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tutkia kahden erilaisen martensiittisen ruostumattoman teräksen hitsin 

muutosvyöhykkeen ominaisuuksia. Tässä kandidaatintyössä käydään lyhykäisesti läpi 

ruostumattomien terästen historia ja yleisimmät muodot, joita ruostumattomissa 

teräksissä esiintyy.  

Hitsin muutosvyöhyke koemateriaaleilla voidaan todeta olevan enimmäkseen odotetun 

kaltainen, joskin deltaferriitin esiintyminen EN1.4003: n HAZ:ssa ei ollut odotettavissa.  

EN1.4003:n kovuusprofiilissa oli myös pientä poikkeamaa aiempiin tutkimuksiin 

nähden. Muutoin tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä.
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ABSTRACT 

HEAT-AFFECTED ZONE – CASE: MARTENSITIC STAINLESS STEEL 

Pentti Kaikkonen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2016, 33p.  

Supervisors: Jouko Leinonen and Ilkka Miettunen 

The objective of this thesis was to get acquainted with stainless steels generally and 

explore the microstructure and hardness in the heat affected zone of two certain types of 

martensitic stainless steel. History and the most common types of stainless steels are 

explained briefly in the thesis. 

It can be said that the microstructure and the hardness profile of the samples are very 

much predictable. Except existing of delta-ferrite in the HAZ of the EN1.4003 and a 

minor variation in the hardness profile, the results are satisfying. 
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1 JOHDANTO 

Ruostumattomat teräkset ovat laajalti käytetty materiaali. Ruostumattomat teräkset 

käsittää lukemattomia eri kemiallisia koostumuksia ja mikrorakenteita. Ruostumattomien 

terästen korroosionkesto perustuu passiiviseen kromioksidikerrokseen, joka vaatii 

perusaineelta vähintään 10,5 wt% kromipitoisuutta. Useimmat ruostumattomat teräkset 

ovat hyvin hitsattavissa. 

Tässä työssä perehdytään ruostumattomien terästen HAZ:in eli hitsinmuutosvyöhykkeen 

mikrorakenteeseen ja kovuuteen. Tutkimuksessa vertaillaan kahden erilaisen 

ruostumattoman teräksen HAZ:ia. Ensimmäinen koemateriaali on laboratoriossa 

valmistettu martensiittisessa tilassa oleva EN1.4003 ja toinen on 13Cr 

supermartensiittinen. Terästen raekokoa vertaillaan ja kovuutta vertaillaan hitsin 

muutosvyöhykkeen yli. 
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2 RUOSTUMATON TERÄS 

Ruostumattomat teräkset ovat rauta-kromi-hiili- tai rauta-kromi-nikkeli-perusteisia 

teräksiä, joiden kromipitoisuus painoprosentteina on vähintään 10,5 wt%.  On kuitenkin 

olemassa myös yli 11 wt% kromia sisältäviä ruostuvia teräksiä, joissa kromi on sitoutunut 

johonkin muualle kuin rautamatriisiin, esimerkiksi hiiliatomeihin, muodostaen 

kromikarbideja. Karbideihin sitoutunut tai muuten rautamatriisin ulkopuolinen kromi ei 

luo samanlaista suojaavaa oksidikerrosta kuin rautamatriisiin liuennut kromi. (Lippold & 

Kotecki 2005) 

Ruostumattomille teräksille ominaista on hyvä vastustuskyky hapettumista vastaan, mikä 

yleensä korreloi kromipitoisuuden kanssa. Joillakin erittäin paljon kromia sisältävillä (yli 

25 wt%) teräksillä vastustuskyky säilyy myös korkeissa lämpötiloissa. Ruostumattomat 

teräkset kestävät myös hyvin hiilettymiskorroosiota vastaan, mikä puolestaan on nikkelin 

ansiota. (Lippold & Kotecki 2005) 

Ruostumattomien terästen käyttökohteet ovat laajat. Esimerkiksi kemian teollisuus, 

paperiteollisuus, keittiö- ja kylpyhuonetarvikkeet sekä autoteollisuus ovat tyypillistä 

ruostumattomien käyttökohteita. Myös kliinisiin toimenpiteisiin tarvittavia 

komponentteja ja ruoan valmistukseen käytettävää välineistöä valmistetaan 

ruostumattomista teräksistä. (Lippold & Kotecki 2005) 

Useimmat ruostumattomat teräkset ovat hitsattavia, mutta vaativat joitain 

erityistoimenpiteitä. Yleisesti ottaen hitsin mikrorakenne poikkeaa perusaineen 

mikrorakenteesta ja tuo rajoitteita mekaanisiin ominaisuuksiin sekä 

korroosionkestokykyyn. (Lippold & Kotecki 2005) 

2.1 Ruostumattoman teräksen historiaa 

Ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa kromia lisättiin teräkseen korroosionkestävyyden 

lisäämiseksi on vuodelta 1821, jolloin ranskalainen Berthier valmisti 1,5 wt% kromia 

sisältäviä teräksiä aterimia varten. Sen jälkeen kuitenkin huomattiin kromin liiallisen 

seostuksen heikentävän merkittävästi teräksen työstettävyyttä, joka johtui toisaalta myös 
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korkeasta hiilipitoisuudesta. Kehitystyö ei vuosikymmeniin edennyt, kunnes 1900-luvun 

taitteessa kiinnostus ruostumattomien seosten valmistukseen jälleen heräsi. 1897 

saksalainen Goldschmidt kehitti tekniikan matalahiilisten kromipohjaisten seosten 

valmistamiseen. Seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana julkaistiin kirjoituksia, 

joissa kuvailtiin martensiittisen 13 wt% ja ferriittisen 17 wt% kromia sisältävän 

ruostumattoman teräksen mikorakenne. Samoihin aikoihin julkaistiin myös tutkimus 

kromi-nikkeli-seosteisista teräksistä, jotka olivat nykyisten austeniittisten 

ruostumattomien terästen esimalleja. 1899 keksitty valokaariuuni myös vauhditti 

ruostumattomien terästen tuotantoon päätymistä. (Lippold & Kotecki 2005) 

Onnistuneet laboratoriotutkimukset saivat aikaan varteenotettavaa kiinnostusta 

ruostumattomien terästen kaupallistamiseen. Ensimmäiset kaupalliset ruostumattomat 

seokset yhdistetään usein englantilaiseen Harry Brearlyyn, joka 1912 toimi Thomas Firth 

and Sons’in metallurgina. Hän sai tehtäväkseen tutkia armeijan kiväärinpiippuihin 

käytettyä 5 wt% kromia sisältävää terästä, jonka oli havaittu ruostuvan. Brearly valmisti 

10 wt% ja 15 wt% kromiseoksia, joissa oli hiiltä 0,30 wt%. Korkea hiilipitoisuus aiheutti 

kokeen epäonnistumiseen. Seuraavana vuonna Brearly kehitti seoksen, joka valettiin 

seuraavain pitoisuuksin: 12,86 wt% kromia; 0,24 wt% hiiltä; 0,20 wt% piitä ja 0,44 wt% 

mangaania. Teräksestä valmistettiin 12 piippua, mutta haluttuun tulokseen ei päästy. 

Seokselle löytyi kuitenkin muuta käyttöä ja siitä tehtiin veitsien teriä. Ruostumattomien 

terästen aikakausi oli alkanut. (Lippold & Kotecki 2005) 

Ensimmäinen ruostumaton harkko valettiin Yhdysvalloissa vuonna 1915. Sen avulla 

Brearly sai Yhdysvaltain patentin 1197256 ”aterinteräksestä”. Patentti kattoi 9 - 16 wt% 

Cr ja alle 0,7 wt% C teräkset. Brearlya pidetään usein ruostumattomien terästen keksijänä, 

mutta ilman edellisen vuosikymmenen tutkimuksellisia saavutuksia Euroopassa hän 

tuskin olisi kyennyt luomaan omia keksintöjään. Saksassa Benno Strauss ja Eduard 

Maurer patentoivat ”korkean korroosion kestävyyden” austeniittisen ruostumattoman 

teräksen jo vuonna 1912. (Lippold & Kotecki 2005) (Deutsche Patent- und Markenamt; 

1912a, 1912b) 
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2.2 Ruostumattoman teräksen muodot ja ominaisuudet 

Ruostumaton teräs kuuluu hiili- ja hiilimangaaniterästen jälkeen laajimmin käytettyihin 

teräksiin. Vuonna 2014 maailmassa tuotettiin noin 40 miljoonaa tonnia ruostumattomia 

teräksiä ja noin 1600 miljoonaa tonnia hiiliteräksiä (ISSF 2016; Worldsteel Association 

2016). Ruostumattomia teräksiä voidaan käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin, koska 

niitä on saatavilla hyvin erilaisin ominaisuuksin. Mikrorakenteen ja mekaanisten 

ominaisuuksien selvittämiseksi onkin tehty perinpohjaisia tutkimuksia. (Lippold & 

Kotecki 2005) 

Ruostumattomat teräkset on muista materiaaleista poiketen nimetty hallitsevan faasin 

eikä kemiallisen koostumuksen mukaan. Ruostumattomista teräksistä tunnetaan kolme 

faasia; martensiitti, ferriitti ja austeniitti. Ferriitin ja austeniitin yhdistelmää kutsutaan 

duplex-teräkseksi ja se sisältää noin 50 % molempia faaseja. Duplex-teräksessä pyritään 

tuomaan esiin molempien faasien hyvät puolet. (Lippold & Kotecki 2005) 

Eurooppalaisissa EN-standardeissa käytetään viisinumeroisia 1.-alkuisia merkintöjä, 

esimerkiksi yksi käytetyimmistä austeniittisista ruostumattomista teräksistä on EN 1.4301 

ja tässä työssä vertailtavana materiaalina käytetty ferriittinen ruostumaton teräs on EN 

1.4003 (tässä työssä terästä tutkitaan kuumavalssatussa martensiittisessa tilassa). 

Yhdysvaltalaisissa SAE-standardeissa ruostumattomat teräkset ovat kolminumeroisia 

koodeja, joissa voi neljäntenä merkkinä olla jokin kirjain. EN 1.4301 -merkintää vastaa 

SAE-järjestelmässä 304. (Cobb 2010) 

Ruostumattomat teräkset ovat tunnettuja korroosion- ja lämmönsietokyvystään. 

Passiivisen kromioksidikerroksen ansiosta ruostumattomat teräkset ovat hyvin 

vastustuskykyisiä rakenneteräksiä vaivaavaa ruostumistumista vastaan, mutta jotkut 

korroosiomekanismit purevat myös ruostumattomiin teräksiin. Pistekorroosio (pitting) ja 

rakokorroosio (crevice) ovat eräitä korroosiotyyppejä, joita esiintyy ruostumattomissa 

teräksissä. Pistekorroosio ks. Kuva 1a johtuu paikallisesti puutteellisesta 

oksidikerroksesta, jolloin ilmassa oleva happi pääsee perusaineen pinnan läpi aiheuttaen 

syöpymistä kappaleen sisällä. Rakokorroosio ks. Kuva 1b tapahtuu yleensä raossa, jossa 

happi ei pääse kappaleen pinnalle, ja hapen puuttuessa raon alue muuttuu syöpyväksi 
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anodiksi. Pulttiliitos on tyypillinen rakokorroosion esiintymispaikka. (Lippold & Kotecki 

2005; Leinonen 2006: 37) 

 

Kuva 1a. Pistekorroosio 1b. Rakokorroosio (Leinonen 2006: 37) 

 

Hitsattavuuden kannalta ruostumattomille teräksille vaarallisin korroosionmuoto on 

herkistymisestä aiheutuva raerajakorroosio eli IGSCC (intergranular stress corrosion 

cracking), jota ilmenee useimmin austeniittisen ruostumattoman teräksen 

hitsinmuutosvyöhykkeellä eli HAZ:ssa (Heat Affected Zone). Herkistymisessä kromi 

erkautuu hiilen kanssa kromikarbideiksi raerajoille laskien kromipitoisuutta raerajan 

lähellä. Kromipitoisuuden heikentyminen alle 12 wt%:iin tekee mikrorakenteen alttiiksi 

raerajakorroosiolle. (Lippold & Kotecki 2005) 

Rakeiden läpi etenevä korroosio eli TGSCC (transgranular stress corrosion cracking) on 

myös vakava ongelma tyypillisimmissä austeniittisissa laaduissa kuten 304L ja 316L. Se 

etenee tietyillä atomitasoilla rakeesta toiseen haarautuen ja vaihtaen yleensä suuntaa 

siirtyessään rakeesta toiseen. (Lippold & Kotecki 2005) 

2.2.1 Austeniittinen ruostumaton teräs 

Austeniittinen on käytetyin ja eniten valmistettu ruostumattomien terästen ryhmistä. 

Austeniittisten korroosionkestävyys on yleisesti ottaen hyvä kaikissa olosuhteissa ja 

myötölujuudeltaan ne ovat samaa luokkaa matalaseosteisten terästen kanssa. 

Iskusitkeysominaisuudet ovat hyvät matalissakin olosuhteissa eivätkä austeniittiset 

a. b. 
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karkene lämpökäsittelyn seurauksena. Korkeissa käyttölämpötiloissa (jopa 760 °C tai 

enemmän) austeniittisten laatujen lujuus ja korroosionkesto ovat rajalliset. 

Kylmämuokkaus lujittaa austeniittisia huomattavasti ja ne ovat suurimmalta osin hyvin 

hitsattavia. (Lippold & Kotecki 2005) 

2.2.2 Ferriittinen ruostumaton teräs 

Ferriittinen ruostumaton teräs kestää hyvin jännitys-, piste- ja rakokorroosiota vastaan. 

Ferriittisiä laatuja käytetään olosuhteissa, joissa korroosionkestävyys on tärkeämpää kuin 

mekaaniset ominaisuudet. Matalakromisia ferriittisiä (10,5–12,5 wt%) käytetään 

esimerkiksi ajoneuvojen pakoputkissa, keski- ja korkeakromisia vaikeammissa 

korrosoivissa olosuhteissa. Superferriittisiä teräksiä käytetään kemianteollisuuden 

kohteissa, joissa täytyy kestää rajua korroosiota. Korkeakromiset ferriittiset ovat 

korroosionkestävyydeltään omaa luokkaansa verrattuna austeniittisiin ja martensiittisiin 

ruostumattomiin teräksiin, mutta ne ovat suhteellisen kalliita ja vaikeita valmistaa. 

Ferriittisten hitsaaminen ei ole niin helppoa kuin austeniittisten ruostumattomien terästen. 

Ferriittisten tavallinen käyttöalue on rajattu alle 400 °C:een, koska sitä korkeammissa 

lämpötiloissa on vaarana haurastuminen. (Lippold & Kotecki 2005) 

2.2.3 Martensiittinen ruostumaton teräs 

Martensiittinen mikrorakenne saadaan aikaan seostamalla teräs niin, että se kokee 

tasapainotilan mukaisen faasimuutokseen austeniitista ferriitiksi. Korkeaa seostuksen 

vuoksi kyseiset teräkset karkenevät martensiittisiksi. Martensiittisten käyttökohteissa 

korroosionkestävyydellä ei ole niin paljoa merkitystä, vaan tarvitaan suurta lujuutta. 

Myötölujuudet vaihtelevat laajalla välillä 275–1900 MPa. Yleensä martensiittiset 

ruostumattomat teräkset karkaistaan ja päästetään riittävien sitkeysominaisuuksien 

saavuttamiseksi. Martensiittiset laadut ovat halpoja valmistaa verrattuna austeniittisiin ja 

ferriittisiin laatuihin, mikä johtuu matalammista seosainepitoisuuksista. Kromipitoisuus 

martensiittisilla ruostumattomilla teräksillä on 11,5–18 wt%. Vastaavasti hiilipitoisuus 

(0,1-0,25 wt%) on suhteellisen korkea, mikä nostaa lujuutta ja yhdessä alhaisen 

kromipitoisuuden kanssa laskee korroosionkestävyyttä. On olemassa myös matalahiilisiä 

martensiittisia teräksiä, kuten toinen käyttämistämme koeteräksistä. (Lippold & Kotecki 

2005) 
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Martensiittisten mekaaniset ominaisuudet ja korroosionkestävyys laskevat 

riittämättömälle tasolle, kun lämpötila ylittää 650 °C. Martensiittiset ovat vaikeampia 

hitsattavia kuin muut ruostumattomat teräkset. Kehno hitsattavuus johtuu 

lämpökäsittelemättömän martensiitin muodostumisesta hitsinmuutosvyöhykkeelle. 

(Lippold & Kotecki 2005) 

2.2.4 Supermartensiittinen ruostumaton teräs 

Supermartensiittiset ruostumattomat teräkset esiteltiin 1990-luvulla edullisempana 

vaihtoehtona austeniittisille ruostumattomille ja duplex-teräksille merenalaisten putkien 

materiaaliksi. Supermartensiittiset ovat erittäin matalahiilisiä (C <0,02 wt%), 10-13 Cr 

matalaseosteisia ruostumattomia teräksiä. Myötölujuudet ovat supermartensiittisilla 625-

760 MPa. (Lippold & Kotecki 2005) 

Korkea lujuus ja hyvä korroosionkestokyky suolaliuoksessa (merivedessä) ovat 

supermartensiittisten hyviä ominaisuuksia. Sen sijaan vetysulfidin (𝐻2S) aiheuttamaa 

korroosiota vastaan ne eivät ole niin vahvoja. Lisäämällä 1-3 wt% molybdeeniä voidaan 

parantaa joidenkin supermartensiittisten 𝐻2S –sietokykyä. Perinteisiin martensiittisiin 

verrattuna hyvä hitsattavuus on hyvin pitkälti matalamman hiilipitoisuuden ansiota. 

Matalamman hiilipitoisuuden ansiota rakenteeseen muodostuu pehmeämpää 

martensiittia, joka ei ole niin altis vetyhalkeilulle kuin tavallinen martensiitti. Hiilen 

korvaamiseksi on seostettu lisää nikkeliä ja lisäksi voi olla molybdeeniä ja titaania. (TWI 

2011, Lippold & Kotecki 2005) 
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3 HITSIN MUUTOSVYÖHYKE – HAZ 

Hitsin muutosvyöhyke eli HAZ (heat-affected zone) on välittömästi hitsin ympärillä 

oleva perusaine, joka ei sula hitsauksen aikana. Muutosvyöhykkeen fysikaaliset 

ominaisuudet kuitenkin muuttuvat, koska se altistuu hitsiin tuodulle lämmölle (Weman 

2011). Hitsattavuus käsitteenä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin hitsin lämmölle altistunut alue 

vastaa lujuudeltaan, korroosion- ja hapettumisenkestävyydeltään ympäröivää 

perusainetta (Weman 2011). Muutosvyöhykkeen sijainti sulana käyneen hitsin ympärillä 

on esitetty Kuva 2. 

Muutosvyöhyke voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen eri alueeseen: 1) karkearakeinen 

HAZ ja 2) hienorakeinen HAZ (kts. Kuva 2. Hitsin alueet (Weman 2011)Kuva 2). 

Karkearakeisen HAZ:n raekoko on perusainetta huomattavasti suurempi ja hienorakeisen 

perusainetta pienempi. (Weman 2011) 

 

Kuva 2. Hitsin alueet (Weman 2011) 

3.1 Martensiittisen ruostumattoman HAZ 

Useimmilla martensiittisilla ruostumattomilla teräksillä (hiilipitoisuus 0,1-0,25 wt%) 𝑀𝑆-

lämpötila on suhteellisen korkea, 200–400 °C. Tällöin austeniitin muutos martensiitiksi 

on täysin valmis huoneenlämpötilassa, koska 𝑀𝐹-lämpötila on 100 °C 𝑀𝑆-lämpötilaa 

alempana eli noin 100-300 °C. Joissain runssaseosteisissa teräksissä, erityisesti runsaasti 

1)          

2)          
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nikkeliä (vähintään 4 wt%) sisältävissä, 𝑀𝐹-lämpötila voi olla alle huoneenlämpötilan, 

jolloin mikrorakenteeseen voi jäädä jäännösausteniittia. Tällöin puhutaan ilmassa 

karkenevista teräksistä, eli austeniitti muuttuu martensiitiksi hyvin hitaankin jäähtymisen 

aikana. (Lukkari 1983, Lippold & Kotecki 2005) 

Martensiittisen ruostumattoman teräksen hitsin muutosvyöhykkeessä voidaan havaita 

neljä selvää mikrorakenteeltaan toisistaan poikkeavaa aluetta, jotka on esitetty kuvassa 

Kuva 3 ja 4 (Lippold & Kotecki 2005): 

1. Sularajaa lähimpänä oleva kapea alue 1 on pääosin austeniittia korkeassa 

lämpötilassa, mutta raerajoille voi muodostua jonkin verran ferriittiä. Hiilen 

lisääminen lisää austeniitin osuutta ja vähentää ferriitin osuutta, koska hiili on 

austeniitin suosija. Huoneenlämpötilassa ferriitti voi aiheuttaa pehmenemistä 

muutosvyöhykkeellä.  

2. Seuraavaksi lähimpänä sularajaa oleva alue 2 muuttuu hitsaamisen aikana täysin 

austeniittiseksi ja suurin osa karbideista liukenee matriisiin. Raekoko kasvaa tällä 

alueella ja puhutaan karkearakeisesta vyöhykkeestä (coarse-grained zone, 

CGHAZ). Jäähtyessään tämä alue muodostuu täysin martensiittiseksi. Alueelta 2 

mitataan yleensä suurimmat kovuudet, koska siellä lähes kaikki hiili on 

liuenneena martensiittiin.  

3. Kolmannella alueella austeniittia ei muodostu niin paljon kuin alueella 2, koska 

lämpötila ei nouse yhtä korkeaksi. Karbidit eivät näin ollen liukene rautamatriisiin 

yhtä voimakkaasti, mikä laskee tämän alueen kovuutta sen jäähtyessä 

martensiitiksi.  

4. Alueella 4 austeniittia muodostuu hyvin vähän tai ei ollenkaan. Mikrorakenne ei 

juurikaan poikkea perusaineen mikrorakenteesta, mutta jonkin verran voi ilmetä 

karbidien erkutumista. Tämä voi johtaa perusainetta pehmeämpien kohtien 

syntymiseen.  
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Kuva 3. TIG-hitsatun 12Cr-1Mo -martensiittisen teräksen muutosvyöhykkeen alueet 

(Lippold & Kotecki 2005) 

 

Kuva 4. 13Cr martensiittisen tasapainopiirros, johon on merkitty Kuva 3 esitetyt 

muutosvyöhykkeen alueet 1-4 (ASM 1985) 

 

Ferriitin esiintyminen martensiittisen ruostumattoman teräksen HAZ:ssa riippuu muun 

muassa sen koostumuksesta. Kuva 5 on esitetty kromi- ja nikkeliekvivalenttien vaikutus 
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ferriitin esiintyvyyteen 13Cr martensiittisella ruostumattomalla teräksellä. Mitä 

korkeampi nikkeliekvivalentti, sitä vähemmän ferriittiä esiintyy ja toisaalta, mitä 

korkeampi kromiekvivalentti, sitä enemmän ferriittiä esiintyy. Tutkimuksessa käytetyn 

martensiittisen 1.4003 –teräksen  kromiekvivalentti oli 13,3 ja nikkeliekvivalentti 5,8. 

Goochin mukaan hitsiin muodostuisi tällöin 10…50 % ferriittiä. 

 

Kuva 5.  Koostumuksen vaikutus ferriitin esiintymiseen matalahiilisen 13Cr 

martensiittisen ruostumattoman teräksen muutosvyöhykkeeseen (Gooch et al. 1999) 

3.2 Supermartensiittisen ruostumattoman HAZ 

Supermartensiittisen ruostumattoman teräksen HAZ voidaan jossain tapauksissa jakaa 

neljän (ks. 3.1) sijasta viiteen mikrorakenteeltaan toisistaan poikkeavaan alueeseen (Kuva 

6). Ensimmäisellä alueella (i) on osittain sulanutta delta-ferriittiä, eikä sitä osittaisesta 

sulamisesta johtuen pitäisi laskea kuuluvaksi HAZ:iin. Alue (ii) muuttuu hitsaamisen 

aikana täysin delta-ferriitiksi, ja sen raekoko kasvaa. Siitä syntyy HAZ:n karkearakeinen 

vyöhyke CGHAZ. Kolmannella (iii) alueella austeniitti muuttuu osittain delta-ferriitiksi, 



 

 

18 

mistä seuraa kaksifaasinen vyöhyke. Neljäs (iv) alue on puolestaan täysin austeniittinen. 

Myös viides (v) alue on kaksifaasialue, jossa karkaistu martensiitti muuttuu osittain 

austeniitiksi lämmetessään. Supermartensiittiset ruostumattomat teräkset kattavat 

kuitenkin vaihtelevia koostumuksia. Kaikilla niistä ei esiinny delta-ferriittiä ja seostus 

muuttaa myös faasimuutoslämpötiloja eli vyöhykkeiden etäisyyksiä. (Carrouge 2004, 

Lippold & Kotecki 2005)  

 

Kuva 6. Supermartensiittisen ruostumattoman teräksen HAZ:n alueiden mikrorakenteet 

selitetty tasapainopiirroksen avulla (Enerhaug 2001)  
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Ferriitin esiintyminen martensiittisen ruostumattoman teräksen HAZ:ssa on esitetty  

Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. kromi- ja nikkeliekvivalenttien avulla. 

utkimuksessa käytetyn 13 Cr supermartensiittisen teräksen  kromiekvivalentti oli 15,5 ja 

nikkeliekvivalentti 21,8. Näin ollen HAZ:iin muodostuisi Goochin mukaan 0…10 % 

ferriittiä. 
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4 KOVUUSPROFIILI- JA MIKRORAKENNEVERTAILU 

Tutkimuksissa käytetyille teräskappaleille tehtiin termomekaaninen käsittely Gleeble 

3800 – laitteella. Gleeble on termomekaaninen simulaattori, jolla voidaan simuloida 

erilaisia lämpökäsittelyjä sekä muokkausta. Hitsin muutosvyöhykkeen tutkimisessa 

Gleeblen etu on siinä syntyvien vyöhykkeiden suuruus verrattuna oikeasti hitsattuihin 

kappaleisiin. Suuremmat vyöhykkeet helpottavat niiden mikrorakenteiden tutkimista. 

Termomekaanisen käsittelyn tarkoituksena oli simuloida hitsaamista niin, ettei 

kappaleeseen synny lainkaan hitsisulaa. Lisäksi käsittelystä mitattiin aika-lämpötila – 

käyrät. Gleeble-kokeita varten työstettiin kappaleet, joiden mitat olivat 5mm x 10mm x 

55mm. Kokeissa Gleebleen asetettiin kappaleen maksimilämpötila 1350 °C, johon 

pyrittiin 300 °C/s lämmitysnopeudella. Maksimilämpötila on valittu niin, että se on 

supermartensiittisella koemateriaalilla sitkeyden kannalta kriittisellä ferriitti-austeniitti -

alueella. Kappaleen pitoajaksi maksimilämpötilassa oli asetettu 0,1 sekuntia ja 

jäähdytysajaksi 𝑡8/5 10 sekuntia. 𝑡8/5-aika tarkoittaa kappaleen jäähtymiseen 800 °C:sta 

500°C:een kuluvaa aikaa. Lopullinen lämpötila oli 20 °C . Yleensä jokainen HAZ:n 

vyöhykkeistä simuloidaan erikseen, jotta saadaan jokaiselle vyöhykkeelle haluttu 

huippulämpötila sekä kuumenemis- ja jäähtymisnopeus. Nyt huippulämpötilat ja 

kuumenemis- ja jäähtymisnopeudet muille kuin keskimmäiselle 1350° C:een 

lämmitetylle alueelle ovat vain arvioita.  

Simuloinnin jälkeen näytekappaleille tehtiin kovuusprofiili simuloidun hitsin 

muutosvyöhykkeen yli. Kovuusprofiilia varten suoritettiin HV10-kovuusmittaukset 1,0 

millimetrin välein alueen yli käyttäen automatisoitua Duramin A-300 kovuusmittaria. 

HV10 on Vickersin kovuusmittauksen yksikkö. Luku 10 kertoo kappaletta 

timanttipyramidilla painamiseen käytetyn massan kilogrammoina. Kovuusmittausten 

jälkeen kappaleet hiottiin ja syövytettiin Vilellan syövytteellä mikrorakennekuvien 

ottamista varten. Kappaleista mitattiin raekoot lineaarisen leikkausvälin menetelmällä 

(Nousiainen 2015). 
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4.1 Laboratorio EN1.4003 

Tutkimuksessa käytettiin laboratoriossa valmistettua EN1.4003:a, joka oli 

kuumavalssattu ja jätetty martensiittiseksi (ks. Kuva 9). Tyypillisesti EN1.4003 on 

hehkutettu vielä valssauksen jälkeen ferriittiseksi. EN1.4003:n HAZ-käsittelyn 𝑡8/5 oli 

mittaustuloksissa 8,92 s ja näin ollen poikkesi esiasetetusta 10 sekunnista. Haluttua 

lyhempi jäähtymisaika nopeuttaa faasimuutoksia, mikä voi johtaa ei-haluttuun 

mikrorakenteeseen. Aikaero on kuitenkin tässä tilanteessa merkityksetön, koska kyseessä 

ilmassakin karkeneva teräs. Aika-lämpötila – käyrässä (Kuva 7) näkyy myös selvä 

poikkeama muuten tasaisesta käyrästä välillä 450…360 °C . 

 

Kuva 7. Aika-lämpötila -käyrä laboratoriossa tehdylle EN1.4003 -teräkselle 

4.1.1 Kovuusprofiili 

Laboratoriossa tehdyn EN1.4003:n muutosvyöhykkeen HV10-kovuusprofiilin (ks. Kuva 

8. HV10-kovuusprofiili laboratoriossa tehdyn EN.14003:n muutosvyöhykkeen yliKuva 

8) arvot vaihtelevat välillä 248…297 HV10. 248 on siis pehmein ja 297 kovin. 

Kovuusprofiilissa nähdään pehmeät kohdat muutosvyöhykkeen molemmin puolin noin 

viiden millimetrin etäisyydellä muutosvyöhykkeen ja varsinaisen hitsin rajasta. Toisin 

sanottuna pehmein kohta on siis HAZ:n ja perusaineen välisellä rajalla. Keskimääräinen 

kovuus 1350 °C -alueella (keskellä näytettä) oli 265 HV10. 
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Kuva 8. HV10-kovuusprofiili laboratoriossa tehdyn EN.14003:n muutosvyöhykkeen yli 

4.1.2 Mikrorakenne 

Koska EN1.4003 toimitetaan yleensä ferriittisenä, on vertailun vuoksi Kuva 10 ferriittisen 

EN1.4003-teräksen mikrorakenne. Kuva 10 suurennus on kaksinkertainen verrattuna 

Kuva 9 suurennokseen. Kuvien perusteella määritetty perusaineen raekoko oli 

ferriittisellä noin 25µm ja martensiittisella noin 20µm. 
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Kuva 9. Laboratorio EN1.4003:n martensiittinen perusmateriaalin mikrorakenne 

 

Kuva 10. Tyypillisen EN1.4003:n ferriittinen mikrorakenne (huomaa eri mittakaava kuin 

Kuva 9) 
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Kuva 11-13 on valomikroskoopilla otetut kuvat laboratoriossa tehdyn EN1.4003:n hitsin 

muutosvyöhykkeen mikrorakenteista.  

Kuva 11 nähdään perusainetta sekä sitä lähimpänä olevaa muutosvyöhykettä. 

Kovuusprofiilin (ks. Kuva 8) matalimmat arvot mitattiin tältä alueelta. Seuraavassa Kuva 

12 on oikealla pehmein alue ja vasemmalla hienorakeinen HAZ. Hienorakeisella alueella 

nähdään deltaferriittiä, joka esiintyy pitkinä, tummina juovina ja kulkee 

valssaussuuntaan. Toisin kuin eräässä aiemmassa tutkimuksessa (ks. 3.1), hienorakeinen 

alue on muutosvyöhykkeen kovinta ja vastaa kovuudeltaan lähes perusaineen kovuutta 

(280 vs. 300 HV10). Sen sijaan karkearakeinen alue (Kuva 13. Karkearakeinen HAZ 

(vas.) kovuus 269 HV10 ja hienorakeinen HAZ (oik.) 284 HV10 ja Kuva 14) edustaa 

kovuusprofiilin pehmeää keskikohtaa. 

 

Kuva 11. HAZ:n (vas.) ja perusaineen raja, kovuus tässä pisteessä 266 HV10 
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Kuva 12. Hienorakeisen (vas.) ja HAZ:n reunan raja, kovuus 289 HV10 

 

Kuva 13. Karkearakeinen HAZ (vas.) kovuus 269 HV10 ja hienorakeinen HAZ (oik.) 284 

HV10, 
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Kuva 14. Karkearakeinen HAZ, kovuus 264 HV10 

4.2 13Cr supermartensiittinen 

Supermartensiittisen 13 wt% kromia sisältävän teräksen aika-lämpötila-käyrä (Kuva 15) 

on tasainen, eikä siinä ole havaittavissa selkeitä poikkeuksia. 𝑡8/5-ajaksi mitattiin 10,00 

sekuntia, mikä vastaa täysin Gleebleen asetettua arvoa. 
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Kuva 15. Aika-lämpötila -käyrä 13Cr supermartensiittiselle – teräkselle 

4.2.1 Kovuusprofiili 

13Cr supermartensiittisen HV10-kovuusprofiilin (Kuva 16) vaihteluväli on 273…325. 

Kovuusprofiili on tasainen eikä siitä voi erottaa tarkasti eri vyöhykkeitä. Varsinkin 

erityistä pehmeää vyöhykettä on vaikea tunnistaa, mutta molemmilla reunoilla on selvästi 

muuta HAZ:ia kovemmat kapeat vyöhykkeet. Keskimääräinen kovuus 1350 °C -alueella 

(keskellä näytettä) oli 287 HV10. 

 

Kuva 16. HV10-kovuusprofiili laboratoriossa tehdyn 13Cr supermartensiittisen 

muutosvyöhykkeen yli 
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4.2.2 Mikrorakenne 

 

Kuva 17. 13Cr supermartensiittisen perusaineen mikrorakenne 

 

Kuva 18. Karkearakeinen vyöhyke (CGHAZ), kovuus 278 HV10 
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Kuva 19. Hienorakeinen vyöhyke, kovuus 295 (vas.) ja 302 (oik.) HV10 

 

Kuva 20. Matalan lämpötilan osittain austeniittisena käynyt kaksifaasialue, kovuus 295 

(vas.) ja 316 (oik.) HV10 
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5 YHTEENVETO 

Ruostumattomat teräkset ovat rauta-kromi-hiili- tai rauta-kromi-nikkeli-perusteisia 

teräksiä, joiden kromipitoisuus painoprosentteina on vähintään 10,5 wt%. 

Ruostumattomille teräksillä hyvä vastustuskyky hapettumista vastaan, mikä yleensä 

korreloi kromipitoisuuden kanssa. Ruostumattomat teräkset kestävät myös hyvin 

hiilettymiskorroosiota vastaan, mikä puolestaan on nikkelin ansiota. 

Hitsin muutosvyöhyke eli HAZ on alue, joka ei sula hitsaamisen aikana. 

Muutosvyöhykkeen fysikaaliset ominaisuudet kuitenkin muuttuvat, koska se altistuu 

hitsiin tuodulle lämmölle. Se koostuu erilaisista vyöhykkeistä, joiden mikrorakenne ja 

kovuus eroavat toisistaan. Toisaalta nyt suoritetuissa kokeissa simuloitiin tarkasti vain 

yhtä näistä vyöhykkeistä ja muita syntyviä mikrorakenteita voitiin vain arvioida. 

Hitsattavuus käsitteenä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin hitsin lämmölle altistunut alue vastaa 

lujuudeltaan, korroosion- ja hapettumisenkestävyydeltään ympäröivää perusainetta. 

Seuraavassa on analysoitu HAZ:n eri alueita. Alueiden määritteleminen ei kuitenkaan 

näillä koejärjestelyillä ole selvää, koska kaikkien vyöhykkeiden huippulämpötilaa ja 

kuumenemis- ja jäähtymisnopeuksia ei tiedetä. Näin ollen syntyviä mikrorakenteita 

voitiin vain arvioida. 

Martensiittisen EN1.4003:n hitsin muutosvyöhykkeen kovuusprofiili on reunojen 

pehmeitä alueita lukuun ottamatta tasainen. Toisin kuin eräässä aiemmassa tutkimuksessa 

(ks. 3.1), hienorakeinen alue osoittautui muutosvyöhykkeen kovimmaksi. Se vastaa 

kovuudeltaan lähes perusaineen kovuutta (280 vs. 300 HV10). Sen sijaan karkearakeinen 

alue on pehmeää. 

Martensiittisen EN1.4003:n mikrorakenteeseen muodostui Goochin diagrammin 

mukaisesti hieman deltaferriittiä hienorakeiselle alueelle. Deltaferriitti esiintyy pitkinä ja 

tummina juovina, jotka kulkevat valssaussuuntaan. Raekoko martensiittisella 

EN1.4003:lla oli noin 20µm ja vertailun vuoksi ferriittisellä EN1.4003:lla oli noin 25µm. 
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13Cr Supermartensiittisen kovuusprofiili on tasaisempi kuin martensiittisella 

EN1.4003:lla eikä siitä voi erottaa tarkasti eri vyöhykkeitä. Muuta HAZ:ia pehmeämpää 

vyöhykettä on varsinkin vaikea tunnistaa, mutta reunoilla on selvästi muuta HAZ:ia 

kovemmat vyöhykkeet.  

Supermartensiittisen muutosvyöhykkeeseen ei muodostunut lainkaan deltaferriittiä, 

vaikka huippulämpötilan oletetaan olleen osittain ferriittisellä alueella. Ferriitti on siis 

ehtinyt liueta käsittelyn aikana. Tämä oli myös Goochin (Kuva 5) mukaan odotettavissa. 

Carrougen (2004) mukaan 14 % delta-ferriittiä nostaa transitiolämpötilaa noin 50 °C 

verrattuna täysin martensiittiseen mikrorakenteeseen, vaikka raekoko olisi 

martensiittisessa mikrorakenteessa pienempi. 

13Cr Supermartensiittisen raekoko oli vaikea mitata sekavasta mikrorakenteesta johtuen. 

Muutosvyöhykkeen eri vyöhykkeistä otetuista kuvista kuitenkin nähdään selviä 

muutoksia raekoossa. 
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