
LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph von Rentzell 

 

KORKEAN LÄMPÖTILAN PAINEMUOTIN MATERIAALIEN VERTAILU JA 

ALUSTAVA VALINTA TARKKUUSSARJATUOTANTOON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat: Prof. Harri Eskelinen  

DI Riku Neuvonen   



TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

LUT Energiajärjestelmät 

LUT Kone 

 

Christoph von Rentzell 

 

Korkean lämpötilan painemuotin materiaalien vertailu ja alustava valinta 

tarkkuussarjatuotantoon 

 

Diplomityö 

 

2020 

 

116 sivua, 37 kuvaa, 25 taulukkoa ja 4 liitettä 

 

Tarkastaja:  Professori Harri Eskelinen  

 DI Riku Neuvonen 

 

Hakusanat:  painemuotti, materiaalinvalinta, korkea lämpötila, tarkkuussarjatuotanto. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli vertailla materiaaleja ja tehdä alustava valinta korkean 

lämpötilan painemuottia varten. Materiaalien tuli lisäksi sopia käytettäväksi 

tarkkuussarjatuotantomuottiin, minkä vuoksi tuotekohtaiset muottikustannukset oli rajattu. 

Olosuhteissa toimimista ja kustannuksia lukuun ottamatta muotilla ei ollut muita 

vaatimuksia, minkä takia potentiaalisten muottimateriaalien määrä oli erittäin laaja ja 

alustava valinta riippuvainen muottikonseptista.  

 

Materiaalinvalintaprosessi aloitettiin suhteellisen laajalla kirjallisuustutkimuksella, jossa 

tutkittiin määritetyissä olosuhteissa tapahtuvia vaurioita, materiaaliryhmien ominaisuuksia, 

vastaavanlaisissa olosuhteissa toimivia sovelluksia ja materiaaleja ja sarjatuotannossa 

käytettävän muotin kustannus- ja laatutekijöitä. Kirjallisuustutkimusten tulosten ja 

systemaattisen koneensuunnittelun avulla kehitettiin muottikonsepti, jolle valittiin 

materiaalit systemaattisen materiaalinvalintaprosessin mukaisesti.  

 

Kehitetty muottikonsepti koostuu tukirakenteesta ja kertakäyttöisistä hylsyistä. Hylsyt 

asetetaan tukirakenteeseen valmistettavan tuotteen ja tukirakenteen väliin. Tällä periaatteella 

muotin huoltokustannukset vähenevät, mutta käyttökustannukset kasvavat. Tämä koettiin 

kannattavaksi vaihtoehdoksi poikkeuksellisen suurien lämpökuormien aiheuttaman 

kulumisen ja sitä seuraavan huollontarpeen vuoksi. Systemaattisen materiaalinvalinnan 

tuloksena hylsymateriaaliksi valittiin EN DC01 teräs, joka tulisi pinnoittaa 

zirkoniumdioksidi tai boorinitridi pohjaisella lämpösuoja- tai voiteluaineella. Tukirakenteen 

materiaali riippuu prototyypin yhteydessä mitatuista lämpökuormista, jotka kohdistuvat 

hylsyn läpi tukirakenteeseen. Prototyypin tukirakenteen materiaaliksi valittiin EN 1.2344 

teräs.  

  



ABSTRACT 

 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Christoph von Rentzell 

 

High temperature pressure die material comparison and preliminary selection for 

high accuracy mass production.  
 

Masters’ thesis 

 

2020 

 

116 pages, 37 figures, 25 tables and 4 appendices 

 

Examiners:  Professor Harri Eskelinen  

 M. Sc. (Tech.) Riku Neuvonen 

 

Keywords: pressure die, material selection, high temperature, high accuracy mass 

production. 

 

The goal of this Master’s thesis was to compare materials and make preliminary selection 

for high temperature pressure die.  Chosen materials were to be suitable to be used in high 

accuracy mass production. Outside of working in the process environment and cost no other 

requirements were given for the die. Thus the amount of potential die materials was vast and 

dependent on the die’s working principle.  

 

Material selection process begun with relatively vast literature research, in which the damage 

that occur in the given environment, properties of material groups, applications used in 

similar environment and common die processes’ production quality and cost factors were 

examined. By the use of the literature research and systematic machine design a novel die 

concept was developed, for which preliminary material was chosen according to systematic 

material selection process.  

 

Developed die concept consists of support structure and expendable cases. Cases are placed 

in the support structure between the product material and the structure. Via this principle the 

die’s maintenance costs decrease, but operating costs increase. This was seen as economical 

option because of the expected amount of wear and maintenance caused by the exceptionally 

large thermal loads. As a result of the systematic material selection the cases are to be made 

of EN DC01 steel, which should be painted with zirconium dioxide or boron nitride based 

thermal barrier coatings or dry lubricants. Material of the support structure depends on the 

value of the measured thermal loads that are directed to it through the expendable case during 

prototyping phase. Prototype’s support structure is to be made out of EN 1.2344 steel.    

  



ALKUSANAT 

 

 

Uutta korkean teknologian tuotetta valmistavan prosessin kehittäminen on erittäin haastavaa, 

mutta myös mielenkiintoista. Tietoa on hyvin vähän saatavilla ja kokemus teknologiasta on 

vielä toistaiseksi vähäistä. Työni valmistumisen jälkeen koen tuntevani kaikki 

tutkimuksessani käsitellyt asiat riittävän hyvin, jotta pystyn käyttämään oppimaani kyseisen 

teknologian kehittämiseen. Tästä minulle on osoitus muun muassa se, että lähestyisin 

tutkimusongelmaa tämän tekstin kirjoittamishetkellä eri tavalla ja olen onnistunut 

valmistamaan tuotteen onnistuneesti esittämälläni konseptilla.  
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voinut jatkaa diplomityötäni vielä pidemmälle, mikäli aikaa ei olisi rajoitetusti. Haluan myös 

kiittää yrityksen henkilöstöä tuesta tehtaalla, ja lisäksi toimistolla Vantaalla, missä kirjoitin 
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SYMBOLILUETTELO  

 

 

A Muotin seinämän poikkileikkauksen pinta-ala [m2] 

A1, A3 Laskennassa käytettävä vakio lämpöiskunkestävyyden arvioinnissa 

Am Muotin tuotteeseen kosketuksissa olevan alueen pinta-ala [m2] 

c Ominaislämpökapasiteetti [J/(kgK)] 

CBMC Muotin valmistusmenetelmään perustuvat työstämisen peruskustannukset 

Cd Muotin suunnittelu ja testauskustannukset 

Cm Muotin materiaalikustannukset 

Cmuotti Muotin hankintakustannukset 

Cprosessi Muotin prosessikustannukset / käyttökustannukset 

Cs Muotin valmistukseen liittyvät välilliset kustannukset 

D Terminen diffuusiokerroin [m2/s] 

E Kimmokerroin [GPa] 

F Paineen aiheuttama kuormitus muotin seinämään [N] 

G0 Vapaaenergia [J/mol] 

H Lämmitettävän tilavuuden suhde lämmitettävään pinta-alaan [m] 

h Lämmönsiirtymiskerroin [W/(m2K)] 

Ht Materiaalin ainevahvuus [mm] 

k Lämmönjohtavuus [W/(mK)] 

k1250 Lämmönjohtavuus 1250 °C:ssa [W/(mK)] 

k250 Lämmönjohtavuus 250 °C:ssa [W/(mK)] 

L 2. muottikonseptin hylsyn ainevahvuus [mm]  

n Muokkauslujittumiseksponentti 

N Tuotantoerän suuruus [kpl] 

nc Yhdellä syklillä tuotettujen kappaleiden määrä [kpl] 

p Muotin yksityiskohdista, pinnanlaadusta ja materiaalista muodostuva hinta 

modifikaattori 

Q1 Muottisysteemin lämpömäärä prosessin alkutilanteessa [J] 

Q2 Tuotemateriaalin systeemiin tuoma lämpö [J] 

Q3 Prosessissa tuotemateriaalista muottiin siirtynyt lämpömäärä [J] 

Q4 Valmiin tuotteen mukana muotista poistuva lämpömäärä [J] 
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Qa Aktivaatioenergia [J/mol] 

QJ 2. muottikonseptin hylsyn läpi johtuva lämpömäärä prosessissa [J] 

Qkok 2. muottikonseptin hylsyyn kohdistuva lämpömäärä prosessissa [J] 

Qm Muottiin siirtyvä lämpömäärä [J] 

QV 2. muottikonseptin hylsyyn varastoituva lämpömäärä prosessissa [J] 

Qv Hiladiffuusion aktivaatioenergia [J/mol] 

QV.max 2. muottikonseptin hylsyyn varastoituva maksimi lämpömäärä [J] 

R Kaasuvakio 

r Plastinen venymäsuhde 

Rk Käyttöaste, hinta per aikayksikkö 

Rväs Lämpöväsymisenkeston (lämpöisku) arvioinnissa käytettävä suure [N/s] 

t Tuotteen jäähtymisaika muotissa [s] 

T1 Tuotteen maksimi lämpötila prosessissa [K] 

T2 Tuotemateriaalin ja muotin rajapinnan lämpötila [K] 

T3 Muotin lämpötila rajapinnan toisella puolella [K] 

T4 Muotin alkulämpötila prosessissa [K] 

Te 2. muottikonseptin tukirakenteen esilämmityslämpötila [K] 

tk Muotin käyttöönottoaika aikayksikössä 

Tm  Sulamispiste [K] 

Tmax Maksimikäyttölämpötila [C°] 

Ts Sulamispiste [C°] 

ts Tuotantosyklin pituus aikayksikössä 

UT Murtositkeys [J/m2] 

x1 Tuotemateriaalin kuumimman pisteen sijainti [mm] 

x2 Lämpötilan T2 etäisyys T1:stä [mm] 

x3 Lämpötilan T3 etäisyys T1:stä [mm] 

x4 Lämpötilan T4 etäisyys T1:stä [mm] 

y Alle laatuvaatimusten jäävien tuotteiden määrä suhteessa laatuvaatimukset 

 täyttäviin tuotteisiin  

α Lämpölaajenemiskerroin [1/K] 

γ Pintaenergia [mN/m] 

ΔTM T3 ja T4 erotus [K] 

ΔTR T2 ja T4 erotus [K] 
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ΔTS T1 ja T2 erotus [K] 

ΔxM x4 ja x3 erotus [mm] 

ΔxR x3 ja x2 erotus [mm] 

ΔxS x2 ja x1 erotus [mm] 

ε Suhteellinen venymä (%) 

η Viskositeetti [Pa.s] 

μ 2. muottikonseptin pinnoitteen itsevoitelevia ominaisuuksia kuvaava suure 

μ Liukukerroin [GPa] 

μ0 Liukukerroin virumislämpötilassa 

σf Murtolujuus [MPa] 

σy Myötölujuus [MPa] 

Ω Moolitilavuus [cm3/mol] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Muotti on valmistusteknisesti tärkeä tekijä jokaisessa valmistusprosessissa, missä käytetään 

muottia. Muotti määrittää kappaleen muodon ja laadun, joten virheet muotissa toistuvat 

lopputuotteeseen. Tämän vuoksi muotti tulee olla suunniteltu kestämään 

valmistusolosuhteita paremmin kuin muotilla valmistettava kappale, jotta se voi muovata 

lopputuotteen halutun muotoiseksi. Tekniikan kehittyessä ja lopputuotteiden vaatimusten 

kasvaessa myös valmistustekniikat, -olosuhteet ja -toleranssit muuttuvat, mikä luo uusia 

haasteita muottien suunnittelussa ja materiaalivalinnassa. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

muotin materiaalivalintaan poikkeavia valmistusolosuhteita varten. 

 

1.1 Tutkimusongelma, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tuotannossa valmistetaan tuotteita muotin avulla, näiden tuotteiden tulee olla mittatarkkoja 

ja oikean muotoisia. Valmistusprosessissa, missä muottia käytetään, vallitsee hetkellinen yli 

3000 asteen lämpötila, joka laskee nopeasti muutamassa sekunnissa alle tuhanteen asteeseen. 

Muotti altistuu myös noin 10 MPa paineelle. Valmistusolosuhteista johtuen muotin 

dimensiot voivat muuttua valmistusprosessin yhteydessä, minkä vuoksi tuotteen muodot 

vääristyvät tai tuote ei täytä mittatarkkuusehtoja. Ongelmana on löytää muottimateriaali, jota 

voidaan käyttää sarjatuotannossa siten, että muotilla valmistettu tuote täyttää annetut 

mittatarkkuusehdot.    

 

Tutkimuksella halutaan vastata, miksi muotti muuttuu käyttökelvottomaksi annetuissa 

olosuhteissa, mistä materiaalista tai materiaaliyhdistelmästä valmistetut rakenteet kestävät 

hetkellistä yli 3000 asteen lämpötilaa ja 10 MPa puristusta ja miten muotin 

elinkaarikustannukset saataisiin minimoitua? Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 

muottikonsepti, jota voidaan käyttää annetuissa olosuhteissa.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmetodeina hyödynnetään asiayhteyteen liittyviä tieteellisiä kirjallisuuslähteitä sekä 

Delfoi-menetelmään pohjautuvia asiantuntijahaastatteluita. Tiedonhaku on laajennettu myös 

analogisia piirteitä sisältäviin aiheisiin. Kirjallista aineistoa etsitään käyttämällä Elsevier 

Scopus- ja Google Scholar -hakukoneita.  
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Tutkimuksessa alkuun keskitytään tiedonhakuun ja valmistusolosuhteiden luomien 

ilmiöiden ymmärtämiseen. Tämän jälkeen edellä mainittuun tietoon ja ymmärrykseen 

pohjautuen abstrahoidaan, ideoidaan ja kehitetään muottikonsepteja. Parhaimmaksi 

todetulle muottikonseptille suoritetaan lopuksi alustava materiaalivalinta ja esisuunnittelu.   

 

1.3 Rajaukset 

Tutkimuksessa keskitytään muotin toimintaan annetuissa olosuhteissa ja muotin 

materiaalivalintaan. Tutkimuksessa ei tutkita muotilla valmistettavien tuotteiden 

valmistusprosessia, eikä muotilla valmistettavien tuotteiden materiaaleja ja niiden 

mahdollisesti aiheuttamia reaktioita muottimateriaalin kanssa. Tutkimuksessa ei myöskään 

suunnitella muotin valmistusta, mutta valmistusnäkökohdat otetaan huomioon 

materiaalinvalinnassa ja elinkaarikustannusarviossa. Asiantuntijahaastatteluiden tuloksena 

on todettu, että muotissa oleva paine on tasaista hydrostaattista painetta (Asiantuntija 2, 

2019). Täten kaikki paineen aiheuttamat kuormitustilat on rajattu tasaisen hydrostaattisen 

paineen aiheuttamiin kuormitustiloihin. Tarkkaa maksimilämpötilaa ja sen kestoa ei tunneta, 

joten tarkkoja lämpömääriä, lämpökuormia tai muita vastaavia ei lasketa, mutta näihin 

vaikuttavat suureet ja näiden aiheuttamat vauriomekanismit otetaan huomioon, jotta on 

mahdollista löytää vaatimusprofiilin täyttävä materiaali.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AIKAISEMPI TIETO 

 

 

Tutkimuksessa halutaan löytää vaatimusprofiilin täyttävä materiaali muottisovellusta varten 

annetuissa olosuhteissa. Tämän saavuttaminen vaatii ymmärrystä käyttöolosuhteista, niiden 

aiheuttamista vauriomekanismeista ja niihin liittyvistä suureista. Sopivan materiaalin 

valintaa varten myös tarkka sovellus on tunnettava, tulee tietää onko muotti esimerkiksi 

kertakäyttöinen tai koostuuko se useasta komponentista. Jos kaikki edellä mainitut tekijät 

tunnetaan, oikeanlaisen materiaalin valinta on mahdollista. Tutkimus etenee täten kuvan 1 

mukaisesti.  

 

 

Kuva 1 Tutkimuksen kulun kuvaus. Ymmärryksen luominen tapahtuu kappaleessa 3, 

valinkohteen määritys kappaleessa 4 ja oikea valinta kappaleessa 5.  

 

Ymmärrys luodaan pääasiassa kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. 

Valintakohteen määritys tehdään aikaisemman tiedon ja abstrahoinnin avulla. Valinta 

perustuu tehtävään tutkimukseen ja suoritetaan hyödyntäen systemaattisen 

materiaalinvalintaprosessin työkaluja. Kokonaisuudessaan materiaalinvalintaprosessi 

mukailee pitkälti systemaattista materiaalinvalintaprosessia. Kuvassa 2 on esitettynä 

systemaattinen materiaalinvalintaprosessi.  
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Kuva 2 Systemaattinen materiaalin valintaprosessi. (Eskelinen et al., 2013, s. 47.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkkaa sovelluskonseptia ei kuitenkaan alustavasti tunneta. Tämän 

vuoksi materiaalinvalintaa ei voida yksinään tehdä kuvan 2 mukaisen prosessin mukaisesti, 

vaan materiaalin valinta tehdään systemaattista materiaalin valintaprosessia mukaillen. 

 

2.1 Kirjallisuuden avulla suoritettava tiedonhaku 

Kirjallisia tietolähteitä haetaan Google Scholar ja Elsevier Scopus hakukoneilla. 

Materiaalidataa haetaan kirjallisten tietolähteiden lisäksi erilaisista internettietokannoista 

kuten MatWeb ja MakeItFrom, lisäksi materiaalidata tarkastetaan kyseisen materiaalin 

valmistajalta tai myyjältä. Materiaalien käyttösovellusten tutkimiseen käytetään tieteellisten 

lähteiden lisäksi myös kaupallisia lähteitä. Kustannusten arvioinnissa hyödynnetään saatuja 

tarjouksia ja hankintoja ja yrityksille suunnattuja internetverkkokauppoja.   

 

Hakukoneissa käytetyt hakusanat ja tarkentavat kysymykset konstruoidaan tiedonhakua 

ohjaavien kysymysten pohjalta. Ohjaavia kysymyksiä ovat: Millaisia vaurioita korkea 

lämpötila aiheuttaa?  Miten sovellukset kestävät korkeita lämpötiloja? Mitä materiaaleja 
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käytetään korkeissa lämpötiloissa? Miten materiaalin lujuusominaisuudet muuttuvat 

korkeissa lämpötiloissa? Mistä tekijöistä muottikustannukset koostuvat? Tutkimuksen 

edetessä tiedonhakua ohjaavat kysymykset odotettavasti lisääntyvät.   

 

2.2 Asiantuntijahaastattelut  

Haastattelut toteutetaan delfoi-menetelmään pohjautuvalla tavalla. Haastatteluiden jälkeen 

kysymykset ja vastaukset yhdistetään ja esitetään haastateltavalle. Haastateltava voi näin 

kommentoida vastauksiaan ja ilmoittaa mahdollisesta epäkohdasta. Jos haastateltava 

asiantuntija on erimieltä kirjatuista vastauksista, niin haastattelu suoritetaan toistamiseen 

tarkennetuilla kysymyksillä. Haastattelukysymyksiä kohdennetaan asiantuntijoille, jotta 

asiantuntijat voivat vastata parhaan kykynsä mukaisesti. Haastateltavien taustat on 

nähtävissä liitteessä II.  

 

Asiantuntijoiksi lasketaan henkilöt, jotka ovat olleet ratkaisemassa annettua 

tutkimusongelmaa vastaavanlaisia ongelmia tai ovat olleet töissä niiden parissa. Tällaisia 

henkilöitä voivat olla mm. tehdastyöntekijät ja tuotekehitysinsinöörit. Vaihtoehtoisesti 

kaikkien teknillisten yliopistojen ja VTT:n henkilökunta, jotka ovat tehneet 

materiaalitekniikan tai -valinnan alalla töitä tai tukimusta ovat alan asiantuntijoita. Tällaisia 

henkilöitä voivat olla mm. professorit, tutkijatohtorit tai laboratoriotyöntekijät.  

 

2.3 Aikaisempi kokemus 

Erilaisia muotteja ja muottimateriaaleja on käytetty aikaisemmin tutkimuksen olosuhteita 

vastaavissa olosuhteissa ja niistä on tehty havaintoja työntekijöiden toimesta. Näitä 

havaintoja ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä käytetään myös apuna tutkimuksessa. Havainnot 

ovat peräisin tehtaalta, missä on ollut eri materiaaleista valmistettuja muotteja, jotka ovat 

altistuneet tutkimuksen esittämälle hetkelliselle 3000 asteen lämpötilalle ja 10 MPa 

paineelle.  

 

2.4 Nelikenttäanalyysi, arvoanalyysi ja muotin kustannusanalyysi 

Materiaaliarvoja ja materiaalien sopivuutta arvioidaan nelikenttäanalyysin avulla. 

Nelikenttäanalyysissä verrattavat materiaaliominaisuudet pisteytetään, jotta 

materiaaliominaisuudet ovat sovelluksen kannalta verrattavissa. Pisteytettävät 
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materiaaliominaisuudet ovat riippuvaisia valitusta muottikonseptista. Pisteytys tehdään 

taulukon 1 mukaisesti 

 

Taulukko 1 Materiaaliarvojen pisteytystaulukko. Ominaisuuden pisteet määräytyvät 

ominaisuuden suuruuden tai pienuuden mukaan. X ja Y kuvaavat ominaisuussuureen 

arvoa.  

 

 

Lopullista nelikenttäanalyysia varten pisteytetyt materiaalikohtaiset ominaisuudet kootaan 

pistematriisiin. Taulukko 2 kuvaa käytettävää pistematriisia. 

 

Taulukko 2 Eri materiaaliominaisuuksien pistematriisi 

 

 

Pistematriisista pisteet kootaan nelikenttäanalyysiin. Materiaalien nelikenttiin muodostuvat 

pinta-alat voidaan laskea ja niitä voidaan verrata toisiinsa ja käyttää lopullisessa 

arvoanalyysissä. Lisäksi nelikenttä havainnollistaa materiaalin ominaisuuksia muihin 

materiaaleihin nähden. Kuvassa 3 on havainnollistettuna käytettävä nelikenttä.   

 

 

1 2 3 4 5

Ominaisuus 1 < x x < y x < y x < y y <

Ominaisuus 2 < x x < y x < y x < y y <

Ominaisuus 3 < x x < y x < y x < y y <

Ominaisuus 4 < x x < y x < y x < y y <
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Kuva 3 Materiaaliarvojen vertailussa käytettävä nelikenttä. Materiaalilla 3 on erinomaiset 

ominaisuudet 1 ja 4, mutta heikko ominaisuus 2. 

 

Lopuksi suoritetaan arvoanalyysi. Arvoanalyysissä materiaalin ominaisuuksia verrataan sen 

keskimääräisen hinnan käänteislukuun. Tämä tapahtuu kertomalla nelikenttäanalyysin pinta-

ala hinnan käänteisluvulla. Arvoanalyysin tulokset ilmoitetaan taulukoituna arvoina ja 

graafisesti tilavuuksina. Kuvassa 4 on esimerkki graafisesta tuloksen ilmaisusta.  

 

Kuva 4 Arvoanalyysin graafinen ilmaisu havainnollistamaan mistä absoluuttinen arvo 

muodostuu. Kuution korkeus kuvaa materiaalin hinnan käänteislukua.  

Materiaali 1

Materiaali 2

Materiaali 3

Ominaisuus 1
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Muotin kustannukset arvioidaan summaamalla eri kustannustekijöiden arviot yhteen. 

Lopullinen arvio annetaan euroa per tuotettu tuote. Tulosten analysoinnin yhteydessä muotin 

kustannusarviota verrataan tavoiteltuun kolmeen euroon per tuotettu tuote. Esimerkki 

kustannustekijöistä, niiden ilmaisusta ja käytettävät arviointitavat ovat esitetty kuvassa 5.   

 

 

Kuva 5 Muotin kustannustekijät ja niiden arviointi. 

 

2.5  Tulosten esittämis- ja analysoimistapa 

Tutkimuksen tavoitteena ja lopullisena tuloksena on esisuunniteltu muotti, jolle on tehty 

materiaalinvalinta. Lopullista esisuunniteltua muottia ja sen toimivuutta arvioidaan ja 

verrataan annettuihin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Lisäksi muotin potentiaalisia ongelmia 

pyritään tunnistamaan. Lopuksi annetaan jatkokehitysehdotuksen tutkimuksen tuloksiin 

perustuen.  

  



 18   

 

3 KORKEAN LÄMPÖTILAN MATERIAALIT JA SOVELLUKSET 

MEKAANSIELLA KUORMITUKSELLA 

 

 

Korkea lämpötila ja suuri lämpötilanvaihtelu tuottavat lukuisia haasteita 

materiaalinvalinnassa. Suuri osa materiaaliominaisuuksista muuttuu lämpötilan funktiona ja 

tyypillisesti epälineaarisesti. Tämän vuoksi materiaaliominaisuuksia tulee verrata lämpötilan 

suhteen. Lämpötila muuttuu prosessissa lisäksi myös epälineaarisena ajan funktiona, jolloin 

materiaaliominaisuuden muutosnopeus lämpötilan suhteen on myös vaihteleva. Tätä 

nopeutta ei tiedetä tarkkaan, mutta se tulee ottaa huomioon eri materiaaleja vertaillessa, jotta 

voidaan päätellä mitkä materiaaliominaisuuksien lämpötilasta riippuvista arvoista tulee 

huomioida valinnassa.  

 

3.1 Korkean lämpötilan ja paineen aiheuttamat vauriot 

Vaatimukset täyttävän materiaalin valinta edellyttää sovellukselle mahdollisesti alttiiden 

vauriomekanismien tuntemista. Tässä yhteydessä vaurioiksi luetellaan kaikki pysyvästi 

muotin ominaisuuksia tai dimensioita muokkaavat tekijät. Vaikka muotti ei vaurioituisi, niin 

muottimateriaalin ominaisuudet eivät silti välttämättä ole riittävät, mikä voi aiheuttaa laadun 

heikkenemisen muotin käyttörajatilan ylittymisen vuoksi. Käyttörajatilan ylittymistä ei 

käsitellä vauriona, joten sitä käsitellään laatuosiossa.  

 

Muotti voi vaurioitua joko lämpötilan, paineen tai näiden yhteisvaikutuksen takia. Pelkkä 

kuumuus itsessään voi aiheuttaa sovelluksiin vaurioita materiaalista riippuen. Korkea 

lämpötila muun muassa vauhdittaa erilaisia kemiallisia reaktioita, kuten hapettumisreaktion 

nopeutta, aktivoitumisenergian lisääntymisen vuoksi. Materiaalin lujuusominaisuudet 

muuttuvat lämpötilan suhteen, tämän vuoksi tietystä materiaalista valmistettu rakenne, mikä 

normaalisti kestäisi 10 MPa paineen, ei kestä painetta korotetussa lämpötilassa. Prosessissa 

vallitseva korkea lämpötila kestää kuitenkin vain muutamia sekunteja ja muuten muotti 

altistuu alle 1000 asteen lämpötiloille. Tällöin itse muottimateriaaliin ei välttämättä kohdistu 

yli 3000 astetta tai edes puolta siitä, sillä kokonaislämpöenergia ei välttämättä riitä 

nostamaan muottimateriaalin lämpötilaa tarpeeksi suureksi, esimerkiksi muottimateriaalin 

lämmönjohtumisen tai lämpökapasiteetin vuoksi, jotta se vaurioituisi. Suuri 



 19   

 

lämpötilanmuutos voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita, joiden suuruus on riippuvainen 

lämpötilan lisäksi myös lämpötilan muutosnopeudesta.  

 

Taulukossa 3 on lueteltu erilaisia paineen, korkean lämpötilan ja lämpötilanmuutoksen 

aiheuttamia vauriomekanismeja ja niihin vaikuttavia materiaaliominaisuuksia (Chen & 

Jahedi, 1999, s. 304-308; Poirier, 1985, s. 229-235; Lu & Fleck, 1998, s. 4755 & 4763-4767; 

de Gennes, 1985, 830-834; Sudhangshu, 2007, s. 7-11 & 29-40). Vauriotekijät ovat jaettu 

mekaanisiin, termisiin ja kemiallisiin tekijöihin. Vauriot voivat olla myös usean tekijän 

summa. 

 

Taulukko 3 Erilaisia materiaaleihin kohdistuvia vauriotekijöitä. ”Maksimoitavat” 

sarakkeen suureen lukuarvon kasvattaminen parantaa ja ”minimoitavat” sarakkeen 

suureen lukuarvon pienentäminen parantaa kestävyyttä.  

 

 

Materiaalin plastisoituminen voi vaurioittaa muotin käyttökelvottomaksi, jolloin muotin 

dimensiot muuttuvat niin, että tuotetut tuotteet eivät enää täytä vaadittuja mittaehtoja. 10 

MPa paine yhdessä korkean yli 1000 asteen kuumuuden kanssa voi aiheuttaa muottiin 

muodonmuutoksia. Tähän voidaan vaikuttaa valitsemalla materiaali, jonka myötölujuus on 

Tm (K), μ (MPa), Qa 

(J/mol), η (Pa·s)

γ (mN/m), Ra 

(µm), Ω 

(cm3/mol)

Kuumakorroosio Aktivaatioenergia (Qa), 

Vapaaenergia(Go), Suojaava oksidikerros 

ja lukuisia muita…

Qa(J/mol)

Minimoitavat

α (1/K)
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tarpeeksi suuri korkeissa lämpötiloissa ja käyttämällä sopivaa geometriaa. Muottimateriaalin 

lämpötilaan voidaan myös vaikuttaa jäähdytyksellä ja eristyksellä. 

 

Materiaalin murtuminen voi tapahtua jos se ei ole tarpeeksi sitkeää myötääkseen, tai jos 

materiaalin murtolujuus ei ole riittävän suuri. Murtuminen voi seurata myös paineen 

aiheuttaman väsymisen johdosta, vaikka materiaali olisikin sitkeää. Vaihtoehtoisesti 

väsymistä voi aiheuttaa lämpötilan muutos, jolloin vauriotekijänä on lämpöisku.  

Murtumiseen voidaan vaikuttaa valitsemalla materiaali, jolla on korkea murtolujuus ja 

sitkeys. 

 

Eroosio voi mahdollisesti tapahtua ainakin kolmen eri eroosiomekanismin kautta. 

Mekanismeja ovat nestemäisen materiaalin pisaroiden aiheuttama eroosio, muovattavan 

materiaalin kovien partikkelien aiheuttama eroosio ja kavitaatioeroosio. Eroosion vaikuttaa 

pitkälti muovattavan materiaalin liike muotissa. Eroosio voi kuluttaa muotin pintaa ja 

tavoiteltua mittatarkkuutta ei enää saavuteta, tai pinnankarheus kasvaa, mikä voi lisätä 

tarttumista muottiin. Muottimateriaalin pinnan kovuutta lisäämällä muotin kyky vastustaa 

eroosiota kasvaa, mutta kovuusarvoa täytyy verrata korkeissa lämpötiloissa. (Chen & Jahedi, 

1999, s. 303-308).  

 

Viruminen on rakenteeseen pysyvien muodonmuutoksien ilmenemistä ilman, että 

materiaalin myötöraja ylittyy. Tähän vaikuttaa olennaisesti lämpö ja paine. 

Virumismekanismeja on useita ja eri materiaalit viruvat eri tavoilla. Tämän vuoksi virumista 

on vaikea arvioida. Karkeasti virumista voidaan arvioida käyttölämpötilan ja 

sulamislämpötilan suhteella, jos suhde on yli 0,4 niin viruminen on mahdollinen 

vauriomekanismi. Yleisesti ottaen, mitä korkeampi materiaalin liukukerroin ja 

sulamislämpötila, sitä paremmin se kestää virumista. Eri materiaalit kuitenkin viruvat eri 

tavalla niiden mikrorakenteen vuoksi, siksi virumiseen vaikuttaa mm. myös materiaalin 

hiladiffuusion aktivoitumisenergia, moolitilavuus ja materiaalin tai sen 

materiaalikomponenttien nestefaasin viskositeetti (Abe, 2014, s. 250; Poirier, 1985, s. 229-

235; Sarkar, 2016, s. 38). 

 

Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa materiaalin epämuodostumista epätasaisen 

lämpöjakauman vuoksi, jolloin muotilla tuotetut tuotteet eivät enää täytä 
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mittatarkkuusehtoja. Lämpölaajenemiseen voidaan vaikuttaa valitsemalla materiaali, jonka 

lämpölaajenemiskerroin on pieni ja säätelemällä muotin lämpötilaa esimerkiksi 

jäähdytyksellä, lämmityksellä ja eristeillä ja käyttämällä materiaalia, jonka 

lämmönjohtavuus on suuri.  

 

Sulaminen ja sublimoituminen voi aiheuttaa materiaalin totaalista tuhoutumista tai muotin 

tarttumista tuotteeseen ja tuotteen pilaantumista. Vaikka suurin lämpötila kestää vain hetken 

aikaa, niin sen suuruuden vuoksi materiaalin pinta voi silti ehtiä sulamaan tai 

sublimoitumaan. Sulamista voidaan estää valitsemalla materiaali, jolla on korkea 

sulamispiste ja lisäksi kiinnittämällä huomiota materiaalin lämmönjohtavuuteen ja muotin 

kokonaislämpökapasiteettiin ja jäähdytykseen.  

 

Lämpöisku voi vaurioittaa muottia aiheuttamalla haurasmurtuman tai väsyttämällä pintaan 

säröjä. Suuresta lämpötilanmuutoksesta aiheutuva lämpöisku voi tuhota muotin vaikka 

materiaali kestäisikin prosessin korkeaa lämpötilaa. Lämpöisku voi tapahtua sitkeys- tai 

lujuusperusteisesti riippuen materiaalista ja materiaalin ainevahvuudesta. Muotti saadaan 

kestämään lujuuskriittistä lämpöiskua paremmin valitsemalla materiaali, jonka murtolujuus 

on suuri ja vastaavasti kestämään sitkeyskriittistä lämpöiskua valitsemalla materiaali, jonka 

murtositkeys on suuri. Eli jos materiaalin murtolujuus ja -sitkeys ovat suuria suhteessa 

kimmokertoimeen ja lämpölaajenemiskertoimeen, materiaali kestää hyvin lämpöiskua. 

Tilanteissa, joissa materiaalin ulkoinen lämmönsiirtymisvastus on suurempi kuin sisäinen 

lämmönsiirtymisvastus ja/tai materiaali on suhteessa ohut (Biotin luku > 1), niin myös 

materiaalin lämmönjohtavuus on merkitsevä tekijä, jonka kasvattaminen lisää materiaalin 

lämpöiskunkestoa. Lämpöiskuun vaikuttaa myös usea tekijä materiaaliarvojen lisäksi, kuten 

materiaalin paksuus tai vaihtoehtoisesti materiaalin tilavuus suhteessa lämmitettävään pinta-

alaan ja muotin sisäisen lämmönsiirtymisvastuksen suhde ulkopinnan 

lämmönsiirtymisvastukseen. Myös muottimateriaalin huokoisuus vaikuttaa materiaalin 

lämpöiskunkestävyyteen. Mikäli ulkopinnan lämmönsiirtymisvastus on suuri verrattuna 

sisäiseen lämmönsiirtymisvastukseen ja ainevahvuus suhteessa lämmitettävään pintaan on 

riittävän suuri (Biotin luku > 1), niin silloin huokoinen materiaali kestää lämpöshokkia tiheää 

materiaalia paremmin (Lu & Fleck, 1998, s. 4755 & 4766).  
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Materiaalin tarttuminen ja hitsaantuminen, tai juottautuminen, tapahtuu korkean kuumuuden 

ja paineen aiheuttaman diffuusion, massan lämpölaajenemisen ja muottimateriaalin ja 

muokattavan materiaalin välisten kemiallisten reaktioiden seurauksena, vaikka 

muottimateriaali ei sulaisi. Muotti täytyy tällöin puhdistaa, mikä lisää huoltovälejä, tai 

vaihtoehtoisesti muotin pinta tuhoutuu, jolloin koko muotti tulee vaihtaa. Muokattavan 

materiaalin tarttuminen muottiin huonontaa myös tuotteen laatua. Tarttuminen ja 

hitsaantuminen riippuvat myös muokattavasta materiaalista ja sen käyttäytymisestä 

suhteessa muottimateriaaliin, mutta käyttämällä muotissa materiaaleja, jotka vastustavat 

diffuusiomekanismeja vastustavat myös muottimateriaalin pinnan läpi tapahtuvaa 

hiladiffuusiota. Tämän seurauksena pinnan yhteen hitsautuminen vaatii suuremman määrän 

energiaa, jolloin sen tapahtumisen todennäköisyys pienenee prosessissa. Tässä tauksessa 

diffuusiovirumista kestävät materiaalit, joilla on korkea sulamispiste, hitsautuvat kiinni 

muokattavaan materiaalin pienemmällä todennäköisyydellä kuin materiaalit, joilla on 

korkea virumisaste ja matala sulamispiste. Kemiallisten reaktioiden ja kostuvuuden arviointi 

on hankalaa koska muokattavaa materiaalia ei tunneta, mutta materiaalit joilla on korkea 

lämpöstabiilisuus ja yleisesti omaavat matalan kostuvuus asteen sulien metallien kanssa, 

myös estävät pinnan tarttumista ja yhteen hitsautumista suuremmalla todennäköisyydellä, 

kuin materiaalit, jotka ovat stabiileita vain pienellä lämpötilavälillä ja kostuvat helposti 

niiden korkean pinta-energian tai epäedullisen pinnanlaadun vuoksi. Liian heikko pinnan 

kostuvuus voi puolestaan heikentää laatua, jos muokattava materiaali ei täytä täysin koko 

muottia lyhyessä prosessiajassa (de Gennes, 1985, s. 830-834; Poirier, 1985, s. 229-235; 

Tentardini et al. 2008, s. 3764-3765).  

 

Kuumakorroosio on korkean lämpötilan kiihdyttämän reaktionopeuden ansiosta syntyvä 

materiaalin ja sen toimintaympäristön aineiden kanssa tapahtuva kemiallinen reaktio. 

Kuumakorroosiota voi tapahtua mm. hapettumisella, sulfidoitumisella, hiillettymisellä ja 

kloridikorroosiolla, joissa reaktiotuotteena on happi, rikki, hiili tai kloori. Tutkimuksen 

tapauksessa pääasiallisesti tunnistettu kuumakorroosion tyyppi on hapettuminen ja tehtaalla 

ei ole rikistä tai kloorista johtuvia epäpuhtauksia. Hiiltä tehtaalla on, mutta sen vaikutusta 

muottiprosessiin ei tunneta. Materiaalin altistuminen hapettumiselle ja hapettumisnopeus on 

monien tekijöiden summa, ne riippuvat mm. materiaalin ominaisuuksista, hapettavasta 

yhdisteestä (O2, CO2 yms.) ja muodostuvan oksidikerroksen ominaisuuksista. Esimerkiksi 

alumiini on erittäin altis hapettumiselle, mutta alumiinin pintaan kertyvä alumiinioksidi 
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kerros on tiheä, joka estää uusia happimolekyylejä läpäisemästä oksidikerrosta, mikä estää 

alumiinin yhtäjaksoisen hapettumisen. Materiaali hapettuu jos sen hapettumisreaktion 

vapaaenergia on negatiivinen, tämän vuoksi esimerkiksi oksidikeraamit eivät hapetu 

huoneenlämmössä, sillä niillä ei ole negatiivista vapaaenergiaa, mikä aiheuttaisi niiden 

spontaanin hapettumisen. Materiaalin hapettumisreaktio tarvitsee myös riittävästi 

aktivaatioenergiaa, eli jos materiaalin vaativa aktivaatioenergia on tarpeeksi suuri, se ei 

hapetu tai hapettumisnopeus on erittäin hidasta. Aktivaatioenergian ja hapettumisnopeuden 

lämpötilariippuvuuden suuruus riippuu materiaalin aktivointientalpian ja -entropian 

suuruudesta. Hapettumisnopeutta on täten vaikea arvioida, etenkin jatkuvasti muuttuvassa 

ympäristössä. Hapettumiseen voidaan vaikuttaa mm. tekemällä prosessi hapettomassa 

ympäristössä käyttämällä esimerkiksi suojakaasua. Hapettumista voidaan vähentää myös 

erilaisilla pinnoitteilla ja materiaalin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota millaisia 

oksidikerroksia materiaalit luovat (Sudhangshu, 2007, s. 7-11; Asiantuntija 1 2019). 

 

3.1.1  Hetkellisen lämmön siirtyminen muotissa 

Lämpötilan hetkellisen luonteen vuoksi kaikkiin termisiin ja mekaanisiin tekijöihin 

vaikuttaa myös materiaalin lämmönjohtavuus, tiheyden ja ominaislämpökapasiteetin suhde 

ja näiden osamäärä, terminen diffuusiokerroin. Materiaalin terminen diffuusiokerroin D 

laskettuna lämmönjohtavuuden ja lämpötilanjohtavuuden suhteena on kaavassa 1:  

 

𝐷 =
𝑘

𝜌𝑐
      (1) 

 

Yhtälössä 1 k on materiaalin lämmönjohtavuus, ρ on materiaalin tiheys ja c on materiaalin 

ominaislämpökapasiteetti. Terminen diffuusiokerroin kuvaa materiaalin kykyä saavuttaa 

ympäristössä vallitseva lämpötila, eli materiaalin lämmönjohtavuutta suhteessa sen 

tilavuudelliseen ominaislämpökapasiteettiin. Mikäli muotin materiaalilla on korkea D, niin 

se lämpenee tasaisesti. Jos D on puolestaan matala, muotin sisäpuolen ja ulkopuolen välisen 

lämpötilan ero on hetkellisen lämmityksen aikana suuri. Materiaalissa, jolla on korkea 

terminen diffuusiokerroin, ei välttämättä ehdi tapahtua virumista tai eroosiota, sillä lämpötila 

leviää tasaisesti kosketuspinnasta koko muottiin, eikä muotin sisäpinta lämpene yhtä paljon 

mitä matalalla materiaalin D arvolla. Samoin materiaali, jonka D on pieni, toimii hyvin 
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eristävänä materiaalina hetkellisessä lämmityksessä, vaikka sen lämmönjohtavuus olisikin 

suhteellisen suuri.     

 

3.2 Korkean lämpötilan lämpöiskua kestävät materiaalit 

Lämpöisku on vallitseva tekijä prosessissa, jossa muottia käytetään eikä siihen voida 

toistaiseksi vaikuttaa. Tästä syystä muottimateriaalin tulee kestää siihen kohdistuvaa 

lämpöiskua mahdollisimman hyvin. Materiaalin lujuusperusteisen lämpöiskun suuruus 

voidaan arvioida kaavalla 2 ja sitkeysperusteisen lämpöiskun suuruus kaavalla 3 (Lu & Fleck 

1998, s 4762).  

 

∆𝑇 = 𝐴1
𝜎𝑓

𝐸𝛼
    (2) 

 

A1 ≈ 3,2 (koska muotin tapauksessa on kuumashokki, kylmäshokin tapauksessa A1 olisi 1,0), 

σf on materiaalin murtolujuus, α on materiaalin lämpölaajeneminen ja E materiaalin 

kimmokerroin.   

 

∆𝑇 = 𝐴3
𝐾𝐼𝐶

𝐸𝛼√𝜋𝐻𝑡
   (3) 

 

A3 ≈ 5,6 (kylmäshokin tapauksessa 4,5), KIC on materiaalin murtositkeys ja Ht on materiaalin 

ainevahvuus. Nämä kaavat antavat pätevän arvioin mikäli biotin luku on ääretön (Bi = ∞), 

mikä on tyypillinen oletus materiaalin lämpöiskunkestävyyttä vertaillessa, sillä materiaalin 

kyky vastustaa lämpöiskua paranee Biotin luvun pienentyessä. Mikäli Biotin luku on alle 

yhden (Bi < 1), niin edellä olevat kaavat kerrotaan annetun tapauksen Biotin luvun 

käänteisluvulla (1 / Bi) ja vakiot A1 ja A3 muuttuvat. Kaavalla 4 voidaan määrittää Biotin 

luku (Lu & Fleck 1998, s 4762). 

 

𝐵𝑖 =
ℎ𝐻

𝑘
     (4) 

 

Kaavassa 4 h on ulkoinen lämmönsiirtymiskerroin, H lämmitettävän tilavuuden suhde 

lämmitettävään pinta-alaan ja k on materiaalin sisäinen lämmönjohtavuus. Tämän 

tutkimuksen tapauksessa h arvoa ei tunneta, joten Biotin lukua ei voida laskea eikä sitä voida 

käyttää materiaaliominaisuuksia arvioitaessa. Jatkotutkimuksia varten h arvo voitaisiin 
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määrittää kokeellisesti. Kuvassa 6 on nähtävissä eri materiaaliryhmien lämpöiskun kestoja, 

kun Bi = ∞.  

 

 

 

Kuva 6 Materiaalien lämpöiskunkesto ja sopivuus käytettäväksi eri ainevahvuuksille, mitä 

lähempänä materiaali on oikeaa yläkulmaa, sen parempi. (Muokattu Lu & Fleck 1998, s 

4767). 

 

Kuvassa 6 vaaka-akseli kuvaa materiaalin lujuusperusteista ja pystyakseli sitkeysperusteista 

lämpöiskunkestoa. Diagonaaliset katkoviivat kuvaavat millä ainevahvuudella (2Ht, metriä) 

materiaalin sitkeys- ja lujuusperusteinen murtuma ovat yhtä kriittisiä, eli materiaalin 

lämpöiskunkesto on optimaalinen. Materiaali voi kestää hyvin lämpöiskua 1 mm paksuisena, 

mutta hajoaa sitkeysperusteisesti huomattavasti pienemmällä lämpötilanmuutoksella, mikäli 
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se on 20 mm paksu. Yleisesti ottaen, mitä korkeampi materiaalin Ht arvo, sitä korkeampi 

vaurionsietokyky, eli esimerkiksi pienikin särö aiheuttaa halkeamisen berylliumoksidissa 

(BeO) vaikka sillä onkin erittäin korkea lujuusperusteinen lämpöiskunkestävyys.  

 

Kuvan 6 harmaat katkoviivat rajaavat teoreettisen kuumashokin rajan (2500°). Tämän rajan 

oikealle- ja yläpuolelle jäävällä alueella sijaitsevat materiaalit ovat sopivia muotin 

konstruktiomateriaaleiksi lämpöiskun näkökulmasta, sillä niiden Ht arvo on riittävän suuri, 

jotta siitä voisi rakentaa muotin (10 mm). Pystyviivan oikealle puolelle, mutta vaakaviivan 

alapuolelle jäävät materiaalit voivat puolestaan toimia pinnoitteina, sillä niiden Ht arvo on 

suhteellisen pieni. Tehtaalla on kuitenkin huomattu, että normaali rakenneteräs on kestänyt 

prosessin kylmä- ja kuumashokin ja tämä materiaali on tunnetuista testatuista materiaaleista 

alhaisimman lämpöiskunkeston omaava materiaali (Asiantuntija 2, 2019). Täten tämän 

materiaalin lämpöshokin keston arvoa käytetään minimilämpöshokinkeston ohjearvona 

(1250°). Tähän eroon on oletettavasti syynä prosessissa valmistettavan tuotteen ja muotin 

välillä vallitseva matala Biotin luku, eli lämpö ei siirry muottiin tarpeeksi tehokkaasti 

suhteessa lämmön poisjohtumiseen. Lisäksi tähän vaikuttaa myös muotin lämpökapasiteetti 

ja muottimateriaalin terminen diffuusiokerroin. Toisin sanoen, lämpöisku on niin nopea, että 

se loppuu ennen kuin materiaali lämpiää tarpeeksi murtuakseen.  

 

Mielenkiintoisia materiaaleja ovat mm. metalliseokset kuten seostetut teräkset, 

nikkeliseokset ja titaaniseokset ja lukuiset erilaiset keraamit ja grafiitti laadut, jotka voidaan 

myös luetella keraameiksi. Kuvassa 7 on tarkemmin eritelty useita keraamilaatuja ja 

tarkastelualuetta on laajennettu kuvaan 6 verrattuna. Mielenkiintoisia keraameja ovat 

grafiitti, erilaiset lasikeraamit kuten kvartsilasi ja titaniasilikaattilasi ja boorinitridit, jonka 

heksagonaalista rakennetta kutsutaan myös ”valkoiseksi grafiitiksi”. Nämä keraamit edellä 

mainittujen metalliseosten lisäksi ovat potentiaalisia ja mielenkiintoisia 

rakennemateriaaleja. Muut materiaalit, kuten jotkut karbidi- ja oksidikeraamit, ovat 

potentiaalisia pinnoitemateriaaleja, mutta niiden alhainen sitkeysperusteisen lämpöiskun 

kesto estää niiden käytön rakennemateriaalina.  
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Kuva 7 Keraamien lämpöiskunkesto-ominaisuuksia, mitä lähempänä materiaali on oikeaa 

yläkulmaa, sen parempi (Muokattu Lu & Fleck 1998, s 4763). 

 

Liitteessä I on tarkemmat kartat keraamien lämpöiskun kestävyyksistä, missä on huomioitu 

myös materiaalin lämmönjohtavuus, mikäli Bi < 1. Tuloksissa ei kuitenkaan näy erityisen 

suurta poikkeavuutta materiaalien kesken edellä mainittuihin verrattuna.  

 

Toistuvat lämpöiskut voivat väsyttää materiaalia ajan mittaan ja täten aiheuttaa materiaalin 

murtumisen, vaikka materiaali kestäisikin yhden lämpöiskun. Lämpöiskun aiheuttamaa 

ekvivalenttikuormitusta ei tunneta tutkimuksen teon aikana, mutta vertailemalla eri 

materiaalien väsymiskestävyyksiä on nähtävissä, että keraamit kestävät väsyttävää 

lämpökuormitusta huomattavasti metalleja paremmin suhteessa kertaluontoiseen 

lämpöiskunkestävyyteen. Kuvassa 8 on havainnollistettu materiaaliryhmien kertaluontoisen 

lämpöiskun kesto ja väsyttävän lämpöiskun kesto vertailua varten. Muotti voi kuitenkin 

vaurioitua lukuisilla muilla tavoilla ennen kuin se väsyy, kuten kappaleessa 3.1 käsiteltiin. 

Vaikka lämpöiskun kestävyys on muotin keston kannalta kriittinen, se ei yksinään riitä, vaan 

muotin täytyy kestää myös muotissa vallitseva absoluuttinen maksimi lämpötila ja paine 

mm. siitä mahdollisesti aiheutuva hitsaantuminen, jotta edes yksi tuote voidaan valmistaa.  
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Kuva 8 Materiaaliryhmien lämpöiskunkestävyys verrattuna lämpöväsymisen kestävyyteen. 

Kertaiskunkestävyys on vasemmalla ja väsymiskestävyys on oikealla. Huomaa kuinka 

metallien väsymiskestävyys on huomattavasti keraameja heikompi suhteutettuna 

kertaiskunkestävyyteen (Muokattu Lu & Fleck 1998, s 4767).  

 

3.2.1  Lämpöiskua kestävien materiaalien käyttäytyminen prosessiolosuhteissa 

Taulukossa 4 on listattu lämpöiskunkestävyydeltään mielenkiintoisten materiaaliryhmien 

keskimääräisiä sulamispisteitä. Taulukkoon 4 on lisätty myös materiaaleja, ja seostamaton 

teräs on lisätty vertailumateriaaliksi. 

 

Taulukko 4 Materiaaliryhmien keskimääräisiä sulamispisteitä. Boorinitridit ja grafiitit 

sublimoituvat sulamisen sijaan normaalissa ilmakehässä. *Amorfinen aine.  

  

Ts (°C)
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     1490*   
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Boorinitridit

Titaniasilikaattilasi
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Korkea sulamispiste tyypillisesti korreloi materiaalin korkean virumiskestävyyden ja 

mekaanisten ominaisuuksien lämpötilankestävyyden kanssa. Korkea sulamispiste myös 

tarkoittaa, että kappaleiden yhteenhitsaantuminen tapahtuu korkeammassa lämpötilassa, 

joten se on kelpoinen suure materiaaliryhmien korkeisiin lämpötiloihin soveltuvuuden 

vertailussa. Lasikeraamit ovat amorfisia aineita, joten niillä ei ole selvää sulamispistettä, 

vaan niiden viskositeetti laskee lämpötilannousun funktiona, esimeriksi titaniasilikaattilasin 

pehmeneminen alkaa jo 890 °C. Tämän takia, vaikka lasikeraamit kestävät hyvin 

lämpöiskua, ne eivät välttämättä sovi rakennemateriaaliksi, koska ne plastisoituvat ja viruvat 

helposti korkeissa lämpötiloissa. Lasikeraamien hyvä lämpöiskunkestävyys johtuu usein 

niiden hyvin matalasta lämpölaajenemiskertoimesta ja kimmokertoimesta. 

 

Taulukosta 4 nähdään useiden materiaaliryhmien sulamispisteen olevan alle 

valmistusprosessin maksimilämpötilan, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muottimateriaali 

sulaisi. Prosessin korkea lämpötila on luonteeltaan hetkellinen, ja jos muotin 

kokonaislämpökapasiteetti ja terminen diffuusiokerroin ovat riittävän suuria, niin 

lämpömäärä jakautuu nopeasti ja tasaisesti koko muottiin, mikä edesauttaa muotin kestoa ja 

vähentää muotin tuotteeseen kosketuksissa olevan pinnan lämpenemistä. Terminen 

diffuusiokerroin kuitenkin vaihtelee materiaalikohtaisesti lämpötilanfunktiona, joten 

keskimääräinen vallitseva prosessilämpötila on merkittävä tekijä materiaalin valinnassa.   

 

Korkea paine ja lämpötila voivat yhdessä aiheuttaa muokattavan materiaalin ja muotin 

yhteen hitsaantumisen vaikka muotin pinta ei saavuttaisi sulamispistettä. Esimerkiksi 

alumiinin painevalussa alumiini voi hitsautua teräsmuottiin kiinni muotin pinnan lämpötilan 

ollessa jo 655 °C alumiinin diffusoituessa teräkseen ja teräksen liuetessa alumiiniin (Han et 

al. 2008, s. 6). Tämänlainen hitsautuminen on riippuvainen myös tuotemateriaalin ja 

muottimateriaalin välisestä yhteensopivuudesta, eli jotta tarkka muottimateriaalin optimointi 

yhteen hitsautumisen suhteen voitaisiin tehdä, tulisi myös tuotemateriaalin ominaisuudet 

tuntea. Kuitenkin materiaalien yleistä kykyä vastustaa yhteen hitsautumista ja tarttumista 

voidaan teoriassa arvioida mm. sen kostuvuuden, sulamispisteen ja hiladiffuusion 

aktivaatioenergian avulla (Banerjee, S. & Mukhopadhyay, P. 2007, s. 585). 

 

Kuvassa 9 on eritelty eri materiaaliryhmiä ja kiderakenteita ja niiden kykyä vastustaa 

paineen aiheuttamaa virumista sulamispisteen suhteen. Paineen aiheuttaman virumisen 
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kestävyys arvioidaan pitkälti materiaalin hiladiffuusion aktivaatioenergian ja sulamispisteen 

mukaan. Täten voimme käyttää kyseistä kuvaa arvioimaan materiaalin kykyä estää yhteen 

hitsautumista tapahtumasta, sillä lopullinen diffuusioliitos tapahtuu hiladiffuusiolla 

(Banerjee, S. & Mukhopadhyay, P. 2007, s. 585). 

 

 

Kuva 9 Materiaaleja on jaettu isomekaanisiin ryhmiin kuvaamaan niiden käyttäytymistä. 

FCC, HCP ja BCC viittaavat metallin kiderakenteeseen. FCC rakenteen omaava teräs on 

austeniittinen, BCC on ferriittinen ja HCP on heksaferrum terästä. Kuvaa katsottaessa on 

huomioitava, että materiaalien sulamispisteet on normalisoitu. Qv on hiladiffuusion 

aktivaatioenergia, R on kaasuvakio ja Tm on sulamispiste (Muokattu Poirier,. 1985, s. 230).  

 

Kuvasta 9 nähdään, että metallit ovat keraameita alttiimpia yhteen hitsautumiselle olettaen, 

että metallin sulamispiste ei ole huomattavasti korkeampi kuin siihen verrattavan keraamin, 

sillä metallien hiladiffuusion aktivaatioenergia on matalampi. Tämän vuoksi sulamispiste on 

kriittisempi suure metalleilla kuin keraameilla. Keraameita voidaan tällä perusteella käyttää 

lähempänä niiden sulamis- tai sublimoitumispistettä, kuin metalleja.  
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Kuvassa 10 on verrattu materiaaliryhmien kykyä vastustaa lämpötilan aiheuttamaa virumista 

sulamispisteen suhteen, mikä on toinen olennainen tekijä virumista arvioitaessa.  

 

 

Kuva 10 Materiaaleja on jaettu isomekaanisiin ryhmiin kuvaamaan niiden alttiutta 

lämpötilan aiheuttamalle virumiselle. Kuvaa katsottaessa on huomioitava, että materiaalien 

sulamispisteet ovat normalisoitu. μ0 on liukukerroin virumislämpötilassa, Ω on 

moolitilavuus, k on kuvan yhteydessä Boltzmannin vakio ja Tm on sulamispiste. (Muokattu 

Poirier, 1985. s. 230).  

 

Verrattaessa kuvia 9 ja 10 on nähtävissä, että metallit ovat sulamispisteeseen nähden 

keraameja ja kovalenttielementtejä heikompia virumisen ja yhteenhitsautuvuuden kannalta. 

BCC, FCC ja HCP metallit ovat kaikissa tapauksissa melko lähellä toisiaan kummassakin 

kuvassa, mutta materiaalin liukukerroin kuitenkin muuttuu lämpötilan funktiona, jolloin 

metallien välillä voi tulla suuria eroja. Esimerkiksi nikkeliseokset tyypillisesti säilyttävät 

elastisen kertoimensa paremmin korkeissa lämpötiloissa kuin ruostumattomat teräkset, 

vaikka kummatkin ovat FCC metalleita. Tämän vuoksi kuvassa 10 materiaaliryhmien sisällä 

voi olla yli 50 % eroja. Edellä mainituista syistä mielenkiintoset metalliseokset, joiden 

sulamispiste on suhteellisen alhainen, oletettavasti tarvitsevat jonkinlaisen pinnoitteen tai 
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muun diffuusioesteen muokattavan materiaalin ja metalliseosmuotin pinnan väliin prosessin 

korkean huippulämpötilan vuoksi, tai näin ainakin muotin kestoa ja tuotteen laatua voitaneen 

parantaa. 

 

Muottimateriaalin tulee kestää korkeassa lämpötilassa 10 MPa puristusta. Kuvassa 11 on 

vertailtu materiaalien lujuuksia ja maksimi käyttölämpötiloja. 

  

 

Kuva 11 Materiaaliryhmien lujuuksia ja maksimi käyttölämpötiloja. Vaaka-akselille on 

lisätty ohjearvoja materiaalien hapettumislämpötiloista. Materiaalit voivat kestää suurempia 

hapettumislämpötiloja, jos lämpötila on hetkellinen (Muokattu The CES EduPack Resource 

Booklet 2, 2009) 

 

Mikäli materiaali ei kestä yli 10 MPa se muokkautuu tai murtuu kesken valmistusprosessin. 

Tämän vuoksi esimerkiksi hiekasta, tulitiilestä tai tulimassasta valmistetut muotit eivät 

sovellu sovellukseen, vaikka ne sopisivat lämpöominaisuuksiltaan muottimateriaaliksi. 

Mikäli nämä materiaalit tuettaisiin ulkoisella rakenteella, niin paine silti murtaisi ja 

muokkaisi tuetun materiaalin tukiseinämiä vasten. Jos tämä muokkautuvuus osattaisiin ottaa 

huomioon, niin silloin näiden materiaalien käyttö voisi teoriassa olla mahdollista.  
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Monet materiaalit kuten keraamit ja grafiitti kestävät huomattavasti paremmin puristusta 

kuin vetoa.  Muotin rakennetta voidaan esimerkiksi tukea ulkoisella rakenteella, jotta 

muottimateriaaliin kohdistuu ainoastaan puristusta. Esimerkiksi heikohkon lujuutensa 

vuoksi osa grafiitti ja h-BN laaduista todennäköisesti vaativat ulkoisen tukirakenteen 

lujemmasta materiaalista kestääkseen jatkuvaa käyttöä. Lisäksi massa ei ole rajana 

muottisovelluksessa, joten muotin seinämien ainevahvuutta voidaan lisätä tarpeen mukaan, 

jotta konstruktio kestää paineen. Annetussa tapauksessa muottiin kohdistuu 10 MPa 

hydrostaattinen paine, mutta muotin lopullisiin kuormitustiloihin vaikuttaa olennaisesti 

myös tuotettavan kappaleen muoto, mikä voi tuottaa muotin osiin taivutusta ja täten voi 

vaikuttaa lopulliseen valintaan.  

 

Kuvaan 11 listatuista hapettumislämpötiloista nähdään materiaaliryhmien keskimääräinen 

hapettumislämpötila. Tämä kertoo kuitenkin vain suuntaa antavan hapettumislämpötilan. 

Hapettumisnopeus ja hapettumisen alkamislämpötila voi vaihdella suuresti 

materiaaliryhmien välillä riippuen materiaalista tai seoksesta. Hapettuminen on kuitenkin 

huomattava vauriotekijä, joten se tulee minimoida. Esimerkiksi grafiitti on erittäin 

mielenkiintoinen materiaali muilta osin, mutta se hapettuu jo 450 asteessa. Grafiitti, muista 

mielenkiintoisista materiaaleista poiketen, hapettuu myös erittäin nopeasti, sillä sen 

hapettumistuotteet ovat kaasuja, jonka vuoksi hapettumisprosessin entropia ei vähene vaan 

se pysyy samana tai lisääntyy. Vastaavanlainen nopea hapettuminen voi tapahtua myös 

muilla materiaaleilla, joiden sulamispiste on korkeampi kuin sen pintaan luoman oksidin 

sublimoitumislämpötila. Esimerkiksi molybdeenin ja volframin hapettumisnopeus kasvaa 

huomattavasti yli 700 - 800 °C molybdeenillä ja 1000 - 1200 °C volframilla, kun 

hapettumistuotteet muuttuvat kaasuiksi kuten grafiitilla (MIT, viitattu 2020, Schwam, 2002. 

s.26).  

 

Valmistusprosessin lämpötila vaihtelee jatkuvasti, joten hapettuminen on tyypillisen 

tasalämpöisen sijaan syklistä. Tämä voi olla edullista esimerkiksi grafiitille, ellei jatkuva 

minimi tuotantolämpötila tule olemaan yli grafiitin hapettumislämpötilan, mutta erittäin 

epäedullista metalleille (ja muille suojaavan oksidikerroksen luoville materiaaleille). 

Metalliseokset voivat kestää hapettumista, jos ne luovat oksidikerroksen pintaan, mikä 

suojaa metallia loputtomalta hapettumiselta. Tämä oksidikerros voi säröillä ja murtua 

nopeiden ja suurien lämpötilanvaihteluiden luomien kuormitusten vuoksi. Oksidikerroksen 
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säröillessä jatkuvien lämpöiskujen vaikutuksesta, happi pääsee reagoimaan metallin kanssa 

ja metalliseos hapettuu matalammissa lämpötiloissa ja huomattavasti nopeammin kuin 

isotermisessä ympäristössä (Khanna, 2016. s. 6-7). 

 

3.2.2  Materiaalien keskimääräisiä hintoja 

Muotissa massan merkitys on pieni, mutta tilavuuden täytyy olla riittävä, jotta muotti pystyy 

luomaan halutun kokoisen kappaleen, ja jotta saavutettaisiin vaadittava seinämävahvuus. 

Materiaalien hintaa kuvaa täten paremmin tilavuushinta kuin tyypillisesti käytetty kilohinta. 

Kuvassa 12 on listattu mielenkiintoisten materiaaliryhmien ja vertailumateriaalien 

keskimääräisiä tilavuushintoja. 

 

 

Kuva 12 Materiaalien keskimääräisiä tilavuushintoja (Muokattu The CES EduPack 

Resource Booklet 2, 2009).  

 

Edellä mainitut hinnat kuvaavat vain raaka-ainekustannuksia, eikä valmistus- tai 

jälkikäsittelykustannuksia ole huomioitu, ne voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi 
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lopullisen konstruktion hintaan. Materiaaleja voidaan myös jatkoprosessoida, esimerkiksi 

grafiittia voidaan eksfolioida.  

 

3.2.3  Materiaaleihin liittyviä erityishuomioita 

Materiaalinvalintaa tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota myös materiaalin 

lämpöstabiilisuuteen. Monissa metalliseoksissa voi tapahtua faasimuutoksia prosessin 

aikana, mikä voi saada muotin esimerkiksi murtumaan tai hitsautumaan kiinni 

tuotemateriaaliin. Keskimääräinen titaaniseosten sulamislämpötila (1650 °C) on 

nikkeliseoksia (1350 °C) korkeampi, mutta pitkäjaksoisessa käytössä ilmenevien 

stabiilisuusongelmien vuoksi tyypillisiä titaaniseoksia ei voida käyttää yli 595 °C. 

Titaaniseokset eivät sovi mm. alumiinin painevaluun ilman lämpösuojapinnoitteita tai 

vaihtoehtoisesti materiaalia tulee käyttää osana komposiittirakennetta (Schwam 2002. s.23).  

 

Materiaaleja voidaan myös yhdistää komposiittimateriaaleiksi, jotta niiden heikkoja 

ominaisuuksia voidaan kompensoida. Grafiittia voidaan vahvistaa hiilikuidulla tai 

metalliseoksia keraamirakenteilla tai -partikkeleilla, mikä voi parantaa muun muassa 

materiaalin lujuus- tai lämpöominaisuuksia. Vaihtoehtoja on lukemattomia ja ne vaikuttavat 

materiaalinkustannuksiin olennaisesti. 

 

Grafiitti ja heksagonaalinen boorinitridi (h-BN) ovat erityisen mielenkiintoisia, sillä niiden 

kiteet koostuvat heksagonaalisista hilatasoista, jotka ovat toisissaan kiinni van der Waalsin 

voimilla. Tämä rakenne antaa näille materiaaleille mielenkiintoisia ominaisuuksia. Riippuen 

materiaalien kiteiden orientaatiosta, materiaalit voivat olla ominaisuuksiltaan hyvin 

anisotrooppisia ja ne ovat lisäksi itsevoitelevia ja useat muut materiaalit eivät kostuta niitä. 

Itsevoitelevuus ja heikko kostuvuus voi edesauttaa muotin hitsautumisen ja tarttumisen 

estämisessä. Anisotrooppisten ominaisuuksien vuoksi näiden materiaalien 

lämpölaajenemiseen ja lämmönjohtumisen suuntaan voidaan vaikuttaa. Kuvassa 13 on 

havainnollistettuna grafiitin kiderakenne ja lämpökäsittelyn lämpötilan vaikutus sen 

kiderakenteen muutokseen. Lämmitettäessä hiutalegrafiittia korkeissa lämpötiloissa sen, 

hilatasot järjestyvät kerroksittain. Hiutalegrafiittia voidaan myös eksfolioda ja tämän jälkeen 

puristaa paineessa kasaan, jolloin grafiitista tulee hyvin anisotrooppista. (Chung 2015. s.6, 

Erdemir 2000 s. 1- 3).  
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Kuva 13 Grafiitin lämmönjohtavuus muuttuu isotrooppisesta anisotrooppiseksi 

kiderakenteen muuttuessa (Muokattu Poco Graphite, 2020).  

 

3.3 Korkean lämpötilan sovellukset 

Erilaisia korkean lämpötilan ratkaisuja tutkimalla tavoitteena oli löytää ja esitellä erilaisia 

toteutustapoja ja materiaalien käyttötapoja erilaisissa sovelluksissa. 

Kirjallisuustutkimuksessa ei löydetty vastaavanlaista muottisovellusta, mutta 

vastaavanlaisissa olosuhteissa toimivia sovelluksia löydettiin. Näitä sovelluksia 

tarkasteltaessa, voidaan saada tietoa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät tämän tutkimuksen 

mukaisessa prosessissa. Kun tiettyjä materiaaleja tiedetään käytettävän tietyissä 

olosuhteissa, niin niiden käyttäytymistä voidaan arvioida paremmin tutkimuksen 

muottisovelluksessa. Tutkimuksessa korkean lämpötilan sovellukset jaetaan 

vastaavanlaisiin ja muihin sovelluksiin. Vastaavanlaisiksi sovelluksiksi luetaan erilaiset 

muotit tai materiaalinmuokkaustyökalut, jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa paineen alla. 

Muut sovellukset ovat sovelluksia, jotka toimiva vastaavanlaisissa olosuhteissa kuin 

tutkimuksessa käsiteltävä muotti. 
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3.3.1  Vastaavanlaiset sovellukset 

Tyypillisiä korkean lämpötilan materiaalinvalmistus- ja muokkausprosesseja ovat erilaiset 

paineavusteiset sintraus- ja valamismenetelmät. Painavalussa lämpötila harvoin ylittää 1000 

astetta. Paineavusteisilla sintrausmenetelmillä kuten kuumapuristuksella voidaan puolestaan 

valmistaa yli 2000 °C:ssa. Kuumapuristuksella kuitenkin harvoin valmistetaan suuria 

sarjoja, toisin kuin painevalulla, missä tuotantonopeus voi olla 100 - 800 kappaletta tunnissa. 

(Schrader & Elshennawy 2000. s. 186; Gauthier 1995. s. 802). 

 

Tyypillisiä painevalettavia materiaaleja ovat sinkki-, alumiini-, magnesium- ja 

kupariseokset. Näistä mielenkiintoisin painevalu on kupariseosten painevalu, sillä niiden 

valamislämpötila on yli 1000 °C, kun muissa seoksissa valulämpötila jää alle 800 °C. 

Painevaluprosessissa vallitseva paine voi olla sinkin valussa käytetystä 10 MPa:sta kuparin 

valussa käytettävään yli 200 MPa:iin. Taulukossa 5 on listattu tyypillisten 

painevalumateriaalien valun ja muotin lämpötiloja ja muotin käyttökertojen määriä. 

(Schrader & Elshennawy. 2000. s. 186 & 188). 

 

Taulukko 5 Seoksien valussa käytettyjen muottien keskimääräisiä käyttökertojen määriä ja 

käyttölämpötiloja. *Kupariseos on taulukon tapauksessa messinkiä josta n. 60 % on kuparia. 

 

 

Taulukosta nähdään, että painevalussa muotin lämpötila on noin puolet tai kolmasosan 

valettavan massan lämpötilasta. Teräsmuottien käyttöikä laskee eksponentiaalisesti muotin 

lämpötilan kasvaessa. Messinkiä valettaessa muotin lämpötila on noin puolet korkeampi 

kuin magnesiumseoksia valettaessa, mutta tuotettujen kappaleiden määrä on vain 10 % 

tuotettujen magnesiumosien määrästä. Kupariseoksien painevalussa tarvitaan myös 

erikoisteräksiä, joihin on seostettu suuria määriä nikkeliä, kromia ja/tai volframia. Super- ja 

volframiseokset, kuten Inconel 617 ja Anviloy 1200, ovat todettu hyviksi 

muottimateriaaleiksi kuparin painevaluprosessissa, jos muotin käyttölämpötila nousee 650 

°C:een. Volframiseokset, kuten Anviloy 1200, ovat kuitenkin kalliita 

Sinkki Alumiini Magnesium Kupari*

Valun lämpötila (°C) 400 660 760 1100

Muotin lämpötila (°C) 218 288 260 500

Muotin käyttökerrat (kpl) 10 6 10 5 10 5 10 4

Seokset
Keskimääräinen suure
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materiaalikustannuksiltaan ja työstökustannuksiltaan, mikä vähentää niiden käyttöä 

muottimateriaalina. Molybdeeniseokset, kuten TZM, eivät sovellu tyypilliseen painevaluun 

korkeissa lämpötiloissa, niiden alhaisen hapettumislämpötilan vuoksi. Lisäksi kupariseoksia 

käytetään tyypillisesti alumiinin painevalun mäntien päissä, mutta useiden kupariseosten 

ongelma on matala lujuus yli 500 asteessa. Kuvassa 14 on esimerkki painevalumuotista 

(Cowie et. al. 2001. s. 42; Schwam, D. 2002. s.24).   

 

 

Kuva 14 Painevalumuotti. Huomaa suhteellisen korkea seinämävahvuus, jotta muotti kestää 

korkean paineen ja lämpötilan. Muotin lämpötilaa tyypillisesti kontrolloidaan jäähdytyksellä 

sarjatuotannoss (Muokattu Uddeholm. 2020). 

 

Myös grafiittia käytetään painevalussa muottimateriaalina. Grafiittisen muotin valmistus on 

huomattavasti teräsmuottia halvempaa ja nopeampaa, mutta sarjakoot ovat alumiini- ja 

sinkkiseoksia valmistettaessa vain 104 suuruisia. Grafiitti sopii siis teräsmuottia paremmin 

piensarjoihin ja protosarjoihin, mutta sarjatuotantoon se ei ole sopiva sen lyhyen eliniän 

vuoksi. Grafiitti myös hapettuu molybdeeniseosten lailla korkeammissa lämpötiloissa, jonka 

vuoksi se sopii vain matalamman lämpötilan painevaluprosesseihin hapettavassa 

ympäristössä. Grafiitilla voidaan tehdä tarkempia tuotteita kuin teräsmuotilla mm. sen 

matalan lämpölaajenemisen, itsevoitelevuuden ja muokattavan lämmönjohtavuuden vuoksi. 

Grafiitin heksagonaalisista hilatasoista koostuva rakenne mahdollistaa sen, että esimerkiksi 

muotin kulmissa voidaan käyttää matalan lämmönjohtavuuden grafiittia ja muilla reunoilla 
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korkean lämmönjohtavuuden grafiittia, millä voidaan vaikuttaa tuotteen laatuun. Grafiittiset 

muotit eivät tarvitse jäähdytystä metallimuottien lailla (Cubberly, 1989. s. 18-11; Zanchuck, 

2004. s. 66-67). 

 

Painevalumuottien kestoikää voidaan pidentää erilaisilla keraamisilla pinnoitteilla tai pinnan 

hapettamisella tai typettämisellä. Pintakäsitellyn tavoitteena on estää eroosiota, korroosiota 

ja yhteen hitsautumista. Lisäksi muotteihin usein suihkutetaan voiteluaine ennen valamista, 

voiteluaineen paksuutta voi olla vaikea hallita, joten se heikentää valun tarkkuutta. 

Tyypillisenä voiteluaineena käytetään esimerkiksi grafiitti emulsiota. Voiteluaine edesauttaa 

muotin lämpötilan hallinnassa, estää yhteen hitsautumista, helpottaa tuotteen irrottamista 

muotista ja pidentää muotin käyttöikää. Metallisista muoteista poiketen grafiittiset 

painevalumuotit eivät välttämättä tarvitse voiteluaineita (Zanchuck, 2004. s. 66). 

 

Tutkimuksen muottisovelluksessa voidaan painevalumuottien lailla hyödyntää irrotusaineita 

estämään tuotemateriaalin tarttumista muottiin ja pintakäsittelyä, kuten teräksillä pinnan 

typettämistä, estämään kulumista ja eroosiota. Lisäksi muotissa voidaan käyttää paksuja 

seinämiä ja jäähdytystä vähentämään lämpötilanmuutosten vaikutusta muottirakenteeseen.  

 

Kuumapuristusta, painevalusta poiketen, voidaan tehdä usealla perustavasti erilaisella 

tavalla, mikä vaikuttaa muotin materiaalivalintaan ja muotoon. Kuumapuristuksen paine 

voidaan tuottaa esimerkiksi yksiaksiaalisesti, puristamalla kappaletta painimien avulla 

muotissa, tai isostaattisesti, puristamalla kappaletta kaasun avulla. Prosessin lämpö voidaan 

tuottaa lämmittämällä tilaa, missä kappale valmistetaan, erillisillä vastuksilla, lämmittämällä 

muottia induktiolla tai johtamalla sähkövirtaa valmistettavan kappaleen läpi. Tyypillisesti 

yksiaksiaalisessa puristuksessa käytettävät muotit ovat kestomuotteja, kun puolestaan 

kuumassa isostaattisessa puristuksessa käytettävät muotit ovat kertakäyttöisiä. (Francis 

2016. s. 393 - 395) 

 

Yksiaksiaalisessa kuumapuristuksessa muottimateriaalina käytettäviä metalleja ovat 

molybdeeniseokset, volframiseokset, superseokset (esim. nikkeliseokset) ja korkeaa 

kuumuutta kestävät terässeokset. Superseoksia ja terässeoksia käytettäessä muottia tulee 

jäähdyttää jäähdytyskanavistolla. Muottimateriaaleina käytetään myös grafiittia tai erilaisia 

korkean lämpötilan keraameita, kuten alumiinioksidia, piikarbidia tai h-BN:iä, näitä 
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materiaaleja voidaan käyttää ilman jäähdytystä. Kuvassa 15 on esimerkki grafiittisista 

kuumapuristustyökaluista (Lee et. al. 1998. s. 636; Francis 2016. s. 393). 

 

 

Kuva 15 Numero 1 on lämpöä eristävä grafiittikammio, 2 on kammiota lämmittävä 

grafiittielementti, 3 on puristustyökalun osa ja 4 ovat grafiittimuotteja, jossa materiaali 

valmistuu. Grafiitti työkaluja ei tarvitse jäähdyttää prosessin aikana, mutta työkalut täytyy 

suojata hapettumiselta (Muokattu MRF-Furnaces. 2020). 

 

Tyypillisesti kuumapuristustyökaluja käytetään kontrolloidussa ilmakehässä korkeiden 

prosessilämpötilojen vuoksi. Grafiitista ja molybdeeniseoksista valmistetut muotit erityisesti 

vaativat hallitun ilmakehän matalan hapettumislämpötilan ja korkean hapettumisnopeuden 

vuoksi. Prosessissa muotteihin usein lisätään voiteluaine estämään reaktioita ja 

helpottamaan tuotteen irrottamista. Kolloidista grafiitti-öljy tai -vesi suspensiota käytetään 

vähentämään kitkaa ja muotin kulumista. Keraamisia tai Mica-kiille suspensioita käytetään 

estämään muotin ja tuotteen yhteen hitsautumista. Suspensioiden sijaan muotti voidaan 

vuorata volframi-, molybdeeni- tai eksfolioidulla grafiittifoliolla. Yksiaksiaalisen 

kuumapuristuksen paineet ovat tyypillisesti 10 - 70 MPa ja käyttölämpötila lämpötila 2500 

°C asti muottimateriaalista riippuen. Valmistusaika voi kestää minuuteista tunteihin. 

Painevalusta poiketen, muokattava materiaali lämmitetään vasta muotin sisällä, jolloin 

muottiin ei kohdistu äkillisiä lämpötilanmuutoksia (Lee et. al. 1998. s. 636; Francis 2016. s. 

393). 
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Tyypillisimpiä kuumapuristuksella valmistettuja tuotteita ovat erilaiset teräpaloja 

suuremmat volframikarbidiosat. Yleinen valmistuslämpötila osille on 1400 °C ja 

valmistuspaine 17 MPa ja valmistaminen tehdään grafiittityökaluilla, valmistusprosessi 

tapahtuu hallitussa ilmakehässä. Super- ja titaaniseoksia valmistettaessa ongelmaksi usein 

muodostuu reaktiot muokattavan materiaalin ja muottityökalun välillä, tämän vuoksi 

kyseiset materiaalit valmistetaan usein isostaattisella kuumapuristuksella, missä ongelma 

voidaan kiertää (Lee et. al. 1998. s. 636). 

 

Kuumapuristuksen lailla, muottisovelluksessa voidaan käyttää suojakaasua estämään 

hapettumista. Foliovuorausta ja voiteluaineita voidaan käyttää vähentämään 

muottimateriaalin eroosiota ja tuotemateriaalin tarttumista muottiin. Kuumapuristusmuotit 

eivät kuitenkaan altistu vastaavanlaiselle lämpöiskulle kuin tutkimuksen muotti.  

 

Isostaattisessa kuumapuristuksessa (HIP) muottina käytetään astiaa, jonka täytyy olla 

kaasutiivis ja antaa myöten kohotetussa paineessa, jauhemetallurgiassa astiamateriaalina 

käytetään usein ohutlevyterästä. Teräslevyjen lisäksi voidaan käyttää myös lasia tai 

keraameita, jotka ovat metalliastiaa yleisempiä keraamien valmistuksessa. Joillain 

muottimateriaaleilla, kuten paljasta teräsastiaa käytettäessä, muottiastia kiinnittyy 

diffuusiolla valmistettavaan kappaleeseen kiinni. Teräksinen muottiastia voidaan tämän 

jälkeen poistaa esimerkiksi koneistamalla tai hapolla. Yleinen HIP valmistuspaine on 20 - 

300 MPa ja lämpötila 500 – 2000 °C. Kuvassa 16 on esimerkki isostaattisessa 

kuumapuristuksessa käytettävästä muotista (Francis 2016. s. 395). 
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Kuva 16 Vasemmalla tuote on vielä muotissa isostaattisen kuumapuristuksen jälkeen ja 

oikealla muotti on koneistettu pois pinnasta ja tuote on valmis (Muokattu Hempel-Metals, 

2020). 

 

Isostaattisen kuumapuristusmuotin toimintaperiaatetta voidaan hyödyntää, 

muottisovelluksessa käyttämällä kertakäyttöistä kuorta muotin sisällä. Tämä vähentää 

muotin kulumista ja muotin sisäinen pinta on aina laatuvaatimusten mukainen, sillä kuoren 

sisäpinta antaa tuotteelle halutun muodon. Kuori suojaa myös muottirakennetta 

hapettumiselta ja reaktioilta. Kuoret ovat kuitenkin kertakäyttöisiä ja kuori ei toimi ilman 

ulkoista painetta, jonka tuottaa esimerkiksi painemuotti tai painekammio, sillä muuten se ei 

pysy kasassa.   

 

3.3.2  Muut sovellukset 

Muita korkean lämpötilan sovelluksia käytetään mm. energia- ja ilmailuteollisuudessa. 

Kuvassa 17 on vertailtu erilaisten korkean lämpötilan sovellusten materiaalien lämpötiloja 

ja elinkaaria. Katkoviivoilla rajattu alue kuvaa mielenkiintoisia analogisia sovelluksia niiden 

rakennemateriaalien korkean toimintalämpötilan vuoksi. 
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Kuva 17 Korkean lämpötilan prosesseissa käytettyjen osien lämpötiloja ja vaadittavia 

elinikiä, HTR on lyhenne sanoista, high temperature gas cooled reactor ja MHD, 

magnetohydrodynamic energy conversion (Muokattu Sudhangshu, 2007. s. 2). 

 

Mielenkiintoisella alueella toimivista sovelluksista suihkuturbiinimoottorit ja 

rakettimoottorien suuttimet, ja osittain myös ilmakehään palaavien alusten lämpökilvet ovat 

kiinnostavimpia. Nämä sovellukset joutuvat kestämään korkeita paineita, lämpötiloja ja 

nopeita lämpötilojen muutoksia. Esimerkiksi suihkuturbiinin siivet voivat altistua yli 1000 

°C lämpötilan muutokselle sekunnissa, joka on tyypillisempää tutkimuksen 

muottisovellukselle, kuin kuumapuristusmuotin tasainen 2500 °C lämpötila. Sovellusten 

materiaalit myös altistuvat hapettumiselle ja myös monille korroosiotekijöille. 

Turbiinisiipien ja monikäyttöisten rakettimoottoreiden suuttimien pitää myös säilyttää 

tavoiteltu muotonsa mahdollisimman hyvin prosessin aikana. Näitä komponentteja varten ei 

ole olemassa yhtä materiaalia, joka voisi täyttää kaikki vaatimukset, joten korroosiosuojaa, 
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eristystä ja kulumisenkestoa tarjoavat pinnoitteet ovat toistaiseksi välttämättömiä (Meetham, 

1988. s. 245).  

 

Tänä päivänä turbiinisiivissä käytetään pääasiassa nikkelipohjaisia superseoksia, sillä ne 

säilyttävät korkean ominaislujuuden ja virumiskestävyyden yli 1000 °C käyttölämpötiloissa. 

Myös titaania ja terästä käytetään, mutta titaanin maksimi käyttölämpötila on erittäin 

rajallinen 593 °C sen huonon lämpöstabiilisuuden vuoksi (Sudhangshu, 2007 s. 17-20). 

 

Sellaisenaan paljaat turbiinisiivet kuitenkin kuluvat nopeasti ja niiden elinikä on lyhyt 

hapettumisen, lämpökorroosion ja lämpökuormien vuoksi. Turbiinisiivet tämän vuoksi 

pinnoitetaan lämpösuojapinnoitteilla, joka on keraaminen pinnoite, millä on matala 

lämmönjohtavuus. Tyypillisesti käytetty lämpösuojapinnoitemateriaali on zirkonia (ZrO2). 

Esimerkiksi Boeing 747 turbiinien käyttölämpötilaa voitiin nostaa 200 °C ZrO2 

lämpösuojapinnoitteen avulla (Sudhangshu, 2007. s. 3-4 & 155-158). 

 

Tulevaisuudessa turbiinisiivet voidaan korvata keraamimatriisikomposiiteilla (CMC), kuten 

SiC/SiC komposiitilla, missä piikarbidi kuituja on upotettuna piikarbidimatriisiin. 

Keraamimatriisikomposiittisiivet eivät tarvitse metallisiivistä poiketen jäähdytystä ja ne 

kestävät korkeampia lämpötiloja. Keraamimatriisikomposiitit kestävät myös huomattavasti 

paremmin lämpöiskua kuin tyypillinen keraami (Sudhangshu, 2007 s. 155-158, General 

Electric, 2015). 

 

Kuten suihkuturbiinin siivissä, myös muotissa voidaan käyttää erillistä pintakerrosta, mikä 

eristää lämpöä ja näin mahdollistaa rakennemateriaalin käytön korkeammissa lämpötiloissa, 

Lämpöä eristävä pinnoite vaati kuitenkin samaan yhteyteen myös jäähdytyksen, jotta korkea 

lämpö siirtyy pinnoitteen alta pois nopeammin, kuin se kulkee pinnoitteen läpi. Lisäksi 

hauraita materiaaleja, kuten piikarbidia, voidaan käyttää 

keraamimatriisikomposiittimateriaalina kuten suihkuturbiinin siivissä, jolloin 

perusmateriaalin heikkoa lämpöiskunkestävyyttä ja haurautta voidaan kompensoida vahvike 

kuiduilla.  



 45   

 

 

Kuva 18 Suihkuturbiinin siipiä. Vasemmalla on SiC/SiC komposiitista ja vasemmalla ZrO2 

pinnoitettu Ni-pohjaisesta superseoksesta valmistettu siipi. CMC siipi ei tarvitse 

jäähdytyskanavia toisin kuin metallinen siipi (Muokattu General Electric. 2015, General 

Electric. 2016). 

 

Rakettimoottorien suuttimia on paljon erilaisia, joten materiaalitkin vaihtelevat 

suutinkohtaisesti. Siksi kiinnostavimpia suutinsovelluksia ovat monikäyttöiset suuttimet. 

Tyypillisissä monikäyttöisissä rakettimoottoreissa suuttimen mekaanisen kuormituksen 

kantava ulkorakenne ja mahdolliset sisäiset tukirakenteet ovat valmistettu superseoksesta tai 

ruostumattomasta teräksestä, kuten 718 nikkeliseoksesta. Sisärakenne on puolestaan vahvaa 

kupariseosta kuten GRCop-84 tai NARloy-Z seosta, jolla on erinomainen lämmönjohtavuus. 

Lisäksi kupariseos voidaan pinnoittaa keraamisella lämpösuojapinnoitteella kuten ZrO2:lla. 

Rakettimoottorin sisällä vallitseva lämpötila voi olla 3300 °C, joten ulko- ja sisärakenteen 

välissä kiertää jäähdytysaine, joka on rakettimoottorien tapauksessa myös moottorin 

polttoaine. Vaikka kupariseoksen sulamislämpötila ja lujuus maksimikäyttölämpötilassa on 

ulkoista teräsrakennetta huonompi, niin sisärakenteen materiaalin suuri lämmönjohtavuus 

yhdistettynä jäähdytykseen ja lämpösuojapinnoitteeseen mahdollistaa materiaalin 

lämpötilan laskemisen ja tarkemman sisäpinnan lämpötilan hallinnan. Suuttimen lämpötilaa 

ei saa kuitenkaan jäähdyttää liikaa sillä muutoin moottorin suorituskyky heikkenee. Kuvassa 
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19 on hahmoteltu yksinkertaistettu esimerkki rakettimoottorin suuttimen seinämän 

rakenteesta. (Halchak et al. 2018. s. 21 & 30;  Padture, 2016. s. 808)  

 

 

Kuva 19 Rakettimoottorin suuttimen seinämärakenne, ulkoinen rakenne kantaa mekaanisen 

kuormituksen ja sisäinen lämpökuorman. Tyypillisesti kupariseoksesta koneistettu 

sisärakenne liitetään ulkoiseen rakenteeseen juottamalla. Sisärakenteen lämpökuormituksen 

kestoa voidaan kasvattaa lisäämällä lämpösuojapinnoite sisäseinän ja kaasun rajapintaan 

(Muokattu Dunn, 2015. s. 33). 

 

Suihkuturbiinien lailla myös rakettimoottorien suuttimiin on kehitteillä uusia 

keraamimatriisikomposiittimateriaaleja. Rakettimoottorienkin tapauksessa 

keraamimatriisikomposiiteista valmistetut suuttimet ovat toistaiseksi kehitysvaiheessa. 

(Padture, 2016. s. 808). 

 

Muotissa voidaan hyödyntää todella korkean lämmönjohtavuuden materiaaleja, kuten 

kupariseoksia, joita käytetään rakettimoottoreissa. Tällöin suuri lämpö ei ehdi vaurioittaa 

rakennemateriaalia, sillä tehokas jäähdytys siirtää lämpöä pois rakenteen pinnasta ennekuin 

se ylittää materiaalikohtaisen kriittisen lämpötilan, mitä materiaali ei kestä. Näiden 

materiaalien käyttö vaatii kuitenkin tuotemateriaalin ja muotin rajapintaan suojapinnoitteen 

ja muottirakenne tarvitsee todella tehokkaan jäähdytyksen. Liian nopea lämmön johtavuus 

voi kuitenkin vaikuttaa valmistusprosessiin epäedullisesti.  
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Rakettimoottorien suuttimissa voidaan käyttää myös ablatiivisia materiaaleja, jotka palavat 

pois käytön aikana. Tällaisia materiaaleja voivat olla esimerkiksi grafiittiset suuttimet. 

Ablatiivisia materiaaleja käyttävät suuttimet ovat kuitenkin kertakäyttöisiä. Ilmakehään 

palavien alusten lämpökilvet ovat usein myös ablatiivisia sovelluksia. Ultrasoonisessa 

ilmakehään paluussa käyttölämpötilat voivat nousta yli 4000 °C ja mikään tunnettu 

materiaali ei kestä yli 4000 °C käyttölämpötiloja, jolloin tulee käyttää ablatiivisia 

materiaalisovelluksia. (Halchak et al. 2018. s. 32; Meetham, 1988. s. 244-245). 

 

Avaruussukkulassa lämpökilpinä käytettiin monikäyttöisiä lämpöä eristäviä silikatiiliä ja 

grafiittikomposiittia riippuen sijainnista. Kuvassa 20 on kuvattu sukkulan eri materiaaleista 

valmistettujen lämpökilpien sijaintien jaottelu (Hale et al. 2010. s. 184 – 185).  

 

 

Kuva 20 Sukkulan lämpökilpien jaottelu. Sinisellä värjätyt osat ovat korkean lämpötilan 

silikatiiliä ja punaisella värjätyt osat grafiittikomposiittia (Muokattu Hale et al. 2010 s. 184). 

 

Silikatiilien maksimikäyttölämpötila avaruusukkulassa oli 1260 °C, joten 

grafiittikomposiittia käytettiin alueilla, missä lämpötila nousi yli kyseisen lämpötilan. 

Silikatiilet valmistettiin puhtaista amorfisista silikakuiduista, tai alumina-boro-silikaatti -

kuiduista mikäli korkeampia lujuusominaisuuksia vaadittiin. Tiilen tilavuudesta 94 % oli 

ilmaa, mikä teki niistä erinomaisia eristäviltä ominaisuuksiltaan. Tiilien muotoon 

koneistamisen jälkeen ne pinnoitettiin tetrasilikaatti- ja borosilikaattilasista koostuvalla 

lasipinnoitteella, jonka paksuus oli 0,03 - 0,25 mm välillä. Pinnoitteeseen lisättiin myös 
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pigmenttejä parantamaan tiilien emissiivisyyttä, eli niiden säteilemää lämpöä.  Tiilet 

kestävät 1200 asteen kylmäshokin ongelmitta (Hale et al. 2010 s. 185; NASA 2006 s. 3). 

 

Siipien etureunat ja nokan kärjessä käytetty grafiittikomposiitti koostui muotissa 

laminoiduista hiilikuitukudoksista, jotka impregnoitiin fenolihartsissa. Kovettumisen 

jälkeen hartsi muutetaan hiileksi pyrolyysiprosessilla, jolloin lopullinen kappale on 

hiilikuiduilla vahvistettua grafiittia. Mekaanisia ominaisuuksia parannetaan useilla 

impregnointi- ja pyrolyysikierroksilla. Grafiittikomposiittikappaleet lisäksi pinnoitetaan 

piikarbidipinnoitteella parantamaan grafiittikomposiitin hapettumisenkestoa. 

Grafiittikomposiitti hapettuu normaalin grafiitin lailla jo 400-500 °C, joten ilman 

asianmukaista pinnoitetta grafiittikomposiitti palaisi aluksen palautuessa ilmakehään. 

Lopuksi piikarbidipinnoitteen päälle tuli erillinen lasitus, mikä esti happimolekyylien 

kulkeutumisen mahdollisien piikarbidipinnoitteessa esiintyvien säröjen läpi. Hapettumisen 

vuoksi grafiittikomposiitin maksimikäyttölämpötila sukkulassa oli 1800 °C, muuten 

grafiittikomposiitteja voitaisiin käyttää jatkuvissa yli 500 MPa ja 2500 °C kuormituksissa 

ongelmitta (Hale et al. 2010 s. 187; NASA 2006 s. 6; Meetham, 1988. s. 247). 

 

Sukkulan monikäyttöisten lämpösuojien teknologiaa voidaan hyödyntää myös muoteissa. 

Esimerkiksi grafiittiosia voidaan pinnoittaa karbidikeraameilla vähentämään hapettumista ja 

parantamaan eroosiokestävyyttä. Huokoisia keraamirakenteita voidaan käyttää 

lämmöneristämiseen tarvittaessa.  

 

Tulevaisuuden avaruusaluksiin ja hypersoonisiin lentokoneisiin NASA tutkii 

ultrakorkeanlämpötilankeraamien (UHTC) käyttöä. UHTC:stä erityisesti boridikeraamit, 

kuten zirkonium-, titaani-, tai hafniumdiboridi ovat kiinnostavia niiden, anisotrooppisen, 

grafiittia muistuttavan, tasomaisista kerroksista koostuvan kiderakenteen vuoksi, minkä 

seurauksena niillä on korkea lämmönjohtavuus ja matala lämpölaajeneminen. Näiden 

ominaisuuksien vuoksi boridikeraamit kestävät tyypillisiä keraameita paremmin 

lämpöiskuja ja lisäksi niillä myös muita UHTC:tä parempi hapettumisenkestävyys, mikä 

tekee niistä potentiaalisen vaihtoehdon grafiittikomposiitille. Toistaiseksi haasteet UHTC 

kappaleiden valmistuksessa rajoittavat niiden käyttöä (Bansal 2005. s 198-200 204-206, 

222). 
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3.4 Muottisovelluksen ja -materiaalien käyttö tuotannossa 

Mikäli muottimateriaali kestää valmistusolosuhteet, niin muotin arvon tuotannossa määrittää 

tuotettu laatu ja kustannukset. Nämä tekijät ovat riippuvaisia mm. muotin 

toimintaperiaatteesta ja -ympäristöstä, ja vaaditusta valmistustaajuudesta, joihin käytetty 

muottimateriaali vaikuttaa olennaisesti. Muotin laatuun vaikuttaa mm. muotin käyttörajatila 

ja käyttölämpötila, jotka riippuvat materiaalista ja konstruktiosta. Muotin kustannuksiin 

vaikuttavat hankintakustannuksien lisäksi mm. huoltovälit.    

 

3.4.1  Laatu 

Aikaisemmin käsiteltiin muottimateriaalien kestoa prosessiolosuhteissa, mutta vaikka 

muotti kestäisi prosessiolosuhteet, niin laatuvaatimukset eivät silti välttämättä täyty, mikä 

tekisi muotista hyödyttömän. Tuotantokokemuksen perusteella, muotin aiheuttamat, laatuun 

vaikuttavat tekijät ovat listattu taulukkoon 6 (Asiantuntija 2, 2019). 

 

Taulukko 6 Tuotteen laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

    

 

Tuotannossa on huomattu, että muotti täytyy lämmittää vähintään 450 °C:ksi, jotta tuote 

täyttäisi laatuvaatimukset. Mikäli teräsmuottia on esilämmitetty liikaa, niin valmistettu tuote 

on tarttunut muotin pintaan kiinni. Jäähtymisnopeudesta ja muodonmuutoksesta ei ole 

tehtaalla tarkkaa lukua. On kuitenkin huomattu, että ohutseinäiset muotit ovat tuottaneet 

vääränkokoisia kappaleita ja muotit, jotka jäähtyvät liian nopeasti, ovat tuottaneet 

vastaavanlaista huonoa laatua, kuin esilämmittämättömät muotit (Asiantuntija 2, 2019). 

 

Laadun heikentyminen muotin matalan alkulämpötilan tai nopean jäähtyminen seurauksena 

johtuu oletettavasti muotin ja tuotteen välisen lämpövirran suuruudesta, koska laatu voi olla 

huonoa myös muotin nopean jäähtymisen seurauksena, vaikka muotti olisikin esilämmitetty 

vaadittuun lämpötilaan. Eli laatu paranee, mitä vähemmän lämpöä tuotteesta siirtyy muottiin 

prosessin aikana. Tätä päätelmää tukee myös tuotteen laadun paraneminen jäähtymisajan 

pidentyessä (Asiantuntija 2, 2019). 

Laatuun vaikuttava tekijä Vaikuttava suure

Muotin alkulämpötila °C

Muotin jäähtymisnopeus °C/s

Muotin muodonmuutos mm
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Kaavaa 5 voidaan käyttää lämpömäärän Qm arvioinnissa (Matisková et al. 2013. s. 69). 

 

𝑄𝑚 = ℎ𝐴𝑚(𝑇1 − 𝑇4)𝑡   (5) 

 

Kaavassa h on lämmönsiirtymiskerroin, Am on muotin pinta-ala kosketuksessa tuotteeseen, 

T1 on tuotteen lämpötila, T4 on muotin lämpötila ja t on jäähtymisaika. Kaavasta huomataan, 

että siirtyvää lämpömäärää voidaan vähentää, ja samalla laatua parantaa, nostamalla muotin 

käyttölämpötilaa, pienentämällä lämmönsiirtymiskerrointa tai vähentämällä aikaa jonka 

lopputuote jäähtyy muotissa esimerkiksi siirtämällä tuote mahdollisimman nopeasti 

lämpöeristettyyn tilaan. Lämmönsiirtymiskerroin h on lämmönjohtavuudesta poiketen 

verrannollisuus suure, mikä on riippuvainen mm. paineesta, johteiden välisestä 

lämpötilaerosta ja materiaalin termisestä diffuusiokertoimesta ja lämmönjohtavuudesta. 

Lämmönsiirtymiskerroin muuttuu siis lämpötilan, paineen ja lämpötilansuhteen muuttuvien 

materiaaliarvojen funktiona, joten sen määrittäminen tai siihen tarkka vaikuttaminen on 

hankalaa ilman mittauksia. Toistaiseksi ei tunneta, mikä on maksimilämpövirta muotin ja 

tuotteen välillä, jotta tuotteen laatu ei laske alle hyväksyttävän tason. (Long et al. 2011. s. 

4005).  

 

Muotti voi muuttaa muotoa ilman murtumista tai plastisoitumista, jolloin materiaali myötää 

elastisesti paineen kasvaessa, minkä seurauksena tuotteen mittavaatimukset eivät täyty. 

Muotin muodonmuutoksista johtavaan laadun heikentymiseen voidaan vaikuttaa 

seinämävahvuudella ja käyttämällä materiaaleja, joilla on korkea kimmokerroin 

prosessilämpötiloissa. Kaavaa 6 voidaan käyttää elastisiin muodonmuutoksiin vaikuttavien 

tekijöiden määrittämisessä.  

 

𝜀 =
𝐸𝐴

𝐹
                                                                (6) 

 

Kaavassa ε on suhteellinen elastinen venymä, E materiaalin kimmokerroin 

käyttölämpötilassa, A muotin seinämän poikkileikkauksen pinta-ala ja F paineen aiheuttama 

kuormitus seinämään. Kaavasta on nähtävissä, että käyttämällä suurta seinämävahvuutta tai 

nostamalla muottimateriaalin kimmokerrointa, seinämät muuttavat vähemmän muotoaan 

altistuessaan samalle paineelle. Paksumpaa seinämää käytettäessä muotin lämpökapasiteetti 
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kasvaa, jolloin muotin reunan lämpötila ei nouse yhtä suureksi, mikä on edullista 

kimmokertoimen säilymisen kannalta. Korkeampi terminen diffuusiokerroin tehostaa 

kyseistä lämmön jakautumista muotissa entisestään, mutta se nopeuttaa lämpömäärän 

poistumista tuotteesta, mikä puolestaan huonontaa laatua, jos muotin käyttölämpötila on 

liian matala. Mikäli materiaalilla on korkea kimmokerroin korkeissa tuotantolämpötiloissa, 

seinämävahvuuden ei tarvitse olla yhtä paksu, jotta käyttörajatilaa ei ylitetä.  

 

Käytettävät lisäaineet, kuten irrotusaineet tai voiteluaineet vaikuttavat myös laatuun. Niiden 

pääasiallinen tarkoitus on parantaa laatua ja muotin kestoa, mutta tuotannon aikana nämä 

aineet voivat kasaantua epätasaisesti muottiin jatkuvan tuotannon aikana, mikä vaikuttaa 

lopputuotteen laatuun.  

 

3.4.2  Sarjatuotanto 

Muotin käyttö sarjatuotannossa poikkeaa merkittävästi yksittäiskappaleiden tuotannosta, 

mm. vaatimukset ja kustannusrakenne eroavat olennaisesti. Sarjatuotannossa esimerkiksi 

huoltovälit ovat merkittävä tekijä, joten muotin pitää pystyä toimimaan pitkään ilman 

huoltoa tai mahdollisimman vähäisellä huollolla, koska huoltokerrat kasvavat lineaarisesti 

jokaisen tuotetun tuotteen mukaisesti. Huoltoajan minimoimisen lisäksi myös muotin 

prosessiolosuhteiden hallitseminen on sarjatuotannossa haaste. Muotin materiaali vaikuttaa 

olennaisesti sen sallimiin prosessiolosuhteiden muutoksiin.   

 

Prosessiolosuhteet ovat todella vaativat ja vaikka materiaali kestäisikin kuumuuden, 

lämpöiskun ja paineen, niin muotin tulee toimia näissä olosuhteissa jatkuvasti ja samalla 

tuottaa laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Tämä luo tarpeen huolloille, jolloin huoltovälien 

pituus ja määrä tulisi kasvamaan tavanomaisilla sarjatuotannossa käytettävillä 

painemuottisovelluksilla huomattavasti suuremmaksi, mikä tulee ottaa huomioon 

muottisovelluksen suunnittelussa (Matisková et al. 2013. s. 72).  

 

Tehtaalla on huomattu, että muottikohtaisia huoltovälejä tuottaa muottien vaihtaminen, 

korjaaminen, puhdistaminen tai käsitteleminen, käsitteleminen voi olla esimerkiksi 

voiteluaineen lisäys. Muottisuunnittelulla voidaan vaikuttaa huoltojen tiheyteen ja 

huoltoaikaan, jotka yhdessä muodostavat kokonaishuoltoajan pituuden. Esimerkiksi 

lisäämällä käytön yhteydessä voiteluainetta muottiin, muotin käyttöikää ja huoltovälejä 
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isompien huoltojen välillä voidaan pidentää, mutta voiteluaine voi kertyä ajan mittaan 

muottiin, jolloin muotti täytyy puhdistaa useita kertoja isompien huoltojen välissä, mikä 

aiheuttaa lyhyitä katkoksia tuotannossa. Tätä huoltovälien pituuden ja määrän vaikutusta 

kokonaishuoltoon on havainnollistettu kuvassa 21 (Asiantuntija 2, 2019). 

 

 

Kuva 21 Huoltovälien määrä ei ole suoraan verrannollinen tuottavan ajan määrän kanssa. 

Myös huoltojen pituus on olennainen tekijä. Kuvan hypoteettisessa tapauksessa 

voiteleminen on huoltoajan minimoimisen kannalta kannattavaa, vaikka muottia pitääkin 

ajoittain putsata, todellisuudessa tilanne voi olla myös toisinpäin muottisovelluksesta 

riippuen.  

 

Huoltojen minimoimiseksi ja laadun varmistamiseksi sarjatuotannon prosessiolosuhteet 

tulee kyetä hallitsemaan. Sarjatuotannossa hallittavia prosessiolosuhteita ovat systeemin 

kokonaislämpömäärä ja, muottikonseptista riippuen, ilmakehä. Näiden kontrolloiminen on 

tuotannon kannalta ensisijaisen tärkeää sillä, muuten tuotettu laatu huononee tai muotti 

vaurioituu tuotannon edetessä. Jokainen valmistettu tuote tuottaa lämpöä muottisysteemiin 

yhtä paljon, joten jokaisen valmistetun tuotteen jälkeen muotin täytyy palautua samaan 

alkulämpötilaan ennen seuraavan tuotteen valmistusta. Kaavassa 7 on kuvattu 

muottisysteemin tavoiteltu lämpömäärän kierto.  

 

𝑄1 + 𝑄2 − 𝑄3 − 𝑄4 = 𝑄1                                              (7) 

 

Q1 on muottisysteemin lämpömäärä alkutilanteessa, Q2 on muokattavan materiaalin 

systeemin tuoma lämpö, Q3 on valmistusprosessissa muokattavasta materiaalista muottiin 

siirtynyt ja sen kautta poistunut lämpömäärä ja Q4 valmiin tuotteen mukana muotista 

poistumisen yhteydessä siirtyvä lämpömäärä. Lämpötasapainon säilyminen siis edellyttää, 

että Q2 on yhtä suuri kuin Q3 ja Q4 yhteensä. Jos sarjatuotannossa jokaisen tuotteen 

yhteydessä lämpötila muuttuu 1 °C:een, niin jo sadan tuotteen jälkeen muotin alkulämpötila 

muuttuu 100 °C, mikä voi vaurioittaa muottia tai laskea laatua muottimateriaalista ja muotin 
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alkulämpötilasta riippuen. Muotin lämpötilaa voidaan kontrolloida valmistustaajuudella ja 

jäähdytyksellä. Lisäksi muotin lämpötilanmuutoksen suuruuteen vaikuttaa muotin 

kokonaislämpökapasiteetti. Jos muottimateriaalina käytetään korkean lämmönjohtavuuden 

omaavaa materiaalia, kuten kupariseoksia, niin lämpö jakautuu muottiin tasaisemmin ja 

lämmön hallitseminen jäähdytyksellä tehostuu (Matisková et al. 2013. s. 69-70). 

 

Ilmakehäolosuhteiden hallitseminen on tärkeää, mikäli käytetään muottimateriaaleja, jotka 

hapettuvat prosessiolosuhteissa. Hapelta suojaavan ilmakehän ylläpitäminen on 

sarjatuotannossa haastavaa, koska eristetty systeemi, missä muotti toimii, täytyy avata 

valmista kappaletta siirrettäessä tuotannossa eteenpäin. Sarjatuotannossa hallitun ilmakehän 

sisältävää eristettyä systeemiä avataan ja suljetaan useaan kertaan, jolloin suojakaasun 

säilyttäminen voi olla haastavaa tai suojakaasua menee hukkaan jokaisen tuotteen 

yhteydessä, mikä nostaa kustannuksia. Ilmakehän hallitseminen voi myös hidastaa 

valmistusprosessia, sillä kaasu täytyy pumpata ulos ja sisään muottisysteemistä jokaisen 

valmistussyklin yhteydessä. Muotin täytyy myös antaa jäähtyä sallittuun lämpötilaan ennen 

kuin se altistuu hapettavalle ilmakehälle. Suojakaasu vaikuttaa täten olennaisesti käytettäviin 

muottimateriaaleihin ja muottikonseptiin.  

 

3.4.3  Kustannukset 

Kustannukset koostuvat sarjatuotannossa hankintakustannusten lisäksi useasta muusta 

tekijästä, jotka ovat riippuvaisia muotin toimintakonseptista. Kustannukset voidaan jakaa 

muotin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Muotin välittömiin kustannuksiin sisältyvät 

mm. muotin materiaalikustannukset ja työstökustannukset, eli ne käsittävät muotin 

hankintakustannukset. Kaavalla 8 voidaan arvioida muotin hankintakustannukset Cmuotti 

(Madan et al 2007. s. 4832).  

 

𝐶𝑚𝑢𝑜𝑡𝑡𝑖 =  𝐶𝑚 + [𝐶𝐵𝑀𝐶 ∗ (1 +
𝛾

100
)] [𝐶𝐵𝑀𝐶 ∗ (1 +

𝑝

100
)] + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑑                          (8) 

 

Cm on muotin materiaalikustannus, CBMC on muotin valmistusmenetelmään perustuvat 

työstämisen peruskustannukset, p on muotin yksityiskohdista, pinnanlaadusta ja 

materiaalista muodostuva hinta modifikaattori, joka on prosentuaalinen osuus työstämisen 

peruskustannuksista, Cs on muotin valmistukseen liittyvät välilliset kustannukset ja Cd on 
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muotin suunnittelu ja testauskustannukset. Koska tutkimuksen tapauksessa muotilla 

valmistettava kappale on aina sama, niin CBMC on vakio muotin valmistusmenetelmän 

pysyessä samana. Cd on pitkälti riippuvainen muotin oletetusta käyttöiästä, koska 

esimerkiksi 1000 kappaletta tuottavan kestomuotin testaus on huomattavasti kalliimpaa, 

kuin yhden kappaleen tuottavan kertamuotin. Kertamuotilla valmistukseen liittyvät välilliset 

kustannukset Cs voivat puolestaan olla huomattavasti suuremmat sarjatuotannossa 

ilmenevien logististen haasteiden vuoksi. Mikäli kustannustekijät tiedetään, niin muotin 

välittömät kustannukset voidaan tämän jälkeen jakaa muotilla tuotettujen tuotteiden 

määrällä, jolloin tiedetään muotin välittömät kustannukset per tuotettu tuote.  

 

Välilliset kustannukset ovat riippuvaisia muotin toimintatavasta ja koostuvat mm. muotin 

toimintasyklien pituudesta, lisäaineiden, kuten suojakaasun ja voiteluaineen kulutuksesta ja 

vaaditusta työmäärästä. Välilliset kustannukset ovat käytännössä muotin 

prosessikustannuksia. Prosessikustannuksia Cprosessi voidaan arvioida kaavalla 9 (Shing, 

1999. s. 39). 

 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖 = ( 
𝑡𝑘

𝑁
+

𝑡𝑠

𝑛𝑐∗𝑦
 ) 𝑅𝑘                                               (9) 

 

Kaavassa 9 tk on muotin käyttöönottoaika aikayksikössä, N on tuotantoerän suuruus, ts on 

yhden tuotantosyklin pituus aikayksikössä, nc on yhdellä syklillä tuotettujen kappaleiden 

määrä, y (< 1) on tuottavuus, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä laatuvaatimukset täyttävien 

ja hylättyjen tuotteiden suhdetta, ja Rk on käyttöaste euroina per aikayksikkö. Kaavasta 

havaitaan, että esimerkiksi kertakäyttömuotilla käyttöönottoajan tk tulisi olla minimaalinen, 

koska jokaisen muotin tuotantoerä on vain yhden tuotteen suuruinen. Lisäksi suojakaasua 

käytettäessä yhdellä syklillä tuotettujen tuotteiden määrä nc tulisi olla mahdollisimman suuri, 

sillä suojakaasun lisääminen ja poistaminen prosessin yhteydessä pidentää tuotantosyklin 

pituutta ts. Käyttöaste r sisältää muotin aiheuttamat työvoimakulut ja kalustokulut per aika 

yksikkö, jotka sisältävät esimerkiksi operoijalta vaadittavien huoltotoimenpiteiden pituuden 

ja lisäaineiden kulun. Mikäli muotti tarvitsee hyvin vähän huoltoa ja toimenpiteitä 

operoijalta, niin yksi operoija riittää operoimaan useaa muottia samanaikaisesti, mikä 

vähentää työvoimakustannuksia. Lisäksi jos muotti ei tarvitse esimerkiksi voiteluaineita, 

niin työkalutkulut per tunti pienenevät huomattavasti. Voiteluaineiden puute voi kuitenkin 
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vähentää muotin käyttökertojen määrää, jolloin muotin välittömät kustannukset Cmuotti 

kasvavat per tuotettu tuote.  

 

3.5 Loppuasettelu 

Kappaleessa 3 luotiin ymmärrystä tutkimuksen poikkeavista ja haastavista 

toimintaolosuhteista, potentiaalisista muottimateriaaleista ja muotin vaatimuksista. 

Valmistusprosessin jatkuva syklinen luonne, missä lämpötila ja paine muuttuvat nopeasti ja 

useita kertoja sarjatuotannossa, väsyttää muottia erikoisen paljon. Nämä kuormitukset voivat 

vaurioittaa tyypilliset sarjatuotannossa käytettävät painemuottisovellukset nopeasti jo 1-10 

syklin jälkeen (Matisková et al. 2013. s. 72). 

  

Suuren kuormituksen kestämisen lisäksi muotin täytyy myös tuottaa tarkkaa laatua 

sarjatuotannossa, mikä asettaa lukuisia muita haasteita muotin suunnitteluun ja 

materiaalinvalintaan. Esimeriksi joidenkin materiaaliominaisuuksien merkitys muotin 

kestoon ja laatuun ovat ristiriidassa, kuten lämmönjohtavuus, joka heikentää laatua, mutta 

parantaa muotin kestoa. 

 

Taulukossa 7 on esitetty kirjallisuusselvityksen ja asiantuntujahaastatteluiden pohjalta 

arvioitu muotin vauriotyyppimatriisi yhdistettynä muotin kestosta riippumattomiin 

laatutekijöihin. Kestosta riippumattomat laatutekijät ovat muotin kulumisesta tai 

tuhoutumisesta riippumattomia laatutekijöitä, eli vaikka muotti ei kuluisi ja kestäisi 

prosessissa hyvin, niin muotin tuottama laatu on silti riippuvainen näistä tekijöistä. 
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Taulukko 7 Muottisovelluksen vauriotyyppimatriisi ja laatutekijät, ”+” tarkoittaa ominaisuuden olevan suotava ja ”-” ei suotava. 
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Kuten aiemmin mainittiin, taulukosta havaitaan, että osa materiaaliominaisuuksista ovat 

ristiriidassa eri vauriotapausten tai laatutekijöiden kesken. Näiden materiaaliominaisuuksien 

suora pisteytys ja vertailu ei ole mahdollista, koska ominaisuuden absoluuttinen suuruus ei 

kuvaa sen sopivuutta eikä muotin optimia tunneta. Nämä ominaisuudet ovat kuitenkin 

erittäin tärkeitä muotin materiaalien vertailun kannalta, joten muottimateriaalien vertailu 

tulee suorittaa eri materiaaliominaisuuksien yhdistelmillä ja/tai suunnittelemalla muotti eri 

osista, joista jokaisen materiaali on optimoitu tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi 

vertailemalla materiaalin kykyä kestää määrättyä vaurioita sen materiaaliominaisuuksien 

funktiona, eikä tietyn materiaaliominaisuuden suuruutta. Materiaaleja arvioitaessa tulee 

myös huomioida, että ominaisuudet muuttuvat lämpötiloissa eri suhteissa, esimerkiksi 

ferriittinen teräs omaa austeniittista terästä paremman lämmönjohtavuuden huoneen 

lämmössä, mutta 800 °C:ssa molempien lämmönjohtavuuden muuttuvat samanlaisiksi 

(Schwam 2002. s.14).  

 

Iso osa muotin vaurioista ja laatutekijöistä vaikuttavat muotin ja tuotteen rajapinnassa. 

Rajapintaan kohdistuu myös suurimmat kuormitukset ja sillä on suurin vaikutus tuotettuun 

laatuun, joten rajapinnan kunnon säilyminen on ensisijaisen tärkeää. Kuvassa 22 on 

hahmoteltu muotin ja muokattavan materiaalin rajapintaa ja lämmön kulkua muotissa. 

Muotin rajapinnan vaurioita välillä ΔxR tuottaa lämpöväsyminen, hitsautuminen, eroosio ja 

kuumakorroosio ja nämä vauriotyypit ovat myös todennäköisimmät syyt tyypillisen 

painemuotin vaurioitumiselle, ellei esimerkiksi katastrofaalista lämpöshokin aiheuttamaa 

haurasmurtumaa tapahdu. Itse muottirakenteelle vauriota voi tuottaa paineen aiheuttama 

väsyminen, plastisoituminen, viruminen ja haurasmurtuma (Schwam 2002. s.8).  

 

Mikäli kuvan 22 T1 ja T4 ovat vakioita, niin laadulle ja muottirakenteelle on edullista, että 

ΔTR on mahdollisimman suuri ja ΔTM on mahdollisimman pieni. Muulloin koko systeemille 

on edullista, jos erotus T1 ja T4 välillä on mahdollisimman pieni, eli muotin 

minimilämpötilan tulisi olla käytön aikana mahdollisimman suuri. Muotin käyttölämpötilan 

nostaminen on kuitenkin monen materiaalin kannalta epäedullista. On siis tärkeää löytää 

tasapaino eri materiaalien ja materiaaliyhdistelmien avulla. Esimerkiksi tulenkestävästä 

metalliseoksesta tai keraamista tai grafiitista valmistetulla muotilla, jolla on korkea 

sulamispiste ja kyky vastustaa yhteen hitsautumista, tavoitteena olisi saavuttaa 
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mahdollisimman pieni ero T1 ja T4 välillä ja tasainen käyrä pisteestä (x1, T1) pisteeseen (x4, 

T4), jolloin lämpöväsyminen minimoituisi ja lämpövirran suuruudesta riippuva laatu 

maksimoituisi. Tällainen muotti vaurioituisi oletettavasti kuumakorroosion ja eroosion 

vuoksi, eli muotti hapettuisi ja kuluisi kuoppaiseksi. Tällöin kontrolloitu ilmakehä olisi 

erityisen tärkeää muottia käytettäessä. Isostaattiset kuumapuristusmuotit toimivat usein tällä 

periaatteella hallitussa ilmakehässä, mutta niillä on tyypillisesti myös pidemmät 

tuotantosyklit.   

 

 

Kuva 22 Semaattinen esitys lämmön kulusta ja suuruudesta muotin rajapinnassa ja muotissa. 

Huomaa ulkoisen lämmönsiirtokertoimen h epälineaarinen vaikutus lämmön kulkuun. 

Lineaarisen suoran kulmakertoimen jyrkkyyden määrittää materiaalin terminen 

diffuusiokerroin. Prosessiajan kuluessa T1 laskee ja T4 pyrkii nousemaan ja käyrä tasoittuu, 

T4 loppulämpötilaan voidaan vaikuttaa jäähdytyksellä.  

 

Jos muotti vaihtoehtoisesti valmistetaan metallista, jonka sulamispiste ja sallima 

maksimikäyttölämpötila, tässä tapauksessa T3, on reilusti alle prosessin maksimilämpötilan, 

niin rajapinnassa ΔxR tulee käyttää eri materiaalista valmistettua ja korkeaa kuumuutta 
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kestävää vuorausta, pinnoitetta tai eristävää voiteluainetta, jotta ΔTR saadaan maksimoitua. 

Lisäksi ΔTM tulee minimoida lämpöiskujen vaikutuksien minimoimiseksi muottirakenteessa 

ja lämmön tasaiseen johdatukseen välillä ΔxM. Jos lämpö ei johdu riittävän nopeasti välillä 

ΔxM suhteessa, mitä se johtuu välillä ΔxR ja ΔxS, jäähdytys pisteessä x4 ei kykene pitämään 

pisteen x3 lämpötilaa riittävän matalana, jolloin pinta sulaa tai muokattava materiaali 

hitsautuu kiinni muottiin. Korkeampi johtavuus mahdollistaa siis myös pisteen x4 lämpötilan 

kasvattamisen, koska suoran kulmakertoimen suuruus välillä ΔxM on suoraan verrannollinen 

materiaalin lämmönjohtavuuteen ja tilavuudelliseen ominaislämpökapasiteettiin. Tällainen 

muotti vaurioituisi todennäköisesti rajapinnan lämpöväsymisen, kuumakorroosion ja yhteen 

hitsautumisen vuoksi, eli pinta alkaisi säröilemään lämpöiskujen seurauksena, jolloin 

pinnoite vaurioituisi ja tuote hitsautuisi muottiin kiinni. Tällöin muotin jatkuva huolto ja 

mahdollisten voiteluaineiden lisääminen olisi ensisijaisen tärkeää, jotta rajapinta säilyisi 

ehjänä. Rakettimoottorien suuttimet, turbiinisiivet ja painevalumuotit toimivat usein tällä 

periaatteella (katso kappale 3.2). Painevalumuoteilla lisäksi väli T1 ja T4 on minimoitu, 

jolloin saadaan maksimaalinen kestävyys sarjatuotantoon (Matisková et al. 2013. s. 66).   

 

Tutkimuksen muotissa valmistettavan tuotteen materiaaliin ei oteta kantaa, koska se voi 

myös muuttua. Lopullinen rajapinta tulee kuitenkin suunnitella myös muokattavan 

materiaalin ehdoilla mahdollisten reaktioiden minimoimiseksi.  

  

Potentiaalisia muottimateriaaleja on listattu taulukkoon 8. Jokaista taulukon materiaalia 

tulee kuitenkin käyttää sille soveliaalla tavalla, eli suora materiaaliominaisuuksien 

keskinäinen vertailu ei ole tarkoituksen mukaista, jos muotin toimintorakennetta, 

käyttöolosuhteita ja osakokonaisuutta ei ole määritelty.  

 

Taulukko 8 Potentiaalisia muottimateriaaleja 

  

Muut

Keraamit

Heksagonaalinen boorinitridi

Piinitridi keraamit

Keraamimatriisikomposiitit

UHTC diboridit

Grafiitti ja grafiittikomposiitit

Metallit

Ruostumattomat ja työkaluteräkset

Kuparipohjaiset seokset 

Nikkelipohjaiset ja superseokset

Tulenkestävät metalliseokset (W ja Mo)
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Esimerkiksi kaikki taulukon metallit paitsi tulenkestävät metallit, vaativat jäähdytyksen ja 

rajapinnan suojapinnoitteen estämään pinnan sulamista ja yhteen hitsautumista, tämä ei ole 

vastaavanlainen ongelma keraameja käytettäessä. Pinnoitteet ja lisäaineet voivat olla myös 

jotain muita materiaaleja potentiaalisten muottimateriaalien ulkopuolelta. Tulevaisuudessa 

keraamimatriisikomposiitti- ja UHTC-materiaalien valmistuksen kehittyessä, niiden 

käyttäminen muotissa voi parantaa kustannustehokkuutta. Toistaiseksi näiden materiaalien 

käyttö on rajoittunutta valmistusteknisten haasteiden ja korkean hinnan vuoksi.  Monia 

metalliseoksia voidaan jalostaa myös metallimatriisikomposiiteiksi, kuten kovametalleiksi, 

mikä voi parantaa niiden lämpöstabiilisuutta, lämpöiskunkestoa ja kovuutta.  

 

Potentiaalisista metalleista ruostumattomat ja työkaluteräkset ovat kiinnostavia niiden 

saatavuuden, työstettävyyden ja alhaisten kustannuksien vuoksi. Kupariseokset ovat 

mielenkiintoisia koska niillä on erityisen korkea lämmönjohtavuus, mikä edesauttaa lämmön 

kontrollointia ja näin T3 lämpötilan laskua, niiden maksimikäyttölämpötila on kuitenkin 

kaikista alhaisin. Superseokset omaavat hyvät lujuus- ja kuumakorroosio-ominaisuudet 

korkeissa lämpötiloissa suhteessa niiden sulamispisteeseen. Tulenkestävistä metalleista 

valmistetut seokset, kuten volframi- ja molybdeeniseokset, voivat olla hyvä valinta, sillä ne 

omaavat todella korkean sulamispisteen, matalan lämpölaajenemiskertoimen ja korkean 

kovuuden, mikä tekee niistä erinomaisia kestämään lämpöväsymistä, kulumista ja 

kuumuuden aiheuttamia muodonmuutoksia, niiden kuumakorroosio-ominaisuudet ovat 

kuitenkin superseoksiin nähden heikot.  

 

Grafiitti on mielenkiintoinen materiaali sen erinomaisen lämpöstabiilisuuden, 

lämpöiskunkestävyyden ja korkean sulamispisteen vuoksi, etenkin suhteutettuna 

kustannuksiin ja sillä on lisäksi mielenkiintoisia anisotrooppisia ominaisuuksia. Grafiitti 

hapettuu kuitenkin jo todella alhaisissa lämpötiloissa. Heksagonaalinen boorinitridi on 

grafiitin lailla kiinnostava sen lämpöominaisuuksien vuoksi. Kuten grafiitillakin, 

boorinitridin heksagonaalinen rakenne voi antaa materiaalille mielenkiintoisia 

anisotrooppisia ominaisuuksia, joilla voidaan vaikuttaa mm. lämmönjohtumisen suuntaan. 

Materiaali on lisäksi itsevoiteleva ja sillä on suhteellisen korkea hapettumislämpö. 

Boorinitridi on kuitenkin huomattavasti grafiittia kalliimpaa ja sillä on matalampi 

sulamispiste.  
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Keraameista piinitridi on mielenkiintoinen sen käyttölämpötilan ja todella korkean 

hapettumislämmön vuoksi, sillä on myös keraamiksi todella hyvä lämpöiskunkestävyys. 

Piinitridi on myös todella kovaa, mikä parantaa sen kulumisominaisuuksia. Materiaali on 

kuitenkin kallista, sitä on todella vaikea työstää sen kovuuden vuoksi ja sen lämpöiskun 

kestävyys voi edelleen jäädä liian alhaiseksi. Keraamimatriisikomposiitit ovat 

mielenkiintoinen tulevaisuuden materiaali, jolla voidaan ylittää keraamien tyypillisesti 

heikko lämpöiskunkestävyys ja sitkeys. Keraamimatriisikomposiittien saatavuus on 

kuitenkin muita materiaaleja heikompi, etenkin mittatilaustyönä tehtynä ja niiden hinta on 

toistaiseksi suhteellisen korkea. UHTC diboridit ovat kiinnostavia niiden yli 3000 °C 

hajoamislämpötilan vuoksi ja lisäksi ne ovat kovia ja kestävät hapettumista ja lämpöiskua 

karbideja ja nitridejä paremmin. Toistaiseksi näiden keraamien saatavuus on kuitenkin 

heikko, ne ovat kalliita ja niitä on vaikea työstää. 

 

3.5.1  Kirjallisuustutkimuksen yhteenveto 

Kirjallisuustutkimuksessa todettiin terästen ja kupari- ja superseosten sopivan 

muottimateriaaliksi mikäli käytetään pinnoitetta, voiteluainetta tai muuta vastaavaa muotin 

rajapinnassa suojaamaan kuumuudelta ja reaktioilta ja lisäksi muottirakennetta jäähdytetään, 

jotta muottimateriaalin maksimilämpötilaa voidaan estää nousemasta liian korkeaksi 

sarjatuotannossa. Grafiittia, grafiittia kiderakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan muistuttavia 

materiaaleja, tulenkestäviä metalleja ja CMC materiaaleja voidaan käyttää 

muottimateriaaleina ilman jäähdytystä, mutta materiaalit täytyy suojata hapettumiselta ja 

mahdollisilta reaktioilta suojakaasulla ja/tai pinnoitteilla. Keraamit, jotka eivät sovi 

rakennemateriaaliksi niiden heikon lämpöiskunkestävyyden vuoksi, voivat sopia 

muottimateriaalin pinnoittamiseen, tällaisia materiaaleja ovat mm. erilaiset karbidikeraamit. 

Keraamipinnoitteilla muotin pinnan ominaisuuksia voidaan muuttaa, mikä mahdollistaa 

sellaisen materiaalin käytön muotin rakenteessa, joka ei muuten olisi sopiva 

muottisovelluksen rakennemateriaaliksi.  Kappaleessa 3.3 havaittiin materiaaliarvojen 

olevan sovelluskohteen reunaehdoista riippuvaisia, joten materiaaliarvoja ei voi verrata 

keskenään eikä tärkeimpiä sovelluskohtaisia materiaaliominaisuuksia voida tunnistaa ilman, 

että muotin toimintatapa tiedetään.   
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4 VAATIMUSTENMÄÄRITTELY, IDEOINTI JA KONSEPTOINTI 

 

 

Kirjallisuustutkimuksen tuloksena todettiin, että sopivan materiaalin valitseminen edellyttää 

muotin toimintatavan ja muottikonseptin tuntemista. Kirjallisuustutkimuksen tuloksien 

avulla voidaan myös kehittää konsepti erilaisten tunnettujen materiaaliryhmien ehdoilla, 

jolloin eri materiaaliryhmien ominaisuudet voidaan ottaa ideoinnissa huomioon. Jotta 

muottisovellus voidaan suunnitella tarkoitukseen sopivaksi, muottisovelluksen reunaehdot 

tulee olla määritelty. Reunaehdot voidaan luoda tehtävänmäärittelyllä, jossa selviävät 

muotin vaatimukset ja toivotut ominaisuudet. Näiden pohjalta luodaan vaatimuslista, minkä 

avulla konseptia kehitetään ja ongelma voidaan paikantaa. Tämän jälkeen suoritetaan 

ongelman abstrahointi. Abstrahoinnin tuloksen pohjalta luodaan toimintorakenne, mitä 

hyödyntäen voidaan eritellä osatoiminnot. Osatoiminoille etsitään ratkaisua morfologisen 

ideamatriisin avulla ja ratkaisuja verrataan keskenään. Lopullinen konsepti koostuu eri 

osatoimintojen summasta. Konseptia tulee verrata tehtävänmäärittelyyn ja vaatimuslistaan 

ja tarkastaa täyttääkö konsepti annetut tehtävät ja vaatimukset (Pahl & Beitz 1990. s. 48, 62, 

63, 71). 

 

4.1 Vaatimusten laatiminen 

Vaatimuslista kasataan muotin vaatimuksista ja toivomuksista. Vaatimusten on ehdottomasti 

toteuduttava konseptissa, kun taas toivomukset pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien 

mukaan. Muotin tärkein vaatimus on tuotanto-olosuhteiden kestäminen ja riittävän laadun 

tuottaminen, jotta muottia voitaisiin käyttää sarjatuotannossa. Muottikustannukset eivät saa 

myöskään nousta liian korkeiksi, sillä muuten tuotteiden valmistaminen muotilla ei ole 

kannattavaa. Vaatimuslista on esitetty taulukossa 9.  
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Taulukko 9 Vaatimuslista 

LUT School of 

energy systems 

Vaatimuslista 5.3.2020 

Korkean lämpötilan painemuotti Sivu: 1 

Muutos V/T Vaatimukset V / Toivomukset T Vastaava 

 

 

 

V 

T 

 

 

V 

 

T 

 

 

V 

 

 

 

T 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

V 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuormitukset: 

Tuote täytyy saada irrotettua muotista ehjänä. 

Muotin sisäpinnan tulee kestää kosketus 3000 

asteiseen tuotteeseen, eikä saa tarttua kiinni 

tuotteeseen. 

Muotin tulee ylläpitää 10 MPa sisäistä painetta 

prosessin ajan. 

Muotti ei saa murtua prosessin aikana. 

 

Geometria: 

Muotin sisäpinnan muoto tulee olla hallittavissa 

koko elinkaaren ajan. 

 

Materiaaliominaisuudet: 

Muotin materiaalien ominaisuudet tulee säilyä 

samana koko elinkaaren ajan. 

 

Laatu: 

Tuotteesta virtaava lämpövirta täytyy olla riittävän 

alhainen, jotta tuotteen laatu ei laske alle vaaditun 

tason. 

Muotin täytyy tuottaa ISO 8062-3 DCTG 3  

mukaisia tuotteita. 

 

Kustannukset: 

Muotin arvioidut kokonaiskustannukset voivat olla 

enintään 3 euroa per tuotettu tuote.  

Muotin huolto ja valmistelu vievät vähemmän 

aikaa kuin prosessi per tuote. 
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4.2 Abstrahointi ja toimintorakenne 

Abstrahoinnin tarkoituksena on säilyttää täysi objektiivisuus konseptia suunniteltaessa. 

Ilman abstrahointia erimuotoisten ratkaisujen löytäminen voi rajoittua aikaisempaan 

kokemukseen ja tutkimukseen, mikä voi tapahtua huomaamatta ja alitajuisesti. Ennen 

abstrahointia analysoidaan reunaehdot ja toiminnot vaatimuslistan pohjalta, jotta ongelman 

ydin saadaan varmennettua. Kyseinen analyysi, yhdistettynä askeleittain suoritettavaan 

abstrahointiin, ilmentää yleiset piirteet ja olennaisen ongelman. Abstrahointi suoritetaan 

seuraavasti: 

 

1. Eliminoidaan henkilökohtaiset mieltymykset ja toivomukset. 

2. Jätetään huomiotta vaatimukset, joilla ei ole suoraa merkitystä toimintoihin tai 

reunaehtoihin. 

3. Muutetaan kvantitatiivinen tieto kvalitatiiviseksi ja pelkistetään se lausunnoiksi. 

4. Yleistetään edellisen askeleen tulokset niin pitkälle kuin on tarkoituksenmukaista.  

5. Muotoillaan ongelma ratkaisun suhteen neutraaliksi. 

 

Vaatimuslistan laajuudesta tai tehtävän luonteesta riippuen askeleita voidaan jättää 

huomiotta. Tutkimuksen abstrahointi on esitetty taulukossa 10 (Pahl & Beitz 1990. s. 73-

74). 

 

Taulukko 10 Ongelman abstrahointi 

 

- Muotin sisäpinta ei saa tarttua kiinni tuotteeseen, ellei tuotetta saada irrotettua muotista ehjänä.

- Tuotteesta virtaava lämpövirta täytyy olla riittävän alhainen, jotta tuotteen laatu ei laske alle vaaditun tason.

- Muotin arvioidut kokonaiskustannusket voivat olla enintään 3 euroa per tuotettu tuote.

- Tuote pitää saada ehjänä muotista

- Muotin tulee ylläpitää prosessin painekuormaa.

Abstrahoinnin askeleiden 1 ja 2 tulokset:

- Muotin tulee ylläpitää 10 MPa sisäistä painetta prosessin ajan.

- Muotin sisäpinnan muoto tulee olla hallittavissa koko elinkaaren ajan.

- Muotin täytyy tuottaa 0,25 mm tarkkoja tuotteita.

Askeleen 3 tulos:
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Näin abstrahoinnin tulokseksi ja toimintorakenteen kokonaistoiminnoksi saadaan: Tuottaa 

hyväkuntoisia ja tarkkoja tuotteita paineen avulla ja kustannustehokkaasti niin, että 

tuotteesta pois virtaava lämpömäärä on mahdollisimman pieni.  

 

Abstrahoidun tuloksen pohjalta voidaan laatia toimintorakenne. Toimintorakenteessa 

esitetään muottisysteemin tulon ja lähdön suhde. Toimintorakenne koostuu 

kokonaistoiminnon lisäksi päätoiminnoista, jotka määräytyvät vaatimuslistan pohjalta. 

Toimintorakenteen pääasiallinen tehtävä on auttaa konseptin luomisessa ja helpottaa 

ratkaisun löytämistä, joten kaikki toimintorakenteen toiminnot tulee esittää loogisessa 

järjestyksessä (Pahl, Beitz 1990 s. 81–84, 95). 

 

Tutkimuksen muottisysteemin tulo koostuu tuotantoenergiasta (paine ja lämpö), muotin 

käsittely- ja huoltotyöstä, tuotemateriaalista, prosessimateriaaleista (voiteluaineet tms.) ja 

huollontarve -informaatiosta. Muottisysteemin lähtö koostuu lämpöenergiasta, tuotteesta, 

jätteistä ja muotin huollontarpeen ilmaisevasta informaatiosta prosessin lopussa, joka on 

myös seuraavan tuotteen valmistuksessa huollontarve alussa. Huollontarve informaatio 

kiertää systeemissä muuttuen jokaisella kierroksella. Huollontarpeen kynnysarvon ylittyessä 

suoritetaan huolto, joka voidaan sisällyttää koko prosessin työhön. Kaikkien tulojen ja 

lähtöjen suuruus voi siis muuttua. Tutkimuksen toimintorakenne on hahmoteltu kuvassa 23 

ja päätoiminnot ovat lyhyesti selitetty sen alla.  

 

- Muotin sisäpinnan muoto tulee olla hallittavissa koko elinkaaren ajan.

- Tuotteesta virtaava lämpövirta täytyy olla riittävän alhainen, jotta tuotteen laatu ei laske alle vaaditun tason.

- Muotti tuottaa mittatarkkoja tuotteita.

- Muotti on kokonaiskustannuksiltaan kustannustehokas sarjatuotannossa.

- Ehjiä ja halutun kokoisia tuotteita.

- Ylläpitää painetta.

- Lämpövirta tuotteesta on alhainen.

- Kustannustehokas sarjatuotannossa

Askeleen 5 tulos (ongelman laatiminen): 

Tuottaa hyväkuntoisia ja tarkkoja tuotteita paineen avulla ja kustannustehokkaasti niin, että tuotteesta pois virtaava 

lämpömäärä on mahdollisimman pieni. 

Askeleen 4 tulos:
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Kuva 23 Muotin kokonaistoiminto tuloineen ja lähtöineen on kuvattu kohdassa a. ja muotin 

kokonaistoiminto jaoteltuna päätoimintoihin on kuvattu kohdassa b.  

 

Muotin materiaalivalinnan kannalta kiinnostavat toiminnot on rajattu katkoviivan sisälle. 

Paine ja lämpö voidaan tuottaa muottiin monella tapaa, mikä ei vaikuta muottikonseptin 

materiaalinvalintaan ratkaisevasti. 

 

Muokkaus toiminnossa muotin täytyy muuttaa tuotemateriaali haluttuun mittatarkkaan 

muotoon, jolloin muotin sisäpinnan täytyy pysyä halutussa muodossa tai sen täytyy muuttua 

haluttuun muotoon muokkausprosessissa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi jäykällä 

rakenteella, jota vasten tuotemateriaali puristuu, kuten painevalussa.  

 

Paineen ylläpito toiminnossa muotin täytyy kyetä tuottamaan prosessissa riittävä paine 

tuotemateriaaliin, jotta halutut tuoteominaisuudet saavutetaan. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi vahvistetulla rakenteella, joka ei muuta muotoaan prosessipaineessa, jolloin 

paine puristaa tuotemateriaalia muotin muotoa vasten ja halutut ominaisuudet saavutetaan. 
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Lämmön eristys toiminnossa muotin täytyy minimoida tuotteesta poistuva lämpövirta. Eli 

systeemin lämpöenergian lähtö tulisi olla mahdollisimman pieni. Jos lämpöä poistuu 

tuotteesta liikaa valmistuksen yhteydessä, niin tuotteen laatu laskee alle hyväksytyn tason.  

 

Irrotus toiminnossa tuote ja muotti täytyy irrottaa toisistaan niin, että tuote säilyy ehjänä. 

Muotti kuitenkin saa murtua tai muulla tavalla hajota tässä yhteydessä, mikäli se on 

esimerkiksi kertakäyttöinen.  

 

Muotin sisäpinnan ylläpito toiminnossa muotin muokkaavan sisäpinnan ominaisuuksien 

täytyy olla aina riittävät ennen muokkausprosessia. Mikäli ne eivät ole riittävät, niin 

mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset eivät täyty tai muut toiminnot eivät toimi 

tarkoituksenmukaisesti. Muotin sisäpinnan ylläpito on iso prosessikustannustekijä ja 

tuotannon kustannustehokkuus riippuu ylläpidon määrästä ja tavasta.  

 

4.3 Ideointi ja vertailu 

Seuraavaksi päätoiminnoille ideoidaan erilaisia toimintatapoja, joista voidaan koota 

ratkaisukokonaisuus kokonaistoiminnolle. Erilaisia toimintatapoja päätoimintojen 

ratkaisuiksi voidaan löytää intuitiivisilla menetelmillä, kuten ryhmän aivoriihellä tai 

henkilön omilla oivalluksilla. Ratkaisuja voidaan kehittää myös tavanomaisilla 

menetelmillä, kuten kirjallisuustutkimuksella ja olevassa olevien sovellusten analysoinnilla. 

Diskursiivisia menetelmiä voidaan käyttää näiden lisäksi, missä systemaattisesti tutkitaan ja 

luokitellaan muun muassa erilaisia tapoja käyttää energian muotoja, toimivia liikkeitä ja 

pintoja (Pahl, Beitz 1990 s. 99–128). 

 

Toimintatavat ja toiminnot on koottu morfologiseksi ideamatriisiksi, josta voidaan löytää 

erilaisia ratkaisukokonaisuuksia muotille. Matriisissa vaaka-akselilla on erilaisia ratkaisuja 

toiminnolle ja pystyakselilla on esitettynä toimintorakenteesta eritellyt toiminnot. Koska 

konsepti luodaan materiaalinvalintaa varten, niin kaikista ratkaisuista pyritään tekemän 

mahdollisimman abstrakteja. Tutkimuksen morfologinen matriisi on esitettynä kuvassa 24. 

Taulukoon 11 on listattu eri ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. 
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Kuva 24 Morfologinen ideamatriisi. Ratkaisut eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan ne voivat olla myös usean yhdistelmä. 
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Taulukko 11 Ideamatriisin vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Mikäli mahdollista, hyödyntämällä useampaa ratkaisua kerrallaan, voidaan 

löytää hyvien ja huonojen puolien väliltä parempi tasapaino, kuin mitä vain hyödyntämällä yhtä ratkaisua kerrallaan. 
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Kuvassa 25 on kolme erilaista yhdistelmää, jotka on koottu ideamatriisin pohjalta. 1 

Yhdistelmiä voitaisiin kehittää matriisin avulla huomattavasti enemmänkin. Ajan 2 

säästämiseksi myös osa ratkaisuista suljettiin pois. Kyseiset ratkaisut valittiin pois 3 

suljettaviksi siksi, koska niiden jatkokehittäminen oletettiin muita huomattavasti 4 

hankalammaksi toteuttaa nykypäivän teknologioilla.  5 

 6 

Kuva 25 Yhdistelmäkaavio kolmen eri ratkaisukokonaisuuden luomisesta..  7 

Variaatio 1: 1.1 – 2.2 – 3.3 – 4.1 – 5.1;  8 

Variaatio 2: 1.1 – 2.2 – 3.2 – 3.4 – 4.2 – 5.2 – 5.3;  9 

Variaatio 3: 1.2 – 2.3 – 3.3 – 3.1 – 4.3 – 5.3 10 

 11 

Ennen kuin näitä variaatioita jatkokehitetään konsepteiksi, niiden sopivuutta verrataan 12 

esivalintadiagrammilla. Käytetty diagrammi valintakriteereineen ja huomioineen on 13 

nähtävissä kuvassa 26.  14 

 15 
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 1 

Kuva 26 Esivalintadiagrammi 2 

 3 

Jatkokehitettäväksi valitaan siis versiot 1 ja 2. Versio 1:n täytyy kestää prosessiolosuhteita 4 

ja niiden aiheuttamaa kulumista useasti. Versio 2:n ei tarvitse kestää olosuhteita kuin kerran.  5 
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4.4 Ratkaisukonseptit pohjautuen ideointiin ja konseptin valinta ja vaatimukset 1 

Materiaalinvalinnan vaatimusprofiilin luomista varten ratkaisukokonaisuuksista on luotu 2 

kaksi konseptia perustuen ideointiin ja vertailuun. Toinen konsepteista valitaan jatkoon 3 

alustavaa materiaalinvalintaa varten. Konsepti 1 on hahmoteltu kuvaan 27.  4 

 5 

 6 

Kuva 27 Konsepti 1 pohjautuu esivalintadiagrammin ratkaisukokonaisuusversioon 1.  7 

 8 

Ensimmäisessä konseptissa muotti toimii kestomuottina. Kirjallisuustutkimuksessa selvisi, 9 

että vaikka materiaali kestäisi prosessilämpötilan, niin se ei todennäköisesti kestä reaktiota 10 

hapen kanssa kyseisessä lämpötilassa. Tämän vuoksi konsepti 1:ssä prosessi toteutetaan 11 

suojakaasussa, mikä poistaa hapen tuottamat ongelmat. Lisäksi prosessiympäristöä ja 12 

muottia lämmitetään 1000 - 2000 °C lämpötilaan, jolloin prosessista pois virtaava 13 

lämpömäärä pienenee, samalla myös lämpöiskun suuruus pienenee. Muotin sisäpinta 14 

pinnoitetaan kovalla materiaalilla kestomuotin eroosion minimoimiseksi, ellei 15 

rakennemateriaali itsessään omaa riittäviä ominaisuuksia. Koska pinnoitteena toimivan 16 

materiaalin ainevahvuus on pieni, pinnoitteena voidaan käyttää myös erilaisia keraameita, 17 

jotka eivät rakennemateriaaleina kestäisi lämpöiskua (katso kappale 3.2). Lopullista 18 

pinnoitemateriaalia valittaessa pinnoitteen mahdollinen reagoiminen muokattavan 19 

materiaalin kanssa tulee kuitenkin tarkastaa. Muottimateriaaleilta vaaditaan siis erityistä 20 

kuumuudenkestävyyttä ja pinnoitteelta lisäksi korkeaa kovuutta. Lisäksi muottimateriaalin 21 

ja pinnoitteen lämpölaajeneminen tulisi olla mahdollisimman pientä ja niiden 22 
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lämpölaajenemiskertoimet mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta kestomuotin rakenne 1 

säilyy, väsymiskestävyys on mahdollisimman suuri ja ettei pinnoite halkeile tai delaminoidu.  2 

 3 

Konseptin 1 ongelmaksi voi muodostua tuotekehityksen kallis hinta eristetyn ilmakehän ja 4 

eksoottisten materiaalien tarpeen takia sekä kestomuotin kestoiän määritykseen vaadittavien 5 

lukuisten testien vuoksi. Muottien kulumisesta ei ole toistaiseksi riittävästi tietoa, jotta eri 6 

materiaaleista valmistettujen muottien elinikää voitaisiin arvioida riittävän tarkasti 7 

elinkaarikustannuksia varten. Kontrolloidun ilmakehän vaikutusta sarjatuotantoon ei 8 

tunneta, mutta sen integroiminen tuotantoon vaikuttaa olennaisesti koko tuotteen 9 

valmistusprosessiin.   10 

 11 

Koska prosessiolosuhteet ovat poikkeuksellisen kuluttavat, niin konseptista 1 poiketen, 12 

konseptissa 2 ei pyritä saamaan muotin pintaa ja muottipesää kestämään kyseisiä olosuhteita 13 

useita kertoja, vaan nämä osat vaihdetaan jokaisen tuotetun tuotteen yhteydessä. Tämä 14 

tekniikka myös poistaa tarpeen käyttää suojakaasua muotin keston pidentämiseen, sillä 15 

hapettuvaa pintaa käytetään vain kerran. Konsepti 2 on hahmoteltu kuvassa 28.  16 

 17 

 18 

Kuva 28 Konsepti 2 pohjautuu esivalintadiagrammin ratkaisukokonaisuusversioon 2.  19 

 20 

Toisessa konseptissa käytetään hylsyjä (kertakäyttömuotteja), joita vahvistetaan 21 

pitkäikäisellä runkorakenteella. Konseptissa 2 ongelmalta muotin pinnan kestosta vältytään, 22 

kunhan runkorakenne säilyy ehjänä. Runkorakenteeseen kohdistuvat lämpökuormat ovat 23 

myös huomattavasti matalammat, mitä ne olisivat ilman suojaavia hylsyjä. Muottirakenne ja 24 

hylsyt tulee edelleen esilämmittää kuten aikaisemminkin (katso s. 47), mutta erillinen hylsy 25 
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ja tukirakenne yhdessä madaltavat systeemin lämmönsiirtokerrointa, jolloin matalampi 1 

määrä lämpöä kulkeutuu muottirakenteeseen ja pois systeemistä. Tämä johtuu tukirakenteen 2 

ja hylsyn väliin jäävästä ilmasta. Hylsy tuotteineen voidaan nopeasti poistaa muotista, mikä 3 

vähentää siirtyvää lämpömäärää entisestään. Muottirunko on tämän jälkeen valmis uudelle 4 

hylsylle eikä, ylimääräisiä huoltotoimenpiteitä tai suojakaasua vaadita, mikä on edullista 5 

sarjatuotannon näkökulmasta. Ongelmaksi muodostuvat kertakäyttöiset hylsyt, ne tuottavat 6 

logistisia kustannuksia ja jätemääriä, joista konseptin 1 tapauksessa ei tarvitse murehtia. 7 

Hylsykustannukset ovat myös iso kustannuserä prosessissa ja yhden hylsyn hinta täytyy 8 

sisältyä 3 euron kappalekohtaisiin tuotantokustannuksiin. Lisäksi hylsyjen valmistus täytyy 9 

suunnitella erikseen, mikä luo uusia haasteita. Esimeriksi hylsyjen valmistustoleranssit 10 

vaikuttavat olennaisesti lopputuotteen toleranssiketjuun.  11 

 12 

Konseptin 2 hylsymateriaalin tulee olla mahdollisimman halpa, sen tulee kestää 13 

puristuskuormitus muottimateriaalin ja tukirakenteen välissä muuttamatta muotoaa ja se ei 14 

saa sulaa, hitsautua, juottautua tai tarttua tuotteeseen tai tukirakenteeseen kiinni tuotannon 15 

yhteydessä. Prosessiolosuhteet ovat poikkeuksellisen kuormittavat, joten edullisen ja kaikki 16 

kriteerit täyttävän hylsymateriaalin löytäminen voi olla haastavaa. Tämän takia hylsyt 17 

voidaankin pinnoittaa eksoottisemmalla materiaalilla, joka estää esimerkiksi tarttumisen 18 

jolloin hylsyissä käytettävän kalliin ja eksoottisen materiaalin määrä minimoidaan, eli hylsy 19 

itsessään koostuu useasta materiaalikomponentista. Hylsymateriaalien ei kuitenkaan tarvitse 20 

kestää kulutusta. Tukirakenteen täytyy kestää suuria painekuormia ja niiden aiheuttamaa 21 

väsytyskuormaa. Tukirakenteen materiaali altistuu myös jatkuville lämpötilanmuutoksille, 22 

mutta muutokset ovat kuitenkin matalammat kuin konseptissa 1, koska hylsy toimii ikään 23 

kuin ”jarruna” tuotteesta tukirakenteeseen siirtyvälle lämpömäärälle Fourierin luvun 24 

mukaisesti. Tukirakenteen täytyy siis edelleen kestää vastaavanlaisia kuormia kuin 25 

konseptin 1 muotti, mutta esimerkiksi lämpökuorman suuruus on huomattavasti pienempi 26 

hylsyn vuoksi. Tukirakenne on myös tuotemateriaalin sijasta kontaktissa hylsymateriaaliin, 27 

jolloin potentiaaliset materiaalien väliset reaktiot ovat konseptista 1 poikkeavia.  28 

 29 

Konseptin 1 ja 2 pisteytys on esitettynä kuvassa 29. Vertailun arviointiperusteet ja parametrit 30 

ovat johdettu vaatimuslistan toivomuksien pohjalta. Pisteytys perustuu arvioon. 31 
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Kuva 29 Konseptien arviointi ja heikkouksien analysointi. Katkoviivalla voidaan verrata konseptin 2 painotettua summa-arvoa muihin 

painotettuihin arvoihin heikkouksien analysoimiseksi.  Konsepti 1:lle ei ole piirretty viivaa, mutta vertailu voidaan suorittaa vastaavalla tavalla.
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Konsepti 2:lla on korkeampi kokonaisarvo ja painotettu summa-arvo, mutta konsepti 1 on 

arvoiltaan lähes yhtä hyvä. Pisteytys on tehty arvion perusteella, sillä oletuksella, että 

konsepti toimii täysin odotetulla tavalla. Näin kuitenkin tapahtuu harvoin todellisuudessa, 

koska konseptiin voi tulla paljon muutoksia tai siinä voi esiintyä uusia ongelmia 

suunnitteluprosessin yhteydessä. Lisäksi painotusta muuttamalla tulosta voidaan 

manipuloida. Absoluuttisten arvojen perusteella konseptit ovat siis hyvin samanarvoisia. Sen 

sijaan heikkouksia analysoimalla voidaan havaita, että konsepti 2 on konseptia 1 paremmin 

tasapainossa, eli konseptin painotetun summa-arvon vasemmalle puolelle jäävien palkkien 

määrä ja etäisyys summa-arvosta on pienempi. Jatkokehitettäväksi valitaan konsepti 2, 

koska konseptin perustava idea on heikkousprofiililtaan tasapainoisempi. Taulukkoon 12 on 

listattu konseptin 2 eri osien vaatimukset, joita hyödynnetään materiaalinvalinnassa.  

 

Taulukko 12 Muotin vaatimusprofiili 

 

 

Muotin materiaalinvalintastrategia perustetaan muotin vaatimusprofiiliin. Pinnoitteen ja 

hylsyn tulee olla materiaali- ja valmistuskustannuksiltaan edullisia, niiden 

kertakäyttöisyytensä vuoksi. Tukirakenteen tulee olla suorituskyvyltään erinomainen ja sen 

käyttökustannukset tulee olla mahdollisimman pienet, jolloin materiaalikustannus on 

toissijainen.  
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5 MATERIAALINVALINTA JA KUSTANNUSARVIOT 

 

 

Ideoinnin tuloksena tuotettiin korkean lämpötilan painemuottikonsepti, jonka toimintatapa 

tunnetaan. Konseptille pystyttiin tämän vuoksi luomaan vaatimusprofiili ja valintastrategia, 

jota käytetään materiaalinvalinnassa. Vaatimusprofiilin pohjalta voidaan luoda 

ominaisuusprofiili, minkä avulla materiaaleja pisteytetään ja vertaillaan. Kaikkia 

materiaaleja ei pisteytetä, vaan ennen pisteytystä ja ominaisuusprofiilin luomista tehdään 

esivalinta vaatimusprofiilin avulla ja osa materiaaleista karsitaan. Tämän jälkeen suoritetaan 

vaatimusprofiilin ja ominaisuusprofiilin yhteensovittaminen, minkä yhteydessä materiaaleja 

vertaillaan kappaleen 2.4 mukaisesti. Kun materiaalien arvostus ja vertailu on suoritettu, 

tehdään alustava valinta, jonka yhteydessä tutkitaan myös kaikkien komponenttien 

materiaalien yhteensopivuutta. Lopuksi suoritetaan muottikonseptin kustannusarvio 

annetuilla materiaaleilla.  

 

5.1 Materiaalien esivalinta ja ominaisuusprofiilien laatiminen 

Muottikonsepti koostuu ainakin kahdesta eri materiaalikomponentista hylsy- ja 

tukirakennemateriaalista. Aikaisemmin todettiin myös tarvittavan kolmas 

materiaalikomponentti (hylsyn pinnoite), koska on vaikea löytää helposti muokattavaa, 

hetkellistä 3000 °C kestävää ja samalla halpaa hylsymateriaalia. Jokaiselle komponentille 

on omat vaatimuksensa ja tämän vuoksi myös erillinen ominaisuusprofiili.  

 

5.1.1  Hylsy 

Hylsyn tarkoitus on poistaa tai minimoida muotin pinnan väsyminen ja kuluminen liki 

merkityksettömäksi vaihdattamalla muotin pinta uuteen jokaisen tuotetun tuotteen 

yhteydessä. Tällöin muotin sisäpinta on aina samanmuotoinen ja omaa samat ominaisuudet, 

jolloin tuotteesta tulee riittävän tarkka. Samalla muotin huoltokustannukset minimoituvat 

sarjatuotannossa, mutta käyttökustannukset nousevat kertakäyttöisten hylsyjen vuoksi, mikä 

tekee hylsyistä erittäin hintakriittisiä. Hylsyn tulee myös kestää puristuspaine tukirakenteen 

ja tuotemateriaalin välissä. Hylsyn ja hylsyn pinnan tulee myös kestää kuumuutta sulamatta, 

jotta pinnoite voi suojata hylsyä tarttumiselta. Lopputuotteesta riippuen, hylsyn tulee olla 

myös hyvin muokattavissa täyttääkseen muotovaatimukset. 
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Kirjallisuustutkimuksen perusteella konseptin vaatimukset täyttävä hylsy voidaan valmistaa 

ainakin metallista, keraamista tai lasista. Kaikista materiaaliryhmien materiaaleista voidaan 

valmistaa edullisia hylsyjä (vrt. lasipullot, ohutlevytuotteet ja kuori- ja tarkkuusvalumuotit). 

Taulukossa 13 on vertailtu potentiaalisia hylsymateriaaliryhmiä vaatimusprofiiliin suhteen. 

 

Taulukko 13 Eri materiaaliryhmien vertailua, ”+” on hyvä ja ”-” on huono. 

 

 

Jokaisella materiaaliryhmällä on heikkouksia ja vahvuuksia. Lasin ongelmaksi muodostuu 

lämpöisku ja pehmeneminen korkeissa lämpötiloissa ellei käytetä kalliita lasityyppejä kuten 

kvartsilasia, mikä ei olisi tarkoituksenmukaista hylsyn tapauksessa (Spinner 1956. s. 115-

118).  

 

Tarkkuusvalu- tai kuorimuottien tapaiset keraamihylsyt olisivat oivallinen vaihtoehto, ellei 

niiden puristuslujuus jäisi alle vaadittavan tason, lisäksi materiaalin korkea huokoisuus 

laskee hylsyn jäykkyyttä. Keraamihylsyjä voitaisiin kokeilla tuottaa erilaisella tavalla, jossa 

niihin tuotetaan yli 10 MPa:n paine valmistuksen yhteydessä, jolloin hylsyn huokoisuuden 

aste laskisi ja niiden puristuslujuus ja jäykkyys lisääntyisi, mikä voisi mahdollistaa niiden 

käytön hylsynä, tosin huokoisuuden vähentyessä, joidenkin materiaalien lämpöiskunkesto 

voi heikentyä liikaa. Tutkimuksessa ei löydetty menetelmää tai vastaavanlaista menetelmää, 

jossa valmistetaan tarkkuusvalumuotteja paineessa, tällainen menetelmä voi myös 

osoittautua kalliimmaksi. Keraamihylsyillä ongelmaksi voi myös muodostua pinnan 
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sulaminen huokoisuuden ja perusmateriaalin aiheuttaman todella matalan 

kokonaislämmönjohtavuuden vuoksi. Prosessin korkea lämpö ei ehdi kulkeutua yhtä 

nopeasti koko hylsyyn ja hyödyntää koko hylsyn lämpökapasiteettia vaan pinta sulaa, jolloin 

pinnan muoto ei välttämättä täytä annettuja vaatimuksia. Pinnoitteen merkitys myös vähenisi 

tässä tilanteessa, koska pinnoitteen alla oleva pinta voi ehtiä sulamaan prosessissa 

pohjamateriaalin matalan lämmönjohtavuuden vuoksi, jolloin pinnoitteesta ei olisi hyötyä. 

Tämän vuoksi hylsymateriaalin sulamislämpötilan tulisi olla todella korkea esimerkiksi 

metallihylsyyn verrattuna (DeGarmo. 2003. s.296; Yameng & Zhigang, 2018 s. 340).  

 

Ohutlevyistä valmistetut hylsyt vaikuttavat esitarkastelun perusteella parhaalta 

vaihtoehdolta. Metallihylsyjen ongelmaksi muodostuu tuotemateriaalin tarttuminen kiinni 

hylsyyn esimerkiksi juottautumalla, tämä ongelma voidaan kuitenkin kiertää suhteellisen 

kustannustehokkaasti käyttämällä korkeita kuumuuksia kestäviä voiteluaineita tai 

keraamipinnoitteita. Toisin kuin huokoisilla keraamihylsyillä, metallihylsyn 

lämmönjohtavuus on suhteellisen hyvä, joten pinnoite voi suojata metallia sulamiselta ja 

reaktioilta ja loput lämmöstä kulkeutuu suhteellisen tasaisesti koko hylsyyn jatkaen siitä 

tukirakenteeseen. Metallihylsyn lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus runkorakenteeseen 

tulisi siis mitoittaa sopivaksi, jotta hylsy ei ehdi sulamaan. Hylsyjä olisi nopea valmistaa 

esimerkiksi meistaus- ja prässäysmenetelmiä hyödyntäen, mikä tekisi niiden 

valmistamisesta kustannustehokasta. Toiseksi ongelmaksi voi muodostua tietyt 

muotovaatimukset, mitä näillä menetelmillä ei voida toteuttaa, jolloin keraamihylsyn 

jatkokehittäminen voi osoittautua paremmaksi vaihtoehdoksi. Koska muotovaatimuksia ei 

ole määritelty, niin hylsyn materiaaliksi valitaan metalli (Asiantuntija 3). 

 

Taulukon 7 (s.54) avulla voidaan tunnistaa mahdollisia vaurioita ja niihin vaikuttavia 

materiaaliominaisuuksia. Koska metallihylsy on kertakäyttöinen, niin vauriotapaukset kuten 

viruminen, väsyminen, lämpöväsyminen, eroosio ja kuumakorroosio eivät ole ongelmallisia. 

Kertakäyttöisen hylsyn haurasmurtuman todennäköisyys prosessissa on myös alhainen, sillä 

hylsymateriaalina käytetään metallia, jota voidaan muokata ohutlevymenetelmillä. 

Ohutlevyn plastisoituminen ja lämpömuodonmuutokset prosessissa vaikuttavat hylsyyn, 

mutta näiden suuruus ei ole laadun kannalta merkittävä, sillä ohutlevy painetaan 10 MPa 

paineella tukirakennetta vasten, jolloin ohutlevy säilyttää muotonsa. Jos niiden kuitenkin 

huomataan vaikuttavan, niin ohutlevyn ja tukirakenteen muotoon vaikuttamalla nämä 
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vaikutukset voidaan ottaa huomioon sarjatuotannossa. Materiaalin alttius plastisoitumiselle 

sen sijaan parantaa levyn muokkaus ominaisuuksia. Olennaisimmaksi ongelmaksi 

muodostuu hylsyn ja tuotteen tarttuminen toisiinsa. Tämä tapahtuu metallihylsyn 

tapauksessa todennäköisesti hitsautumalla tai juottautumalla. Kuvassa 30 on hahmoteltu 

hylsyä prosessissa ja sen altistumista lämpökuormalle, minkä avulla määritetään 

ominaisuusprofiili.  

 

 

Kuva 30 Lämmön kulkeutuminen hylsyyn ja hylsyn läpi. Bi on Biotin luku (katso s. 22) ja 

Q kuvaa lämpömäärää.   

 

Kuvasta nähdään kuinka matalalla Bi:lla lämpö jakautuu tasaisesti koko hylsyyn ja korkealla 

Bi:lla hylsyn tuotetta lähempänä oleva pinta on huomattavasti muuta hylsyä kuumempi, 

jolloin pinta voi sulaa aikaisemmin kuin matalla Bi:lla. Materiaalinvalinnan näkökulmasta 

Bi:n suuruuteen voidaan vaikuttaa muuttamalla materiaalin lämmönjohtavuutta. Hylsyn 
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materiaalinvalinnassa ei voida vaikuttaa lämmönsiirtokertoimeen, mutta siihen vaikuttaa 

valittavan pinnoitteen lämmönjohtavuus.  

 

Tarvittavia materiaaliominaisuuksia on helpompi tunnistaa määrittämällä 

kokonaislämpömäärän Qkok, läpivirtaavan lämpömäärän QJ ja hylsyyn varastoituvan 

lämpömäärän QV suhteen. Mitä suurempi osa prosessin lämmöstä varastoituu hylsyyn, sitä 

todennäköisemmin sen pinta alkaa sulamaan prosessissa. Suhde määrittyy Fourierin luvun 

mukaisesti kuten kaavassa 10.  

 

𝑄𝐽

𝑄𝑉
=

𝐷𝑡

𝐿2                                                                (10) 

 

Kaavassa 10 t on aika, joka on hylsyn tapauksessa vakio materiaalista riippumatta ja L on 

hylsyn ainevahvuus. Eli varastoituvan ja läpivirtaavan lämpömäärän suhteen määrittää 

hylsyn paksuus ja materiaalin terminen diffuusiokerroin D. Hylsyn ja tuotteen yhteen 

hitsautumiseen vaikuttaa lisäksi maksimilämpömäärä, joka hylsyyn voi varastoitua ennen 

kuin se sulaa. Hylsyyn varastoituva maksimi lämpömäärä Qv.max voidaan määrittää kaavalla 

11. 

 

𝑄𝑣.𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑚(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒)                                                  (11) 

 

Kaavassa 11 c on materiaalin ominaislämpökapasiteetti, m on hylsyn massa, Ts on 

hylsymateriaalin sulamispiste ja Te on muotin esilämmityslämpötila, joka on vakio. Hylsyn 

massa koostuu hylsymateriaalin tiheydestä, muotin sisäpinta-alasta ja hylsyn paksuudesta. 

Tällöin kaava voidaan muuttaa materiaaliominaisuuksien määrityksen kannalta 

sopivammaksi esittämällä massa tilavuuden, hylsyn ainevahvuuden ja muotin sisäpinta-alan 

tulona, mikä on esitetty kaavassa 12.  

 

𝑄𝑣.𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝜌𝐿𝐴𝑚(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒)                                                  (12) 

 

Am on muotin sisäpinnan pinta-ala, joka on muotin tapauksessa vakio materiaalinvallinnasta 

riippumatta. Hylsyn Bi:n halutaan siis olevan mahdollisimman pieni ja hylsyn Qv.max 

halutaan olevan mahdollisimman suuri. Tästä varastoituvasta kapasiteetista (Qv.max) myös 
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mahdollisimman paljon halutaan käytettäväksi, jotta mahdollisimman pieni lämpömäärä 

kulkeutuu tukirakenteeseen ja pois tuotteesta. Kuitenkin samalla läpivirtaavan lämpömäärän 

QJ halutaan olevan riittävän suuri, jotta hylsy ei ehdi sulaa kesken prosessin. Vastaan tulee 

taulukossa 7 ilmoitettu ristiriita liittyen lämmönjohtavuuteen. Hylsyn lämmönjohtavuuden 

halutaan olevan mahdollisimman hyvä, jotta hylsyn pinta ei sula ja pinnoite pystyy 

suojaamaan sitä hitsautumasta kiinni tuotteeseen, mutta hylsyn halutaan myös eristävän 

lämmönkulkua tukirakenteeseen, jotta laadusta tulee riittävää ja jotta tukirakenne kestää 

pidempään. Eli optimitilanteessa aluksi kaikki lämpömäärä siirtyisi hylsyyn ja hylsyn 

lämpökapasiteetin täytyttyä, loput lämmöstä johtuisi suoraan hylsyn läpi tukirakenteeseen 

lämmittämättä hylsyä enempää. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, joten 

hylsyn toimivuuden kannalta myös läpivirtaava lämpömäärä tulee maksimoida 

maksimilämpökapasiteetin lisäksi, jolloin poistuvaa lämpömäärää kontrolloidaan 

tukirakenteen esilämmityslämpötilalla. Hylsyn ja tukirakenteen väliin jäävä ilmarako myös 

hidastaa lämmönsiirtymistä tukirakenteeseen ilman aiheuttaman alhaisen 

lämmönsiirtokertoimen takia. Taulukossa 14 on esitelty kaavatarkastelun ja 

kirjallisuustutkimuksen perusteella laadittu metallihylsyn ominaisuusprofiili. 

 

Taulukko 14 Metallihylsyn ominaisuusprofiili. Suurempi arvo on parempi.  

Vaatimus: 

Jäykkä 

 

 

Kestää puristusta 

 

 

Korkea hetkellinen 

kuumuudenkesto 

 

Muokattavuus 

Ominaisuudet: 

Ohutlevyn oheneminen puristuksessa on merkityksettömän 

vähäistä. Voidaan ottaa huomioon geometrian suunnittelussa. 

 

Metallisen ohutlevyn muodonmuutos tai murtuminen 10 MPa 

tasaisessa puristuksessa on merkityksettömän pientä.   

 

Lämpömääräpotentiaali, cρTs [J/(m3)] 

Lämmönjohtavuus, k [W/(mK)] 

 

Plastinen venymäsuhde, r 

Muokkauslujittumiseksponentti, n 
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Taulukosta 14 huomataan, että määritetyt kuumuudenkestoa parantavat 

materiaaliominaisuudet korreloivat taulukossa 7 määriteltyjen yhteen hitsautumista estävien 

materiaaliominaisuuksien kanssa. Lukuun ottamatta kimmokerrointa ja lämpöstabiilisuutta, 

sillä pinnoitteen on tarkoitus estää tuotteen ja hylsyn välinen diffuusio ja reaktiot. 

 

Muokattavuutta arvioiviksi ominaisuuksiksi valittiin plastinen venymäsuhde ja materiaalin 

muokkauslujittumiseksponentti. Plastisella venymäsuhteella, joka koostuu levyn 

vetokokeessa tapahtuvan poikittais- ja paksuussuuntaisen venymän suhteesta, kuvataan 

materiaalin syvävedettävyyttä ja muokkauslujittumiseksponentilla materiaalin 

venytysmuovattavuutta. Käytännön levymuovaus on pääasiassa näiden kahden menetelmän 

sekoitusta. Plastinen venymäsuhde on pitkälti riippuvainen levyaihion 

valmistusmenetelmästä ja samalla materiaalilla voi olla useita eri r:n arvoja ja samoin n:n 

arvo voi vaihdella, joten arvot ovat suuntaa antavia. Taulukkoon 15 on listattu eri 

ohutlevymetallien materiaaliominaisuuksia (Kivivuori, 2006. s. 58-60). 

 

Taulukko 15 Potentiaalisia hylsymateriaaleja. Kertomalla lämpömääräpotentiaali hylsyn 

paksuudella (muuttuja) ja muotin sisäpinta-alalla (vakio), tiedetään hylsyn kyky absorboida 

tuotteesta vapautuva energia sulamatta, jos lämmönjohtavuus on riittävä.  

Materiaali: 

 

Teräs (SAE 1008 / EN DC01) 

Kylmävalssattu matalaseoksinen teräs 

 

Ruostumaton teräs (304 / EN 1.4301) 

Lavuaari- ja kasariteräs 

 

Messinki (C26000 / CW505L) 

Ammushylsymessinki 

 

Kupari (C11000 / CW004A) 

Kattokupari 

 

Alumiini (3004-O) 

Tölkkialumiini 

MJ/m3 

 

6207 

 

 

6264 

 

 

3865 

 

 

4835 

 

 

2276 

W/(mK) 

 

51 

 

 

16 

 

 

120 

 

 

390 

 

 

160 

r 

 

1,2-1,8 

 

 

0,9-1,2 

 

 

0,9-1,0 

 

 

0,6-0,9 

 

 

0,7-1,0 

n 

 

0,24 

 

 

0,45 

 

 

0,49 

 

 

0,42 

 

 

0,24 

e / kg* 

 

0,50-1,00 

 

 

1,00-4,00 

 

 

3,00-8,00 

 

 

3,00-10,00 

 

 

1,00-3,00 

*Hintatarkastelu on tehty koronakriisin aikana, mikä on todennäköisesti vaikuttanut 

hintoihin. Eritoten messingin korkea hinta suhteessa kupariin herättää epäilyksiä.  
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5.1.2  Pinnoite 

Pinnoitteen tarkoitus on estää tarttuminen ja hitsautuminen hylsyn ja tuotemateriaalin välillä. 

Tuote juottautuu tai hitsautuu kiinni ohutlevystä valmistettuun hylsyyn ilman oikeanlaista 

pinnoitetta. Tuote voi myös tarttua hylsyyn mekaanisesti tuotteen ja hylsyn 

lämpölaajenemisen vuoksi, ohutlevy hylsyyn mekaanisesti tarttunut tuote voidaan kuitenkin 

irrottaa kertakäyttöhylsystä sen joustavuuden vuoksi. Hylsyn pinnoite on myös 

kertakäyttöinen hylsyn lailla, joten se on erittäin hintakriittinen. Tukirakenne voidaan myös 

pinnoittaa tarvittaessa, mikä voi parantaa sen ominaisuuksia. Tukirakenteen pinnoite olisi 

kuitenkin kertakäyttöisen pinnoitteen sijasta kestopinnoite, joten sen vaatimukset olisivat 

perustavasti erilaiset.  

 

Pinnoitustapoja on lukuisia. Hylsyn pinnoite voidaan tehdä mm. maalaamalla, 

sputteroimalla, termisellä ruiskutuksella tai erillisen kalvon lisäämisellä. Jotta oikea tapa 

voidaan valita, on tärkeä tietää, missä vaiheessa hylsyn valmistusta pinnoitus tehdään. Jos 

pinnoitus tehdään ennen hylsyn kylmämuovausta, niin pinnoite voi vahingoittua, joka luo 

pinnoitteelle lisää vaatimuksia. Jos pinnoite tehdään kylmämuovauksen jälkeen, 

pinnoittaminen on työläämpää ja tasaisen pinnoitteen saavuttaminen haastavampaa.    

 

Pinnoitettava hylsy on ohutlevy, joten terminen ruiskutus voi aiheuttaa ongelmia 

lämpölaajenemisen vuoksi, jolloin hylsyyn voi syntyä muodonmuutoksia pinnoituksen 

yhteydessä. Pinnoitettavan hylsyn tulee olla kokonaiskustannuksiltaan edullinen ja niitä 

tulee valmistaa paljon, joten hidas sputterointipinnoitus ei ole sopiva. Jäljelle jäävät erillisen 

kalvon lisääminen esimerkiksi liimaamalla tai maalaus. Kalvon lisääminen täytyy tehdä 

ennen muokkausta, sillä kylmämuovattuun hylsyyn kalvon liimaaminen tasaisesti on 

haastavaa. Kalvon mikrorakenteeseen voidaan kuitenkin vaikuttaa paremmin kuin 

maalattavan pinnoitteen rakenteeseen. Esimerkiksi eksfolioitu grafiittikalvo omaa 

erinomaisen lämmöneristyskyvyn sen anisotrooppisen rakenteen vuoksi. Maalattava 

pinnoite rajoittaa vähiten hylsynvalmistusta, maalaus voidaan toteuttaa monella eri tavalla 

kuten upottamalla tai ruiskuttamalla ja sitä käytetään jo monen sovelluksen sarjatuotannossa. 

Pinnoitteen valinnassa keskitytään edellä mainituista syistä maalattaviin 

pinnoitemateriaaleihin.  
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Maalattavat pinnoitteet koostuvat useista komponenteista, kuten sidosaineista, 

suspensiolisäaineista ja tulenkestävistä täyteaineista. Hylsyn pinnoiteaineita arvioitaessa 

keskitytään tulenkestävien täyteaineiden arviointiin. Muut aineet ovat myös tärkeitä, mutta 

sekoitukset ovat usein yrityssalaisuuksia ja muut lisäaineet tulee valita mm. 

pinnoitusympäristön ja pinnoitettavan pohjamateriaalin perusteella.  

 

Tulenkestävällä täyteaineella voi olla myös muita ominaisuuksia kuin korkea 

lämpötilankesto ja lämmöneristyskyky, esimerkiksi lamellirakenteiset materiaalit, kuten 

molybdeenisulfaatti ja grafiitti, omaavat myös itsevoitelevia ominaisuuksia, mikä on 

edullista mekaanisen tarttumisen estämisessä. Lamellirakenteisten itsevoitelevien aineiden 

on myös huomattu eristävän lämmön siirtymistä muottiin tehdasympäristössä (Asiantuntija 

1). Tähän ei tunneta tarkkaa syytä, eikä kirjallisuuskatsauksen yhteydessä löydetty varmaa 

syytä tähän ilmiöön. Normaalisti kuivavoiteluaineiden, kuten boorinitridin, 

lämmönjohtavuus on suhteellisen hyvä, esimerkiksi oksidikeraameihin verrattuna. Tähän 

syynä voisi olla pinnoitemateriaalin lamellinen rakenne, jolloin rakenteen orientaatio toimii 

eristeenä (s.33 – 34) tai lisäaineet. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa havaittiin (s.27-29, kuvat 9 ja 10), että keraameita on vaikeampi 

liittää diffuusiolla ja ne viruvat sulamispisteeseensä nähden metalleja vähemmän, jolloin ne 

suojaavat paremmin hylsyn ja tuotteen yhteen hitsautumiselta. Pinnoitteiden tulenkestävät 

lisäaineet rajataan siis erilaisiin keraameihin ja mineraaleihin, ja lisäksi lamellirakenteisiin 

kuivavoiteluaineisiin perustuen tehdaskokemukseen. Pinnoitemateriaalin tulee kestää 

kuumuutta tarpeeksi pitkään hylsyn pinnassa, jotta kuuma tuotemateriaali ei pääse kontaktiin 

hylsyn kanssa ja sen tulee myös eristää lämpöä mahdollisimman hyvin, jotta metallisen 

hylsyn pinta ei ehdi sulaa pinnoitteen alta, jolloin pinnoite ei kykene suojaamaan hylsyä. 

Pinnoitteiden keskinäistä kykyä estää yhteen hitsautumista mitataan täten materiaalin 

sulamis- tai sublimoitumispisteellä. Pinnoitteiden eristyskykyä verrataan materiaalin 

lämmönjohtavuudella kahdessa eri lämpötilassa 250 °C ja 1250 °C. Lamellirakenteisten 

materiaalien lämmöneristyskykyä ei tunneta, joten niitä verrataan ainoastaan sulamis- tai 

sublimoitumispisteen perusteella. Jotta lamellirakenteisen materiaalit voitaisiin helpommin 

erottaa muista materiaaleista vaatimus- ja ominaisuusprofiilien yhteensovittamisen 

yhteydessä, niin niiden lamellirakenne huomioidaan ominaisuusprofiilissa. Vertailussa on 
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siis kahdenlaisia materiaaleja, joita verrataan osittain eri ominaisuuksilla. Taulukossa 16 on 

esitetty pinnoitteen ominaisuusprofiili.  

 

Taulukko 16 Pinnoitemateriaalin ominaisuusprofiili. 

Vaatimus: 

Matala hitsautuminen / 

juottautuminen 

 

Matala mekaaninen 

tarttuminen 

 

Estää reaktiota 

 

 

 

Lämmön eristäminen 

Ominaisuudet: 

Sulamis- / sublimoitumispiste, Ts [°C] 

Pinnoitteiden kimmo-/liukukertoimia ei tunneta ilman kokeita.  

 

Itsevoitelevia ominaisuuksia, μ [tosi, Y / epätosi, N].  

Lamellirakenteinen materiaali toimii irrotusaineena.  

 

Keraamit eivät ole yhtä alttiita reaktioille kuin metallit. 

Lopulliset reaktiot voidaan määrittää tuotemateriaalin 

perusteella jatkotutkimuksissa.  

 

Lämmönjohtavuus 250 °C, k250 [W/(mK)] 

Lämmönjohtavuus 1250 °C, k1250 [W/(mK)] 

 

 

Pinnoitteen lopullisen valinnan tekeminen on monimutkainen prosessi, jonka yhteydessä 

tulee tehdä useita testejä. Lopullisen valinnan ja testien yhteydessä samoja tulenkestäviä 

aineita tulisi verrata eri valmistajien tuotteissa, eri lisäaineilla ja maalausmenetelmillä. Tämä 

on kuitenkin suhteellisen helppoa kertakäyttöisellä hylsyllä ja tulokset on saatavissa todella 

nopeasti prototyyppivaiheessa, koska hylsyt ja pinnoitteet ovat kertakäyttöisiä. On myös 

tärkeä tiedostaa, että pinnoitteen ominaisuudet muuttuvat koko prosessin ajan, sillä se 

altistuu erittäin suurille kuumuuksille ja lämpötilan muutoksille. Pinnoitteet toimivat ja 

estävät tarttumista ja hitsautumista eri tavoilla, osa eristää lämpöä materiaalin 

matalanlämmönjohtamisen ja osa materiaalin mikrorakenteen vuoksi. Lisäämällä 

pinnoitteita kerroksittain tai sekoittamalla niitä keskenään voidaan yhdistää pinnoitteiden 

ominaisuuksia, mutta vertailussa käsitellään vain yksittäisiä pinnoitteita. Materiaalien 

ominaisuudet kuten huokoisuus ja voitelevuus voivat vaihdella maalaustavasta, ympäristöstä 

ja lisäaineista riippuen, joten listatut materiaaliominaisuudet ovat suuntaa antavia. 

Tarkoituksena on kartoittaa mielenkiintoisia pinnoitemateriaaleja, joita voidaan tutkia ja 
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testata prototyyppivaiheessa. Optimaalinen pinnoitemateriaali olisikin todennäköisesti 

usean eri materiaalin yhdistelmä, jossa jokaisella aineella on oma tehtävänsä. Kirjallisuus- 

ja yritysverkkokauppatarkasteluun perustuen taulukkoon 17 on listattu erilaisia 

pinnoitemateriaaleja. Lista ei ole tyhjentävä.  

 

Taulukko 17 Kiinnostavia pinnoitemateriaaleja. Lämmönjohtavuus kuvaa pinnoitteena 

käytettävän materiaalin lämmönjohtavuutta.   

Materiaali: 

 

Eristeet: 

 

Zirkonia, ZrO2 

 

Toriumdioksidi, ThO2 

 

Alumina, Al2O3 

 

Titaanidioksidi, TiO2 

 

Mullitti, Al6Si2O3 

 

Forsteriitti, Mg2SiO4 
(Oliviini) 

Magnesia, MgO 

 

Piikarbidi, SiC* 

 

 

Voiteluaineet: 

 

h-Boorinitridi, h-BN 

 

Grafiitti, C 

 

Molybdeenidisulfaatti, MoS2 

 

Muskoviitti, Al2K2O6Si 
(Mica) 

°C 

 

 

 

2500 

 

3350 

 

2050 

 

1840 

 

1840 

 

1890 

 

2850 

 

2830 

 

 

 

 

2970 

 

3600 

 

2375 

 

1300 

μ 

 

 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

 

 

 

Y 

 

Y 

 

Y 

 

Y 

W/(mK) 

250 

 

 

2,0 

 

7,5 

 

17,0 

 

4,5 

 

5,0 

 

4,0 

 

21,0 

 

> 30,0 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

W/(mK) 

1250 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

5,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

2,5 

 

6,0 

 

19,0 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

e / kg** 

 

 

 

30 - 100 

 

200 - 500 

 

0,5 – 25 

 

1,5 – 60 

 

0,15 – 1,5 

 

0.1 – 3,5 

 

0,15 – 2,5 

 

0,5 – 50 

 

 

 

 

30 – 150 

 

0,5 – 150 

 

35 – 300 

 

0,2 – 2,0 

*Piikarbidi on vertailuarvo. Pinnoitteen täytyy suojata hylsyä lämmöltä, karbidit ja UHTC 

materiaalit yleisesti johtavat paremmin lämpöä kuin oksidikeraamit, siksi taulukossa on 

keskitytty oksidikeraameihin. ** Hinta riippuu mm. partikkelikoosta ja puhtaudesta. 
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5.1.3  Tukirakenne 

Tukirakenteen on hylsystä ja pinnoitteesta poiketen tarkoitus kestää toistuvaa paine- ja 

lämpökuormitusta. Hylsy suojaa tukirakennetta useilta prosessin korkean kuumuuden, 

lämpöiskun ja kemiallisten reaktioiden aiheuttamilta vaurioilta, mutta tukirakenne altistuu 

lämpötilanmuutosten ja painekuorman vaihtelun vuoksi väsymiselle. Tukirakenne myös 

toimii vähintään 450 °C tuotantolämpötilassa (s. 47), joten tukirakennemateriaalin tulee 

kestää jatkuvaa altistumista hapelle kyseisessä lämpötilassa. Pinnanlaatuvaatimuksia 

tukirakenteelle ei ole, sillä hylsy antaa tuotteelle lopullisen muodon. Tukirakenteen tulee 

säilyttää muotonsa ja materiaaliominaisuutensa koko elinkaaren. Tukirakenne ei ole 

hintakriittinen ja sen huoltovälit tulee olla mahdollisimman pitkiä.   

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella tukirakenne voi olla metallia tai keraamia, metallinen 

tukirakenne todennäköisesti vaatii jäähdytyksen ja keraami ei. Lisäksi tarvittaessa 

tukirakenne voidaan pinnoittaa, jos tukirakenteen pinnan ominaisuuksiin halutaan vaikuttaa. 

Kuvassa 31 on hahmoteltu tukirakenteen altistumista kuormituksille prosessin aikana.  

 

 

Kuva 31 Tukirakenteeseen syntyvä lämpögradientti prosessissa. TT on tuotantolämpötila ja 

TJ on hylsyn läpi johtuva tukirakenteeseen siirtyvä maksimilämpötila.  
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Prosessin nopean ja suuren lämpötilanmuutoksen vuoksi tukirakenteeseen syntyy 

lämpögradientti läpi paksuuden. Tämä ilmiön vuoksi runkorakenne alkaa väsymään 

jatkuvassa prosessissa. Lämpöväsymisen suuruuteen vaikuttaa lämpötilojen TJ ja TT erotus, 

mitä pienempi tämä erotus on, sitä vähemmän tukirakenne väsyy lämpökuormituksen 

vuoksi. TJ arvoon vaikuttaa hylsy, hylsyn pinnoite ja mahdollinen tukirakenteen pinnoite. TT 

arvoon vaikuttaa minimi tuotantolämpötila, jossa tukirakenne toimii prosessissa. 

Lämpöväsymisen suuruuteen vaikuttaa myös lämpögradientin suuruus, mitä tasaisemmin 

lämpö jakaantuu tukirakenteeseen, sitä matalampi lämpögradientti tukirakenteeseen syntyy. 

Lämpögradientin suuruuteen vaikuttaa materiaalin lämmönjohtavuus. Materiaalin 

lämpöväsymiskestoa Rväs voidaan arvioida kaavalla 13 (Schwam 2002. s.13). 

 

𝑅𝑣ä𝑠 =
𝑘𝜎𝑓

𝐸𝛼
                                                         (13) 

 

Kaavassa σf on materialin murtolujuus, väsymislujuus vastaavassa lämpötilassa olisi 

kuvaavampi suure, mutta kyseistä materiaalidataa on toistaiseksi hyvin niukasti saatavilla. 

Kaikki kaavan ominaisuudet kuvaavat materiaaliominaisuuksia 450 °C. Kaava vastaa 

kaavaa 2 (s. 22), mutta tukirakenteeseen oletettavasti muodostuvan suuren lämpögradientin 

vuoksi lämmönjohtavuus k on lisätty kaavaan arvioimaan materiaalin lämpöväsymisen 

kestoa. Lisäksi vakio kerroin A1 on poistettu kaavasta sillä tarkoituksena on verrata 

materiaaleja keskenään. On myös hyvä tiedostaa, että lämpöväsymiseen vaikuttaa lisäksi 

ominaislämpökapasiteetti, materiaalin potentiaalinen vahvistuminen tai heikentyminen mm. 

karbidien syntymisen seurauksena ja materiaalin mikrorakenteen stabiilius (Schwam 2002. 

s.14). 

 

Kaavasta 13 huomataan, että korkea kimmokerroin heikentää tukirakenteen 

lämpöväsymisen kestoa, mutta se parantaa materiaalin kykyä säilyttää muotonsa 

parantamalla virumiskestävyyttä ja lisäksi nostamalla kestoa paineen aiheuttamalle 

väsymiselle, koska siirtymät pienevät. Tämän vuoksi korkea kimmokerroin on samalla hyvä 

ja huono asia tukirakennemateriaalin kannalta. Kimmokerroin itsessään siis lasketaan 

hyväksi ominaisuudeksi, mutta korkea kimmokerroin näkyy lämpöväsymisen 

heikentymisenä vertailussa.  
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Materiaalin kykyä säilyttää ominaisuuksiaan on hankala arvioida, sillä monet seokset ovat 

osittain salaisia tai vaihtoehtoisesti tarkkaa faasia ei tunneta. Valmistajat kuitenkin antavat 

materiaalille usein maksimikäyttölämpötilan, jossa ei tapahdu faasimuutoksia. 

 

On myös hyvä tiedostaa, että tukirakenteen lämmönjohtavuus vaikuttaa hylsyn toimintaan. 

Hylsystä poisvirtaava lämpömäärä QJ lisääntyy, mikäli tukirakenteen lämmönjohtavuus on 

suurempi kuin hylsymateriaalin lämmönjohtavuus. Tämä voi edistää hylsyn kestoa ja 

vähentää hylsyn lämpömääräpotentiaalin tarvetta, mutta voi myös vaikuttaa negatiivisesti 

laatuun. Taulukossa 18 on esitettynä tukirakenteen ominaisuusprofiili.  

 

Taulukko 18 Tukirakennemateriaalin ominaisuusprofiili, suurempi arvo on parempi.  

Vaatimus: 

Matalat 

muodonmuutokset 

 

Kestää vaihtelevaa 

lämpötilaa 

 

Kestää vaihtelevaa 

painetta 

 

 

Säilyttää 

ominaisuutensa 

Ominaisuudet: 

Sulamis- / sublimoitumispiste, Ts [°C] 

Kimmokerroin, E [GPa] 

 

Lämpöväsymisenkesto, kσf / Eα [N/s] 

 

 

Väsymislujuudenarvoja käyttölämpötilassa niukasti saatavilla, 

ominaisuus on sisällytetty matalien muodonmuutosten ja 

ominaisuuksien säilymisen arvoihin.  

 

Maksimikäyttölämpötila, Tmax [°C] 

Huom! Tmax hapettavassa ympäristössä. 

 

Hylsyn läpivirtaavaa lämpömäärää ja sen virtausnopeutta ei toistaiseksi tunneta, tämän 

vuoksi materiaalin täytyy kestää kappaleessa 3.2 kuvattu lämpöisku, jotta sitä voidaan pitää 

tukirakenteelle kelpoisena. Lisäksi materiaalin täytyy kestää altistumista hapelle jatkuvassa 

450 °C lämpötilassa. Taulukkoon 19 on listattu potentiaalisia tukirakennemateriaaleja.  
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Taulukko 19 Potentiaalisia tukirakennemateriaaleja. Grafiitin ja piinitridin hinta voi 

vaihdella todella paljon valmistusmenetelmästä riippuen.  

Materiaali: 

 

Teräs (H13 / EN 1.2344) 

Kuumatyöteräs 

 

Kobolttiseos (R30605 / EN 2.4964) 

L-605 

 

Kupariseos (C18100 / CW 106C) 

CuCr1Zr 

 

Nikkeliseos (N06617 / EN 2.4663) 

Inconel 617 

 

Volframiseos (Luokka 1) 

Densimet D2M 

 

Piinitridi 

SN240 

 

Piikarbidipinnoitettu grafiitti** 

AXF-5Q (SC-1400 pinnoite) 

°C 

sulamis 

1420 

 

 

1550 

 

 

1080 

 

 

1380 

 

 

3400 

 

 

1900 

 

 

3600 

GPa 

 

180 

 

 

193 

 

 

120 

 

 

188 

 

 

320 

 

 

300 

 

 

10 

N/s 

 

13,0 

 

 

5,9 

 

 

27,5 

 

 

4,7 

 

 

29,3 

 

 

15,0 

 

 

70,9 

°C 

max 

600 

 

 

1000 

 

 

500 

 

 

1100 

 

 

600* 

 

 

1400* 

 

 

1400* 

e / kg* 

 

1,00 - 5,00 

 

 

20 - 78 

 

 

18 - 50 

 

 

20 - 100 

 

 

55 - 100 

 

 

61 - 100+ 

 

 

5,00 - 100+ 

*Syynä hapettuminen, materiaalia voidaan hetkellisesti käyttää myös korkeammissa 

lämpötiloissa. **Materiaalin pinta voi väsyä enemmän kuin lämpöväsymisenkesto ilmoittaa, 

sillä grafiitti on pinnoitettu karbidilla, jos pinnoite murtuu, grafiitti hapettuu.  

 

Molybdeeniseoksia ei otettu vertailuun mukaan niiden matalan hapettumislämpötilan 

vuoksi. Grafiitti hapettuu myös matalissa lämpötiloissa, mutta se voidaan pinnoittaa 

piikarbidilla tai vaihtoehtoisesti jollain UHTC:lla, mikä nostaa hapettumislämpötilaa 

huomattavasti. Taulukkoa ja myöhempää materiaalivertailua tarkastellessa on hyvä 

tiedostaa, että eri materiaalien ominaisuudet eivät muutu samalla tavalla 

lämpötilanmuutoksen suhteen, esimerkiksi taulukon nikkeli- ja kobolttiseokset säilyttävät 

ominaisuutensa hyvin lämpötilan noustessa. Taulukon työkaluteräksen lujuus laskee 

katastrofaalisesti faasimuutosten vuoksi tuotantolämpötilan ylittäessä 

maksimikäyttölämpötilan. Grafiitin lujuus metalleista poiketen kasvaa lämpötilan noustessa 

määrättyyn pisteeseen asti, mikä on grafiittilaadusta riippuvainen. Vertailugrafiitin 

murtolujuus nousee 119 % korkeammaksi huoneenlämpöiseen verrattuna 2760 °C:ssa. 



 92   

 

5.2 Vaatimusprofiilin ja ominaisuusprofiilin yhteensovittaminen 

Yhteensovittaminen tapahtuu kappaleen 2.4 mukaisilla nelikenttäanalyyseillä. Ennen 

yhteensovittamista ominaisuudet pisteytetään analyysiä varten. Jokaista 

materiaalinvalintakohdetta varten luodaan oma pisteytystaulukko ja analyysit kasataan 

valintakohteiden mukaisiksi joukoiksi.  

 

5.2.1  Materiaaliarvojen pisteytys 

Taulukossa 20 on esitetty hylsymateriaalien, hylsypinnoitteiden ja tukirakennemateriaalien 

pisterajat vastaavassa järjestyksessä. Kaikkia hylsypinnoitemateriaaleja ei ole pisteytetty 

niiden suuren määrän vuoksi. Kaikki alle 2000 °C sulamis tai sublimoitumispisteen omaavat 

pinnoitemateriaalit on rajattu pois ja myös molybdeenisulfaatti rajattiin pois koska h-BN- ja 

grafiittipohjaiset voiteluaineet täyttävät kaikki verrattavat ominaisuudet kyseistä 

voiteluainetta paremmin. Pisteytysperiaate on nähtävissä liitteessä III. 

 

Taulukko 20 Esivalittuihin materiaaleihin pohjautuva ominaisuuksien arvostus 

 

 

 

 

Taulukossa 21 on esitetty kaikkien materiaalien liitteen III mukaisesti lasketut pisteet. 

1 2 3 4 5

Lämpömääräpotentiaali, cρTs 2276 3273 4270 5267 6264

Lämmönjohtavuus, k 16 110 203 297 390

Plastinen venymäsuhde, r 0,75 0,938 1,125 1,312 1,5

Muokkauslujittumiseksponentti, n 0,24 0,30 0,37 0,43 0,49

Hylsy
Pisteet

1 2 3 4 5

Sulamis- / sublimoitumispiste, Ts 2050 2438 2825 3212,5 3600

Itsevoitelevia ominaisuuksia, μ N (0) <-----       Y 

Lämmönjohtavuus 250 °C, k250 30 23 16 9 2

Lämmönjohtavuus 1250 °C, k1250 19 14,9 10,8 6,6 2,5

Pinnoite
Pisteet

1 2 3 4 5

Sulamis- / sublimoitumispiste, Ts 1080 1710 2340 2970 3600

Kimmokerroin, E 10 87,5 165 242,5 320

Lämpöväsymisenkesto, kσf450 / Eα 4,7 21,25 37,8 54,35 70,9

Maksimikäyttölämpötila, Tmax 500 725 950 1175 1400

Tukirakenne
Pisteet
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Taulukko 21 Esivalittujen materiaalien pisteet valintakohteittain, a., b. ja c. kuvaavat hylsy-

, pinnoite- ja tukirakennemateriaaleja vastaavassa järjestyksessä.   

 

a. 

 

b. 

 

c. 

Materiaali

O
m

in
ai

su
u

s

M
J/

m
3

W
/(

m
K

)

r n

4,94 1,37 5,00 1,00

5,00 1,00 2,60 4,36

2,59 2,11 2,07 5,00

3,57 5,00 1,00 3,88

1,00 2,54 1,53 1,00

Messinki

Alumiini

RST

Kupari

Teräs

Materiaali

O
m

in
ai

su
u

s

°C μ

W
/(

m
K

) 
   

   
   

  

2
5

0

W
/(

m
K

) 
   

   
 

1
2

5
0

2,16 0,00 5,00 5,00

4,35 0,00 4,21 5,00

1,00 0,00 2,86 4,27

3,06 0,00 2,29 4,15

3,01 0,00 1,00 1,00

3,37 5,00 0,00 0,00

5,00 2,50 0,00 0,00

MgO

SiC

h-BN

C

ZrO2

ThO2

Al2O3

Materiaali

O
m

in
ai

su
u

s

°C

su
la

m
is

G
p

a

N
/s

   
 

(l
äm

p
ö

vä
s.

)

°C m
ax

1,54 3,19 1,50 1,44

1,75 3,36 1,07 3,22

1,00 2,42 2,38 1,00

1,48 3,30 1,00 3,67

4,68 5,00 2,49 1,44

2,30 4,74 1,62 5,00

5,00 1,00 5,00 5,00

Piinitridi

Grafiitti

Kobolttiseos

Teräs

Kupariseos

Nikkeliseos

Volframiseos
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Taulukon b. osiossa on nähtävissä poikkeama, missä grafiittivoiteluaineen voitelevuus 

pisteiksi on asetettu 2,5, kun taas h-BN voiteluaineelle 5,0. Tämä on tehty siksi, vaikka 

kummatkin materiaalit toimivat itsevoitelevina aineina, koska h-BN toimii voiteluaineena 

korkeammissa lämpötiloissa ja useammissa ilmakehissä. Grafiitti vaatii mm. pieniä määriä 

ilmakosteutta, jotta se voitelee tehokkaasti ilman muita lisäaineita. Grafiitti ei siis ole yhtä 

hyvä voitelevuutensa puolesta muottiolosuhteissa kuin h-BN (Erdemir 2000. s. 13 – 17).  

 

5.2.2  Nelikenttä- ja arvoanalyysit 

Kuvassa 32, 33 ja 34 on esitetty hylsy-, pinnoite- ja tukirakennemateriaalien 

nelikenttäanalyysit vastaavassa järjestyksessä.  

 

 

Kuva 32 Hylsymateriaalien vertailu.  
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Hylsyjen nelikenttäanalyysistä on nähtävissä, että materiaalin hyvyys riippuu paljon 

lopullisesta hylsyn valmistusmenetelmästä. Mikäli hylsyä muokatessa materiaalin venyvyys 

on tärkeämpää, niin ruostumaton teräs ja messinki ovat erinomaisia, jos muokatessa 

materiaalin taivutettavuus on olennaisempaa, niin vertailun teräs on ylivoimainen. Yleensä 

kumpikin ominaisuus ovat tärkeitä ohutlevyjen muokkauksessa.  

 

 

Kuva 33 Pinnoitemateriaalien vertailu. 

 

Kuvassa 33 tulee huomioida, että voiteluaineiden eristäviä ominaisuuksia ei tunneta eikä sitä 

voida arvioida. On kuitenkin mahdollista, että nekin eristävät, jolloin h-BN voi osoittautua 

erittäin mielenkiintoiseksi materiaaliksi. Pinnoiteaineet sisältävät myös muita materiaaleja, 

jotka vaikuttavat lopputulokseen. Kuvasta on kutienkin nähtävissä minkä vuoksi juuri ZrO2 

käytetään tyypillisenä lämpösuojamateriaalina korkean lämpötilan sovelluksissa.  
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Kuva 34 Tukirakennemateriaalien vertailu. 

 

Tukirakennemateriaaleja tarkastellessa tulee huomioida, että vertailu on tehty 450 °C 

lämpötilassa. Lämpötilan noustessa esimerkiksi 700 °C:een, joka on yli vertailun teräksen 

käyttölämpötilan, niin teräksen lämpöväsymisenkesto laskee merkittävästi faasimuutosten 

aiheuttaman lujuuden laskun vuoksi. Vertailun koboltti- ja nikkeliseos puolestaan säilyttävät 

lämpöväsymisenkestonsa 700 °C:ssa ongelmitta ja vertailun materiaalien tapauksessa 700 

°C:een lämpötilassa teräksen lämpöväsymisenkesto laskee alle koboltti- ja nikkeliseoksen. 

Materiaalinvalintaa tehtäessä on siis tärkeä tietää mille lämpötilalle tukirakenne tulee 

altistumaan ja kuinka pitkäksi aikaa ja usein maksimilämpötila vallitsee prosessin aikana. 

 

Kuvassa 35 on esitettynä hylsymateriaalien arvoanalyysin tulokset. Hylsyn 

materiaalinvalintastrategian mukaan kyseisen komponentin tulee olla mahdollisimman 

edullinen.  



 97   

 

 
Kuva 35 Hylsymateriaalien arvoanalyysin tulokset. Suorakulmaisen särmiön korkeus 

kuvaa materiaalin keskimääräisen kilohinnan käänteislukua. Korkeampi särmiö viittaa siis 

edullisempaan materiaalin ja vastaavasti matalampi viittaa kalliimpaan. 

 

Materiaaleja vertaillessa on hyvä huomioida särmiön sijainti suhteessa alustaan. Mitä 

keskeisempi särmiö on, sitä tasapainoisempi materiaali on ominaisuuksiltaan. Jos särmiön 

painopiste keskittyy tason reunaan, niin materiaalilla on vahvuuksia, mutta myös 

heikkouksia. Mikäli prototyyppiosilla alkaa ilmenemään tietynlaisia vaurioita, voidaan 

arvoanalyyseistä tarkastaa jälkikäteen, onko muottimateriaalilla potentiaalisia heikkouksia 

ja täten taipumusta tietynlaisiin vauriotyyppeihin. Särmiön tilavuus ei yksinään ilmaise 

luotettavasti materiaalin hyvyyttä, vaan materiaalin hyvyyttä arvioitaessa 

materiaalinvalintastrategia tulee ottaa huomioon. Hylsyn ja pinnoitteen tapauksessa särmiön 

tilavuuden halutaan koostuvan korkeudesta koska se on hintakriittinen, tukirakenteen 

tapauksessa korkeus ei ole yhtä merkittävä.   
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Kuva 36 Pinnoitemateriaalien arvoanalyysin tulokset. Tuloksia luetaan vastaavanlaisesti 

kuin kuvassa 35. 

 

1 - 3 viivan (vasemmalta alas oikealle suuntaava viiva) yläpuolella olevat särmiöt ovat 

voiteluaineita ja vastaavasti alapuolella olevat särmiöt ovat eristeitä. Valintastrategia suosii 

särmiön korkeutta, joten ThO2 ei ole sovelias materiaali, vaikka se onkin erittäin 

mielenkiintoinen ominaisuuksiltaan.  

 

1 

3 
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Kuva 37 Tukirakennemateriaalien arvoanalyysin tulokset. Tuloksia luetaan 

vastaavanlaisesti kuin kuvassa 35. 

 

Joidenkin tukirakennemateriaaleja kuvaavien särmiöiden koko voi muuttua huomattavasti 

lämpötilan muuttuessa. Tämä tulee huomioida särmiöitä tarkastellessa. Tukirakenteen 

valintastrategia ei suosi matalaa hintaa (särmiön korkeutta), joten esimerkiksi volframiseos 

on erittäin mielenkiintoinen sitä kuvaavan särmiön suhteellisen korkean tilavuuden vuoksi, 

sen mataluudesta huolimatta.  
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5.3 Materiaalinvalinta ja materiaalien yhteensopivuus 

Alustava materiaalinvalinta on tehty pohjautuen edellä esiteltyihin analyyseihin ja 

kirjallisuustutkimukseen. Valinnan jälkeen tarkastellaan materiaalien yhteensopivuutta. 

 

5.3.1  Hylsy 

Alustavaksi hylsymateriaaliksi valitaan arvoanalyysiin ja valintastrategiaan perustuen EN 

DC01 Teräs. Materiaalia kuvaavan särmiön tilavuus on luokkansa suurin ja sen muoto on 

edullinen valintastrategian kannalta. Särmiön painopiste on hyvin keskeinen, mutta sen 

kapeahko muoto viittaa suhteellisiin heikkouksiin. Materiaalin lämmönjohtavuus ja 

ominaisuus käytettävänä venyttävissä muokkausmenetelmissä ovat sen heikkouksia. 

Materiaalin korkea lämpömääräpotentiaali kuitenkin kompensoi sen alhaisempaa 

lämmönjohtavuutta, mikä voi olla myös edullista tuotetun laadun kannalta. Materiaalia 

muokatessa kannattaa keskittyä ohutlevyn valmistusmenetelmiin, missä tapahtuu enemmän 

taivutusta kuin venytystä, sillä materiaalilla on erinomaiset ominaisuudet käytettäväksi 

taivuttavissa valmistusmenetelmissä.  

 

Teräksen ohella messinki on mielenkiintoinen vaihtoehto. Messinkiä kuvaavan särmiön 

muoto ei ole yhtä edullinen valintastrategian kannalta, sillä se on huomattavasti terästä 

kuvaavaa matalampi analyysissä, mutta messinki on tulosten mukaan erittäin sopiva 

venyttäviin valmistusmenetelmiin, minkä vuoksi materiaali saattaisi sopia käytettäväksi 

useaan kertaan, mikäli hylsy ei tuhoudu prosessissa sen alhaisemman 

lämpömääräpotentiaalin vuoksi. Eli messingin muokattavuuden takia on mahdollista, että se 

voidaan käytön jälkeen muokata uudestaan ilman murtumista. Jos messinki voidaan käyttää 

useaan kertaan, niin sen ominaisuudet vastaavat paremmin valintastrategiaa. Messingin 

korkeampi lämmönjohtavuus ja venyvyys voivat tarjota mahdollisuuksia, mitkä eivät ole 

teräksisellä hylsyllä toteutettavissa. Teräksisien hylsyjen lisäksi on suositeltavaa valmistaa 

myös messinkisiä hylsyjä testattavaksi prototyyppivaiheeseen.   

 

5.3.2  Pinnoite 

Pinnoitemateriaaleista ZrO2 ja h-BN ovat luokkansa parhaat, toinen on erinomainen 

kuumuutta kestävä eriste ja toinen kuumuutta kestävä voiteluaine. Kummankin materiaalin 

sublimoitumispiste on kuitenkin alle prosessin maksimilämpötilan, mutta prosessi on niin 
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lyhyt, että materiaalit voivat silti ehtiä suojaamaan hylsyä riittävän pitkään. Mikäli testeissä 

todetaan, että ZrO2 ja h-BN eivät ole riittäviä materiaaleja niiden kuumuudenkeston vuoksi, 

niin jatkossa tulee keskittyä grafiittipohjaisiin pinnoitteisiin. ZrO2 ja h-BN pohjaisilla 

pinnoite ja voiteluaineilla on hyvä aloittaa testaaminen ja niistä koostuvat pinnoitemateriaalit 

valitaan alustaviksi pinnoitemateriaaleiksi. 

 

Edellä mainittujen pinnoitemateriaalien lisäksi MgO voi olla mielenkiintoinen niitä 

edullisempi vaihtoehto, jota kannattaa kokeilla jos ZrO2 ja h-BN todetaan toimiviksi. Sitä 

kuvaavan särmiön tilavuus on toiseksi korkein ja materiaalinvalintastrategian kannalta se on 

todella mielenkiintoinen edullisen hintansa vuoksi. MgO:n kuumuudenkesto on ZrO2:ta 

parempi, mutta eristyskyky huomattavasti heikompi.  Lopullisen pinnoitteen löytäminen 

edellyttää lukuisia testejä ja paras pinnoite voi olla usean materiaalin, esimerkiksi ZrO2:n ja 

h-BN:n, yhdistelmä. Pinnoitteen kustannukset voivat myös muuttua käytettyjen lisäaineiden 

vuoksi eikä tuotemateriaalin ja pinnoitteen välisiä potentiaalisia reaktioita ole otettu 

huomioon. Nämä asiat on hyvä tarkastaa viimeistään silloin, jos ensimmäisten testien kanssa 

ilmenee ongelmia. 

 

5.3.3  Tukirakenne 

Tukirakennemateriaalin alustava valinta riippuu rakenteeseen prosessin kohdistamista 

lämpötiloista, joita ei toistaiseksi tunneta. Nelikenttäanalyysin perusteella teräksellä on 

parempi lämpöväsyminen kuin superseoksilla 450 °C lämpötilassa, mutta lämpötilan 

noustessa yli teräksen maksimikäyttölämpötilan, superseokset alkavat pärjäämään 

paremmin. Grafiitti on arvoanalyysin perusteella ylivoimainen, mutta sillä on myös suurena 

heikkoutena matala kimmokerroin, mistä voi seurata mm. mekaanisten kuormitusten 

aiheuttamia vaurioita tai laatuvirheitä. Jos prosessin tukirakenteeseen kohdistamia 

lämpötiloja ei voida mitata, ennen prototyypin valmistamista, niin alustavaksi materiaaliksi 

tukirakenteelle tulee valita EN 1.2344 Teräs tai vastaavanlainen kuumatyöteräs sen 

saatavuuden vuoksi. Tämän jälkeen arvot voidaan mitata ja teräksen käyttäytymistä voidaan 

seurata, jonka jälkeen voidaan tehdä uusi materiaalinvalinta. Jos tukirakenteeseen 

kohdistuvat lämpökuormat voidaan mitata ennen prototyypin valmistamista, niin alustava 

valinta voidaan tehdä suuntaa antavan taulukon 22 mukaisesti. 
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Taulukko 22 Materiaalinvalinta perustuen käyttölämpötilaan. Materiaalin lämpötila voi 

hetkellisesti ylittää käyttölämpötilan, jos vaurioituminen johtuu hapettumisesta. 

 

 

Taulukossa grafiitti ja volframiseos alkavat hapettumaan käyttölämpötilan ylittyessä. 

Materiaalia voidaan käyttää lämpötiloissa yli hapettumislämpötilan, mikäli se on 

lyhytaikaista. Hapettumisnopeutta ei kuitenkaan tunneta, joten tarkkaa aikaa ei voida 

määrittää. Volframia ja UHTC pinnoitettua grafiittia voitaisiinkin käyttää myös ilman 

hylsyjä, mikäli prosessi tapahtuisi suojakaasussa.  

 

5.3.4  Valitut materiaalit 

Muotissa täytyy tarkastella kahta materiaaliyhdistelmää ja niiden yhteensopivuutta. Nämä 

ovat pinnoitteen ja hylsyn yhteensopivuus ja hylsyn ja tukirakenteen yhteensopivuus. 

Taulukossa 23 on esiteltynä valitut materiaalit joiden yhteensopivuutta on suositeltavaa 

tarkastella.  

 

Taulukko 23 Valitut materiaalit muottikonseptiin.  

Materiaalinvalintakohde: 

 

Hylsy 

 

Pinnoite  

 

Tukirakenne 

Ensisijainen valinta: 

 

Teräs EN DC01 

 

ZrO2 & h-BN 

 

Teräs EN 1.2344 

Volframiseos Luokka 1 

Kobolttiseos EN 2.4964 

Grafiitti (pinnoitettu) 

Vaihtoehtoinen valinta: 

 

Messinki CW505L 

 

MgO 

 

- 

 

°C         450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Teräs

Volframiseos

Kobolttiseos

Piikarbidipinnoitettu grafiitti

= Käyttölämpötila = Pinta hapettuu
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Teräksinen hylsy voi reagoida pinnoitteiden lisäaineiden kanssa, jos pinnoite on esimerkiksi 

emäksistä. Tämä voi aiheuttaa nopeaa ruostumista ja pinnoittamisen epäonnistumisen. 

Pinnoitetta valittaessa tulisi tarkastaa onko pinnoiteaine sopiva teräs substraatille ja vaatiiko 

pinnoitteen lisääminen esimerkiksi hylsyn lämmittämisen, jotta reagoivat lisäaineet ehtivät 

haihtua pois ennen kuin ne alkavat reagoimaan. Messinkinen hylsy voi kestää useita 

pinnoiteaineita terästä paremmin. 

 

Teräksinen hylsy voi tarttua tukirakenteeseen prosessin yhteydessä. Hylsy tulee 

todennäköisesti kuumenemaan prosessin yhteydessä ja kuuma hylsy painettuna 10 MPa 

paineella tukirakennetta vasten voi tarttua kiinni, jos tukirakenteen pinta käy myös riittävän 

kuumana. Tämä on riippuvainen kuitenkin tukirakennemateriaalista. Alhaisemman 

sulamispisteen omaavat tukirakennemateriaalit kannattaa pintakäsitellä, jotta hylsyt eivät 

tartu kiinni.  

 

5.4 Kustannusarviot 

Muotti saa maksaa 3 euroa per tuote. Kirjallisuustutkimuksessa määritettiin kaavat 

kustannusten laskemiseen, mutta niiden käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, sillä kaikkea 

tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla. Konseptin tuotekohtaiset tuotantokustannukset 

määräytyvät suurimmilta osin kertakäyttöisen hylsyn ja pinnoitteen mukaan. Pinnoitetun 

hylsyn hinta on puolestaan riippuvainen tuotteen koosta. Tuotteen kokoa ei kuitenkaan 

tunneta, joten tarkkaa hintaa ei voida määrittää, mutta teoreettisen verrannaiskappaleen hinta 

voidaan arvioida, jota voidaan käyttää hintaluokan arvioimiseen. Pinnoitteiden hinta voi 

vaihdella pinnoitteen lisäaineiden hinnan ja pinnoitetun kerroksen paksuuden perusteella. 

Pinnoitteiden tuottamia kustannuksia voidaan arvioida tarkastelemalla saatavilla olevien 

pinnoitteiden hintoja. Tukirakenteen kestoikää ei tunneta, mutta mikäli tukirakenne toimii 

konseptin 1 mukaisesti, niin sen tulisi kestää ikuisesti. Tämä ei ole todellisuudessa 

mahdollista, joten painevalumuottien kestoikään perustuen tukirakenteen ikä voi olla 10.000 

ja 1.000.000 valmistetun tuotteen välillä, mikä riippuu mm. tuotetun tuotteen muodosta ja 

koosta, tukirakenteen jäähdytyksestä, käyttölämpötilasta, hylsyn paksuudesta, hylsyn 

pinnoitemateriaalista ja mahdollisesta tukirakenteen pintakäsittelystä. Puutteellisen tiedon 

vuoksi kustannusarviot tehdään vain pinnoitetulle hylsylle, joka on arvioitu suurimmaksi 

kustannuseräksi valmistusprosessissa sen kertakäyttöisyyden vuoksi. Tukirakenteen 

kustannukset voidaan arvioida jatkotutkimuksissa kaavan 8 avulla, kun riittävät tiedot ovat 
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saatavilla. Hylsyn ja tukirakenteen kustannukset voidaan tämän jälkeen yhdistää muotin 

kokonaiskustannuksien arvioimiseksi.  

 

Vaikka tukirakenteen hintaa ei arvioida sen hinta tulee ottaa huomioon hylsyn 

maksimikustannuksia määriteltäessä, jotta alle 3 euron tuotekohtaiset muottikustannukset 

eivät ylittyisi. Suhteellisen monimutkaisten alumiiniosien (katso liite IV) valmistuksessa 

käytettävän teräksisen painevalumuotin kustannus tuotetulta tuotteelta ilman 

prosessikustannuksia voi vaihdella 0,15 – 0,40 euron välillä.  Jos oletamme, että 

tukirakenteen hinta vastaa kyseisen painevalumuotin hintaa, niin hylsy saa maksaa 

maksimissaan 2,60 – 2,85 euroa. Muottikonseptin tuottamat prosessikustannukset koostuvat 

ainoastaan uuden hylsyn asettelusta, sillä hylsy poistaa tarpeen mm. voiteluaineen 

lisäämiseltä muottiin ja muotin puhdistamiselta. Todellisuudessa ilmenee myös muita 

kustannuksia, mutta kaikkia prosessikustannuksia ei sisällytetä muotin kustannuksiin, 

vaikka muottikonsepti vaikuttaa niihin oleellisesti. Hylsyjä käyttävän muotin logistiikka ja 

käytettyjen hylsyjen kierrätys tuottaa mm. ylimääräisiä kustannuksia. Taulukossa 24 on 

listattu hylsyn kustannustekijät valituilla materiaaleilla (Madan et al 2007. s. 4842 - 4843).  

 

Taulukko 24 Kustannustekijät, hylsyn poistolla viitataan käytettyjen hylsyjen eroon 

pääsystä, joka voi koostua kierrättämisestä, myymisestä tai muusta vastaavasta. 

 

 

Hylsyn hintaa arvioitaessa käytettävän teoreettisen verrannaiskappaleen pinta ala on 250 

cm2, sen paksuus on 0,5 – 1,5 mm ja se on pinnoitettu 0,2 mm paksulla kerroksella. Koska 

tehtaalla on mielenkiintoa yksinkertaiseksi määritettävien kappaleiden valmistukseen, niin 

verrannaiskappale on muodoltaan yksinkertaista kappaletta varten suunniteltu (katso liite 

IV). 

 

Asiantuntijan 3 mukaan leikkaus prässäys menetelmällä valmistetun 0,3 kg painavan 

verrannaiskappaleen hinta, sisältäen teräksen hinnan, maksaisi alle yhden euron.  

Hylsynvalmistustyökalun kehittäminen ja valmistaminen puolestaan maksaisi 30.000 euroa. 
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Hylsytyökalun hinnan merkitys muottikustannuksiin riippuu hylsytyökalun kestoiästä ja 

lopullisen sarjan suuruudesta. Asiantuntijan 3 hinta-arvioita tarkasteltaessa on hyvä 

tiedostaa, että asiantuntija on ohutlevytuotteita valmistavan yrityksen edustaja, joten 

voittomarginaali sisältyy hintaan ja on oletettavaa, että kyseisen verrannaiskappaleen 

kokonaiskustannus ilman voittomarginaalia on merkittävästi alhaisempi (Asiantuntija 3).  

 

Verkkokauppatarkastelulla löydettiin useita erilaisia ZrO2 ja h-BN pohjaisia pinnoitteita, 

joiden hinnat vaihtelevat 20 - 100 euron välillä litralta. Pinnoitteiden hinta-arvio tehtiin ZYP 

coatings -yrityksen BN Releasecoat-PM (h-BN) ja Zircwash (ZrO2) tuotemerkkien pohjalta. 

Valmistaja on ilmoittanut, että pinnoitteita voidaan laimentaa vedellä ja h-BN pohjaisen 

tuotteen käytössä näin on myös ohjattu toimittavan. Laimentaminen laskisi pinnoitteiden 

kustannuksia huomattavasti. Kummankin pinnoitteen materiaalikustannukseksi 

verrannaiskappaleelta saadaan alle 0,3 euroa ja ohjeiden mukaisesti laimennettuna alle 0,15 

euroa. Pinnoitteiden hinta on myös arvioitu pienten tilausmäärien perusteella, suuremmilla 

tilauksilla hinta on oletettavasti vieläkin alhaisempi.  

 

Verrannaiskappaleen hinnaksi arvioidaan 1,3 euroa, logistisia kustannuksia, 

prosessikustannuksia, hylsyn maalauskustannuksia ja kierrätyskustannuksia ei ole 

huomioitu, mutta myös pinnoitteen hinta on arvioitu 0,3 euroon ja teräsosan hinnaksi on 

arvioitu 1 euro, kummankin komponentin hinta on todellisuudessa pienempi. Kyseinen 

arvioitu hinta ei siis kerro hylsyn lopullisia kustannuksia, eikä niitä tulisi käyttää 

kustannuslaskennassa, mutta ne auttavat kartoittamaan materiaalien ja konseptin tuottamien 

kustannuksien suuruusluokkaa. Tämä suuruusluokka nopean kustannusarvion perusteella on 

alle sallittujen maksimikustannusten ja konseptin jatkokehittäminen on kyseisten arvioiden 

perusteella kannattavaa.  
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6 YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS 

 

 

Tutkimuksella haluttiin vastata miksi muotti kuluu ja tuhoutuu annetuissa olosuhteissa, 

mistä materiaaleista ja materiaaliyhdistelmästä valmistetut rakenteet kestävät 

prosessiolosuhteita ja miten muotin elinkaarikustannukset saataisiin minimoitua. Lisäksi 

tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa muottikonsepti, jota voidaan käyttää kyseisissä 

olosuhteissa sarjatuotannossa. Tutkimuksen suurin haaste oli vähäinen tieto, jonka pohjalta 

muottikonsepti tuli kehittää ja tutkimuskysymyksiin vastata. Tutkimuksessa täten 

suoritettiin siihen varattuun aikaan nähden laaja kirjallisuustutkimus, jonka avulla 

olosuhteista, niiden aiheuttamista vaurioista ja jo olemassa olevista teknologioista luotiin 

perustavanlaatuinen ymmärrys. Tutkimus toimii täten ohjeena ja esiselvityksenä 

jatkokehitykselle.  

 

Muotin todettiin voivan vaurioitua useilla tavoilla kuumuuden ja paineen 

yhteysvaikutuksesta ja vauriomuotojen todettiin myös olevan materiaalikohtaisia. Lisäksi 

muottimateriaali voi kemiallisesti reagoida tuotemateriaalin kanssa, mutta tähän ei otettu 

kantaan, koska tuotemateriaali voi vaihdella eikä tarkkaa tuotemateriaalia tunneta. Muotin 

kriittisimmäksi vauriomuodoksi todettiin lämpöisku, jonka vuoksi tyypilliset korkean 

lämpötilan materiaalit kuten useat keraamit eivät sovi käytettäväksi. Kyseinen lämpöisku 

aiheuttaa myös suuren väsymiskuormituksen muihin materiaaleihin, vaikka ne 

kestäisivätkin maksimilämpöiskun. Toinen olennainen vauriomuoto on kuumuuden ja 

paineen yhteisvaikutuksen vuoksi tapahtuva tuotteen tarttuminen muottiin. 

 

Koska kirjallisuustutkimuksessa pääteltiin eri materiaalien vaurioituvan ja kestävän 

olosuhteita eri tavoilla, niin ennen alustavaa materiaalivalintaa muotin toimintakonsepti 

tulisi olla tiedossa. Uuden kirjallisuustutkimuksen pohjalta luodun ymmärryksen ja 

systemaattisen koneensuunnittelun avulla kehitettiin uusi painemuottikonsepti, joka 

hyödyntää kertakäyttöisiä hylsyjä lopputuotteen valmistuksessa. Hylsyn on tarkoitus 

parantaa muotin kustannustehokkuutta pidentämällä kalliiden muottiosien elinikää ja 

vähentämällä huoltovälejä ja prosessikustannuksia. Kääntöpuolena on, että hylsyjä 

käyttävän konseptin käyttökustannukset ovat suuremmat. Näiden kertakäyttöisten 

kulutusosien hyödyntäminen kuitenkin todettiin olevan kannattavampi vaihtoehto, sillä 
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poikkeuksellisen kuluttavien prosessiolosuhteiden ja niiden aiheuttaman muotin pinnan 

väsymisen vuoksi, muotin elinikä jäisi oletettavasti todella lyhyeksi ja se vaatisi paljon 

huoltoa. Hylsyjen todettiin myös edistävän muotin kykyä eristää lämmönsiirtymistä pois 

tuotteesta, mikä on tuotetun laadun kannalta edullista. Valitulle muottikonseptille kehitettiin 

vaihtoehtoinen ratkaisu, missä tuotanto suoritettaisiin suojaavassa ilmakehässä, joka 

mahdollistaisi muotille pidemmän kestoiän ilman kertakäyttöistä kulutusosaa. Tämä 

vaihtoehtoinen konsepti kuitenkin hävisi valitulle konseptille vertailussa. Tarvittaessa 

vertailu voidaan suorittaa uudestaan, kun tiedon määrä prosessista ja materiaalien 

käyttäytymisestä prosessissa lisääntyy.  

 

Kehitetty muottikonsepti koostuu kolmesta eri osasta, kertakäyttöisestä hylsystä, hylsyn 

pinnoitteesta ja tukirakenteesta. Komponenttien materiaaleiksi ja tarkkuussarjatuotantoon 

suunnitellun painemuottikonseptin alustavaksi materiaalivalinnaksi tulivat seuraavat 

materiaalit: 

- Hylsy: Teräs EN DC01 

- Pinnoite: h-BN tai ZrO2 

- Tukirakenne: Teräs EN 1.2344 

 

jos lopullinen tukirakenteen käyttölämpötila tunnetaan (katso s. 99 - 100), niin tukirakenteen 

materiaali voidaan korvata yhdellä seuraavista materiaaleista: Volframiseos Luokka 1, 

Kobolttiseos EN 2.4964 tai piikarbidipinnoitettu grafiitti. Alustavan materiaalinvalinnan 

lisäksi löydettiin myös vaihtoehtoisia materiaaleja, joita on suositeltavaa testata 

muottikehityksen yhteydessä. Pinnoitteiden osalta ei tunneta kuinka suuri merkitys 

pinnoitteen itsevoitelevilla ja eristävillä ominaisuuksilla on. Tämän vuoksi 

pinnoitemateriaaliksi valittiin parhaaksi todettu itsevoiteleva ja eristävä pinnoite, joista 

kumpaakin tulee kokeilla.  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa käytetyt materiaaliarvot ovat materiaalien keskimääräisiä arvoja, jotka 

voivat vaihdella lähteestä tai mittaustavasta riippuen materiaalin suhteen edullisesti tai 

epäedullisesti. Materiaaliarvot ovat kuitenkin pisteytetty ja sen yhteydessä materiaalien 

arvot ovat pyöristetty, tämän seurauksena kokonaismateriaaliarvojen haitariin suhteessa 

pienet muutokset materiaaliarvoissa eivät ole havaittavissa lopputuloksissa. Jos tutkimus 



 108   

 

toistetaan vastaavanlaisella arviointiperusteilla, tulosten voidaan olettaa olevan 

vastaavanlaiset kuin tässä tutkimuksessa.    

 

Konsepteja on verrattu niiden kokonaistoiminnon eikä erillistoimintojen perusteella. Eli 

ideoitaessa kaikkien toimintojen arvo on oletettu yhtä suureksi, millä perusteella on valittu 

myös sopivimmaksi arvioitu konsepti. Eli mikäli konseptin jonkin toiminnon hyvyys olisi 

toisessa konseptissa käytettyä parempi, niin sitä ylittävää osaa ei oteta huomioon. Konseptin 

on tarkoitus tuottaa riittävää laatua kustannustehokkaasti ja tämän kannalta jokaisen 

toiminnon täyttyminen on olennaista. Mikäli konseptia luotaessa toimintoja tarkasteltaisiin 

ja arvioitaisiin erikseen antamalla jokaiselle toiminnolle tärkeyttä kuvaava arvo, niin 

ideoinnin tulokset voisivat teoriassa muuttua.   

 

Materiaalien kaikkien ominaisuuksien vaikutusta ei tunneta prosessissa vähäisen saatavilla 

olevan tiedon vuoksi. Esimerkiksi tarkkoja lämpökuormitustiloja konseptissa ei tunneta eikä 

kaikista materiaaleista ole saatavilla lämpöväsymiseen liittyvää tietoa, niin eri materiaalien 

kesto-ikien arviointi on erittäin haastavaa. Tästä syystä, jos jokin materiaali osoittautuu 

poikkeukselliseksi väsymisominaisuuksiltaan juuri tutkimuksen asettamissa olosuhteissa, 

niin tulokset voivat muuttua odottamattomasti. Tämä voidaan selvittää ainoastaan 

testaamalla ja toistaiseksi tutkimuksessa käytetty arviointiperuste on nähty riittäväksi 

alustavaa valintaa varten. Myöskään tarkkaa tuotemateriaalia ei tunneta, minkä vuoksi 

odottamattomat reaktiot tuotemateriaalin ja muottimateriaalin välillä, kuten 

hiilettymiskorroosio, voi muuttaa tuloksia. 

  

6.2 Jatkokehitys 

Tutkimuksen suurimpana haasteena oli tiedon vähäisyys, jotta konseptia voidaan 

jatkokehittää ja sovittaa sarjatuotantoon, niin täytyy kerätä lisää tietoa. Hylsyn 

optimipaksuutta, tukirakenteen optimilämpötilaa, pinnoitteen määrää ja näiden tarkkaa 

vaikutusta laatuun ei tunneta, ellei asianmukaisia testejä suoriteta.  

 

6.2.1  Mittaukset 

Laatuun vaikuttava suurin sallittu tuotteesta muottiin siirtyvä lämpömäärä tulee mitata. Jos 

kyseinen lämpömäärä tunnetaan, niin tukirakenteen käyttölämpötila voidaan minimoida ja 

tarvittava jäähdytysteho voidaan määrittää. Tämä määrä voidaan mitata valmistamalla 
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tuotteita eri lämpöisillä muoteilla ja mittaamalla muotin lämpeneminen prosessin 

yhteydessä, josta voidaan laskemalla arvioida muottiin siirtynyt lämpömäärä. Tämän jälkeen 

tuotteiden laatua vertaillaan keskenään, minkä yhteydessä voidaan havainnoida kuinka 

paljon lämpöä saa siirtyä pois tuotteesta, jotta laatuvaatimukset täyttyvät. Samassa 

yhteydessä voidaan määrittää pienin mahdollinen pinnoitteen ja levyn paksuus hylsylle, jotta 

sen lämpömääräpotentiaali on riittävä, eikä se sula kesken prosessin. Hylsyn paksuutta 

voidaan mahdollisesti vähentää käyttämällä kylmempää tukirakennetta, mutta tämä voi 

vaikuttaa tuotteen laatuun ja tukirakenteen kestoon epäedullisesti.  

 

Kun suurin sallittu tuotteesta poistuva lämpömäärä tunnetaan, voidaan määrittää 

tukirakenteen käyttölämpötila ja mitata prosessin aikana tukirakenteeseen hylsyn läpi 

kohdistuva maksimi lämpötilapiikki. Tämän jälkeen tukirakenteen materiaali voidaan valita 

kappaleen 5.3.3 mukaisesti.  

 

6.2.2  Testaus ja tulokset 

Mittausten jälkeen voidaan rakentaa ensimmäinen sarjatuotantoprototyyppi. 

Sarjatuotantoprototyyppiä testatessa voidaan havaita mahdollisen korroosion (ml. 

hapettuminen) vaikutukset, väsymisen määrä ja sijainti ja muut potentiaaliset kulutustekijät, 

jotka voidaan puolestaan huomioida seuraavassa prototyypissä. Taulukkoon 25 on listattu 

teoriassa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja niihin potentiaalisia ratkaisuja.  

 

Taulukko 25 Prototyypin testauksessa teoriassa ilmeneviä ongelmia ja ratkaisuja niihin.   

Ongelma ja sen ilmeneminen Ratkaisu 

Hylsy sulaa, mutta tuote irtoaa hylsystä. 

- Reikiä hylsyssä, jonka vuoksi laatu 

on heikentynyt 

A. Kasvata hylsyn lämpömääräpotentiaalia. 

- Valitse materiaali, jolla on suurempi 

lämpömääräpotentiaali. 

- Kasvata hylsyn paksuutta 

B. Lisää läpivirtaavaa lämpömäärää QJ. 

- Valitse materiaali, jolla on suurempi 

lämmönjohtavuus 

- Laske tukirakenteen lämpötilaa 

- Tehosta jäähdytystä 
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Taulukko 25 jatkuu… 

Ongelma ja sen ilmeneminen Ratkaisu 

 C. Tarkasta pinnoitteen paksuuden vaihtelu 

Pinnoitteen tulee olla tasapaksu 

Tuote jää kiinni hylsyyn, mutta hylsy ei ole 

sulanut. 

- Hylsy vaikuttaa ulkopuolisesti 

ehjältä, eikä siinä ole reikiä, mutta 

tuote ei lähde hylsystä irti ehjänä.  

A. Vaihda tai vahvista pinnoitetta. 

- Valitse materiaali, jolla on 

korkeampi sulamis- tai 

sublimoitumispiste. 

- Valitse materiaali, jolla on parempi 

lämmöneristyskyky. 

B. Tarkasta pinnoitteen ja tuotemateriaalin 

väliset kemialliset reaktiot. 

Tuote irtoaa hylsystä ja hylsy on ehjä, mutta 

laatu on heikko. 

- Laatuvirheet muistuttavat kylmällä 

muotilla valmistettujen tuotteiden 

virheitä. 

A. Vähennä pois virtaavaa lämpömäärää 

Qkok.   

- Kasvata tukirakenteen lämpötilaa. 

- Pienennä hylsyn 

lämpömääräpotentiaalia. 

- Lisää eristävä pinnoite hylsyn ja 

tukirakenteen väliin.  

Tukirakenne halkeilee. A. Tarkasta lämmön jakautumisen 

tasaisuus. 

- Paranna jäähdytyksen tasaisuutta, 

jäähdytys ei saa luoda suuria 

lämpögradientteja. 

B. Paranna tukirakenteen lämpöiskun ja 

lämpöväsymisen kestoa. 

- Nosta poteron käyttölämpötilaa. 

- Valitse uusi materiaali.  

Tukirakenne hapettuu. 

- Tukirakenne ”murenee”, erityisesti 

reunoista ja kulmista.  

A. Lisää tukirakenteeseen hapettumiselta 

suojaava pinnoite 

B. Vaihda materiaalia. 
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Taulukko 25 jatkuu.. 

Ongelma ja sen ilmeneminen Ratkaisu 

Hylsyt tarttuvat kiinni tukirakenteeseen. A. Lisää keraamipinnoite tukirakenteen ja 

hylsyn väliin.  

B. Tarkasta muottisysteemin lämpömäärän 

kierto (kaava 7, s.50) 

- Lisää tukirakenteen jäähdytystä.  

C. Vaihda tukirakenteen materiaalia. 

- Valitse materiaali, jolla on 

korkeampi sulamispiste. 

- Valitse materiaali, joka ei reagoi 

hylsymateriaalin kanssa.  

 

Mikäli mikään taulukon 25 menetelmistä ei auta edellä mainittuihin ongelmiin tai ongelma 

osoittautuu perustavanlaatuiseksi, niin on suositeltavaa siirtyä konseptista 2 tutkimaan 

konseptia 1.  

 

6.3 Muut materiaalit ja teknologiat 

Tutkimuksessa käsiteltyjen materiaalien ja teknologioiden lisäksi on lukemattomia muita 

materiaaleja ja teknologioita joihin tutkimuksen yhteydessä ei tutustuttu. Mielenkiintoisia 

ovat muun muassa: 

 

- Alumiinititanaatti, sopii pinnoite ja rakennemateriaaliksi. 

- Volframikupariseokset, sopii rakennemateriaaliksi. 

- Metallimatriisikomposiitit, kuten erilaiset kovametallit, sopivat rakenne 

materiaaleiksi.  

- Kaupalliset erikoiskuumatyöteräkset kuten Toolox 44, Dievar tai QRO 90, jotka 

omaavat EN 1.2344:stä poikkeavat väsymisominaisuudet (Schwam 2002. s. 32). 

 

Mielenkiintoisia kuumatyöteknologioita ovat mm. kuumataontamuotit. Taontamuotit ovat 

mielenkiintoisia niiden suuren mekaanisen ja lämpöiskunkestävyyden ja käyttölämpötilan 

vuoksi. Tukirakenteeseen kuuman hylsyn kohdistama kuormitus muistuttaa huomattavasti 

taottavan kappaleen taontamuottiin aiheuttamaa kuormitusta.   
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Liite I 

 

 

 

Lähde: Lu & Fleck 1998, s.4763 



  

  

 

Liite II 

Asiantuntija 1 

Erityisasiantuntija. Työskennellyt 25 vuotta prosessin kanssa, johon muotti on suunniteltu 

käytettäväksi. On tehnyt VTT:n kanssa yhteystyötä prosessin teollistamishankkeen alusta 

asti.  

  

Asiantuntija 2 

Vanhempi tehdastyöntekijä. Asiantuntija on valmistanut tuotteita 15 vuotta eri menetelmiä 

ja materiaaleja käyttäen. On ollut mukana prosessin ja tuotteen kehityksessä ja on suorittanut 

kaikki prototyyppitestaukset.  

 

Asiantuntija 3 

Asiantuntija on ohutlevytuotteita valmistavan yrityksen myyntiedustaja. Yritys on 

ohutlevyteknologiaan erikoistunut metalliteollisuusyritys.  

  



  

  

 

Liite III 

Materiaaliarvojen pisteytyksen arviointiperusteet 

 

Maksimipisteet (5) määrittyy luokkansa parhaan materiaalin mukaan ja yhden pisteen raja 

määrittyy luokkansa huonoimman materiaalin mukaan. Muiden materiaalien pisteet 

määräytyvät seuraavalla kaavalla luokkansa parhaan ja huonoimman materiaalin perusteella. 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 = (𝑋 − min (𝑋)) ∙  
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 − 1

max(𝑋) − min(𝑋)
+ 1 

 

Kaavassa X on pisteytettävän materiaaliominaisuuden arvo, min(X) on 

materiaaliominaisuusarvojoukon minimiarvo ja max(X) arvojoukon maksimiarvo. 

Nelikenttäanalyysiin merkattavat pisteet pyöristetään 0.5 pisteen välein. 

 

Pisteytystaulukon pisterajat määritetään maksimiarvon ja minimiarvon väliin tasaisesti ja 

taulukoidaan havainnollistamisen vuoksi. Kaavaa käytetään objektiivisuuden 

säilyttämiseksi, kun materiaaliarvot arvostetaan halutulle pistevälille 0(1)-5 ja samalla 

materiaaliarvojen suhteellinen ero säilyy keskenään. Pistetaulukkoon voi halutessaan tehdä 

muutoksia, jos pisteet eivät jostain syystä kuvaa todellisuutta riittävän hyvin tai jotain 

ominaisuutta halutaan painottaa. 

  



  

  

 

Liite IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Davis 1995. s. 261, Madan et al 2007. s. 4842. 
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