MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY

MATERIAALITEKNIIKKA JA
LÄMPÖKÄSITTELY

AARRE LEHTIMÄKI
2020
1

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY

Etukannen kuva: Oerlikon Balzers Sandvik Coating Oy.
PVD-tekniikka. Tässä materiaali höyrystyy, kondensoituu ja jähmettyy pinnalle. Tämä tapahtuu
tyhjiössä. Pinnoituslämpötilan on oltava 180–500 C aina kunkin pinnoitteen mukaan vaihdellen.
Kyseessä on kohdistettava prosessi, eli vain kammiossa paljaana oleva saa pinnoitteen.

ISBN 978-952-94-3405-3 (nid.)
ISBN 978-952-94-3406-0 (PDF)

Kustantaja: Aarre Lehtimäki, Likolammenkatu 2 L, 33300 Tampere
Ulkoasu ja taitto: Aarre Lehtimäki
Painopaikka CRANO Oy, Tampere, omakustannuspainos, kesäkuu 2020.
hakusanat: materiaalitekniikka ja lämpökäsittely, työkaluteräkset, työkalualumiinit,
työkaluteräksen karkaisu, mittamuutokset karkaisussa, PVD-pinnoitus, työkalualumiinin
pinnoitukset.
2

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY
JOHDANTO
MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan
kuuluvat, ovat lueteltu tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin.
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT
OHJAIMET JA KIINNITTIMET
Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM
o Hydraulikiinnitin https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A
o Magneettikiinnittimet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy

Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o

Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet) https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3
KOKOONPANON TYÖVÄLINEET https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2
MUOTIT

Ruiskuvalumuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd

Painevalumuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V

Takomuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn
MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT)

LEIKKAUS
o Leikkain 1) sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9
o Jonoleikkain https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U
o Levytyökeskus työvälineet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu
MUOVAUS

Taivutustyövälineet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r

Syväveto 1) sivut 25 – 28, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9

Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9

Painosorvaus https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j
OSA 2. MENETELMÄT
TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT

Manuaalityöstömenetelmät
o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp

NC-työstömenetelmät
o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti

Erikoistyöstömenetelmät

Käsityömenetelmät
o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
o Juottaminen 2) sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito
MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9
SUUNNITTELU

Koneturvallisuus https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL

Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO
o PowerPoint esitys https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl
AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT

Lastuaminen
o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf
AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT

3D-valmistus
AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI

Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o
o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o

Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM

Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM

3

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY
SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS
Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin
työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä.
Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi
pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito
murensivat katteet.
Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia
kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä
aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja
lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin
katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa.

AMMATILLINEN KOULUTUS
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua
sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa
työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus
antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa
perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa
koulutusta.
Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla
valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat
oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen
selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin
liittyvät kysymykset askarruttavat.

ERIKOISTUNEET YRITYKSET
Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen
Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.
Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen
työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu
kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.
Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi
käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on
mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.
Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja
talouspoliittista yhteistyötä. Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja
taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen.
Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan.
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia
meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle.
TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET
 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö
 suhdanneseuranta
 markkinatilanne seuranta
 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus
 laatujärjestelmät







verkostoituminen
läpimenoajan lyhentäminen
koulutustilaisuudet
kansainvälistyminen
vientiyhteistyö

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN
Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko
tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen
oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin.
Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin
tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja.
OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita.
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille.
Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen.
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun
( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 –
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri.
MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla
oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä.
Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta
opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän
esimiehet.
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat.
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta.

HARRASTUS
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun
alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit,
hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla
nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja
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vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.
Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,
olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA
kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja
pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei
saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne
toimivat (sivut 168…174).
OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI
ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.
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1 MATERIAALIT /1/
Metallien käyttö erilaisissa rakenteissa oli huipussaan 1950- ja 1960-luvuilla. Viime aikoina
materiaalivalikoima on kasvanut räjähdysmäisesti, ja erilaiset polymeerit ja muovikomposiitit ovat
lisääntyneet koneenrakennuksessa tasaisesti.
Keraameja, komposiitteja ja polymeereja käytetään etenkin työvälinevalmistuksessa niin vähän, että tässä
kirjassa niitä ei käsitellä.

Kuva 1. Materiaalin käytön kehitys.
Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat niin hyvin
muunneltavissa. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea niiden ominaisuuksiin voidaan
vaikuttaa erilaisin lämpökäsittelyin.
Kun valmistetaan terästä, hiilipitoisuudella on erittäin suuri vaikutus niin lujuuteen kuin sitkeyteenkin. Ne
molemmat ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Teräksien luokittelu
Erityyppisten terästen ja rautaseosten kemiallisia, mekaanisia ja metallurgisia ominaisuuksia luokitellaan
terässtandardijärjestelmän avulla.
Monet teräksen valmistajat ja toimittajat ovat kehittäneet teräksille standardien oheen omia kaupallisia,
patentoituja nimiään. Lukuisia eri teräslaatuja on luotu vastaamaan mahdollisimman hyvin eri tuotteille
asetettuja vaatimuksia.
Teräksiä voidaan luokitella ryhmiin eri tavoin, esimerkiksi käyttötarkoituksen, valmistustavan tai
ominaisuuksien mukaan. Seuraavaksi esitellään muutamia tärkeimpiä teräsryhmiä.

1.1 RAKENNETERÄKSET /2/
Rakenneterästen ryhmä on koottu teräksen käyttötarkoituksen perusteella. Terästä käyttävät asiakkaat
asettavat materiaalille erilaisia, osin ristiriitaisiakin vaatimuksia. Tilanne on paras mahdollinen silloin, kun
teräksen lujuus on erittäin suuri, sitkeys ja valmistettavuus erinomainen ja hintakin alhainen. Elävässä
elämässä joudutaan kuitenkin tinkimään näin suurista odotuksista, vaikka rakenneteräs onkin moneen
kohteeseen ylivoimainen ja ainoa käytössä oleva vaihtoehto.
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1.1.1 Lujuus
Rakenneteräkset sisältävät raudan lisäksi yleensä korkeintaan 0,2 % hiiltä, alle 0,5 % piitä ja korkeintaan 2,0
% mangaania. Lisäksi teräkseen voidaan lisätä pieniä määriä esimerkiksi raekokoa pienentäviä seosaineita.
Rakenneterästen lujuus vaihtelee suuresti teräksen koostumuksen ja toimitustilan mukaan.
Mikrorakenne on siis seurausta teräksen valmistustavasta. Yleensä valmistustapa on kuumavalssaus tai
lämpökäsittely (normalisointi). Voidaankin karkeasti sanoa, että rakenneteräksen ominaisuudet
määräytyvät kuumavalssauksen ja sitä seuraavan jäähdytyksen aikana.
Valmistettava rakenne sanelee terästen lujuusvaatimukset. Myötölujuus on yleensä lujuusarvoista
merkittävin, koska sitä käytetään tavallisesti teräksen lujuuden mittaamisen perustana. Usein on edullista
siirtyä teräksiin, joissa on korkeat lujuusarvot, koska monesti materiaalia tarvitaan silloin vähemmän.
Materiaalin kokonaishinta jää alemmaksi, vaikka tällaisen lujan teräksen tonnihinta onkin hieman
korkeampi.
Niin sanottujen koneterästen katsotaan kuuluvan rakenneteräksiin. Koneteräksillä tarkoitetaan
kuumavalssattuja, seostamattomia rakenneteräksiä. Koneteräkset on tarkoitettu yleensä rakenteisiin ja
sovelluksiin, joita ei tarvitse hitsata vaan jotka muokataan lastuamalla. Koneterästen tärkeimmät
ominaisuudet ovat lujuus ja lastuttavuus. Niiden yleisimpiä käyttökohteita ovat ruuvit, akselit ja esimerkiksi
hydrauliikkasovellusten venttiililohkot.
Tavallisimpien rakenneterästen tärkeimmät ominaisuus- ja muut tiedot löytyvät standardin SFS-EN 100252: 2004 taulukosta 7.

1.2 NUORRUTUSTERÄKSET /5/
Jako nuorrutusteräksiin perustuu teräksen valmistustapaan. Nuorrutusteräkset ovat 0,25–0,6 prosenttia
hiiltä sisältäviä seostamattomia tai hieman piitä, mangaania, kromia, nikkeliä ja molybdeenia sisältäviä
teräksiä. Niitä käytetään kohteissa, joissa staattisen lujuuden, väsymislujuuden ja sitkeyden vaatimukset
ovat korkeat. Tällaisia ominaisuuksia saadaan nuorruttamalla, joka on eräänlainen läpikarkaisu (ks. 1.3.2.6).
Tyypillisiä nuorrutusterästen käyttökohteita ovat paksuhkot akselit, kiertokanget, vivut ja kotelorakenteet.
Nuorrutusteräksiä voidaan myös nitrata eli typettää (Katso 2.4.3).
Mangaani seosaineena lisää tehokkaasti karkenevuutta. Myös kromia (Cr) ja molybdeenia (Mo) käytetään
lisäämään karkenevuutta. Nikkeli (Ni) puolestaan lisää sekin karkenevuutta mutta estää samalla rakeen
kasvua ja kasvattaa siten teräksen sitkeyttä (kuva 2).

Kuva 2. Seosaineiden vaikutus karkenevuuteen.
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Joissakin liekki- ja induktiokarkaisuun soveltuvissa teräksissä ja pienikokoisissa kappaleissa seosaineita ei
liiemmin ole, vaan teräkset ovat hiiliteräksiä.
Mitä paksumpi nuorrutettava kappale on, sitä seostetumpia teräksiä käytetään.
Nuorrutusteräkset ovat käyttötarkoitukseltaan tyypillisiä rakenneteräksiä, mutta niillä on käyttöä myös
työkaluissa, kuten kirveissä, lekoissa ja vasaroissa. Nuorrutusteräkset eivät yleensä ole hitsattavia.
Seostettujen nuorrutusterästen mekaaniset ominaisuudet esitetään standardissa SFS-EN 10083-3:2006.
Yleisimpiä nuorrutusteräksiä ovat: C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6, IMACRO®.

1.3 HIILETYSTERÄKSET /6/
Hiiletysteräkset ovat koneenrakennuksessa käytettäviä teräksiä, jotka saavat hiiletyskarkaisun jälkeen
kovan ja kulutusta kestävän pintakerroksen. Pinnan puristusjännitystila parantaa myös väsymislujuutta.
Hiiletysterästen perushiilipitoisuus on yleensä alle 0,25 %, jotta vältyttäisiin kappaleen sisustan liialliselta
karkenemiselta hiiletyskarkaisun yhteydessä. Hiiletysteräs valitaan sydänaineelta vaadittavien
ominaisuuksien perusteella niin, että otetaan huomioon kappaleen koko ja käyttötarkoitus. Yksinkertaisiin,
vain kulutukselle alttiiksi joutuviin osiin riittävät yleensä seostamattomat tai kromilla seostetut teräkset. Jos
kappale joutuu lisäksi väsyttävän veto-, puristus-, taivutus- tai vääntöjännityksen alaiseksi, vaaditaan kromimolybdeeniteräksiä (Cr-Mo) tai kromi-mangaaniteräksiä (Cr-Mn). Kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin
tarvitaan sitkeitä nikkeliteräksiä (Ni), kromi-nikkeliteräksiä (Cr-Ni) tai kromi-nikkeli-molybdeeniteräksiä (CrNi-Mo).
Myös rakenneteräs EHR 2132 soveltuu hiiletyskarkaisuun.
Hiiletysteräksen standardi on SFS-EN 10084:2008.
Hiiletysteräksiä ovat muun muassa 21NiCrMo2, 16MnCr5, 20MnCr5, 20NiCrMo5, 17CrNiMo6.

1.4 INDUKTIOKARKAISUTERÄKSET /12/
Induktiokarkaisussa käytetään joko seostettuja tai seostamattomia nuorrutusteräksiä, joiden hiilipitoisuus
on noin 0,3–0,5 %. Teräksille tehdään ennen induktiokarkaisua joko nuorrutus tai normalisointi, mutta
pehmeäksi hehkutusta ei suositella.
Induktiokarkaisuteräksiä ovat muun muassa 34CrMo4, 42CrMo4, 34CrNIMo6 ja 51CrV4.

1.5 TYPETYSTERÄKSET /12/
Lähes kaikki teräkset voidaan typettää. Kunnollinen tulos saavutetaan vain käyttämällä varsinaisia
typetysteräksiä (jotka kuuluvat nuorrutusteräksiin). Raaka-aineen standardinimikkeen lisäksi on hyvä
ilmoittaa materiaalin kauppanimi.
Typetysteräksiä ovat muun muassa 32CrAlMo7-10, 34CrAlNi7-10, 31CrMoV9, 42CrMo4, Imacro NIT ja
Imanite M.

1.6 TYÖKALUTERÄKSET /5/
Suomessa työkaluvalmistajina toimivat yhteistyökumppanit käyttävät pääasiassa kahta eri
työkaluterästoimittajaa, jotka ovat Uddeholm Oy Ab ja Sten & Co Oy Ab. Lisäksi on sellaisia
työkaluvalmistajia, jotka eivät ole sidoksissa kumpaankaan edellä mainituista terästoimittajista vaan
käyttävät mahdollisesti kolmannen osapuolen teräksiä.
Työkaluteräkset ovat erikoisteräksiä, ja niiden kehitystyö on jatkuvaa. Teräsvalmistajien kilpailukeinoja ovat
korkea laatu ja sovellettavuus vaikeisiinkin käyttökohteisiin.
Työkaluterässtandardi (SFS-EN ISO 4957) määrittelee työkaluteräkset seuraavasti: ”Materiaalien
työstämiseen tai valmistamiseen sekä työkappaleiden käsittelyyn ja mittaamiseen soveltuvia
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erikoisteräksiä, joilla on näihin käyttötarkoituksiin soveltuva suuri kovuus ja kulumiskestävyys ja/tai
sitkeys.”
Standardi jakaa työkaluteräkset edelleen kolmeen pääryhmään: kylmätyöteräksiin, kuumatyöteräksiin ja
pikateräksiin.
Standardissa esitetään hyväksyttyjen seostettujen kylmätyöterästen koostumukset ja kovuusvaatimukset.
Työkaluteräkseksi voidaan hyväksyä teräs, jonka kemiallinen koostumus vaihtelee kyseisen standardin
arvojen rajoissa. Toinen teräksenvalmistaja voi siis valmistaa teräksensä taulukon ylempien arvojen
mukaan, toinen taulukon alempien arvojen mukaan.

Uddeholm RIGOR
SS 2260
W.Nr 12363
AISI A2
Kuva 3. Eri standardien mukaan valmistettujen työkaluteräksien prosenttisen koostumuksen vaihtelu.
Kauppalaatu Uddeholm RIGOR on merkitty punaisella.
Esimerkiksi SFS-EN ISO 4957 -standardin mukaisen kylmätyöteräslajin nimike on X100CrMoV5. Sen
kemiallinen koostumus prosentteina (%) on seuraava: hiiltä C 0,95–1,05 prosenttia, kromia Cr 4,80–5,50
prosenttia, molybdeenia Mo 0,90–1,20 prosenttia ja vanadiinia V 0,15–0,35.
Teräsvalmistajien kauppanimellä toimitettavien terästen kemialliset koostumukset on yleensä määritelty
tarkemmin kuin standardin mukaiset teräkset, eivätkä teräsvalmistajien kauppanimillä valmistamat
teräkset välttämättä vastaa standardin mukaisia teräksiä kemialliselta koostumukseltaan (Ks. kuva 3).
Kuvassa verrataan punaisella merkityn Uddeholm Rigor -teräsnimikkeen koostumusprosenttien vaihtelua
samaan tarkoitukseen valmistettujen muiden standarditerästen raja-arvoihin.
Tästä seuraa edelleen, että esimerkiksi karkaisussa eri teräkset saavuttavat erilaisen kovuuden.

1.6.1 Työpiirustusten materiaalimerkinnät
Työpiirustuksiin on vaikeaa merkitä materiaalit ilman että sisällytettäisiin työkaluteräksen valmistaja
mukaan. Normaalit SFS-EN ISO -merkinnät eivät aina takaa, että teräs on halutun kaltaista. Tietyissä
työkaluissa riittää, että käytetään normimerkintöjä, mutta materiaalin valinta korostuu, jos kyseessä on
jokin toiminnalle olennaisen tärkeä työkalun osa. Silloin päästään tavoitteeseen vain kauppanimikkeitä
käyttämällä. Kokemus materiaalivalinnoista ja ennen kaikkea materiaalin käytöstä painaa vaakakupissa
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paljon silloin, kun tehdään materiaalivalintoja. Työkaluteräksen standardimerkintöjä käytettäessä ei kerry
riittävän yksityiskohtaisia tietoja.

1.6.2 Työvälineterästen ominaisuuksia /7/
Työvälineterästä valittaessa on otettava huomioon, että valssauksessa syntyy jonkin verran hiilenkatoa. Jos
työkalun valmistuksessa ei käytetä esikoneistettua aihiota, hiilenkadon osuus on otettava huomioon.
Hiilenkadon syvyys riippuu aineenvahvuudesta. Ennen lämpökäsittelyä hiilenkatokerros on ehdottomasti
koneistettava pois. Se tarkoittaa, että materiaalia hankittaessa on otettava huomioon poistettavaan
kerroksen paksuus. Parhaimmillaan se voi olla yli 1 mm. Kerroksessa voi esiintyä myös mikrohalkeamia.
Karkaisussa hiilenkatokerros aiheuttaa esimerkiksi puutteellista pintakovuutta tai halkeamia. Mikäli
hiilenkatokerros on poistettu toispuoleisesti, lämpökäsiteltävät kappaleet vääntyvät karkaisussa.
Kun terästä karkaistaan, se laajenee aina. Laajenemisen suunta määräytyy valssaussuunnasta. Kokeissa on
todettu, että karkaisussa teräs laajenee useimmiten valssaussuunnassa jopa kaksi kertaa niin paljon kuin
kohtisuoraan valssaussuuntaa vasten. Pulverimetallurgisesti valmistetuissa työkaluteräksissä, kuten ASPteräksissä, tätä ongelmaa ei ole, koska nämä teräkset ovat homogeenisia joka suuntaan ja mittamuutos on
kaikkialle sama.

Kuva 4. Kaaviokuva muokkaussuunnan vaikutuksesta työvälineen mittamuutoksiin.

1.6.3 Työvälineiden lämpökäsittelysuositus /9/
Työvälineiden lämpökäsittelysuositus on tarkoitettu työvälineitä (painevalu-, ruiskupuristus-, taonta-,
leikkuuvälineitä) suunnitteleville, valmistaville ja käyttäville yrityksille. Se esittelee yleisimmin käytetyt
teräslajit ja kauppanimet sekä niille suositellut kovuusalueet. Suositusta seuraamalla on mahdollista
lyhentää toimitusaikoja. Toimitusajat lyhenevät sillä, että suosituksessa esitettyjä teräksiä käyttäessään ja
työvälineen kovuuden suosituksen mukaisesti valitessaan lämpökäsittelijä pystyy yhdistämään
lämpökäsittelypanoksia entistä paremmin. Myös muut kovuusvaatimukset ja teräkset ovat vapaasti
valittavissa, mutta siinä tapauksessa lämpökäsittelyn toimitusaika on todennäköisesti pitempi.
Toimitusaikojen lyhentyminen voi tuoda myös kustannussäästöjä sekä lämpökäsittelijälle että työvälineen
valmistajalle.
Pyri valitsemaan työkaluteräkset suositellun työvälineteräksen ja kovuuden mukaan taulukosta 1.
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Työvälineen lämpökäsittelyä tilaavan on toimitettava tilauksen yhteydessä:
- tiedot teräksestä (teräsvalmistajan kauppanimi, esimerkiksi Uddeholm ORVAR tai Böhler W302)
- tieto teräksen toimitustilasta (esimerkiksi pehmeäksi hehkutettu tai karkaistu)
- haluttu lämpökäsittelymenetelmä (esimerkiksi alipainekarkaisu)
- työvälineelle suoritetut aiemmat käsittelyt (esimerkiksi hitsaus, kipinätyöstö, pinnoitus)
- työvälineelle lämpökäsittelyn jälkeen suoritettavat käsittelyt (esimerkiksi kipinätyöstö, pinnoitus, muut
lämpökäsittelyt)
-haluttu kovuus taulukon 1 mukaisesti, pintakovuus pintakarkaistaville esimerkiksi 48–50 HRC ja
hiiletyssyvyys esimerkiksi 0,6–0,8 mm; tarpeen mukaan myös kovuusmittauskohta
-toivottu toimitusaika.
Teräsvalmistajien kauppanimillä valmistamat teräkset eivät välttämättä vastaa standardin mukaisia teräksiä
kemialliselta koostumukseltaan (ks. kuva 3).
Taulukko 1. Suositeltavat työvälineteräkset ja kovuudet.

1.6.4 Kylmätyöteräkset /6/
Kylmätyöteräkset ovat seostettuja erikoisteräksiä, jotka toimitetaan tavallisesti pehmeäksi hehkutettuina ja
joita käytetään karkaistuina.
Kylmätyöterästen tärkeimmät seosaineet ovat hiili ja sen kanssa karbideja muodostavat kromi (Cr),
molybdeeni (Mo), vanadiini (V) ja volframi (W). Kylmätyöterästen hiilipitoisuus on yleensä korkea, koska
martensiitin kovuus kasvaa hiilipitoisuuden kasvaessa. Kylmätyöteräksestä valmistettuja työkaluja ei
yleensä käytetä yli 200 C:n lämpötiloissa. Tällaisella lämpötila-alueella kylmätyöteräksiltä edellytetään
erinomaisia ominaisuuksia, sillä niistä valmistettujen työkalujen on kestettävä suurta rasitusta
lukemattomissa leikkaavissa ja muovaavissa käyttökohteissa.
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Seosaineiden oikealla valinnalla ja sopivalla lämpökäsittelyllä saadaan aikaan jokaiseen käyttötarkoitukseen
parhaiten sopivat ominaisuudet.
Kylmätyöteräksen käyttökohteita ovat muun muassa leikkaus, lävistys, muovaus, syväveto, puristus,
pursotus ja taivutus.

1.6.5 Kuumatyöteräkset /6/
Kuumatyöteräkset ovat tyypillisesti kromi-molybdeeni-vanadiiniseosteisia laatuja. Muina seosaineina
voidaan käyttää nikkeliä, kobolttia ja volframia. Hiilipitoisuus on yleensä alle 0,6 %. Kuumatyöterästen
kovuus perustuu karbidien kulumiskestävyyteen. Kuumatyöteräksiin luetaan yleensä työkaluteräkset, joita
käytetään jatkuvasti yli 200 °C:n lämpötiloissa. Tällainen lämpö pyrkii varastoitumaan käytön aikana
työkaluun. Työkalun kosketus kuumaan raaka-aineeseen edellyttää kuumatyöteräkseltä
kuumankestävyyttä. Lisäksi vaaditaan hyvää kuumasärönkestävyyttä, jotta ei syntyisi lämpötilavaihteluiden
aiheuttamia verkkomaisia pintahalkeamia. Kuumatyöteräksiltä vaaditaan myös hyvää kuumasitkeyttä, jotta
vältettäisiin lämpöhalkeamat. Lämpöhalkeamat ovat jännitysmurtumia, joita esiintyy erityisesti syvien
muotojen muutoskohdissa ja nurkissa ja jotka toisin kuin kuumasäröt tunkeutuvat syvälle työkaluun.
Kun työkalua rasittavat voimakkaat iskut tai puristus- tai vetojännitys korkeassa lämpötilassa, siltä
edellytetään erittäin suurta lujuutta käyttölämpötilassa. Hyvä kuumalujuus ja korkea päästönkestävyys
ovat muodonpitävyyden edellytys. Jotta työkalu kestäisi riittävän käyttöiän, siltä edellytetään hyvää
kulumiskestävyyttä korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi kuumatyöteräksen eroosio-, kuumakorroosio- ja
hapettumistaipumusten tulee olla alhaisia. Kuumatyöteräkseltä edellytetään myös kutistumattomuutta
lämpökäsittelyssä sekä hyviä lastuttavuus- ja tarvittaessa kylmätyssäysominaisuuksia.
Kuumatyöteräksen käyttökohteita ovat muun muassa painevalu (alumiinin, sinkin, mangaanin, kuparin),
pursotus (alumiinin, sinkin, mangaanin, teräksen), kuumamuokkaus (vapaa- ja muottitaonta,
suulakepuristus, tarkkuustaonta, kuumavalssaus), kuumaleikkaus (koneterät) ruiskupuristus, valannevalu ja
keskipakovalu.

1.6.6 Muovimuottiteräkset /5/
Kun valmistetaan teollisuuden tarpeisiin muovimuotteja, on tärkeää valita muottiteräs oikein. Silloin
tuotanto on taloudellisinta.
Teräslaji ja toimittaja valitaan usein jo muotin suunnitteluvaiheessa, jotta sen toimitus olisi hyvin
valvottavissa ja nopeaa ja tuotanto saisi muottitilauksensa ajallaan.
Materiaalin valinta ei aina ole helppoa. Useimmiten materiaalivalinnassa on tehtävä kompromissi muotin
valmistajan ja käyttäjän toiveiden välillä. Muotin valmistajaa kiinnostavat ennen kaikkea teräksen
lastuttavuus ja kiillotettavuus ja sen lämpö- ja pintakäsittelyominaisuudet. Muotin käyttäjä puolestaan
odottaa muotilta esimerkiksi hyvää kulumis- ja korroosionkestävyyttä ja suurta puristuslujuutta.
Yleisimpiin muovien muovauksessa käytettyihin työvälineteräksiin kuuluvat nuorrutetut muotti- ja
muottirunkoteräkset. Ne sopivat suuriin muotteihin ja sellaisiin muotteihin, joissa kulumiskestävyys ei ole
tärkein vaatimus. Samoin niitä käytetään erikoislujissa muottirungoissa.
Muottiteräksen suorituskyky vaikuttaa olennaisesti työvälineen luotettavuuteen. Siksi muottipesän ja
muotopalojen materiaali on valittava muovattavien muovien, valmistussarjan pituuden, muovausprosessin
ja lopputuotteen tyypin perusteella.
Muottiteräksen suorituskyky muodostuu kulumiskestävyydestä, lämmönjohtavuudesta ja sitkeydestä.
Muottiteräksillä on erilaisia kulumiskestävyys- ja puristuslujuusominaisuuksia. Periaatteessa ne jakaantuvat
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kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat nuorrutetut muottiteräkset, jotka soveltuvat kohtuullisiin
vaatimuksiin ja joiden pintakovuutta voidaan usein parantaa liekkikarkaisulla tai typetyksellä. Toinen ryhmä
ovat läpikarkenevat muottiteräkset, jotka soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin ja joiden kulumiskestävyyttä
voidaan edelleen parantaa pintakäsittelyllä tai pinnoituksella (esimerkiksi typettämällä tai
kovakromauksella).
Läpikarkenevia muottiteräksiä käytetään muovien muovaukseen pitkissä valmistussarjoissa ja muoteissa,
joissa sulku- ja ruiskutuspaineet ovat suuria. Kun muotti tai irtopesä valmistetaan läpikarkenevasta
muottiteräksestä, jonka kovuus on 48–60 HRC, kulumiskestävyys ja kiillotettavuus paranevat ja vältetään
muodonmuutokset ja painumat.
Yleisiä työvälineteräksiä muovien muovaukseen ovat myös korroosionkestävät muottiteräkset, joissa
yhdistyvät erinomainen kiillotettavuus, kulumiskestävyys ja painumien kestävyys. Myös muottirunkoteräs
ALUMEC® (Uddeholmin alumiini) on yleinen. Viimeksi mainittu on erikoisluja alumiiniseos, jonka
toimintakovuus on noin 160 HB. Sitä suositellaan protomuotteihin ja lyhyihin tuotantosarjoihin (ks. luku
Työkalualumiinit).
Muovimuotin runkoihin ja kuumakanavajärjestelmiin valmistus käyttää paljon vakiokomponentteja.
Muotin perusrakenneosia ovat (valupäästä alkaen): etupuolen kiinnityslevy, muottilevyt, tukilevy,
ulostyöntöpalkit, ulostyöntölevy ja takapuolen kiinnityslevy. Lisäksi tarvitaan suutin, ohjaustapit ja -holkit,
kiinnitysruuvit, keskitysrengas, ulostyöntötapit ja perätappi. Vakiokomponenttien ensisijainen tarkoitus on
nopeuttaa valmistusta, koska muotinvalmistus on muutenkin pitkä prosessi.
Vakiokomponenttien lisäksi on tarjolla komponentteja muotteihin, jotka tarvitsevat erikoissovelluksia,
esimerkiksi vastapäästöjen edellyttämiä osia, supistavia keernoja, kierteitysmekanismeja, sivulinkkuja tai
kaksivaiheulostyöntäjiä valukanavan ja tuotteen eriaikaiseen ulostyöntöön.
Muovimuottiterästen käyttökohteita ovat muun muassa ruiskuvalu, ahtopuhallus, puhallusmuovaus,
muovin suulakepuristus ja pursotus.

1.6.7 Pikateräkset /6/
Pikaterästen tärkeimmät seosaineet ovat hiili ja sen kanssa karbideja muodostavat kromi, molybdeeni,
volframi ja koboltti. Pikaterästen kuumakovuus johtuu päästömartensiittisen rakenteen sisältävistä kovista
karbideista.
Lastuava työstö on yksi tärkeimmistä nykyaikaisen valmistusteollisuuden, varsinkin massatuotannon,
työmenetelmistä. Lastuavan työstön työkalut valmistetaan etupäässä pikateräksestä. Työkalun
lastuamiskyvyn yleisenä edellytyksenä on, että se on terävä ja selvästi työstettävää ainetta kovempi.
Leikkauskyky heikkenee terän tylsyessä, mikä voi ilmetä muun muassa niin, että terästä lohkeaa paloja tai
terä kuluu hankauksen vaikutuksesta tai terässä tapahtuu pysyvä muodonmuutos lämpötilan kohotessa.
Terän murenemisen estämiseksi teräkseltä edellytetään mahdollisimman suurta väsymislujuutta ja
iskusitkeyttä. Suuri kovuus ja hyvä päästönkestävyys pienentävät hankauskulumista ja plastisesta
muodonmuutoksesta aiheutuvaa tylsymistä. Viime aikoina pikaterästä on alettu käyttää aikaisempaa
huomattavasti enemmän myös muokkaavissa työkaluissa, kuten pursottimissa ja meisteissä.
Pikateräslaadut jaetaan seosaineidensa mukaan volframi-, molybdeeni- ja volframi-molybdeeniseosteisiksi
pikateräslaaduiksi, jotka eroavat toisistaan lisäksi hiili-, vanadiini- ja kobolttipitoisuuksiltaan.
Huippuluokan pikateräkset valmistetaan pulverimetallurgisesti. Näitä materiaaleja on markkinoitu
maailmanlaajuisesti tuotenimellä ASP®. Näiden terästen hienojakoinen mikrorakenne ja runsas seostus
takaavat erinomaiset ominaisuudet.
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Pikaterästen käyttöaluetta ovat muun muassa lastuava työstö (porat, jyrsimet, sorvin terät, kalvaimet,
kierretapit, metallisahat, avarrustyökalut) ja muovaava työstö (leikkaimet, pistimet, puristustyökalut,
pursotustyökalut, vetotyökalut).

1.7 ALUMIINIT JA ALUMIINISEOKSET /18/
Alumiinit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: ei-lämpökäsiteltäviin alumiineihin ja lämpökäsiteltäviin
alumiineihin. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat työkalualumiinit.
Alumiinien ja alumiiniseosten standardi SFS-EN 485-2:2009 määrittelee tuotteiden mekaaniset
ominaisuudet.

1.7.1 Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit
Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa pääasiassa seosaineiden ja valssauksen kautta.
Tyypillisiä seosaineita ovat mangaani, magnesium. Ei-lämpökäsiteltäviä laatuja ovat 1000-, 3000- ja 5000sarjan alumiinit.
Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit ovat hitsattavia, ja niissä on hyvä korroosionesto. Niiden ominaisuuksia ei voi
muuttaa valmistuksen jälkeen.

Sarja

Taulukko 2. Ei-lämpökäsiteltävät alumiinit.
Pääseosaine
Seosaineen vaikutus
Ns. puhdas alumiini 99 % Al

Seostamattomalla alumiinilla on hyvä korroosionesto, alhainen
lujuus ja hyvä sähkönjohtavuus.

3000

Mangaani

Lisää lujuutta, hyvä muovattavuus.

5000

Magnesium

Lisää lujuutta, hyvä korroosion esto.

1000

1.7.2 Lämpökäsiteltävät alumiinit /18/
Lämpökäsiteltävät alumiinit saavat ominaisuutensa seosaineista ja erilaisista lämpökäsittelyistä. Tyypillisiä
seosaineita ovat kupari, magnesium, pii ja sinkki. Lämpökäsiteltyjä alumiineja ovat 2000-, 6000- ja 7000sarjan alumiinit.
6000-sarjan alumiinit ovat hitsattavia ja anodisoitavissa. 2000- ja 7000-sarjan alumiineilla on heikko
hitsattavuus, huonompi korroosionesto ja anodisoitavuus.
7000-sarjan seoksia käytetään muun muassa lentokoneiden rakenneosissa ja muissa liikennevälineissä ja
työkaluissa.

Sarja

Taulukko 3. Lämpökäsiteltävät alumiinit.
Pääseosaine
Seoksen vaikutus

2000

Kupari

Lisää lujuutta ja sitkeyttä, hyvä koneistaa.

6000

Magnesium + pii

Lisää lujuutta, hyvä korroosionesto.

7000

Sinkki

Suurin lujuus, huono hitsattavuus.
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1.8 TYÖKALUALUMIINIT /5/
Työvälineissä käytetään lähinnä 7075-ryhmään kuuluvia alumiinilaatuja (Werkstoff 3.4365, DIN
AlZnMgCu1,5). Nämä lajit ovat kovia (HB 150), ja niiden koneistusominaisuudet ovat hyviä. Pitkälle
kehitettyjen lämpökäsittely- ja jännitystenpoistomenetelmien ansiosta muodonmuutokset työstön aikana
ja sen jälkeen ovat minimaaliset. Alumiinilla on hyvä korroosionkestävyys, ja se kestää kaikkia käytössä
olevia muoviaineita. Työkalualumiineja voidaan anodisoida ja kromata, ja niissä voidaan käyttää
kovapinnoitteita, mikäli niiden normaalia pintakovuutta ja kulutuskestävyyttä halutaan parantaa.
7075-sarjan tuotteet ovat tavallisesti lämpökäsiteltyjä, ja niiden tyypillinen toimituskovuus on 145–180 HB.
Lujuusarvot seuraavat ainevahvuutta. Ohjeelliset arvot kuvataan taulukossa 4.
Taulukko 4. 7075-sarjan alumiinin mekaaniset ominaisuudet.
Levyn paksuus, mm

Murtoraja N/mm²

Myötöraja N/mm²

> 10 – 50

590

550

> 50 – 100

570

520

> 100 – 150

550

500

> 150 – 200

535

485

> 200 – 300

430

365

40

680

630

100

680

620

200

670

610

Pyörötangon halkaisija, mm

Kun käytetään suuria aihiovahvuuksia, on syytä kiinnittää huomiota myös aihion poikkileikkauksen
kovuusjakaumaan. Hyvänlaatuisissa alumiineissa kovuus pysyy suhteellisen tasaisena pinnan ja keskustan
välillä. Sillä on merkitystä erityisesti muottilevyjen tapauksessa, sillä muottipesän aktiiviset pinnat ovat
usein aihion keskivyöhykkeessä. Tasainen kovuustaso on seurausta huolellisesta alumiinin
valmistusprosessista.
Alumec 89® (Uddeholm) on luja alumiiniseos, jota valmistetaan lämpökäsiteltynä levynä ja pyörötankona.
Suuren lujuuden ja hyvän mittapitävyyden ansiosta seoksella on laaja käyttöalue työvälineteollisuudessa.
Alumec 68® -alumiiniseoksella on monta erityyppisiin työvälineisiin, etenkin muovimuotteihin, soveltuvaa
ominaisuutta:
- Erinomainen lastuttavuus ja sen myötä suuret lastuamisnopeudet, lyhentyneet koneistusajat,
alhaisemmat työvälinekustannukset, nopeammat muottitoimitukset.
- Keveys, sillä Alumec® -seoksen paino on 1/3 teräksen painosta.
- Hyvä lämmönjohtavuus, mikä lyhentää jaksoaikoja ja yksinkertaistaa jäähdytysjärjestelmää.
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- Hyvä mitanpitävyys. Erityinen jännitystenpoistomenetelmä takaa vähäiset muodonmuutokset työstössä
ja sen jälkeen.
- Hyvä korroosionkestävyys. Se kestää kaikkia yleisesti käytettyjä muovimateriaaleja.
- Pintakäsittelyominaisuudet: voidaan anodisoida, kromata tai nikkelipinnoittaa suuremman
pintakovuuden ja paremman kulumis- ja korroosiokestävyyden saavuttamiseksi.

1.8.1 Työkalualumiinin lastuttavuus /5/
Alumiiniseosten lastuavalle työstölle ovat tyypillisiä suuret lastuamisnopeudet, koska lastu irtoaa
alumiinista helpommin kuin teräksestä. Lastuamisnopeudet voivat olla hyvinkin suuria, ja esimerkiksi
suurnopeustyöstökoneiden lastuamisnopeus voi olla jopa yli 3 500 m/min. Vaikka alumiiniseosten
lastuttavuus on hyvä, työstö edellyttää korkealuokkaisia työvälineitä. Mahdollisimman suureen
työstönopeuteen pyrittäessä kovametalliterät ovat osoittautuneet erinomaisiksi, etenkin sorvauksessa ja
tappijyrsinnässä.
Samoja teriä, joita käytetään teräksen työstöön, voidaan käyttää myös työkalualumiinien työstöön. Jotta
päästäisiin hyvään tuottavuuteen, on kuitenkin käytettävä teriä, joissa on suuri positiivinen rintakulma.
Irtosärmämuodostus vähenee kaikissa terissä, jos lastuavat pinnat on kiillotettu hyvin. Tarpeeksi suuret
lastutilat helpottavat lastunpoistoa. Sahauksessa on myös käytettävä teriä, joissa on suuret lastutilat.
Lastuamisnestettä käytetään sekä työkappaleen jäähdyttämiseen että voiteluun. Koska työkalualumiineilla
voidaan päästä suuriin lastuamisnopeuksiin, jäähdytys on tärkeää, vaikka seosten lämmönjohtavuus onkin
erittäin hyvä. Hyvä voitelu on erityisen tärkeää porattaessa syvää reikää, jolloin lastu ja työväline ovat
pitkään kosketuksessa toisiinsa. Teräkselle tarkoitetut lastuamisnesteet voivat toisinaan värjätä
alumiinipintaa, jos niiden pH-arvo on korkea.
Suositeltavia lastuamisparametreja on saatavana sekä alumiinien valmistajien että työstöterien valmistajien
tuote-esitteistä.

1.8.2 Työkalualumiinin hionta /5/
Hiontaan käytetään yleensä pii-karbidihiomalaikkoja ja hiontanesteeksi suositellaan tavanomaisia
leikkuuöljyjä.
On syytä huomioida että alumiinin hionnassa ei pidä käyttää laikkoja, joilla on hiottu terästä. Silloin
alumiinin pintaan saattaisi syntyä korroosiota, joka johtuu teräspartikkeleiden tarttumisesta hiottuun
pintaan. On siis syytä käyttää puhtaita laikkoja, joita ei käytetä muuhun kuin alumiinin hiontaan.

1.8.3 Työkalualumiinin kiillotus /5/
Hyvänlaatuiset työkalualumiinit ovat yleensä helposti kiillottuvia, ja lopputuloksena saattaa olla
”peilipintoja”. Alumiinia kiillotettaessa on kuitenkin syytä muistaa, että suuret kiillotuspaineet voivat
aiheuttaa paikallisia pintavirheitä, kun kovuus on alhainen. Mieluiten käytetään pinta-alaltaan suurta
kiillotustyökalua, kiillotetaan puhtaassa ympäristössä ja huolehditaan siitä, että kiillotusjäänteet
huuhdellaan huolellisesti pois eri kiillotusvaiheiden välillä. Hiontapaperia on syytä vaihtaa usein, ja
liikesuunta vaihdetaan eri työvaiheiden välillä. Jos tulokseksi halutaan peilipintaa, on käytettävä runsaasti
kiillotusnestettä, esimerkiksi kevyttä öljyä.
Alumiinin kiillotus voidaan hoitaa sekä koneellisesti että käsin. Pinnanlaadusta saadaan yleensä paras, kun
kiillotetaan kappale käsin. Kiillotukseen käytetään karborundumpaperia. Työ aloitetaan paperilla, jonka
raekoko on 300–800. Paras pinta saadaan jatkamalla 1200 raekoon paperilla ja lopuksi tarvittaessa 6 µ:n ja
3 µ:n timanttitahnoilla.
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1.8.4 Työkalualumiinin fotosyövytys /5/
Tasalaatuiset alumiinilaadut soveltuvat hyvin fotosyövytykseen. Fotosyövytysmenetelmässä haluttu kuvio
siirretään muottipintaan valokuvausmenetelmällä. Sen jälkeen kuvio syövytetään pintaan halutun syvyisenä
hapon avulla. Fotosyövytys voidaan tehdä koko työkaluun tai vain tiettyyn työkalun kohtaan. Kuviot voivat
muistuttaa nahan tai puun pintaa tai muodostua suorista, erisuuntaisista ja erisyvyisistä viivoista. Tyypillisiä
kuvioitujen osien käyttökohteita ovat auton sisustuksen osat tai koneiden ja laitteiden muoviset
suojakotelot.
Kuvioitu pinta kätkee pienet pintavirheet, joita saattaa syntyä valmistuksessa tai jatkokäsittelyssä. Näin
tuotteiden hylkäysprosentti pienenee. Lisäksi fotosyövytys korvaa pitkällisen ja kalliin
viimeistelykiillotuksen.

1.8.5 Työkalualumiinin kipinätyöstö ja lankasahaus /5/
Työkalualumiinin kipinätyöstöön ja lankasahaukseen voidaan yleensä käyttää samoja koneen asetusarvoja
kuin teräkseen. Hyvä lämmönjohtavuus edellyttää kuitenkin suurempaa tehoa, jotta työstö sujuisi
mahdollisimman tasaisesti.
Lastunpoisto työkalualumiinista on 3–4 kertaa nopeampaa kuin teräksestä, joten oikosulkujen välttämiseksi
tarvitaan kunnon huuhtelu.

1.8.6 Työkalualumiinin käyttökohteet /5/
Työkalualumiini on erinomainen materiaali prototyyppityövälineisiin ja lyhyiden ja keskipitkien sarjojen
muotteihin, jos puristusvoimat eivät ole liian suuria tai muovit kuluttavia. Työvälineiden valmistusaika
lyhenee huomattavasti, työvälinekustannukset laskevat, jaksoajat lyhenevät, ja kaikki tämä tuo säästöä niin
työvälineen valmistajalle kuin käyttäjällekin. Keveytensä ja riittävän lujuutensa ansiosta työkalualumiineja
käytetään myös ohutlevytyövälineiden kiinnitys- ja tukilevyissä sekä hitsaus- ja kokoonpanokiinnittimissä.
Taulukko 5. Työkalualumiinin soveltuvuus erilaisille muovien muovaustyövälineille.
Työvälineryhmä

Puhallusmuovaus

Prototyypit
X

Lyhyet
sarjat
X

Keskip.
sarjat
X

Pitkät
sarjat
X

Tyhjiömuovaus

X

X

X

X

Vaahtomuovaus

X

X

X

(X)

RIM-valu

X

X

X

(X)

Kestomuovien ruiskuvalu

X

X

(X)

Muotit kumeille

X

X

Kiinnitys- ja tukilevyt,
ohjaimet ja kiinnittimet

X

X

Muovien muovaustyöväline
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2

LÄMPÖKÄSITTELYT /4/

2.1 LÄMPÖKÄSITTELYN PERUSTEET
Teräksen karkeneminen kovaksi edellyttää hiilen lisäämistä teräkseen. Korkeassa kuumuudessa raudan
kiderakenne laajenee ja hiiliatomi pystyy siirtymään kiderakenteeseen (hiiltä pääsee ”uimaan” raudan
kiderakenteen sekaan). Teknisemmin ilmaistuna se tarkoittaa, että hiilikarbidit liukenevat ja osa karbidien
hiilimäärästä yhtyy raudan rakenteeseen.
Teräs valmistetaan sulasta raudasta, johon lisätään erilaisia seosaineita. Niistä tärkein on hiili.
Jos kappale mitataan karkaisun jälkeen, huomataan mittojen vähän kasvaneen. Se on ymmärrettävää, sillä
raudan sisälle on pakotettu hiiltä ja kiderakenne on pullistuneessa tilassa. Tätä kovaa ja pakotettua raudan
olomuotoa kutsutaan martensiittiseksi.
Raudan kiderakenne pystyy vastaanottamaan vain rajallisen määrän hiiltä. Tämä raja on noin 0,8 % hiiltä.
Jos hiiltä on enemmän, ylimenevä osa pysyy yhdistyneenä rautakarbideihin (tai seosainekarbideihin). Nämä
karbidit ovat ympäröivää rautaa kovempia ja lisäävät aineen kulutuskestävyyttä.
Se lämpötila, jossa teräksen rakenne alkaa muuttua (ferrittisestä austeniittiseksi) on noin 800–870
seoksesta riippuen. Sen kirjainlyhenne on AC1 tai A1. (Huom. Pehmeä ja huoneenlämpöinen teräs eli teräs
hehkutuksen jälkeen on ferriittisessä tilassa.)
Hyvin nopea lämmitys voi johtaa tilanteeseen, jossa kappaleen (kylmempi) ydin laajenee ja kuumempi
ulkopinta supistuu teräksen muuttuessa ferrittisestä austeniittiseksi. Se voi johtaa kappaleen
rikkoutumiseen. Esimerkiksi puukolle saattaa käydä niin.
Perliitti on teräksen mikrorakenne, joka muodostuu ohuista, vuorottelevista ferriitti- ja
sementiittilamelleista. Perliittiä esiintyy teräksissä ja valuraudoissa. Perliitti on raudan ja hiilen
eutektoidisen seoksen mikrorakenne huoneenlämpötilassa (hiilipitoisuus 0,8 %). Perliitti on monien
rakenneterästen perusaine.

Kuva 5. Rauta-hiilitasapainopiirros. Klassiset lämpökäsittelymenetelmät näkyvät
vinoviivoituksena. Pystyakseli esittää lämpötilan asteina ja vaaka-akseli hiilipitoisuuden
prosentteina.
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2.2 TERÄKSEN KLASSISET LÄMPÖKÄSITTELYT /4/
Austeniitin hajautuminen eri olosuhteissa johtaa varsin suureen määrään erilaisia rakenteita. Näitä
rakenteita saadaan aikaan lämpökäsittelyllä. Sopivalla tavalla lämpökäsittelemällä päästään joko suoraan
puhtaisiin austeniitin hajautumistuloksiin tai niiden erilaisiin yhdistelmiin tai muunnelmiin.
Austenointi suoritetaan aina karkaisussa, nuorrutuksessa ja normalisoinnissa.
Austeniitin muodostuminen alkaa A1-lämpötilan yläpuolella ja A3-lämpötilan yläpuolella rakenne on täysin
austeniittinen. Faasirajan ylittyessä teräksen tasapainorakenteessa pyrkii aina tapahtumaan muutos.
Lämpökäsittelyllä on erittäin tärkeä sija teräksen käsittelyssä, sillä terästä käytetään ani harvoin suoraan
valutilassa. Ennen muita käsittelyjä teräs yleensä kuumamuokataan. Muut klassiset lämpökäsittelyt ovat
normalisointi, pehmeäksi hehkutus, myöstöhehkutus (jännityksenpoistohehkutus), karkaisu ja päästö ja
nuorrutus.

2.2.1 Kuumamuokkaus /4/
Kuumamuokkauksella on kaksi tavoitetta: muokata aihio halutun muotoiseksi lopputuotteeksi ja poistaa
valurakenteeseen liittyvät lujuus- ja sitkeysominaisuusheikkoudet.
Teräksen kuumamuokkaus toteutetaan niin korkeassa lämpötilassa, että muokkauksen aikana ollaan
kokonaan alueella, jossa austeniitti kiteytyy uudelleen. Uudelleen kiteytymisen ansiosta teräs ei lujitu
muokkauksen aikana ja suuriakin muodonmuutoksia saadaan aikaan pienillä voimilla. Tämä onkin
kuumamuokkauksen suuri etu sen lisäksi, että rakenteessa tapahtuu edullisia muutoksia.
Kuumamuokkauksen (valssauksen, taonnan, kuumapursotuksen) lämpötila-alueen määrää ylärajalla
sulamislämpötila ja alarajalla loppulämpötila, joka vastaa teräslaadun normalisointilämpötilaa.

2.2.2 Normalisointi /4/
Normalisoinnin tarkoituksena on saada aikaan hienorakeinen rakenne. Jos perusraekoko on jäänyt suureksi
ja siitä on haittaa jatkokäsittelyssä, tilanne voidaan parantaa normalisoimalla. Jos esimerkiksi taoksissa on
suuria poikkipintaeroja, raekoosta tulee muokkauksen aikana hyvin epätasainen ja normalisointi on
välttämätön (kuva 6). Sama tilanne tulee vastaan missä tahansa tuotteessa tai valussa. Yleensä vain
alieutektoidiset teräkset (hiilipitoisuus alle 0,8 %) normalisoidaan, ja silloin teräs kuumennetaan noin 25–50
°C A-lämpötilan yläpuolelle. Hehkutuksen jälkeen kappaleen annetaan jäähtyä vapaasti ilmassa.
Hiilipitoisuuden ollessa pieni (alle 0,3 %) normalisoitu rakenne soveltuu hyvän sitkeytensä ansiosta jopa
kylmämuokattavaksi. Normalisoinnissa tapahtuva raekoon pieneneminen vaikuttaa edullisesti mekaanisiin
ominaisuuksiin. Sekä lujuus että sitkeys kasvavat.

Kuva 6. Taokseen muodostuva perusraekoko.
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2.2.3 Pehmeäksi hehkutus /4/
Mikäli teräksen hiilipitoisuus on suuri (enemmän kuin 0,5 %), sen rakenne on kuumamuokkauksen ja
normalisoinnin jäljiltä kova muovaavaa tai lastuavaa työstöä varten. Silloin tarvitaan pehmeäksi hehkutusta.
Alieutektoidisia teräksiä (hiilipitoisuus alle 0,8 %) hehkutetaan pehmeäksi hehkutuksessa useita tunteja A1:n
alapuolella, tavallisesti A1:n ja Acm:n välissä, hiilipitoisuuden mukaan 740–800 °C:ssa. Teräksen tulee jäähtyä
hitaasti uunin mukana noin 20 °C tunnissa aina 600 °C:een saakka ja sen jälkeen ilmassa. Pehmeäksi
hehkutettu rakenne ei sinänsä sovellu karkaisuun kovin hyvin. Sitä ei pitäisi ottaa lähtörakenteeksi ainakaan
liekki- ja induktiokarkaisuun. Runsaasti seostettujen terästen tapauksessa (seosaineita yhteensä yli 5 %) ja
pikateräksissä pehmeäksi hehkutettu rakenne on suorastaan toivottu karkaisun lähtörakenne.

2.2.4 Myöstöhehkutus /4/
Metallikappaleeseen voi jäädä monessa valmistusvaiheessa sisäisiä jännityksiä. Ne johtuvat useimmiten
siitä, että kappaleen eri osissa tapahtuu pysyvä muodonmuutos. Jännityksiä syntyy muun muassa
kylmämuokkauksessa, karkeassa koneistuksessa, nopeassa jäähtymisessä, valussa ja hitseissä. Nämä
jännitykset voidaan poistaa myöstöhehkutuksella eli jännitystenpoistohehkutuksella. Kappaletta
hehkutetaan silloin 500–650 °C:n lämpötilassa tunti ainepaksuuden tuumaa kohti ja annetaan jäähtyä hyvin
hitaasti esimerkiksi samaa tahtia uunin kanssa.

2.2.5 Karkaisu /4/
Karkaisulla tarkoitetaan olennaisesti martensiittiseen rakenteeseen tähtäävää lämpökäsittelyä. Karkaisu
jaetaan kolmeen vaiheeseen: karkaisukuumennus, sammutus ja päästö.
Karkaisukuumennus, jonka tarkoituksena on rakenteen saattaminen oleelliselta osalta austeniittiseksi.
Karkaisukuumennus suoritetaan alieutektoidisilla teräksillä samassa lämpötilassa kuin
normalisointihehkutuskin eli hieman A3:n yläpuolella.
Tavallisimmin karkaistaan teräksiä, joiden hiilipitoisuus on 0,2–1,5 %. Yli 0,7 %:n hiilipitoisuudella
rakenteeseen jää jäännösausteniittia, joka pienentää kovuutta. Ylieutektoidisen, yli 0,8 % hiiltä sisältävän
teräksen karkaisuhehkutus toteutetaan noin 60 °C A1-lämpötilan yläpuolella, mutta kuitenkin Acm:n
alapuolella. Karkaisussa on oleellista austeniitin muuttuminen martensiitiksi, ja sen tähden alieutektoidisilla
teräksillä (hiilipitoisuus alle 0,8 %) hehkutuslämpötilan on oltava välttämättä yli A3-lämpötilan ja
ylieutektoidisilla teräksillä yli A1-lämpötilan.
Sammutus, jonka tarkoituksena on austeniitin muuttaminen martensiittiseksi ja ferriitin ja perliitin
muodostumisen estäminen. Teräksen nopeata jäähdytystä austeniittialueelta sanotaan sammutukseksi.
Sen tarkoituksena on estää austeniitin hajaantuminen ferriitiksi ja perliitiksi. Tavoitteena on martensiittinen
rakenne. Martensiitti syntyy vain tarpeeksi nopeassa sammutuksessa. Nopeassa sammutuksessa on
kuitenkin vaarana hauraan martensiitin repeäminen, koska kappaleen pinnan ja sisäosan välinen
lämpötilaero on suuri.
Kappaleen jäähtymisnopeuteen vaikuttaa sammutusaineen lisäksi tietenkin kappaleen koko. Suuret
kappaleet jäähtyvät hitaammin kuin pienet. Niinpä suuren kappaleen sisusta ei ainakaan hiiliteräksissä
saavuta niin suurta jäähtymisnopeutta, että austeniitti voisi muuttua martensiitiksi. Tämän vuoksi
hiiliteräksiä sanotaan matalaan karkeneviksi tai matalan karkenevuuden teräksiksi. Seosteräksissä
austeniitin hajaantuminen on kuitenkin paljon hitaampaa ja martensiitti muodostuu siis helpommin.
Seosteräksiä sanotaan syvään karkeneviksi. Tämän eron takia teräksiä yleensä seostetaan.
Seosteräkset karkenevat helpommin, ja niille riittää öljy- tai jopa ilmasammutus.
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Karkaisun kolmas päävaihe on nimeltään päästö, jossa kappaletta kuumennetaan kerran tai useammin A1rajan alapuolella. Sitkeyden palauttamisen lisäksi päästöllä pyritään myös karkaisujännitysten
vähentämiseen. Kappale on kuumennettava päästölämpötilaan välittömästi sammutuksen jälkeen.
Parhaaseen kovuuden ja sitkeyden yhdistelmään päästään, kun päästö tehdään useammassa eri vaiheessa
ja lämpötilaa nostetaan siten, että se on viimeisessä vaiheessa 260–360 °C.
Karkaistu aine sisältää kovaa martensiittia ja mahdollisesti jäännösausteniittia. Päästön tarkoituksena on
saada aikaan mikrorakenne, joka vastaa kappaleen käyttötarkoitusta. Päästön tarkoituksena on myös
karkaisujännitysten poistaminen. Päästökäsittely soveltuu erityisen hyvin työkaluteräksiin, sillä se ei juuri
heikennä niiden kovuutta mutta parantaa toisaalta sitkeyttä huomattavasti.
Martensiitin kovuus kasvaa hiilipitoisuuden kasvaessa. Yli 0,7 % hiiltä sisältävä martensiittinen rakenne
sisältää myös jäännösausteniittia (kuva 7).

Kuva 7. Hiilipitoisuuden vaikutus teräksen kovuuteen.

2.2.6 Nuorrutus /4/
Nuorrutus on lämpökäsittely, jossa teräs karkaistaan ja päästetään sen jälkeen lämpötila-alueelle 500–700
. Nuorruttamalla saadaan erinomainen lujuuden, sitkeyden ja väsymislujuuden yhdistelmä. Nuorrutus on
koneenrakennuksen tärkein lämpökäsittely. Nuorrutuskäsittelyn vaiheet ovat austenointihehkutus,
sammutus ja päästö.
Päästöllä on suuri vaikutus nuorrutetun kappaleen ominaisuuksiin. Päästölämpötilaa muuttamalla voidaan
valita haluttu lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä, katso kuva 8.
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Kuva 8. 42CrMo4 -teräksen nuorrutuspiirustuksia.

2.3 REKRISTAALISAATIOHEHKUTUS /4/
Rekristallisaatiohehkutusta (uudelleenkiteyttämishehkutusta) käytetään kylmämuokkauksessa lujittuneen
teräksen pehmentämiseen. Käsittelyssä kylmämuokkaantuneet rakeet korvautuvat uusilla kiteillä ja
teräkseen palautuvat sen alkuperäiset ominaisuudet. Hehkutuslämpötila on 600–700 °C.
Ilmauunissa suoritettavassa hehkutuksessa teräksen pinnassa tapahtuu hapettumista ja usein myös
hiilenkatoa. Mikäli sellaisia ilmiöitä ei sallita, hehkutus on tehtävä suojakaasussa tai tyhjiössä.

2.4 PINTAKARKAISUMENETELMÄT /12/
Pintakarkaisu on karkaisuprosessi, jossa metallin pintaan lisätään alkuaineita niin, että muodostuu ohut,
kovempi seoskerros. Sillä saavutetaan suuri pintakovuus, mutta säilytetään samalla ytimen hyvä sitkeys.
Pintakarkaisulla saadaan myös väsymislujuutta parantava puristusjännitys kappaleen pintaan.
Suuren pintakovuuden saavuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten hiiletyskarkaisua,
typetystä ja induktiokarkaisua. Eri menetelmät vaikuttavat pintaan eri tavoin, ja pintakarkaisun vaikutus voi
vaihdella 0,2 millimetristä yli 5 millimetriin.
Typetys eroaa muista menetelmistä siten, että se ei ole perinteistä karkaisua. Siinä muodostuva kovuus ei
nimittäin aiheudu martensiitin muodostumisesta, vaan pintaan muodostuvista nitrideistä ja typen
aiheuttamasta liuoslujittumisesta. Typetys kuitenkin luokitellaan pintakarkaisumenetelmäksi, ja sen etuna
ovat vähäiset mittamuutokset. Typetystapoja ovat kaasutypetys, hiilitypetys, mustanitraus ja
plasmatypetys.

2.4.1 Hiiletyskarkaisu /12/
Hiiletyskarkaisussa niukkahiilistä terästä hehkutetaan austeniittialueella hiiltä luovuttavassa väliaineessa.
Karkaisussa pinnan sisustaa suurempi hiilipitoisuus saa aikaan suuremman kovuuden ja väsymislujuutta
parantavan puristusjännityksen kappaleen pintaan. Suuri kovuus saavutetaan usein noin 0,7 %:n
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hiilipitoisuudella. Saavutettava maksimikovuus on noin 59–63 HRC. Pintapaineen kesto on erinomainen ja
taivutusväsymislujuus hyvä, samoin pinnan liukuominaisuudet ovat hyvät.
Hiiletyskarkaisussa teräs kuumennetaan hiiletyslämpötilaan 900–950 °C, pidetään siinä lämpötilassa 0,5–50
tuntia, sammutetaan öljyyn tai veteen ja lopuksi päästetään matalassa lämpötilassa. Hiiletyskarkaisuun
sopivia raaka-aineita ovat hiiletysteräkset, standardi SFS-EN 10084 (18CrNiMo7-6).

2.4.2 Induktiokarkaisu /12/
Induktiokarkaisussa kappaleen pinta kuumennetaan 0,5–10 millimetrin syvyydeltä joko kaasuliekin avulla
tai sähkömagneettiseen induktioon perustuen A3-lämpötilan yläpuolelle. Liekkikarkaisussa kuumennukseen
käytetään happi-asetyleenipolttimen liekkiä. Induktiokuumennuksessa pinta kuumennetaan nopeasti keskitai korkeataajuisella sähkövirralla induktiokelan avulla karkaisulämpötilaan. Välittömästi kuumennuksen
jälkeen kappaleen pinta jäähdytetään vesi- tai vesiemulsiosuihkulla sekä päästetään.
Induktiokarkaisuun soveltuvia raaka-aineita ovat C45E, 34CrMo4, 42CrMo4, 34CrNIMo6, 51Crv4.

Kuva 9. Induktiokarkaistun hammaspyörän martensiittinen pintakerros.

2.4.3 Typetys (nitraus) /12/
Typetysmenetelmiä on paljon, ja niissä kaikissa pintaan johdetaan typpeä niin matalassa lämpötilassa, ettei
teräksessä tapahdu olomuotoalueen muutoksia eikä sen takia myöskään merkittäviä mittamuutoksia.
Käsittelylämpötila on n 450–600 °C, ja tavoitteena on erilaisten nitridien muodostaminen kappaleen
pintaan. Työkappaleen muodonmuutokset ovat typetyksessä erittäin vähäisiä, minkä takia menetelmä
soveltuu erinomaisesti muun muassa erilaisten työkalujen pintakäsittelyyn.
Typetysmenetelmiä ovat esimerkiksi kaasutypetys, hiilitypetys, mustanitraus ja plasmatypetys.
Typetyskerroksen paksuus on tyypillisesti 0,2–0,5 mm ja kovuus 500–1200HV.
Kaasutypetys on termokemiallinen, typen ja kovien nitridisaostumien avulla tapahtuva
pintakarkaisuprosessi. Sen tarkoitus on parantaa kulumiskestävyyttä, pinnan kovuutta ja väsymiskestoa.
Sillä tavalla voidaan käsitellä myös työkaluteräksiä, kuten kuumatyöstö-, kylmätyöstö- ja valuteräksiä,
pursotusruuveja, muottivalutyökaluja, taontamuotteja, alumiinipursotusmuotteja, injektoreja ja
muovimuotteja.
Hiilitypetys on pintakarkaisuprosessin ja typetysprosessin muunnos. Se on lämpökemiallinen
diffuusioprosessi, jossa typpi- ja hiiliatomeja ja erittäin pieni määrä happiatomeja diffusoidaan teräsosan
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pintaan niin, että siihen muodostuu sekä yhdiste- että diffuusiokerros. Pääasiallinen tarkoitus on pinnan
kulumiskeston sekä väsymislujuuden parantaminen.
Hiilitypetyksen käyttökohteita ovat esimerkiksi meisto-, pursotus- ja ruiskuvalutyökalut.
Näiden käsittelyjen jälkeen pinta voidaan vielä hapettaa. Tällöin puhutaan mustanitrauksesta, jolla
saavutetaan typetystä paremmat liukuominaisuudet ja parannetaan korroosionkestävyyttä. Mustanitratun
kappaleen pintapaineen kestokyky on kohtalainen, pinnan taivutusväsymislujuus hyvä sekä pinnan
liukuominaisuudet erinomaiset. (Mustanitrauksen kauppanimiä ovat muun muassa Nitroc, Blacknite ja
Niflon.)
Plasmatypetys /13/ on suhteellisen alhaisessa lämpötilassa toteutettava pintakäsittelymenetelmä, jolla
teräksen pintaan saadaan ohut, kova ja kulutusta kestävä kerros. Plasmatypetys lisää työkalun käyttöikää.
Se soveltuu hyvin erilaisten työkalujen käsittelyyn, koska työkappaleen muodonmuutokset ovat erittäin
pienet.
Esimerkkejä plasmatypetyksen soveltamisesta työkaluihin:
- takomuotti, joka on tehty materiaalista X40CrMoV51 ja karkaistu kovuuteen 38–40 HRC. Aikaisempi
typetysmenetelmä oli suolakylpytypetys. Kun typetysmenetelmä muutettiin plasmatypetykseksi, työkalun
kestoikä nousi 70 %.
- pistin, jolla leikataan tinattuja säilykepurkin kansia. Kesti karkaistuna mutta ilman typetystä noin neljä
tuntia. Materiaalina on X210 Cr12. Perinteisesti typetettynä vaihtoväli on 40 tuntia. Työkalut tylsyivät tai
lohkeilivat. Plasmatypetyksellä saavutettiin 200 tunnin kestoikä, ja vasta sitten työkalu oli teroituksen
tarpeessa. Koska lohkeilua ei ilmennyt, uudelleen teroitus oli mahdollista.
- alumiiniprofiilien pursotustyökalu. Normaalisti pursotustyökalut tehdään kuumatyöstöteräksestä X 40
CrMoV 5 tai vastaavantyyppisestä teräksestä ja perinteisesti ne typetetään joko hiilitypettämällä kaasussa
tai suolakylvyssä tai kaasutypetyksellä. Jo näillä menetelmillä on saavutettu huomattava
kulumiskestävyyden lisäys, mutta plasmatypetyksen on todettu lisäävän kulumiskestävyyttä 100 prosenttia
perinteisiin typetysmenetelmiin verrattuna. Se johtuu siitä, että plasmatypetysprosessissa on mahdollista
ohjata yhdistymiskerroksen koostumusta ja paksuutta.
Typettämiseen soveltuvat lähes kaikki raaka-aineet. Tyypillisiä typetysteräksiä ovat: 32CrAlMo7-10,
34CrAlNi7-10, 31CrMoV9, 42CrMo4, IMACRO NIT, IMANITE M. Ruostumattoman teräksen typetykseen
käytetään plasmatypetystä tai suolakylpytypetystä, koska kaasussa tehtävä typetys ei onnistu.

2.4.4 Laserpintakarkaisu /14/
Laserpintakarkaisussa säde kohdistetaan kappaleen pintaan halutulle alueelle, joka lämpenee
karkaisulämpötilaan. Olennaista laserkarkaisussa on se, että alue lämmitetään lasersäteellä erittäin
nopeasti ja että se myös jäähtyy erittäin nopeasti lämmön siirtyessä kylmempään materiaaliin (nk.
itsesammutus). Nopeista lämpötilanvaihteluista johtuen terästen ominaisuudet ja mikrorakenne ovat
erilaisia kuin perinteisillä menetelmillä karkaistuissa materiaaleissa. Laserkarkaisussa syntyvä martensiitti
on hienorakeista, minkä ansiosta mikrorakenne on sekä kova että sitkeä.
Laserkarkaisussa lämmöntuonti (eli lämpömäärä pituusyksikköä kohti) on pieni, joten on mahdollista
karkaista hyvin monimuotoisia kappaleita. Syntyvät jännitykset ja muodonmuutokset ovat pieniä, joten
ohuitakin rakenteita sisältävät muodot ovat karkaistavissa. Pienen lämmöntuonnin ja säteen joustavan
liikuttelun ansiosta laserkarkaisu on mahdollista myös muiden työstöprosessien, esimerkiksi koneistuksen,
aikana.
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2.4.5 Booraus /10/
Boorikäsittelyllä saadaan aikaan yhtenäinen kova kerros levitettyyn pintaan sen pohjaan asti asti.
Saavutettu kovuus on moninkertainen verrattuna millä tahansa muulla pintakäsittelyprosessilla aikaan
saatuun kovuuteen. Suuren kovuuden ja alhaisen kitkakertoimen yhdistelmä parantaa kulumisen-,
hankauksen- ja väsymisenkesto-ominaisuuksia. Muita boorikäsittelyyn liittyviä etuja ovat kovuuden
säilyminen korkeissa lämpötiloissa ja korroosiosuoja happamissa ympäristöissä.
Boorikäsittely sopii suurimmalle osalle rautapitoisista materiaaleista alumiiniteräksiä lukuun ottamatta.
Boorikäsittelyyn eivät sovellu typetetyt teräkset.
Booraus on sopiva pintakäsittelymenetelmä esimerkiksi terästen kuumataonnassa käytettäviin muotteihin.
Se on nostanut muottien käyttöiän noin viisinkertaiseksi. Muita tyypillisiä työvälineiden käyttökohteita ovat
pursotus- ja ruiskutusmuotit.

2.5 TYÖKALUTERÄKSEN KARKAISU /10/
Työkaluteräksiä käytetään tuotteisiin, joilta vaaditaan suurta kulumiskestävyyttä, kovuutta tai
kuumalujuutta, esimerkiksi eri työkaluihin ja muotteihin, mittavälineisiin ja lastuavan työstön teriin.
Tällaiset työvälineet yleensä karkaistaan. Karkaisun jälkeen ovat vuorossa esimerkiksi hionta, kiillotus ja
pinnoitus. Työkaluterästen karkaisussa on noudatettava työkaluteräksen valmistajan antamia ohjeita.
Työkaluterästä karkaistaessa vaiheet ovat:
1)

rouhintatyöstö

2)

myöstöhehkutus (jännitystenpoistohehkutus)

3)

koneistus työvaroille

4)

karkaisu ja päästö

5)

sammutus tarvittaessa pakkaskarkaisu

6)

päästö

7)

viimeistelykoneistus, tarvittaessa hionta ja kipinöinti

8)

myöstöhehkutus, tarvittaessa kylmä- ja kuumatyöteräksen typetys.

Ensimmäinen työvaihe kaikenlaista työkaluterästä (kylmä- ja kuumatyöterästä ja pikaterästä) karkaistaessa
on aina työkalun karkeatyöstö eli rouhinta. Karkeatyöstössä on aina jätettävä riittävästi työvaraa.
Rouhinnan jälkeinen lämpökäsittely työkalukarkaisussa on myöstö- eli jännitystenpoistohehkutus (katso
kohta 2.2.4). Työkaluteräkseen voi jäädä monessa valmistusvaiheessa sisäisiä jännityksiä. Ne johtuvat
useimmiten siitä, että kappaleen eri osissa tapahtuu pysyvä muodonmuutos. Jännityksiä syntyy muun
muassa karkeatyöstössä. Myöstö vähentää muodonmuutoksen todennäköisyyttä lämpökäsittelyssä tai
jälkityöstössä.
Myöstön jälkeen työkalu koneistetaan vielä työvaroille. Työvarat poistetaan hienotyöstöllä ennen
loppupäästöjä.
Näiden työstövaiheiden jälkeen karkaisu etenee sen mukaan, onko kyseinen työkaluteräs kylmä- tai
kuumatyökaluterästä vai pikaterästä.
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2.5.1 Kylmä- ja kuumatyöterästen karkaisu /10/
Kaikenlaisten työkaluterästen (kylmä- ja kuumatyöteräksen ja pikateräksen) karkaisussa on ensin yhteisiä
työstövaiheita, joiden jälkeen seuraa lämpökäsittely sen mukaan, millaisesta teräksestä on kysymys. Kylmäja kuumatyöterästen karkaisun lämpökäsittelyjen eteneminen esitetään kaavioina kuvissa 10 ja 11.

Kuva 10. Kylmätyöteräksen karkaisun lämpökäsittelyt.

Kuva 11. Kuumatyöteräksen karkaisun lämpökäsittelyt.
Sekä kylmä- että kuumatyöteräksen karkaisu- ja päästövaihe alkaa esilämmityksellä, jossa teräs
kuumennetaan karkaisulämpötilaan. Esilämmitys on toteutettava hitaasti, jotta muodonmuutoksia
vältettäisiin niin pitkälle kuin mahdollista. Kun käytetään vakuumi- ja suojakaasu-uuneja, lämpötilaa
voidaan nostaa hallitusti.
Esilämmityksen jälkeen suoritetaan austenointi eli karkaisukuumennus. Austenoinnissa on valvottava
kuumennusnopeutta, karkaisulämpötilaa ja pitoaikaa.
Teräksen nopeata jäähdytystä austenointialueelta sanotaan sammutukseksi. Sen tarkoituksena on estää
austeniitin hajaantuminen ferriitiksi ja perliitiksi. Mikrorakenteen kannalta nopea sammutus on paras. Jotta
ehkäistäisiin mittamuutoksia, sammutuksen on puolestaan oltava riittävän hidas. Sammutusvälineenä
käytetään niukkaseosteisille teräksille öljyä, jolloin saadaan hyvä kovuus myös suuriin kappaleisiin.
Seosteräksille käytetään lämpökylpyä, joka on useimmiten turvallisin menetelmä. Kun seosteräksille
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käytetään ilmaa tai typpeä, mittamuutokset jäävät pienemmiksi. Martensiitin muodostumiseen liittyy
tilavuuden kasvu.
Sammutuksen jälkeen teräs on kovaa ja haurasta ja siinä on suuria jännityksiä.
Ensimmäinen päästö on suoritettava kappaleen ollessa vielä lämmin. Ennen toista päästöä kappaleen on
saavutettava huonelämpötila.
Päästön vuoro on viipymättä sammutuksen jälkeen. Sammutus keskeytetään 50–70 C:n lämpötilassa ja
aloitetaan päästö. Päästölämpötila säädetään ihanteelliseksi haluttujen kovuus- ja sitkeysarvojen ja
mittamuutosten perusteella. Minimilämpötila on 180–200 C. Päästölämpötilan nostaminen laskee
kovuutta.
Kutakin kylmä- tai kuumatyöteräksistä työkalua kohden päästöjä tehdään vähintään kaksi.. Työkaluterästä
pidetään jokaisella päästökerralla vähintään kaksi tuntia täydessä päästölämpötilassa. Lämpökäsittelyn
suunnittelun apuvälineenä käytetään päästökäyrää.
Kovuusarvo ratkaisee, mitä päästökäyrää tulisi käyttää. Kannattaa pyrkiä matalaan lämpötilaan, sillä päästö
voidaan uusia, jos kovuutta pitää vähentää. Päästössä sallitaan ilma-atmosfääri (kiertoilmauuni), suojakaasu
tai vakuumi (alipaine).
Teräksen lämpökäsittelyssä austeniitin hajautumisen kautta syntyviä rakenteita voidaan tarkastella
parhaiten käyttämällä hyväksi S-käyriä, joita saa pyydettäessä työkaluterästen toimittajilta. S-käyrät
kuvaavat austeniitin hajaantumista, ja isotermiset S-käyrät ilmoittavat hajaantumisen eri vakiolämpötiloissa
ajan funktiona. Käyrät ovat apuna etappi- ja bainiittikarkaisun suunnittelussa.
Työkalun koneistuksessa jääneet työvarat viimeistellään valmiiksi (tarvittaessa hiotaan ja kipinöidään).
Viimeisenä ovat vuorossa karkaistujen työkalujen myöstöhehkutus, typetys tai muut käsittelyt. Karkaistujen
työkalujen jännitystenpoisto on matalalämpötilakäsittely. Lämpötila on 25 C edellisen päästölämpötilan
alapuolella. Tämä käsittely ei pehmennä karkaistua ja päästettyä työkalua vaan pienentää jännityksen tasoa
ja päästää uudelleen karkaistut kerrokset hitsatuista ja kipinätyöstetyistä työkaluista. Säännöllisesti
käytettynä jännityksenpoisto vähentää tuotantotyökalujen kuumahalkeilua ja pidentää niiden käyttöikää.

2.5.2 Pikateräksen karkaisu /6/
Pikateräksen lämpökäsittely ei periaatteessa eroa edellä esitetystä kylmä- ja kuumatyöterästen
lämpökäsittelystä. Pikateräskarkaisun kulku on kaaviomaisesti esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Pikateräksen karkaisu.
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Pikateräksen karkaisu alkaa myöstöhehkutuksella. Sen jälkeen varsinainen karkaisu aloitetaan
esilämmityksellä. Pikateräs vaatii huolellisesti suoritetun esikuumennuksen, mikä tapahtuu kahdessa tai
kolmessa vaiheessa. Ensiksi mainitussa tapauksessa esikuumennuslämpötilat ovat noin 600–900 C,
jälkimmäisessä noin 550, 850 ja 1050 C. Hyvin suoritettu esikuumennus vähentää kappaleen
muodonmuutoksia ja lyhentää uunissa pidon aikaa. Sen jälkeen suoritetaan karkaisukuumennus eli
austenointi.
Pikateräkset ovat ilmaan karkenevia. Tästä syystä pikateräkset sammutetaan joko öljyyn, painetyppeen tai
kuumakylpyyn ja siitä edelleen ilmaan. Nykyisin myös alipainekarkaisua käytetään pikateräksen karkaisuun,
ja sitä suositellaan käytettäväksi etenkin monimutkaisiin työkaluihin.
Pikateräksen päästö toteutetaan 540–590 C:n lämpötilassa mahdollisimman hyvän sekundaarisen
karkenemisen saavuttamiseksi. Päästö on suoritettava ensi tilassa sammuttamisen jälkeen, jolloin estetään
jäännösausteniitin stabiloituminen. Ensimmäisessä päästössä jäännösausteniitista muodostunut
martensiitti (20–30 %) on ehdottomasti päästettävä uudelleen. Runsashiiliset pikateräkset on päästettävä
kolme kertaa. Päästökäyrä on lämpökäsittelyn suunnittelun apuväline.

2.5.3 Bainiittikarkaisu työkaluteräksille /6/
Seostettujen työkaluterästen ja etenkin pikaterästen kriittinen jäähtymisnopeus on niin pieni, että niille
soveltuu bainiittikarkaisu. Siinä teräs sammutetaan karkaisulämpötilasta käyttämällä sammutustapana
kylpyä. Kylvyn lämpötila valitaan teräslajin mukaan S-käyrässä esiintyvän bainiittileuan kohdalta (lämpötila
on n. 250–350 C). Kylvyn jälkeen kappale saa jäähtyä vapaasti ilmassa heti, kun austeniitti on muuttunut
kokonaan bainiitiksi. Bainiittikarkaisun jälkeen vuorossa on päästö ihan niin kuin öljyyn tai muihin
väliaineisiin tehdyn sammutuksen jälkeen.
Bainiittikarkaistuilla teräksillä on selvästi parempi iskusitkeys kuin perinteisellä tavalla karkaistulla
teräksellä. Osittain tämä iskusitkeyden parantaminen on saatu aikaan kovuuden ja kulumiskestävyyden
kustannuksella.

2.6 PAKKASKARKAISU /10/
Teräksen jäähdytys- ja pakkaskarkaisulla tarkoitetaan lisäkäsittelyjä, joiden avulla voidaan helpottaa
austeniitin muuttamista martensiitiksi. Pakkaskarkaisu suoritetaan työkaluteräksillä varsinaisen karkaisun,
päästö- ja sammutusvaiheen jälkeen, ennen useampikertaisia päästöjä.
Työvälinevalmistajat voivat käyttää pakkaskarkaisua työkalujen, kuten porien, vetotyökalujen, leikkaimien,
kalvaimien, otsajyrsimien, muottien, kulutuskestävyyden lisäämiseen.
Myös mittavälineille, tulkeille ja tarkoille pistintyynyille suoritetaan pakkaskarkaisua, jotta kappaleet
säilyttäisivät mittansa.
Aina, kun karkaisu suoritetaan lämpökäsittelyn yhteydessä, toivotaan, että austeniitti muuttuisi kokonaan
martensiitiksi ennen päästöä. Käytännössä olosuhteet vaihtelevat kuitenkin suuresti, ja 100-prosenttista
muuttumista tapahtuu harvoin, jos koskaan.
Mielipiteet jäännösausteniitin tarpeellisuudesta ja määrästä vaihtelevat sen mukaan, mikä on tuotteen tai
työkalun käyttö. Pakkaskarkaisulla saavutetaan ainakin kaksi positiivista seikkaa. Ensimmäinen on pinnan
kovuuden paraneminen austeniitin hajotessa täydellisemmin eli muuttuessa martensiitiksi. Toinen etu on,
että valmiin kappaleen muodoissa mitat pysyvät entistä paremmin.
Mikäli suoritetaan hionta, kolmas etu on pienempi taipumus hiontahalkeamiin.
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Toisin kuin pintakäsittelyssä, pakkaskarkaisun tuloksena saavutettu muutos on yhtenäinen koko
kappaleessa ja kestää yhtä kauan kuin itse työkalu riippumatta myöhemmistä kiillotuksista tai
uusintahionnoista.

2.7 LÄMPÖKÄSITTELYYN TARKOITETUT UUNIT JA LAITTEET
Lämpökäsittelyuunit jaetaan toimintatapansa mukaan panosuuneihin ja jatkuvatoimisiin uuneihin.
Panosuuneissa käsiteltävät kappaleet (työkalut) jaetaan joko panostusalustoille tai panostuskoreihin
panostuseriksi.
Lämpökäsittelyuunien, alipaine- ja suojakaasu-uunien, tarkka lämpötilan valvonta ja sammutusnopeus ovat
tärkeitä toimintoja. Samoin laadunvarmistuksessa tarvittavat kovuusmittareiden tulee olla kalibroituja, ja
tulokset on tarkastettava vähintään päivittäin.
Alipaineuunissa karkaistava kappale kuumennetaan alipaineessa ja sammutetaan paineistetussa
typpikaasussa. Tämän menetelmän etuna on erinomainen pinnanlaatu. Siinä ei tapahdu hapettumista eikä
hiilenkadosta johtuvia ongelmia. Käsiteltävien kappaleiden pinta voidaan säilyttää puhtaana sen mukaan,
mikä on alipaineen ja lämpötilan taso. Puhtaus taas edistää jälkikäsittelyä, kuten hiomista tai kiillotusta.
Päästö voidaan suorittaa samassa tai erillisessä uunissa. Uuni soveltuu muovimuottien, painevalumuottien
ja leikkuu- ja muovaustyökalujen karkaisuun.
Suojakaasu-uunin sammutus tapahtuu öljyyn, kaasuun, suolakylpyyn tai ilmaan. Uunilla pitää aina olla
erilliset päästöuunit.
Panostustekniikka eli uunin täyttötapa on tärkeä. Älä vie uuniin suuria kappaleita yhdessä pienten
kappaleiden kanssa. Aseta kappaleet niin, että kuumennus ja sammutus onnistuvat tasaisesti, ja tue
kappaleet hyvin. Valvo lisäksi panoksen kokoa, jotta sammutus onnistuttaisiin toteuttamaan riittävän
nopeasti. Käytä työkaluihin kiinnitettyjä termoelementtejä (Tp ja Ts) todellisen lämpötilan mittaamiseen.

2.8 MITTAMUUTOKSET KARKAISUSSA
2.8.1 Karkaisussa syntyvät jännitykset /8/
Kun kappaletta kuumennetaan, lämpölaajeneminen ja lämpötilaerot synnyttävät lämpöjännityksiä.
Jännitysten määrän sanelee kuumennuksen epätasaisuus. Jos kuumennus on epätasainen ja liian nopea,
tilavuus kasvaa eri tavalla eri paikassa. Syntyy voimakkaita jännitystiloja ja osien välille voi kehittyä
muotoeroja. Sammutuksessa lämpötilaerojen aiheuttamat vetelyt ja mittamuutokset ovat vielä
huomattavasti suuremmat kuin kuumennuksessa. Esimerkiksi veteen tai öljyyn sammutettaessa
lämpötilamuutokset ovat rajuja.

Kuva 13. Kovuuden vaihtelu. Kuvassa näkyy
ylempänä hiiliteräksestä valmistettu kappale,
jossa jäähtymisnopeus on vaihdellut eri
ainevahvuuksista johtuen. Siksi ohuet seinämät
ovat huomattavasti kovempia kuin paksut
seinämät. Alla sama kappale, joka on valmistettu
sopivasta seosteräksestä. Siitä tulee kauttaaltaan
saman kovuinen.
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Kuva 14. Holkkimaisen kappaleen sammutus.
Kappaleen sammutusasennolla on erittäin tärkeä
merkitys. Mikäli holkki sammutetaan
vasemmanpuoleisessa asennossa, siitä tulee
soikea, kun taas oikeanpuoleisessa asennossa
sammutettuna soikeutta ei ilmene.

Kuva 15. Haarukkakappaleen sammutus.
Haarukkakappale aukeaa oikeanpuoleisessa ja
pienenee vasemmanpuoleisessa
sammutusasennossa.

2.8.2 Muodonmuutosten minimointi /8/
Pienin muodonmuutos saadaan, jos noudatetaan tiettyjä toimenpiteitä. Ensiksikin konstruktion on oltava
yksinkertainen ja symmetrinen. Työstöjännitykset pitäisi poistaa karkeatyöstön jälkeisellä
myöstöhehkutuksella, karkaisukuumennus tulisi tehdä hitaasti ja olisi käytettävä sopivaa teräslajia. Kappale
pitää myös jäähdyttää mahdollisimman hitaasti karkaisun yhteydessä. Päästön lämpötilan on oltava sopiva.

2.8.3 Mittamuutosten vähentäminen /8/
Karkaisussa ja päästössä esiintyy mitta- ja muodonmuutoksia. Syynä ovat aineen sisäiset jännitykset. Ne
voidaan jakaa työstöjännityksiin, lämpöjännityksiin ja muutosjännityksiin.
Karkaisussa tapahtuu aina muodonmuutos. Lisäksi päästössä tapahtuu mittamuutos sen mukaan, mikä on
lämpötila.
Käytön yhteydessä tapahtuvia mittamuutoksia voidaan vähentää usealla peräkkäisellä päästöllä.
Ensimmäisellä päästöllä vähennetään sisäisiä jännityksiä ja edistetään martensiitin muodostumista. Toisella
ja kolmannella päästöllä vähennetään jäännösausteniitin martensiittimuutoksesta aiheutuvia jännityksiä.
Myös suuret jäännösausteniittipitoisuudet aiheuttavat mittamuutoksia.
Jäännösausteniitin määrää voidaan pienentää sammuttamalla kappaleet -70 – -90 C:n välillä eli niin
sanotulla pakkaskarkaisulla. Näin jäännösausteniitti muuttuu martensiitiksi. Sen jälkeen on tarpeellista
suorittaa päästö rakenteeseen syntyneiden jännitysten vähentämiseksi ja vasta muodostuneen martensiitin
sitkeyden kasvattamiseksi.

2.8.4 Karkaistavien kappaleiden muotoiluvihjeitä /7/
Ihanteellinen, järkevä muotoilumalli kappaleelle on se, että siinä on erittäin tasapainoinen
massajakautuma. Silloin kappaleen pinnan jokainen kohta vastaanottaa ja luovuttaa saman määrän lämpöä
samalla nopeudella sekä kuumennuksessa että jäähdytyksessä. On luonnollista, että todellisuudessa
ihanteellista mallia ei saavuteta. Suunnittelijan tehtävä on kuitenkin päästä niin lähelle ihannetta kuin
mahdollista.
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väärin
ei toivottava
oikein
paras
Kuva 16. Kappale, jossa halkaisija muuttuu ilman pyöristystä, on karkaisun kannalta huono ratkaisu. Yleensä
tällainen kappale halkeaa karkaisussa ylimenokohdasta. Ylimenokohtaan on mahdollisuuksien mukaan
laitettava iso pyöristyssäde tai se on muotoiltava niin, että halkaisija muuttuu vähitellen.

väärin
oikein
Kuva 17. Laatassa olevan reiän kulmat on pyöristettävä

väärin
oikein
Kuva 18. Jännityshuippuja esiintyy myös laattojen terävissä ulkonurkissa, joten ulkokulmat ja reunat on niin
ikään pyöristettävä.

väärin
oikein
Kuva 19. Reiän ja ulkoreunan väliin on jätettävä ainetta vähintään 2 x laatan paksuuden (T) verran.

väärin
oikein
Kuva 20. Laatan kiinnitysreikien etäisyyden laatassa olevasta reiästä on oltava enemmän kuin 2 x levyn
paksuus (T).
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väärin
oikein
Kuva 21. Tässä esimerkissä on kappale, jossa terävien kulmien lisäksi on massakeskittymä. Nurkat on
pyöristettävä ja massakeskittymään voidaan esimerkiksi porata ylimääräinen reikä.

väärin
oikein, pyöristys
Kuva 22. L-muotoisessa kappaleessa pyöristys sisänurkkaan on tärkeä, koska jollei kappale mene rikki
karkaisussa, ainakin se vääntyy.

väärin
oikein
Kuva 23. Mikäli kappaleessa on esimerkiksi iso reikä toisessa päässä ja massakeskittymä toisessa päässä,
parempi tehdä kappale kahdesta osasta.

väärin
oikein
Kuva 24. Ohuet osat jäähtyvät karkaisussa ensin, jolloin niiden lopullinen mitta on eri kuin varsinaisen
massiivisen osan. Tämä aiheuttaa vääntymistä ja halkeamista. Tästä ongelmasta päästään tekemällä osat
insatseina.

väärin
oikein
Kuva 25. Kiilauran paikka hammaspyörässä hampaan alla eikä juuressa.
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väärin
oikein
Kuva 26. Kiinnitysreikä ei saa koskaan loppua kappaleen halkaisijan muutoskohtaan. On tehtävä joko
matalampi kiinnitysreikä tai porattava reikä läpi.

väärin
oikein
Kuva 27. L-muotoinen kappale on tehtävä mieluummin kahdesta erillisestä kappaleesta.

2.9 ALUMIINIEN LÄMPÖKÄSITTELYT /12/
Tyypillisiä lämpökäsiteltäviä alumiiniseoksia ovat 2000-, 6000- ja 7000-sarjojen alumiinit. Alumiinin ja sen
seosten lämpökäsittelyjä ovat:
1) Tasaushehkutus, jota käytetään tasoittamaan valun yhteydessä syntyneitä seosaineiden
suotaumia.
2) Jännitystenpoistohehkutus, jota käytetään valettujen, muovattujen ja hitsattujen rakenteiden
käsittelyyn.
3) Pehmennyshehkutus eli rekristallisaatiohehkutus, joka on alumiinin ja sen seosten tavallisin
lämpökäsittely kylmämuokkauksen jälkeen. Käsittelyssä muokkauslujittumisen seurauksena
lujittunut rakenne pehmenee ja kiteytyy uudelleen.
4) Erkautuskarkaisu. Alumiiniseoksista 2000-, 6000- ja 7000-sarjan alumiinit soveltuvat lujitettaviksi
erkautuskarkaisulla. Erkautuskarkaisu käsittää seuraavat käsittelyt: liuotushehkutus, sammutus ja
erkautus.

3 PINNOITUSMENETELMÄT /19/
Koneenosan tai rakenteen kuormitus kohdistuu pääosin pintaan. Siksi on tarkoituksenmukaista parantaa
erityisesti pinnan ominaisuuksia ja jättää sisusta vähemmälle huomiolle. Tässä luvussa esitellään pintaan
kohdistuvia lämpökäsittelyjä ja pinnoituksia.
Pinnoitus on tärkeä vaihe metallista tuotetta käyttöön saateltaessa. Jos metallituotetta ei pinnoiteta, sen
korroosionkesto ja ulkonäkö jäävät monessa käyttökohteessa puutteellisiksi.
Työvälineiden pinnoitteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kovuus (joka vaihtelee välillä 1000–5000 HV),
lämmönkesto (380–1100 °C) ja kitkakerroin (0,1–0,5, nämä arvot ovat suhteelliset kitkakertoimet, metalli
vastaan metalli = 1). Pinnoitteiden paksuudet vaihtelevat tyypillisesti 1–10 µm:n välillä käyttökohteesta
riippuen.
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3.1 ELEKTROLYYTTISET PINNOITUKSET /15/
Teräksen elektrolyyttisistä pinnoitteista yleisin on sähkösinkitys. Sillä käsittelyllä syntyvä pinnoite antaa
kohtuullisen korroosiosuojan ja miellyttävän ulkonäön pienin kustannuksin. Pinnoitetta käytetään usein
myös maalauksen alla parantamaan korroosio-ominaisuuksia ja maalin kiinnipysyvyyttä.

3.2 PVD-PINNOITUS /19/

Kuva 28. Pinnoitetut kovametallit.
PVD eli fysikaalinen kaasufaasipinnoitus /16/ (Physical Vapour Deposition) on tyhjiötekniikkaa, jonka avulla
työkaluihin voidaan valmistaa erittäin ohuita, kulumiselta suojaavia ja kitkaa pienentäviä kovapinnoitteita.
Olennaista menetelmässä on kiinteän materiaalin, kuten metallin tai metalliseoksen, höyrystäminen, ja
usein se toteutetaan plasman eli sähköisesti varatun kaasun avulla. Sekä metalliatomeja että -ioneja
sisältävä höyrystynyt metalli muodostaa pinnoitteen kondensoitumalla perusaineen pinnalle.
Lastuavat terät ovat nykyisin 80–90-prosenttisesti pinnoitettua kovametallia.
PVD-pinnoitusta käytetään parantamaan työkalujen ja komponenttien ominaisuuksia. Tällä menetelmällä
valmistettavat pinnoitteet ovat erilaisia nitridejä, oksideja, karbideja tai niiden yhdistelmiä. Yleisimpiä PVDmenetelmiä ovat tyhjiökaaripurkaus, reaktiivinen sputterointi ja ionisuihku. Kaikki menetelmät vaativat
toimiakseen erittäin korkean tyhjiön sekä 100–540 °C:n lämmön.
Yleisimpiä PVD-pinnoitteita ovat muun muassa TiN, TiCN, CrN, TiAlN, AlCrN ja Al2O3. Myös joitain DLCpinnoitteita (Diamond Like Carbon) valmistetaan PVD:llä. Usein pinnoite myös räätälöidään käyttökohteen
mukaan.
Kuva 29. PVD-tekniikka. Tässä materiaali
höyrystyy, kondensoituu ja jähmettyy pinnalle.
Tämä tapahtuu tyhjiössä. Pinnoituslämpötilan on
oltava 180–500 C aina kunkin pinnoitteen
mukaan vaihdellen. Kyseessä on kohdistettava
prosessi, eli vain kammiossa paljaana oleva saa
pinnoitteen.
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3.2.1 PVD-pinnoitus lastuavissa työkaluissa /19/
Työkalut ovat yleensä kovametallia tai pikaterästä, ja molempia materiaaleja voidaan pinnoittaa PVD:llä.
Lastuavissa työkaluissa pinnoite tuo monia etuja. Metallia työstettäessä pinnoite erottaa työkalun ja
työstettävän metallin toisistaan. Pinnoite estää materiaalien kylmähitsautumisen, mikä puolestaan estää
irtosärmän muodostumisen teräsärmään ja parantaa lastun poistoa. Nykyaikaisten pinnoitteiden
tärkeimpiä ominaisuuksia on lämmönkesto. Se mahdollistaa suuremmat lastuamisnopeudet ja lastuamisen
ilman lastuamisnesteitä. Pinnoitteen kovuus puolestaan estää mekaanista kulumista. Pinnoitetulla
työkalulla saavutetaan korkeammat lastuamisarvot, pidempi käyttöikä sekä parempi prosessivarmuus.
Pinnoitteen valinta riippuu työstötavasta, työstettävästä materiaalista, työkalun materiaalista ja
lastuamisnopeudesta. Osa uusimmista pinnoitteista (esimerkiksi Al2O3) vaatii lämpöä toimiakseen. Jos
lastuamisnopeus on pieni, ei synny lämpöä eikä pinnoitteesta saada hyötyä. Tällöin pinnoitteen
lämmönkestolla ei ole merkitystä, ja pinnoite valitaan materiaalien välisen kitkan ja kulumiskestävyyden
mukaan.
Monet työkalut voidaan teroittaa ja pinnoittaa käytön jälkeen uudelleen. Kun pysytään terävalmistajan alun
perin määrittämässä muodossa ja käytetään alkuperäistä vastaavaa pinnoitetta, työkalusta saadaan uuden
veroinen. Näin toimittaessa voidaan käyttää työkaluvalmistajan suosittelemia lastuamisarvoja ja saavuttaa
sama tuottavuus kuin uudella työkalulla, mutta huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.

3.2.2 PVD-pinnoitus ohutlevytyökaluissa /19/
Ohutlevytyökalujen pinnoitteissa mekaaninen kulutuksen kesto ja kitkaominaisuudet ovat tärkeimpiä
ominaisuuksia. Pinnoitteen toimivuuteen vaikuttaa myös työkalun pinnanlaatu. Lankasahattu tai
kipinätyöstetty pinta ei sovellu sellaisenaan pinnoitettavaksi, sillä pinnoitteen ja työkalun perusaineen väliin
jää lankasahauksessa syntynyt kerros, ”white layer”. Tämä kerros tulee poistaa ennen pinnoitusta.
Levyä lävistäviä pistimiä pinnoittamalla pyritään estämään materiaalin tarttuminen pistimeen ja
pienentämään voimaa, jolla pistin vedetään pois isketystä reiästä. Lävistettävä materiaali puristuu työkalun
ympärille, ja mitä suurempi voima poistovetoon vaaditaan, sitä enemmän särmä vahingoittuu. Jos voimat
ovat todella suuria, pistin saattaa katketa reikään.
Syvävetotyökaluissa ja muissa muovaavissa työkaluissa pinnoitteilla parannetaan työkalun ja muovattavan
materiaalin välisiä liukuominaisuuksia. Varsinkin tarttuvia ja galvanoituja materiaaleja muovatessa pinnoite
estää tehokkaasti materiaalin tarttumisen työkaluun. Muovauksessa materiaali liukuu pinnoitetta pitkin ja
pinnoitteeseen kohdistuu pistemäisesti suuret voimat. Sen vuoksi muovaavan työkalun pinnanlaadun tulee
olla esimerkiksi pistimen pinnanlaatua parempi. Jos työkalun pinnanlaatu on heikko, voimat kohdistuvat
esimerkiksi hiontajäljen harjanteisiin ja pinnoite saattaa repeytyä niistä irti.
Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi vetopainimen vetosärmät tulee kiillottaa ennen pinnoittamista. Hyvä
etukäteishionta ja -kiillotus pidentävät pinnoituksen huoltoväliä ja työkalun käyttöikää. Lisäksi
syvävedettävien lopputuotteiden laatu paranee, mikä puolestaan pienentää hylkyprosentteja ja vähentää
kappaleiden jälkityöstöön käytettävää aikaa. Pinnoituksen ansiosta myös voiteluaineita tarvitaan
vähemmän. Jossakin tapauksessa syväveto voidaan hoitaa kokonaan ilman voitelua.

3.2.3 PVD-pinnoitus ruiskuvalumuoteissa /19/
Pinnoitteella haetaan usein tapauskohtaisesti jotain tiettyä ominaisuutta, jonka tarkoitus on parantaa jotain
käyttöä mahdollisesti hankaloittavaa muotin ongelmaa. Käytetyt pinnoitteet ovat usein samoja kuin
metallintyöstötyökaluissa (esimerkiksi TiN ja CrN).
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Muotin liikkuvissa osissa halutaan estää metallien kiinnileikkaantumista, ja tuotepintoja pyritään
suojaamaan mekaaniselta tai kemialliselta rasitukselta. Esimerkiksi lasi ja muut muovin täyte- ja lisäaineet
altistavat tuotepinnat kulumiselle. Varsinkin herkkien pintojen, kuten etsattujen ja peilien, kestoa voidaan
pidentää pinnoittamalla.
Pinnoitteet parantavat myös muovin juoksevuutta ja helpottavat muovituotteen irtoamista muotista.
Muovi juoksee pinnoitetta pitkin matalammassa lämpötilassa, jolloin muottiin kohdistettavaa lämpöä
voidaan laskea. Se puolestaan mahdollistaa lyhyemmät valmistusajat. Hyvin irtoava tuote estää muotin
likaantumista, mikä puolestaan vähentää puhdistustarvetta ja tuotepintojen vaurioitumisriskiä.

3.3 TYÖKALUALUMIINIEN PINNOITUKSET /5/
Alumiineja käytetään monesti ilman pintakäsittelyä. Mikäli työvälineen pinnalta vaaditaan alhaista kitkaa
(kuten ohjaimissa) tai muottipesissä entistä parempaa kulumiskestävyyttä, on mahdollista käyttää erilaisia
pinnoitteita. Tavallisesti käytettyjä menetelmiä ovat anodisointi, kemiallinen nikkelöinti ja kovakromaus.
Pinnoitteilla voidaan saavuttaa suuriakin kovuuksia, mutta on muistettava, että pinnoitekerros ei paranna
perusaineen puristuslujuutta. Perusaineen lujuusarvot määräävät aina sallitun kuormituksen myös
pinnoituksen jälkeen.

3.3.1 Anodisointi /5/
Useat työkalualumiinilajit voidaan anodisoida paremman kulumiskestävyyden ja alhaisemman kitkan
saavuttamiseksi. Käsittelyllä voidaan saavuttaa pintakovuuksia, jotka vastaavat teräksessä noin 65 HRC:n
kovuutta. Pinnoituksen paksuus on tavallisesti 20–50 µm. Vaikka pinnoitekerros on kova, on hyvä muistaa,
että kerros ei pysty kantamaan kovin suuria puristusvoimia.
Anodisointia käytetään rajoitetusti työkalumuotin muottitilaan, koska alumiini ja pinnoite laajenevat eri
tavoin ja siitä voi seurata muotin pinnan pilaavia hiushalkeamia. Jos kyseessä eivät ole varsinaiset
muottipinnat, vaan esimerkiksi luistien vastapinnat ja ulostyöntötappien reiät, ilmiöllä ei ole suurta
merkitystä. Anodisointi aiheuttaa mittamuutoksia työvälineeseen, mikä on huomioitava työvaroissa.
Anodisointi tunnetaan myös nimellä eloksointi.

3.3.2 Kemiallinen nikkelöinti
Kemiallisella nikkelipinnoituksella on mahdollista päästä noin 50 HRC:n kovuuteen. Pinnoitekerroksen
paksuus on yleensä 0,03–0,1 mm. Pinnoite suojaa muottipinnat kulumiselta ja parantaa alumiinin
korroosionkestävyyttä.

3.3.3 Kovakromaus
Alumiiniseoksille kehitetyillä menetelmillä on mahdollista päästä noin 80 HRC:n kovuuksiin. Pinnoituksen
kerrospaksuus on tavallisesti 0,1–0,2 mm. Sen korroosionkesto on hiukan alhaisempi ja kitkakerroin
suurempi kuin kemiallisilla Ni-kerroksilla.

4 KARKAISTUJEN KAPPALEIDEN KOVUUSMITTAUS /6/
Yleisimpiä kovuudenmittausmenetelmiä ovat Rockwell, Brinell ja Vickers. Menetelmät eroavat toisistaan
mittausalueiden ja mittapään muodon osalta. Eri menetelmillä mitattuja kovuusarvoja voidaan vertailla
suuntaa antavasti muunnostaulukkojen avulla.
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4.1 ROCKWELL-MENETELMÄ
Rockwellin kovuus- ja pintakovuuskokeissa (SFS-EN ISO 6508-1) käytetään kovuuden määrittämiseksi
timanttikartio- tai kovametallikuulapaininkärkeä. Timanttipaininkärkeä pidetään yleisesti Rockwellin
kokeessa vakiopaininkärkenä. Kovuusarvoista käytetyin asteikko on ”C”, merkintä HRC, esim. kovuus 60–63
HRC. Käyttöalue on 20–70 HRC, siis karkaistut ja nuorrutetut teräkset. Menetelmässä mitataan painuman
syvyyttä, ja mittausvoima on 1471 N.
Käytännön suorituksessa kappaleen pinnan on oltava hienohiottu ja puhdas eikä siinä saa olla
voiteluaineita. Mittausalustan pitää olla tukeva.

4.2 VICKERSIN MENETELMÄ
Vickersin menetelmässä materiaalin kovuus määritellään neliöpohjaisella säännöllisellä timanttipyramidilla,
jonka vastakkaisten sivujen välinen kulma on 136 Laite painetaan koekappaleeseen koevoimalla F.
Koevoiman F poistamisen jälkeen mitataan koekappaleen pintaan jääneen painuman lävistäjät d1 ja d2
(kuva 30). Vickersin kovuus on koevoiman ja painuman pinta-alan lukuarvojen suhde (SFS-EN ISI 6507-1).
Painuman sivujen pituudet on mitattava mikroskoopin avulla.
Kovuuden yksikkö tunnetaan Vickersin kovuutena (HV). Merkintä esimerkiksi kovuus 440HV30. 30 on
koevoiman F likimääräinen suuruus kilogrammavoimana 30 kg = 294,2 N.
Vickersin menetelmä on usein helpompi käyttää kuin muut kovuudenmittaustavat, sillä siinä vaaditut
laskentamenetelmät ovat riippumattomia painimen koosta ja toisaalta samaa paininta voidaan käyttää
kaikille materiaaleille kovuudesta riippumatta.

Kuva 30. Vickers-kovuuskoe. Kuvassa näkyvät käytettävä timanttipyramidi ja kovuusmittausjälki.

4.3 BRINELLIN KOVUUSKOE
Menetelmässä mitataan teräs- tai kovametallipallon painuman pinta-alaa tietyllä koevoimalla (koevoimat
10–30000 N) mittausajan ollessa vakio (SFS-EN ISO 6506-1). Kaaviokuva Brinellin kovuuden mittaamisesta
on esitetty kuvassa 31. Brinellin kovuus on kuormitusvoima newtoneina painuman kalottipinta-alaa
kohden. Pinta-ala annetaan millimetrinä. Brinellin kovuusarvo merkitään esimerkiksi seuraavasti: kovuus
200 HB. Teräspallo soveltuu käytettäväksi 450 HB:n kovuuksiin saakka. Menetelmä vaatii hiotun pinnan ja
tukevan kuormitusalustan, ja koevoimana käytetään niin isoa voimaa kuin mahdollista. Soveltuu erityisesti
pehmeille ja nuorrutetuille teräksille.
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Kuva 31. Brinellin kovuuskoe kaaviokuvana.
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