
ÄVE TUTKIMUKSEN ANNIT: 
MATERIAALITEKNIIKKA

YRITYSNÄKÖKULMA



SANDVIK TAMPEREEN TOIMIPISTE

Location

Start of production
Main building 1972, MP2&3 1983-1990

Three rental locations

Facts

Location details

Operations

Product range, 

offering

Personnel

Tampere, Finland

• Production facilities ~29 000 sqm

• Test Mine

• Total 50 000 sqm

• Underground drills for mining and tunneling

• Surface drills for mining and construction

• Drill rigs for exploration

• Rock Drills and rotation heads

• Mine Automation

• Parts, components, rebuild kits

• 1,200 Sandvik employees

• 50% workers, 50% staff

• >100 externals

• Design, marketing, sourcing, and assembly of 

drilling equipment and rock drills

• Division management for Underground Drills, 

Surface Drilling and Exploration, and Rock 

Drills and Technologies

• Other Divisions & Functions (P&S, IT, HR, etc)
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KONEENSUUNNITTELUN AJATTELUMAAILMA: 
KÄRJISTETTYNÄ

• Piirustukseen laitetaan jokin standardista löytyvä materiaali ja mahdollisesti 

standardi

− Esim. SFS-EN 10084 20MnCr5, tai vaihtoehtoisesti vain 20MnCr5

• Materiaalin vaatimukseksi laitetaan kovuus

− Jos hiiletetty niin pintakovuus ja kerroksen paksuus

− Jos nitrattu niin kerroksen paksuus

• Ei kauheasti huomioida yhdiste- ja diffuusiokerrosta

− Jos jokin muu materiaali niin kovuus

• Yleensä myös verrataan mitä on aikaisemmin käytetty ja käytetään sitä

− Jos se toimii niin on hyvä

• Ulkoistetaan alihankintaan

• Voisiko asian tehdä myös paremmin?
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MATERIAALITEKNINEN NÄKÖKULMA: 
IDEAALITILANTEESSA

• Kovuus ei sinänsä kerro vielä mitään

− Kovuus on harvemmin ongelma

− Ongelma on ennemmin siinä miten ja mistä kovuus tehdään sekä millaisilla 

kustannuksilla (ominaisuuksien kustannuksilla)

• Pitäisi tietää enemmän komponentin käyttökohteesta

− Millaiseen sovellukseen komponentti joutuu?

− Millaisia kuormituksia komponentti kokee?

− Millainen on ulkoinen rasitus?

• Suunnittelun, valmistuksen ja materiaalitekniikan tiiviimpi yhteistyö

• Valmistaja, koostumus, puhtaus, koostumusvaihtelu, lämpökäsittely, 

ominaisuudet, mikrorakenne, koneistus, jne.

→ Kaikki vaikuttavat käytettävyyteen!
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TUTKIMUKSEN TEEMAT

• Materiaalitutkimuksella neljä tärkeää 

tutkimusaluetta

− Metallurgia

− Pinnan ja pintakerroksen laatu

− Väsyminen

− Laskennallisten menetelmien testaus 

(VTT, JM, pronssit)

Materiaalitutkimuksella saatavat edut:

• Optimoitu käyttöikä

• Piraattien blokkaaminen

• Parantunut hyötysuhde

• Vaihtelun pienentäminen

• Parempi saanti

• Kustannustehokkuus

• Parempi laatu

• Ennustettavampi valmistusprosessi

• Co2 vähennykset
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METALLURGIA:
TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

• Komponentin vaatimukset on osattava määritellä oikein (suunnittelu)

• Materiaali valittava ja määriteltävä niin, että vaaditut ominaisuudet saavutetaan

• Toimittavalla terästehtaalla suuri vaikutus materiaalin laatuun

− Paperilla sama teräs on toimivuudeltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaista

• Standardin mukainen määrittely ei riitä

− Vaihtelu standardin sisällä aiheuttaa erilaista toimivuutta

− Terästehtaan kyvykkyys näkyy lopputuotteen toimivuudessa ja ominaisuuksissa

• Lämpökäsittelyn toteutustavalla on suuri vaikutus

− Tulevan raaka-aineen vastaanottotarkastukselle ohjeet

− Prosessin toimivuuden mittaamiselle ohjeistus
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PINNAN JA PINTAKERROKSEN LAATU:
TUTKIMUKSEN YHTEENVETO 

• Tutkimusmenetelmät 

• Barkhausen, 

• XRD (todelliset jäännösjännitykset ja jäännösausteniitin määrä)

• Mikrorakennekarakterisointi

• Syvempi tieto hionnan vaikutuksesta pinnan laatuun

• Hiontapalamisen vakavuus

• Barkhausen signaalin yhdistäminen hiontaparametreihin ja 

komponentin käytettävyyteen

• Paremmat rajat hionnan laadunvalvontaan

• Barkhausen signaalin ja jäännösjännitysten yhteys
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VÄSYMINEN:
TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

• Projektin aikana rakennettiin ja otettiin käyttöön

komponettitason kiertotaivutusväsytyslaite

• Erittäin suuri näytekoko (halkaisija ~32 mm, 

mittapituus 100 mm) 

→suuri materiaalitilavuus (kokoefektit)

→erilaiset geometriset muodot

→valmistustekniikoiden vaikutus

• Suuri pyörimisnopeus (2880 rpm)

→Suuret syklimäärät taloudellisia

• → Ainutlaatuinen ja tärkeä linkki perinteisen

materiaalikoestuksen ja kenttätestien välillä

• Kuvaa paremmin todellista tilannetta, robusti

• Ainut laatuaan maailmassa
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VÄSYMINEN:
TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

• Laite on todettu toimivaksi ja 

ensimmäisiä tuloksia on saatu

• Tärkeimpiä asioita joita 

väsymisrajan määrittelevä insinööri 

tarvitsee

• Saatavana ensimmäistä kertaa 

nopeasti ja kustannustehokkaasti 

komponenttikokoluokan laitteella

→ lähempänä todellisuutta Kierrosmäärä, log
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MATERIAALITUTKIMUS: 
YHTEENVETO

• Metallurgia:

• Materiaalin valinta ja määrittely

• Vaatimusten mukainen lämpökäsittely

• Vaatimuspohjainen mikrorakenne (simulointi & testausmenetelmät)

• Pinnan ja pintakerroksen laatu:

• Barkhausenilla voimme mitata oikean työstöparametrin ja voimme todeta 

laadullisen riittävyyden ja ohjata prosessia tarpeen mukaan

• Väsyminen:

• Väsymistestauksella voimme todeta muutoksen vaikuttavuuden komponentin 

käyttöön nähden

• Valmistustekniikan kehitys ja optimointi

• Materiaalin laadun varmistus

+ valmistusprosessin vaikutus näihin sekä käytettävyyteen
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Suunnittelu

Valmistus

Käyttö

Materiaalitekniikka

Kokemus ja hiljainen tieto
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