. Päässeessä martensiitissa karbide-

ja on muodostunut rakeiden sisälle. Kuvat 76. ja 77. havainnollistavat lajin 40511-1A 

muodostuvaa mikrorakennetta eri hehkutuspraktiikoilla. 

 

Kuva 76: Koesarjan 1. valssatun 40511-1A -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keski-

linja (4mm pinnasta) 

 



 

 

128 

 

Kuva 77: Koesarjan 2. valssatun 40511-1A -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keski-

linja (4mm pinnasta) 

Kuvien 76. ja 77. mikrorakenteet koostuvat pääsemättömästä, vähän päässeestä ja 

enemmän päässeestä martensiitista. Pääsemätön martensiitti näkyy kuvissa tummina 

alueina, joissa ei näy karbidirakennetta rakeen sisällä. Päässeessä martensiitissa karbide-

ja on muodostunut rakeiden sisälle. Kummatkin mikrorakenteet ovat kuitenkin hienoja-

koisia. Kuvat 78. ja 79. havainnollistavat laajin 46101-03A muodostuvaa mikroraken-

netta eri hehkutuspraktiikoilla. 
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Kuva 78: Koesarjan 1. valssatun 46101-03A -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keski-

linja (4mm pinnasta) 

 

Kuva 79: Koesarjan 2. valssatun 46101-03A -lajin FEG-SEM-kuva, nauhan keski-

linja (4mm pinnasta) 
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Kuvien 78. ja 79. mikrorakenteet koostuvat pääsemättömästä, vähän päässeestä ja 

enemmän päässeestä martensiitista. Molemmat mikrorakenteet ovat hienojakoisia. Ku-

vat 80. ja 81. havainnollistavat lajin 36457-03A muodostuvaa mikrorakennetta eri heh-

kutuspraktiikoilla. 

 

Kuva 80: Koesarjan 1. valssatun 36457-03A -lajin FE-SEM-kuva, nauhan keskilin-

ja (4mm pinnasta) 
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Kuva 81: Koesarjan 2. valssatun 36457-03A -lajin FE-SEM-kuva, nauhan keskilin-

ja (4mm pinnasta) 

Kuvien 80. ja 81. mikrorakenteet koostuvat pääsemättömästä, vähän päässeestä ja 

enemmän päässeestä martensiitista. Mikrorakenne-erot koesarjojen kesken ovat suhteel-

lisen vähäisiä.  

Valssattujen nauhojen tarkempi mikrorakennetarkastelu käsitellään kappaleessa 10.3. 

Liittessä 3. on esitelty kyseisten lajien ja koesarjojen mikrorakennekuvat, joissa on käy-

tettyä pienempää tarkennusta.  

9.4.2 Iskusitkeyskokeet 

Iskusitkeyskokeet tehtiin valssatuille teräksille poikittain ja pitkittäin valssaussuuntaan 

nähden. Tutkittavat lämpötilat olivat 0 °C, -40 °C ja -60 °C. Tarkoituksena oli löytää 

eroavaisuuksia valssaussarjojen iskukoetuloksissa lajeittain. Näytteet on valssattu sa-

malla tavalla, mutta hehkutettu numeroa vastaavan koesarjan mukaisesti. Alla olevat 

kuvat 82. ja 83. havainnollistavat iskusitkeystuloksia. Sulatusnumeron jälkeinen numero 

esittää valssatun nauhan hehkutuspraktiikkaa (koesarjaa). 
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Kuva 82: Iskusitkeyskokeet poikittain valssaussuuntaan nähden 

Kuva 82. havainnollistaa poikittain valssaussuuntaan nähden tehtyjä iskusitkeystuloksia. 

Lajin 29047-04 poikittain valssaussuuntaan tehdyt iskusitkeyskokeet vaihtelivat välillä 

19 – 36 J/mm
2
 riippuen hehkutuspraktiikasta ja lämpötilasta, jossa kokeet suoritettiin. 

Lajilla 36457-03A vastaavat arvot olivat 24 – 28 J/mm
2
, lajilla 40511-1A 9 – 21 J/mm

2
 

ja lajilla 46101-03A 9 – 17 J/mm
2
. 
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Kuva 83: Iskusitkeyskokeet pitkittäin valssaussuuntaan nähden 

Kuva 83. havainnollistaa poikittain valssaussuuntaan nähden tehtyjä iskusitkeystuloksia 

Lajilla 29047-04 pitkittäin valssaussuuntaan tehdyt iskusitkeyskokeet vaihtelivat välillä 

14 – 39 J/mm
2
 riippuen hehkutuspraktiikasta ja lämpötilasta, jossa kokeet suoritettiin. 

Lajilla 36457-03A vastaavat arvot olivat 27 – 54 J/mm
2
, lajilla 40511-1A 14 – 24 J/mm

2
 

ja lajilla 46101-03A 11 – 21 J/mm
2
. 

Määritetyistä iskusitkeystuloksista pystyttiin havaitsemaan poikkeavuudet, mutta tulos-

ten hajonnan määrittämiseksi koemäärien pitää olla suuremmat. Kyseisissä kokeissa on 

tehty kolme mittausta tietyssä lämpötilassa. 
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10 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa on tarkasteltu kokeellisessa osuudessa määritettyjen mittausmene-

telmin saatuja tuloksia.  

10.1 Mikrorakenteen vaikutus vedynpoistohehkutukseen 

Valetun aihion mikrorakenteella ja aihiokäsittelyjen vedynpoistohehkutuksen tehokkuu-

della on selvä vuorovaikutussuhde. Kaavan (10) avulla saadaan laskettua vedyn dif-

fuusioaikoja eri faaseissa, kun käytetään apuna kuvassa 31. määritettyjä diffuusioker-

toimia eri faaseille. Alla olevassa taulukossa 4. on esitetty vedyn diffuusiomatkalaskel-

mia faasikohtaisesti eri aikayksiköissä. 

Taulukko 4:Vedyn diffuusiomatka ajan funktiona eri faaseissa 

 

Kuten taulukosta 4. havaitaan, niin ferriitissä vedyn diffuusiomatkat tietyssä aikaikku-

nassa ovat huomattavasti suuremmat kuin austeniitissa. Näin ollen vedyn diffuusio on 

merkittävästi nopeampaa ferriitissä kuin austeniitissa. Huomataan myös, että lämpötilaa 

nostamalla diffuusiomatkat kasvavat faasista riippumatta. Lämpötilan nosto kasvattaa 

siis vedyn diffuusionopeutta. Tuloksien perusteella voidaan todeta, että 300 °C:ssa fer-

riittisessä faasissa vedyn diffuusio on lähes yhtä nopeaa kuin 600 °C:ssa austeniittisessa 

faasissa. Lasketut diffuusiomatkat ovat pyöristettyjä arvoja. 
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Taulukko 5: Vedyn diffuusioaika (vetyvapaa) faaseissa eri aihion paksuuksilla  

 

Taulukossa 5. on laskettu vedynpoistohehkutuksen aikoja eri aihiopaksuuksilla. Vedyn 

diffuusiomatkaksi on määritetty vedyn kulkeutuminen aihion keskilinjalta aihion pin-

taan eli esimerkiksi 175 mm paksuisen aihion vedyn diffuusiomatka on 87,5 mm. Täl-

löin aihion tulisi olla laskujen mukaan täysin vetyvapaa teoreettisesti. Todellisuudessa 

aihion vedynpoistohehkutukset kestäisivät kauemman aikaa kuin yllä on laskettu, sillä 

teräs koostuu useista eri faaseista sekä hilavirheistä ja suotaumista, jotka hidastavat ve-

dyn liikettä. Lisäksi suurten teräsaihioiden kuumennukset haluttuihin lämpötiloihin kes-

tävät kauan (Hutchinson et al. 2002).  Lasketuista tuloksista kuitenkin nähdään suuntaa-

antavat arvot, ja etenkin eri faasien ja lämpötilojen tuloksia voi korreloida keskenään. 

Laskelmien perusteella voidaan todeta, että teräksen mikrorakenteen ollessa austeniitti-

nen vedynpoistohehkutuksen tehokkuus on huomattavasti heikompi kuin mikroraken-

teen ollessa ferriittinen. Diffuusiolaskelmien mukaan valetun aihion tulee olla ferriitti-

nen, jotta aihiokäsittelyjen maksimaalinen vedynpoisto saavutetaan. Muutoin vedyn-

poistolämpötilaa tulee nostaa huomattavasti, jotta austeniittisen materiaalin vedynpois-

tohehkutus saadaan vastaavan ferriittisen teräslajin tasolle.  

Tulokset tukevat teoriaa teräksen mikrorakenteen vaikutuksesta vedyn diffuusionopeu-

teen. Atomien paikat kiderakenteissa määräävät, miten ja kuinka nopeasti välisija-

atomien diffuusio etenee teräksen sisällä. Tkk-hilarakenteissa vedyn diffuusion mahdol-

listavien vakanssipaikkojen konsentraatio on suurempi kuin pkk-hilarakenteissa (Porter 

et al. 2009). 
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10.1.1  Austeniitin hajaantuminen tutkittavilla teräslajeilla 

CCT-diagrammien perusteella (kuva 50.) teräslajin 29047-04 austeniitin hajaantumis-

lämpötila oli huomattavasti matalampi kuin muilla teräslajeilla. Tämä selittynee suu-

remman nikkeliseostuksen myötä, sillä nikkeliseostus laskee teräksen A1 –lämpötilaa, ja  

austeniitti pysyy stabiilimpana matalammassa lämpötilassa, kuten kuva 26. esittää. A1- 

lämpötila vaikuttaa aihion jäähdytyksessä muodostuvaan ferriitin kinetiikkaan. Kyseisen 

rajan laskiessa kineettisesti edullisemmin ferriitistä muodostuu Widmanstättenin ferriit-

tiä kuin polygonaalista ferriittiä (Porter et al. 2009).  

Kyseisen teräslajin seostusaste on myös huomattavasti suurempi kuin muilla tutkittavil-

la teräksillä. Tämä tarkoittaa sitä, että teräs karkenee helpommin (Leinonen 2006). 

Jäännösausteniitin stabiilisuuteen vaikuttavat austeniitin suosijat eli muun muassa C, 

Mn, Ni, N ja B. Nämä seosaineet vaikeuttavat jäännösausteniitin hajaantumista. Alla 

olevassa kuvassa (kuva 84.) on laskettu karkeasti tutkittavien teräslajien seosainepitoi-

suudet, jotka stabiloivat austeniittia (C, Mn, Ni, B, N).  

 

Kuva 84: Austeniitin suosijat pääpiirteittäin teräslajeittain 

Kuten kuvasta 84. havaitaan, niin teräslajilla 29047-04 on selvästi muita lajeja enem-

män austenittia stabiloivia seosaineita. Tämä näkyy koesarjan 1. jäännösausteniittipitoi-
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suuksien mittaustuloksissa (kuva 70.), joissa teräksen 29047-04 jäännösausteniittipitoi-

suus on austenointilämpötilassa 1280 °C huomattavasti suurempi kuin muilla teräksillä. 

 Täytyy kuitenkin muistaa, että seosaineet vaikuttavat eri painokertoimilla austeniitin 

stabiilisuuteen. Nikkeliä pidetään yhtenä merkittävimpänä austeniittia stabiloivana seos-

aineena hiilen lisäksi. 29047-04 –teräksessä on nikkeliä muihin tutkittaviin teräksiin 

verrattuna huomattavasti enemmän, joka ilmenee taulukosta 1. Vedynpoistohehkutus on 

suoritettu kyseisellä lajilla (kuva 38.) lämpötilassa, jossa austeniitti ei ole hajaantunut 

ferriitiksi, joka ilmenee myös lajille määritetystä CCT-diagrammista. CCT-diagrammin 

mukaan muilla tutkittavilla teräksillä austeniitti on alkanut hajaantua ennen vedynpois-

tohehkutusta koesarjoista riippumatta. 

10.2 Hehkutuspraktiikkojen vaikutus mikrorakenteeseen 

Tarkastellaan nyt lähemmin hehkutuspraktiikoiden vaikutusta tutkittavien terästen mik-

rorakenteisiin.  

10.2.1 Hehkutuspraktiikoiden vuorovaikutus tutkittavien terästen mikrorakentei-

siin 

Hehkutuspraktiikoiden vuorovaikutusta austeniitin määrään tutkittavissa teräksissä on 

tutkittu mikrorakennekuvien, kuva-analyysin ja kovuusmittauksien avulla. Lämpökäsit-

telynäytteet on sammutettu tarkasteltavista lämpötiloista (kuvat 38. - 40.) veteen, joten 

mikäli mikrorakenteesta löytyy martensiittia, niin toisin sanoen se on ollut todellisuu-

dessa austeniittina tutkittavissa materiaaleissa.  

Kuten edellä todettiin, niin austeniitti ei pääse hajaantumaan 580 °C lämpötilassa tehtä-

vässä hehkutuspraktiikan 1. mukaisessa vedynpoistohehkutuksessa teräslajilla 29047-

04.  Kyseisen lajin sammutetut lämpökäsittelynäytteet ovat koko hehkutusprosessin ajan 

martensiittisia (todellisuudessa austeniittisia valuaihiossa, kuvat 59. - 61.). Austeniitti-

nen mikrorakenne vedynpoistohehkutuksen aikana altistaa teräksen valssatun lopputuot-

teen vetyhaurausriskille, sillä vedyn diffuusio on edellä esitettyjen tulosten mukaisesti 

huomattavasti hitaampaa austeniittisessa mikrorakenteessa kuin ferriittisessä mikrora-

kenteessa. 
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Suuren seostusasteen takia 29047-04 –teräs karkenee koesarjan 1. vedynpoistohehku-

tuksen jälkeisen ilmajäähdytyksen aikana 25 °C lämpötilaan, sillä teräksen lämpökäsit-

telynäytteen mikrorakenne on kyseisessä lämpötilassa martensiittinen (kuva 61.). Muilla 

teräslajeilla martensiittireaktiota ei tapahdu vastaavalla lämpötilalla ja hehkutuspraktii-

kalla mikrorakennekuvien, kuva-analyysin ja kovuusmittaustulosten perusteella. Reak-

tiokinetiikan mukaisesti suuri seostusaste laskee martensiittireaktion loppumislämpöti-

laa. 29047-04 -teräksen mikrorakenteeseen jää jäännösausteniittia, sillä kyseiseen teräk-

seen on seostettu merkittävän paljon austeniittia stabiloivia seosaineita, jolloin austeniit-

ti ei hajaannu täydellisesti. Hehkutusprosessin seuraavassa vaiheessa aihio austenointi-

hehkutetaan 1280 °C lämpötilaan, jolloin 29047-04 –lajin jäännösausteniittipitoisuus 

kasvaa merkittävän paljon, joka ilmenee kuvasta 70. 

Muilla tutkittavilla teräslajeilla austeniitti hajaantuu ferriittisiksi faaseiksi ennen vedyn-

poistohehkutusta koesarjan 1. lämpökäsittelykokeissa. Tämä ilmenee mikrorakenneku-

vien (kuvat 65. – 67. ja liite 1.), kuva-analyysin (kuvat 56. – 58.) ja kovuusmittaustulos-

ten (taulukko 2.) perusteella. Jäännösausteniittipitoisuudet ovat myös merkittävästi pie-

nempiä 1280 °C lämpötilassa austenointihehkutuksen aikana kuin 29047-04 –teräslajilla 

(kuva 70.). Kovuusmittaustulosten perusteella muiden teräslajien vedynpoistohehkutuk-

sen jälkeen sammutettujen lämpökäsittelynäytteiden kovuudet ovat noin 300 HV pie-

nempiä kuin teräksen 29047-04 kovuusarvot. Tästä voidaan päätellä, että austeniitti on 

hajaantunut huomattavasti enemmän näillä teräksillä. 

Muilla lajeilla ei havaittu martensiittia mikrorakennekuvien perusteella missään vai-

heessa koesarjan 1. mukaista hehkutusprosessia ennen austenointia ja sammutusta. 

40511-1A –lajilla (kuva 65.) mikrorakenteesta löytyi ilmajäähdytyksen jälkeen bainiit-

tia, perliittiä sekä ferriittiä mikrorakennekuvien perusteella. Kovuustulosten perusteella 

mikrorakenne on pääosin ferriittis-perliittinen. Lajeilla 46101-03A (kuva 66.) koesarjal-

la 1. mikrorakenteesta löytyi vastaavassa lämpötilassa perliittiä, ferriittiä ja hieman bai-

niittia. Kovuustulosten perusteella mikrorakenne on pääosin ferriittis-perliittinen. Lajilla 

36457-03A (kuva 67.) koesarjalla 1. mikrorakenne oli ferriittis-perliittinen. Kovuustu-

losten perusteella mikrorakenne on ferriittis-perliittinen. 
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Koesarjan 2. mukaisessa hehkutusprosessissa austeniitti alkaa hajaantua ennen vedyn-

poistohehkutusta 29047 -teräslajilla. Kuva 62. osoittaa, että 29047-04 –lajilla on alkanut 

tapahtua austeniitin hajaantumista raerajaferriitiksi ennen vedynpoistoa edeltävää jääh-

dytystä 100 °C lämpötilaan. Vastaavaa austeniitin hajaantumista ei tapahtunut koesar-

jassa 1. kyseisellä lajilla. Raerajaferriitti näkyy kuvassa 62. vaaleina alueina. Muu ra-

kenne on bainiittinen, jota kovuusmittaustulokset myös tukevat. Koesarjan 2. mukaises-

sa hehkutusprosessissa (kuva 39.) aihion jäähtymisaika on noin 18 tuntia ennen kuin 

lämpötila nostetaan vedynpoistohehkutuslämpötilaan. Jäähtymisaika on noin 11 tuntia 

pitempi kuin koesarjan 1. mukaisessa hehkutusprosessissa sekä lämpötila, johon aihio 

jäähdytetään on huomattavasti matalampi. Tällöin austeniitilla on enemmän aikaa ha-

jaantua muiksi faaseiksi. Hitaan jäähtymisen aikana tapahtuu myös vedyn diffuusiota 

ennen varsinaista vedynpoistohehkutusta.  

Jäännösausteniittipitoisuudet ovat kuitenkin noin 1,0 % suurempia koesarjan 2. mukai-

sessa hehkutusprosessissa (kuva 71.) lajilla 29047-04 kuin koesarjan 1. tuloksissa (kuva 

70.) vedynpoistohehkutuksen aikana. Tämä johtunee materiaalin sisäisestä hajonnasta, 

sillä mittauksia ei ole suoritettu samalle näytteelle. Vedynpoistohehkutuksen jälkeisessä 

ilmajäähdytyksessä ja sitä seuraavassa austenoinnissa jäännösausteniittipitoisuudet ovat 

kuitenkin huomattavasti pienempiä koesarjalla 2. kyseisellä lajilla. Austenointilämpöti-

lassa 1280 °C koesarjan 2. jäännösausteniittipitoisuudet ovat noin 3,0 %, kun koesarjan 

1. jäännösausteniittipitoisuudet ovat noin 5,0 % 29047-04 –teräslajilla. Lisäksi koesar-

jan 1. 29047-04 –lajin jäännösausteniittipitoisuudet kasvavat austenointihehkutuksessa, 

kuin vastaavasti muilla teräslajeilla jäännösausteniittipitoisuudet laskevat austenointi-

hehkutuksen aikana. Koesarjan 2. mukaisen hehkutusprosessin voidaan siis olettaa ole-

van parempi mikrorakenteellisesti, kun tarkastellaan aihiokäsittelyjen vedynpoistoheh-

kutusta.  

Muita lajeja tarkasteltaessa kovuusmittaustuloksien perusteella voidaan sanoa, että 

pehmeiden faasien osuudet kasvavat koesarjalla 2. verrattuna koesarjan 1. kovuusmit-

taustuloksiin. Toisin sanoen austeniittia on hajaantunut jäähdytysajan kasvaessa enem-

män ferriittisiksi faaseiksi, mikä ilmenee myös kuva-analyysin perusteella tehtyjen fer-

riitti osuuksien määrityksessä (kuvat 56. – 58.). Jäännösausteniittipitoisuudet ovat vas-

taavalla tasolla kuin koesarjan 1. mitatuissa näytteissä. Ainoa poikkema löytyy 36457-
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03A -lajin austenointilämpötilasta mitatusta näytteestä, joka on noin 2,0 % suurempi 

kuin koesarjan 1. vastaava arvo (kuva 72.). 

Hehkutuspraktiikalla 3. (koesarja 3.) jäähtymisaika ennen vedynpoistohehkutusta on 

noin 10 tuntia ennen vedynpoistohehkutusta (kuva 40.). Austeniitilla ei ole siis teoriassa 

yhtä paljon aikaa hajaantua muiksi faaseiksi kuin hehkutuspraktiikan 2. mukaisessa 

jäähdytyksessä. Austeniitti on kuitenkin alkanut hajaantua ennen vedynpoistohehkutusta 

lajilla 29047-04. Vedynpoistohehkutuksen jälkeisen ilmajäähdytyksen mikrorakenneku-

via tarkasteltaessa hehkutuspraktiikalla 3. esiintyy hieman enemmän ferriittiä kuin heh-

kutuspraktiikalla 2. (kuvat 63., 64. ja liite 1.). Alhaisemmat kovuusmittaustulokset ky-

seisessä lämpötilassa myös tukevat tätä havaintoa. Martensiittia hehkutuspraktiikalla 3. 

ei kuitenkaan esiinny missään vaiheessa hehkutusprosessia ennen austenointia ja sam-

mutusta. Lajin jäännösausteniittipitoisuudet ovat vastaavalla tasolla kuin koesarjalla 2.  

Teräslajeilla 40511-1A, 46101-03A ja 36457-03A ei esiinny hehkutuspraktiikalla 3. 

martensiittia (valuaihiossa todellisuudessa austeniittina) mikrorakenteissa ennen aus-

tenointihehkutusta ja sammutusta (liite 1.). Lajin 40511-1A mikrorakenne on ferriittis-

perliittinen kuten hehkutuspraktiikan 2. mikrorakenne. Kovuustuloksissakaan ei esiinny 

suuria poikkeamia muuten, kuin vedynpoistohehkutuksen jälkeinen mikrorakenne on 

hehkutuspraktiikalla 1. selvästi muita kovempi. Kuva-analyysin perusteella (osio 9.3.1) 

hehkutuspraktiikan 1. näytteissä esiintyy vähemmän pehmeää ferriittiä kuin muilla heh-

kutuspraktiikoilla. Tätä on vaikea todeta mikrorakennekuvista sillä kyseinen teräslaji oli 

hankala syövyttää. 

Lajilla 46101-03A mikrorakenteessa esiintyy hehkutuspraktiikalla 3. vedynpoistohehku-

tuksen jälkeen enemmän ferriittiä kuin hehkutuspraktiikalla 2. Tämä näkyy myös alhai-

simmissa kovuusmittaustuloksissa sekä kuva-analyysituloksissa (kuva 57.). Lajilla 

36457-03A hehkutuspraktiikan 3. mikrorakenne on kuitenkin hyvin samankaltainen 

vedynpoistohehkutuksen aikana (liite 1). Kovuustulosten perusteella hehkutuspraktiikan 

2. vedynpoistohehkutuksen jälkeisessä ilmajäähdytetyssä rakenteessa esiintyy enemmän 

pehmeämpiä faaseja kuin muilla praktiikoilla. Kuva-analyysin tulokset korreloivat ky-

seistä havaintoa. Mikrorakennekuvista tätä on vaikea todeta, sillä kyseisen lajin syövy-

tys oli hyvin haasteellista. Koesarjan 3. jäännösausteniittipitoisuudet (kuva 72.) eivät 
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poikkea muiden koesarjojen mittaustuloksista, muuten kuin 36457-03A lajilla, jonka 

jäännösausteniittipitoisuus on austenointilämpötilassa noin 2,5 % suurempi kuin koesar-

jalla 1. 

Mikrorakennekuvien ja kovuusmittausten perusteella voidaan todeta, että kuva-

analyysilla määritetyt ferriitin osuudet korreloivat tulosten kanssa. Vedynpoistohehku-

tuksen aikana ei tapahdu merkittäviä faasimuutoksia teräksen mikrorakenteessa vedyn-

poistohehkutuksen kannalta. Kovuusarvot hieman nousevat pääsääntöisesti vedynpois-

tohehkutuksen aikana. Mikrorakennekuvien perusteella voidaan todeta, että vedynpois-

tohehkutuksen aikana perliitin lamellimaisuus kasvaa, joka korreloi kovuusarvojen kas-

vamisen kanssa. Vedynpoistohehkutuksen jälkeinen ilmajäähdytetty mikrorakenne on 

kuitenkin pehmeämpi hehkutuspraktiikoilla 2. ja 3. kuin hehkutuspraktiikalla 1. jokai-

sella teräslajilla (taulukko 2.). Mikäli teräksen rakenne on martensiittinen ennen vedyn-

poistohehkutusta, niin päästömartensiitin osuus kasvaa vedynpoistohehkutuksen aikana 

(kuva 60.). 

XRD-mittauksilla määritetyt jäännösausteniittipitoisuudet eivät poikenneet suuresti toi-

sistaan hehkutuspraktiikoiden välillä. Tehdyistä jäännösausteniittimittauksista täytyy 

huomioida se, että mittaukset on tehty tietyllä lämpötilalla ja koesarjalla vain yksi kap-

pale yhdelle teräslajille, jotta diplomityön aikataulussa pysyttiin. Mittausten näytepaikat 

pyrittiin valitsemaan tasalaatuisesta tuotantoaihion kohdasta, mutta täytyy muistaa, että 

koostumukset vaihtelevat aina teräksen sisäisesti ja suotautumista on voinut tapahtua 

näytteessä.  

XRD-mittauksien mittaustarkkuus voi olla pienillä jäännösausteniittipitoisuuksilla epä-

tarkka, joten tämäkin tulee ottaa huomioon jatkotutkimuksia ajatellen. Täytyy kuitenkin 

todeta, että muuta yhtä luotettavaa menetelmää faasiosuuksien määrittämiseen ei ole 

kuin XRD. XRD-mittaukset tehnyt Pasi Juntunen arvioi, että mittaustarkkuus jään-

nösausteniittipitoisuusmittauksissa on noin prosenttiyksikön luokkaa. Jatkossa jään-

nösausteniittipitoisuusmittauksia olisi syytä tehdä useampi tietyssä lämpötilassa tietylle 

materiaalille, jotta mittausvirheet voidaan sulkea pois saaduista tuloksista 
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10.2.2 Vedynpoistohehkutettavan teräksen mikrorakenteen vaikutus lopputuot-

teen ominaisuuksiin 

Vedynpoistohehkutettavan teräksen mikrorakenne vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuk-

siin. Mikäli vedynpoistohehkutettavan teräksen mikrorakenne on austeniittinen, niin 

vedyn diffuusio on hidasta. Mikäli austeniittisen mikrorakenteen vedynpoistohehkus-

prosessi on tehty liian nopeasti, niin lopputuote altistuu vetyhauraudelle. Tutkimuksen 

tulosten mukaan austeniittinen mikrorakenne altistaa teräksen myös muisti-ilmiölle ve-

dynpoistohehkutuksen ja sitä seuraavan austenoinnin yhteydessä. 

Teräslajilla 29047-04 havaittiin muisti-ilmiön takia tapahtuvan rakeenkasvua (taulukko 

3.). Hehkutuspraktiikalla 1. 29047-04 –teräs karkenee ilmassa vedynpoistohehkutuksen 

jälkeen martensiitiksi (kuva 61.) ja jäähdytyksen jälkeisessä austenointihehkutuksessa 

rakenteen raekoko sekä jäännösausteniittipitoisuus kasvavat kontrolloimattomasti ver-

rattuna muiden terästen vastaaviin arvoihin. Austeniitin raekoko oli kyseisellä teräksellä 

vedynpoistohehkutuksen jälkeisen ilmajäähdytyksen jälkeen koesarjassa 1. keskimäärin 

656 µm, kun vastaavasti hehkutuspraktiikalla 2. se oli 143 µm. Sammutetun näytteen, 

jossa rakeenkasvun todettiin tapahtuvan, jäännösausteniittipitoisuus oli noin 3,0 % suu-

rempi kuin muilla vastaavilla lajeilla kyseisessä lämpötilassa (kuva 70.). Jäännösaus-

teniittipitoisuuden kasvu siis edesauttaa muisti-ilmiön etenemistä. 

Hehkutuspraktiikalla 3. teräslajilla 46101-03A havaitaan vastaavaa jäännösausteniittipi-

toisuuden kasvua (kuva 72.) austenointihehkutuksen aikana, mutta raekoko ei kuiten-

kaan kasva austenointihehkutuksessa. 29047-04 –laji pysyy austeniittisena koko vedyn-

poistohehkutuksen ajan hehkutuspraktiikalla 1., joten austeniittinen mikrorakenne ve-

dynpoistohehkutuksen aikana tai ilmassa karkeneminen martensiitiksi luultavasti 

edesauttavat muisti-ilmiön syntymistä teräksessä, kuten kappaleessa 7. esitetään.  

Muut teräslajit, kuin koesarjan 1. teräslaji 29047-04, pysyvät ferriittispohjaisina hehku-

tuspraktiikasta ja prosessivaiheesta riippumatta, eikä niillä havaittu jäännösausteniittipi-

toisuuksien ja rakeenkasvun välillä vastaavia vuorovaikutussuhdetta. Näin ollen aus-

teniittinen mikrorakenne vedynpoistohehkutuksessa altistaa teräksen muisti-ilmiölle, 

kuten Bhadeshia (2001: 235) totesi. Muilla lajeilla ei havaittu muisti-ilmiötä tai rakeen-
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kasvua tapahtuvan hehkutusprosessien aikana. Tutkimuksessa mitatut jäännösausteniit-

tipitoisuudet ovat suhteellisen matalia teräslajista ja koesarjasta riippumatta.  

Austeniitin muuttuessa martensiitiksi tai martensiittis – bainiittiseksi mikrorakenteeksi 

tapahtuu tilavuuden muutos, joka johtaa jännitystilojen syntymiseen, erityisesti seoste-

tuimmalla teräslajilla 29047-04. Tämä voi aiheuttaa ongelmia teoriaosuudessa esitetty-

jen tutkimuksien mukaan, joten aihion laatu ja kunto ilmajäähdytyksen jälkeen olisi 

syytä tarkastaa jatkossa ennen austenointihehkutusta.  

Karkeneminen voidaan myös estää kokonaan tai ainakin hidastaa vedynpoistohehkutuk-

sen jälkeisellä huppujäähdytyksellä, jolloin aihion jäähtymisaika pitenee. Tällöin raken-

teesta ei tule niin luja ja kova, jolloin austeniitti – martensiittimuodonmuutoksesta ai-

heutuva tilavuuden muutos ei aiheuta niin suuria jännitystiloja teräksen sisäisesti. Täl-

löin myös alttius vetymurtumille vähenee (Hutchinson et al. 2002).  

10.3 Valssattujen terästen iskusitkeystuloksien korrelaatio hehkutus-

praktiikoilla saavutettuihin mikrorakenteisiin 

Valssatut teräkset koostuvat pääsemättömästä ja päässeestä martensiitista teräslajista 

riippumatta (kuvat 74. – 81.). Lajien 29047-04 ja 40511-1A koesarjojen 1. mikroraken-

teet ovat karkeampia kuin vastaavien terästen koesarjojen 2. mikrorakenteet. Koesar-

joissa 2. päästömartensiitin alueet ovat pienempiä, enemmän päässeitä sekä hienojakoi-

sempia. Lisäksi lajilla 40511-1A esiintyy koesarjassa 1. enemmän pääsemättömän mar-

tensiitin alueita kuin koesarjassa 2. 

Teräslajilla 46101-03A koesarjojen mikrorakenne-erot ovat pienempiä kuin edellä tar-

kastelluissa lajeissa (liite 3.). Koesarjassa 1. esiintyy enemmän pääsemättömän marten-

siitin alueita kuin koesarjassa 2. Koesarjassa 2. päästömartensiitin karbidirakenne erot-

tuu selvemmin ja mikrorakenne on hienompaa kuin koesarjassa 1. Molemmat mikrora-

kenteet ovat hienojakoisia. Teräslajilla 36457-03A mikrorakenne-erot koesarjojen kes-

ken ovat vähäisiä. Koesarjassa 2. esiintyy enemmän pääsemättömän sälemartensiitin 

alueita kuin koesarjassa 1. Koesarjassa 1. päästömartensiitin karbidit erottuvat selke-
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ämmin. Yleisesti voidaan sanoa, että mikrorakenteet ovat jokaisella lajilla ja lajien koe-

sarjoilla hienojakoisia.  

Teräslaji 36457-03A on mikrorakennekuvien perusteella eniten päässyt koesarjan 1. 

tutkittavista teräksistä, sillä päästömartensiitin osuus on suurin verrattuna lajeihin sekä 

karbidirakenne näkyy kuvista selkeimmin. Rakenteesta löytyy myös useita pääsemättö-

män martensiitin alueita. Kyseinen laji on karkein verrattuna muiden terästen rakentei-

siin.  Teräslaji 46101-03A on mikrorakennekuvien perusteella toiseksi eniten päässyt, 

sillä karbidirakenne erottuu myös selvästi. Kyseisellä lajilla on myös pääsemättömän 

martensiitin alueita mikrorakenteessa, kuten myös lajilla 40511-1A. Kyseiset alueet 

ovat heikommin syöpyneet kuin päästömartensiitin alueet. Teräslaji 40511-1A on vähi-

ten päässyt tutkittavista koesarjan 1. teräksistä. 29047-04 -lajissa huonosti syöpyneitä 

pääsemättömän martensiitin alueita ei erota yhtä selkeästi, karbidirakenne on paikoin 

havaittavissa.  

Teräslaji 36457-03A on mikrorakennekuvien perusteella eniten päässyt koesarjan 2. 

tutkittavista teräksistä, sillä päästömartensiitin osuus on suurin verrattuna muihin lajei-

jin sekä karbidirakenne näkyy kuvista selkeimmin. Lajin mikrorakenne on koesarjan 2. 

lajeista karkein. Laji 46101-03A on mikrorakennekuvien perusteella toiseksi eniten 

päässyt. Mikrorakenne ei poikkea 36457-03A –teräslajista juurikaan. Koesarjojen 2. 

lajien 29047-04 ja 40511-1A mikrorakenteet ovat hyvin lähellä toisiaan. 29047-04 on 

lajeista enemmän päässyt, sillä päästömartensiitin karbidirakenteet erottuvat kuvista 

selkeämmin. Raekoot ovat samankaltaisia.  

Hehkutuspraktiikan 2. (koesarja 2.) iskusitkeystulokset eivät poikkea hehkutuspraktiik-

kan 1. iskusitkeystuloksista lajeilla 36457-03A ja 46101-03A. Kyseisten lajien iskusit-

keysmittauksien alueet menevät limittäin tuloksia tarkasteltaessa (kuva 82. ja 83.). 

36457-04 –lajilla iskusitkeysarvot on korkeimmat tutkittavista teräksistä. Mikroraken-

nekuvien perusteella kyseinen teräs on päässyt eniten, jolloin sitkeysarvojenkin tulisi 

olla parhaimmat tutkittavista teräksistä. Korkea boori- ja hiiliseostus laskee 46101-03A 

–lajin iskusitkeysarvoja, vaikka teräs on mikrorakenteen osalta suhteellisen päässyttä. 

Boori ja hiili vähentävät teräksen sitkeyttä ja murtovenymää, jolloin teräksen transi-

tiokäyrästä muodostuu loiva sekä ylä- ja alahyllyenergiat laskevat. Lajeilla 29047-04 ja 
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40511-1A havaittiin iskusitkeystuloksissa eroja eri hehkutuspraktiikoilla. Kuvat 85. ja 

86. havainnollistavat iskusitkeystuloksia, jotka poikkeavat toisistaan. 

 

Kuva 85: Poikittain valssaussuuntaan nähden tehtyjen iskusitkeystulosten poik-

keavuudet 

Kuva 85. havainnollistaa poikittain valssaussuuntaan nähden tehtyjen iskusitkeystulos-

ten poikkeavuuksia. 29047-1 ja 29047-2 lajien välillä havaitaan poikkeavuuksia lämpö-

tilassa 0 °C sekä lajien 40511-1 ja 40511-2 välillä lämpötilassa -40 °C, kyseisten lajien 

iskusitkeysmittauksien alueet eivät mene limittäin tuloksia tarkasteltaessa, joten tulok-

sista löytyy tilastollista eroavaisuutta. Iskusitkeysarvot ovat luultavasti terästen transi-

tioalueella, sillä arvot nousevat lämpötilan kasvaessa.  
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Kuva 86: Pitkittäin valssaussuuntaan nähden tehtyjen iskusitkeystulosten poik-

keavuudet 

Kuva 86. havainnollistaa poikittain valssaussuuntaan nähden tehtyjen iskusitkeystulos-

ten poikkeavuuksia. Lajien 40511-1 ja 40511-2 välillä havaitaan poikkeavuuksia is-

kusitkeysarvoissa lämpötilassa -0 °C. Kyseisten lajien iskusitkeysmittausalueet eivät 

mene limittäin tuloksia tarkasteltaessa. Iskusitkeysarvot ovat luultavasti terästen transi-

tioalueella, sillä arvot nousevat lämpötilan kasvaessa. 

Hehkutuspraktiikalla 1. 29047-04 –lajin iskusitkeysarvot poikittain valssaussuuntaan 

nähden olivat keskimäärin 3 J/mm
2
 pienempiä kuin hehkutuspraktiikan 2. vastaavat 

arvot lämpötilassa 0 °C. Vastaavat arvot hehkutuspraktiikan 1. lajilla 40511-1A lämpö-

tilassa -40 °C olivat 2 J/mm
2
 heikommat kuin hehkutuspraktiikalla 2. Kyseisella teräsla-

jilla havaittiin myös keskimäärin 2 J/mm
2
 suuremmat iskusitkeysarvot pitkittäiseen 

valssaussuuntaan lämpötilassa 0 °C. 

Teräslajit 29047-04 ja 40511-1A ovat koostumukseltaan lähes samanlaisia, paitsi 

29047-04 –lajiin on seostettu enemmän nikkeliä ja molybdeeniä (taulukko 1.). Lajin 

40511-1A hiilipitoisuus on puolestaan 0,36%, kun lajilla 29047-04 se on 0,3%. Hiilipi-

toisuuden kasvaessa iskusitkeysarvojen tulisi laskea, sillä hiilipitoisuuden kasvu nostaa 

kovuutta. Tästä syystä lajin 40511-1A iskusitkeysarvot ovat paikoin jopa noin 30 J/mm
2
 

matalampia kuin lajin 29047-04 iskusitkeysarvot. Lajin 29047-04 suurempi nikkeliseos-
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tus parantaa erityisesti teräksen murtumissitkeyttä, kun taas molybdeenin on todettu 

parantavat martensiittisten terästen iskusitkeyttä laskemalla teräksen transitiolämpötilaa. 

Molybdeeniseostus myös ehkäisee ylempää päästöhaurautta teräksissä, joka ilmenee 

noin 600 °C lämpötilassa, jos mietitään lopputuotteen ominaisuuksia. Molybdeeni vai-

kuttaa lopputuotteen iskusitkeysarvoihin parantavasti. Kyseisten terästen mikroseostuk-

set, jotka auttavat pienen raekoon saavuttamisessa valssauksen yhteydessä, eivät poik-

kea juuri toisistaan. Kyseisten lajien raekoot näyttävät hyvin paljon samanlaisilta koe-

sarjasta riippumatta. 

Kuten edellä todettiin, niin 40511-1A –laji on vähiten päässyt tutkituista teräksistä, ja 

tämä näkyy myös huonommin iskusitkeystuloksissa verrattuna 29047-04 –lajin iskusit-

keystuloksiin. Kyseinen eroavaisuus johtunee erilaisesta seostuksesta, jota aikaisemmin 

käsiteltiin tässä osiossa. Iskusitkeysarvot kyseisellä lajilla ovat paremmat lämpötilassa -

40 °C koesarjalla 2. kuin koesarjalla 1. Mikrorakenne on tällöin päässyt enemmän ja 

hienojakoisempaa. Vastaava havaittiin myös lajilla 29047-04 koesarjan 2. paremmissa 

iskusitkeystuloksissa. 

Paremmat iskusitkeystulokset koesarjalla 2. johtuvat luultavasti pitemmästä hehkutus-

prosessista. Austeniitti on hajaantunut ferriitiksi (kuva 62.), toisin kuin koesarjan 1. 

29047-04 –teräksellä. Koesarjalla 2. valettu aihio on jäähdytetty 100 °C lämpötilaan, 

tämän jälkeen se on kuumennettu varsinaiseen vedynpoistolämpötilaan (580 °C) ja ve-

dynpoistohehkutettu 14 tuntia. Kokonaishehkutusprosessiaika on pitempi kuin koesar-

jassa 1. Lämpökäsittelynäytteiden perusteella hehkutuspraktiikan 1. mikrorakenne on 

austeniittinen vedynpoistohehkutuksen aikana, kun hehkutuspraktiikalla 2. se on ferriit-

tinen. Vety diffuntoituu ferriittisestä mikrorakenteesta paremmin kuin austeniittisesta, 

joka todettiin aikaisemmin. Iskusitkeystulosten ja mikrorakenneanalyysien perusteella 

voidaan todeta, että vedyn parempi diffuusio parantaa lopputuotteiden iskusitkeystulok-

sia hehkutuspraktiikalla 2.  

Hehkutuspraktiikalla 2. karbidit ovat myös voineet palloittua enemmän pitemmän heh-

kutusajan ansiosta, jolloin kovuuden tulisi laskea ja sitkeyden parantua. Hehkutuspro-

sessin pidentäminen näkyi karbidirakenteen parempana erottumisena valssattujen nau-
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hojen koesarjan 2. mikrorakennekuvissa (liite 3.). Karbidien muodosta on vaikea tehdä 

tarkempaa analyysiä mikrorakennekuvien haasteellisten syövytysten takia. 

Teräslajeilla 46101-03A ja 36457-03A ei havaittu suuria mikrorakenne-eroa eri hehku-

tuspraktiikkojen välillä. Tämän takia iskusitkeysarvotkaan eivät poikkea lajikohtaisesti 

eri hehkutustuspraktiikoita tarkasteltaessa. Terästen matalan lämpötilan iskukoetulokset 

(-60 °C) iskusitkeystulokset eivät poikkea toisistaan lajista ja hehkutuspraktiikoista riip-

pumatta. Tämä voi johtua siitä, että vedyn aiheuttama haurausilmiö vähenee matalissa 

lämpötiloissa. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDO-

TUKSET 

Teräksen mikrorakenteen tulee olla ferriittispohjainen, jotta valetulle aihiolle tehtävä 

vedynpoistohehkutus olisi mahdollisimman tehokas ja vedystä aiheutuvat ongelmat 

lopputuotteelle pystyttäisiin välttämään. Hehkutuspraktiikan 1. (kuva 38.) mukainen 

hehkutusprosessi ei ole vedynpoiston kannalta tehokas teräslajille 29047-04. Austeniitti 

ei ehdi hajaantua ferriitiksi ennen vedynpoistohehkutusta, jolloin vedynpoiston tehok-

kuus heikkenee merkittävästi. Kyseistä hehkutuspraktiikkaa on muutettava tai vedyn-

poistohehkutuslämpötilaa laskettava, jotta faasimuutos ehtii tapahtua. 

Ferriittisessä mikrorakenteessa vedyn diffuusio on huomattavasti nopeampaa kuin aus-

teniittisessa mikrorakenteessa. Esimerkiksi 600 °C lämpötilassa tehtävässä yhden päi-

vän mittaisessa vedynpoistohehkutuksessa vedyn diffuusiomatka ferriittisessä mikrora-

kenteessa on noin 46,6 mm kun austeniittisessa mikrorakenteessa se on vastaavasti 15,6 

mm. Vedynpoistohehkutuslämpötilan nosto kasvattaa vedyn diffuusiota ja tehostaa pro-

sessia.  

Hehkutuspraktiikoilla 2. ja 3. (kuvat 39. ja 40.) austeniitti hajaantuu kaikilla teräslajeilla 

ferriittispohjaisiksi mikrorakenteeksi ennen vedynpoistohehkutusta. Rakeenkasvua tai 

vedystä aiheutuvaa iskusitkeyden heikkenemistä ei havaita millään tutkimuksessa mu-

kana olevilla teräksillä kyseisillä hehkutuspraktiikoilla. Valetun aihion jäähtymis- ja 

kokonaishehkutusprosessiajan kasvaessa austeniitti kykenee hajaantumaan paremmin. 

Tällöin tapahtuu myös vedyn diffuusiota ennen varsinaista vedynpoistohehkutusta. Dif-

fuusioaika pitenee jäähdytysajan kasvaessa ennen vedynpoistohehkutusta. Austeniitin 

hajaantumiseen vaikuttaa myös lämpötila, johon valettu aihio jäähdytetään ennen ve-

dynpoistohehkutusta.  

Kun tarkastellaan vedynpoistohehkutuksen jälkeistä ilmajäähdytystä, niin hehkutusprak-

tiikoilla 2. ja 3. teräslajien mikrorakenteet pehmenevät verrattuna hehkutuspraktiikan 1. 

vastaaviin lajeihin, etenkin seostetuimmilla 29047-04 ja 40511-1A –teräslajeilla (tau-

lukko 2.). Tämä johtunee hehkutuspraktiikoiden 2. ja 3. pidemmästä prosessiajasta en-

nen vedynpoistohehkutusta. Tällöin austeniitilla on enemmän aikaa hajaantua ferriitti-
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siksi faaseiksi ja vedynpoistohehkutuksen jälkeisen ilmajäähdytyksen aikana teräkseen 

ei muodostu niin lujia ja kovia faasirakenteita. Teräkset ovat hehkutuspraktiikasta riip-

puen pääsääntöisesti ferriittis-perliittisiä. Teräslajilla 29047-04 esiintyy kyseisessä läm-

pötilassa (osio 9.3.3) hehkutuspraktiikalla 1. mikrorakenteessa martensiittia ja bainiittia, 

teräslajilla 40511-1A ferriitin ja perliitin lisäksi bainiittia ja 46101-03A -lajilla esiintyy 

ferriitin ja perliitin lisäksi pieniä määriä bainiittia. 36457-03A –teräslaji on täysin ferriit-

tis-perliittinen. Ferriittis - perliittisen tai bainiittisen mikrorakenteiden välillä ei havaittu 

eroavaisuuksia vedyn diffuusioajoissa tai vedystä johtuvan mekaanisten ominaisuuksien 

heikkenemisessä.  

Puutteellinen vedynpoistohehkutus johtaa erikoisterästen lopputuotteen ominaisuuksien, 

erityisesti sitkeysominaisuuksien ja halkeiluherkkyyden, heikkenemiseen. Vedynpoisto-

hehkutuksen jälkeisen ilmajäähdytyksen jälkeen tehtävästä 1280 °C austenointilämpöti-

lasta sammutettiin lämpökäsittelynäyte veteen, tällöin havaittiin tapahtuneen austeniitin 

rakeenkasvua 29047-04 –teräslajilla hehkutuspraktiikalla 1. Austeniitin raekoko oli täl-

löin keskimäärin 656 µm, kun vastaavasti hehkutuspraktiikalla 2. se oli 143 µm. Rae-

koon kasvu johtui muisti-ilmiöstä, jota ei muilla hehkutuspraktiikoilla havaita. Sammu-

tetun näytteen, jossa rakeenkasvun todettiin tapahtuvan, jäännösausteniittipitoisuus oli 

noin 3,0 % suurempi kuin muilla vastaavilla lajeilla kyseisessä lämpötilassa (kuva 70.). 

Ennen austenointihehkutusta kyseisen teräksen jäännösausteniittipitoisuus on samalla 

tasolla lämpötilassa 25 °C verrattuna muiden terästen jäännösausteniittipitoisuuksiin 

vastaavassa lämpötilassa. Hehkutuspraktiikalla 1. 29047-04 –teräs karkenee ilmassa 

vedynpoistohehkutuksen jälkeen martensiitiksi ja jäähdytyksen jälkeisessä austenointi-

hehkutuksessa rakenteen raekoko (kuva 68.) sekä jäännösausteniittipitoisuus kasvavat 

kontrolloimattomasti verrattuna muiden terästen vastaaviin arvoihin (kuva 70.). Jään-

nösausteniittipitoisuuden kasvu siis edesauttaa muisti-ilmiön etenemistä. 

Hehkutuspraktiikalla 3. teräslajilla 46101-03A havaitaan vastaavaa jäännösausteniittipi-

toisuuden kasvua (kuva 72.) austenointihehkutuksen aikana, mutta raekoko ei kuiten-

kaan kasva austenointihehkutuksessa. 29047-04 -laji pysyy austeniittisena koko vedyn-

poistohehkutuksen ajan hehkutuspraktiikalla 1., joten austeniittinen mikrorakenne ve-

dynpoistohehkutuksen aikana tai ilmassa karkeneminen martensiitiksi luultavasti 
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edesauttavat muisti-ilmiön syntymistä teräksessä, kuten kappaleessa 7. esitetään. Jatko-

tutkimuksen kannalta tämä riippuvuussuhde on syytä selvittää, jotta muisti-ilmiön muo-

dostuminen pystytään estämään tulevaisuudessa. Muut teräslajit pysyvät ferriittispohjai-

sina hehkutuspraktiikasta ja prosessivaiheesta riippumatta, eikä niillä havaittu jään-

nösausteniittipitoisuuksien ja rakeenkasvun välillä vastaavia vuorovaikutussuhdetta. 

XRD-mittauksilla määritetyt jäännösausteniittipitoisuudet eivät poikenneet, muutoin 

kuin yllä esitetyissä tilanteissa, suuresti toisistaan hehkutuspraktiikoiden välillä. Teh-

dyistä jäännösausteniittimittauksista täytyy huomioida se, että jäännösausteniittipitoi-

suusmittaukset on tehty tietyllä lämpötilalla ja koesarjalla vain yksi kappale yhdelle 

teräslajille, jotta diplomityön aikataulussa pysyttiin. Mittausten näytepaikat pyrittiin 

valitsemaan tasalaatuisesta valetun aihion kohdasta, mutta täytyy muistaa, että koostu-

mukset vaihtelevat aina teräksen sisäisesti ja suotautumista on voinut tapahtua aihiossa.  

XRD-mittauksien mittaustarkkuus voi olla pienillä jäännösausteniittipitoisuuksilla epä-

tarkka, joten tämäkin tulee ottaa huomioon jatkotutkimuksia ajatellen. Täytyy kuitenkin 

todeta, että muuta yhtä luotettavaa menetelmää faasiosuuksien määrittämiseen ei ole 

kuin XRD. XRD-mittaukset tehnyt Pasi Juntunen arvioi, että mittaustarkkuus jään-

nösausteniittipitoisuusmittauksissa on noin prosenttiyksikön luokkaa. Jatkossa jään-

nösausteniittipitoisuusmittauksia olisi syytä tehdä useampi tietyssä lämpötilassa tietylle 

materiaalille, jotta mittausvirheet voidaan sulkea pois saaduista tuloksista. 

Austeniitin muuttuessa martensiitiksi tai martensiittis – bainiittiseksi mikrorakenteeksi 

tapahtuu tilavuuden muutos, joka johtaa jännitystilojen syntymiseen erityisesti seoste-

tuimmalla teräslajilla 29047-04. Tämä voi aiheuttaa ongelmia teoriaosuudessa esitetty-

jen tutkimuksien mukaan, joten aihion laatu ja kunto ilmajäähdytyksen jälkeen olisi 

syytä tarkastaa jatkossa ennen austenointihehkutusta. Karkeneminen voidaan myös es-

tää kokonaan tai ainakin hidastaa vedynpoistohehkutuksen jälkeisellä huppujäähdytyk-

sellä, jolloin aihion jäähtymisaika pitenee. Tällöin rakenteesta ei tule niin luja ja kova, 

jolloin austeniitti – martensiittimuodonmuutoksesta aiheutuva tilavuuden muutos ei ai-

heuta niin suuria jännitystiloja teräksen sisäisesti. Tällöin myös alttius vetymurtumille 

vähenee.  
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Herringin (2015) mukaan, mikäli valssauksen jälkeinen nauhan jäähdytys ei onnistu 

tasaisesti koko naudan pituudelta, niin nauhan keulaan voi jäädä jäännösausteniittia 

martensiittisissa teräksissä. Tällöin vety poistuu kelauksen jälkeen heikommin keulausta 

kuin nauhan hännästä, mikä voi johtaa nauhan aukikelauksessa halkeamia, kun jään-

nösausteniitti muuttuu deformaation myötä martensiitiksi.  Jatkotutkimuksessa kyseinen 

laji voitaisiin hehkuttaa praktiikoiden 2. ja 3. mukaisesti ja leikata ilma- ja huppujäähdy-

tetyistä aihioista makroetsausnäytteet, joista tutkittaisiin kyseisen ilmiön vaikutusta ai-

hion ominaisuuksiin.  

Terästen seostusaste vaikuttaa austeniitin stabiilisuuteen. Austeniittia stabiloivia seosai-

neita ovat muun muassa C, Ni, Mn, N ja B. Näiden seosainepitoisuuksien kasvaessa 

austeniitti pysyy stabiilimpana matalammissa lämpötiloissa, jolloin austeniitin hajaan-

tuminen vaikeutuu ja rakenteeseen voi jäädä jäännösausteniittia. Teräslaji 29047-04 on 

tutkittavista teräksistä seostetuin ja siinä on selvästi eniten austeniittia stabiloivia seos-

aineita (kuva 84.). Tämän takia sen austeniitin hajaantuminen alkaa noin 150 °C mata-

lammassa lämpötilassa (noin 550 °C:ssa) kuin muilla tutkittavilla teräksillä (kuva 50.). 

Pieniä määriä ferriittiä voi kuitenkin alkaa muodostua noin 700 °C lämpötilassa, mikä 

ilmenee määritetystä CCT-diagrammista (kuva 50.) ja Gleeble-sauvojen mikrorakenne-

tarkasteluista. Seosaineet vaikuttavat austeniitin stabiilisuuteen eri painokertoimilla.  

Valssattujen nauhojen mikrorakenne koostuu, teräslajista ja hehkutuspraktiikasta riip-

pumatta, pääsemättömästä ja päässeestä martensiitista (kuvat 74. – 81. sekä liite 3.). 

Hehkutuspraktiikan 1. mukaan hehkutetuilla, ja hehkutuksen jälkeen valssatuilla teräk-

sillä havaittiin heikompia iskusitkeysarvoja lajeilla 29047-04 ja 40511-1A kuin hehku-

tuspraktiikan 2. vastaavilla lajeilla (kuvat 82. ja 83.). Valssaukset suoritettiin hehkutus-

praktiikasta riippumatta samalla lailla. Hehkutuspraktiikalla 1. 29047-04 –lajin iskusit-

keysarvot poikittain valssaussuuntaan nähden olivat keskimäärin 3 J/mm
2
 pienempiä 

kuin hehkutuspraktiikan 2. vastaavat arvot lämpötilassa 0 °C. Vastaavat arvot hehkutus-

praktiikan 1. lajilla 40511-1A lämpötilassa -40 °C olivat 2 J/mm
2
 heikommat kuin heh-

kutuspraktiikalla 2. Kyseisella teräslajilla havaittiin myös keskimäärin 2 J/mm
2
 suu-

remmat iskusitkeysarvot pitkittäiseen valssaussuuntaan lämpötilassa 0 °C. Iskusitkeys-

kokeita tehtiin kolme iskua lajille tietyssä lämpötilassa. Jatkossa iskusitkeyskokeet voi-
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taisiin keskittää lajeille, joilla poikkeavuuksia esiintyi ja tehdä useampia iskukokeita 

tietyissä lämpötiloissa, jolloin poikkeavuusarvot tarkentuvat.   

29047-04 ja 40511-1A -teräslajit ovat hehkutuspraktiikalla 2. ja 3. enemmän päässeitä 

mikrorakennetarkasteluiden perusteella, sillä päästömartensiitin alueet ovat enemmän 

päässeitä, sillä karbidirakenne erottuu selvemmin, sekä raerakenne on hienojakoisempaa 

(kuvat 74. – 77. ja liite 3.). Teräslajeilla 46101-03A ja 36457-03A ei havaittu suuria 

mikrorakenne-eroa eri hehkutuspraktiikkojen välillä (kuvat 78. – 81. ja liite 3.). Tämän 

takia iskusitkeysarvotkaan eivät poikkea lajikohtaisesti eri hehkutustuspraktiikoita tar-

kasteltaessa.  

Terästen matalan lämpötilan (-60 °C) iskusitkeystulokset eivät poikkea lajeista ja heh-

kutuspraktiikoista riippumatta. Tämä voi johtua siitä, että vedyn aiheuttama haurausil-

miö vähenee matalissa lämpötiloissa. Valssaukset ja iskusitkeyskokeet on tehty labora-

toriomittakaavassa aihioille, joissa terästen mikrorakenne on mahdollisimman tasalaa-

tuinen. Teollisuuden mittakaavassa teräskohtaiset iskusitkeysarvot poikkeavat luultavas-

ti enemmän hehkutuspraktiikoiden välillä, sillä valssattava materiaali koostuu aina suo-

taumista, epäjatkuvuuskohdista ja muista hilavirheistä. 

Tutkimuksessa esitetyn teorian ja tutkimustulosten perusteella teräslajeille 29047-04 

paras ja luotettavin hehkutuspraktiikka vedynpoistohehkutuksen kannalta on hehkutus-

praktiikka 2, sillä valetun aihion jäähtymisaika ja jäähtymisen jälkeinen kuumennusaika 

580 °C lämpötilassa tehtävään vedynpoistohehkutukseen on pisin sekä lämpötila, johon 

aihio jäähdytetään on selvästi matalin. Tällöin austeniitilla on aikaa hajaantua ja vedyn-

poistohehkutuksen mikrorakenne on ferriittispohjainen tutkituista teräslajeista riippu-

matta, joten vedystä aiheutuvia ongelmia ei pitäisi esiintyä lopputuotteessa. 

Hehkutuspraktiikalla 3. vedynpoistohehkutettavan teräksen mikrorakenne on myös fer-

riittinen teräslajista riippumatta. Täytyy kuitenkin muistaa, että tutkimuksessa tehdyt 

hehkutuskokeet on tehty laboratoriomittakaavassa, joten teollisuudessa aihiokoot kasva-

vat, ja näin ollen ongelmia voi esiintyä lyhyemmillä aihion jäähdytysajoilla. Tuotannol-

lisista syistä hehkutuspraktiikka 2. on myös luultavasti helpompi toteuttaa teollisuudes-

sa, kun volyymit kasvavat. Teräslaji 40511-1A on seostusasteeltaan ja ominaisuuksil-
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taan lähellä 29047-04 –teräslajia, joten hehkutuspraktiikka 2. on varmin valinta teräksen 

aihiokäsittelyreitiksi. Teräslajeilla 46101-03A ja 36457-03A ei havaittu hehkutusprak-

tiikoiden ja lopputuotteen ominaisuuksien välillä merkittäviä eroavaisuuksia.. 

Mikäli tutkimuksessa tutkituille teräksille halutaan tulevaisuudessa optimaalisin jäähdy-

tys- ja hehkutusreitti ennen vedynpoistohehkutusta, niin on monia asioita, joihin tulisi 

perehtyä syvällisemmin. Jatkotutkimuksen kannalta todellinen seosainepitoisuuksien 

painokertoimien määritys austeniitin stabiilisuuteen olisi syytä selvittää, kun teräksille 

optimoidaan jäähdytys- ja hehkutuskäsittely ennen vedynpoistoa. Kirjallisuudesta löy-

tyy painokerroinkaavoja, mutta todellisuudessa tilanne on aina teräskohtainen tutkitta-

van teräksen rakenteen takia ja kirjallisuuden kaavat ovat aina teoreettisia. Asiakkaiden 

kysyntä ja vaatimustaso teräksen suuremmista lujuus- ja kovuusluokista kasvavat jatku-

vasti. Tällöin myös onnistuneiden aihiokäsittelyjen ja erityisesti vedynpoistohehkutuk-

sen painoarvo kasvaa.  

Seosaineiden painokertoimien määrityksen voisi todentaa tekemällä esimerkiksi 29047-

04 -teräslajille jäähdytyssimulaatioita Gleeblen avulla. Teräslajin seosainepitoisuuksia 

muutettaisin näytekohtaisesti hieman toisistaan poikkeaviksi ja näytteille suoritettaisiin 

jäähdytysprosessi samalla tavalla. CTT-diagrammituloksia ja näytteiden seosainepitoi-

suuksia voisi tämän jälkeen analysoida Minitab-ohjelmiston avulla. Tällöin voitaisiin 

päätellä, mitkä seosaineet vaikuttavat milläkin kertoimilla austeniitin stabiilisuuteen ja 

hajaantumislämpötiloihin. Tulosten avulla pystyttäisiin optimoimaan tietylle teräkselle 

optimaalisin aihiokäsittelyprosessi ja seostussuhde.  

Gleeble-laitteisto on helppokäyttöinen, kustannuksiltaan halpa verrattuna teollisuuden 

mittakaavan testauksiin ja teollisuusolosuhteita sekä erilaisia prosesseja hyvin mallinta-

va työkalu. Sen avulla olisi myös syytä selvittää vedynpoiston kannalta, missä lämpöti-

loissa ferriitti hajaantuu austeniitiksi eli Gleeble-simuloinnit tehtäisiin toiseen suuntaan 

kuin tässä työssä tehdyt mittaukset. 

Ferriittisen mikrorakenteen hajaantuminen kuumennuksen yhteydessä austeniitiksi on 

syytä selvittää, sillä teräksen alkuperäinen mikrorakenne vaikuttaa merkittävästi aus-

teniitin hajaantumiseen ja muisti-ilmiön muodostumiseen. Mikäli hehkutettava mikrora-
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kenne on bainiittinen, niin vedynpoistohehkutuksen lämpötilaa voidaan nostaa hysteree-

si-ilmiön takia, jolloin ferriitin hajaantuminen hidastuu. Mikäli hehkutuksen avulla 

päästäisiin asikulaarisen ferriitin muodostumislämpötiloihin, niin austeniitin muodon-

muutos hidastuisi vielä enemmän. Optimaalisin vedynpoistohehkutuslämpötila on mah-

dollisimman korkea, sillä vedyn diffuusio kasvaa lämpötilan kasvaessa, ja tällöin aihion 

läpivientiaika nopeutuu. Vedynpoistohehkutuksen lämpötila ei saa olla kuitenkaan niin 

korkea, että ferriitti hajaantuminen austeniittiseksi mikrorakenteeksi alkaa. Kyseisellä 

koejärjestelyllä vedynpoistohehkutuksen lämpötila saadaan optimoitua halutulle tasolle 

teräskohtaisesti.  

Jatkokehityksessä erikoisteräksille, joiden vedystä aiheutuvia ongelmia tutkitaan, olisi 

syytä tehdä vetokokeet. Teorian mukaan vetokokeissa vedyn aiheuttamat muodonmuu-

toskyvyn alenemiset havaitaan parhaiten, mutta kyseiset koejärjestelyt voivat kestää 

useita päiviä. Tässä työssä vetokokeita ei tehty rajallisen ajan takia. Mikäli tulevaisuu-

dessa terästen mikrorakenteita ja veto- tai iskukoetuloksia pitää korreloida keskenään, 

niin kovuustulokset kannattaa myös ehdottomasti tehdä tukemaan tuloksia. Erityisen 

haastavissa tilanteissa totaalivedyn tutkimukset ja kriittisen vetypitoisuuden määritykset 

on mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan syytä tehdä.  
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12 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia kokeellisesti, miten erilaiset hehkutuspraktiikat vai-

kuttavat erikoisterästen vedynpoistohehkutukseen, mikrorakennemuutoksiin aihiokäsit-

telyjen aikana ja lopputuotteen ominaisuuksiin.  

Työn teoriaosiossa tarkasteltiin erikoisteräksissä tyypillisesti esiintyviä faaseja, erikois-

terästen valmistusprosessia, aihiokäsittelyissä tapahtuvia mikrorakennemuutoksia ja 

riskejä vedynpoistohehkutuksen ja lopputuotteen ominaisuuksien kannalta, seosaineiden 

diffuusiota ja muisti-ilmiötä.  

Työssä tutkittavia hehkutuspraktiikoita on kolme erilaista. Hehkutuspraktiikassa 1. va-

luaihio jäähdytetään 47 °C/h jäähtymisnopeudella suoraan vedynpoistohehkutuslämpö-

tilaa 580 °C. Tämän jälkeen aihiota hehkutetaan kyseisessä lämpötilassa, niin kauan, 

että lämpötila on homogenisoitunut rakenteessa. Vedynpoistohehkutuksen jälkeen teräs 

ilmajäähdytetään huoneen lämpötilaan, ja teräksen lämpötilan tasaantuessa suoritetaan 

austenointihehkutus 1280 °C lämpötilassa. Hehkutuspraktiikka 2. eroaa hehkutusprak-

tiikasta 1. siten, että valettu aihio jäähdytetään valulämpötilasta 100 °C lämpötilaan. 

Vastaavasti hehkutuspraktiikassa 3. aihio jäähdytetään lämpötilaan 400 °C. 

Työn kokeellisessa osiossa tutkittiin tutkimuksessa esiintyvien erikoisterästen valuaihi-

on jäähdytyksessä ja jäähdytyksen jälkeisessä hehkutuksessa tapahtuvia mikrorakenne-

muutoksia ja faasiosuuksia eri hehkutuspraktiikoilla sekä terästen jäännösausteniittipi-

toisuuksia ja kovuusarvoja aihiokäsittelyjen eri prosessikohdissa hehkutuspraktiikoilla. 

Tutkimusten perusteella teräksille valittiin niin sanottu ”hyvä” ja ”huono” hehkutusreit-

ti. Tämän jälkeen teräksille suoritettiin hehkutukset valittujen reittien mukaisesti ja heh-

kutusten jälkeen teräkset valssattiin TMCP–valssauksella ja DQ-jäähdytettiin Oulun 

yliopistolla. Tämän jälkeen valssatuille teräksille suoritettiin mikrorakennetarkastelu ja 

iskusitkeyskokeet.  

29047-04 –lajin iskusitkeysarvot poikittain valssaussuuntaan nähden olivat keskimäärin 

3 J/mm
2
 pienempiä kuin hehkutuspraktiikan 2. vastaavat arvot lämpötilassa 0 °C. Vas-

taavat arvot hehkutuspraktiikan 1. lajilla 40511-1A lämpötilassa -40 °C olivat 2 J/mm
2
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heikommat kuin hehkutuspraktiikalla 2. Kyseisella teräslajilla havaittiin myös keski-

määrin 2 J/mm
2
 suuremmat iskusitkeysarvot pitkittäiseen valssaussuuntaan lämpötilassa 

0 °C. Iskusitkeyskokeita tehtiin kolme iskua lajille tietyssä lämpötilassa.  

Tutkimuksessa esitetyn teorian ja tutkimustulosten perusteella teräslajeille 29047-04 ja 

40511-1A tehokkain ja luotettavin hehkutuspraktiikka vedynpoistohehkutuksen ja lop-

putuotteen ominaisuuksien kannalta on hehkutuspraktiikka 2., jossa valettu aihio jääh-

dytetään valulämpötilasta 100 °C lämpötilaan. Aihiota hehkutetaan kyseisessä lämpöti-

lassa, niin kauan että lämpötila on homogenisoitunut rakenteessa. Tämän jälkeen suori-

tetaan kuumennus vedynpoistohehkutuslämpötilaan, joka on 580 °C. Vedynpoistoheh-

kutuksen jälkeen teräs ilmajäähdytetään huoneen lämpötilaan, ja teräksen lämpötilan 

tasaantuessa suoritetaan austenointihehkutus 1280 °C lämpötilassa. Heikoimmat omi-

naisuudet lopputuotteelle saadaan hehkutuspraktiikalla 1., jossa valettu aihio jäähdyte-

tään suoraan vedynpoistohehkutuslämpötilaan. Tällöin 29047-04 teräksen mikrorakenne 

on austeniittinen, jolloin vedyn diffuusio on huomattavasti hitaampaa kuin ferriitispoh-

jaisessa mikrorakenteessa. Samalla myös alttius vetyhauraudelle kasvaa. Teräslajeilla 

46101-03A ja 36457-03A ei havaittu hehkutuspraktiikoiden ja lopputuotteen ominai-

suuksien välillä merkittäviä eroavaisuuksia. 

Puutteellinen vedynpoistohehkutus johtaa erikoisterästen lopputuotteen ominaisuuksien, 

erityisesti sitkeysominaisuuksien ja halkeiluherkkyyden, heikkenemiseen. Hehkutus-

praktiikalla 1. havaittiin austeniitin rakeenkasvua 29047-04 –teräslajilla austenointiläm-

pötilassa 1280 °C. Austeniitin raekoko oli tällöin keskimäärin 656 µm, kun vastaavasti 

hehkutuspraktiikalla 2. se oli 143 µm. Raekoon kasvu johtui muisti-ilmiöstä, jota ei 

muilla hehkutuspraktiikoilla havaita. Jäännösausteniittipitoisuuden kasvu edesauttaa 

muisti-ilmiön etenemistä. 29047-04 -laji pysyy austeniittisena koko vedynpoistohehku-

tuksen ajan ja karkenee tämän jälkeisessä ilmajäähdytyksen aikana hehkutuspraktiikalla 

1., joten austeniittinen mikrorakenne vedynpoistohehkutuksen aikana tai ilmassa karke-

neminen martensiitiksi luultavasti edesauttavat muisti-ilmiön syntymistä teräksessä. 

Jatkotutkimuksen kannalta tämä riippuvuussuhde on syytä selvittää, jotta muisti-ilmiön 

muodostuminen pystytään estämään tulevaisuudessa. Muut teräslajit pysyvät ferriittis-

pohjaisina hehkutuspraktiikasta ja prosessivaiheesta riippumatta, eikä niillä havaittu 

jäännösausteniittipitoisuuksien ja rakeenkasvun välillä vastaavia vuorovaikutussuhdetta. 
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Austeniitin muuttuessa martensiitiksi tai martensiittis – bainiittiseksi mikrorakenteeksi 

tapahtuu tilavuuden muutos, joka johtaa jännitystilojen syntymiseen erityisesti seoste-

tuimmalla teräslajilla 29047-04. Tämä voi aiheuttaa ongelmia teoriaosuudessa esitetty-

jen tutkimuksien mukaan, joten aihion laatu ja kunto ilmajäähdytyksen jälkeen olisi 

syytä tarkastaa jatkossa ennen austenointihehkutusta. Karkeneminen voidaan myös es-

tää kokonaan tai ainakin hidastaa vedynpoistohehkutuksen jälkeisellä huppujäähdytyk-

sellä, jolloin aihion jäähtymisaika pitenee. Tällöin rakenteesta ei tule niin luja ja kova, 

jolloin austeniitti – martensiittimuodonmuutoksesta aiheutuva tilavuuden muutos ei ai-

heuta niin suuria jännitystiloja teräksen sisäisesti. Tällöin myös alttius vetymurtumille 

vähenee.  

Jatkossa ilma- ja huppujäähdytetyistä aihioista voisi leikata makroetsausnäytteet, joista 

tutkittaisiin kyseisen ilmiön vaikutusta aihion ominaisuuksiin. Mikäli optimoitujen heh-

kutuspraktiikoiden alaisissa tuotteilla ilmenee ongelmia, niin sammutuksen tasaisuuteen 

olisi syytä kiinnittää huomiota. Tällöin vety poistuu kelauksen jälkeen heikommin keu-

lausta kuin nauhan hännästä, mikä voi johtaa nauhan aukikelauksessa halkeamia, kun 

jäännösausteniitti muuttuu deformaation myötä martensiitiksi. 

Mikäli tutkimuksessa tutkituille teräksille halutaan optimoida tulevaisuudessa optimaa-

lisin jäähdytys- ja hehkutusreitti ennen vedynpoistohehkutusta, niin on monia asioita, 

joihin tulisi perehtyä syvällisemmin. Jatkotutkimuksen kannalta todellinen seosainepi-

toisuuksien painokertoimien määritys austeniitin stabiilisuuteen olisi syytä selvittää, kun 

teräksille optimoidaan jäähdytys- ja hehkutuskäsittely ennen vedynpoistoa. Kirjallisuu-

desta löytyy painokerroinkaavoja, mutta todellisuudessa tilanne on aina teräskohtainen 

tutkittavan teräksen rakenteen takia ja kirjallisuuden kaavat ovat aina teoreettisia. Asi-

akkaiden kysyntä ja vaatimukset teräksen suuremmista lujuus- ja kovuusluokista kasva-

vat jatkuvasti. Tällöin myös onnistuneiden aihiokäsittelyjen ja erityisesti vedynpoisto-

hehkutuksen painoarvo kasvaa. Seosaineiden painokertoimien määrityksen voisi toden-

taa esimerkiksi jäähdytyssimulaatioilla Gleeblen avulla tekemällä tietylle teräkselle 

jäähdytyssimulaatioita hieman muuttamalla seostussuhdetta näytekohtaisesti.  

Ferriittisen mikrorakenteen hajaantuminen kuumennuksen yhteydessä austeniitiksi on 

syytä selvittää, sillä teräksen alkuperäinen mikrorakenne vaikuttaa merkittävästi aus-
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teniitin hajaantumiseen ja muisti-ilmiön muodostumiseen. Mikäli hehkutettava mikrora-

kenne on bainiittinen, niin vedynpoistohehkutuksen lämpötilaa voidaan nostaa hysteree-

si-ilmiön takia, jolloin ferriitin hajaantuminen hidastuu. Mikäli hehkutuksen avulla 

päästäisiin asikulaarisen ferriitin muodostumislämpötiloihin, niin austeniitin muodon-

muutos hidastuisi vielä enemmän. Optimaalisin vedynpoistohehkutuslämpötila on mah-

dollisimman korkea, sillä vedyn diffuusio kasvaa lämpötilan kasvaessa, ja tällöin aihion 

läpivientiaika nopeutuu. Vedynpoistohehkutuksen lämpötila ei saa olla kuitenkaan niin 

korkea, että ferriitti hajaantuminen austeniittiseksi mikrorakenteeksi alkaa. Kyseisellä 

koejärjestelyllä vedynpoistohehkutuksen lämpötila saadaan optimoitua halutulle tasolle 

teräskohtaisesti. 
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LIITTEET 

Liite 1. Lämpökäsittelynäytteiden mikrorakennekuvat 

Liite 2. Skannatut lämpökäsittelynäytteet 
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LIITE 1. (1): 

 

Kuva 1: Koesarjan 1. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 680 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 2: Koesarjan 1. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 650 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 



 

 

LIITE 1. (2): 

 

Kuva 3: Koesarjan 1. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 1280 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 4: Koesarjan 2. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 25 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 1. (3): 

 

Kuva 5: Koesarjan 2. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 1280 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 6: Koesarjan 3. lajin 29047-04 lämpötilan ollessa 580 °C (vedynpoistohehku-

tuksen jälkeen) valomikroskooppikuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 1. (4): 

 

Kuva 7: Koesarjan 1. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 680 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 8: Koesarjan 1. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 650 °C valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 1. (5): 

 

Kuva 9: Koesarjan 1. lajin 40511 lämpötilan ollessa 580 °C (ennen vedynpoisto-

hehkutusta) valomikroskooppikuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 10: Koesarjan 1. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 25 °C valomikroskooppi-

kuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 1. (6): 

 

Kuva 11: Koesarjan 1. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 1280 °C valomikroskoop-

pikuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 12: Koesarjan 2. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 580 °C (vedynpoistoheh-

kutusen jälkeen) valomikroskooppikuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objek-

tiivi 

 



 

 

LIITE 1. (7): 

 

Kuva 13: Koesarjan 2. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 25 °C, valomikroskooppi-

kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 14: Koesarjan 3. lajin 40511-1A lämpötilan ollessa 580°C (ennen vedynpois-

tohehkutusta) FE-SEM-kuva,  10 mm näytteen yläpinnasta 

 



 

 

LIITE 1. (8): 

 

Kuva 15: Koesarjan 1. lajin 46101-03A lämpötilan ollessa 680 °C valomikroskoop-

pikuva,  10 mm näytteen yläpinnasta 

 

Kuva 16: Koesarjan 1. lajin 46101-03A lämpötilan ollessa 580 °C (ennen vedyn-

poistohehkutusta) valomikroskooppikuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objek-

tiivi 

 



 

 

LIITE 1. (9) 

 

Kuva 17: Koesarjan 1. lajin 46101-03A lämpötilan ollessa 25 °C valomikroskoop-

pikuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 18: Koesarjan 2. lajin 46101-03A lämpötilan ollessa 580 °C (ennen vedyn-

poistohehkutusta) FE-SEM-kuva, 10 mm näytteen yläpinnasta 

 



 

 

LIITE 1. (10) 

 

Kuva 19: Koesarjan 3. lajin 46101-03A lämpötilan ollessa 580 °C (ennen vedyn-

poistohehkutusta) FE-SEM-kuva, 10 mm näytteen yläpinnasta 

 

Kuva 20: Koesarjan 1. lajin 36457-03A lämpötilan ollessa 680 °C valomikroskoop-

pikuva,  10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 1. (11): 

 

Kuva 21: Koesarjan 1. lajin 36457-03A lämpötilan ollessa 25 °C valomikroskoop-

pikuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 

Kuva 22: Koesarjan 3. lajin 36457-03A lämpötilan ollessa 25 °C valomikroskoop-

pikuva, 10 mm näytteen yläpinnasta, 5x objektiivi 

 



 

 

LIITE 2. (1) 

 

Kuva 1: Sammutetut lämpökäsittelynäytteet, koesarja 1. 

Koesarjan 1. näytteet on jaettu neljään eri riviin, ylhäältä alkaen: 29047-04, 40511-1A, 

46101-03A, 36457-03A. Näytteet on jaettu sarakkeittain lämpötiloihin, joista näytteet 

on sammutettu, vasemmalta alkaen: 680 °C, 650 °C, 580 °C, 580 °C (vedynpoistoheh-

kutuksen jälkeen), 25 °C, 1280 °C. 
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Kuva 2. Sammutetut lämpökäsittelynäytteet, koesarja 2. 

 

Kuva 3. Sammutetut lämpökäsittelynäytteet, koesarja 3. 



 

 

LIITE 2. (3): 

Koesarjan 2. näytteet on jaettu neljään eri riviin, ylhäältä alkaen: 29047-04, 40511-1A, 

46101-03A, 36457-03A. Näytteet on jaettu sarakkeittain lämpötiloihin, joista näytteet 

on sammutettu, vasemmalta alkaen: 100 °C, 580 °C, 580 °C (vedynpoistohehkutuksen 

jälkeen), 25 °C, 1280 °C. 

Koesarjan 3. näytteet on jaettu neljään eri riviin, ylhäältä alkaen: 29047-04, 40511-1A, 

46101-03A, 36457-03A. Näytteet on jaettu sarakkeittain lämpötiloihin, joista näytteet 

on sammutettu, vasemmalta alkaen: 400 °C, 580 °C, 580 °C (vedynpoistohehkutuksen 

jälkeen), 25 °C, 1280 °C.  

  



 

 

LIITE 3. (1): 

 

Kuva 1: Koesarjan 1. lajin 29047-04 FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan kes-

kilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 

 

Kuva 2: Koesarjan 2. lajin 29047-04 FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan kes-

kilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 



 

 

LIITE 3. (2): 

 

Kuva 3: Koesarjan 1. lajin 40511-1A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan kes-

kilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 

 

Kuva 4: Koesarjan 2. lajin 40511-1A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan kes-

kilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 
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Kuva 5: Koesarjan 1. lajin 46101-03A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan 

keskilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 

 

Kuva 6: Koesarjan 2. lajin 46101-03A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan 

keskilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 
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Kuva 7: Koesarjan 1. lajin 36457-03A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan 

keskilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 

 

Kuva 8: Koesarjan 2. lajin 36457-03A FE-SEM-kuva nauhan poikkipinta-alan 

keskilinjalta (yläpinnasta 4 mm) 

 

 

 


