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Tiivistelmä
Valurautoja käytetään paljon niiden pienen työstämisen tarpeen takia. Valamalla saadaan
helposti tarvittavan muotoisia kappaleita. Vaatimukset materiaalille vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Austemperoiduilla pallografiittivaluraudoilla päästään lähelle terästen
ominaisuuksia ja välillä jopa ylitetään ne. Niiden käyttö on lisääntynyt ja mahdollisia uusia käyttökohteita tutkitaan koko ajan.
Työn tavoitteena oli selvittää kuinka valurautojen austemperoitavuutta on tutkittu. Tämän lisäksi käytiin läpi yleisimmät valuraudat sekä niille tehtävät lämpökäsittelyt. Eritisesti tutkittiin austemperoituja pallografiittivalurautoja, austemperointia sekä austemperointireaktion karakterisointia. Tutkittavan materiaalin olleessa liuoslujitettu ferriittinen
pallografittivalurauta keskityttiin seostuksen vaikutukseen.
Tässä työssä selvitettiin GJS 500-14 materiaalin austemperoitavuutta. Austemperoitavuudelle selvitettiin kriittinen halkaisija aikaisemmista tutkimuksista, jonka jälkeen tehtiin austemperointi tutkittavalle materiaalille 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm sekä 45 mm
akseleilla. Austemperoinnin jälkeen tehtiin hieet, joista tutkittiin austemperoinnin onnistumista optisen mikroskopian avulla.
Tässä työssä austemperointi ei onnistunut täydellisesti yhdelläkään akselilla. Austemperoinnin kriittisen halkaisijan mukaan sen olisi pitänyt onnistua 25 mm, 30 mm sekä 35
mm akseleille. Tämän perusteella huomattiin, että lämpökäsittelyn aikana oli tapahtunut
perliittireaktio, joka tapahtui materiaalin ollessa liian kauan kosketuksissa ilman kanssa.
Tästä huolimatta austemperoitavuuden onnistumista pystyttiin arvioimaan ausferriitin
määrän perusteella. 25 mm ja 30 mm akseleiden ausferriitin määrästä voidaan päätellä,
että austemperointi onnistuu täysin, kun lämpökäsittely onnistuu. 35 mm akselista tätä
ei voi enää sanoa varmaksi ja suuremmilla akseleilla austemperointi ei voi onnistua koko
akselin syvyydeltä.
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Abstract
Cast irons are used all over the world because of the small need of the machining. Different shape components can be easily casted. Material of the component is decided by the
demands of the component. Austempered ductile iron is important material for components which need strength and toughness. Its characteristics are almost equal to steel and
sometimes even better. Use of austempered ductile irons have increased new possibilities
are appearing.
The purpose of this study was to determine how austemperability of the cast irons are
researched. Most used cast irons and heat treatments for them are studied generally. The
study concentrates to austempered ductile irons, austempering and characterization of
the austempering reaction. Material used in this study was solid solution strengthened
ferritic ductile iron so effect of alloying was also studied.
Material used in this study was GJS 500-14 and its austemperability was studied. Critical
diameter for austempering was determined from earlier studies. Austempering was made
to 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm and 45 mm axles. Heat treated axles was investigated
with optical microscope.
Austempering were not successful with any of the axles. Due to critical diameter for austempering axles 25 mm, 30 mm and 35 mm should have been successful. During the austempering pearlite reaction had been taken place. Despite of this austemperability could
be able to estimate from amount of ausferrite. From 25 mm and 30 mm axles can be determined that austempering should be fully austempered with successful austempering
process. From 35 mm axle same cannot be said surely. 40 mm and 45 mm axles cannot
be fully austempered.
Keywords austemperability, austempered ductile iron, ADI, ausferrite
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Alkusanat
Etsin mahdollisia diplomityön aiheita Aalto-yliopiston diplomityöaihepankista. Sieltä
löytyi minua kiinnostava aihe austemperointi. Diplomityön otsikko päätettiin kokouksessa, jossa paikalla olivat työn ohjaaja Kaisu Soivio sekä valvoja Juhani Orkas. Ensin
päädyttiin aiheeseen Piivalurautojen austemperoitavuus, mutta myöhemmin sitä muutettiin sopivammaksi valitsemalla aiheeksi Liuoslujitteisten ferriittisten pallografiittivalurautojen austemperoitavuus. Tämä aihe liittyi ohjaajan tohtorikoulutukseen.
Työn tavoitteena oli austemperoitavuuden tutkiminen GJS 500-14 materiaalille, joka tehtiin lämpökäsittelyllä ja optisella mikroskopialla. Teoria rajattiin siten, että valurautoja ja
niille tehtäviä lämpökäsittelyjä käydään yleisesti läpi. Erityistä huomiota kiinnitettiin
austemperoituihin pallografiittivalurautoihin ja austemperointiprosessiin. Tarvittavat laitteet ja välineet tutkimuksen tekemiseen löytyivät Aalto-yliopistosta.
Haluan kiittää sekä ohjaaja Kaisu Soiviota sekä valvoja Juhani Orkasta. Tämän lisäksi
suuret kiitokset avovaimolleni Kristiinalle, joka on ollut suurena tukena ja hoitanut samalla Siiriä. Kiitokset myös vanhemmilleni Karille ja Merville tuesta ja palautteesta sekä
veljelleni Tuomolle samasta syystä ja siskolleni Suville tietokoneen lainaamisesta, kun
oma tietokoneeni hajosi.
Espoo 27.9.2016

Lauri Karhula
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Merkinnät
Cγ
Dc
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TA
Ty
Xγ
tA
ty
%C γ
α
αb
γ
γ HC
ε

[mm]
[°C]
[°C]
[°C]
[s]
[s]

Hiilipitoisuus austeniitissa
Austemperoitavuuden kriittinen halkaisija
Martensiittireaktion alkamislämpötila
Austemperointilämpötila
Austenitointilämpötila
Austeniitin määrä mikrorakenteessa
Austemperointiaika
Austenitointiaika
Austeniitin hiilipitoisuus austenitointilämpötilassa
Ferriitti
Bainiittinen ferriitti
Primäärinen austeniitti
Paljon hiiltä sisältävä austeniitti
Karbidi

Lyhenteet
ADI
CADI
CE
DPADI
IADI
GJL
GJM
GJS
GJV
RA

Austemperoitu pallografiittivalurauta (Austempered Ductile
Iron)
Karbideja sisältävä austemperoitu pallografiittivalurauta
(Carbidic Austempered Ductile Iron)
Hiiliekvivalentti (Carbon Equivalent)
Kaksifaasinen austemperoitu pallografiittivalurauta (Dual
Phase Austempered Ductile Iron)
Kriittisten lämpötilojen välillä austemperoitu pallografiittivalurauta (Intercritically Austempered Ductile Iron)
Suomugrafiittivalurauta (Gray cast iron)
Adusoitu valurauta eli tempervalurauta (Malleable cast iron)
Pallografiittivalurauta (Ductile iron, nodular iron tai spheroidal graphite cast iron)
Tylppägrafiittivalurauta (Vermicular graphite cast iron tai
compacted graphite cast iron)
Jäännösausteniitti (Retained Austenite)
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Johdanto
Tämä diplomityö tehtiin Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Valutuotetekniikan tutkimuksiin liittyen, johon liuoslujitettujen pallografiittivalurautojen austemperoitavuus kuuluu. Karkenevuutta on tutkittu paljon erilaisille teräksille, mutta austemperoitavuuden tutkimus valuraudoille on ollut vähäisempää. Tutkimuksia on ollut ja tuloksia on myös saatu, erityisesti austemperoiduille pallografiittivaluraudoille.
Tässä työssä haluttiin tutkia, kuinka hyvin aikaisempien tutkimusten avulla saatu teoria
austemperoitavuudesta pätee, kun pallografiittivalurautaa seostetaan paljon. Sen lisäksi
tarkasteltiin muita samankaltaisia tutkimuksia, joiden avulla selvitettiin selkeä tapa
austemperoinnin onnistumisen karakterisointiin, mieluiten ilman kallista elektronimikroskooppia tai röntgendiffraktiota.
Teoriaosuudessa keskitytään pallografiittivalurautoihin ja niistä erityisesti austemperoituihin pallografiittivalurautoihin. Näiden lisäksi käydään läpi suomugrafiitti-, tylppägrafiitti-, temper- ja valkoiset valuraudat. Lämpökäsittelyistä keskitytään erityisesti austemperointeihin, mutta myös muita valuraudoille tyypillisiä lämpökäsittelyjä käydään läpi.
Tutkimuksia ja teoriaa näistä aiheista on paljon, joten tutkimus rajoitettiin erityisesti
austemperoidun pallografiittivaluraudan austemperoitavuuteen eikä kaikkia uusia
austemperoituja valurautoja sekä valmistusmenetelmiä lähdetty käymään läpi.
Kokeelliseen osuuteen kuuluu 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm ja 45 mm akselin austemperointikäsittely. Austemperoinnin jälkeen akseleista tehtiin hieet, joista otettiin mikrorakennekuvat austemperoinnin onnistumisen tutkimiseksi. Tutkittavana materiaalina oli
liuoslujitettu ferriittinen pallografiittivalurauta GJS 500-14.
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1 Valuraudat
Rauta-hiili-tasapainopiirroksessa on kaksi erilaista järjestelmää. Kuvassa 1 näkyvässä
rauta-hiili-tasapainopiirroksessa on yhtenäisillä viivoilla merkitty puolipysyvä eli metastabiili järjestelmä, rauta-sementiitti. Tällä järjestelmällä tarkastellaan teräksiä ja valkoisia valurautoja. Pysyvä eli stabiili järjestelmä, rautagrafiitti, on merkitty osittain katkoviivoilla. Tässä työssä läpikäytäviä harmaita valurautoja, tarkastellaan stabiilin järjestelmän tasapainopiirroksella.

Kuva 1. Rauta-hiili-tasapainopiirros, jossa α = alfaferriitti, δ = deltaferriitti, γ = austeniitti ja Fe3C
= sementiitti. (Silvennoinen 2001, s. 58)

Kun rauta-hiili-seoksen hiilipitoisuus on enintään 2,06 %, materiaalia kutsutaan teräkseksi. Hiilipitoisuuden ollessa yli 2,06 %, materiaalia kutsutaan valuraudaksi. Hiilipitoisuuden kasvaessa seosten sulamislämpötilat laskevat, joka helpottaa materiaalin valamista. Rauta-hiili-seosten sulamislämpötilat ovat matalimmillaan eutektisessa pisteessä.
Eutektinen piste näkyy kuvassa 1 pisteenä C, jossa hiilipitoisuus on 4,3 %.
Hiiliekvivalenttiarvon (Carbon Equivalent, CE) avulla voidaan arvioida valuraudan valettavuutta, ominaisuuksia sekä muodostuvaa mikrorakennetta. Se kuvaa tutkittavan valuraudan koostumusta eutektisen valuraudan koostumukseen nähden. Hiiliekvivalenttiin
vaikuttaa hiilen (C) määrän lisäksi myös materiaalin piin (Si) ja fosforin (P) määrä. Tämä
nähdään yhtälöstä:
1

𝐶𝐶𝐶𝐶 % = 𝐶𝐶 % + 3 × (𝑆𝑆𝑆𝑆 % + 𝑃𝑃 %)

(1)
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Harmaana jähmettyvissä valuraudoissa suurin osa hiilestä esiintyy grafiittina, joka vaikuttaa suuresti valurautojen ominaisuuksiin. Grafiitin määrän kasvaessa, materiaalin lujuus laskee. Tämä johtuu grafiitin lujuuden pienuudesta ja grafiittipartikkeleiden välissä
olevan perusmassan kannasten lyhyydestä, kun grafiitin määrä lisääntyy mikrorakenteessa. Perusmassan kannakset vastaavat materiaalin lujuudesta, joten niiden pienentyessä, materiaalin lujuus laskee. Toisaalta grafiitin määrän kasvu lisää materiaalin vaimennuskykyä.
Grafiitin määrään vaikuttaa erityisesti valuraudan hiilipitoisuus. Hiilipitoisuuden kasvaessa, grafiitin määrä kasvaa. Seosaineet vaikuttavat myös grafiitin määrään mikrorakenteessa. Toiset seosaineet lisäävät grafiitin määrää ja toiset lisäävät karbidien muodostumista. Taulukossa 1 näkyvät valurautoja grafitoivat sekä karbidoivat seosaineet. Hiiliekvivalenttikaavassa olevat pii ja fosfori grafitoivat seosaineista eniten.
Taulukko 1. Valurautoja grafitoivat sekä karbidoivat seosaineet. (Silvennoinen 2001, s. 61)

Valurautoja on erilaisia ja ne voidaan lajitella siinä esiintyvän grafiitin tai grafiitin puuttumisen mukaan. Standardissa (SFS-EN 1560 Valut. Valurautojen nimikejärjestelmä.
Rautalajien tunnuksiin perustuvat nimikkeet ja numeeriset nimikkeet) on tunnuksiin perustuvissa nimikkeissä enintään kuusi positiota, joiden väliin ei tule välilyöntejä. Positioiden avulla ilmoitetaan tiedot materiaalista. Tässä työssä käydään läpi, kuinka tunnuksiin perustuvasta nimikejärjestelmästä saadaan selville valuraudan laji. Taulukossa 2 on
tunnuksiin perustuvan nimikkeen kokonaisrakenne.
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Taulukko 2. Tunnuksiin perustuvan nimikkeen kokonaisrakenne. (SFS-EN 1560, s. 18 & 20)

Positio 1 on pakollinen standardisoiduille rautalajeille. Tämän lisäksi myös positiot 2, 3
ja 5 ovat pakollisia, mutta positiot 4 ja 6 ovat valinnaisia. Erilaiset valurautalajit voidaan
erottaa toisistaan taulukossa näkyvän position 3 tunnuksen mukaan. Esimerkkinä voidaan
antaa suomugrafiittivalurauta, jonka murtolujuuden vähimmäisarvo on 150 GPa. Tällöin
nimike on EN-GJL-150.
Valaminen on helpoin tapa saada materiaalista valmis kappale ja valuraudat ovat eniten
käytetty materiaali valamisessa. Modern Casting lehdessä (A Modern Casting staff report
2014) kerrotaan, että valutuotteiden valmistus on lisääntynyt vuodesta 2012, vuoteen
2013 103 000 000 tonnilla. Taulukossa 3 näkyvät valutuotteiden valmistusmäärät tonneina vuonna 2013, koko maailmassa ja Suomessa.
Taulukko 3. Valutuotteiden valmistusmäärät tonneina vuonna 2013. (A Modern Casting staff report 2014)

Maailmassa suomugrafiittivalurautoja valmistetaan selkeästi enemmän kuin pallografiittivalurautoja, mutta Suomessa valmistusmäärät ovat toisinpäin. Suomugrafiittivalurautojen valamisen hinta on halvempi, joten tämä selittää järjestystä maailman mittakaavassa.
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Koko maailmassa valurautojen valamismäärät ovat selkeästi suuremmat kuin muilla materiaaleilla. Suomessa keskitytään enemmän pallografiittivalurautoihin, joilla on paremmat mekaaniset ominaisuudet, sillä kaikista valuista noin puolet on pallografiittivalurautaa.
Tässä diplomityössä keskitytään pallografiittivalurautoihin ja niistä erityisesti austemperoituihin pallografiittivalurautoihin. Muista valuraudoista käydään läpi suomugrafiitti-,
tylppägrafiitti-, temper-, ja valkoiset valuraudat.

1.1 Suomugrafiittivaluraudat GJL
Suomugrafiittivalurautojen (Gray cast iron, GJL) suuri käyttö perustuu erityisesti halpaan
hintaan, valettavuuden ja lastuttavuuden helppouteen, kulumis- ja liukuominaisuuksiin,
vaimennuskykyyn ja lämmönkestävyyteen sekä kohtuullisen hyvään korroosionkestävyyteen ja lujuuteen. Rajoituksia suomugrafiittivaluraudan käytölle voivat aiheuttaa pieni
sitkeys ja huono soveltuvuus liitoshitsauksiin, sillä nopea jäähtyminen lisää hauraita karbideja ja martensiittia matriisin mikrorakenteissa. (Silvennoinen 2001, s.56-57.)

1.1.1 Grafiitin muoto, ryhmittyminen ja koko
Standardi (SFS-EN ISO 945-1:en Valurautojen mikrorakenne. Osa 1: Grafiitin luokittelu
silmämääräisellä menetelmällä) määrittää grafiitin muodon, jakauman sekä koon valuraudoissa. Standardissa on ryhmät I…VI grafiitin muodoille ja kuvasta 2 nähdään suomugrafiittivaluraudoille tyypillinen muoto I.

Kuva 2. Suomugrafiittivaluraudan grafiitin muoto 100x suurennoksella. (SFS-EN ISO 945-1:en
2008, s.2)

Tämä muoto jaetaan erkautuneen grafiitin ryhmittymisen perusteella, viiteen tyyppiin
A…E. Näillä tyypeillä on erilaiset vaikutukset suomugrafiittivaluraudan ominaisuuksiin,
joten on tärkeää saada juuri halutunlainen grafiitin ryhmittyminen materiaaliin. Kuvassa
3 näkyvät grafiitin ryhmittymisen erilaiset tyypit.
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Kuva 3. Grafiitin ryhmittyminen suomugrafiittivaluraudoissa 100x suurennoksella. (SFS-EN ISO
945-1:en 2008, s.3)

Yleensä tavoitellaan tyyppiä A, sillä se on mekaanisilta ominaisuuksiltaan edullisin.
Tyyppi B on ruusugrafiitti, jolla on huono lujuus. Sitä esiintyy joskus ohuissa seinämissä
ja valukappaleiden pintaosissa. Tyypit C ja D muodostuvat alijäähtymisen seurauksena
ohuissa nopeasti jäähtyvissä seinämissä, kun kiteytymisytimiä ei ole tarpeeksi. Samoin
tyyppiä C voi muodostua hitaasti jäähtyvissä paksuseinämäisissä ylieutektisissa suomugrafiittivaluraudoissa. Tyypeillä C ja D on paremmat mekaaniset ominaisuudet kuin tyypillä B, mutta ne jäävät kuitenkin tyypin A ominaisuuksista. (Silvennoinen 2001, s. 6263.) Tyyppiä E voi löytyä alijäähtyneiltä suomugrafiittivaluraudoilta, joilla on pieni hiiliekvivalentti.
Standardi määrittelee myös grafiitin koon kahdeksaan eri luokkaan. Näistä karkein
luokka on 1, jossa grafiittipartikkeleiden koko on yli 1 mm ja hienoin luokka on 8, jossa
grafiittipartikkeleiden koko on alle 0,015 mm. Karkeilla grafiittipartikkeleilla materiaalin
lujuus on tietysti huonompi kuin pienemmillä grafiittipartikkeleilla.

1.1.2 Matriisi
Harmailla valuraudoilla matriisi on muuten samanlainen kuin teräksellä, mutta siinä on
grafiittipartikkeleita. Samoja faaseja esiintyy sekä harmaiden valurautojen, että terästen
perusmassassa. Perusmassasta voi suomugrafiittivaluraudoilla löytyä grafiitin lisäksi ferriittiä, perliittiä ja sementiittiä (Fe 3 C). Kuvasta 4 nähdään, että perusmassassa olevat faasit riippuvat suomugrafiittivaluraudan hiiliekvivalenttiarvosta sekä jäähtymisnopeudesta.
(Silvennoinen 2001, 64-65.)
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Kuva 4. Suomugrafiittivalurautojen perusmassan rakenteen riippuvuus hiiliekvivalentista ja jäähtymisnopeudesta. (Silvennoinen 2001, s. 64)

Ferriitin muodostumista suosii suuri hiiliekvivalentti ja hidas jäähtymisnopeus. Ferriitistä
on huomioitava, että se sisältää kaiken valuraudan sisältämän piin. Piipitoisuuden lisääntyminen kasvattaa ferriitin lujuutta ja kovuutta, mutta vähentää samalla sitkeyttä. (Silvennoinen 2001, s. 64.)
Perliitti on vuorottaisia ferriitti- ja sementiittilamelleita. Perliitin muodostumista suosii
pieni hiiliekvivalentti ja suuri jäähtymisnopeus. Perliitin määrää perusmassassa voidaan
lisätä seostamalla materiaaliin karbidoivia alkuaineita, mutta niiden käytössä on huomioitava vaara massiivisen sementiitin eli valkoisen valuraudan syntymiseen. Kupari, nikkeli ja tina toimivat perliittiä suosivina seosaineina ilman, että massiivista sementiittiä
muodostuu.
Kun hiili on sitoutunut rautakarbidiksi, kyseessä on sementiitti. Sementiitti on todella kovaa 800..1100 HB, mutta samalla myös haurasta. Haurauden takia sementiitin muodostumista yritetään yleensä välttää harmaissa valuraudoissa. Joissakin tapauksissa, kovien kulumiskestävyyden vaatimusten takia, sementiittiä yritetään saada muodostumaan haluttuihin kohtiin materiaalissa. Sementiitin muodostumista suosii pienemmät hiiliekvivalenttiarvot ja suuri jäähtymisnopeus. (Silvennoinen 2001, s. 65.)

1.1.3 Mekaaniset ominaisuudet
Standardissa (SFS-EN 1561 Valut. Suomugrafiittivaluraudat) ovat suomugrafiittivalurautojen mekaaniset ominaisuudet. Yleisesti voidaan sanoa, että täysin perliittisellä rakenteella on parempi murtolujuus kuin ferliittis-perliittisellä rakenteella. Valutilassa halkaisijaltaan 30 mm olevien näytteiden murtolujuus on ferliittis-perliittisellä rakenteella, ENGJL-150, 150…250 MPa. EN-GJL-350:llä, jolla on perliittinen mikrorakenne, murtolujuus on 350…450 MPa. Taulukossa 4 näkyy suomugrafiittivalurautojen mekaanisia ominaisuuksia, kun näytteet ovat valutilassa ja niiden halkaisija on 30 mm.
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Taulukko 4. Valutilassa halkaisijaltaan 30 mm olevien näytteiden mekaaniset ominaisuudet. (SFSEN 1561 2011, s.32)

1.1.4 Käyttökohteet
Suomugrafiittivalurautoja käytetään niiden halvan hinnan ja hyvän valettavuuden takia
yksinkertaisissa sekä pienissä rasituksissa käytettäville osille. Grafiittisuomujen takia öljykalvot säilyvät hyvin liukupinnoissa, joten suomugrafiittivalurautoja käytetään polttomoottoreissa, moottorien sylinteriholkeissa, sylinteriryhmissä sekä venttiilikoneiston
osissa. Hyvän vaimennuskyvyn takia suomugrafiittivalurautaa käytetään myös koneiden
rungoissa ja alustoissa. (Meskanen & Niini, s. 9.)

1.2 Tylppägrafiittivaluraudat GJV
Tylppägrafiittivaluraudat (Vermicular graphite cast iron tai compacted graphite cast iron,
GJV) ovat ominaisuuksiltaan suomugrafiittivalurautojen ja pallografiittivalurautojen välissä. Ominaisuudet riippuvat palloutumisasteesta ja tylppägrafiittivalurautojen mikrorakenteessa on aina myös suomu- ja pallografiittia. Muodoltaan tylppägrafiitti on reunoiltaan pyöristynyttä suomugrafiittia. Standardin (SFS-EN ISO 945-1:en Valurautojen mikrorakenne. Osa 1: Grafiitin luokittelu silmämääräisellä menetelmällä) mukaan tylppägrafiittivaluraudan grafiitin tyypillinen muoto III näkyy kuvassa 5.

16

Kuva 5. Tylppägrafiittivaluraudan grafiitin muoto 100x suurennoksella. (SFS-EN ISO 945-1:en
2008, s.2)

Tylppägrafiittivalurautojen valmistaminen tapahtuu lisäämällä palloutuskäsittelyn aikana, lämpötilaltaan ja puhtaudeltaan tarkasti kontrolloituun sulaan, hallittu määrä palloutumista häiritseviä aineita, kuten titaania (Ti). Valmistuksessa on huomioitava sulassa
oleva rikin määrä, sillä rikki häiritsee myös palloutumista. Rikkiä voidaankin hyödyntää
tylppägrafiittisen mikrorakenteen aikaansaamiseksi. (Meskanen & Niini, s. 9.)

1.2.1 Ominaisuuksia ja käyttökohteita
Tylppägrafiittivalurautojen ominaisuudet vaihtelevat paljon palloutumisasteen mukaan.
Lähellä pallografiittivalurautojen palloutumisastetta mekaaniset ominaisuudet paranevat
ja kimmokerroin kasvaa nopeasti, mutta lämmönjohtavuus pienenee. Palloutumisastetta
säätelemällä saadaan halutunlainen kompromissi pallografiittivaluraudan ja suomugrafiittivaluraudan ominaisuuksien välille. Taulukossa 5 näkyy tylppägrafiittivalurautojen
mekaanisia ja fyysisiä ominaisuuksia.
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Taulukko 5. Tylppägrafiittivalurautojen mekaanisia ja fyysisiä ominaisuuksia. (SFS-EN 16079
2012, s.32)

Tylppägrafiittivalurautoja käytetään paljon, kun osat joutuvat suuriin lämpötilanvaihteluihin. Tästä esimerkkinä ovat terästehtaiden harkkokokillit sekä ajoneuvojen jarrulevyt
ja –rummut. Tylppägrafiittivalurautoja käytetään suomugrafiittivalurautojen tapaan myös
moottorin eri osissa.

1.3 Valkoiset valuraudat
Valkoisen valuraudan (white cast iron) mikrorakenteessa ei ole vapaata grafiittia. Standardissa (SFS-EN 12513 Valut. Kulumiskestävät valuraudat) on kolme erilaista valkoisen
valuraudan ryhmää. Ensimmäinen ryhmä on seostamattomat tai niukasti seostetut kulumiskestävät valuraudat. Mikrorakenne on niissä ledeburiittinen eli se koostuu sementiitistä ja perliitistä. Kuvassa 6 näkyy mikrorakennekuva seostamattomasta valkoisesta valuraudasta, jolla on ledeburiittinen rakenne.

18

Kuva 6. Seostamattoman valkoisen valuraudan mikrorakenne. Sementiitti näkyy kuvassa valkoisena ja perliitti tummana. (Silvennoinen 2001, s. 143)

Toinen ryhmä on kulumiskestävät nikkeli-kromivaluraudat. Tässä ryhmässä on kaksi päätyyppiä materiaalin seostukselle. Ensimmäiseen on seostettu 4 p%:a nikkeliä ja 2 p%:a
kromia (Cr). Toiseen on seostettu 5 % nikkeliä ja 9 % kromia. Kulumiskestävien nikkelikromivalurautojen mikrorakenteessa on rauta- ja kromikarbideja martensiittipohjalla,
mutta matriisissa voi olla myös vähän bainiittia ja jäännösausteniittia. (SFS-EN 12513
2011, s. 28.)
Kolmas ryhmä on runsaasti kromilla seostetut kulumiskestävät valuraudat. Kromia seostetaan 11…30 p%:a. Mikrorakenteessa on rauta- ja kromikarbideja sekä sekakarbideja
matriisin ollessa pääosin martensiittia.
Valkoisen valuraudan mikrorakenne voidaan valmistaa koko kappaleeseen seostuksen
avulla, mutta myös jäähdytyskappaleiden avulla materiaalin pintaan. Jäähdytyskappaleita
käytettäessä, valkoisen valuraudan mikrorakenteen syvyyttä ja kovuutta säädellään materiaalin seostuksella, ymppäyksellä ja valulämpötilalla. (ASM Handbook, Volume 1,
Properties and Selection, Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1990, s. 86.)
Valkoiset valuraudat ovat erittäin kovia ja kovuudet vaihtelevat välillä 350…700 HV.
Tästä syystä valkoisia valurautoja käytetään erityisesti kovan abrasiivisen kulutuksen
alaisille kappaleille. Käyttökohteita ovat muun muassa kaivos-, maansiirto- ja jauhatuslaitteet. (Silvennoinen 2001, s. 142.)

1.4 Adusoidut eli tempervaluraudat GJM
Adusoitu valurauta tunnetaan myös nimellä tempervalurauta (malleable cast iron). Tempervalurautoja on olemassa kaksi erilaista, joista valkoydintempervalurauta on eurooppalainen ja mustaydintempervalurauta on amerikkalainen. Molemmat ovat pääasiassa rautahiili-pohjaisia valuseoksia, jotka valetaan valkoisena valurautana. Valkoydintempervalurauta lämpökäsitellään valamisen jälkeen hiilenkatoa aiheuttavassa atmosfäärissä, jotta
saadaan aikaan osittain tai täysin grafiititon materiaali. Materiaaliin mahdollisesti jäävä
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jäännösgrafiitti esiintyy temperhiilenä. Mustaydintempervalurauta lämpökäsitellään valamisen jälkeen neutraalissa atmosfäärissä, jotta hiili muuttuu temperhiileksi. Standardin
(SFS-EN ISO 945-1:en Valurautojen mikrorakenne. Osa 1: Grafiitin luokittelu silmämääräisellä menetelmällä) mukaan tempervaluraudoissa esiintyvä temperhiili esiintyy kasautumina, jotka muistuttavat kuvassa 7 näkyviä grafiittimuotoja IV ja V. Kuvassa 8 näkyy
ferriittisen mustaydintempervaluraudan mikrorakenne.

Kuva 7. Tempervaluraudan grafiitin muodot 100x suurennoksella. (SFS-EN ISO 945-1:en 2008,
s.2)

Kuva 8. Mustaydintempervaluraudan mikrorakennekuva 100x suurennoksella. Temperhiili näkyy
kuvassa mustana ja vaalea osuus on ferriittiä. (ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection, Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1990, s. 72)

Adusoitujen valurautojen edut ovat hyvin samanlaiset pallografiittivalurautojen kanssa.
Erona kuitenkin on, että pallografiittivalurautoihin saadaan usein halutut ominaisuudet
ilman lämpökäsittelyjä. Valkoydintempervalujen suurin etu on paras hitsattavuus kaikista
valuraudoista. Rajoituksina adusoitujen valurautojen käyttöön ovat pakollinen lämpökäsittely sekä kappaleen koon rajoitukset. Suurin suositeltava massa on vain 15…50 kg ja
suurin suositeltava seinämänpaksuus noin 25…50 mm. Tämän lisäksi pallografiittivaluraudoilla on pienempi repeämistaipumus verrattuna adusoituihin valurautoihin, sillä niillä
jähmettyminen tapahtuu valkoisena. (Silvennoinen 2001, s. 137.)
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1.5 Pallografiittivaluraudat GJS
Pallografiittivaluraudan keksi H. Morrogh vuonna 1948, kun hän lisäsi pienen määrän
ceriumia (Ce) ylieutektiseen suomugrafiittivalurautaan. Ceriumin lisäys sai aikaan pallonmuotoisia grafiittipartikkeleita. Samana vuonna International Nickel Company (Inco)
niminen yritys ilmoitti valmistaneensa samanlaista pallomaista grafiittia käyttäen magnesiumia pallouttajana. Inco sai tälle valmistustavalle patentin vuonna 1949. (Labreque &
Gagné 1998.) Tässä osassa käydään läpi yleisesti pallografiittivalurautoja ja luvussa 2.6
keskitytään austemperoituihin pallografiittivalurautoihin.
Pallografiittivaluraudoilla (spheroidal graphite cast iron, ductile iron tai nodular iron) on
monia hyviä ominaisuuksia. Sillä on sekä suomugrafiittivalurautojen hyviä ominaisuuksia, että valuteräksien hyviä ominaisuuksia. Pallomainen grafiitti parantaa materiaalin liukuominaisuuksia, vaimennuskykyä ja työstettävyyttä, mutta kuitenkin suomumaista grafiittia vähemmän. Pallografiittivaluraudan lujuusominaisuudet ovat lähes samalla tasolla
valuterästen kanssa. Pallografiittivaluraudan mikrorakenne saadaan ferriittiseksi, perliittiseksi tai ferriittis-perliittiseksi ilman erikoisia lämpökäsittelyjä. Lämpökäsittelyjen
avulla saadaan aikaan myös martensiittinen, bainiittinen tai ausferriittinen mikrorakenne.
Rajoituksia pallografiittivaluraudan käytölle ovat valuteräksiä huonompi soveltuvuus liitoshitsauksiin, suuri hiilipitoisuus sekä vaativampi valmistus verrattuna suomugrafiittivalurautoihin.

1.5.1 Grafiitin muoto ja koko
Standardin (SFS-EN ISO 945-1:en Valurautojen mikrorakenne. Osa 1: Grafiitin luokittelu silmämääräisellä menetelmällä) mukaan pallografiittivaluraudan grafiitin tyypilliset
muodot V ja VI näkyvät kuvassa 9.

Kuva 9. Pallografiittivaluraudan grafiitin muodot 100x suurennoksella. (SFS-EN ISO 945-1:en
2008, s.2)

Grafiitin muodon pitää siis olla pääosin kuvassa 9 näkyviä muotoja. Palloutuminen on
onnistunut paremmin tyypin VI muodossa. Grafiitin tasainen jakautuminen parantaa vaimennuskykyä ja tekee materiaalin ominaisuuksista tasaisemmat. Kuvassa 10 näkyvät pallografiittivaluraudan grafiitin erilaiset koot.

21

Kuva 10. Pallografiittivaluraudan grafiitin mahdolliset koot. (SFS-EN ISO 945-1:en 2008, s. 6-7)

Standardin mukaan, pallomaisen grafiitin koko voi vaihdella ryhmien 3…8 välillä. Suurimmillaan grafiitti on ryhmässä 3, 0,25…0,5 mm kokoinen, ja pienimmillään ryhmässä
8, alle 0,015 mm.

1.5.2 Matriisi
Pallografiittivaluraudoilla saadaan usein matriisiksi halutunlainen ferriitin ja perliitin
suhde ilman lämpökäsittelyä. Valutilaisena saavutettu haluttu mikrorakenne auttaa pitämään myös valmistuskustannukset pienempinä. Vetokokeessa esiintyvän venymän suuruuteen vaikuttaa materiaalin mikrorakenne. Standardin (SFS-EN 1563 Valut. Pallografiittivaluraudat) mukaan ferriittisillä lajeilla saavutetaan jopa 22 %:n murtovenymä. Perliittisillä lajeilla myötölujuus ja murtolujuus ovat korkeampia, mutta murtovenymä on
paljon pienempi.

1.5.3 Seosaineet
Hiilipitoisuus (C) on pallografiittivaluraudoilla yleensä 3,4…3,8 %. Tästä syystä ne ovat
eutektisia tai lievästi ylieutektisia. Ohuempia seinämänpaksuuksia tarvittaessa hiilipitoisuutta kasvatetaan. Piipitoisuus (Si) on yleensä normaaleissa pallografiittivaluraudoissa
1,8…2,8 %. Piipitoisuus kasvaa hiilipitoisuuden kanssa samalla tavalla, kun halutaan valaa ohuempia seinämiä. Mangaani (Mn) toimii karbidinmuodostajana ja se suosii perliitin
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muodostumista. Mangaanipitoisuudelle on siksi annettu maksimipitoisuuksia, jotka ovat
matalampia ferriittisille lajeille kuin ferriittis-perliittisille- tai perliittisille lajeille. Taulukossa 6 näkyvät valutilaisena toimitettavien pallografiittivalurautojen hiili- ja piipitoisuuden vaikutus seinämän paksuuteen sekä mangaanin maksimipitoisuus.
Taulukko 6. Valutilassa toimitettavien pallografiittivalurautojen ohjeanalyysejä. (Silvennoinen
2001, s. 103)

Kupari (Cu) on eniten käytetty seosaine pallografiittivaluraudoilla. Sillä on perlitoiva vaikutus erityisesti yhdessä mangaanin kanssa seostettuna. Perlitoiva vaikutus kasvattaa materiaalin murtolujuutta, myötölujuutta sekä kovuutta. Tämä tapahtuu kuitenkin sitkeyden
ja iskunkestävyyden kustannuksella. (Labreque & Gagné 1998.) Kuten taulukosta 1 huomataan kupari myös grafitoi materiaalia, mutta selkeästi piitä ja fosforia vähemmän.
Nikkeliä (Ni) käytetään erityisesti lämpökäsiteltävissä pallografiittivaluraudoissa. Kuparin ohella myös nikkeli lisää karkenevuutta. Nikkeli perlitoi heikosti, mutta pitoisuuden
ollessa alle 0,75 p%:a, vaikutus ei ole suuri (Labreque & Gagné 1998).
Molybdeeni (Mo) lisää karkenevuutta voimakkaasti. Se kasvattaa korkean lämpötilan
murtolujuutta, virumiskestävyyttä sekä väsymiskestävyyttä hehkutetuille ferriittisille pallografiittivaluraudoille (Labreque & Gagné 1998). Voimakkaan karkenevuuden takia on
muistettava pitää molybdeenipitoisuus sopivan alhaisena, jos mikrorakenteeseen ei haluta
martensiittia.
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Tina (Sn) perlitoi voimakkaasti valutilassa ja sitä käytetäänkin, jos halutaan perliittinen
mikrorakenne. Hehkutuksessa tina myös viivyttää reaktion alkamista (Labreque & Gagné
1998). Ferriittisille materiaaleille onkin tärkeää pitää tinapitoisuus alhaisena.
Pallografiittivalurautojen rikkipitoisuus (S) kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena.
Palloutuskäsittelyssä käytettävä magnesium (Mg) poistaa ensin rikkiä ja vasta sen jälkeen
pallouttaa grafiittia. Rikkipitoisuus 0,1 %, kuluttaa magnesiumia 0,075 %, joten kallista
magnesiumia ei kannata turhaan kuluttaa. Ferriittisillä pallografiittilajeilla maksimirikkipitoisuus on 0,02 % ja perliittisillä lajeilla 0,01 % (Silvennoinen 2001, s. 102). Fosfori
(P) nostaa transitiolämpötilaa sekä vähentää voimakkaasti venymää ja iskusitkeyttä. Fosforille ei ole uusimmissa standardeissa analyysirajoja, mutta suosituspitoisuus on alle
0,05 % kaikille pallografiittivalurautalajeille (Silvennoinen 2001, s. 102).

1.5.4 Palloutuvuus
Grafiitin palloutumista varten materiaaliin lisätään palloutusaineita, joista useimmat sisältävät magnesiumia. Palloutusaineina käytetään seostamatonta magnesiumia, magnesiumia sisältäviä piirautoja (MgFeSi) ja nikkelipohjaisia pallouttajia (ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection, Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1990. s.
38). Magnesiumia sisältävien palloutumisaineiden lisäksi myös kalsiumia tai harvinaisia
maametalleja sisältäviä palloutusaineita voidaan käyttää (Labreque & Gagné 1998, s.
348). Palloutusaineita täytyy lisätä palloutumisen tapahtumiseksi, mutta samaan aikaan
on huomioitava myös palloutumista estävät aineet. MgFeSi-tyyppiset palloutusaineet sisältävät usein ceriumia (Ce) ja kalsiumia (Ca), jotka neutraloivat taulukossa 7 näkyvien
aineiden palloutumista estäviä vaikutuksia (Silvennoinen 2001, s. 102).
Taulukko 7. Palloutumista haittaavien aineiden ohjeellisia enimmäispitoisuuksia, %. (Silvennoinen
2001, s. 103)

1.5.5 Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet
Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet voidaan pallografiittivaluraudoilla saada haluttaessa
suomugrafiittivaluraudan kaltaiseksi tai valuteräksen kaltaiseksi. Erilaisilla pallografiittivaluraudoilla on suuria eroja lujuudessa, murtumissitkeydessä ja murtovenymässä. Tämä
johtuu erilaisista mikrorakenteista. Halutut ominaisuudet saadaankin juuri tietynlaisen
mikrorakenteen avulla. Taulukossa 8 näkyvät pallografiittivalurautojen tyypilliset ominaisuudet.
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Taulukko 8. Pallografiittivalurautojen tyypillisiä ominaisuuksia. (SFS-EN 1563 2012, s. 54)

Erilaisilla pallografiittivaluraudoilla on suuria eroja esimerkiksi lujuudessa ja murtumissitkeydessä. Tästä syystä voidaankin löytää sopiva materiaali myös selkeästi erilaisiin
vaatimuksiin. Lämpökäsittelyjen avulla pallografiittivalurautojen ominaisuuksia voidaan
vielä parantaa lisää. Kuvassa 11 näkyy vetolujuuden ja venymän suhde erilaisille pallografiittivaluraudoille.
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Kuva 11. Vetolujuuden ja venymän suhde pallografiittivaluraudoille. (ASM Handbook, Volume 1,
Properties and Selection, Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1990, s.100)

Alimpana viivana näkyvät ASTM standardin mukaiset pallografiittivaluraudat ovat vetolujuudeltaan lämpökäsiteltyjä pallografiittivalurautoja pienempiä, mutta venymä kasvaa
voimakkaasti vetolujuuden laskiessa. Nuorrutettu pallografiittivalurauta näkyy katkoviivana kuvassa, jolla on korkea vetolujuus, mutta venymä on paljon normaalia pallografiittivalurautaa pienempää. Neulasmaisella (Acicular) pallografiittivaluraudalla on nuorrutetun pallografiittivaluraudan kanssa samankaltaiset ominaisuudet. Selkeästi parhaat ominaisuudet ovat austemperoidulla pallografiittivaluraudalla, sillä vetolujuuden ja venymän
kombinaatiot ovat selkeästi suurempia kuin muilla pallografiittivaluraudoilla.

1.6 Austemperoidut pallografiittivaluraudat (ADI)
Austemperoitu pallografiittivalurauta (Austempered Ductile Iron, ADI) kehitettiin Suomessa Högforsin tehtailla. Kymenite-niminen erikoisvalurauta sai patentin 13 maassa
vuonna 1972. (Silvennoinen 2001, s. 127.) Lämpökäsittelyyn kuluu ensin austenitointi,
jonka jälkeen tehdään austemperointi. ADIlla on suurimmaksi osaksi samat edut ja rajoitukset kuin pallografiittivaluraudoilla, mutta sen lisäksi löytyy myös hyviä erikoisominaisuuksia. Erityisesti lujuus ja sitkeys ovat erinomaisia, sillä tavallisilla pallografiittivaluraudoilla päästään vain toisessa ominaisuudessa samaan, kun toinen ominaisuus jää selkeästi huonommaksi. Muokkauslujittumisen takia myös kulumiskestävyys on hyvää
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ADIlla. Rajoituksena on lämpökäsittelyn tarve ja työstettävyyden huononeminen. ADIt
kilpailevat ominaisuuksissa terästen kanssa ja ovat välillä myös selkeästi parempia.
Austemperoidut pallografiittivaluraudat kuuluvat pallografiittivalurautoihin, joten samat
asiat pätevät joissain tapauksissa. Tämän takia kannattaa lukea pallografiittivaluraudan
luvut 2.5.1 Grafiitin muoto ja koko sekä 2.5.4 Palloutuvuus. Eroja kuitenkin löytyy erityisesti matriisissa sekä materiaalin ominaisuuksissa. Austemperointi muuttaa pallografiittivaluraudan austemperoiduksi pallografiittivaluraudaksi ja austemperointi sekä sen
vaikutukset käydään läpi luvussa 3.8 Austemperointi.

1.6.1 Matriisi
Useimmiten matriisi koostuu pääosin ferriitistä sekä austeniitista. Tätä mikrorakennetta
kutsutaan ausferriitiksi. Standardin (SFS-EN 1564 Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat) mukaan muiden rakenteiden määrä on minimoitava eivätkä ne saa huonontaa
materiaalin ominaisuuksia niin, että standardin vaatimukset eivät täyty. Kuvassa 12 näkyy ausferriittinen matriisi, jossa on pallomaisia grafiitteja.

Kuva 12. Mikrorakennekuva ausferriittisestä matriisista, jossa on pallomaisia grafiitteja. (Kivivuori & Härkönen 2004, s. 215)

Kuvassa näkyvät tummat neulasmaiset faasit ovat ferriittiä ja vaaleat faasit ovat austeniittia. Tämän lisäksi kuvassa näkyy mustia pallografiittivaluraudoille tyypillisiä pallomaisia
grafiitteja. Ausferriittisen mikrorakenteen koostumus ja koko riippuvat materiaalin lämpökäsittelyparametreista sekä seostuksesta. Austemperoinnin ja seostuksen vaikutus syntyvään ausferriittiseen pallografiittivalurautaan, käydään läpi luvussa 3.8 Austemperointi.

1.6.2 Seosaineet
Seosaineiden käyttö on melko samanlaista kuin pallografiittivaluraudoille, joka löytyy
luvusta 2.5.3 Seosaineet. Austemperointi vaikuttaa kuitenkin seosaineiden käyttöön, joten se on otettava huomioon seosaineita valittaessa. Austemperoitavuuteen vaikuttavia
seosaineita käydään läpi luvussa 3.8.4 Seostuksen vaikutus. Täysin ausferriittista mikrorakennetta tavoiteltaessa pitää muistaa, että perlitoivat ja karbidoivat seosaineet voivat
aiheuttaa ongelmia austemperoinnin onnistumisessa.
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1.6.3 Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet
Yleisesti voidaan sanoa, että ADIen mekaaniset ominaisuudet ovat todella hyviä. Näillä
ominaisuuksilla pärjätään useiden teräksien kanssa vertailtaessa. ADIt ovat parhaimmillaan todella lujia, sitkeitä ja kulumiskestäviä. Materiaalin murtolujuus näkyy valuraudoille tutusti standardisoidun ADIn nimessä. Taulukossa 9 näkyvät standardin mukaiset ohjeelliset kovuudet auferriittisille pallografiittivaluraudoille. Taulukossa 10 näkyvät
standardin mukaiset tyypilliset ominaisuudet ausferriittisille pallografiittivaluraudoille.
Taulukko 9. Standardin mukaiset ohjeelliset Brinell kovuusarvot. (SFS-EN 1564 2011, s. 40)

Taulukko 10. Standardin mukaiset tyypilliset ominaisuudet. (SFS-EN 1564 2011, s. 50)
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1.6.4 ADIsta kehitetyt materiaalit
Vaikka ADIlla saadaan jo hyvät ominaisuudet, kehitetään jatkuvasti uudenlaisia materiaaleja. Erilaisien käsittelyjen avulla saadaan ADIlle parannettua joitakin ominaisuuksia.
Kulumiskestävyyttä on lähdetty parantamaan kehittämällä karbideja sisältävä austemperoitu pallografiittivalurauta (Carbidic Austempered Ductile Iron, CADI). Laino et al.
(2008), tutkivat kuinka CADIa saataisiin valmistettua. He tutkivat karbideja stabiloivaa
kromia käyttämällä, kuinka paljon karbideja jää mikrorakenteeseen ja miten se vaikuttaa
mekaanisiin ominaisuuksiin. Suurin osa karbideista säilyi lämpökäsittelyn ajan ja näin
materiaalista tuli CADIa. Kulumiskestävyys kasvoi todella voimakkaasti, kun kromin pitoisuus oli yli 1,5 p%:a. Iskusitkeys laski kuitenkin selvästi näillä kromipitoisuuksilla.
Toinen ADIn muunnos on kaksifaasinen austemperoitu pallografiittivalurauta (Dual
Phase Austempered Ductile Iron, DPADI). Tämä tunnetaan myös nimellä kriittisten lämpötilojen välillä austemperoitu pallografiittivalurauta (Intercritically Austempered Ductile Iron, IADI). Siinä tavoitellaan sekä ausferriittiä, että pelkkää ferriittiä mikrorakenteeseen. Basso et al. (2010) tutkivat DPADIn mekaanisia ominaisuuksia verrattuna samoin
seostettuun ADIin. Kaikille kappaleille tehtiin ensin ferritointi, jonka jälkeen tehtiin
austemperointi siten, että austenitointilämpötilaa säätämällä mikrorakenteeseen jäi haluttu määrä ferriittiä. Kuten olettaa sopi, ferriitin määrän lisääntyessä materiaalin venymä
sekä väsymiskestävyys kasvoivat. Ferriitin määrän kasvaessa murtolujuus, myötölujuus
sekä murtumissitkeys laskivat. Aristizabal et al. (2011) mukaan DPADIn hyviä ominaisuuksia ovat erityisesti väsymisen kesto sekä valmistusystävällisyys. Materiaali on helposti valettava, vaatii vähän energiaa valmistuksessa, kasvihuonepäästöt ovat suhteellisen
vähäiset sekä työstettävyys on erinomainen. Kuvassa 13 näkyy jännitys-venymä-käyrä
erilaisille pallografiittivaluraudoille.

Kuva 13. Jännnitys-venymä-käyrä perinteiselle ADIlle, perliittiselle pallografiittivaluraudalle, IADIlle ja ferriittiselle pallografiittivaluraudalle. (Aristizabal et al. 2011)

Kuvasta nähdään, että venymä saadaan IADIlla/DPADIlla selkeästi suuremmaksi kuin
normaalilla ADIlla. Tämän lisäksi huomataan, että venymä on jopa parempi kuin ferriittisellä pallografiittivaluraudalla ja samalla jännitys on selkeästi suurempi. DPADI antaa
hyvän mahdollisuuden säädellä materiaalin ominaisuuksia täysin ferriittisen pallografiittivaluraudan ja ADIn välillä.
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1.6.5 Käyttökohteet
Loistava kulumiskestävyys, lujuus ja sitkeys mahdollistavat ADIen käytön erilaisissa koneenosissa. Esimerkkejä ADIn käyttökohteista ovat mm. hammaspyörät, tappiakselit, kulumissuojat, pyörän navat, säätövarret, koukut, kampiakselit, ristiakselit ja laipalliset akselit. Uusia käyttökohteita löytyy lisää ADIlle, kunhan käytettävän materiaalin ei tarvitse
olla erityisen kevyttä. Autoteollisuudessa käytetään paljon erilaisia ADI materiaaleja. Kuvissa 14-22 on esimerkkejä osista, jotka ovat tehty ADIsta.

Kuva 14. ADIsta tehty kampiakseli Tuscan Speed Six autoon. (Brandenberg et al. 2001)

Kuva 15. ADIsta tehdyt hypoidipyörästö ja hammasrattaat. (Lefevre & Hayrynen 2013)
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Kuva 16. ADIsta tehdyt jakopyörät. (Lefevre & Hayrynen 2013)

Kuva 17. ADIsta tehty kuorma-auton perävaunun napa (vas.) on 2% kevyempi sekä halvempi valmistaa kuin alumiinista valmistettu (oik.). (Keough & Hayrynen 2010)
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Kuva 18. ADIsta tehty kuorma-auton ohjausvarsi. (Keough & Hayrynen 2000)

Kuva 19. ADIsta tehty ylätukivarsi yhdysvaltalaiseen henkilöautoon. (Hayrynen & Keough 2008)

Kuva 20. IADIsta tehty vääntövarsituki. (Hayrynen & Keough 2007)
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Kuva 21. ADI Grade 800:sta eli IADIsta tehty planeettavaihteen napa. (Hayrynen & Keough 2007)

Kuva 22. ADIsta tehtyjä vetokoukkuja. (Keough & Hayrynen 2000)

Maatalouskoneissa käytetään myös paljon ADIa ja CADIa. Tuotteita tehdään ammattikäyttöön sekä yksityiskäyttöön. Kuvissa 23-28 on ADIsta ja CADIsta tehtyjä osia.

Kuva 23. ADIsta tehty kylvökoneen kynsi. (Keough & Hayrynen 2010)
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Kuva 24. CADIsta tehty kyntöauran terä. (Brandenberg & Hayrynen 2002)

Kuva 25. Maatalouskoneen raspivarsi. (Brandenberg & Hayrynen 2002)

Kuva 26. ADIsta tehty vetopyörä kaivinkoneeseen. (Keough & Hayrynen 2010)
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Kuva 27. ADIsta tehty ohjausvarsi traktoriin. (Brandenberg & Hayrynen 2002)

Kuva 28. ADIsta tehdyt vaihde ja akseli ruohonleikkuriin. (Lefevre & Hayrynen 2013)

ADI voidaan valaa suoraan muottiin, joten hitsausta ja työstöä tarvitaan vain vähän tai ei
ollenkaan. Tämän takia kustannukset ovat pieniä verrattuna useisiin muihin materiaaleihin ja valmistusmenetelmiin. Kuvassa 29 näkyvät suhteelliset yksikkökustannukset myötölujuudelle eri materiaaleilla ja valmistusmenetelmillä.
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Kuva 29. Suhteelliset yksikkustannukset myötölujuudelle eri materiaaleilla ja valmistusmenetelmillä. (Keough & Hayrynen 2010)
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2 Pallografiittivalurautojen lämpökäsittelyt
Lämpökäsittelyjen avulla materiaalista voidaan poistaa syntyneitä jännityksiä sekä muuttaa mekaanisia ominaisuuksia faasi- ja raekoon muutosten avulla. Pallografiittivaluraudoilla saadaan hyvät lujuusominaisuudet valutilaisenakin, mutta lämpökäsittelyjä tehdään, koska halutaan:
•
•
•
•
•

varmistaa toivottujen ominaisuuksien saavuttaminen
poistaa erisuuruiset lujuusominaisuudet kappaleen eri paksuisissa osissa valun jälkeen
poistaa nopeasti jäähtyvissä kohdissa muodostuneet karbidit
mahdollisuus käyttää epäpuhtaampia raaka-aineita valulle
paremmat ominaisuudet kuin valutilaisena olevalla materiaalilla. (Kivivuori &
Härkönen 2004, s. 211-212.)

Toisaalta lämpökäsittely aiheuttaa myös haittoja, sillä se nostaa kustannuksia selkeästi.
Tämän lisäksi lämpökäsittely voi aiheuttaa kappaleen vääristymistä sekä muutoksia mitoissa. Lämpökäsittely voi aiheuttaa myös hilseilyä, joka aiheuttaa ongelmia ja hilseilyn
puhdistus kasvattaa kustannuksia.
Pallografiittivaluraudoille yleisimmin tehtäviä lämpökäsittelyjä ovat austemperointi, normalisointi (perlitointi), ferritointi, ferriperlitointi, jännityksenpoistohehkutus (myöstöhehkutus), nuorrutus ja pintakarkaisu. Tässä työssä keskitytään erityisesti kokeellisessa
osiossa käytettyyn austemperointiin, mutta myös muut pallografiittivaluraudoille yleisesti tehtävät lämpökäsittelyt käydään läpi.

2.1 Austenitointi
Austenitointia ei yleensä tehdä ainoana lämpökäsittelynä, mutta se on osa monia muita
lämpökäsittelyjä. Pallografiittivaluraudoille yleensä tehtävistä lämpökäsittelyistä austemperointi, normalisointi, ferritointi, ferri-perlitointi, ja nuorrutus sisältävät myös austenitoinnin. Austenitointi tehdään rauta-hiili-tasapainopiirrokseen pohjautuen, joka näkyy
kuvassa 30.
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Kuva 30. Rauta-hiili-tasapainopiirros (Kivivuori & Härkönen, s.15)

Kuvassa näkyvät neljä jähmeätä faasia, jotka voivat esiintyä Fe-Fe 3 C systeemissä. Nämä
ovat ferriitti (α), austeniitti (γ), sementiitti (Fe 3 C) sekä deltaferriitti (δ). Tämän lisäksi
näkyvät myös kolme kriittistä lämpötilarajaa, jotka ovat:
•
•
•

A 1 eli poikittainen suora lämpötilassa 727 °C, joka erottaa ferriitti-sementiittialueen austeniitti-ferriitti- ja austeniitti-sementiittialueista.
A 3 eli lämpötilaraja, joka erottaa homogeenisen austeniittialueen austeniitti-ferriittialueesta.
A cm eli lämpötilaraja, joka erottaa homogeenisen austeniittialueen austeniitti-sementiittialueesta.

Austenitoitumiseen vaikuttavat austenitointilämpötila ja –aika, materiaalin lähtörakenne
ennen austenitointia sekä seosaineet. Kun austenitointilämpötila nousee ja austenitointiaika kasvaa, saavutettavan austeniitin hiilipitoisuus kasvaa, sillä hiili siirtyy enemmän
austeniittiin. Austeniitin hiilipitoisuus nähdään rauta-hiili-tasapainopiirrustuksesta, mutta
jokaiselle materiaalille on omanlaisensa tasapainopiirros, sillä seosaineet voivat vaikuttaa
tasapainopiirrosten faasirajoihin, aiheuttaa suotautumista tai muodostaa huonosti liukenevia karbideja. Tämän lisäksi seosaineet voivat vaikuttaa hiilen liukenemiseen sementiitistä ja grafiitista sekä hiilen diffuusionopeuteen austeniitista.
Austenitoinnissa kappale halutaan täysin austeniittiseksi, joten kappale täytyy lämmittää
hiilipitoisuudesta riippuen oikeaan lämpötilaan. Yleensä pallografiittivaluraudoille lämpötila austenitoinnissa on 840-950 °C (Benam 2015). Pitoaika austenitointilämpötilassa
riippuu kappaleen koosta ja muodosta, sillä koko kappaleen on ehdittävä muuttua austeniittiseksi. Yleisenä ohjeena austenitointiajalle voidaan pitää 1 tunti aineenpaksuuden
tuumaa kohden eli noin 1 h / 25 mm. Pitää kuitenkin huomioida, että liian korkea austenitointilämpötila ja liian pitkä austenitointiaika nostavat austeniitin hiilipitoisuutta ja samalla laskevat martensiittireaktion alkamislämpötilaa (M s ), joka saa aikaan sammutusrepeilyä ja jäännösausteniitin muodostumista. Liian pitkä austenitointiaika kasvattaa myös
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materiaalin raekokoa, joka laskee materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Austeniitti voi
hajaantua sammutustavasta riippuen ferriittiseksi-, perliittiseksi-, ausferriittiseksi-, bainiittiseksi- ja martensiittiseksi mikrorakenteeksi.
Austenitointi voidaan tehdä myös ainoana lämpökäsittelynä, mutta erilaisten sammutusten ja jatkokäsittelyiden avulla kappaleeseen saadaan halutunlainen mikrorakenne. Näistä
erilaisista sammutuksista kerrotaan enemmän muiden lämpökäsittelyjen yhteydessä.

2.2 Jännityksenpoistohehkutus eli myöstöhehkutus
Kappaleen valmistuksessa tapahtuvat materiaalin pysyvät muodonmuutokset muodostavat kappaleen sisälle jännityksiä. Tällaisia valmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi valaminen, hitsaus, nopea jäähtyminen ja kylmämuokkaaminen. Jännitys poistuu materiaalista
helpommin korkeassa kuin matalassa lämpötilassa, mutta lämpötila ei saa olla kuitenkaan
liian korkea, jotta ei tapahtuisi vääränlaisia muutoksia mikrorakenteessa. On myös huomioitava, että jännityksiä voi syntyä materiaalia liian nopeasti lämmitettäessä tai jäähdytettäessä. Suurilla kappaleilla on kiinnitettävä huomiota lämpötilojen muutoksiin, koska
tarkoituksena on saada ne tapahtumaan koko kappaleessa mahdollisimman samanlaisina.
Tämän takia suuret kappaleet lämmitetään ja jäähdytetään usein hitaasti.
Pallografiittivaluraudoille käytetään jännityksenpoistohehkutukseen lämpötiloja 510-675
°C. Seostamattomille materiaaleille käytetään lämpötiloja 510-565 °C, vähän seostetuille
565-595 °C, suuresti seostetuille 595-650 °C ja austeniittisille 620-675 °C. Matalat lämpötilat käyvät suurimmassa osassa tapauksia, kun korkeat lämpötilat taas poistavat jännitykset kokonaan, mutta alentavat samalla myös materiaalin kovuutta ja vetolujuutta. Yleisenä ohjeena pitoajalle voidaan pitää 1 tunti plus 1 tunti per tuuma eli noin 1 h + 1 h / 25
mm.

2.3 Nuorrutus
Nuorrutukseen kuuluu kolme vaihetta, jotka ovat austenitointi, sammutus ja päästö. Nuorrutusta tehdään erityisesti teräksille, mutta myös pallografiittivalurautoja nuorrutetaan. Se
tehdään samalla tavalla molemmille, mutta pallografiittivalurautojen nuorrutuksessa on
pallomaisien grafiittipartikkeleiden takia huomioitava erityisesti:
•
•
•

Matriisin hiilipitoisuus kasvaa pallografiittivalurautojen austenitointihehkutuksessa lähelle termodynaamista tasapainotilaa, koska grafiitista liukenee hiiltä ympäröivään matriisiin.
M s -lämpötila pienenee austeniitin korkean hiilipitoisuuden takia ja nostaa sammutushalkeilun mahdollisuutta.
Hiilen erkautuminen päästön aikana voi tapahtua epästabiilina sementiittinä tai
stabiilina grafiittina. Näin kappaleeseen voi muodostua erilaisia faaseja. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.213.)

Austenitointilämpötilana käytetään 25-50 °C A 3 -lämpötilaa korkeampaa lämpötilaa.
Kuumennusaikaan vaikuttaa kappaleen koko ja pitoaika austenitointilämpötilassa on
yleensä 0,5-1,0 h. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.87 & 213.) Austenitointilämpötilalla
on suuri vaikutus materiaalin kovuuteen sammutuksen jälkeen. Kuvassa 31 on pallografiittivaluraudan austenitointilämpötilan vaikutus kovuuteen.
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Kuva 31. Austenitointilämpötilan vaikutus materiaalin kovuuteen. (ASM Handbook. Volume 4,
Heat treating. 1991, s. 688)

Kuvan materiaalille paras kovuus saadaan austenitointilämpötilan ollessa noin 845-870
°C. Liian matala tai korkea lämpötila laskee selkeästi saavutettua kovuutta. Yli 870 °C
austenitointilämpötilassa ympäröivän matriisin hiilipitoisuus kasvaa, jolloin sammutuksen jälkeen jäännösausteniitin määrä kasvaa selkeästi ja kovuus pienenee (ASM Handbook. Volume 4, Heat treating. 1991, s. 687).
Austeniitin korkea hiilipitoisuus laskee M s -lämpötilaa (alle 200 °C) ja aiheuttaa myös
suuret tilavuuden muutokset martensiitin muodostumisen aikana. Nämä saavat aikaan
suuret termiset- ja faasimuutosjännitykset sammutuksessa. Pallografiittivalurautojen karkaisu tehdäänkin siitä syystä yleensä öljy- tai ilmasammutuksella (Kivivuori & Härkönen
2004, s.87 & 213). Päästö täytyy tehdä pallografiittivalurautojen nuorrutuksessa heti
sammutuksen jälkeen, sillä kappaleeseen jää suuret jännitykset sammutuksen jälkeen.
Päästössä materiaalin kovuus pienenee vähän, mutta sitkeys paranee selkeästi ja karkaisussa syntyneet jännitykset pienenevät. Pallografiittivaluraudoille päästölämpötilana
käytetään yleensä lämpötiloja väliltä 450-650 °C. Päästölämpötilan valintaan vaikuttavat
kappaleen koostumus ja haluttu lujuus-sitkeys-yhdistelmä.
Päästöhauraus on pallografiittivaluraudoilla samanlainen kuin nuorrutusteräksilläkin ja
esiintyy lämpötiloissa 350-500 °C. Päästöhauraus vaatii tosin altistavia seosaineita, joista
tärkeimmät ovat pii (Si) ja fosfori (P). Päästöhaurauden alttiutta voidaan vähentää kuitenkin pienellä molybdeenin (Mo) seostuksella (Höök, s.22).

2.4 Ferritointi
Ferritoinnin avulla pallografiittivaluraudan venymää voidaan kasvattaa. Ferritointi voidaan tehdä kolmella eri tavalla. Kuvassa 32 näkyy tapa, jossa jäähdytys tapahtuu hitaasti
700 °C asti ja kappaletta pidetään siinä lämpötilassa tarpeeksi kauan, jotta hiiliatomit ehtivät diffuntoitua grafiittipalloihin. Sen jälkeen materiaali jäähdytetään melko nopeasti
ilmajäähdytyksellä.
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Kuva 32. Ferritointi-, ferriperlitointi- ja perlitointi lämpökäsittelyohjelmat. A = austenitointi, joka
kuuluu kaikkiin lämpökäsittelyohjelmiin. P = perlitointi nopealla ilmajäähdytyksellä. J = jännityksenpoistohehkutus (myöstö), jos tarvitaan. PF = perliittisferriittinen ohjelma pidolla kriittisellä alueella. F = ferritointi uunijäähdytyksellä 15 … 30 °C/h. (Höök, s. 5)

Toinen tapa ferritointiin on, ensin austenitointi, jolloin matriisi on täysin austeniittinen.
Austenitoinnin jälkeen sammutus tehdään niin hitaasti, että γ-austeniitti muuttuu suoraan
α-ferriitiksi ja grafiitiksi. Kolmas tapa ferritointiin on, lämpötilan nostaminen austenitointilämpötilaan ja sen jälkeen nopea jäähdytys, jotta muodostuu martensiittia tai perliittiä.
Materiaali kuumennetaan uudestaan juuri kriittisen lämpötila-alueen alapuolelle ja jatketaan ensimmäisen menetelmän tavalla, jolloin hiili diffundoituu matriisista grafiittipalloihin ja matriisista tulee ferriittinen. (Höök, s.12.)
Ferritoinnin onnistumiseen vaikuttavat erityisesti jäätymisnopeus ja pitoaika käsittelylämpötilassa. Seostuksella on myös tärkeä merkitys, sillä piipitoisuuden kasvaessa, saavutettava ferriittiosuus saadaan kasvamaan. Mangaani- ja nikkelipitoisuudet vaikuttavat
tarvittavaan jäähtymisnopeuteen. (Höök, s.13.)

2.5 Ferriperlitointi
Ferriperlitointi suoritetaan, kun halutaan saada ferriitin aikaansaamat hyvät sitkeysominaisuudet ja perliitin aikaansaamat hyvät vetomurtoluujuusominaisuudet. Perliitin lisääntyessä materiaalin lujuus kasvaa ja ferriitin lisääntyessä venymä kasvaa. Kuvassa 33 näkyy vetomurtolujuuden ja venymän muutoksen perliitin määrän funktiona.
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Kuva 33. Perliittipitoisuuden vaikutus pallografiittivaluraudan venymään ja murtolujuuteen.
(Höök, s.21)

Ferriperlitointi voidaan suorittaa ferritoinnin kanssa samanlaisilla menetelmillä, mutta
erona ferritointiin on, jäähtymisnopeus ja pitoaika käsittelylämpötilassa. Ferriperlitoinnisssa tavoitellaan haluttua perliittipitoisuutta, joten se määrää jäähtymisnopeuden ja pitoajan käsittelylämpötilassa.

2.6 Perlitointi (normalisointi)
Valuraudoille tehtäessä normalisointia, se vastaa käytännössä perlitointia. Kuvassa 32 näkyy perlitoinnin lämpökäsittelyohjelma. Perlitointi alkaa kappaleen austenitoinnilla,
jonka jälkeen tehdään nopea ilmajäähdytys. Nopean ilmajäähdytyksen tarkoituksena on
perusmassan muuttuminen suoraan perliitiksi, jolloin ferriittiä ei pääse muodostumaan.
Perlitoinnissa on kuitenkin huomioitava valukappaleen monimutkaisuus, sillä erikokoiset
seinämänpaksuudet ja kulmat voivat vaikeuttaa perlitoinnin onnistumista. Tällaisissa tilanteissa materiaaliin voidaan lisätä perlitoivia seosaineita, kuten kuparia (Cu) ja tinaa
(Sn), jotta perliitin muodostuminen on voimakkaampaa. Eutektisen perliitin hiilipitoisuuteen ja rakenteeseen on suuri vaikutus jäähtymisnopeudella. Kuvassa 34 näkyy hiilipitoisuuden vaikutus kovuuteen.
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Kuva 34. Hiilipitoisuuden vaikutus kovuuteen. (Höök, s.16)

Kuvasta nähdään, että hiilipitoisuuden ja jäähtymisnopeuden kasvaessa, kovuus kasvaa.
Perusmassan kovuuden perusteella voidaankin arvioida myös perliitin kokonaisosuutta
perusmassassa. Kun perliitin osuus kasvaa lähelle 100 %, materiaalin vetomurtolujuus ja
kovuus kasvavat selkeästi. Pitää kuitenkin huomioida venymän pienentyminen ja materiaalin haurastuminen. Venymä laskee erityisesti matalassa lämpötilassa, joten perliittiset
pallografiittivaluraudat eivät kestä iskumaisissa rasituksissa pakkasolosuhteissa (Höök,
s.19).

2.7 Pintakarkaisut
Pallografiittivaluraudoille voidaan tehdä induktio-, laser- ja typetyspintakarkaisu. Perliittinen perusrakenne helpottaa pintakarkaisujen onnistumista, mutta myös ferriittiä sisältäville materiaaleille voidaan tehdä pintakarkaisuja. Pintakarkaisulla tavoitellaan suurta
pintakovuutta materiaalille säilyttäen samalla ytimen hyvä sitkeys.

2.7.1 Induktiokarkaisu
Induktiokarkaisussa kappaleen pinta kuumennetaan 0,5…10 mm syvyydeltä A 3 -lämpötilan yläpuolelle. Kuumennus tehdään sähkömagneettisen induktion avulla, johon tarvitaan induktiokela. Kuumennuksen jälkeen kappale sammutetaan heti vesi- tai vesiemulsiosuihkulla, jonka jälkeen tehdään päästö jäännösjännitysten pienentämiseksi. Kappaleen pintaan muodostuu kova martensiittinen mikrorakenne sekä suuri puristusjännitystila, koska pinnan tilavuus kasvaa martensiitin muodostumisen yhteydessä. Karkaisusyvyys riippuu käytettävästä frekvenssistä. Taulukossa 11 näkyy induktiokarkaisusyvyys DS, joka on se etäisyys pinnasta, jolla kovuus ylittää rajakovuuden 400
HV. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.115.)
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Taulukko 11. Induktiokarkaisun taajuusalueet ja karkaisusyvyydet. (Kivivuori & Härkönen 2004,
s.115)

Pintaan saadaan induktiokarkaisun jälkeen jopa täysin martensiittinen rakenne. Martensiittisella rakenteella on hyvä pintapaineen ja kulumisen kestävyys. Pintaan syntynyt puristusjännitystila kasvattaa väsymislujuutta.

2.7.2 Laserpintakarkaisu
Laserpintakarkaisussa karkaistava pinta kuumennetaan lasersäteen avulla todella nopeasti
austenitoitumislämpötilaan. Kuumennus- ja karkaisusyvyytenä käytetään yleensä noin
0,1 mm:ä. Laserpintakarkaisussa ei tarvitse käyttää sammutusainetta, sillä lämpö johtuu
erittäin nopeasti karkaistavan kappaleen omaan massaan. Tätä kutsutaan itsesammutukseksi. Laserpintakarkaisun suurimpia etuja ovat tarkasti rajattavissa oleva lämmöntuonti, käsittelyn rajaaminen halutulle alueelle, materiaalisäästöt sekä vähäiset virheet
prosessin aikana. Rajatun lämmöntuonnin takia kappaleen muodonmuutokset ovat todella
pieniä verrattuna perinteisiin karkaisumenetelmiin. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.116117.)

2.7.3 Typetys (nitraus)
Typetyksessä eli nitrauksessa kappaletta hehkutetaan typpeä luovuttavassa atmosfäärissä.
Typpi reagoi raudan pintakerroksessa muodostaen nitridejä. Typetys voidaan tehdä neljällä eri tavalla, jotka ovat kaasu-, hiili-, plasma- ja alipainetypetys.
Kaasutypetyksessä kappaletta hehkutetaan 480…540 °C lämpötilassa, jossa typpipitoinen kaasu luovuttaa typpeä kappaleen pintaan. Kaasuna käytetään yleensä ammoniakkia
(NH 3 ), joka hajaantuu käytetyssä lämpötilassa vedyksi ja typeksi. Pintaan syntyy nitridejä, kun typpiatomit tunkeutuvat raudan hilaan ja reagoivat siinä. Hiilitypetys on
kaasutypetyksen kaltainen, mutta uuniatmosfääriin lisätään myös hiiltä, jolloin nitridien
lisäksi muodostuu myös karbonitridejä. Hehkutuslämpötila on korkeampi, noin 580 °C,
joten käsittelyaika on kaasutypetystä lyhyempi. Pinnan kovuuden kannalta kaasutypetyksellä saadaan suurempi kovuus kuin hiilitypetyksellä (Kivimäki & Härkönen 2004,
s.162).
Plasmatypetyksessä kappaleet maadoitetaan telineeseen, joka toimii katodina. Anodina
toimii alipaineuuni, jossa plasmatypetys tehdään. Esilämmitys tehdään suojakaasussa,
jonka jälkeen uuniin tehdään alipaineistus 0,1…10 mbar ja virtapiiri suljetaan. Jännitteen
noustessa 200…1500 volttiin, kaasu ionisoituu ja kappaleisiin kohdistuu ionipommitus.
Vetyä tai argonia käyttämällä kappaleita ionipommitetaan, joka puhdistaa ja aktivoi pinnan. Käsittelylämpötilana on 400…600 °C, joten plasmatypetys voidaan tehdä matalammassa lämpötilassa kuin muut typetysmenetelmät. Uunikaasuun lisätään typpeä (N 2 )
plasmatypetyksessä ja plasmahiilitypetyksessä metaania (CH 4 ) ja typpeä. Plasmatypetyk-
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sen lopputulos voidaan räätälöidä todella tarkasti, mutta ongelmia voi tuoda syvien reikien typetys, sillä ionipommituksella on vaikeaa ylettyä syviin reikiin. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.162.)
Alipainetypetyksessä kappaleet lämmitetään ensin suojakaasussa 450…600 °C lämpötilaan. Lämmityksen jälkeen uuniin tuotetaan alipaine 0,1…5 mbar, jonka jälkeen uuniin
johdetaan käytettävät kaasut. Yleisimpinä kaasuina ovat ammoniakki, typpi, ilokaasu
(N 2 O) ja metaani. (Kivivuori & Härkönen 2004, s.164.)

2.8 Austemperointi
Austemperointikäsittelyllä saadaan materiaaliin paremmat mekaaniset ominaisuudet, samalla kuitenkin säilyttäen hyvät sitkeys ominaisuudet. Austemperointia voidaan käyttää
kaikille grafiittisille valuraudoille, mutta selkeästi eniten sitä käytetään pallografiittivaluraudoille (ADI), jonka kautta austemperointia käydään tässä läpi. Tämän lisäksi sitä käytetään myös suomugrafiittivaluraudoille (Austempered Gray Iron, AGI) sekä teräkselle
(Austempered Steel). Näiden lisäksi austemperointia tehdään karbidoinnin kanssa, jolloin
puhutaan CADIsta (Carbidic Austempered Ductile Iron) sekä Carbo-Austempered
Steel:stä. Austemperointi voidaan tehdä myös osittain jolloin puhutaan kaksifaasi austemperoinnista eli DPADIsta (Dual Phase Austempered Ductile Iron). Kuvassa 35 näkyy
austemperointiprosessi.

Kuva 35. Austemperointiprosessi. (Benam 2015)

Austemperointikäsittely alkaa austenitoinnilla, jolloin koko matriisin mikrorakenne
muuttuu austeniittiseksi. Austenitoinnin jälkeen materiaali sammutetaan suolakylpyyn.
Suolakylvyn lämpötilaa sanotaan austemperointilämpötilaksi, joka vaihtelee välillä 250450 °C (Kivivuori & Härkönen 2004, s.216). Käytettävä suola riippuu erityisesti käytettävästä austemperointilämpötilasta. Suolakylpysammutuksen avulla estetään matriisin
mikrorakenteen muuttuminen perliitiksi tai martensiitiksi sillä austemperoinnissa tavoitellaan ausferriittista mikrorakennetta. Materiaalin haluttu mikrorakenne sekä muut mekaaniset ominaisuudet vaikuttavat austemperointilämpötilaan ja –aikaan. Yksivaiheisen
austemperoinnin lisäksi on mahdollista tehdä myös kaksivaiheinen austemperointi, jossa
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austemperointi tehdään kahdessa eri lämpötilassa. Kaksivaiheinen austemperointi voidaan tehdä joko ensin korkeammassa lämpötilassa, josta siirrytään matalampaan lämpötilaan tai toisinpäin. Suolakylvyn jälkeen materiaalille tehdään vielä ilmajäähdytys, jotta
jäähtyminen austemperointilämpötilasta on sopivan hidasta eikä jäännösjännityksiä jäisi
materiaaliin enempää kuin austenitoinnin ja austemperoinnin aikana siihen on syntynyt.

2.8.1 Austemperointireaktio
Austemperointi tapahtuu kaksivaiheisessa reaktiossa, jossa austeniitti hajautuu. Reaktio
tapahtuu siis kahdessa vaiheessa, jotka ovat
𝛾𝛾 → 𝛼𝛼 + 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 → 𝛼𝛼 + 𝜀𝜀,

(2)
(3)

jossa γ on primäärinen austeniitti, α on ferriitti, 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 on paljon hiiltä sisältävä austeniitti ja
ε on karbidi, joka on usein sementiitti eli Fe 3 C. Austemperointireaktion kinetiikka riippuu
austeniitin isotermisestä hajautumisesta. Hajautuneiden mikrorakenteiden määrät, koot ja
muodot riippuvat austemperointilämpötilasta. Panneerselvam et al. (2015) mukaan neulasmainen ferriitti syntyy ydintymällä ja kasvuprosessilla. Ferriitin faasin kasvaessa, jäljelle jääneen austeniitin hiilipitoisuus kasvaa. Alemman bainiitin, kutsutaan myös alemmaksi ausferriitiksi, alueella (260-316 °C), mikrorakenteesta tulee neulasmaista ferriittiä
ja erkautuneita karbideja sekä jäännösausteniittia (Retained Austenite, RA). Ylemmän
bainiitin, kutsutaan myös ylemmäksi ausferriitiksi, alueella (316-385 °C), mikrorakenteesta tulee karbidivapaata ferriittiä sekä austeniittia, jolla on korkea hiilipitoisuus.
Tavoitteena on saada ensimmäinen reaktio tapahtumaan, mutta siten, että toinen reaktio
ei pääse tapahtumaan. Ensimmäisen reaktion jälkeen materiaali on ausferriittiä eli ferriittiä sekä runsaasti hiiltä sisältävää austeniittia. Tämän lisäksi materiaaliin jää myös jäännösausteniittia joka laskee materiaalin lujuutta ja kovuutta, mutta parantaa venymää ja
näin myös sitkeyttä. Jäännösausteniitin lisäksi materiaaliin voi jäädä myös reagoimatonta
austeniittia (Untransformed Austenite), joka laskee materiaalin lujuutta ja kovuutta.
Austemperoinnissa tavoitellaan parhaiden mekaanisten ominaisuuksien takia ausferriittista mikrorakennetta ja sopivaa jäännösausteniitin määrää, jotta materiaali ei ole liian
haurasta käyttötarkoitukseensa. Toisessa reaktiossa parhaan lujuuden ja kovuuden
omaava 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 hajautuu ferriitiksi ja karbidiksi, joka aiheuttaa haurautta ja pienentää sitkeyttä. Reaktio tapahtuu, kun austemperointiaika on liian pitkä. Ensimmäisen reaktion
jälkeen on olemassa tietty aika, jolloin toinen reaktio ei ole vielä alkanut. Tätä aikaa ja
siihen liittyvää austemperointilämpötilaa kutsutaan ADIn prosessointi-ikkunaksi. Prosessointi-ikkunaa tutkittaessa on huomioitava lämpökäsittelyparametrien ja seostuksen vaikutus siihen.

2.8.2 Austenitointiparametrien vaikutus
Austenitointilämpötila vaikuttaa erityisesti keskimääräiseen raekokoon. Raekoon pitäisi
olla mahdollisimman pieni, jotta materiaalin mekaaniset ominaisuudet eivät kärsisi. Kuvassa 36 näkyy keskimääräinen raekoko lämpötilan funktiona, kun austenitointiaikana on
1 h.
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Kuva 36. Austenitointilämpötilan vaikutus keskimääräiseen raekokoon 1h austenitoinnilla. (Dorazil
1991, s. 32)

Kuvasta nähdään, että austenitointilämpötilan ollessa yli 900 °C, keskimääräinen raekoko
alkaa kasvamaan. Aluksi se ei ole vielä suurta, mutta 950 °C:sta eteenpäin vaikutus on jo
voimakasta. Putatundan & Gadicherlan (1999) mukaan austenitointilämpötila vaikuttaa
murtumissitkeyteen sekä reagoimattoman austeniitin määrään austemperoitavalle pallografiittivaluradalle. Tutkimus tehtiin vähän mangaania sisältävällä valutilaisella ferriittisellä rakenteella. Kuvissa 37 ja 38 näkyvät austenitointilämpötilan vaikutus murtumissitkeyteen sekä austeniitin määrään.

Kuva 37. Austenitointilämpötilan vaikutus murtumissitkeyteen. (Putatunda & Gadicherla 1999)
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Kuva 38. Austenitointilämpötilan vaikutus austeniitin määrään. (Putatunda & Gadicherla 1999)

Murtumissitkeydessä ei tapahdu suurta muutosta, kun austenitointilämpötila on alle 954
°C, mutta 982 °C:ssa on tapahtunut merkittävä lasku. Muista mekaanisista ominaisuuksista myötölujuus, murtolujuus ja kovuus laskevat myös 982 °C:ssa. Tämä johtuu liiallisesta rakeiden kasvusta ja keskimääräisen dislokaation liikkeen matkan kasvusta. Austeniitin määrä kasvaa austnitointilämpötilan noustessa. (Putatunda & Gadicherla 1999.)
Austenitoinnissa on myös huomioitava austenitoinnissa tapahtuva venymä pallografiittivaluraudoilla. Venymä tapahtuu vakiolämpötilassa, jota ei esimerkiksi seostamattomilla
teräksillä tapahdu (Zimba et al. 2004). Kuvassa 39 on venymä-lämpötilakuvaaja pallografiittivaluraudalle austenitoinnista.
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Kuva 39. Venymä-lämpötilakuvaaja pallografiittivaluraudalle. Austenitointi lämpötila 900 °C, lämmitysnopeus 10 °C-1, pitoaika 40 min ja jäähdytysnopeus 5 °C-1. H=lämmitys, E=venymä, PF=muutosnopeuden vaihtuminen ja C=jäähdytys. (Zimba et al 2004)

Venymä tapahtuu austenitointilämpötilassa 900 °C ja sen aiheuttaa hiilen diffuusio grafiitista austeniittiin. Venymän muutoksen nopeus riippuu pitoajasta austenitointilämpötilassa, mutta lopulta se muuttuu nollaksi, kun koko matriisi on muuttunut austeniitiksi.
Muutosnopeuden vaihtuminen kohdassa PF, aiheutuu austeniitin muuttumisesta ferriitiksi tai perliitiksi. Venymän muutosnopeuden avulla voidaankin varmistaa, että austenitoinnissa saavutetaan täysin austeniittinen matriisi. Näin löydetään myös sopiva austenitointiaika. (Zimba et al 2004.)

2.8.3 Austemperointiparametrien vaikutus
Austemperointilämpötila vaikuttaa materiaalin mikrorakenteeseen ja sitä kautta myös
mekaanisiin ominaisuuksiin. Matalammalla lämpötilalla saadaan aikaan hienojakeinen
ala-ausferriittinen rakenne. Kuvassa 40 näkyy vähän mangaania sisältävän ADIn mikrorakenne austenitoinnin ja matalassa lämpötilassa tehdyn austemperoinnin jälkeen.
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Kuva 40. Mikrorakenne, 2h austenitoinnin 927 °C:ssa ja 2h austemperoinnin 260 °C:ssa, jälkeen.
(Putatunda 2001)

Kuvassa näkyvät mustat neulasmaiset alueet ovat ferriittiä, joka tunnetaan myös nimellä
bainiittinen ferriitti (α b ) ja pienet vaaleat alueet ovat austeniittia, jolla on korkea hiilipitoisuus. Alhaisella austemperointilämpötilalla saadaan suuri lujuus ja kovuus, mutta materiaalin sitkeys ei ole korkea. Lujuutta ja kovuutta voi lisätä myös reagoimattoman austeniitin muuttuminen martensiitiksi suolakylvyn jälkeen, jos austemperointiaika on ollut
lyhyt. Materiaalin lujuus ja kovuus voi kasvaa työstökarkenemisesta. Materiaalissa oleva
martensiitti voi kuitenkin aiheuttaa haurautta. Kuvassa 41 näkyy ylemmällä ausferriittisella alueella tehdyn austemperoinnin mikrorakenne ADIlle.

Kuva 41. Mikrorakenne, 2h austenitoinnin 927 °C:ssa ja 2h austemperoinnin 371 °C:ssa, jälkeen.
(Putatunda 2001)

Toisin kuin kuvassa 40, Putatundan (2001) mukaan ylemmän ausferriittisen alueen
austemperoinnin jälkeen karkea ferriitti oli tummaa ja valkoinen väri oli austeniittia.
Tämä saatiin varmistettua käyttämällä röntgendiffraktiota. Kuvasta 41 nähdään, että partikkeleiden koko on selkeästi suurempi ylemmän ausferriitin alueella.. Lujuus sekä kovuus ovat alemman ausferriitin aluetta matalampia, mutta venymä ja murtumissitkeys
ovat korkeampia.
Austemperointilämpötilalla on austenitointilämpötilan tavoin vaikutusta myös partikkeleiden kokoon. Yleisesti voidaankin sanoa, että keskimääräinen ferriittipartikkelin koko
kasvaa, kun austemperointilämpötila nousee. Tämä voidaan nähdä kuvasta 42.
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Kuva 42. Austemperointilämpötilan vaikutus keskimääräiseen ferriittipartikkelin kokoon vähän
mangaania sisältävässä ADIssa. (Putatunda 2001)

Kuvasta nähdään selkeä ferriittipartikkelin kasvu austemperointilämpötilan noustessa.
Raekoon kasvaessa liian suureksi, materiaalin murtumissitkeys laskee selkeästi. Tämä on
huomioitava aina, mutta pelkkä austemperointilämpötilan valinta ei riitä, sillä austenitointilämpötilalla, molempien pitoajalla sekä materiaalin seostuksella on vaikutusta lämpökäsittelyn jälkeiseen raekokoon.
Austeniitin määrä sekä hiilipitoisuus vaikuttavat valtavasti materiaalin lujuuteen sekä
murtumissitkeyteen. Austeniitin määrään vaikuttaa erityisesti seostus, austemperointilämpötila sekä austenitointiparametrit. Kuvassa 43 näkyy austemperointilämpötilan vaikutus austeniitin määrään.

Kuva 43. Austemperointilämpötilan vaikutus austeniitin määrään vähän mangaania sisältävässä
ADIssa. (Putatunda 2001)

Austeniitin määrä kasvaa aina 371 °C austemperointilämpötilaan asti, jonka jälkeen
austeniitin määrä laskee. Tämä johtuu hiilen diffuusionopeuden riittämättömyydestä
faasimuutoksessa. Putatundan (2001) käyttämässä vähän mangaania sisältävässä ADIssa
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ei ole paljoa seosaineita, joten austeniitin maksimimääräksi tulee 371 °C austemperointilämpötilassa 35 %. Korkeammilla seosaineiden määrillä austeniitin määrää saadaan kasvatettua alhaisemmilla austemperointilämpötiloilla, mutta seostuksen vaikutuksia käydään läpi luvussa 3.8.4 Seostuksen vaikutus.
Austemperoinnissa ferriitti muodostuu austeniitista, jolloin austeniitissa oleva hiili ei
mahdu kokonaan ferriittiin. Tämän takia hiili diffundoituu austeniittiin, kun reaktiolle annetaan tarpeeksi aikaa. Kuvassa 44 näkyy austemperointilämpötilan vaikutus austeniitin
hiilen määrään.

Kuva 44. Austemperointilämpötilan vaikutus austeniitin hiilen määrään vähän mangaania sisältävässä ADIssa. (Putatunda 2001)

Hiilen määrä austeniitissa kasvaa austemperointilämpötilan kasvaessa aina 371 °C asti.
Tällöin hiilen määrä austeniitissa saavuttaa maksimin, joka Putatundan (2001) tutkimuksessa oli 2,15 %.
Hiilen kokonaismäärä austeniitissa saadaan, kun kerrotaan austeniitin määrä mikrorakenteessa X γ sekä hiilipitoisuus austeniitissa C γ . Tätä arvoa voidaan käyttää murtumissitkeyden tutkimuksissa. Hiilen kokonaismäärästä austeniitissa voidaan ennustaa materiaalin
murtumissitkeyttä. Kuvassa 45 näkyy austemperointilämpötilan vaikutus hiilen kokonaismäärään austeniitissa.
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Kuva 45. Austemperointilämpötilan vaikutus hiilen kokonaismäärään austeniitissa vähän mangaania sisältävässä ADIssa. (Putatunda 2001)

Kuten jo kuvista 42 ja 43 voitiin nähdä, hiilen kokonaismäärä austeniitissa on suurin
austemperointilämpötilassa 371 °C. Austemperointilämpötilan kasvaessa 371 °C yli,
austeniitin määrä laskee, joten hiilen kokonaismäärä austeniitissa laskee myös. Kuvassa
46 näkyy Putatundan (2001) kuvaaja hiilen kokonaismäärän austeniitissa vaikutus murtumissitkeyteen, kun materiaalina on vähän mangaania sisältävä ADI.

Kuva 46. Hiilen kokonaismäärän austeniitissa vaikutus murtumissitkeyteen vähän mangaania sisältävässä ADIssa. (Putatunda 2001)

Murtumissitkeyden maksimi saadaan, kun hiilen kokonaismäärä austeniitissa on suurin.
Materiaalille halutaan tietysti paras mahdollinen lujuus, kovuus ja sitkeys. ADIlle onkin
mahdollista saada nämä kaikki, kun mikrorakenteesta tulee hienojakeista neulasmaista
ferriittiä ja paljon hiiltä sisältävää austeniittia. Tähän voidaankin vaikuttaa austemperointiparametreilla sekä seostuksella.
Austemperointiajalla on myös vaikutusta materiaalin mikrorakenteeseen. Liian lyhyt
austemperointiaika laskee murtolujuutta, venymää ja jäännösausteniitin määrää. Tämä
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johtuu siitä, että austemperointireaktio ei ehdi tapahtua koko mikrorakenteessa, joten
austemperoinnin jälkeen mikrorakenteeseen voi muodostua martensiittia reagoimattomasta austeniitista. Austeniitin stabiilius vaikuttaa martensiitin syntymiseen ja erityisesti
alemman ausferriitin alueella austeniitti voi muuttua myöhemmin kokonaan martensiitiksi (Panneerselvam et al. 2015). Martensiitin muodostuminen lisää materiaalin kovuutta, mutta aiheuttaa samalla haurautta. Kuvassa 47 näkyy austemperointiajan vaikutus
seostamattomaan ADIn murtolujuuteen, kovuuteen, venymään ja jäännösausteniitin määrään.

Kuva 47. Austemperointiajan vaikutus seostamattomattoman pallografiittivaluradan murtolujuuteen, kovuuteen, venymään ja jäännösausteniittiin, austenitoinnin ollessa 900 °C/30 min ja austemperointilämpötilan 300 °C, 350 °C ja 400 °C. (Dorazil 1991, s. 81)

Kuvasta nähdään, että austemperointiajan kasvattaminen ei paranna materiaalin mekaanisia ominaisuuksia, vaan huonontaa niitä. Yli 3 tunnin austemperoinitiaika alkaa olla
liian pitkä ja samalla ajan kasvaessa myös kustannukset nousevat. Austemperointilämpötilan ja –ajan vaikutukset ovat seostamattomalle pallografiittivaluraudalle samanlaiset
kuin vähän seostetulle pallografiittivaluraudalle (Dorazil 1991, s. 86-87).
Kaksivaiheisen austemperointiprosessin avulla saadaan kasvatettua prosessointi-ikkunaa.
Austemperointi voidaan tehdä ensin korkeammassa lämpötilassa, jonka jälkeen austemperointia jatketaan alemmassa lämpötilassa. Tätä menetelmää kutsutaan step-down
austemperoinniksi. Toinen mahdollisuus on austemperoida ensin alemmassa lämpötilassa, jonka jälkeen austemperointia jatketaan korkeammassa lämpötilassa. Tätä menetelmää kutsutaan step-up austemperoinniksi. Austemperointilämpötilan muutos voidaan
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tehdä siirtämällä kappale suolakylvystä toiseen, mutta suolakylvyn lämpötilan muuttaminen ja materiaalin pitäminen samassa suolakylvyssä on myös mahdollista. Samaa suolakylpyä käyttämällä kappale ei joudu kosketuksiin ilman kanssa kesken austemperoinnin.
Putatunda (2010) vertasi step-down austemperoinnin ja normaalin austemperoinnin vaikutuksia seostetulle pallografiittivaluraudalle. Siinä austenitointi oli molemmissa prosesseissa 927 °C ja pitoaikana 2h. Austemperointilämpötiloina olivat 343 °C, 357°C, 371°C
ja 385 °C, austemperointiajan ollessa 2 h. Step-down prosessissa ensimmäiset austemperointilämpötilat ja –aika olivat samat, mutta austemperointiajan kuluessa suolakylvyn
lämpötilaa laskettiin hitaasti 28 °C:tta. Kuvista 48, 49, 50 ja 51 näkyvät austemperointilämpötilan vaikutukset materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin normaalilla austemperoinnilla sekä step-down austemperoinnilla.

Kuva 48. Austemperointilämpötilan vaikutus metallin kovuuteen normaalilla austemperoinnilla
sekä step-down austemperoinnilla. (Putatunda 2010)

Kuva 49. Austemperointilämpötilan vaikutus murtolujuuteen normaalilla austemperoinnilla sekä
step-down austemperoinnilla. (Putatunda 2010)
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Kuva 50. Austemperointilämpötilan vaikutus myötölujuuteen normaalilla austemperoinnilla sekä
step-down austemperoinnilla. (Putatunda 2010)

Kuva 51. Austemperointilämpötilan vaikutus murtumissitkeyteen normaalilla austemperoinnilla
sekä step-down austemperoinnilla. (Putatunda 2010)

Kuvista nähdään, että step-down austemperoinnilla ei saada selkeästi erilaisia mekaanisia
ominaisuuksia. Pieniä eroja on, mutta niillä ei saada merkittävästi parempaa materiaalia.
Toisaalta energiakustannukset ovat hieman pienemmät, kun lämpötilaa lasketaan austemperoinnin aikana.
Yang & Putatunda (2004) vertailivat step-up austemperoinnin ja normaalin austemperoinnin vaikutuksia seostettuun pallografiittivalurautaan. Austenitointilämpötilana pidettiin 927 °C ja aikana 2h. Normaalissa austemperoinnissa austemperointi tehtiin 260 °C,
288 °C, 302 °C, 316 °C, 330 °C, 343 °C, 357 °C, 371 °C, 385 °C ja 400 °C lämpötiloissa.
Austemperointiaikana käytettiin 2 h, jonka jälkeen kappaleet sammutettiin ilmaan. Stepup austemperoinnissa austenitointi tehtiin samalla lailla, mutta austemperointiin lisättiin
aluksi 5 min austemperointi 260 °C lämpötilassa. Näin ferriitin ydintyminen pääsi alkamaan nopeammin.

56

Erilaisten austemperointien vaikutus materiaalin mikrorakenteeseen tutkittiin optisella
mikroskoopilla. Kuvissa 52 ja 53 näkyvät austemperointilämpötilassa 288 °C tehdyn normaalin- ja step-up austemperoinnin mikrorakenteet.

Kuva 52. Seostetun pallografiittivaluraudan mikrorakennekuva normaalin austemperoinnin jälkeen. Austemperointilämpötila 288 °C ja austemperointiaika 2 h. (Yang & Putatunda 2004)

Kuva 53. Seostetun pallografiittivaluraudan mikrorakennekuva step-up austemperoinnin jälkeen.
Austemperointilämpötilat 260°C sekä 288 °C ja austemperointiajat 5 min sekä 2 h. (Yang & Putatunda 2004)

Kuvista nähdään, että step-up austemperoinnin jälkeen materiaalin mikrorakenne on hienojakeisempaa tummaa neulasmaista ferriittiä, vaaleaa austeniittia sekä hajallaan olevia
grafiitteja. Ferriittipartikkeleiden kokoero on selkeästi ihan silmällä huomattavissa mikrorakennekuvista. Hienojakeisempi koostumus huomataan myös kuvasta 54, jossa näkyy
austemperointilämpötilan vaikutus keskimääräisen ferriittipartikkelin kokoon.
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Kuva 54. Austemperointilämpötilan vaikutus keskimääräiseen ferriittipartikkelin kokoon normaalilla ja step-up austemperoinnilla. (Yang & Putatunda 2004)

Hiilen kokonaismäärä austeniitissa, X γ C γ , parantaa materiaalin murtumissitkeyttä, kuten
aiemmin huomattiin ja hienojakeinen neulasmainen ferriitti parantaa lujuutta. Kuvassa 55
näkyy austemperointilämpötilan vaikutus hiilen kokonaismäärään austeniitissa.

Kuva 55. Austemperointilämpötilan vaikutus hiilen kokonaismäärään austeniitissa normaalilla ja
step-up austemperoinnilla. (Yang & Putatunda 2004)

Hiilen kokonaismäärä austeniitissa on step-up austemperoinnilla selkeästi korkeampi samoilla austemperointilämpötiloilla. Austemperointilämpötilan kasvattaessa ferriittipartikkeleiden kokoa, step-up austemperoinnin mahdollinen matalampi austemperointilämpötila parantaa materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Taulukosta 12 nähdään, että stepup austemperoinnilla kovuus, myötölujuus ja murtolujuus ovat selkeästi korkeampia kuin
normaalilla austemperoinnilla. Toisaalta venymä on normaalilla austemperoinnilla suurempi.
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Taulukko 12. Seostetun pallografiittivaluraudan mekaaniset ominaisuudet normaalilla- ja step-up
austemperoinnilla. (Yang & Putatunda 2004)
Austemperointilämpötila (°C)
260
274
288
302
316
329
343
357
371
385
399

Kovuus (HRC)
normaali step-up
42,8
40,4
39,5
44,6
36,2
42,7
35,4
44,1
28,6
43,1
29,1
42,7
26,7
41,7
26,5
39,5
22,8
34,8
21,2
33,9

Myötölujuus (Mpa)
normaali step-up
1210
1185
1180
1280
1161
1277
1099
1245
950
1201
911
1164
794
1106
731
1063
647
927
592
896

Murtolujuus (Mpa)
normaali step-up
1598,1
1530,4
1505
1467,309
1404,9
1538,72
1366,6
1485,34
1230,3 1132,399
1194,7
1389,32
1053,9 1265,177
1034,4
1279,19
1080,3
1145,45
1015,4
1149,02

Venymä (%)
normaali step-up
3,2
4,2
4,8
2,01
6,8
3,7
8,1
4,6
11,1
5,2
12,7
6,3
14,4
7,7
15,5
7,6
19,9
9,7
15
10,6

2.8.4 Seostuksen vaikutus
Seostuksen avulla materiaalin karkenevuutta sekä austemperoitavuutta voidaan parantaa.
Seostus aiheuttaa muutoksia materiaalin käyttäytymiseen eri tilanteissa, joten on tärkeää
tietää mitä seosaineita kannattaa lisätä mihinkin tarkoitukseen. Seosaineet vaikuttavat hiilen liukenemiseen austeniittiin ja austemperointireaktion kinetiikkaan. Austemperointireaktio voi muuttua niin, että austeniitin stabiloituminen hidastuu. Tämä voi aiheuttaa
austeniitin muuttumisen martensiitiksi, kun kappale jäähdytetään huonelämpötilaan (Trudel & Gagné 1997). Seosaineet myös erkautuvat eutektisen jähmettymisen yhteydessä eri
nopeuksilla, joten austemperointireaktio voi tapahtua eri aikaan kappaleen eri osissa (Benam 2015). Seosaineiden lisääminen on myös kustannuskysymys, joten turhaan niitä ei
kannata lisätä. Seostuksen vaikutuksia käydään läpi ADIn kannalta.
Seosaineilla on omat vaikutuksensa, mutta on myös huomioitava, että usean seosaineen
vähäisempi lisääminen vaikuttaa enemmän kuin yhden seosaineen suuri lisääminen. Yleisiä seosainelisäyksiä ovat molybdeeni, nikkeli, kupari ja mangaani. (Trudel & Gagné
1997.) Kuvassa 56 näkyy yksittäisen seosaineen vaikutus jominy karkenevuuteen pallografiittivaluraudalla.
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Kuva 56. Seosaineiden vaikutus jominy karkenevuuteen pallografiittivaluraudalla. (Lee 1989)

Kuvasta nähdään, että molybdeenin vaikutus austemperoitavuuteen on suurin, mutta
seostus ei saa olla suurempi kuin 0.3 p%:a (Benam 2015). Toisaalta tämäkin määrä voi
aiheuttaa ongelmia, joten useampaa seosainetta käyttämällä, saadaan yhtä hyvä austemperoitavuus. Molybdeenin seostuksen olisi hyvä olla alle 0.2 p%:a ja tämä voidaan saavuttaa, kun seostetaan lisäksi nikkeliä ja kuparia (Trudel & Gagné 1997). Molybdeeni
karbidoi voimakkaasti ja tämän takia liian suuri molybdeenin määrä aiheuttaa erkautumien muodostumisen eutektisten koppien rajoille estäen näin täydellisen austemperoinnin. Karbidien muodostuminen laskee myös materiaalin venymää sekä kuroumaa ja pienentää näin myös murtolujuutta. Hiilen liukoisuus primääriseen austeniittiin ja korkean
hiiilipitoisuuden omaavaan austeniittiin laskee molybdeenin vaikutuksesta. Prosessointiikkunaan molybdeenillä ei ole suurta vaikutusta, koska se laskee vain vähän ensimmäisen
austemperointireaktion nopeutta. Molybdeeni lisää austemperoitavuutta sopivan kokoisella seostuksella. Tällöin materiaalin mekaaniset ominaisuudet eivät juurikaan laske.
(Benam 2015.)
Mangaanilla on toiseksi suurin vaikutus austemperoitavuuteen ja se karbidoi jopa molybdeenia voimakkaammin. Erkautumat muodostuvat eutektisten koppien rajoille, joka voi
estää austemperoinnin. Mangaania seostettaessa, hiilen liukoisuus primääriseen austeniittiin nousee. Samalla hiilen liukoisuus kuitenkin laskee korkean hiilipitoisuuden austeniittiin. Mangaani vaikuttaa selkeästi ensimmäiseen austemperointireaktioon. (Benam 2015.)
Kuvassa 57 näkyy austemperointireaktion ajan vaikutus reagoimattoman austeniitin määrään, kun mangaanin määrää vaihdellaan.
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Kuva 57. Austemperointireaktion ajan vaikutus reagoimattoman austeniitin määrään eri mangaanipitoisuuksilla. Austenitointilämpötilan ollessa 971 °C ja austemperointilämpötilan 371 °C. (Benam 2015)

Austemperointireaktion aika ja reagoimattoman austeniitin määrä kasvavat, kun mangaanin määrä kasvaa. Ensimmäinen austemperointireaktio hidastuu ja viivästyy mangaania
lisättäessä. Reagoimattoman austeniitin kasvava määrä mahdollistaa martensiitin muodostumisen, kun ADI jäähdytetään huonelämpötilaan. Kuvassa 58 näkyy mangaanin
määrän vaikutus austemperointiaikaan, kun koko mikrorakenteesta halutaan ausferriittista.

Kuva 58. Mangaanin seostuksen vaikutus austemperointiaikaan, kun martensiitin muodostuminen
on estetty ja austemperointilämpötilana on 360 °C. (Trudel & Gagné 1997)

Kuvasta nähdään, että austemperointiaika nousee selkeästi, kun mangaanin määrä kasvaa.
Austemperointiajan kasvu aiheuttaa kustannuksia ja mangaanin määrän kasvaessa myös
karbidien määrä kasvaa, joten mangaania ei kannata lisätä liian paljon. Mekaanisiin ominaisuuksiin mangaanin lisäämisellä ei ole suurta laskua, kun määrä on alle 0,5 p%:a (Benam 2015).
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Kuparin vaikutus austemperoitavuuteen on selkeästi pienempi kuin molybdeenilla ja
mangaanilla. Kupari on kuitenkin halpa seosaine verrattuna muihin austemperoitavuutta
selkeästi parantaviin seosaineisiin. Kupari perlitoi ja lisää hiilen liukoisuutta primääriseen
austeniittiin, mutta laskee liukoisuutta korkean hiilipitoisuuden austeniittiin. Perliittinen
rakenne alentaa tarvittavaa austenitointilämpötilaa ja pitoaikaa. Ensimmäistä austemperointireaktiota kupari viivästyttää vain vähän. Molybdeenin ja mangaanin vaikutus ensimmäisen austemperointireaktion viivästymiseen on selkeästi suurempi kuin kuparilla ja
nikkelillä. Kuparin vaikutus ADIn mekaanisiin ominaisuuksiin on vielä hieman epäselvä.
Erilaisissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, että kupari laskee esimerkiksi lujuutta ja kovuutta, mutta toisaalta joissain tutkimuksissa venymä on kasvanut ja toisissa laskenut.
(Benam 2015.)
Nikkelin vaikutus austemperoitavuuteen on kuparin kaltainen ja sitä käytetään yleensä
yhdessä kuparin kanssa. Nikkeli stabilisoi austeniittia, laskee austenitointilämpötilaa ja
pienentää karbidien muodostumista. Se on myös perlitoiva, mutta vaikutus on pienempi
kuin kuparilla. Nikkelin lisääntyessä hiilen liukoisuus laskee sekä primääriseen auteniittiin, että korkean hiilipitoisuuden austeniittiin. Ensimmäiseen austemperointireaktioon
sillä ei ole suurta vaikutusta, sillä se aiheuttaa vain pienen viivästymisen. Prosessointiikkunaan nikkelillä ei ole merkittävää vaikutusta. Erityisesti yli 2 p%:n lisäyksellä nikkeli
aiheuttaa suuria austeniittiblokkeja, joten reagoimattoman austeniitin määrä pääsee kasvamaan. Toisaalta on myös huomattu, että yli 2 p%:n lisäyksellä ADIn murtolujuus kasvaa. (Benam 2015.)
Pii on tärkein seosaine ADIlle, sillä sen vaikutus hiilen diffuusionopeuteen on suurin. Se
on ferriittiä stabilisoiva ja kasvattaa siksi lujuutta sekä kovuutta, mutta laskee sitkeyttä.
(Mallia et al. 1998.) Piillä on suurin vaikutus grafiitin muodostumiseen ja se myös estää
karbidien muodostumista. Yli 2 p%:n lisäys on tarpeellinen ADIlle, jotta karbideja ei
muodostu. Pii lisää myös grafiittipartikkeleiden määrää ja näin myös pienentää niiden
kokoa. Erkautumat muodostuvat eutektisiin koppeihin lähelle grafiittipartikkeleita. Hiilen
liukoisuutta korkean hiilipitoisuuden austeniittiin pii kasvattaa, mutta primääriseen austeniittiin laskee. Primäärisen austeniitin hiilipitoisuuden lasku nähdään myös kaavasta 1.
Ensimmäiseen austemperointireaktioon piillä ei ole merkittävää vaikutusta. Piin karbidin
muodostumista pienentävä vaikutus kasvattaa myös prosessi-ikkunaa, sillä pii viivästyttää toisen austemperointireaktion alkua. Vaikutukset mekaanisiin ominaisuuksiin ovat
moninaisia. Kovuus kasvaa, kun piin määrä kasvaa ja lujuus laskee, kun seinämänpaksuus
ohenee. (Benam 2015.)
Alumiinin (Al) keveys sekä hapettumisen ja virumisen kesto parantavat materiaalin ominaisuuksia. Toisaalta alumiinin lisääminen aiheuttaa epäsäännöllisyyttä grafiitin muotoon
sekä huokoisuutta. Yli 2 p%:n lisäys alumiinia muuttaa pallografiitin tylppägrafiitiksi.
(Benam 2015.) Alumiini toimii myös monella tavalla piin kanssa samalla tavoin. Se grafitoi voimakkaasti, joten grafiittipartikkeleiden määrä kasvaa, niiden koko pienenee ja
karbidien määrä pienenee alumiinia lisättäessä (Kiani-Rashid & Edmonds 2009). Karbideja vähentävä vaikutus kasvattaa prosessi-ikkunaa, sillä toisen austemperointireaktion
alku viivästyy. Alumiini myös nopeuttaa ensimmäistä austemperointireaktiota, joten prosessi-ikkuna kasvaa myös toiseen suuntaan (Benam 2015).
Kromi (Cr) tunnetaan erityisesti hyvästä korroosionestokyvystä suurilla seostusmäärillä.
Kromi stabilisoi ferriittiä, jolloin lujuus sekä kovuus kasvavat, mutta sitkeys laskee. Kromilla on myös voimakas karbidoiva vaikutus sekä huonontava vaikutus grafiitin palloutu-
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miseen. Rao & Putatunda (2003) huomasivat, että alle 1 p%:n lisäyksellä vaikutukset eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Prosessi-ikkunaan kromilla on paljon vaikutusta, sillä
ensimmäinen austemperointireaktio tapahtuu aikaisemmin, mutta karbidoivan vaikutuksen takia myös toinen austemperointireaktio tapahtuu aikaisemmin. Tämän takia prosessointi-ikkuna on pienempi ja se sulkeutuu korkeammilla austemperointilämpötiloilla.
Murtumissitkeyttä voidaan kuitenkin parantaa, kun kromiseostuksen määrä on alle 0,3
p%:a.
Boori (B) muodostaa karbideja ja tekee niistä stabiilimpia. Kun boorin määrää lisätään
0,005 p%:sta 0,03 p%:iin, ausferriitin muodostuminen nopeutuu ja siitä tulee hienojakoisempaa (Benam 2015). Näin materiaalin lujuus ja kovuus kasvavat. Toinen austemperointireaktio alkaa kuitenkin aikaisemmin karbidoivan vaikutuksen takia.
Vanadiini (V) perlitoi pallografiittivalurautaa ja laskee grafiittipartikkeleiden määrää ja
palloitumisastetta. Vanadiinin määrän kasvaessa 0-0,71 p%:iin, neulasmainen ferriitti tulee hienojakoisemmaksi ja ferriitin määrä nousee jäännösausteniitin määrän laskiessa.
Austemperointilämpötilan noustessa neuslasmainen ferriitti tulee karkeammaksi ja sen
määrä laskee jäännösausteniitin määrän kasvaessa. Tämä laskee kovuutta ja kulumiskestävyyttä. Vanadiini nostaa myötölujuutta ja iskusitkeyttä, mutta pitoisuuden ylittäessä
0,24-0,45 p%:a, ne alkavat laskea. (Han et al. 2015.)
Niobiumia (Nb) käytetään vanadiinin tavoin mikroseostuksessa. Se lisää karkenevuutta,
pienentää raekokoa ja muodostaa voimakkaasti karbideja ja niiden lisäksi myös nitridejä.
Padan (2012) tutki vanadiinin ja niobiumin mikroseostuksen vaikutuksia ADIin. Pienillä
seostusmäärillä päästiin samaan karkenevuuteen kuin 0,3 p%:n molybdeenin seostuksella. Tämän lisäksi materiaalin mekaaniset ominaisuudet paranivat, sillä materiaali on
erkautuskarkaistunut sekä raekoko pienentynyt. Pinnan kulumisen kestävyys parani muodostuneiden karbidien takia.
Muita mahdollisia seosaineita ovat mm. tina, koboltti (Co), titaani (Ti), lantaani (La) ja
antimoni (Sb). Joistakin seosaineista voidaan vielä löytää selkeästi parantavia vaikutuksia
uusissa tutkimuksissa. Benam (2015) esittää suositellut seosainemäärät ADIlle taulukossa
13.
Taulukko 13. Sopivat seosainepitoisuudet ADIlle. (Benam 2015)

Alkuaine Sopiva pitoisuus (m%)
C
3,4…3,7
Si
2,5…3,2
Mo
Max. 0,03
Mn
Max. 0,03
Ni
Max. 2,0
Cu
Max. 0,8
Sn
Max. 0,02
P
Max. 0,03
S
Max. 0,03
Cr
Max. 0,1
Ti
Max. 0,04
V
Max. 0,1
Al
Max. 0,5
B
Max. 0,002
Pb
Max. 0,002
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2.8.5 Austemperoitavuus
Austemperoitavuudella tarkoitetaan materiaalin kykyä jäähtyä tarpeeksi nopeasti, jotta
perliittiä ei ehdi muodostua. Tällöin mikrorakenteesta tulee ferriittiä, jolla on suuri sitkeys
sekä stabiilia austeniittia, austemperointilämpötilassa pidettäessä. Lee ja Voigt (1989)
osoittivat, että pallografiittivaluraudoilla käytettävää karkenevuutta mukaillen saadaan
austemperoitavuudelle ennustettua kriittinen halkaisija materiaalin kemiallisen koostumuksen arvoja käyttäen. Kriittiselle halkaisijalle on muodostettu kaava, joka on saatu
regressioanalyysiä käyttäen jominykokeiden tuloksista. Kriittinen halkaisija, D c , pallografiittivaluraudan karkenevuudelle määritetään kohdasta, jossa mikrorakenteesta 50 %
on martensiittia ja perliittiä on juuri alkanut muodostua. Kriittinen halkaisija austemperoitavuudelle määritetään kohdasta, jossa perliittiä on juuri alkanut muodostumaan. Voigt
ja Loper (1984) määrittivät austemperoitavuuden kriittiselle halkaisijalle yhtälön
𝐷𝐷𝑐𝑐 (𝑚𝑚𝑚𝑚) = 124(%𝐶𝐶𝛾𝛾 ) + 27(%𝑆𝑆𝑆𝑆) + 22(%𝑀𝑀𝑀𝑀) + 16(%𝑁𝑁𝑁𝑁) − 25(%𝑀𝑀𝑀𝑀) − 1,68 ×
10−4 𝑇𝑇𝐴𝐴2 + 12(%𝐶𝐶𝐶𝐶%𝑁𝑁𝑁𝑁) + 62(%𝐶𝐶𝐶𝐶%𝑀𝑀𝑀𝑀) + 88(%𝑁𝑁𝑁𝑁%𝑀𝑀𝑀𝑀) + 11(%𝑀𝑀𝑀𝑀%𝐶𝐶𝐶𝐶) +
127(%𝑀𝑀𝑀𝑀%𝑀𝑀𝑀𝑀) − 20(%𝑀𝑀𝑀𝑀%𝑁𝑁𝑁𝑁) − 137,
(4)
jossa %C γ on austeniitin hiilipitoisuus austenitointilämpötilassa ja T A on austemperointilämpötila (°C). Austeniitin hiilipitoisuus voidaan arvioida yhtälöllä
%𝐶𝐶𝛾𝛾 =

𝑇𝑇𝑦𝑦 (°𝐶𝐶)
420

− 0,17(%𝑆𝑆𝑆𝑆) − 0,95,

(5)

jossa T y on austenitointilämpötila (°C). Yhtälöstä huomataan, että austenitointilämpötilan
kasvaessa, austeniitin hiilipitoisuus kasvaa ja piipitoisuuden kasvaessa, austeniitin hiilipitoisuus laskee. Austemperoitavuuden kriittistä halkaisijaa arvioitaessa pitää olla varovainen, sillä kaikkien seosaineiden vaikutuksia ei ole tutkittu erilaisilla määrillä. Tässä
työssä tutkitaan toimiiko kriittisen halkaisijan yhtälö tutkitulle materiaalille. Yhtälöstä 4
huomataan, että suurin vaikutus kriittiselle halkaisijalle on austeniitin hiilipitoisuudella,
jonka jälkeen piipitoisuudella, sillä se vaikuttaa myös austeniitin hiilipitoisuuteen. Monella muullakin seosaineella on vaikutusta kriittiseen halkaisijaan, mutta ne vaikuttavat
selkeästi vähemmän kuin austeniitin hiilipitoisuus.
Austemperoitavuutta voidaan tutkia halutulle materiaalille myös jominykokeiden avulla,
mutta tämä on tietysti aikaa vievää ja kustannuksia aiheuttavaa. Jominykokeilla tutkitaan
jäähtymisnopeutta, jäähtymisaikaa, kovuutta sekä materiaalin mikrorakennetta. Tuloksista saadaan varmat arvot käytetylle materiaalille, kunhan lämpökäsittely onnistuu aina
samalla lailla.
Näytteen karakterisointi voidaan tehdä monella tavalla, mutta halvin ja melko yleinen
tapa on optinen mikroskopia. Mikrorakennekuvista tunnistetaan faasit ja täysin austemperoituneesta kappaleesta ei pitäisi löytyä perliittiä eikä martensiittia. Mikrorakenteen pitää olla joko yläausferriittista tai ala-ausferriittista. Karakterisointia voidaan tehdä myös
röntgendiffraktion (X-ray diffraction), pyhkäisyelektronimikroskooopin (Scanning
Electron Microscope, SEM) tai läpäisyelektronimikroskoopin (Transmission Emission
Microscope, TEM) avulla. Erityisesti röntgendiffraktiota käytetään faasin hiilipitoisuuden määrittämiseen. Näiden lisäksi myös mekaanisia ominaisuuksia testaamalla saadaan
lisää tietoa materiaalista.
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3 Tutkimusmenetelmät
Austemperoitavuuden tutkimusmateriaalina käytettiin GJS 500-14:sta ja se oli valettu Yblokkina. Tutkimusmateriaalin kemiallinen analyysi näkyy taulukossa 14.
Alkuaine
C
Si
Mn
P
S
M?
Cr
Mo
V
Cu

Taulukko 14. GJS 500-14 kemiallinen analyysi.

Pitoisuus (%)
3,252
3,772
0,242
0,034
0,007
0,033
0,044
0,009
0,006
0,043

Alkuaine
Ti
Sn
Al
Pb
Mg
Zn
Ce
Lu
Fe

Pitoisuus (%)
0,014
0,005
0,009
0,006
0,044
0,002
0,000
0,001
92,4081

Koekappaleet työstettiin akselin muotoisiksi, joiden halkaisijat olivat 25 mm, 30 mm, 35
mm, 40 mm ja 45 mm. Akselin halkaisija mitattiin kolmesta eri kohdasta pitkin akselia ja
mittaustulokset on annettu halkaisija ±0,1 mm. Akselin pituudet olivat 2,5 kertaa halkaisija. Austemperointikäsittelyt tehtiin Otaniemessä Aalto-yliopiston Materiaalitekniikan
osaston uunihuoneessa.
Kokeelliseen osuuteen kuuluu materiaalin lämpökäsittely, hieiden valmistus sekä materiaalin tutkiminen optisella mikroskoopilla. Lämpökäsittely aloitetaan austenitoinnilla,
joka tehtiin kuvassa 59 näkyvällä laboratoriouunilla. Austenitointilämpötilana, T y , käytettiin 950 °C ja austenitointiaikana, t y , 90 minuuttia.

65

Kuva 59. Laboratoriouuni, jota käytettiin austenitoinnissa.

Austenitoinnin jälkeen kappale siirrettiin pihdeillä metrin etäisyydellä austenitointiuunista olleeseen suolakylpyuuniin. Siirtäminen tehtiin mahdollisimman nopeasti, jotta kappaleeseen ei ehtisi muodostua perliittiä. Suolana käytettiin Her durferritin AS 140:stä,
jonka käyttölämpötila on 160-550 °C. Kuvassa 60 näkyy tutkimuksessa käytetty suolakylpyuuni. Austemperointilämpötilana, T a , käytettiin 320 °C ja austemperointiaikana, t a ,
150 minuuttia.
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Kuva 60. Suolakylpyuuni.

Suolakylpyuunissa käytettiin propellia, joka sekoitti suolaliuosta jatkuvasti ja ruostumattomasta teräksestä itse tehtyä koria, jossa kappaleita pidettiin sammutuksen aikana. Halkaisijaltaan 25 mm ja 30 mm kappaleet lämpökäsiteltiin samaan aikaan, mutta suuremman halkaisijan kappaleet lämpökäsiteltiin yksittäin. Kuvassa 61 näkyy käytetty kori,
joka oli kiinnitetty kuvassa 60 näkyvään metallitankoon rautalangalla. Sammutuksen jälkeen kori otettiin pois suolakylvystä ja kappaleiden annettiin jäähtyä ilmassa. Lämpökäsittelyistä tehty mittauspöytäkirja on liitteessä 1.

Kuva 61. Suolakylpyuunissa kappaleiden sammutuksessa käytetty kori.
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Hieen valmistus aloitettiin katkaisemalla akseli ensin keskeltä 30A40 laikalla, jotta tutkittavan kohdan lämmön siirtyminen lämpökäsittelyn aikana olisi tapahtunut kohtisuoraan ulkopintaa kohti. Kuvassa 62 näkyvät akselit, joista kolme pienintä on katkaistu.

Kuva 62. Lämpökäsitellyt akselit.

Akselin sahattu pinta suoristettiin ensin vesihiomapaperilla, jonka ISO raekoko oli P180.
Hiomista jatkettiin hienommilla raekoilla ja käytetyt vesihiomapaperit olivat P320, P800
ja P1200. Hionnan jälkeen näytekappaleelle tehtiin kiillotus 1 µ timanttiliuoksella. Kiillotuksen jälkeen hieelle tehtiin syövytys 2 % Nital-seoksella. Syövytystä tehtiin aluksi
aina 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen tarkastettiin optisella mikroskoopilla syövytyksen onnistuminen. Syövytystä jatkettiin uudestaan eripituisilla ajoilla, kunnes optisella mikroskoopilla saatiin näkyviin selkeästi eri faasit. Erityistä huomiota kiinnitettiin syövytyksen
tarpeeksi pitkään aikaan, sillä perliitin näkyminen vaati pitkän syövytyksen. Tässä on
kuitenkin varottava liiallista syöpymistä. Syövytys tehtiin pipetin avulla, jolloin 2 % Nital-seos pääsi syövyttämään hieen pintaa ja siinä olevia pieniä kuoppia paremmin.
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4 Tutkimustulokset
Mikrorakennekuvat eri akseleille käydään läpi lähtien pienimmästä suurimpaan. Akselin
halkaisijan ollessa 25 mm nähdään kuvassa 63 mikrorakenne akselin reunasta 1 mm syvyydestä.

Kuva 63. Mikrorakennekuva 25 mm akselista, 15 s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos
100x.

Harmaat pallot ovat grafiittipartikkeleita ja niiden väleissä suurimman pinta-alan peittää
ausferriittinen mikrorakenne. Pienet mustat alueet ovat perliittiä, jota on muodostunut
joidenkin grafiittipartikkeleiden ympärille. Kuvassa 64 on 200x suurennos samalta alueelta.
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Kuva 64. Mikrorakennekuva 25 mm akselista, 15s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos 200x.

Tästä nähdään tarkemmin, että harmaan grafiitin ympäriltä löytyy myös tummempaa grafiittia. Ausferriittin neulasmaisten ferriittipartikkelien koko on melko suurta, joka oli
myös odotettavissa, austemperointilämpötilan ollessa 320 °C. Syvemmälle mentäessä
mikrorakenne pysyy samanlaisena ja kuvassa 65 näkyy 25 mm akselin mikrorakennekuva
8 mm:n syvyydestä.

Kuva 65. Mikrorakennekuva 25 mm akselista, 15 s syövytyksellä, 8 mm syvyydestä, suurennos
100x.
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Yhä useamman grafiittipartikkelin ympärillä näkyy mustaa perliittiä, mutta sen määrä on
kuitenkin pieni koko alueella. Suurta muutosta 1 mm syvyyteen ei ole. Kuvassa 66 näkyy
mikrorakennekuva akselin keskeltä eli 12,5 mm syvyydeltä.

Kuva 66. Mikrorakennekuva 25 mm akselista, 15 s syövytyksellä, akselin keskeltä, suurennos 100x.

Mikrorakenne pysyy melkein samanlaisena, sillä perliitin määrä kasvaa vain vähän. 25
mm akselilla mikrorakenteesta löytyi jo pinnan läheisyydestä perliittiä, mutta perliitin
määrä ei kasvanut paljoa akselin keskustassa. 30 mm akselin mikrorakennekuva 1 mm
syvyydestä näkyy kuvassa 67.
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Kuva 67. Mikrorakennekuva 30 mm akselista, 19 s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos
100x.

Mikrorakenne on samankaltainen kuin 25 mm akselilla eli ausferriittinen mikrorakenne
on selkeä, mutta muutaman harmaan grafiittipartikkelin ympäriltä löytyy myös mustaa
perliittiä. Syvemmälle mentäessä, mikrorakenne pysyy pitkään samanlaisena. Kuvassa 68
on 30 mm akselin mikrorakennekuva 11 mm syvyydestä.

Kuva 68. Mikrorakennekuva 30 mm akselista, 19 s syövytyksellä, 11 mm syvyydestä, suurennos
100x.
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Muutaman grafiittipartikkelin ympärille on muodostunut jo suurempi musta perliittinen
alue. Perliitin määrä on pikkuhiljaa kasvanut, mutta selkeästi suurin osa mikrorakenteesta
on yhä ausferriittiä. Kuvassa 69 näkyy mikrorakennekuva 30 mm akselin keskustasta eli
15 mm syvyydestä.

Kuva 69. Mikrorakennekuva 30 mm akselista, 19 s syövytyksellä, akselin keskustasta, suurennos
100x.

Perliitin määrä on sama tai vähän pienempi kuin 11 mm syvyydellä. Koko 30mm akselin
mikrorakenteesta löytyy perliittiä, mutta sen määrä on yhä pieni. Neulasmaiset ferriittipartikkelit ovat samasta austemperointilämpötilasta johtuen, yhtä suuria kuin 25 mm akselilla. Kuvassa 70 näkyy 35 mm akselin mikrorakennekuva 1 mm syvyydestä.
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Kuva 70. Mikrorakennekuva 35 mm akselista, 21 s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos
100x.

35mm akselilla mikrorakenne on hyvin samanlainen kuin kahdella aikaisemmalla akselilla 1mm syvyydessä. Pieniä määriä mustaa perliittiä on muodostunut joidenkin grafiittipartikkeleiden ympärille. Perliitin määrä kasvaa selkeämmin, kun akselilla siirrytään
syvemmälle. Kuvassa 71 näkyy 35 mm akselin mikrorakenne 5 mm syvyydellä ja kuvassa
72, 10 mm syvyydestä.

Kuva 71. Mikrorakennekuva 35 mm akselista, 21 s syövytyksellä, 5 mm syvyydestä, suurennos
100x.
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Kuva 72. Mikrorakennekuva 35 mm akselista, 21 s syövytyksellä, 10 mm syvyydestä, suurennos
100x.

Perliitin määrä kasvaa selkeästi, erityisesti välillä 5 mm…10 mm. Osassa perliittialueita,
näkyy myös kirkkaan vaaleita pieniä faaseja. Nämä faasit ovat perliitin sisälle muodostunutta sementiittiä. Syvemmälle mentäessä perliitin määrä jatkaa kasvuaan. Kuvissa 73 ja
74 ovat mikrorakennekuvat 15 mm syvyydestä sekä akselin keskustasta.
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Kuva 73. Mikrorakennekuva 35 mm akselista, 21 s syövytyksellä, 15 mm syvyydestä, suurennos
100x.

Kuva 74. Mikrorakennekuva 35 mm akselista, 21 s syövytyksellä, akselin keskustasta, suurennos
100x.

Mikrorakenteen muutos syvemmälle mentäessä jatkuu yhä perliitin määrän kasvaessa.
Akselin keskellä, eli 17,5 mm syvyydessä, perliitin määrä on noin 25 % mikrorakenteesta.
35 mm akselilla tapahtuu siis suuri muutos mikrorakenteessa, kun siirrytään pinnasta
kohti akselin keskustaa. 40 mm akselin mikrorakennekuva 1 mm syvyydestä näkyy kuvassa 75.
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Kuva 75. Mikrorakennekuva 40 mm akselista, 18 s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos
200x.

Ausferriittinen mikrorakenne, mutta kuten aikaisempien akselien pinnassa, grafiittipartikkelien ympärillä pieniä määriä mustana näkyvää perliittiä. Kuvassa 76 näkyy 40 mm
mikrorakennekuva 5 mm syvyydestä.

Kuva 76. Mikrorakennekuva 40 mm akselista, 18 s syövytyksellä, 5 mm syvyydestä, suurennos
200x.
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Grafiittipartikkelien ympärillä näkyy tummaa perliittiä. Muuhun matriisiin on tullut harmaita alueita, jotka ovat myös perliittiä. Vaalean ruskea, ja sen sisällä näkyvä vaaleampi
väri, faasi on ausferriittiä. Perliitin määrä on siis kasvanut. Kuvassa 77 on 40 mm akselin
mikrorakennekuva 8 mm syvyydestä.

Kuva 77. Mikrorakennekuva 40 mm akselista, 18 s syövytyksellä, 8 mm syvyydestä, suurennos
200x.

8mm syvyydessä mikrorakenne on 5 mm syvyyden kaltainen. Perliittiä on jo selkeästi,
mutta ausferriittiakin löytyy mikrorakenteesta paljon. Kuvassa 78 on 40 mm akselin mikrorakennekuva 10 mm syvyydeltä.
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Kuva 78. Mikrorakennekuva 40 mm akselista, 18 s syövytyksellä, 10 mm syvyydestä, suurennos
200x.

Mikrorakenne alkaa olla lähes puolet ausferriittia ja puolet perliittiä. Kuvassa näkyvä vaalea alue grafiittipartikkeleiden ympärillä on ylisyöpynyttä aluetta. Perliitin määrä kasvaa
pinnasta kohti keskustaa mentäessä, erityisesti yli 5 mm syvyydellä. Kuvassa 79 näkyy
45 mm akselin mikrorakennekuva 1 mm syvyydestä.

Kuva 79. Mikrorakennekuva 45 mm akselista, 24 s syövytyksellä, 1 mm syvyydestä, suurennos
200x.
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Mikrorakenne on suurelta osin ausferriittiä, mutta pieniä määriä mustana näkyvää perliittiä on muodostunut harmaiden grafiittipartikkeleiden rajoille. Kuvassa 80 on 45 mm akselin mikrorakenne 5 mm syvyydestä.

Kuva 80. Mikrorakennekuva 45 mm akselista, 24 s syövytyksellä, 5 mm syvyydestä, suurennos
200x.

Perliitin määrä on pysynyt lähes samankaltaisena verrattuna 1 mm syvyyteen. Selkeästi
suurin osa mikrorakenteesta on yläausferriittia. Kuvassa 81 näkyy 45 mm akselin mikrorakennekuva 8 mm syvyydestä.
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Kuva 81. Mikrorakennekuva 45 mm akselista, 24 s syövytyksellä, 8 mm syvyydestä, suurennos
200x.

Perliitin määrä on kasvanut selkeästi ja nyt sen huomaa mikrorakenteessa selkeästi. Suuria perliittialueita on muodostunut grafiittipartikkeleiden ympärille. Suurimmat perliittialueet ovat muodostuneet kahden eri perliittialueen yhdistyessä, kun grafiittipartikkelit
ovat olleet lähellä toisiaan. Kuvassa 82 näkyy 45 mm akselin mikrorakennekuva 11 mm
syvyydestä.

Kuva 82. Mikrorakennekuva 45 mm akselista, 24 s syövytyksellä, 11 mm syvyydestä, suurennos
200x.

81

Perliitin määrä on jo selkeästi yli puolet mikrorakenteesta, joten mikrorakenne on perliittis-ausferriittinen. Vaalean ruskeaa ausferriittiä on erikokoisia alueita, mutta kokonaismäärä alkaa olla jo pieni. Kuvassa 83 näkyy 45 mm akselin mikrorakennekuva 16 mm
syvyydestä.

Kuva 83. Mikrorakennekuva 45 mm akselista, 24 s syövytyksellä, 16 mm syvyydestä, suurennos
200x.

Kuvassa näkyy vain pieniä vaalean ruskeita alueita, jotka ovat ausferriittiä. Mikrorakenne
alkaa olla lähellä täysin perliittistä jo 16 mm syvyydessä eli 6,5 mm ennen akselin keskustaa.
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5 Tutkimustulosten tarkastelu
Austeniitin hiilipitoisuus lasketaan kaavalla 5 (2.8.5 Austemperoitavuus, s.63) tutkitulle
materiaalille ja tulokseksi saadaan 0,671 %. Austemperoitavuus lasketaan tutkitulle materiaalille kaavalla 4 (2.8.5 Austemperoitavuus, s. 63), josta saadaan tutkimuksessa käytetylle materiaalille kriittiseksi halkaisijaksi 36,32 mm. Akselin syvyys keskustaan olisi
tällöin 18,16 mm. Tämä tarkoittaa, että teorian mukaan tutkittavista kappaleista kokonaan
olisi pitänyt austemperoitua 25 mm, 30 mm ja 35 mm akselit. Kaikkiin tutkittuihin akseleihin oli muodostunut perliittiä. Perliitin pienikin määrä tarkoittaa epäonnistumista täydellisessä austemperoinnissa, joten koetulokset eivät tue teoriaa. Tämä ei kuitenkaan
kerro teorian vääryydestä, sillä perliittiä löytyi myös aivan kappaleiden pinnasta. Tämä
johtuu lämpökäsittelyn epäonnistumisesta. Standardin (SFS-EN 1564 Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat) mukaan kappaleesta saadaan tarvittaessa täysin ausferriittinen, kun sen koko on tarpeeksi pieni. Ausferriitin tutkiminen akselin eri syvyyksissä antaa
kuitenkin mahdollisuuden arvioida austemperoitavuutta myös nyt tehdyillä tutkimustuloksilla.
25 mm ja 30 mm akseleissa perliitin määrä kasvoi vain vähän syvyyden kasvaessa.
Austemperointi olisi voinut onnistua, mutta ilman kanssa reagointi muodosti perliittiä heti
austenitoinnin jälkeen. Tämä perliitti on muodostunut, kun kappale on ollut liian kauan
ilman kanssa kosketuksissa austenitoinnin jälkeen. Vaikka täydellinen austemperointi ei
onnistunut, perliitin määrä on selkeästi pienempi kuin ausferriitin, joten mekaaniset ominaisuudet eivät ole laskeneet huomattavasti. Tärkeintä on kuitenkin, että vaaditut mekaaniset ominaisuudet täyttyvät.
35 mm akselissa perliitin määrä lähellä pintaa oli lähes pienempien akseleiden tasolla.
Perliitin määrä kasvoi voimakkaammin 5…10 mm välillä, jonka jälkeen kasvu voimistui
vielä lisää syvyyden kasvaessa. Kun akselin halkaisija on suurempi, perliitin määrän
kasvu alkoi aikaisemmin kuin pienemmillä akseleilla. Pinnassa oleva perliitti on muodostunut kappaleen siirron aikana, mutta syvemmällä oleva perliitin määrä on myös kasvanut
austemperoinnin aikana. Vaaleat pienet faasit perliittisen faasin ja grafiitin raerajoilla
ovat sementiittiä. Sementiitti on karbidi, joten se lisää materiaalin kovuutta, mutta laskee
sitkeyttä. Sementiitin määrä on kuitenkin todella pieni, joten suurta vaikutusta mekaanisiin ominaisuuksiin ei tule verrattuna perliittiseen rakenteeseen ilman sementiittiä.
40 mm akselin pinnassa on vähän perliittiä, kuten pienemmilläkin akseleilla. 1…10 mm
syvyydellä perliitin määrä kasvoi tasaisesti ja 10 mm syvyydellä mikrorakenteesta noin
puolet oli perliittiä ja puolet ausferriittiä. Syvemmälle mentäessä mikrorakenne ylisyöpyi
lopulta, joka kerta, kun hiettä valmistettiin. Ausferriitin noin 50 % määrä mikrorakenteesta puolessa välissä akselin syvyyttä, jättää vielä suuremman akselin tutkimukselle kysymyksiä.
45 mm akselissa mikrorakenne on 1 mm syvyydessä ausferriittista, mutta pieniä määriä
perliittiä on muodostunut pienempien akselien tavoin grafiittipartikkeleiden rajoille. Syvemmälle mentäessä perliitin määrä kasvaa ensin hitaasti, mutta 8 mm syvyydellä perliittiä on jo selkeästi isoja alueita. Tästä eteenpäin perliitin määrän kasvu jatkuu voimakkaana syvemmälle mentäessä. 16 mm syvyydellä mikrorakenne on lähes kokonaan perliittistä. Ausferriitin muodostuminen on siis loppunut hieman ennen teorian avulla laskettua kriittistä halkaisijaa. 35 mm halkaisijalla ja 45 mm halkaisijalla perliitin määrä mikrorakenteesta on samalla syvyydellä aivan erilainen. 35 mm akselin keskellä, eli 17,5 mm
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syvyydellä, perliittiä on noin 25 % mikrorakenteesta. 45 mm halkaisijalla 16 mm syvyydellä mikrorakenne on lähes täysin perliittinen. Lujuus ja kovuus ovat sekä pinnan ausferriittisessa mikrorakenteessa, että syvemmällä perliittisessä mikrorakenteessa hyviä,
mutta syvemmällä materiaali on selkeästi hauraampaa perliittisen mikrorakenteen takia.
Ausferriitin takia akseli on pinnasta myös sitkeää.

5.1 Virhearvionti
Kuten tutkimustulosten tarkastelusta huomataan, lämpökäsittely ei ole onnistunut tässä
tutkimuksessa. Pinnasta löytyvän perliitin takia, voidaan olettaa, että suurin syy täydellisen austemperoinnin epäonnistumiseen on ollut kappaleiden siirtämisessä austenitointiuunista suolakylpyyn. Vaikka uuni ja suolakylpy siirrettiin metrin päähän toisistaan,
kuuman kappaleen siirto pihdeillä uunista pieneen koloon suolakylvyssä, siirtämiseen kului liian paljon aikaa ja perliittinen reaktio ehti alkaa. Tämä vaara oli tiedossa, sillä perliittireaktio tapahtuu teorian mukaan todella nopeasti, sekunneissa, kun kappale on austenitointilämpötilaisena ilman kanssa kosketuksissa. Toinen syy perliitille voisi olla epäonnistunut austenitointi, mutta selkeästi austeniittisella alueella oleva austenitointilämpötila
950 °C sekä pitkä austenitointiaika 90 minuuttia, antavat syyn olettaa, että austenitointi
onnistui. Lämpökäsittelyä ennen tehtiin myös lämpötilamittaukset austenitointiuunista,
joka kertoi oikeanlaisista lämpötiloista.
Kun lämpökäsittely arvioidaan kohta kohdalta, austenitointi on onnistunut hyvin. Austenitointilämpötilana ollut 950 °C on ollut riittävän korkea, jotta mikrorakenne muuttuu
kokonaan austeniittiseksi. Austenitointiajaksi valittiin 90 minuuttia, jotta austenitointi ehtisi varmasti tapahtua. Uuni lämmitettiin ensin austenitointilämpötilaan, jonka jälkeen
kappale laitettiin uuniin. Siirtämisen aikana uunin lämpötila tietysti laski hiukan, mutta
90 minuutin aikana lämpötila ehti nopeasti nousta 950 °C:een ja mikrorakenteen muutos
tapahtua. Lämpötilaa ei mitattu erillisellä lämpömittarilla austenitointiuunista kesken
austenitoinnin, mutta uunin lämpötilamittari antoi kuitenkin oikean lukeman, kun lämpötila mitattiin ennen kappaleen uuniin laittamista. Lämpötilaksi saatiin 931-938 °C eri mittauksilla, mutta tämä pienempi lämpötila johtuu uunin oven pienestä aukosta karkaavasta
lämmöstä, kun lämpömittaria käytettiin. Ennen jokaista austenitointia tehtiin austenitointiuunin lämpötilan mittaus, jonka tulokset näkyvät liitteessä 1 olevassa mittauspöytäkirjassa. Lämpötilan mittauksen jälkeen uuni laitettiin kiinni ja odotettiin, että austenitointiuunin oma lämpömittari näytti 950 °C.
Suolakylvystä katsottiin ensin laitteen antama lämpötila, jonka jälkeen lämpötila tarkastettiin vielä erillisellä lämpötilamittarilla. Suolaliuos pysyi liikkeessä propellin avulla,
jonka takia piti varmistaa, että lämpötila on mahdollisimman stabiili koko liuoksessa.
Lämpötilan mittaus tehtiin ennen kuin kappale siirrettiin suolakylpyyn ja sen jälkeen.
Suolakylvyn sisällä lämpötilan virhearvioksi saatiin suurimmillaan ± 1,0 °C, joten suolakylvyn lämpötilaa voidaan pitää tarpeeksi tarkkana. Kun kappale siirrettiin suolakylpyyn, lämpötila tietenkin nousi selkeästi, mutta pysyi silti hyvin stabiilina koko liuoksessa ja laski takaisin austemperointilämpötilaan. Austemperointilämpötila 320 °C on selkeästi teorian mukaan yleensä käytettävien lämpötilojen sisäpuolella, mutta on niin korkea, että neulasmaiset ferriittipartikkelit ovat melko suuria.
Hieiden valmistuksen jälkeen tehty syövytys 2 %-Nital-liuoksella piti tehdä tarkasti. Syövytys lyhemmällä ajalla saa mikrorakenteesta näkyviin ausferriittistä mikrorakennetta
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haaleasti. Syövytystä tarvitsee tehdä tarpeeksi paljon, jotta mahdolliset toiset faasit tulevat näkyviin. Tässä työssä tehtiin aluksi virhe juuri liian pienellä syövytyksellä, sillä pienemmillä akseleilla näytti siltä, että ne olisivat austemperoituneet täysin. Pidemmällä syövytyksellä kuitenkin huomattiin, että perliittiä oli muodostunut kaikkiin akseleihin. Pitkä
syövytys saattaa mennä yli, jolloin mikrorakenteesta tulee ylisyöpynyt ja mikrorakennekuvista tulla epäonnistuneita.
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6 Johtopäätökset
Tutkimuksia karkenevuudesta on tehty paljon erityisesti teräksille, mutta myös valuraudoille. Austemperoitavuutta on tutkittu selkeästi vähemmän, mutta tutkimuksia ja teorioita on kuitenkin tehty jo paljon. Yleisesti voidaan sanoa, että Voigtin ja Loperin (1984)
määrittämä kriittinen halkaisija austemperoitavuudelle, yhtälö 4 (2.8.5 Austemperoitavuus, s.63), on tosi. Kriittinen halkaisija on tärkeä, jotta voidaan arvioida, voidaanko halutun lainen kappale austemperoida kokonaan. Erilaisilla seosaineilla on omanlaiset vaikutuksensa austemperoitavuuteen, joten paljon seostetuille materiaaleille on tärkeää
tehdä vielä lisää tutkimuksia, jotta voidaan varmistaa yhtälön 4 toimivuus myös niille. On
myös mahdollista, että yhtälöön pitää tehdä muutoksia tai lisäyksiä, kun uusia vähemmän
käytettyjä seosaineita tutkitaan. Uudenlaisia materiaaleja kehitellään koko ajan, joten tutkimustyötä riittää kokoajan, jotta voidaan olla varmoja erilaisten materiaalien kriittisistä
halkaisijoista austemperoidessa.
Tässä diplomityössä tehty austemperoiminen ei onnistunut täysin, sillä jokaisen tutkittavan akselin pinnan läheisyydestä löytyi perliittiä. Täydellisen austemperoinnin epäonnistuminen on selvää, sillä standardissa (SFS-EN 1564. Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat) on täysin austemperoituneita pallografiittivalurautoja. Tämän lisäksi kriittinen halkaisija austemperoitavuudelle on tutkitulle materiaalille yli 11 mm suurempi kuin
pienin tutkittu akselin halkaisija 25 mm. Tutkitussa materiaalissa käytettiin paljon piitä
seosaineena, joka parantaa materiaalin austemperoitavuutta. Pinnan läheisyydestä löytynyt perliitti voisi johtua, joko austenitoinnin epäonnistumisesta tai liian hitaasta kappaleen siirrosta austenitointiuunista suolakylpyyn. Austenitoinnin epäonnistuminen on epätodennäköistä, sillä austenitointilämpötila ja –aika ovat molemmat selkeästi kriittisiä arvoja suurempia. Teorian mukaan perliitin muodostuminen alkaa sekunneissa, kun kappale pääsee kosketuksiin ilman kanssa. Siirrettävä matka austenitointiuunista suolakylpyyn oli noin metri eikä sitä enää näissä laboratorio-olosuhteissa saanut lyhemmäksi. Tämän diplomityön aikataululla ei ollut mahdollista tehdä enää uusia tutkimuksia, mutta
olisi tärkeää saada onnistuneet austemperoinnit materiaalille. Näin pystyttäisiin vertaamaan kokeellista tulosta teoreettiseen tulokseen ja arvioida kriittisen halkaisijan yhtälön
toimivuutta käytetylle materiaalille.
Tässä työssä haluttiin tutkia juuri tätä liuoslujitettua ferriittistä pallografiittivalurautaa
(GJS 500-14). Mikäli materiaalia voidaan muuttaa, materiaalin seostuksella voidaan vaikuttaa tarvittavaan jäähtymisnopeuteen, jotta perliittiä tai ferriittiä ei ehdi muodostumaan
kappaleen siirrossa ja suolakylvyssä. Riittävää jäähtymisnopeutta voidaan pienentää materiaalin seostuksen avulla, jolloin perliitti- ja ferriittireaktion muodostuminen hidastuu.
Käytettäviä seosaineita olisivat kupari, nikkeli ja molybdeeni.
Tutkimustuloksista on kuitenkin mahdollista arvioida austemperoitavuutta muodostuneen ausferriitin avulla. Pienempien 25 mm ja 30 mm akselien ausferriitin määrä pysyi
samanlaisena koko akselin syvyydeltä. Tästä voidaan päätellä, että ne olisivat austemperoituneet täysin, jos perliittireaktio ei olisi ehtinyt alkaa ennen suolakylpyä. Teorian mukaan näin olisi pitänytkin käydä. 35 mm akselilla ausferriitin määrä pysyi pinnan läheisyydessä samanlaisena kuin pienemmillä akseleilla. Perliitin määrän kasvu vähensi ausferriitin määrää ensin 5…10 mm syvyydellä, jonka jälkeen ausferriitin määrä väheni yhä
voimakkaammin. Akselin keskellä, eli 17,5 mm, syvyydellä ausferriitin määrä mikrorakenteesta oli noin 75 %. 45 mm akselin ausferriitin määrä pinnan läheisyydessä oli pienempien akseleiden kaltainen. Ausferriitin määrän väheneminen alkoi hitaasti, mutta 8
mm syvyydestä lähtien se oli voimakasta. Ausferriitin määrä oli pieni 16 mm syvyydellä,
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joten mikrorakenne oli lähellä täysin perliittistä. Näiden kahden akselin halkaisijan ero
on 10 mm, mutta lähes samalla syvyydellä mikrorakenne on aivan erilainen. Tämä kertoo
siitä, että ausferriitin muodostuminen jatkuu yli teorian antaman austemperoitavuuden
kriittisen halkaisijan, mutta suuremmalla halkaisijalla ausferriitin muodostuminen loppuu
lähempänä pintaa. Mikäli ei tarvita täysin ausferriittista mikrorakennetta, voidaan tutkia
miten teoreettisen kriittisen halkaisijan ylittäminen vaikuttaa ausferriitin määrään materiaalissa.
Tässä työssä rajattiin materiaalin tutkimus mikrorakenteeseen, mutta sen lisäksi olisi hyvä
tutkia materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Mekaaniset ominaisuudet yhdessä mikrorakenteen kanssa antaisi lisää tietoa lämpökäsittelyn vaikutuksista verrattuna valutilaiseen materiaaliin.
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Liite A. Mittauspöytäkirja (1/1)

Liite A. Mittauspöytäkirja
Austenitointi:
Austemperointi:
Halkaisija (mm)
25
30
35
40
45

Ty = 950 °C

ty = 1,5 h = 90 min

Ta = 320 °C

ta = 2,5 h = 150 min

Austenitointi alkoi
10:54
10:54
11:22
11:07
11:45

Austenitointi loppui
12:24
12:24
12:52
12:37
13:15

Austemperointi alkoi
12:24
12:24
12:52
12:37
13:15

Austemperointi loppui
14:54
14:54
15:22
15:07
15:45

Huomiot:
25 mm akseli ja 30 mm akseli

Austenitointiuunin lämpötila ennen austenitointia 933 °C
Suolakylvyn lämpötila eri kohdissa ennen näytteiden laittamista 320 °C ± 1,0 °C

35 mm akseli

Austenitointiuunin lämpötila ennen austenitointia 938 °C
Suolakylvyn lämpötila eri kohdissa ennen näytteen laittamista 320 °C ± 0,5 °C

40 mm akseli

Austenitointiuunin lämpötila ennen austenitointia 931 °C
Suolakylvyn lämpötila eri kohdissa ennen näytteen laittamista 320 °C ± 1,0 °C

45 mm akseli

Austenitointiuunin lämpötila ennen austenitointia 934 °C
Suolakylvyn lämpötila eri kohdissa ennen näytteen laittamista 320 °C ± 1,0 °C

Päivämäärä
8.4.2015
8.4.2015
13.4.2015
20.5.2015
21.5.2015

