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1 Johdanto 

 

 

Korroosionkesto on merkitsevä tekijä metallisille osille niiden toiminnan sekä ulkonäön 

kannalta. Korroosio voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia, koska se saattaa olla hyvin piilevää 

ja aiheuttaa suuriakin muutoksia rakenteiden lujuusominaisuuksissa. Siksi hyvä tietämys 

kappaleen korroosionkestosta on tärkeää toiminnallisissa sekä rakenteita kantavissa 

osissa. Myös korroosiosta johtuvat kosmeettiset virheet, kuten näkyvä ruoste, eivät ole 

haluttuja metallituotteiden markkinoilla. 

 

Työn tavoitteena on tutkia ruiskuvalamalla valmistettujen ruostumatonta terästä olevien 

kappaleiden korroosionkestoa yleisesti sekä yksityiskohtaisesti altistamalla kappaleet 

korroosiolle. Kappaleet altistetaan korroosiolle korroosiokokeilla. Yksityiskohtaisena 

tutkinnan kohteena on, löytyykö kappaleista kohtia, missä ruostetta esiintyisi enemmän, 

nopeammin tai vahvemmin. Työn tavoitteena on myös koota hyvä tietopaketti siitä, mitä 

asioita pitäisi ottaa huomioon MIM-kappaletta suunniteltaessa, jotta kappale olisi 

käyttötarkoituksessaan mahdollisimman korroosion kestävä. 

 

Työn tarkoituksena on saada lisää tietoa ruiskuvalettujen metallikappaleiden 

altistumisesta korroosiolle. Näitä tietoja voidaan käyttää tuotteen suunnittelussa sekä 

prosessin ja materiaalien kehittämisessä. 

 

Työn rajauksena on keskittyä MIM-tekniikan tuomiin valmistettujen kappaleiden 

piirteisiin, eikä valmistusvirheistä johtuvaa korroosiota ole tarkoitus tutkia. MIM 

valmistusmenetelmänä käydään läpi suppeasti, mutta kerrotaan kuitenkin enemmän 

ruostumattomien teräksien käytöstä MIM-tekniikan markkinoilla. Tämän työn 

tutkimuksessa käytetään ruostumatonta terästä 440C, ja tämän materiaalin käytöstä, 

ominaisuuksista ja korroosionkestosta on kerrottu enemmän, mutta muiden materiaalien 

suorituskykyä tai ominaisuuksia ei avata tässä työssä. Yhtenä tehtävänä tässä 

opinnäytetyössä oli myös etsiä aiempaa tutkimustietoa tämän 440C-materiaalin 

korroosionkestosta. 
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2 MIM - metallien ruiskuvalu 

 

 

Metallien ruiskuvalu tai MIM on viime vuosikymmeninä raivannut itselleen hyvin 

kilpailevan aseman pienien tarkkuuskomponenttien valmistuksessa. MIM-tekniikka 

mahdollistaa alhaiset kustannukset ja tuotantoajat suurille valmistusmäärille. MIM on 

kehittynyt perinteisestä jauhemetallurgiasta. Sillä voidaan tehdä myös monimutkaisia 

kappaleita.  [1] 

 

Metallien ruiskuvalulla voidaan valmistaa pieniä ja keskisuuria kappaleita. Mitä isompi 

ruiskuvalukone ja muotit ovat, sitä isompia kappaleita voidaan valmistaa. Teoriassa 

kappaleen koolle ei ole olemassa maksimirajaa, mutta taloudelliset syyt rajaavat 

valmistettavien kappaleiden mahdollista kokoa. Lopputuotteen tiheys on 95 % tai 

enemmän, riippuen sintrauksesta. [1] 

 

Komponentit, jotka painavat alle 100 grammaa ja mahtuvat kämmenelle, ovat hyviä 

kappaleita valmistettavaksi metallien ruiskuvalulla. Keskiarvoltaan MIM-kappaleet ovat 

15-grammaisia, mutta 0,03-grammaisetkin komponentit ovat mahdollisia valmistaa 

metallien ruiskuvalulla. [2, 29–30] 

 

Metallien ruiskuvalu on rajattu pienemmille kappaleille, sillä voi tehdä ohuempia 

seinämän paksuuksia, sillä saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu ja se soveltuu isoihin 

valmistusmääriin [2, 30]. Metallien ruiskuvalu on kustannuksiensa takia hyvä vaihtoehto 

vain, jos valmistettavia kappaleita tehdään paljon ja ne ovat sopivan monimutkaisia [3]. 

 

Komponenttien valmistukseen kannattaa valita menetelmäksi metallien ruiskuvalu, 

mikäli seuraavasta listasta kolme vaatimusta tai enemmän ovat samat kuin 

valmistettavalle komponentille: 

- komponentit ovat pieniä (suurin osa alle 25 g) 

- 100 000 - 1 000 000 valmistettava kappalemäärä per vuosi 

- monimutkainen kappaleen geometria 

- halutaan vähentää erillisten osien määrää 

- lähes työstetyn kappaleen materiaalin ominaisuudet 

- materiaalin ominaisuuksien muokkaus esimerkiksi lämpökäsittelyllä 
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- kohtalainen mittojen kontrollointi ja toistettavuus, tyypillinen toleranssi MIM-

tuotteille ± 0,3 % nimellismitasta 

- magneettinen tai ei-magneettinen komponentti. [3] 

 

MIM-prosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: sekoittaminen, valaminen, sidosaineen 

poisto ja sintraus. Sekoitusvaiheessa sekoitetaan sidosaine ja metallijauhe keskenään. 

Näin saadaan käyttömateriaali valamiseen. Valaminen tapahtuu ruiskuvalukoneella, joka 

ei eroa paljon muovien ruiskuvalussa käytetystä koneesta. Valetusta kappaleesta eli niin 

sanotusta ”green part”:sta otetaan sidosaine pois, esimerkiksi veteen upottamalla, 

riippuen siitä, mihin sidosaine liukenee. Tämän vaiheen käynyttä kappaletta kutsutaan 

”brown part”:ksi. Sidosaineen poiston jälkeen kappale on valmis sintrattavaksi, jossa 

kappale saa lopullisen muotonsa selvästi kutistuen (noin 20 %). [4] Sintrauksessa kappale 

muuttuu yhtenäiseksi massaksi lämmittämällä kappaletta kuitenkaan sulattamatta sitä [5]. 

Kappaleelle voidaan tehdä lopuksi lämpökäsittelyjä lujuusominaisuuksien kehittämiseksi 

[4]. Kuvassa 1 näkyvät prosessin eri vaiheet. 

 

 

Kuva 1. MIM-valmistusprosessi [6]. 
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3 Ruostumattomat teräkset MIM-materiaalina 

 

 

Metallien ruiskuvalussa käytetään paljon erilaisia metalliseoksia. Ruostumattomat 

teräkset ovat kuitenkin tärkein materiaali MIM-tekniikassa, ainakin jos valmistettuja 

tonneja laskee. Metallien ruiskuvalulla tehtyjä ruostumattomia kappaleita käytetään 

haastaviinkin käyttötarkoituksiin, kuten lääketieteeseen (noin 15 % kaikista 

käyttökohteista). Kuviossa 1 on eri käyttökohteet eriteltyinä, lukuarvot ovat likimääräisiä. 

Koska materiaali ei saa luovuttaa itsestään ihmiselle myrkyllisiä aineita elimistöön, on 

olosuhteet erityisen haastavat kappaleen korroosionkeston ja kulumisen kannalta. Tämän 

takia myös vaatimukset materiaalille ovat näihin käyttötarkoituksiin erittäin tiukat. 

 

 

 

Kuvio 1. Ruostumattomien MIM-kappaleiden käyttötarkoitukset eriteltynä [2, 404]. 
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Erilaisia ruostumattomia teräksiä metallien ruiskuvaluun ovat seuraavat: 

- 17-4 PH 

- 316L 

- 410 

- 420 

- 440C 

- 17-7 PH 

- 18/8 

- 304 

- Panacea. [2, 160–161] 

 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään ruiskuvalumateriaalina metalliseos 440C:tä, joten tämä 

materiaali on otettu lähempään tarkasteluun teorian kannalta. Opinnäytetyössä käytetty 

materiaali on tärkeää esitellä hyvin, jotta työn tuloksista on hyötyä niitä tarkasteleville. 

Hyöty tästä kappaleesta pohjautuu materiaalin mekaanisten ominaisuuksien ja 

kemiallisen seoksen tarkasteluun. Tässä luvussa myös esitellään hieman aiempia 

tutkimustuloksia ja hypoteeseja materiaalin korroosionkestosta, tosin hieman MIM 

440C:stä poikkeavista materiaaleista. Eri MIM-materiaaleja voidaan verrata keskenään 

näihin tietoihin pohjautuen, sekä olemassa oleviin tutkimustuloksiin, joita on tällä 

hetkellä olemassa kuitenkin hyvin vähän. Esimerkiksi lähteenä käytetty 17-4PH-

materiaalin korroosionkestoon liittyvä tutkimus Corrosion Resistant of MIM 17-4PH [7] 

on hyvä vertailukohde materiaalin 440C korroosionkeston tarkasteluun. 

 

Ruostumaton teräs 440C on martensiittinen, runsashiilinen ja sitä voidaan karkaista. 

Metalliseos 440C kuuluu SAE/AISI-luokitukseltaan 400-sarjan ruostumattomiin 

teräksiin. Tyypiltään 440 olevat metalliseokset jaetaan kolmeen eri luokkaan 

hiilipitoisuudeltaan: 440A, 440B ja 440C. Näistä 440C:ssa on suurin hiilipitoisuus, joka 

on 0,95 - 1,20 %. Metalliseos 440C on samankaltainen kuin metalliseos 434L, joka on 

paljon käytetty ferriittinen ruostumaton teräs. [8]  
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Taulukko 2. Materiaalin 440C alkuaineet, opinnäytetyön korroosiokokeissa käytetyn 

materiaalin valmistajan antamat tiedot. 

 

 

MIM 440C kestää hyvin kulumista ja kohtalaisesti korroosiota. Materiaalilla on myös 

korkea lujuus, kovuus ja kestää hyvin kulumista. Käyttötarkoitukseltaan MIM-versio 

440C:stä on suosittu muun muassa teollisuuden kulutusosissa, autoteollisuudessa, 

palosuojattujen lukkojen koteloinnissa, lääketieteellisissä tai hammaslääketieteellisissä 

instrumenteissa, venttiileissä, jousissa, hammasrattaissa ja kuulalaakereissa, ottaen 

kuitenkin huomioon MIM-tekniikalle soveltuvat mittasuhteet valmistettavan kappaleen 

kokoa ajatellen. [8; 2, 405] 

 

Tästä materiaalista on vaikea löytää korroosionkestoon liittyviä tutkimustuloksia. 

Yhdessä korroosiokokeessa käytettiin työstettyä 440C-materiaalia [9] ja yhdessä 

tutkimuksessa uudenlaista materiaaliehdokasta 440C-Nb, joka oli muokattu 440C:stä 

muun muassa lisäämällä siihen niobiumia 2,5 - 3,5 % sekä nostamalla hiilipitoisuutta 1,3 

- 1,4 %:iin [10, 334]. Jälkimmäinen tutkimus on tämän työn kannalta oleellisempi 

antamaan tietoa MIM-materiaalin korroosionkestosta kuin edellä mainitut työstetyn 

kappaleen korroosiokoetulokset. Nämä työstetyn kappaleen korroosiokoetulokset olivat 

suppeat tätä työtä ajatellen, koska niissä käsiteltiin enemmänkin kappaleen pinnoitukseen 

liittyvää korroosionestoa. Tämä korroosiokoe oli yrityksen tekemä asiakkaalle ja käsitteli 

enemmän yrityksen oman palvelun tai tuotteen, joka oli kappaleiden sähkökiillotus, 

onnistuneisuutta korroosionestoa ajatellen. 
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Muokkaukset 440C-Nb -materiaaliin on tehty helpottamaan sintrausta, koska tällä 

materiaalilla on kerrottu olevan laajempi alue sintrauslämpötilalle kuin standardi 440-

sarjan metalliseoksilla. Sintraus on loppujen lopuksi iso tekijä määrittämään kappaleen 

mekaanisia ominaisuuksia - myös kappaleen korroosionkestoa. [10, 333] 

 

Nämä tutkimustulokset eivät ole suoraan verrattavissa tämän opinnäytetyön tuloksiin, 

koska metalliseokset ovat erilaiset. Näistä tutkimustuloksista voidaan kuitenkin saada 

osviittaa tämänkin MIM 440C-materiaalin korroosionkestosta. 

 

Tutkimuksessa, jossa tutkittiin 440C-Nb:tä, oltiin huolissaan korkeasta hiilipitoisuudesta 

ja erityisesti korkeasta typpipitoisuudesta korroosionkeston kannalta. Hiilellä ja typellä 

on taipumus reagoida kromin kanssa, joka suojaa seosta korroosiolta. Kromi tällöin kuluu 

loppuun ja korroosioreaktio voi alkaa. [10, 339] 

 

Taulukko 3. Tutkimuksessa käytetyn 440C-Nb alkuaineet vertailussa 440C:n kanssa [10, 

334]. 

  



12 

 

4 MIM-kappaleiden korroosio 

 

 

Tässä luvussa käsitellään yleinen teoria korroosiosta lyhyesti ja kerrotaan juuri MIM-

kappaleille mahdollisista korroosiomuodoista. Korroosio eli syöpyminen johtuu metallin 

ja sen ympäristön vuorovaikutuksesta. Kappaleen rakenne ja materiaali pyrkivät 

alkuperäisiin rakenneosiinsa ja olomuotoonsa. Voidaan puhua käänteisestä 

metallurgiasta. [11, 17] Metallurgialla tarkoitetaan oppia metallien valmistus- ja 

jalostusmenetelmistä sekä siihen perustuvasta tekniikasta. [12] 

 

4.1 Korroosiomuodot 

 

Yleisiä MIM-kappaleille ominaisia korroosiomuotoja ovat: 

- yleinen korroosio 

- galvaaninen korroosio 

- piste- ja rakokorroosio. 

 

Näiden korroosiomuotojen voidaan päätellä olevan yleisiä MIM-kappaleille, koska ne 

ovat metalliseoksista valmistettuja ja nämä korroosiomuodot ovat metallikappaleille 

ominaisia. Metallikappaleiden korroosiomuotoja on muitakin, mutta tähän on avattu 

muutama yleinen korroosiomuoto, jotka ovat MIM-kappaleille mahdollisia ja jopa tämän 

tutkimuksen tuloksissa odotettujakin. Galvaaninen korroosio ei ole kuitenkaan odotettu 

korroosiomuoto tutkimustuloksissa, koska tässä korroosiomuodossa tarvitaan testiin 

kaksi eri jalousasteella olevaa metallia. 
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Yleisessä korroosiossa pelkistyminen ja hapettuminen tapahtuvat samalla pinnalla niin, 

että anodi- ja katodialueet vaihtelevat jatkuvasti sijaintiaan. Tällöin pinta syöpyy 

tasaisesti. Galvaanisessa korroosiossa kahden eri metalliseoksen välillä on jalousero, 

jolloin epäjalompi metalli asettuu anodiksi ja syöpyy. Tällöin jalompi metalli asettuu 

katodiksi ja kiihdyttää epäjalomman metallin syöpymistä. Galvaaninen korroosio 

rajoittuu metallien kosketuskohdan läheisyyteen. Piste- ja rakokorroosiota esiintyy 

yleisesti passivoituvilla metalleilla, kuten ruostumattomilla teräksillä. Tätä paikallista 

korroosiota aiheuttavat syövyttävät ionit, joista yleisin on kloridi. Klorideja esiintyy 

esimerkiksi suoloissa, kuten natriumkloridissa. [13] 

 

 

4.2 Korroosioon vaikuttavia tekijöitä luonnonvesissä 

 

Korroosioon vaikuttavia tekijöitä on paljon. Ensiksi on hyvä mainita, että happea on 

oltava vedessä, jotta korroosio on mahdollista. Veteen liuennut happi voi olla myös 

korroosiota hidasta tekijä, mikäli metalli passivoituu tai korroosiotuotteista muodostuu 

suojakalvo. Suojakalvon muodostumiseen vaikuttavat alkaliteetti ja kovuus. [11, 251] 

 

On olemassa kolme eri pH-aluetta, millä voidaan tarkastella eri materiaalien, esimerkiksi 

teräksen syöpymistä: hapan, jossa pH-arvo on alle 5, neutraali, jossa pH-arvo on 5 - 10 ja 

emäs, jossa pH-arvo on yli 10. Happamalla alueella syöpyminen on voimakasta, 

neutraalialueella syöpymistä säätelee hapen siirtyminen metallin pinnalle ja alkalialueella 

teräksen syöpyminen hidastuu ja passivoitumisen aiheuttava suojakalvo paksunee. 

Metallin passivoituminen suojaa korroosiolta. Kun pH ylittää arvon 13, syöpyminen alkaa 

taas kasvaa, jos olosuhteissa on niukasti happea. Kuviosta 2 näkee veden happamuuden 

vaikuttavan korroosionopeuteen. [11, 248–250] 
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Korroosioon tärkeimmät vaikuttavat tekijät luonnonvesissä ovat: 

- liuenneet suolat 

- liuenneet kaasut kuten happi ja hiilidioksidi 

- pH-arvo 

- lämpötila 

- virtausnopeus 

- alkaliteetti ja kovuus 

- rikkivety ja sulfidi 

- metallit – vesi voi olla esimerkiksi rauta- tai mangaanipitoista 

- orgaaninen ja suspendoitunut epäorgaaninen aines 

- mikrobit. [11, 248–255] 

 

 

 

Kuvio   2.   Teräksen korroosionopeus vedessä, happamuuden vaikutus 

korroosionopeuteen [11, 249]. 
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5 Korroosion tutkimusmenetelmät 

 

 

Korroosiokokeessa kappaleet altistetaan korroosiolle, jotta haluttavia tietoja voitaisiin 

saada kappaleen korroosionkestosta. Korroosiokokeissa korroosioreaktio on kiihdytetty, 

joten voidaan myös puhua kiihdytetyistä korroosiokokeista. Korroosiokokeita on 

erilaisia: muun muassa upotuskokeita, ilmastollisia kokeita ja sähkökemiallisia kokeita 

[14]. Tässä työssä korroosiokokeet tehdään upotuskokeina ja hyvänä vaihtoehtona työlle 

olisi ollut myös suolasumutestaus. Näistä testimuodoista kerrotaan lisää seuraavissa 

luvuissa. Yleisenä tietona, melkeinpä itsestään selvyytenä on, että puhtaudessa ja testien 

olosuhteiden luomisessa on oltava huolellinen, jotta olosuhteet vastaavat testien 

vaatimuksia.  

 

5.1 Suolasumutestaus 

 

Yleinen korroosiokoe, jota yritysmaailmassa käytetään paljon, on suolasumutestaus. 

Suolasumutestaus on standardisoitu testausmenetelmä, jonka avulla tarkistetaan 

näytekappaleiden korroosionkesto. Suolasumutestaukseen käytettävät laitteet on 

standardisoitu. Standardeissa kerrotaan testausparametrien määrittelyistä ja annetaan 

tietoa testauksien suorittamiseen. Suolasumutus olisi vaadittavilta resursseilta 

haastavampi kuin yksinkertainen kappaleen suolaliuokseen upottaminen, koska 

jälkeiseen ei tarvitse suolasumukaappia. [15] 

 

Suolasumutesteihin vaikuttavat standardien vaatimukset. Laitteita on erilaisia, ja niillä 

voidaan yleensä tehdä jatkuvia ja syklisiä suolasumutestejä. Olosuhteet voidaan päättää 

laitteen parametreistä. [15] 

 

5.2 Upotuskokeet 

 

Jos suolasumutestaukseen sopivaa laitteistoa ei ole saatavilla, voidaan myös testata 

korroosiota upottamalla testattava kappale suolaliuokseen. Tarvittavan suolan määrän voi 

laskea, kun tietää tarvittavan veden määrän. Upotuskoe on todella yksinkertainen ja vähän 

resursseja vaativa. Upotuskoe tehdään astiassa, johon laitetaan liuos ja liuokseen 

upotetaan testikappale tai -kappaleet. Olosuhteet upotuskokeisiin valmistetaan käsin, 
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minkä johdosta upotuskokeisiin tarvitaan huolellisuutta, jotta saadut olosuhteet ovat 

kyseisen testin vaatimuksien mukaiset. 

 

5.3 Korroosion havaitseminen 

 

Korroosiota ja sen etenemistä voidaan tutkia yleisesti ja yksityiskohtaisesti. Tässä 

opinnäytetyössä on tärkeämpää tutkia kappaleiden korroosionkestoa yksityiskohtaisesti 

ja löytää mahdollisia alueita kappaleista, joihin korroosio on edennyt voimakkaammin 

korroosiokokeen aikana. 

 

Korroosiokokeiden jälkeen voidaan tutkia kappaleen korroosiota yleisesti esimerkiksi 

painohäviömittauksella sekä tarkastella kappaletta silmämääräisesti sekä 

valokuvaamalla. Painohäviömenetelmässä testikappaleet punnitaan ennen ja jälkeen 

liuotusajan. Korroosio todetaan painohäviömenetelmässä massan muutoksesta. 

 

Yksityiskohtaisesti kappaleen korroosiota voidaan tutkia yleisesti metallurgian 

tutkimuksissa paljon käytetyillä mikroskoopeilla. Myös hyvällä kameralla, jossa on 

yleiseen käyttöön tarkoitettu linssi tai makrolinssi, voi nähdä korroosiota riittävällä 

tarkkuudella, riippuen tietenkin siitä, mikä tämä riittävä tarkkuus on tutkimukselle 

asetettu. Kameran makrolinssillä otetuilla kuvilla sekä mikroskoopilla pystytään 

tarkastelemaan korroosiota todella yksityiskohtaisesti ja näillä tavoilla 

korroosiomuodonkin voi hyvässä tapauksessa saada selville. 

 

Korroosion havaitsemiseen soveltuvia välineitä ovat muun muassa: 

- kamerat 

- tarkkuusvaaka 

- mikroskooppi. 
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6 MIM-kappaleiden korroosionkesto suunnittelun näkökulmasta 

 

 

Metallien ruiskuvalussa kappaleille tulee ruiskuvaluprosessista väistämättä joitain 

piirteitä, joita on ajateltava suunnitteluvaiheessa sekä korroosionkeston että valmistuksen 

kannalta.  Näitä piirteitä ovat esimerkiksi kappaleeseen jäänyt jälki ruiskutuspisteestä tai 

se, että kappaleessa täytyy olla päästöt, jotta sen saa pois muotista. [2, 38–41] Näistä 

kahdesta esimerkistä voidaan jo päätellä, että päästöt eivät oletettavasti aiheuta 

korroosiota, koska ne ovat vain tasaisia pintoja käännetty pieneen kulmaan, mutta kaikki 

sellaiset piirteet, jotka jollain tavalla vaikuttavat kappaleen paikalliseen laatuun, 

vaikuttavat myös korroosionkestoon. 

 

Tässä luvussa käsitellään näitä piirteitä, jotka ovat metallien ruiskuvalulla valmistetuille 

kappaleille ominaisia, eikä niiden vaikutuksesta korroosionkestoon ole vielä paljoa 

tutkimustuloksia saatavilla. Myös suunnittelun aikana on kiinnitettävä huomiota 

kappaleen rakenteeseen liittyviin piirteisiin, jotka määrittelevät sulan ruiskuvaluseoksen 

pääsemistä muottiin. Kuitenkaan mahdollisia valmistusvirheitä MIM-kappaleissa ei 

käsitellä tällaisina piirteinä, eikä niistä johtuvaa korroosiota tutkita tässä työssä. 

 

 

6.1 Terävät muodot kappaleen sisällä 

 

Vaikka kappale on ulkonäöllisesti täysin onnistuneen näköinen, saattaa kappaleessa 

kuitenkin olla jännityskeskittymiä, mitkä edistävät jännityskorroosiota [1].  

Jännityskorroosio on kuitenkin yleisempää suurien ulkoisten voimien vaikutuksesta. 

Esimerkiksi rakennusteollisuudessa esiintyy jännityskorroosiota ulkoisten tekijöiden 

sekä erilaisten valmistusmenetelmien vaikutuksesta. [16] Näistä valmistusmenetelmistä 

hitsaus on yleinen luomaan sisäisiä jännityksiä kappaleisiin. [13] 
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Edellä mainittu esimerkki laittaa pohtimaan, onko jännityskorroosio metallien 

ruiskuvalulle yksi olennaisista tarkastelun kohteista vai pitäisikö keskittyä vain ulospäin 

näkyviin laadullisiin ongelmakohtiin. Omaan työelämän kokemukseen pohjautuen MIM-

kappaleet ovat olleet enemmän toiminnallisia kuin rakenteita kantavia osia, joten 

ulkoisista voimanlähteistä johtuva jännityskorroosio ei yleensä ole MIM-kappaleille 

ominaista. Valmistuksesta johtuvat jännityskeskittymät kuitenkin voivat olla 

ongelmallinen kohta korroosionkeston näkökulmasta, koska näitä jännityksiä on vaikea 

havaita, jos kappale näyttää ulospäin täydellisesti onnistuneelta. Kuviossa 3 on ohjeistettu 

tekemään ruiskuvalukappaleeseen pyöristykset kulmiin, jotta jännityskeskittymiä ei 

kappaleeseen tulisi. 

 

 

Kuvio 3. Jännityskeskittymät [2, 47] 
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6.2 Ruiskutuspiste 

 

Tutkimuksessa Corrosion Resistant of MIM 17-4PH on huomattu, että ruiskutuspisteestä 

jäänyt jälki (kuva 2) vaikuttaa kappaleen korroosionkestoon. Tutkimuksessa kaikissa 

kappaleissa havaittiin rautaoksidia, eli ruostetta, ruiskutuspisteen läheisyydessä. [7, s. 5] 

Tämä ruiskutuspisteestä jäänyt jälki on väistämätön epätäydellisyys kappaleessa, joka 

sijaitsee kappaleen pinnalla. Jälki voidaan kuitenkin hioa pois kappaleesta. 

Ruiskutuspisteen ympärillä on tiheyseroja ja osittain pinnankarheus ei välttämättä ole 

haluttu. Nämä laadulliset ongelmat voivat altistaa kappaleet korroosiolle. 

 

 

Kuva 2. Ruiskutuspisteestä jäänyt jälki (Kuva: Markus Illikainen).  
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6.3 Ulostyöntö 

 

Kappaleeseen jää jälki, kun se työnnetään ulos muotista. Tämä jälki on pieni painauma 

kappaleen pinnalla, joka tulee ulostyöntäjien työntäessä kuumaa kappaletta poispäin 

muotista. Tämä jälki on myös laadullinen epätäydellisyys korroosionkeston 

näkökulmasta ja se saattaa vaikuttaa kappaleen korroosionkestoon. Painaumasta voidaan 

päätellä, että painauman kohdalta kappale on hieman tiheämpi kuin painauman 

ulkopuolelta, joten se luo tiheyseroja kappaleen pinnalle, mikä voi johtaa korroosioon. 

Ruostetta voi siis kertyä kuvassa 3 näkyvän jäljen reunoille.  

 

 

Kuva 3. Ulostyönnöstä jääneet jäljet MIM-kappaleen pinnalla (Kuva: Markus Illikainen). 
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7 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa MIM-kappaleiden korroosionkestosta. 

Erityisesti halutaan tietää, kuinka paljon erilaisilla MIM-kappaleille ominaisilla piirteillä 

on vaikutus kappaleen korroosionkestoon, voidaanko siis havaita korroosiota tietyillä 

alueilla voimakkaammin ja nopeammin. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksien tärkein tarkoitus on saada selville kappaleiden niin 

sanottuja heikkoja kohtia korroosionkestoa ajatellen. Kappaleiden valokuvaus, 

silmämääräinen tutkiminen ja muut mahdolliset paikallista korroosiota tutkivat 

menetelmät ovat tärkeitä näiden paikallisten korroosioalueiden havaitsemiseen. 

 

Suolapitoisuus 3,5 % vastaa meriveden suolapitoisuutta, ja antaa osviittaa siitä, miten 

nämä testikappaleet ruostuisivat merivedessä. [17] Tämä alhaisen suolapitoisuuden koe 

tuo luotettavuutta tutkimukseen sillä, että jos testikappaleet kestävät näin alhaista 

suolapitoisuutta huonosti, on testikappaleissa jotain vikaa ja tulokset eivät ole muultakaan 

osin näin sattuessa kovin tarkoituksenmukaisia tai kappaleissa käytetystä materiaalista 

”luvataan liikoja” korroosionkeston suhteen, eli materiaalin ominaisuuksien kuvaus ei 

täsmää korroosiotestin osoittamien tuloksien kanssa. 

 

Suolapitoisuudet 5 % sekä 7,5 % ovat enemmän tarkoitettu ruosteen oikeaa havainnointia 

varten, mutta tuloksista näkee, että suolapitoisuuksien eroilla ei ollut merkittävää 

vaikutusta kappaleiden korroosionkestoon.  
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8 Toteutus 

 

 

8.1 Valmistelut 

 

Opinnäytetyön laboratoriossa tehty käytännön työ eli tässä tapauksessa korroosiokokeet 

tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa. Suunnitelmana oli, että 

opinnäytetyön tekijälle tehtäisiin kappaleet valmiiksi ja hän tekisi pelkästään 

korroosiokokeet, mutta jouduttaakseen opinnäytetyön etenemistä opinnäytetyöntekijä 

osallistui myös MIM-kappaleiden valmistukseen. 

 

Ensin perehdytettiin ENGEL-merkkiseen ruiskuvalukoneeseen ja kun Karelia-

ammattikorkeakoulun projektityöntekijä sai valuparametrit ja muut koneen asetukset sille 

mallille, että kappaleista tuli virheettömiä, pystyi opinnäytetyön tekijä tekemään loput 

kappaleista. Työhön päätettiin ottaa mukaan myös materiaalin 17-4PH testikappaleet. 

Ensin tehtiin 17-4PH-materiaalista kappaleet, sitten 440C-materiaalista. Kun kappaleet 

oli ruiskuvalettu, teki opinnäytetyön tekijä projektityöntekijän opastuksella 

sideaineenpoiston. Sideaineenpoistossa tärkeää oli mitata kappaleiden paino ennen 

sideaineenpoistoa ja sideaineenpoiston jälkeen, jotta tiedettiin, lähtikö 

materiaalinvalmistajan antaman ohjeen mukainen painoprosenttimäärä kappaleista 

sideainetta. Kaikki oli sideaineenpoiston jälkeen niin kuin pitikin. Tämän jälkeen, kun 

kummastakin materiaalista valmistetut kappaleet olivat käyneen sideaineenpoiston 

prosessin läpi – kummatkin erikseen, jotta ei synny sideaineenpoistoliuokseen ja 

kappaleiden välille metallipareja, joka voi johtaa jo kappaleiden korroosion 

sideaineenpoistoaltaassa – voitiin aloittaa sintrausprosessi. Sintrauksen teki 

projektityöntekijä. Kaikissa eri työnvaiheissa oltiin tarkkoja siitä, että mitään ylimääräisiä 

materiaaleja tai likaa ja sormenjälkiä ei pääse kappaleisiin. 

 

Tutkimuksen tekijä, projektityöntekijä ja opinnäytetyön ohjaaja sopivat ja hakivat 

yhdessä resurssit ja laitteet tämän tutkimuksen tekoon. Ennen tutkimuksen aloittamista 

piti tutkimuksen tekijällä olla laboratoriotyösuunnitelma valmis ohjaajan tarkistettavaksi. 

Tämän suunnitelman piti antaa tarkkaa tietoa siitä, mitä tutkimuksessa tehdään, mutta 

muutoksia tähän pystyi tekemään paljonkin – tämä suunnitelma oli siis iso työn alulle 

panija. Alkuperäisessä suunnitelmassa kappalemäärät ja liuoksien suolapitoisuudet olivat 
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erilaiset ja suunnitelmassa ei myöskään kerrottu siitä, että tutkimuksen tekijä osallistuu 

kappaleiden valmistukseen. Laboratoriosuunnitelma on muutettu jälkeenpäin sen 

mukaiseksi, kuin mitä laboratoriossa on oikeasti tehty, jotta ei synny lukijalle 

väärinymmärryksiä tätä opinnäytetyötä lukiessa. Suunnitelmasta on muutettu 

kappalemäärät, joita oli yhteensä vain yhdeksän ja kaikki materiaalia 440C, ja liuoksien 

suolapitoisuudet, jotka olivat alun perin paljon väkevämpiä (5 %, 15 % ja 25 %) sekä 

otettiin kohta pois, jossa luki, että kappaleille tehdään painohäviömittaukset. Muut 

muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan nähden liittyvät kappaleiden käsittelyyn ja 

kuvaukseen, esimerkiksi kappaleita ei pestä heti upotuskokeiden päätyttyä vaan niistä 

otetaan tarvittavia havaintoja mikroskoopilla vielä ”irtoruosteen” ollessa kappaleiden 

pinnalla. 

 

Korroosiokokeet ovat tämän tutkimuksen pääasiallinen käytännössä tehtävä tutkimustyö, 

joten tässä luvussa kerrotaan korroosiokokeissa käytetyt välineet, resurssit ja työtavat ja 

muut kokeisiin liittyvät seikat tarkasti. Edellä kerrotut vaiheet ovat tähän päätyöhön 

valmistelevia vaiheita, jotka mahdollistavat korroosiokokeiden teon. Korroosiokokeita 

edeltävät vaiheet olivat siis MIM-kappaleiden valmistus, laboratoriosuunnitelman teko, 

yhteinen palaveri tutkimuksesta ohjaajan ja projektityöntekijän kanssa, resurssien 

sopiminen ja hakeminen ja lisäksi työpisteen valmistelu. 

 

Kun työpiste, joka oli vetokaappi ja sen läheisyydessä olevat kaksi työpöytää sekä 

lavuaari, jonka hanasta upotuskokeiden vesikin otettiin, oli valmis työn aloittamiselle, 

voitiin liuoksien valmistus aloittaa. Liuokset valmistettiin kolmeen 20 litran sankoihin. 

Näin varmistuttiin siitä, että jokaisessa upotuskokeessa suolapitoisuudet ovat tasaiset. 

Sangot ja upotuskoeastiat on puhdistettu huolellisesti tiskiaineella ja alkoholilla. 

Jokaiseen lisättiin laskettu määrä suolaa ja sen päälle 5 litraa normaalia hanavettä. 

Joensuun kantakaupungin alueella hanaveden pH on 8 ja veden kovuus 0,47 mmol/l 

(erittäin pehmeä) [18]. 

 

Liuoksien valmistus alkoi laskemalla, kuinka paljon tarvitaan liuoksia yhteensä. Tästä 

laskusta saatiin osviittaa siihen, kuinka paljon liuoksia tarvitaan, jotta kaikki 

upotuskokeet voidaan tehdä niin, että testikappaleet ovat kokonaan liuoksessa. 

Ratkaisuna oli, että jokaista liuosta tehdään 5 litraa. Edellä mainittu lasku, sekä suolan 

määrä grammoina per liuos on esitetty seuraavassa. 
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Liuoksien tarve yhteensä: 

4 ∗ 800 𝑚𝑙 + 6 ∗ 350 𝑚𝑙 + 5 ∗ 450 𝑚𝑙 = 7550 𝑚𝑙 = 7,55 𝑙 

 

Esitys käytetyistä liuoksista ja laskelmat liuoksiin sekoitettavista suolamääristä: 

Liuos 1, merisuola 3,5 % ja hanavesi. 3,5 % ∗ 5 𝑘𝑔 = 175 𝑔 

Liuos 2, merisuola 5 % ja hanavesi. 5 % ∗ 5 𝑘𝑔 = 250 𝑔 

Liuos 3, merisuola 7,5 % ja hanavesi. 7,5 % ∗ 5 𝑘𝑔 = 375 𝑔 

 

Suolan määrän punnituksessa oli tarkkuutena ±1 g, mikä johtuu siitä, ettei aikaa käytetty 

liikaa sellaisten asioiden tarkkuuteen, joilla ei ole suurempaa merkitystä tuloksien 

kannalta. Ajatuksena oli, että suolapitoisuudet pitää olla prosentteina esitettyinä 

vähintään yhden desimaalin tarkkuudella oikeat esitettyihin suolapitoisuuksiin nähden. 

Suola liukeni hitaasti veteen, mutta liuokset saatiin lopulta sakattomaksi sekoittamalla ja 

odottamalla. Vesi oli loppujen lopuksi huoneen lämpöistä, tässä tapauksessa n. 20 °C. 

Upotuskokeiden aikana liuoksien lämpötilaa ei mitattu, koska niitä ei lämmitetty eikä 

jäähdytetty, vaan annettiin olla huoneenlämmössä vetokaapissa. Näin ollen liuoksien 

lämpötila pysyi koko ajan upotuskokeissa n. 20 °C. 
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8.2 Korroosiokokeet 

 

Korroosiokokeet tehtiin upotuskokeina ja kokeissa käytettiin edellisessä luvussa esitettyjä 

suolaliuoksia. Testikappaleet saatiin hyvin aseteltua upotusastioihin puukappaleiden ja 

siiman varaan niin, että ne olivat täysin uponneet liuokseen, muutamia kappaleita lukuun 

ottamatta. Jotta lasipulloihin, joissa oli kapea suuaukko, saatiin testiolosuhteet sellaisiksi, 

että kappaleet eivät koskettaisi toisiaan, pystyi niihin laittamaan vain kaksi 

testikappaletta. Kuvissa 4 ja 5 näkyy, miten testikappaleet on aseteltu upotuskoeastioihin. 

 

Upotuskokeissa käytetyt testikappaleet, välineet ja reagenssit olivat seuraavat: 

- 24 kpl 440C-testikappaleita 

- joista 8 kpl hiottu ruiskutuspisteen jälki 

- 16 kpl 17-4PH-testikappaleita 

- joista 8 kpl hiottu ruiskutuspisteen jälki 

- 3 kpl 20 litran sankoja 

- Upotuskoeastioita 15 kpl yhteensä 

- 6 kpl 400 ml dekkalaseja 

- 4 kpl 1000 ml dekkalaseja 

- 5 kpl 500 ml lasipulloja 

- merisuola 

- hanavesi. 
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Kuva 4. Testikappaleiden asettelu, iso dekkalasi (Kuva: Markus Illikainen). 

 

 

Kuva 5. Testikappaleiden asettelu, lasipullo (Kuva: Markus Illikainen).  
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9 Tulokset 

 

 

Testin tulokset olivat yllättävän selkeitä. Korostan, että tulokset ovat ilmenneet juuri 

näissä olosuhteissa juuri näillä testikappaleilla. Materiaalina 440C ei vastaa lupauksiinsa 

korroosion keston näkökulmasta. Suolapitoisuudella ei ollut paljoa vaikutusta 

korroosionopeuteen, mutta 3,5 % oli jo liikaa 440C-materiaalille ja sitten taas päinvastoin 

17-4PH-materiaalin kohdalla: testikappaleet kestivät kaikki kolme eri suolapitoisuutta 

täydellisesti koko testin ajan. 

 

Tulokset ovat osittain ennalta-arvattuja ja osittain odottamattomia. Tulokset, jotka teorian 

ja edellisten olemassa olevien tutkimusten mukaan osattiin arvellakin, toteutuivat. Nämä 

ennalta-arvatut tulokset koskivat korroosioalueita. Odottamattomat tulokset koskivat taas 

440C:n todella heikkoa korroosionkestoa. Suolapitoisuudet 5 % sekä 7,5 % olivat 

enemmän tarkoitettu ruosteen oikeaa havainnointia varten ja 3,5 % oli tarkoitus olla 

”kevyt versio” testistä, mutta tuloksista osoittautui, että 440C ei kestänyt mitään 

suolapitoisuutta ja kaikista liuoksista saatiin melkein yhtä nopeaa korroosiota aikaiseksi. 

Korroosionopeutta ei tutkimuksessa mitattu, vaan keskityttiin tämän opinnäytetyön 

tutkimustehtäviin ja ongelmiin. Testierissä oli kaksi tai kolme testikappaletta ja 

testikappaleiden ruosteisuus erosi joissakin testierissä todella paljon; tulokset on merkitty 

aina ruosteisimpien testikappaleiden mukaan eri testierille. 

 

Tuloksista selvin saatiin 17-4PH-materiaalista valmistetuista testikappaleista: ne eivät 

ruostuneet ollenkaan. Tutkimusongelmaan tämä tulos ei kuitenkaan vastaa ollenkaan, 

mutta 440C-materiaalista valmistettujen testikappaleiden tuloksista voidaan lähteä 

purkamaan vastausta tutkimusongelmalle. 

 

Yhtenä tutkimustehtävänä oli selvittää, onko MIM-kappaleissa joitain alueita tai pisteitä, 

joissa korroosio nopeampi tai vahvempi. Tähän kysymykseen saatiin hyviä tuloksia, ja 

tulokset olivat suurelta osalta myös ennalta-arvattuja. Seuraavassa on esitetty lista 

hypoteeseista, jotka toteutuivat. 
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Alueita tai pisteitä, joissa korroosio esiintyi nopeammin tai vahvemmin: 

- ruiskutuspisteestä ja -portista jäänyt jälki (odotettu tulos) 

- ulostyönnöstä jäänyt jälki (odotettu tulos) 

- muotin ”syvimmän” kohdan muoto (odottamaton tulos) 

- yhtymäsauma (odottamaton tulos). 

 

Aluksi olin kirjoittanut raporttiin, että terävät kulmat kappaleessa johtivat korroosioon, 

mutta huomasin lopulta tämän kohdan, joka on ruostunut selkeästi, olevan muoto, joka 

on koneistettu syvimmälle muotissa suhteessa viereisiin alueisiin. Muoto on myös 

tylppäreunainen. 

 

Ruiskutuspisteestä ja ulostyönnöstä johtuvista jäljistä kappaleessa esiintyi helposti 

havaittavaa korroosiota, jota taas isommilla tasaisilla pinnoilla ei ollut. Näin voidaan 

todeta, että hypoteesi osoittautui todeksi. Kappaleissa, joissa oli ruiskutuspisteen jälki 

hiottu pois, oli silti näkyvää korroosiota ruiskupisteen kohdalla, mutta korroosionkesto 

oli silmällä arveltuna kuitenkin parempi hiotussa kohdassa kuin kappaleessa, joka oli 

katkaistu ruiskutusportin kohdalta, läheltä kappaletta (n. 1 - 3 mm). 

 

 

Kuva 6. Ensimmäinen testierä 24 tunnin upotuksen jälkeen, tarkennus 

ruiskutuspisteeseen (Kuva: Markus Illikainen). 
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Kuva 7. Testierä 9, 96 h, hiottu ruiskutuspisteen alue (Kuva: Markus Illikainen). 

 

 

Kuva 8. Testierä 9, 96h, hiottu ruiskutuspisteen alue (Kuva: Markus Illikainen). 
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Kuva 9. Testierä 4, 96 h, tarkastelussa muotin ”syvin” kohta (Kuva: Markus Illikainen). 

 

 
 

Kuva 10. Testierä 5 viimeisenä kuvauspäivänä (Kuva: Markus Illikainen). 
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Kuva 11. Testierä 15 viimeisenä kuvauspäivänä, ruosteeton (Kuva: Markus Illikainen). 
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10 Tulosten analysointi 

 

Valokuvat ja sanallinen tulosten raportointi ja analysointi antavat hyvän käsityksen siitä, 

mitä kappaleille on tapahtunut. Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyöntekijän oma 

näkemys ja johtopäätöksiä, mitä tuloksista voidaan päätellä. Tuloksien luotettavuus ja 

tarkkuus on sen mukainen, mitä juuri näillä testikappaleilla, otosmäärällä ja olosuhteilla 

on saatu aikaan. 

 

10.1 Testikappaleiden väliset erot 

 

Testikappaleiden ruostumisessa saman testierän sisällä oli joissain tapauksissa 

huomattavia eroja. Tästä voidaan lyhyesti tehdä johtopäätös, että korroosio on hyvin 

luonnollinen ja myös sattumanvarainen ilmiö. Tietyt asiat, jotka teoriaosassa on käsitelty, 

vaikuttavat korroosion etenemiseen, mutta korroosio on myös tässä työssä todistettu 

osittain sattumanvaraiseksi ilmiöksi. 

 

10.2 Ruiskutuspisteen jälki 

 

Ruiskutuspisteen jäljestä saadut tulokset olivat selkeät ja teoreettisestikin odotettuja. 

Hionnalla oli vaikutusta, mutta hiottu ruiskutuspisteen alue kappaleessa osoittautui 

siltikin ruostuvan vahvemmin ja nopeammin kuin esimerkiksi kappaleen tasaisemmat 

pinnat. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan hyvin jatkotutkimuksia tai 

suunnittelua varten, esimerkiksi mihin ruiskutuspiste kannattaa sijoittaa kappaleessa. 

Ruiskutuspisteen alueen nopeampi ruostuminen on tässä työssä todistettu. 

 

10.3 Ulostyönnön jälki 

 

Ulostyönnöstä aiheutuvaan jälkeen korroosio iskee myös todistetusti nopeammin ja 

vahvemmin kuin esimerkiksi kappaleen tasaisempiin alueisiin. Näitä tuloksia voidaan 

hyödyntää kuten ruiskutuspisteen jäljen korroosiosta koskevia tuloksiakin. 
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10.4 Muotin ”syvin” kohta 

 

Tulokset muotin ”syvimmän” kohdan tekemien muotojen korroosionkestosta ovat 

hieman vaikeampia tulkita, mistä ne johtuvat, ja mikä on tämä alue, joka ruostui nopeasti 

ja vahvasti. Oliko tämä alue juuri se syvin kohta muotista sen viereisiin alueisiin 

verrattuna – esimerkiksi muotissa olevan yhden syvennyksen syvin kohta – vai oliko tässä 

kyse alueen tylpästä muodosta? Näitä tuloksia suosittelen lisätutkimuksella 

täydentämään, mikäli haluaa kunnollisia vertailukelpoisia tuloksia. Myös kappaleen 

epätäydellinen täyttyminen valuprosessissa saattoi johtaa näihin tuloksiin. Näistä 

tuloksista en suosittele vetämään liian tarkkaa johtopäätöstä, mutta tämä oli hyvä 

havainto, josta voisi tehdä jatkotutkimuksia. 

 

10.5 Yhtymäsauma 

 

Yhtymäsauman alueen korroosiosta ei tarkemmin tiedetä, onko kyse nimenomaan 

yhtymäsaumasta vai kappaleen epätäydellisyydestä yhtymäsauman kohdalta. Jotkin 

kappaleet eivät täyttyneet täydellisesti yhtymäsauman kohdalta, jättäen pienen raon, 

johon korroosio voi helposti iskeä. Yhtymäsauman alueella oli myös pienellä alueella 

isoja teräväkulmaisia alueita, jotka myös johtivat tämän alueen nopeampaan ja 

vahvempaan korroosioon. Tulokset yhtymäsauman kohdalta ovat siis epätarkat, mutta 

antavat osviittaa siihen, mitä pitää ottaa huomioon suunniteltaessa tuotetta. 
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11 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön käytännön toteutus perustui hyvin teoreettiseen tietoperustaan, sillä 

tutkimusongelmia saatiin ratkaistua, kun korroosiokokeiden olosuhteet olivat teoreettisen 

tiedon mahdollistamia ja näin myös hyvin onnistuneita. Korroosiokokeet olivat 

yksinkertaiset, mutta jos ei tiedä eri asioiden merkitystä, esimerkiksi muiden metallien 

joutumista vahingossa sideaineenpoistoliuokseen, olisivat korroosiokokeet voineet 

mennä pahasti pieleen. Puhtaus oli tärkeää ja sille oli teoreettinen pohjustus, koska edellä 

mainitsemassani esimerkissä olisi metalleista muodostunut sähkökemiallinen pari ja näin 

galvaaninen korroosio olisi pilannut testit, joissa galvaaninen korroosio oli pyrkimys 

välttää. Hanaveden sisältämien metallien vaikutusta korroosiokokeiden tuloksiin ei ole 

otettu huomioon tässä työssä, koska niiden mahdollinen vaikutus olisi todella pieni. 

Korroosiokokeet vastasivat hyvin käytännön läheistä testiä esimerkiksi meriolosuhteissa, 

koska suolanakin käytettiin merisuolaa, jossa on oletettavasti kivennäisaineita merestä. 

Näin ollen testien luotettavuus on hyvää luokkaa, koska ne asiat, joita tässä työssä 

mitattiin, eivät ole edes tarkasti suureilla ja arvoilla mitattavia, niin kuin muun muassa 

korroosionopeus on. Käytännön työn tulokset olivat teoreettiseen tietoperustaan 

pohjautuvia, koska korroosio voidaan nähdä käytännössä ja myös esittää teoreettisesti, 

niin kuin tässä työssä oli tehty. 

 

Yksi asia mihin itse suhtaudun todella kriittisesti, on tuloksien liiallinen samankaltaisuus 

– Oliko suolapitoisuudet käytännössä liian samanlaiset testeissä? Oliko suola osittain 

sakkautunut? Olisiko liuoksia pitänyt lämmittää, jotta suola varmasti olisi liuennut 

kunnolla veteen vai olivatko suolapitoisuudet siltikin aivan oikein käytännössä, mutta 

suunnitellut prosenttilukemat liian lähellä toisiaan? Toinen asia on myös se, että ei ole 

tutkittu tarvittavalla otosmäärällä, jotta voitaisiin sanoa, että 440C aina jokaisessa 

erilaisessa kappaleessa käyttäytyisi näin, vaan nämä tulokset ovat vain näillä 

testikappaleilla ja näissä olosuhteissa saatuja. 
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Tämän työn käytännön osuus olisi voitu tehdä pelkästään yhdellä liuoksella ja näistä 

korroosiokokeista saadut tulokset olisivat olleet tarvittavan hyödyllisiä tälle työlle ja ne 

olisivat vastanneet tutkimusongelmiin. 

 

Tulokset olivat osittain ennalta arvattavia, ja hyvä niin, koska tämä lisäsi omaa osaamisen 

tunnetta ammatissani. Teoriaosuuden kirjoittaminen ja tutkimuksien etsiminen oli 

hyödyllistä oman oppimisprosessin kannalta ja ammatillinen osaaminen myös kehittyi 

todella paljon. Tiedonhakeminen tuntui minulle luontevalta aluksi, mutta aihe osoittautui 

loppujen lopuksi itselleni todella haasteelliseksi aineiston ja materiaalin ollessa melko 

vähäistä. Suuri osa lähteistä on englanninkielisiä, mikä on hyväksi kielen oppimisen 

kannalta. Itselleni kiinnostavissa työtehtävissä usein pitää käyttää englantia yhtenä 

työkielenä. 

 

Syy sille, mistä voi johtua 440C:n ruostuminen, on avattu ensin tämän työn teoriaosassa. 

Kromi suojaa metallikappaletta korroosiolta, mutta kromilla on taipumus reagoida typen 

ja hiilen kanssa – jota on 440C:ssä kumpaakin suhteellisen paljon. Tämän seurauksena 

kromia ”häviää” metallin pinnalta, jolloin korroosio voi alkaa. Näin on voinut käydä 

tämänkin työn korroosiokokeissa. 

 

Lähestymistavat tämän työn tutkimusongelmiin olivat hyvät ja menetelmät toimivat työn 

kannalta hyvin. Suolasumutesti olisi helposti ollut liian vahvasti syövyttävä, ja tuloksista 

ei välttämättä olisi saanut niin hyvin selvää. Olen tyytyväinen tutkimuksen 

lähestymistapaa, asetettuja tutkimustehtäviä, menetelmiä ja tuloksia kohtaan. 

 

Eettisesti uskon tämän työn olevan hyväksi yhteiskunnalle, koska MIM-teknologia 

mahdollistaa vähäisemmän raaka-aineiden käytön tuotannossa. Toki muovit ovat nyt 

isossa osassa globaalia keskustelua ympäristönsuojelussa, mutta tässä tapauksessa 

mielestäni MIM-teknologia voittaa perinteiset työstömenetelmät 

ympäristöystävällisyydessä. Tämän työn tehtävä tässä yhteiskunnassa ja ammatillisessa 

kontekstissa on kehittää todella hyväksi havaittua teknologiaa. Osuus tästä kehityksestä, 

tällä työllä on suhteellisen pieni, koska erilaisia ruostumattomia teräksiä on jo olemassa 

ja MIM-teknologiaa voidaan varmasti kehittää muiltakin osa-alueilta, mutta tämä työ 

toimii kuitenkin herättelevänä tutkimuksena ainakin yhtä ”heikoksi” havaittua materiaalia 

kohtaan (440C). 
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Jatkotutkimuskohteena voisin suositella 440C:n kehittämiseen vaadittavia tutkimuksia, 

esimerkiksi erilaisilla lisäaineilla varustetun 440C:n korroosionkestoa voisi tutkia 

tarkemmin. Kehitysideana on kehittää 440C-materiaalia kestämään paremmin 

korroosiota. Tähän minulla ei ole ehdotuksia, miten se tehtäisiin, mutta toivottavasti tähän 

saataisiin muutoksia parempaan päin. Mielestäni myös materiaalia 440C ei voida kutsua 

ruostumattomaksi teräkseksi, vaikka se on kansainvälisessä standardissa niin määritelty. 

En ota kuitenkaan kantaa, miten materiaali pitäisi sen sijaan kategorisoida tai luokitella. 

 

Toisena jatkotutkimuskohteena voin suositella muotin ”syvimmän” kohdan tekemän 

muodon korroosionkestoa, mistä tämä tässä työssä havaittu nopeampi ja vahvempi 

korroosio johtui – onko se edes johtopäätösten ja suunnittelun kannalta relevantti 

havainto? Jatkotutkimuksia ja muuta MIM-teknologiaan liittyvää tietoa suosittelen 

tekemään ja tutkimaan. Metallien ruiskuvalu valmistusmenetelmänä on kehittyvä ala, ja 

se otetaan huomioon eri yrityksissä aina vain paremmin. 
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Laboratoriokokeiden suunnitelma  1 (3) 

 

Alkuperäinen kirjoitettu 11.3.2019, muokattu 27.5.2019 

 

Aikataulu 

 

Opinnäytetyön käytännön tutkimustyössä ja raportoinnissa kestää arviolta noin kuukausi, 

joten laboratoriokokeille on kolme viikkoa aikaa valmistua. Ensimmäinen päivä 

laboratoriossa menee valmistellessa työpistettä ja viimeinen päivä on varattu työpisteen 

ja välineiden purkuun ja siivoamiseen. Laboratoriokokeisiin kuluvat työpäivät ovat 

maksimissaan 8 tunnin mittaisia, työtä tehdään arkipäivisin kello 08:00 – 16:00. 

 

Päivämäärät aikatauluun: 

• 10.4. Laboratoriokokeiden aloittaminen työpisteen valmistelemisella 

• 11.4. Testikappaleet upotettu suolaliuoksiin 

• 11.4.-16.4. Testikappaleiden tarkastelua, kuvauksia ja raportointia 

• 16.4. Laboratoriokokeiden lopettaminen, työpisteen purku ja siivous. 

 

Kokeiden kesto 

 

Liuotuskokeet kestävät minimissään yhdestä tunnista kuuteen tuntiin riippuen sakan 

liukenemisnopeudesta. Liuotuskokeet tehdään torstaina 11.4. ja niiden päätteeksi 

upotetaan testikappaleet liuoksiin. 

 

Korroosiokokeiden kesto riippuu korroosionopeudesta. Kun testikappaleista ei saa enää 

tarkempia havaintoja, missä korroosiota sijaitsee enemmän kuin muualla, on 

upotuskokeet valmiit. Eli toisinsanottuna kun testikappaleet ovat liian ruostuneita 

tutkimustehtävää ajatellen, eivät ne enää tuo tutkimukselle lisäarvoa. 
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Laboratoriokokeet 

 

Laboratoriokokeina tässä opinnäytetyössä ovat liuotuskokeet ja upotuskokeet. Liuoksia 

tehdään kolmea erilaista: NaCl-pitoisuus 3,5 %, 5 % sekä 7,5 %. Liuokset tehdään 

kolmeen isoon astiaan, josta kaadetaan tarvittava määrä liuoksia dekkalaseihin, joihin 

testikappaleet upotetaan. Näin varmistutaan liuoksien olevan samat samojen 

suolapitoisuuksien kesken. Upotuskokeisiin on tavoitteena saada yli 20 testikappaletta. 

Testikappaleiden kuuluu olla samanlaisia, samalla muotilla ja samoilla 

ruiskuvaluparametreillä valmistettuja ja samaan aikaan samalla sintrausuunilla sintrattuja 

kappaleita. Testikappaleet tulee säilyttää niin, että likaa tai sormenjälkiä ei tartu niihin. 

Testikappaleita ei pestä kemikaaleilla tai tislatulla vedellä. Upotuskokeissa testikappaleet 

eivät saa olla astian pohjalla, vaan testikappaleilla pitää olla mahdollisimman paljon 

pinta-alaa kosketuksissa liuoksen kanssa. Merkinnät tehdään astioiden ulkopuolelle, post-

it-lapulle, mikä liuos on kyseessä ja upotuskoenumero 1-9, esimerkiksi ”Upotuskoe 5, 15 

% NaCl”. Käytettyjen dekkalasien koko määräytyy testikappaleiden koosta, 400 ml tai 

500 ml kokoiset dekkalasit olisivat arviolta hyvän kokoisia upotuskokeita varten. 

Vetokaappia ei työssä tarvitse, koska liuokset eivät ole ihmiselle myrkyllisiä. 

Lämpökaappia voi kuitenkin käyttää pitämään kokeiden aikana lämpötila vakiona. Tähän 

kokeeseen riittää myös huoneen lämpötila, kunhan tämä pysyy välillä 19-24 °C 

mahdollisimman vakiona. 

 

Näissä laboratoriokokeissa on tärkein prioriteetti saada joitain yksityiskohtaisia 

havaintoja, eikä vain yleisiä tuloksia MIM-kappaleiden yleisestä korroosionkestosta. 
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Tulokset 

 

Tulokset kirjataan ylös tekstinä, taulukkona sekä kuvina. Kuvat arkistoidaan 

kannettavalle tietokoneelle huolellisesti nimettyinä. Kuvat tulevat opinnäytetyön 

raporttiin. Tulokset kirjataan kannettavalla tietokoneella suoraan Excel-taulukkoon, 

jonka muotoilu on pääpiirteittäin tehty ennen laboratoriokokeiden aloittamista. 

Muutoksia voidaan tehdä tähän Excel-taulukkoon kuitenkin, jos on tarve. Esimerkiksi 

kuvien ottohetket määrittelevät taulukon aika-akselin aikamääreet, mitä tuloksia on 

milloinkin havaittu, käytetään kuitenkin tasatunteja tuloksien selvyyden ylläpitämiseksi. 

Excel-taulukkoon merkitään painohäviömittaustulokset ja missä kohdissa ruostetta on 

havaittu. Laboratoriokokeissa keskitytään rautaoksidien eli ruosteen havainnointiin, 

mutta jos jotain erikoista korroosioreaktioita on tapahtunut, kirjataan nekin ylös. 

 

Välineet 

 

Välineet ja reagenssit laboratoriokokeisiin ovat seuraavat: 

• 15 astiaa tai dekkalasia (1000 – 400 ml) 

• 40 testikappaletta 

• analyysivaaka 

• kamera 

• kannettava tietokone 

• lämpökaappi 

• lämpömittari 

• merkintävälineet 

• mikroskooppi, kuvausominaisuudella 

• punnitusastia 

• spaatteleita tai lusikoita 

• natriumkloridia 1 kg (652,5 g, jos dekkalaseissa 500 ml vettä) 

• hanavettä 

Vapaaehtoiset välineet: 

• sekoittaja 

• eksikaattori 

• parafilmi 


