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1 JOHDANTO 

Teräs on yksi teollisuuden tärkeimmistä ja käytetyimmistä materiaaleista 

lujuusominaisuuksiensa, kestävyytensä ja hyvän saatavuuden takia. Terästä 

valmistettaessa sen ominaisuuksiin voidaan tulevan käyttökohteensa mukaan vaikuttaa 

paljon. Metalliseoksen koostumus, valmistustapa ja seosaineet vaikuttavat merkittävästi 

sen ominaisuuksiin. Terästä hyödynnetään teollisuuden prosesseissa, jossa lämpötilat 

nousevat korkeiksi ja olosuhteet haastaviksi, minkä vuoksi näissä kohteissa käytettävien 

terästen korroosionkestävyys on otettava huomioon prosessisuunnittelussa. 

Korroosioksi kutsutaan olosuhteiden vuoksi tapahtuvaa ominaisuuksien heikkenemistä, 

kuten esimerkiksi raudan hapettumista eli ruostumista. 

Teollisuuden prosessien olosuhteet ovat usein niin monimutkaisia, että kokeellisesti 

niiden simulointi on haastavaa. Teräksisten prosessiyksiköiden korkealämpökorroosio 

(kuumakorroosio) on yleinen syy prosessin keskeytymiselle korjaustöiden vuoksi. 

Keskeytykset ja huollot nostavat prosessin taloudellisia kuluja. Oikeanlaisella 

teräsmateriaalin valinnalla korroosion mahdollisuutta voidaan pienentää ja siten 

vähentää korjaustarvetta. Terästyyppin korkealämpökorroosion mittaaminen auttaa 

valitsemaan prosessiolosuhteita parhaiten kestävän materiaalin ja siten vähentämään 

keskeytys- ja korjaustarvetta. (Lai, 2007) 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarjota yleiskäsitys terästen 

korkealämpökorroosion mittaamisesta. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena 

olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen. 
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2 KORKEALÄMPÖKORROOSIO 

2.1 Korkean lämpötilan määrittely 

Terästen korkealämpökorroosiosta puhuttaessa termin ”korkea lämpötila” määritelmä 

vaihtelee korroosiomekanismin mukaan. Kaasumaisissa olosuhteissa korroosiota 

tapahtuu, kun lämpötila kohoaa yli happojen kastepisteen, jolloin teräksen pintaan 

tiivistyneet hapot saavat aikaan korroosioreaktion. Vaikka suurin osa 

korkealämpökorroosion reaktioista tapahtuu yli 500 °C:n lämpötilassa, voi korrodoivia 

aineita tiivistyä huomattavasti matalammissakin lämpötiloissa. (Lai, 2007) 

Korkeissa lämpötiloissa metallin pintaan muodostuu oksidikerros, jonka paksuus voi 

kasvaa diffuusion vaikutuksesta joko kerroksen ylä- tai alapinnalta. Oksidikerroksen 

muodostumista kutsutaan hilseilyksi. Teräksen hapettumista voidaan tarkastella Fe-O –

tasapainopiirroksen avulla. (Lindroos et al., 1986) Kuvassa 1 on esitetty rauta-happi-

systeemin tasapainopiirros, josta nähdään raudan muodostamat oksidit; wüstiitti (FeO), 

hematiitti (Fe2O3) ja magnetiitti (Fe3O4). (Lu et al., 2016) 

 

  

Kuva 1. Fe – O tasapaino (Lu et al., 2016). 
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Alle 570 °C:n lämpötilassa rauta muodostaa magnetiitti-  ja hematiittikerrokset, kun yli 

570 °C:n lämpötilassa muodostuu lisäksi wüstiittikerros, joka on muita raudan oksideja 

epästökiömetrisempi. Wüstiitin hilan epäsäännöllisyys tekee siten raudan 

hapettumistuotekerroksesta helposti läpäistävän. Lämpötilan kohotessa diffuusionopeus 

oksidikerroksen läpi kasvaa. (Lu et al., 2016) Normaali-ilmanpaineessa voidaan 

teräksille korroosion suhteen korkean lämpötilan rajana pitää 570 °C:n lämpötilaa.  

2.2 Missä korkealämpökorroosiota esiintyy? 

Korkealämpökorroosion esiintyminen on yleistä, kun korrodoivat kaasut yhdistetään 

korkeaan lämpötilaan. Teollisuudessa tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puu-, 

öljy- tai energiajätekattilat, uunit, moottorit ja kaasuturbiinit. (Lai, 2007) 

Energiajätekattiloiden merkittäväksi korroosionaiheuttajaksi on todettu jätteenpoltossa 

päästökaasuun vapautuvat kloridit yhdistettynä yhdistettynä alkalimetalleihin kuten 

natriumiin tai kaliumiin. (Lee, Themelis, & Castaldi, 2007) Biokaasua polttavissa 

höyrykattiloissa korroosiota edistävät huonolaatuiset polttoaineet, vapautuva vesihöyry 

sekä huonosti korroosiota kestävät kattilamateriaalit. (Uusitalo, Vuoristo, & Mäntylä, 

2003) Korkealämpökorroosiolle alttiita ovat myös ajoneuvojen ruostumattomasta 

kromipitoisesta teräksestä valmistetut pakokaasuputket, joissa jäähdytysnesteestä 

peräisin olevat suolat sulaessaan aiheuttavat voimakkaan korroosioreaktion. (Mori et al., 

2019) 
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3 KORKEALÄMPÖKORROOSION MEKANISMIT 

Tärkein korkealämpökorroosion mekanismi teräkselle on raudan oksidien 

muodostuminen. Hapettumisreaktio tarjoaa teräksille usein myös tärkeän 

korroosionsuojan, sillä oksidikerros myös suojaa muilta korroosion muodoilta. 

Kuitenkin korkeissa lämpötiloissa hapettumisen mekanismien muuttuessa se usein 

nousee ongelmaksi. Oksideja muodostuu metallin kuumentuessa happipitoisissa 

olosuhteissa, kuten ilmassa tai palamisilmassa. Palamisessa hapen osuus ilmassa laskee. 

Jos happea on vähän, voi oksideja silti muodostua, mutta pääasialliseksi 

korroosiomekanismiksi yleensä nousee esimerkiksi sulfidien, nitridien tai karbidien 

muodostuminen.  (Lai, 2007) 

Metallin oksidi voi muodostua, jos ympäröivä happipotentiaali     
  on suurempi kuin 

hapen osapaine tasapainotilassa oksidin kanssa. Hapen osapaine voidaan määrittää 

kaavoilla 1, 2 ja 3 Kaavassa 1 happi muodostaa oksidin metallin M kanssa: 

              (1) 

Kaavoja 2 ja 3 käyttäen hapen osapaine voidaan määrittää oksidin muodostumisen 

standardivapaaenergian avulla: 

             
       

   (2) 

jossa R on kaasuvakio ja T on lämpötila. Jos metalli ja sen muodostama oksidi oletetaan 

puhtaiksi aineiksi, saavat aktiivisuudet   arvon 1 ja yhtälö saadaan muotoon: 

   
           (3) 

Kaavaa 3 voidaan hyödyntää yhdisteiden stabiiliuksien määrittämisessä,  esimerkiksi 

vapaaenergia-lämpötila-kaaviota käyttäen. (Lai, 2007) 

Happipitoisissa olosuhteissa tai ilmakehässä yli 700 °C:n lämpötilassa oksidikerroksen 

kasvun voidaan olettaa noudattavan parabolisesti kasvavan oksidikerroksen yhtälöä:  

            
    (4) 
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jossa x on kerroksen kokonaispaksuus, x0 paksuus alussa (useimmiten = 0) ja t 

hapettumisaika. Kasvava oksidikerros lisää diffundoituvien ionien kulkevaa matkaa, 

jonka vuoksi kasvunopeus hidastuu. Parabolinen hilseilyn nopeusvakio kp (cm
2
 · s

-1
) 

riippuu lämpötilasta, ja saadaan kaavasta: 

       
            (5) 

Jossa   
  on vakio, Q raudan hapettumisen aktivoitumisenergia (J ·mol

-1
), R kaasuvakio 

ja T lämpötila (K). Raudalle   
  on johdettu hapettumisessa muodostuvien FeO-, Fe3O4- 

ja Fe2O3 -kerrosten paksuuksien suhteesta. Korkealämpökorroosiotestit saattavat antaa 

poikkeavia tuloksia parabolisille nopeusvakioille riippuen esimerkiksi näytteen koosta 

ja ympäröivän kaasun virtausnopeudesta. (Chen & Yuen, 2003) Parabolista kasvua 

yleensä esiintyy, kun oksidikerros on tiiviisti tarttuneena metallin pintaan ja kun oksidin 

ominaistilavuus on vähintään yhtä suuri kuin metallin. (Lindroos et al., 1986) 

Lineaarista oksidikerroksen kasvua voidaan kuvata kaavalla: 

         (6) 

jossa kl on lineaarisen kasvun noepusvakio, kun x = 0 ja t = 0. (Lai, 2007) Lineaarista 

kasvua esiintyy oksidin ominaistilavuuden ollessa pienempi kuin metallin, jolloin 

muodostuva oksidikuori huokoisuutensa vuoksi päästää hapen metallin pintaan. 

(Lindroos et al., 1986) Tässä luvussa esitellyt mallit ovat sovellettavissa eri 

terästyyppien oksidinmuodostusnopeuksiin ja reaktioihin, vaikka tarkemmat tulokset 

riippuvat terästen koostumuksesta ja ominaisuuksista. 

Yleensä oksidien muodostuminen on pääosassa korroosiomekanismeista, mutta altistaa 

muillekin korroosioreaktioille. Palamistuotteet, kuten vesihöyry tai SO2 sekä N2 

saattavat edistää tai aiheuttaa korroosiota oksidinmuodostuksen lisäksi. N2 voi 

oksidikerroksen suojan heikentyessä aiheuttaa sisäistä nitridien muodostusta. Rikin 

yhdisteet voivat muodostaa sulfideja metallin kanssa ja aiheuttaa esimerkiksi 

ruostumattomassa teräksessä rautaoksidin muodostuksen suojaavan kromioksidin sijaan. 

Pelkistävässä hiilivetykaasuympäristössä, joka sisältää esimerkiksi CO:a tai CH4:a, 

saattaa metalliin sisäisesti muodostua haurastuttavia karbideja. Myös sulat suolat ja 

niiden avulla muodostuvat kloridit ovat yleisiä korroosionedistäjä. (Lai, 2007) 
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4 KORKEALÄMPÖKORROOSION MITTAUS 

Korkealämpökorroosion mittaaminen suoraan teollisuuden prosessiyksiköstä niiden 

ollessa toiminnassa ei ole mahdollista prosessiolosuhteiden vuoksi. Prosessiyksikön 

materiaalin analysointi käytöstä poiston jälkeen on yksi vaihtoehto korroosion syiden ja 

mekanismien selvittämiseen. Näin tehdään yleensä, jos yksikkö on korroosion vuoksi 

pitänyt purkaa tai vaihtaa odotettua lyhyemmän käyttöajan jälkeen. Taloudellisesti usein 

kannattavampi vaihtoehto on testata ennen käyttöönottoa mahdollisia materiaaleja ja 

niiden reagoimista prosessia muistuttavissa korrodoivissa olosuhteissa, ja tehdä päätös 

käytettävästä materiaalista ja mahdollisesta pinnoitteesta kokeiden perusteella. Tässä 

luvussa eritellään korkealämpökorroosion mittauksen vaiheita, metodeita ja välineitä. 

4.1 Näytteenotto 

Näytteenotto ja -valmistus ovat korkealämpökorroosion mittaamisen ensimmäiset 

vaiheet. Jos  tutkimuksen kohteena on käytöstä poistettu prosessiyksikkö, voidaan näyte 

leikata siitä suoraan. Ulkoisen visuaalisen suurpiirteisen havainnoinnin jälkeen näyte 

yleensä leikataan riittävän pieneksi, hiotaan ja puhdistetaan tarkempaa analysointia 

varten. Esimerkiksi Müllerin et al. (2002) suorittamassa kokeessa, jossa tutkittiin 

teollisuudessa käytettyjen FeMoCr-terästen kuumakorroosiota näyte otettiin 

voimalaitoksen kuumaa höyryä turbiinille kuljettavasta putkesta, joka leikattiin  

5x5x1 mm kokoisiksi näytteiksi ICP-spektrometriä (induktiivisesti kytketty 

plasmaemissiospektrometri) varten. ICP:n avulla pystyttiin vertaamaan käytössä olleen 

teräksen koostumusta kyseisen teräslajin alkuperäiseen koostumukseen. Vangelin ja 

Ivarssonin (2011) suorittamassa analyysissa, jossa tutkittiin korrodoitunutta puuhiilen 

tuotantoon käytettävää kattilaa, näytteet hiottiin muilta puolilta, paitsi korroosion 

kohteena olevaa kattilan sisäpuolta. Kuten kuvan 2 mittakaavasta voi päätellä, näyte on 

huomattavasti isompi kuin edellisessä esimerkissä. Toisin kuin edellämainitussa 

esimerkissä, Vangelin ja Ivarssonin analyysissä käytettiin valomikroskooppia, SEM- eli 

pyyhkäisyelektronimikroskooppia (scanning electron microscope) sekä röntgen-

spektroskooppia.  
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Kuva 2. Näyte korrodoituneesta putken sisustasta (Vangeli & Ivarsson, 2011). 

 

Näytteen alkuperäinen koostumus täytyy tuntea ennen varsinaista analyysiä. Koostumus 

joko analysoidaan itse tai käytetään esimerkiksi teräsvalmistajan koostumustietoja. 

Yleensä teräslajit ja niiden alkuainekoostumukset taulukoidaan, esimerkiksi taulukon 1. 

tapaan. ”Steel grade” on eurooppalaisen standardin mukainen terästyypin numerointi. 

Alkuainekoostumus ilmoitetaan yleensä massaprosenttiosuuksina. 

Taulukko 1. Esimerkki koostumustaulukosta (Mori et al., 2019). 

 
 

Toinen hieman yleisempi tapa näytteenotolle on valmistaa se itse. Näyte voidaan leikata 

tehdaspalasta tai se voidaan valaa testiä varten, jos esimerkiksi testataan eri 

seosaineiden vaikutusta korroosioon. Kokeiden onnistumisen takaamiseksi laboratorio-

olosuhteissa nousee tärkeäksi näytteen oikeanlainen käsittely esimerkiksi testiuunissa 

tehtäviä kokeita varten. Karlssonin et al. (2011)  kokeessa, jossa tutkittiin rikkidioksidin 

vaikutusta KCl:n aiheuttamaan korkealämpökorroosioon eräässä ruostumattomassa 

terästyypissä, näytteet leikattiin 14x15x2 mm kokoisiksi, hiottiin ja kiillotettiin. 

Kiillotuksen jälkeen näytteet pestiin asetonilla ja etanolilla ultraäänipesurissa. Veteen ja 

etanoliin liuotettu KCl ruiskutettiin näytteisiin, jonka jälkeen näytteet ilmakuivattiin ja 

säilöttiin eksikaattoriin kosteuden poistamiseksi ennen punnitusta. Jos vertailukohteena 

tai testattavana on korroosiota estävä pinnoite, kuten esimerkiksi nikkelipohjainen ja 

kromipitoinen HVOF-pinnoite (high velocity oxy fuel), täytyy pinnoitus tehdä muiden 

valmistelujen jälkeen. Yleensä korkealämpökorroosiota ehkäisevä pinnoite on jauhettu 



13 

 

ja sulatettu, jonka jälkeen se ruiskutetaan suojattavan teräksen pintaan. (He & 

Schoenung, 2002) 

Yleisesti ottaen näytteenoton voidaan ajatella koostuvan seuraavista vaiheista: 1. 

Näytteen valinta 2. Näytteen leikkaus oikeaan kokoon. 3. Näytteen hionta ja puhdistus 

4. Näytteen pinnoitus esim. kokeiltava terminen pinnoite tai korrodoiva aine 5. Näytteen 

kuivaus ja punnitus 6. Näytteen koostumuksen määritys kokeellisesti ja/tai vertaamalla 

lähdetietoihin. Viimeinen vaihe voidaan tehdä myös ennen muita valmisteluja. 

4.2 Koejärjestelyt 

Kun korkealämpökorroosiota tutkitaan tietyssä prosessissa, on koejärjestelyt ja 

olosuhteet valittava ja säädettävä sen mukaisesti. Yleinen korkealämpökorroosion 

simulointitapa on käyttää testaukseen tarkoitettua uunia, jossa näytteet kuumennetaan 

kaasuympäristössä. Kaasu voi olla normaalia ilmakehää muistuttavaa, vesihöyryä tai 

esimerkiksi polttoaineen palamistuotekaasuja, kuten hiilidioksidia. Testaamista ennen 

valitaan koeajat ja -lämpötilat, joissa näytteitä halutaan tutkia. Kokeiltavia arvoja on 

yleensä useita (esimerkiksi 100 h, 200 h ja 500 h; 500 °C, 700 °C ja 900 °C). Koeajat ja 

lämpötilat voivat määräytyä esimerkiksi tutkimuskohteena olevan prosessiyksikön 

mukaan. Kuvassa 3 on esitetty tyypillinen koejärjestely, jossa näytteet ovat 

alumiinisessa telineessä lasisen putken sisällä samansuuntaisesti kaasun virtauksen 

kanssa. Putki on kahden lämpöelementin välissä. Putkeen virtaavaa kaasua ja sen 

koostumusta sekä kosteutta voidaan säätää kuvassa osoitetuilla säätimillä. (Pettersson, 

Asteman, Svensson, & Johansson, 2005)  
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Kuva 3. Koejärjestely korroosiomittaukseen (Pettersson et al., 2005). 

 

Kuvassa 4 esitellyn Morin et. al (2019) kokeessaan käyttämän kammiouunin periaate on 

jokseenkin sama kuin kuvan 3 lasiputkiuunilla. Tässä kokeessa selvitettiin sulien 

suolojen vaikutusta korroosioon. Suolakerrokset ripoteltiin suoraan näytteiden päälle 

ennen korroosiotestiä. 

 

Kuva 4. Kammiouuni. a) Uuni ja kammio, johon näytteet asetetaan. b) Kammion 

läpileikkaus ja kaasun virtauskaavio. 1. Uunikammio 2. Tulenkestävä rasia näytteille 3. 

Näytteet 4. Kaasun syöttö 5. Kaasun esilämmitysalue 6. Kaasun poisto 7. Kaasulähde.  

(Mori et al., 2019) 
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Koe voidaan suorittaa syklisesti, jolloin tietyin väliajoin näytteet käytetään pois uunista 

ja punnitaan, jotta analysointivaiheessa voidaan tehdä kuvaus näytteen 

massanmuutoksesta. Korroosion aiheuttamaan massanmuutoksen mittaamiseen voidaan 

käyttää myös termogravimetrista mittausta termovaa’alla. Termovaaka punnitsee 

näytettä kuumennuksen aikana. Vaaka on kytkettynä mittalaitteistoon, joka saa dataa 

tietyin aika- tai lämpötilavälein. Näytteen massanmuutos mitataan ajan tai lämpötilan 

funktiona, ja tulokset voidaan testin jälkeen esittää esimerkiksi (Δm,t)-kuvaajana.  

Tällaista menetelmää käytettiin esimerkiksi Laukan et al. (2018) suorittamissa 

mittauksissa, joissa boorin ja molybdeenin seostamisen vaikutusta eräiden 

ruostumattomien terästen hilseilyyn testattiin aihionkuumennusuunia muistuttavissa 

olosuhteissa. (Laukka, Heikkinen, & Fabritius, 2018) 

Sulien suolojen, tuhkien tai muiden sulien aineiden aiheuttamaa korroosiota on 

haasteellista simuloida kokeellisesti, sillä useissa prosesseissa teräs altistuu jatkuvasti 

sulan aineen korroosiolle, kun taas koejärjestelyissä joudutaan tyytymään pieneen 

vakiomäärään korrodoivaa ainetta, joka saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa. Tämä 

ongelma otettiin huomioon Saton et. al (2011) kokeessa, jossa sulavan suolaseoksen 

höyry sekoitettiin testiuunissa virtaavaan ilmaan, jolloin suolaa kondensoitui 

matalammassa lämpötilassa olleen näytteen pintaan. Tällä tavoin jatkuva suolahyökkäys 

saavutettiin koeolosuhteissa. 

Koejärjestelyiden päätavoite on altistaa tutkittava teräsnäyte olosuhteille, jossa 

mahdollista korkealämpökorroosiota esiintyy, mielellään matkien sellaisia olosuhteita 

jotka vallitsevat myös terästä hyödyntävässä prosessissa. Usein osa kokeiltavista 

lämpötiloista tai testiajoista ei korrodoi näytteitä juurikaan, mikä voi olla hyvä asia 

näytteiden analysointia ja korroosion mallintamista ajatellen. Kokeellisen 

korroosiorasituksen jälkeen näytteet täytyy analysoida korroosion aiheuttaman 

muutoksen selvittämiseksi.  

4.3 Näytteiden analysointi 

Näytteiden analysointivaiheessa tarkastellaan korroosion aiheuttamia koostumuksellisia 

ja rakenteellisia muutoksia metallissa. Pintapuolinen visuaalinen havannointi ja 

valomikroskoopilla tarkastelu antaa jo jonkinlaisen kuvan ilmeisistä korroosion 

merkeistä ja muodostuneista faaseista, mutta tarkempaan analyysiin käytetään 



16 

 

esimerkiksi pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) ja sen eri analysaattoreita, kuten 

EBSD:tä (Electron backscattered diffraction) tai EDS:ää (energy dispersive x-ray 

spectroscopy). Anlyysimetodit usein yhdistetään, jotta saataisiin tarkka kuvaus näytteen 

koostumuksesta sekä kiderakenteesta. Elektronien heijastuksen tunnistimen tyyppi, 

paikka ja heijastuskulma vaikuttavat saatavan kuvan ominaisuuksiin. Lisäksi 

elektronien kiihdytysjännite (yksikkö kV) täytyy säätää oikean tarkkuuden saamiseksi. 

Näytteen hionta tarpeeksi sileäksi on varmistettava riippuen tarkastelutavasta, jotta 

näytteen poikkileikkauksen kuvaus olisi mahdollisimman tarkka, paitsi jos halutaan 

tarkastella tasoittamatonta pinnanmuotoa. 

Eri korroosiotuotteiden muodostuminen aiheuttaa massanmuutosta tutkittavissa 

näytteissä. Näytteille yleensä suoritetaan välipunnituksia kokeellisen altistuksen aikana, 

joiden avulla voidaan suorittaa eri teräslajien vertailua ja mahdollisesti muodostaa niistä 

kineettisien malleja. Data voidaan sovittaa esimerkiksi (Δm,t)-kuvaajalle, josta 

esimerkki kuvassa 5. Kuvan 5 kokeessa Rohr et al. (2005) vertailivat eri 

kromipitoisuuksien teräksiä ja niiden korroosiolta suojaavia päällysteitä hiilivoimalan 

poltto-olosuhteita mukaillen.  

 

Kuva 5. Termogravimetrinen vertailu eri terästyypeille, joista osa on pinnoitettu (Rohr, 

Donchev, Schütze, Milewska, & Pérez, 2005).  
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SEM:llä voidaan saavuttaa huomattavasti perinteistä valomikroskooppia tarkempi 

suurennos, koska elektronin aallonpituus on pienempi kuin valon. Valomikroskoopin 

suurennos voi olla noin 2000-kertainen, kun taas SEM:n jopa 1 000 000-kertainen. 

SEM:llä ammutaan elektronivuo näytteen pintaan, jolloin tunnistimeen kimpoavien 

elektronien kuviosta voidaan tietokoneen avulla muodostaa suurennos näytteestä. 

Kuvan ominaisuudet riippuvat käytettävästä analysaattorista. (JEOL, 2019) Uusitalon 

et. al (2003) kokeessa, jossa testattiin erilaisia korroosiota estäviä päällysteitä 

metalleille, käytettiin SEM:ää tunnistamalla takaisinsironneita elektroneja 

(backscattered electron, BSE). Tämäntyyppinen havannointi antaa hyvän kuvan 

näytteen koostumuksellisista eroista, mutta päällysteiden koostumusten määritys oli 

tässä vaikeaa. Kuvassa 6 on esitetty esimerkki BSE-kuvasta. 

 

Kuva 6. SEM-kuva Ni-Cr päällysteisestä teräksestä 400 tunnin rasituksen jälkeen 

550 °C:n lämpötilassa (Uusitalo et al., 2003). 

EBSD-tunnistin on yleisesti hyödynnetty väline korroosionäytteiden analysointiin. 

EBSD-analyysiä käyttämällä saadaan parempi kuva tutkittavan näytteen 

mikrorakenteesta kuin esimerkiksi BSE:llä. EBSD-analysointi on nykyään 

automatisoinnin avulla nopea ja tarkka tapa tehdä karakterisointi ja faasikartoitus 

korroosiomittausnäytteelle. (Schwartz et al., 2010) Faasikartoituksessa EBSD-kuvassa 

näkyvät faasit erotetaan ja värikoodataan toisistaan tarkastelun helpottamiseksi. 

Kuvassa 7 on nähtävillä EBSD:llä tehty kuva ja orientaatiokartta. Kuvan 7 

tutkimuksessa tehtiin EBSD-karakterisointi teräksen oksidoitumistuotteille. (Burke & 

Higginson, 2000) 
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Kuva 7. EBSD:n avulla tehty faasikartoitus. (a) Kartoitettavan alueen rajaus. (b) 

Alueesta muodostettu faasikartta. Tarkastelun kohteena matalahiilinen teräs ja siihen 

muodostuneet oksidituotteet 950 °C:n lämpötilassa. (Burke & Higginson, 2000) 

 

SEM:in elektronisuihku aiheuttaa näytteessä röntgensäteilyä, jota voidaan havaita 

EDS:n  tai WDS:n (wavelength dispersive x-ray spectroscopy) avulla. Eri alkuaineiden 

ominaissäteilyjen intensiteettipiikkejä voidaan näillä havaintokeinoilla verrata 

tunnettuihin arvoihin, jolloin saadaan määritettyä näytteen kemiallinen koostumus 

valitussa mittauspisteessä. (Skoog et al., 2007) Koska tarkka koostumus saattaa 

vaihdella näytteen sisällä, joudutaan mittaus yleensä suorittamaan useasta pisteestä. 

Kuvassa 8 on esitetty Morin et al. (2019) tutkimuksen näytteeen EDS-analyysi. 
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Kuva 8. EDS-analyysin kuvaaja, josta näkyvät eri alkuaineiden intensiteettipiikit ja 

niiden perusteella perusteella saatu alkuainekoostumus (Mori et al., 2019). 

 

Usein jo tutkimuksen analysointivaiheessa on nähtävissä, kuinka olosuhteiden muutos 

vaikuttaa korroosion määrään, ja mitkä ovat kriittisimpiä tekijöitä korroosion 

esiintymisen suhteen. Kun ollaan kerätty tarvittavat tiedot eri analysointimetodeilla 

korrodoituneiden näytteiden rakenteellisista, koostumuksellisista sekä massaan- tai 

muotoon liittyvistä muutoksista, voidaan siirtyä tulosten käsittelyyn. 

4.4 Tulosten käsittely 

Viimeisenä vaiheena korkealämpökorroosion mittausta analyysien perusteella saadut 

tulokset kootaan, muodostetaan sovellettaviksi malleiksi ja tehdään muut 

johtopäätökset. Tuloksista muodostetut mallit voivat olla esimerkiksi reaktioyhtälöitä 

korkealämpökorroosion tarkoista mekanismeista mitattavissa olosuhteissa tai 

mittaustuloksista määritettyjä oksidinmuodostusta kuvaavien kineettisten 

malliparametrien arvoja. Mittauksen johtopäätökset vastaavat mittauksen alussa 

asetettuun ongelmaan, esimerkiksi onko jokin tietty olosuhteiden muutos korroosiota 

edistävää tai miten eri pinnoitteet ehkäisevät korroosiota. 

Analyysissa saatuja, esimerkiksi termogravimetrisia kuvaajia, voidaan esittää 

mittaustuloksina. Analyysin SEM-kuvissa nähtäviä korroosion vaikutuksia voidaan 

avata reaktioyhtälöiden avulla, kuten tehtiin esimerkiksi Pettersonin et. al (2005) 

kokeessa, jossa KCl:n havaittiin heikentävän korroosiolta suojaavaa 

kromioksidikerrosta muodostaessaan kaliumkromaattia ja klooria yhtälön (7) 

mukaisesti: 
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                           (7) 

Mekanismeja voidaan tulosten ohessa havainnollistaa myös kuvamuodossa. 

Esimerkkinä Astemanin et al. (2000) tutkimuksen kuva 9, jossa näytetään kuinka 

kromioksidin sijaan muodostuu rautaoksidia, kun ilmaan lisätään vesihöyryä ja sen 

virtausnopeutta nostetaan. 

 

 

Kuva 9. Kosteuden vaikutus korkealämpökorroosioon. (a) Kuivassa ilmassa muodostuu 

kromioksidia. (b) Kromin haihtuminen teräksen pinnasta edesauttaa rautaoksidin 

muodostumista. (c) ja (d) Rautaoksidisaarekkeiden muodostuminen, kun ilmankosteus 

on korkea. (Asteman et al., 2000) 

 

Korkealämpökorroosion mittausten perusteella voidaan tehdä malleja 

korroosioreaktioiden kinetiikasta. Eri teräslajien hilseilylle voidaan esimerkiksi 

määrittää luvussa 3 esiteltyjen kaavojen mukaisia oksidinmuodostuksen 

nopeusvakioiden arvoja. Laukan et al. (2017) kokeessa termogravimetrisen datan avulla 

muodostettiin hilseilynopeuskäyrä dm/dt, josta hapen osapaineen avulla ja Arrheniuksen 

yhtälöllä muodostettiin ln k – 1/T kuvaaja, jossa k on Arrheniuksen reaktionopeusvakio. 

Kuvaajasta saatiin määritettyä reaktion aktivoitumisenergiat sekä taajuustekijät, joiden 



21 

 

todettiin olevan yhdenmukaisia aiempien tutkimustulosten kanssa. Kokeiden tuloksena 

saatiin selvitettyä titaanin ja boorin vaikutusta ruostumattoman teräksen 

korkealämpötilaprosessin kinetiikkaan. 

Tulosten käsittelyn päätteeksi kootaan mittausten tärkeimmät havainnot ja 

johtopäätökset. Mittausten tavoitteena on saada tietoa materiaalin käyttäytymisestä 

korkeissa lämpötiloissa sekä olosuhteiden vaikutuksista korkealämpökorroosioon, 

auttaa materiaalien valinnassa teollisuuden prosesseihin ja antaa suuntaa mahdollisiin 

jatkotutkimuksiin. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän työn päämääränä on esitellä yleisiä korkealämpökorroosion mittaamiseen 

liittyviä vaiheita, käsitteitä, työvälineitä ja menetelmiä. Korkealämpökorroosion 

mekanismeista merkittävin on oksidien muodostuminen, mikä altistaa teräksen 

muillekin korroosiomekanismeille, joita ajavat esimerkiksi palamiskaasut tai sulat 

aineet. Korroosiota teräksissä voidaan ehkäistä oikealla teräslajin valinnalla tai 

termisillä pinnoitteilla. 

Korkealämpökorroosion kannalta merkittäviä kohteita teräksiset prosessiyksiköt. 

Mitattavat teräsnäytteet valitaan usein jonkin tällaisen prosessiyksikön mukaan, ja ne 

joko saadaan käytöstä poistetusta prosessiyksiköstä tai valmistetaan itse. Oikeanlainen 

näytteen valmistelu on tärkeää analysoinnin ja koejärjestelyjen kannalta. 

Koejärjestelyinä yleensä toimii testiuuni, jossa mahdollisuuksien mukaan vallitsee 

prosessia vastaavat olosuhteet.  

Näytteen analysoinnissa ollaan kiinnostuneita korroosion aiheuttamasta massan, 

rakenteen ja koostumuksen muutoksista. Keskeisimpiä työkaluja näytteen tutkimiseen 

on SEM ja sen eri analysaattorit. Termogravimetrisen analyysin avulla voidaan tehdä 

malleja näytteen oksidinmuodostuskinetiikasta.  

Mittaustulokset auttavat erottelemaan korkealämpökorroosion kannalta merkittävät 

tekijät, kuten korroosiolämpötilat, korrodoivien kaasujen, ilmankosteuden tai sulien 

aineiden vaikutuksen, eri teräslajien erot korrodoitumisessa tai eri pinnotteiden 

tehokkuudet korroosion ehkäisyssä. Äärimmäisten prosessiolosuhteiden vuoksi jatkuvaa 

korkealämpökorroosion tutkimusta on harjoitettava entistä kestävämpien ja 

kustannustehokkaampien teräslajien löytämiseksi. 
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