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A1 –lämpötila
A1 -temperatur
A1 temperature

Lämpötila, jonka alapuolella rauta-hiili-seos teräsalueella on ferriittiä ja sementiittiä. Sementiitti voi
esiintyä perliitin lamelleissa tai raerajasementiittinä. Rauta-hiili tasapainopiirroksessa A1 –lämpötila
on vaaka suora T = 723 °C. Sen alkupiste on C =
0,02%, ja loppupiste C= 6,67 %
Lämpötila, jonka yläpuolella alieutektoidinen rautahiili-seos eli seostamaton teräs on austeniittia.
Rauta-hiili tasapainopiirroksessa A3 –lämpötila on
laskeva kaareva viiva, jonka alkupiste on C = 0, T
= 911 °C ja loppupiste C= 0,8 %, T = 723 °C.
Lämpötila, jonka yläpuolella ylieutektoidinen rautahiili-seos eli seostamaton teräs on austeniittia.
Rauta-hiili tasapainopiirroksessa Acm –lämpötila on
nouseva kaareva viiva, jonka alkupiste on C =
0,8% T = 723 °C ja loppupiste C= 2,03 %, T =
1147 °C.
Imeytyminen, vieraan aineen tunkeutuminen toisen aineen sisään.

A3 –lämpötila
A3 -temperatur
A3 temperature
Acm –lämpötila
Acm -temperatur
Acm temperature

Absorptio
Absorption
Absorption
Adsorptio
Adsorption
Adsorption
AGC
Automatisk tjocklekskontroll
Automatic Gauge Control
Agglomerointi
Agglomeration, Agglomerering
Agglomerizing
Aihio
Ämne
Semi finished product
Aihiovalssaus
Ämnesvalsning
Bloom rolling
Aineenkoetus
Materialprovning
Testing of materials
Ainesputki
Ämnesrör
Hollow bar
Alkalinen
Alkalisk
Alkalic
Alkalimetalli
Alkalimetall, basmetall
Alkali metal
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Nesteessä tai kaasussa olevien molekyylien tai
atomien kiinnittyminen kiinteän aineen pintaan.
Automaattinen paksuudensäätöjärjestelmä.
Rikasteen saattaminen kappalemuotoon. Esim.
sintraus ja pelletointi.
Valetun, valssatun, taotun tai muulla tavoin
valmistetun jatkovalmistukseen tarkoitetun
kappaleen yleisnimitys. Ks. Bloomi, Levyaihio,
Teelmä.
Valetun, valssatun, taotun tai muulla tavoin
valmistetun jatkovalmistukseen tarkoitetun
kappaleen valssaus.
Kokeellinen määritys aineelle tai valmisteelle.
Kokeita, joilla määritys tapahtuu ovat mm. veto-,
iskusitkeys-, taivutus-, kulmalujuus-, murtositkeysja karkenevuuskokeet.
Paksuseinäinen rakenneputki, josta saadaan
sahaamalla esim. rengasmaisia hammaskehiä.
Aine on alkalinen, kun se sisältää emäksisiä
alkalimetallien hydroksideja.
Jaksollisen järjestelmän 1. ryhmään kuuluvat alkuaineet litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ja
frankium (ei vety). Hyvin reaktiokykyisiä, esiintyvät
luonnossa aina yhdisteinä. Reagoivat veden
kanssa muodostaen alkalisen liuoksen.
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Alkalinen pesu
Alkalisk tvättning
Alkalic washing

Puhdistus, joka tapahtuu alkalisessa liuoksessa
joko upottamalla liuokseen tai suihkuttamalla liuosta puhdistettavan metallin päälle. Alkaliset pesuaineet sisältävät alkalisuoloja (esim. natriumhydroksidia, NaOH), tensidejä (veden pintajännitystä
alentavia aineita), korroosioinhibiittejä sekä muita
lisäaineita.
Aineen esiintyminen kahdessa tai useammassa
muodossa, jotka ovat kemiallisesti identtisiä, mutta
joiden rakenne ja fysikaaliset ominaisuudet ovat
erilaiset. Esim. hiilen allotropisia muotoja ovat grafiitti, timantti, fulleriini ja nanoputki.
Yleisnimitys alumiinisilikaattisille tai alumiinioksidisille tulenkestäville materiaaleille, joiden Al2O3 pitoisuus on vähintään 45 %. Käytetään valusankojen, masuunien, kuoppauunien ja jatkuvavalun
välialtaiden vuorauksessa.
Aine, jossa atomit ovat liittyneet toisiinsa tiiviisti,
mutta jolla ei ole määrättyä säännöllistä rakennetta. Esim. lasi.
Negatiivisesti varautunut ioni.

Allotropia
Allotropi
Allotropy
Aloksi
Aloxid
Fireclay, alumina
Amorfinen aine
Amorfiskt ämne
Amorphous material
Anioni
Anjon
Anion
Anodi
Anod
Anode
AOD-konvertteri
AOD-konverter
AOD converter
(AOD = Argon Oxygen Decarburization)
AOD-menetelmä
AOD-metod
Argon Oxygen Decarburization

Arina
Rost, härd
Fire bottom, grate, hearth
Arinarauta
Brännskena, rost
Furnace bar, grate iron
Askelpalkkiuuni
Stegbalkugn
Walking beam furnace
Askelvalssaus
Stegvalsning
Step by step rolling
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Positiivinen elektrodi, jossa tapahtuu hapettuminen.
Konvertteri, jossa valmistetaan terästä AODmenetelmällä ja johon prosessikaasut (happi, argon ja typpi) johdetaan alaosassa olevien suuttimien ja päältäpuhalluslanssin kautta.
Menetelmä, joka mahdollistaa alhaisen hiilipitoisuuden saamisen ruostumattomaan teräkseen
ilman että kromia hapettuu samalla runsaasti.
Happea laimennetaan argonilla ja typellä jotka
alentavat hiilimonoksidin osapainetta. Tämä edistää hiilen hapettumista, jolloin kromin hapettuminen hidastuu.
Tulipesän, uunin pohja.
Palkki, joista esim. jäähdytysarina koostuu. Voivat
olla kiinteitä tai liikkuvia, kuljettavat aihioita.
Jatkuvatoiminen uuni, jossa aihiot kuumennetaan
ennen valssausta. Nimensä mukaisesti aihiot kääntyvät askel askeleelta ja kieriessään kuumenevat
näin tasaisesti.
Valssausmenetelmä, jolla putkea voidaan pidentää
ja ohentaa. Työvalsseista vain puolikas suorittaa
työtä, toinen puoli on koverrettu. Putki ja sen sisällä oleva tuurna viedään valssien läpi, jotka kierittävät sen takaisin alkuasentoon. Näin valssaus
tapahtuu askeleittain valssiparin liikkuessa edestakaisin.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Austeniitti
Austenit
Austenite

Raudan ja hiilen jähmeä liuos. Toinen raudan
allotrooppisista muodoista. Hiilen liukoisuus suurimmillaan 2,11 % (1148 °C). Sitkeää ja hyvin
muovautuvaa. Kiderakenne pintakeskinen kuutiollinen (p.k.k.)
Teräksen kuumennus korkeaan lämpötilaan, jolloin
rakenne muuttuu austeniittiseksi. Austenitointi on
osana monissa teräksen lämpökäsittelyissä, mm.
karkaisu, bainitointi, perlitointi.
Analyysimenetelmä, jossa liekissä höyrystettyyn
tutkittavaan näytteeseen suunnataan aallonpituudeltaan tutkittavalle alkuaineelle ominaista, saman
aineen atomien lähettämää valoa.
Kaivos, josta louhinta tapahtuu maan pinnalla.
Avolouhoksessa louhitaan malmia eli metallimineraaleja ja muita teollisuusmineraaleja.
Raudan ja hiilen muodostama faasi, jossa on karbidierkaumia ferriitissä tai ferriitirakeiden pinnalla.

Austenitointi (myös liuotushehkutus)
Austenitisering
Austenitizing
Atomiabsorptiospektrometria
Atomabsorptionsspektrometri
AAS, atomic absorption spectrometry
Avolouhos
Dagbrott, dagbrytning
Open pit mining
Bainiitti
Bainit
Bainite
Bainitointi
Bainitisering
Austempering
Bar
Bentoniitti
Bentonit
Bentonite
Betoniteräs
Armeringsstål
Concrete reinforcing bar, reinforcing steel
Binäärinen seos
Binär blandning
Binary alloy
Bloomi, bluumi
Bloom
Bloom
Bloomivalssaus
Bloomvalsning
Bloom rolling
Briketointi
Brikettering
Briquetting
Briketti
Brikett
Briquet, cake
CAS-OB, Composition Adjustment by Sealed Argon
Bubbling – Oxygen Blowing
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Isoterminen lämpökäsittely, jossa teräs kuumennetaan austeniittiseksi ja tämän jälkeen pidetään
alhaisessa lämpötilassa (alle 450 °C) bainiittisen
rakenteen saavuttamiseksi. Saadaan erittäin sitkeä
ja kohtalaisen luja tuote.
Paineen yksikkö. 1 bar = 100 000 Pa (Pa = Pascal,
on myös paineen yksikkö. Ks. MPa).
Sideaine, jota käytetään mm. kaavaushiekassa ja
pelletoinnissa.
Terästanko tai -verkko, josta tehdään betonirakenteiden raudoitteita. Betoniteräs on tartunnan parantamiseksi profiloitu kuumavalssauksessa tai
kylmämuokkaamalla, vrt. harjatanko.
Seos, jonka komponenttien lukumäärä on kaksi.
Poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoinen aihio, joka on tehty jatkuvavalulla tai valanteesta valssaamalla ja jonka sivumitta on yli 200
mm.
Ensimmäinen valssaus, jossa bloomista valssataan
teelmiä, paksuja pyörötankoja tai profiileita.
Hienorakeisen kiinteän aineen puristaminen kappalemuotoon ja kovettaminen.
Briketoimalla tehty kappale. Rautapitoisista seulonta-alitteista, roiskeista, hilseestä ja pölystä tehtyjä
brikettejä voidaan käyttää masuunin raakaaineena.
Terässulan koostumuksen täsmäys senkassa argon-huuhtelun avulla. Käsittelyssä sulaan voidaan
puhaltaa myös happea ja lisätä alumiinia.
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Terässanasto

11/2000
Päivitetty 2/2010

COREX

Yleisin sulapelkistysprosessi, jossa kappalemuodossa oleva malmiraaka-aine pelkistetään kivihiilestä valmistetuilla kaasuilla.
Ks. Esikuumennin.
Ilmiö, joka heikentää polarisaatiota ja näin kiihdyttää sähkökemiallista korroosiota.

Cowper (eli esikuumennin)
Depolarisaatio
Depolarisation
Depolarization
Diffuusio
Diffusion
Diffusion
Dolomiitti
Dolomit
Dolomite

Elastisuus
Elasticitet
Elasticity

Elektrodi
Elektrod
Electrode
Elektrolyysi
Elektrolys
Electrolysis, electrolytical effect

Elektrolyytti
Elektrolyt
Electrolyte
Elektronimikroskooppi
Elektronmikroskop
Electron microscope

Emulsio
Emulsion
Emulsion
Emäksinen
Basisk
Basic
Emäksinen kuona
Basisk slagg
Basic slag
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Aineen siirtyminen atomien liikkeen johdosta. Esimerkiksi teräksessä hiili diffundoituu siirtymällä
austeniittisessa rakenteessa välisijasta toiseen.
Kalsiummagnesiumkarbonaatti, CaMg(CO3)2.
Nimitystä käytetään myös tulenkestävästä
vuorausmateriaalista (dolomasta), jonka tyypilliset
aineosat ovat magnesiumoksidi (yli 36 %) ja
kalsiumoksidi (alle 60 %). Käytetään mm. valokaariuuneissa, happipuhalluskonverttereissa ja
valusangoissa.
Kiinteän aineen ominaisuus, jossa kappale muuttaa muotoaan ulkoisen voiman vaikutuksesta, mutta palautuu takaisin alkuperäiseen tilaan, kun ulkoisen voiman vaikutus lakkaa. Esim. vetokoesauva venyy tiettyyn määrään asti ja palautuu alkuperäiseen pituuteen.
Sähköä johtavasta aineesta tehty kappale, joka
johtaa sähköä sulaan, liuokseen, kaasuun tai tyhjöön. Valokaariuunin elektrodit, joita käytetään
panoksen sulattamiseen, ovat grafiittia.
Kemiallisten reaktioiden aikaansaaminen sähkövirran avulla. Elektrolyysillä voidaan mm. saostaa,
puhdistaa, päällystää ja kiillottaa metalleja. Elektrolyysilaitteeseen kuuluu elektrolyyttiä astiassa,
katodi ja anodi sekä virtalähde. Elektrolyysi on
mm. kuparin, alumiinin ja sinkin keskeisiä valmistusvaiheita.
Sähköä johtava sulate, liuos tai kaasu, jonka komponentit muodostavat elektrolyytin usein veden
kanssa.
Laite, jossa tutkittavan aineen kuva
synnytetään elektronisuihkulla. Suurimmat saavutetettavat suurennokset n. miljoonakertaisia. Metallien tutkimuksessa käytetään kahden tyyppisiä
elektronimikroskooppeja; läpivalaisu- (TEM) ja
pyyhkäisyelektronimikroskooppeja (SEM).
Kahden toisiinsa sekoittuneen nesteen muodostama liuos, jossa hiukkasten koko on suhteellisen
suuri (1…
100 nm).
pH > 7. Emäksinen liuos sisältää OH- -ioneja.
Kuona, jossa on ylimäärin emäksisiä komponentteja kuten kalsiumoksidia (CaO) tai magnesiumoksidia (MgO). Teräksen fosfori ja rikki siirtyvät sulassa tilassa emäksiseen kuonaan.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Emäs
Alkali, bas
Alkali, base
Epämetalli
Icke-metall
Non-metal

Protonin (H+) vastaanottaja.
Esim. ammoniakki (NH3) on emäs.
NH3 + H+ = NH4+
Aine, jolla ei ole metallisia ominaisuuksia. Teräksessä ne esiintyvät sulkeumina ja erkautumina,
esimerkiksi Al2O3, MnS, BN, WC.
Sijaitsevat jaksollisessa järjestelmässä oikeassa
yläkulmassa. Esim.: helium, neon, hiili, typpi,
happi, rikki, fosfori ja kloori.
Pelkistys, joka tapahtuu hiilimonoksidin avulla. Hiili
ei ota osaa varsinaiseen reaktioon. Tapahtuu esim.
masuunissa.
Teräslajeja, jolla on vaatimuksia haluttujen ominaisuuksien saamiseksi. Seosteräkset ovat tavallisesti erikoisteräksiä. Muita vaatimuksia on mm.
alhainen haitta-aineiden pitoisuus, puhtaus epämetallisista sulkeumista, lämpökäsiteltävyys, kylmänkestävyys.
Metallin rakenteessa olevien vieraiden atomien
yhteen kerääntyminen, jolloin muodostuu erkauma. Erkautuvia alkuaineita teräksessä ovat hiili
ja typpi, jotka muodostavat karbideja ja nitridejä.
Erkauma on erkautumisen tuloksena syntyvä uusi
kiinteä faasi.
Erkautumista hyväksi käyttävä käsittely. Teräkseen
seostetaan karbideja ja/tai nitridejä muodostavia
seosaineita kuten V, W, B. Ne liukenevat austenititoitaessa, mutta erkautuvat alemmissa lämpötiloissa ja lujittavat terästä. Erkautumiskarkenemista
käytetään laajalti myös alumiinin lujittamiseen.
Masuunin jaksollinen puhallusilman lämmitin, jossa
ensimmäisessä vaiheessa tiilet keräävät lämpöä
masuunikaasujen palamislämmöstä. Toisessa
vaiheessa tiilet luovuttavat lämpönsä masuuniin
hormien kautta vietävään ilmaan.
Suurpiirteinen ensimmäinen rikastus, jonka jälkeen
raaka-aine rikastetaan vielä uudestaan tarkemmin.
Usein ei tarvita kuitenkaan kahta erillistä rikastusta.
Valanteiden tai bluumien valssauksen ensimmäinen vaihe. Esivalssauksen jälkeen leikataan valussa syntyneet kutistumisonkalot pois ja valssausta
jatketaan lopulliseen muotoon ja mittaan.
Ks. Esikuumennin.
Sulan aineen (metallin) jähmettyminen niin, että
syntyy kaksi kiinteää faasia.

Epäsuora pelkistys
Indirekt reduktion
Indirect reduction
Erikoisteräs
Specialstål
Special steel

Erkautuminen/Erkauma
Utskiljning
Precipitation/Precipitate

Erkautuskarkeneminen
Utskiljningshärdning
Precipitation hardening

Esikuumennin (eli etulämmitin)
Förvärmare
Cowper, preheater
Esirikastus
Föranrikning
Predressing
Esivalssaus
Förvalsning
Roughing
Etulämmitin
Eutektinen reaktio
Eutetisk reaktion
Eutectic reaction
Eutektoidinen reaktio
Eutektoidisk reaktion
Eutectoid reaction
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Reaktio, jossa kiinteä faasi muuttuu kahdeksi kiinteäksi faasiksi lämpötilan alenemisen seurauksena.
Austeniitin hajaantuminen ferriitiksi ja sementiitiksi
on eutektoidinen reaktio. Vrt. eutektinen reaktio.
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Faasi
Fas
Phase

Kahden tai useamman alkuaineen muodostaman
kidelajin alue. Jokainen kidelaji muodostaa oman
faasin. Teräksissä esiintyviä faaseja ovat mm. rautakarbidi eli sementiitti Fe3C ja kromikarbidi
(Cr,Fe)7C3.
Toinen raudan allotrooppisista muodoista. Ferriittiä
on kahdenlaista: α- ja δ-ferriittiä. Hiilen liukoisuus
ferriittiin on pieni, max. 0,02 % (723 °C). Normaalisti sitkeää ja hyvin muovautuvaa. Kiderakenne
tilakeskinen kuutiollinen (t.k.k)
Ferriitti- ja perliittikiteiden muodostama rakenne.
Syntyy hitaassa jäähdytyksessä ja esimerkiksi
normalisoinnin tuloksena. Esiintyy alle
723 °C:n lämpötiloissa, ks. A1 -lämpötila
Kromin ja raudan seos. Ruostumattoman teräksen
tärkein seosaine. Tyypillinen koostumus: Cr 53 %,
Fe 37 %, C 7 % ja Si 3 %.
Seosaineen rautaseos, joka valmistetaan raudan ja
seosaineen oksideista pelkistämällä.

Ferriitti
Ferrit
Ferrite

Ferriittis-perliittinen rakenne
Ferritisk-perlitisk struktur
Ferritic-perlitic structure
Ferrokromi
Ferrokrom
Ferro-chromium, ferrochrome
Ferroseos
Ferroblandning
Ferroalloy
Finmet-prosessi
Finmet-process
Finmet-process
Flexcoil

Fluksiaine
Fluxämne
Flux, fluxing agent
Fluspaatti, fluorisälpä
Flusspat
Fluorspar
Fosfatointi
Fosfatering
Phosphatizing
Galfan
Galvaaninen korroosio
Galvanisk korrosion
Galvanic corrosion
Galvanointi
Galvanisering
Galvanizing
Grafiitti
Grafit
Graphite
Grafiittielektrodi
Grafitelektrod
Graphite electrode
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Leijupatjamenetelmä, jossa suorapelkistys tapahtuu noin 10 barin paineessa, neljässä perättäisessä
reaktorissa. Tuote rautajauhe, joka briketoidaan.
Kauppanimi menetelmälle, jossa lankateelmiä
kuumennuksen jälkeen pidennetään hitsaamalla.
Halutun painoisia valssilankakieppejä voidaan valssata joustavasti.
Sulamispistettä alentava ja esim. kuonan muodostumista helpottava aine.
Vanha nimitys fluoriitille (CaF2). Fluspaattia sekoitetaan terässulan päällä olevaan kuonaan, jolloim
sen juoksevus paranee.
Metallipinnan käsittely, jolla estetään korroosiota
ja käytetään maalauksen pohjakäsittelynä. Fosfatointiliuos joko levitetään/ruiskutetaan kappaleen
päälle tai kappale upotetaan liuokseen. Liuos sisältää mm. ortofosforihappoa.
Kauppanimi seokselle, jota käytetään teräksen
pinnoitukseen. Galfan on suunnilleen 5 % Al +
0,05 % harvinaisia maametalleja, loput sinkkiä.
Sähkökemiallinen korroosio. Galvaanisen sarjan eri
kohdissa olevat metallit muodostavat sähkökemiallisen parin johtavassa liuoksessa, jolloin anodi
syöpyy.
Kappaleen päällystys elektrolyyttisesti korroosiolta
suojaavalla sinkkikerroksella. Ks. myös Kuumasinkitys.
Hiilen allotrooppinen muoto. Tasomainen kerroksellinen kiderakenne, jonka tasot ovat sitoutuneet
heikosti toisiinsa.
Sähkövirta johdetaan panokseen grafiittielektrodien kautta esim. valokaariuunissa. Ks. Valokaariuuni.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Hapan
Sur
Acid
Hapan kuona
Sur slagg
Acid slag

pH < 7. Hapan liuos sisältää oksoniumioneja
(H3O+).

Hapetin
Oxidant
Oxidizing agent
Hapettuminen
Oxidation
Oxidation
Hapettumiskestävyys
Oxidationstålighet
Resistivity against oxidation
Happipuhalluskonvertteri
Syrgaskonverter
Oxygen Blown Converter
Happikonvertteriprosessi
Konverterprocess
Converter process

Happo
Syra
Acid
Harkkorauta
Tackjärn
Pig iron
Harmaa valurauta
Gjutjärn, gråjärn
Grey cast iron
Haurasmurtuma
Sprödbrott
Brittle fracture
Hehkutus
Glödgning
Annealing
Hehkutushilse/hehkuhilse
Glödgskal
Oxide scale, oxydescale
Heikkomagneettinen rikastusmenetelmä
Svagmagnetisk anrikningsmetod
Low-magnetic dressing method
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Kuona, jossa on ylimäärin happamia komponentteja kuten piidioksidia (SiO2). Hapan kuona ei edistä
rikin tai fosforin siirtymistä kuonaan, joten raakaaineen rikki- ja fosforipitoisuuksien tulee olla jo
alhaisia.
Aine, joka ottaa elektroneja vastaan.
Aine luovuttaa elektroneja toiselle aineelle. Esim.
hiilen hapettuminen eli palaminen: C + O2 → CO2.
Terässula ja hehkuva teräspinta hapettuvat helposti.
Aineen kyky välttää hapettumista. Tärkeä ominaisuus hapettavissa uuneissa käytettäville vuorausaineille.
Konvertteri, jossa tapahtuu mellotusta happipuhalluksen avulla. Konverttereja on erilaisia, esim.: LDkonvertteri, pohjapuhallus- eli OBM-konvertteri ja
yhdistelmäpuhalluskonvertteri. Ks. Happikonvertteriprosessi, Mellotus.
Konvertterissa tapahtuva mellotusprosessi, jossa
hiiltä poistetaan sulaan tuodun hapen avulla.
Prosessin raaka-aineet: raakarauta, romu ja poltettu kalkki. Eri menetelmiä ovat: LD-menetelmä,
pohjapuhallusmenetelmä ja yhdistelmäpuhallusmenetelmä.
Aine, joka luovuttaa protonin (H+). Näitä ovat mm.
suolahappo (HCl), typpihappo (HNO3) ja rikkihappo (H2SO4). Näitä happoja käytetään teräksen pinnalle muodostuneen oksidin poistamiseen eli peittaukseen.
Raakaraudan kiinteä välituote, jollaiseksi se
voidaan valaa masuunikäsittelyn jälkeen. Harkkorauta on rautavalimoiden raaka-aine.
Valurauta, jossa hiili esiintyy pääosin grafiittisuomuina. Kutsutaan myös suomugrafiittiraudaksi. Murtuu jännityksen alla suomuja pitkin ja murtopinta on tumman harmaa.
Metallin murtuma, joka tapahtuu ilman olennaista
plastista muodonmuutosta.
Kappaleen kuumennuskäsittely. Tavoitteena on
tavallisesti teräksen pehmentäminen esimerkiksi
työstöä varten.
Hehkutuksen seurauksena metallin pintaan syntynyt haitallinen oksidikerros.
Erotusmenetelmä, jolla magnetiittimalmeja
voidaan rikastaa. Itse erotin voi olla sekä kuivaettä märkäerotin.
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Hematiitti
Hematit
Hematite
Hematiittimalmi
Blodstensmalm
Red iron ore
Herkistyminen
Benägenhet för korngränskorrosion
Sensitizing

Rautamineraali (Fe2O3), jonka rautapitoisuus on
70 %. Hyvin heikosti magneettinen.

Heterogeeninen
Heterogen
Heterogeneous
Hiekkamuotti
Sandform
Sand mould
Hiekkapuhallus
Sandblästring
Sand blasting

Hiekkavalu
Sandgjutning
Sand casting
Hienovalssaamo
Finvalsverk
Light section rolling mill
Hiilenkato
Avkolning
Decarburization
Hiiletys
Uppkolning
Carbonization, carburizing
Hiiletyskarkaisu
Sätthärdning
Case hardening
Hiiletysteräs
Sätthärdningstål
Carburizing steel
Hiilidioksidi
Koldioxid
Carbon dioxide
Hiilimonoksidi
Kolmonoxid
Carbon monoxide
METALLINJALOSTAJAT
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Mineraaliesiintymä, jossa on hematiittia niin
paljon, että siitä on kannattavaa valmistaa rautaa.
Austeniittisten ruostumattomien terästen korroosionkestävyyden heikkeneminen. Kun terästä
kuumenee 450 - 900°C:een, muodostuu raerajoille
kromikarbideja, jos teräksen hiilipitoisuus on yli
0,03 %. Herkistymistä estetään valmistamalla hyvin vähähiilistä terästä tai seostamalla esimerkiksi
titaania tai niobia, jotka sitovat hiilen omiksi karbideiksi.
Aineen rakenne on heterogeeninen, kun se
koostuu useista faaseista, useista erilaisista kiteistä.
Valumuotti. Valmistetaan yleensä kaksiosaisen
mallin avulla, kovettamalla hiekka sen päälle. Kun
malli otetaan pois, peitostetaan vielä hiekkamuotin
pinta tulenkestävällä aineella ja muotti suljetaan.
Muottiin valetaan sula kaatosuppilon kautta.
Hiekkapuhalluksessa kuluttava aine (hiekkajyvät)
singotaan tai puhalletaan kaasun tai nesteen avulla kohteeseen. Epäpuhtaudet / ei toivottu aine
irtoaa tämän vaikutuksesta. Puhallushiekan asemesta käytetään usein teräspartikkeleita, joilla
saavutetaan suurempi teho.
Sulan metallin valaminen hiekkamuottiin.
Ks. Hiekkamuotti.
Tanko- tai yhdistetty tanko+lankavalssaamo. Hienovalssaamon mitta-alue tankovalssauksessa on
noin Ø13…40 mm.
Hiilipitoisuuden aleneminen teräksen pinnassa sitä
kuumennettaessa. Useimmissa tapauksissa poistettava jälkikäteen.
Menetelmä, jossa teräksen pintaan syntyy hiilikuori. Ensin hiiltä adsorboituu teräksen pinnalle
hehkutettaessa austeniittialueella hiilipitoisessa
väliaineessa, minkä jälkeen hiili diffundoituu kappaleen sisään.
Niukkahiilisen teräksen pinnan kovettaminen
hiiletyksen ja sen jälkeen tapahtuvan karkaisun
avulla. Hiiletyskarkaistun kappaleen pinta on kova
ja kulutusta kestävä, sisusta taas sitkeä.
Hiiletyskarkaisuun tarkoitettu teräs.
CO2, hajuton hiilen ja hapen yhdiste.
CO, hyvin myrkyllinen, hajuton hiilen ja hapen
yhdiste. Syntyy hiilen tai hiilipitoisen aineen
palaessa epätäydellisesti.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Hiilipitoisuus
Kolhalt
Carbon content
Hiiliteräs
Kolstål
Carbon steel
Hila
Gitter
Space lattice

Hiilen prosentuaalinen osuus aineesta. Ilmaistaan
yleensä painoprosentteina.

Hilse
Glödskal
Scale
Hilseen murtaja
Glödskalsbrytare
Scale breaker

Metallin pintaan muodostunut haitallinen
oksidikerros.

Hilseily, hilseen muodostus
Skalning
Scaling
Hilseilylämpötila
Skalningstemperatur
Scaling temperature
Hitsaus
Svetsning
Welding

Hitsauslanka
Svetstråd
Welding wire
Hitsi, hitsisauma
Svets, svetsfog
Weld
Holvi
Valv
Arch, Furnace roof
Homogeeninen
Likartad, homogen
Homogeneous
Hormi
Kanal
Flue
Ilmauuni
Luftugn
Air furnace
Imuontelo (eli paippi)
Pipe
Crater pipe
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Virheellinen nimitys seostamattomalle teräkselle.
Ks. Seostamaton teräs.
Kiinteän aineen atomien säännönmukainen rakenne, jolla kiteen sisäinen järjestys toistuu. Hilatyyppejä on 14.

Peittauksessa käytettävä laite, joka rikkoo
ulomman oksidikerroksen ja näin peittaushappo
pääsee kosketukseen sisemmän, helpommin
liukenevan oksidikerroksen kanssa.
Tapahtuma, jossa kuumamuokkauksen tai hehkutuksen aikana metallin pintaan muodostuu paksu
haitallinen oksidikerros, joka on poistettava. Aiheuttaa myös metallihäviöitä.
Lämpötila, jossa metallin pintaan muodostuva
oksidikerros alkaa kasvaa ja muodostua
häiritseväksi.
Yhteenliittämismenetelmä, jossa metallikappaleita
kuumennetaan liitoskohdaltaan sulaksi tai tahmeaksi ja tämän jälkeen jäähdytetään liitettyinä. Liitokseen voidaan tuoda lisäainetta, ks. Hitsauslanka. Liitoskohta voidaan sulattaa monella eri tavalla, kuten sähköllä, kaasulla, laserilla, elektronisuihkulla tai kitkan avulla.
Hitsauksessa lisäaineena käytettävä metallilanka.
Esim. sähkö- eli kaarihitsauksessa sulaminen
tapahtuu, kun kappaleen ja langan väliin kytketään
sähköjännite.
Hitsauksen tulos. Hitsauksen aikana sulassa tilassa
ollut aine.
Kaareva sisätilan kate, uunin katto. (Ks. Valokaariuuni.) Tehty kivistä tai tiilistä.
Aineen rakenne on homogeeninen, kun se koostuu
vain yhdestä faasista, yhdenlaisista kiteistä.
Savu-, ilma- tai tuuletuskanava.
Uuni, jossa palaminen/hehkutus tms. tapahtuu
ilman läsnäollessa. Ilmauunissa käsiteltävä metallin pinta tavallisesti hapettuu. Tämän välttämiseksi
uunissa voi olla suojakaasu tai tyhjö.
Ontelo, joka syntyy sulan jähmettyessä valukappaleeseen, valanteeseen tai bloomiin.
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Induktiivinen
Induktiv
Inductive
Induktio
Induktion
Induction
Induktiokuumennus
Induktionsuppvärmning
Induction heating

Sähkömagneettiseen induktioon perustuva.

Induktiokarkaisu
Induktionshärdning
Induction hardening
Induktiouuni
Induktionsugn
Induction furnace
Inertti
Inert
Inert
Inerttikaasu
Inertgas
Inertgas
Inhibiitti
Inhibitor
Inhibitor
Injektiokäsittely
Injektionsbehandling, injekteringsbehandling
Injection treatment
Injektointiasema
Injektionsstation
Injection station
Injektointi
Injektering
Injection
Invarteräs
Invarstål
Invar steel
Ioni
Jon
Ion
Iskukoe, iskusitkeyskoe
Slagprovning, slagseghetprovning
Impact test, impact toughness test
Isoterminen
Isotermisk
Isothermic, isothermal
Isoterminen lämpökäsittely
Isotermisk värmebehandling
Isothermal heat treatment
METALLINJALOSTAJAT
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Kentässä olevassa johtimessa, magneettikentän
muutoksen vaikutuksesta, syntyvä sähkömotorinen
voima.
Sähköä johtavan kappaleen kuumennus sijoittamalla se kelan sisään suurtaajuuskenttään. Kappale kuumentuu siihen indusoituvien pyörrevirtojen
vaikutuksesta.
Pintakarkaisu, jossa karkaistavan kappaleen pinta
kuumennetaan sähkömagneettisen induktion avulla.
Uuni, jossa sähköenergia muutetaan lämmöksi
uunin raaka-aineissa. Uuni on vuorattu keraamisella materiaalilla ja virta kulkee sen ympärillä olevan
kelan läpi. Kela indusoi sähkövirtoja uunin panokseen ja se sulaa.
Reaktiokyvytön.
Kaasu, joka on kemiallisesti reagoimaton. Tällaisina voivat toimia esim. argon, helium ja joissakin
tapauksissa typpi ja vetykin.
Aine, jota lisätään elektrolyyttiin sähkökemiallisen
korroosion jarruttamiseksi. Joko vahvistaa polarisaatiota tai heikentää depolarisaatiota. Jaetaan
katodisiin ja anodosiin inhibiitteihin.
Ks. Injektointi.
Asema, jossa injektointi tapahtuu, ja johon sisältyy
kaikki injektointiin tarvittavat koneet ja välineet
(esim. senkka, jauhesiilot, putkia).
Senkkakäsittely, jossa typpi- tai argonkaasuvirran
avulla sulaan puhalletaan jauhetta (kuten CaSi,
CaO, CaF2, Al2O3) mm. rikin sitomiseksi, rikkipitoisuuden alentamiseksi ja kuonasulkeumien
muodon ja koostumuksen säätelemiseksi.
Teräs, jolla on pieni lämpölaajenemiskerroin
(sisältää 36 % nikkeliä). Käytetään esim. tarkkojen
mittojen valmistamiseen.
Varautunut hiukkanen.
Koe, jossa testataan kappaleen sitkeyttä iskumaisen kuormituksen avulla.
Vakiolämpötilassa tapahtuva.
Vakiolämpötilassa tapahtuva lämpökäsittely tai
lämpökäsittelyn vaihe.
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Isotrooppinen
Isotrop
Isotropic

Aine, jonka ominaisuuksilla, kuten lujuudella, sitkeydellä ja kimmokertoimella, on samat arvot joka
suuntaan. Amorfiset ja nestemäiset aineet ovat
isotrooppisia, muokatut metallit yleensä eivät.
Kahdeksannen pääryhmän kaasut: helium, neon,
argon, krypton, ksenon ja radon. Jalokaasuilla pysyvä miehitys uloimmalla elektronikuorella. Passiivisia, hajuttomia, esiintyvät vapaina atomeina. Ks.
Inerttikaasu.
Kaikki metallit, jotka ovat metallien jännitesarjassa
vedyn jälkeen. Liukenevat hapettavaan happoon
(esim. typpihappoon).
Taso, jolle raaka-aine on jalostettu. Esim. rautamalmin eri jalostusasteita ovat mm: raakarauta,
terässula, terästeelmä ja valmis lopputuote.
Valmiin tuotteen edelleen käsittely saattamalla se
arvokkaampaan muotoon.

Jalokaasu
Ädelgas
Inert gas, noble gas
Jalometalli
Ädelmetall
Noble metal, precious metal
Jalostusaste
Förädlingsgrad
Degree of upgrading
Jatkojalostus
Fortsatt förädling
Upgrading
Jatkuva valssaamo (eli perättäisvalssaamo)
Kontinuerligt valsverk
Continuous rolling mill
Jatkuvatoiminen hehkutus
Kontinuerlig glödgning
Continuous Annealing, CA
Jatkuvatoiminen sinkitys
Kontinuerlig förzinkning
Continuous galvanizing
Jatkuvavalu
Stränggjutning
Continuous casting
Jatkuvavalukone
Stränggjutningsmaskin
Continuous casting machine, Continuous caster
Jauhaminen, jauhatus
Malning
Grinding
Jauheinjektointi
Pulverinjektion
Powder injection
Jyrsintä
Fräsning
Facing

Jähmettymiskutistuminen
Stelningskrympning
Shrinkage on solidification
Jähmettymisrakenne
Stelningsstruktur
Solidification structure
Jälkivalssaus (eli viimeistelyvalssaus)
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Jatkuvatoiminen valssaamo, jossa valssaimet ovat
jonossa niin, että aihio pääsee kulkemaan suoraan
valssaimelta seuraavalle.
Hehkutus, joka tapahtuu prosessin keskeytymättä.
Sinkitys, joka tapahtuu prosessin keskeytymättä.
Esim. rullattava nauha kulkee sinkkialtaan läpi.
Valumenetelmä, jossa sula valetaan kokillin läpi
yhtenäisiksi pitkiksi aihioiksi. Säästää energiaa
valannevaluun verrattuna.
Valukone, joka toimii jatkuvalla syötöllä. Jatkuvavalukoneita on eri tyyppisiä: pystysuoria vertikaalikoneita, vaakatasoisia koneita ja nk. S-koneita,
jossa kokilli on kaareva. Ks. Jatkuvavalu.
Murskatun mineraaliaineksen hienontaminen esimerkiksi tanko- ja kuulamyllyissä.
Ks. Injektointi.
Lastuavan työstön menetelmä. Jyrsinnällä voidaan
tehdä mittatarkkaa ja hyvälaatuista pintaa ja poistaa suurikin määrä ainetta nopeasti. Työkaluna
yleensä jyrsin, monihampainen akselinsa ympäri
pyörivä työkalu, joka on tehty esim. kovametallista.
Metallin tai muun aineen tilavuuden pieneneminen
(metalleilla yleensä 1…2 %) sen jähmettyessä.
Ilmiön seurauksena on mm. paippi.
Rakenne, jonka aine saa jähmettyessään.
Ks. Viimeistelyvalssaus.
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Jänneteräs
Spännstål
Reinforcing steel

Korkealujuuksinen teräs, jota käytetään jännitettyjen betonirakenteiden, esim. palkkien ja laattojen
valmistamiseen. Jänneteräkset punotaan yleensä
langaksi.
Korroosio, joka tehostuu, kun metallissa on ulkoisia tai sisäisiä jännityksiä. Etenee raerajoilla tai
rakeiden läpi staattisen vetojännityksen ja syövyttävän aineen yhteisvaikutuksesta.
Hehkutus, joka suoritetaan kappaleelle juuri
rekristallisaatiolämpötilan alapuolella, jotta sen
sisäiset, karkaisu- hitsaus- tai valujännitykset laukeaisivat. Jäähdytys huoneenlämpötilaan tapahtuu
hitaasti.
Lämpöenergia, jota prosessi tuottaa, mutta jota ei
pystytä käyttämään hyväksi.

Jännityskorroosio
Spänningskorrosion
Stress corrosion
Jännitysten poistohehkutus
Avspänningsglödging
Stress relief annealing
Jätelämpö
Spillvärme
Waste heat
Jäähdytysarina
Svalbädd
Cooling bank, cooling bed
Jäähdytysromu
Kylningsskrot
Cooling scrap
Jäähdytystaso
Svalbädd
Cooling bed
Jäähdytystorni
Kyltorn
Cooling tower
Kaarihitsaus eli sähköhitsaus
Bågsvetsning
Arc welding
Kaasuhitsaus
Gassvetsning
Gas welding
Kaasuhuuhtelu
Gasspolning
Gas bubbling, gas flushing
Kaasuhöyläys
Gashyvling
Deseaming and scarfing
Kaasuonkalo
Gashålrum
Blowhole
Kaatokanava
Nedlopp
Downgate
Kaatosuppilo
Gjuttratt
Pouring funnel
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Laite, jonka päällä valssattujen tankomaisten tuotteiden annetaan jäähtyä. Arinaraudat liikuttavat
aihioita niitä kierittäen, joten jäähtyminen ja oikeneminen tapahtuu tasaisesti.
Rautaromu, jota lisätään konvertterissa mellotettavan raakaraudan sekaan, jotta prosessissa syntyvä lämpö olisi hallinnassa eikä panos kuumenisi
liikaa.
Valssattujen tasomaisten tuotteiden annetaan
jäähtyä jäähdytystasolla. Esim. levyt tulevat
jäähdytystasolle kuumaoikaisun jälkeen.
Tornimainen rakenne, jossa tapahtuu jäähtymistä.
Esimerkiksi masuunikaasut jäähdytetään jäähdytystornissa.
Hitsausmenetelmä, jossa liitoskohta muutetaan
sulaksi sähkövalokaarella kytkemällä jännite
kappaleen ja hitsauslangan välille.
Sulahitsausmenetelmä. Hitsaamiseen tarvittava
lämpö synnytetään kaasuliekillä.
Senkkakäsittely, jossa senkan pohjasta puhalletaan argon- tai typpikaasua sulan koostumuksen ja
lämpötilan tasoittamiseksi. Myös kuonapuhtaus
paranee.
Valssattujen ja valettujen kappaleiden pintavikojen
poistomenetelmä. Pintaa poltetaan, jolloin siitä
saadaan pois muutama millimetri kerrallaan. Käytetään niukkahiilisiin teräksiin, jotka eivät karkene.
Tiivistämättömään teräkseen jähmettymisen
aikana syntyviä ”kaasukuplia” kutsutaan
kaasuonkaloiksi.
Kanava, josta valumuotti täytetään.
Kartiomainen kappale, jonka molemmat päät ovat
auki. Sen avulla voidaan kaataa esim. sula
hiekkamuottiin.
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Kaavaus
Formning
Moulding
Kaavaushiekka
Formsand
Foundry sand

Kappaleen valamiseen tarvittavan kertakäyttöisen
muotin valmistaminen.

Kaavauskehys
Bullflaska, formflaska
Flask
Kaksifaasiteräs
Dubbelfasstål
Double phase steel
Kalibroida
Kalibrera, gradera
Calibrate
Kalkki
Kalk
Lime
Kalkkikivi
Kalksten
Chalkstone, Limestone
Kalsiumoksidi
Kalciumoxid
Calcium oxide
Karbidi
Karbid
Carbide
Karkaisu
Härdning
Hardening
Karkaisuhehkutus
Härdningsglödgning
Annealing for hardening
Karkeavalssaamo
Grovvalsverk
Roughing mill, heavy section mill
Karkenevuus
Härdbarhet
Hardenability
Kasvihuonekaasu
Växthusgas
Greenhouse gas
Kationi
Katjon
Cation
Katodi
Katod
Cathode
Keerna
Kärna, kärnstift
Core
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Hiekkamuottien valmistuksessa käytettävä hiekkasekoite. Valmistetaan hiekkasekoittimessa sekoittamalla raakahiekkaa, lisä- ja sideaineita.
Esim. kvartsiittihiekka.
Hiekkamuotin valmistuksessa käytettävän valumallin päälle asetettava kehys, johon kaavaushiekka
sullotaan ja kovetetaan.
Teräs, joka koostuu kahdesta eri kidelajista.
Suunnitella uria valssiin. Aihio kulkee valssin läpi
monta kertaa eri urien kohdalta ja muotoutuu samalla.
Kalsiumoksidi CaO.
Kalsiumkarbonaattia (CaCO3). Kalsiumoksidia valmistetaan kuumentamalla kalkkikiveä.
CaO. Kutsutaan myös poltetuksi kalkiksi. Valmistetaan kuumentamalla kalkkikiveä kalkinpolttouunissa.
Hiilen muodostama lähinnä metallin kanssa muodostama yhdiste, esim. rautakarbidi Fe3C. Erityisesti työkaluteräksiin seostetaan kovia karbideja
muodostavia seosaineita kuten W, V, Co, Ti.
Teräksen lämpökäsittely, jossa ensin austentoimalla ja sitten nopeasti jäähdyttämällä eli sammuttamalla rakenne muutetaan martensiitiksi. Runsaammin hiiltä sisältävä martensiitti (yli 0,3 % C)
on kovaa ja haurasta.
Karkaisun ensimmäinen vaihe, jossa teräs austenitoidaan, ks. Sammutus, Päästö
Valssaamo, jonka lopputuotteet ovat kookkaita,
eivätkä erityisen pikkutarkkoja. Valannevalssaamo
on karkeavalssaamo.
Teräksen taipumus muuttua sammutettaessa austeniitista martensiitiksi.
Kasvihuoneilmiötä vahvistava kaasu, kuten hiilidioksidi, metaani ja klooratut hiilivedyt (cfcyhdisteet).
Positiivisesti varautunut ioni.
Negatiivinen elektrodi, jossa tapahtuu pelkistyminen.
Kovetetusta hiekasta (keernahiekasta) tehty muotti, joka asetetaan valumuottiin reikien tai
onkaloiden synnyttämiseksi.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Kehyksetön kaavaus (eli pullakaavaus)
Formning utan flask
Moulding without flask
Kehyskaavaus
Flaskformning
Flask moulding
Kela
Rulle
Coil
Kela (sähkötekniikassa)
Spole
Coil
Kelain
Haspel
Coiler
Kelainuuni
Haspelugn
Coiler furnace

Kaavaus, jonka tuloksena syntyvä kaavattu muotti
on ilman kehystä. Käytetään koneellisessa kaavauksessa.
Kaavaus, jossa käytetään kaavauskehystä ja jonka
tuloksena syntyvä kaavattu muotti on kehyksessä.
Ks. Kaavaus, Kaavauskehys.
Kieritetty tuote, nauhakela. Käytetään myös nimitystä rulla.

Kellouuni
Klockugn
Bell furnace

Kellouunihehkutus
Klockugnglödgning
Bell furnace annealing
Keraami
Keram, keramik
Ceramic material, ceramics
Keraaminen
Keramisk
Ceramic
Keraaminen kuitu
Keramisk fiber
Ceramic fiber
Keskihiilinen teräs
Medelkolhaltigt stål
Medium carbon steel
Keskipakovalu
Centrifugalgjutning
Centrifugal casting
Keskivalssaamo
Mellanvalsverk
Medium section mill
Kestomagneetti
Permanent magnet
Permanent magnet
Kide
Kristall
Crystal
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Induktiouunin ympärillä oleva kuparinen kierukka,
jonka läpi virta kulkee ja josta sähkövirrat industoituvat uunissa olevaan romuun.
Laite, joka pyörii akselinsa ympäri ja jolle
nauhaa tai valssilankaa voi kelata.
Uuni, johon nauha kelataan kuumavalssatessa
edestakaisten pistojen välillä, jottei se jäähtyisi.
Lämpötila uunissa 900…1000 °C. Ks. Steckelvalssain.
Uuni, joka sisältää kiinteän, usein lattiatason päälle
rakennetun arinan. Seinä ja katto muodostavat
siirrettävän kuvun. Kutsutaan myös kupu-uuniksi.
Kellouunissa suoritetaan esim. teräksen hehkutusta. Hehkutuksen aikaista hapettumista estetään
suojakaasuilla. Hehkutusaika voi olla useita vuorokausia.
Hehkutus, joka tehdään kellouunissa.
Ks. Kellouuni.
Epäorgaaninen tuote, joka kestää kulutusta,
lämpöä ja korroosiota. Keraamit korvaavat osittain
metalleja. Esim. Al2O3, MgO, SiC, ZrO2 ja BN.
Adjektiivi, sanasta keraami.
Epäorgaaninen, erikoiskäyttöön tarkoitettu
tekokuitu. Esim. alumiinisilikaattikuitu, joka kestää
lämpöä enemmän, kuin lasi tai asbesti.
Teräs, jossa on hiiltä 0,25 - 0,6 %.
Valumenetelmä, jossa sula ohjautuu pyörivään
muottiin ja jähmettyy siinä.
Valssaamo, jonka lopputuotteet ovat n. Ø 30 …
100 mm. Karkea- ja hienovalssaamon välimuoto.
Kappale, jonka magneettisuus on pysyvää.
Valmistetaan esim. alnicoseoksesta, joka sisältää
alumiinia, nikkeliä, kobolttia ja terästä
Kristalli, tasavälinen avaruushila, jonka rakenneosia ovat atomit, ionit tai molekyylit. Jähmeä metalli koostuu kiteistä. Muoto äännöllinen
monitahokas.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Kidehila
Kristallgitter
Crystal lattice
Kidemuoto
Kristallform
Crystal form
Kiderakenne
Kristallstruktur
Crystal structure
Kieppi
Ring
Coil
Kierresaumattu putki
Spiralsvetsat rör
Spiral tube
Kierresaumahitsaus
Spiralfogsvetsning
Spiral joint welding

Ks. Hila.

Kiinteällä tuurnalla veto
Pluggdragning
Mandrel drawing

Kimmoraja
Elasticitetsgräns
Elastic limit

Kiteinen tila
Kristallisk tillstånd
Crystalline state
Kiteytyä
Kristallisera
Crystallize
Koelaitos
Pilotanläggning
Pilot plant
Koetus, koestus
Provning
Test
Koheesiovyöhyke
Kohesiv zon
Cohesive zone
Kokilli
Kokill
Mould
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Yleinen kaava, jolla atomit tai atomiryhmät ovat
pakkautuneena kiteessä. Näitä ovat mm. tilakeskinen kuutiollinen ja pintakeskinen kuutiollinen.
Atomien muodostama säännöllinen rakenne, jolla
atomit pakkautuvat hilojen ja atomiryhmien mukaisiksi kiteiksi monin eri tavoin.
Vyyhti. Kehälle säilytyksen tai toimituksen ajaksi
rengasmaisesti kiepitetty lankavalmiste.
Kierresaumahitsauksella tehty putki.
Hitsaus, jossa kelalla olevasta nauhasta tehdään
putkea taivuttamalla se ruuvikierteelle sylinterimäiseksi putkeksi ja hitsaamalla kierre tiiviiksi. Näin
saadaan hyvinkin suurihalkaisijaisia putkia.
Saumattoman tai hitsatun putken veto halkaisijan
pienentämiseksi tai seinämien ohentamiseksi. Veto
tehdään vetopenkissä, jossa vaunu vetää putkea
ja sen sisään asetettua tankoa ja sen päässä olevaa tuurnaavetokiven läpi. Näin voidaan valmistaa
hyvinkin ohuita putkia.
Ainetta kuormitettaessa raja, jolloin kasvava jännitys aiheuttaa kappaleelle plastisen muodonmuutoksen. Jännitysvenymäkuvaajassa oleva piste
(jännityksen arvo pisteessä), jolloin muutos tapahtuu. Kimmorajan jälkeen käyrän kulmakerroin laskee. Teräksille kimmorajana käytetään yleensä 0,2
% pysyvää venymää (Rp0,2).
Tila, jossa aineella on säännöllinen kiderakenne.
Tapahtuma, joksi kutsutaan sitä, kun aine saa
säännöllisen kiderakenteen. Metalli kiteytyy
jähmettyessään.
Laitos, jossa tehdään kokeellista tutkimusta. Esim.
tehtaiden uusia, tuotekehittelyssä olevia laitteita ja
prosesseja testataan koelaitoksissa. Koelaitokset
ovat yleensä pienempiä, mittakaavassa
n. 1/10 - 1/20 alkuperäisestä.
Kokeellinen selvitys siitä, täyttääkö materiaali tai
tuote sille asetetut vaatimukset.
Masuunin kuilun alaosassa oleva vyöyhke, jossa
panos pehmenee ja sulaa.
Muotti, johon valu tapahtuu. Jatkuvavalukokilli on
vesijäähdytteinen, kupariseinämäinen muotti,
jonka läpi teräs
valetaan ja jossa jähmettyminen alkaa.
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Koksaamo
Koksverk
Coking plant
Koksaus
Koksning
Coking, coke making

Laitos, jossa koksia valmistetaan. Sisältää yleensä
kymmeniä uuneja, jotka ovat eri työvaiheissa.
Koksaus uunissa kestää noin 14 - 20 tuntia.
Hienojakoisen kivihiilen tai hiiliseoksen kuumennus
900 - 1200 °C:ssa ilmalta suljetussa uunissa.
Koksauksen aikana haihtuvat aineet, kuten kaasut,
tervat, öljyt, vesi ja ammoniakki, tislautuvat.
Yleensä kivihiilestä koksaamalla valmistettu polttoja pelkistysaineaine, jota käytetään mm. masuuneissa Metallurgiselta koksilta vaaditaan hyviä lujuusominaisuuksia ja pieniä haitta-aineiden pitoisuuksia. Suomen masuuneissa käytettiin vuosien
1600…1900 aikana puuhiiltä.
Valssain, jossa on kolme valssia päällekkäin. Aihio
kulkee kahden alemman välistä toiseen suuntaan
ja palaa kahden ylemmän välistä takaisin.
Teräs, jota käytetään koneenosien valmistukseen.
Näitä ovat mm. yleiset rakenneteräkset, nuorrutusteräkset ja hiiletysteräkset. Koneenrakennusteräkset voivat olla seostamattomia tai seostettuja teräksiä.
Kuumavalssaus, jossa valssauksen suoritustapaa,
valssauspistojen lämpötilaa, reduktiota ja jäähdytystä voidaan säätää ja ohjailla prosessin aikana
niin, että tuotteen ominaisuudet saadaan toivotuiksi.
Lämmön tai aineen siirtyminen virtauksen avulla.

Koksi
Koks
Coke

Kolmivalssain
Triovalsverk
Three-high mill
Koneenrakennusteräs
Konstruktionsstål
Engineering steel
Kontrolloitu kuumavalssaus
Kontrollerad varmvalsning
Controlled hot rolling
Konvektio
Konvektion
Convection
Konvertteri
Konverter
Converter
Konvertteriprosessi (eli happikonvertteriprosessi)
Korkea-aloksi
Aloxid
High alumina
Korkeahiilinen teräs
Korkealujuuksinen teräs
Stål med hög hållfasthet
High strength steel
Korroosio
Korrosion
Corrosion
Korroosionkestävyys
Korrosionsbeständighet
Corrosion resistance
Korroosiosuoja
Korrosionsskydd
Corrosion protection
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Yleensä sylinterimäinen reaktioastia, jossa voidaan
esim. mellottaa raakarauta happipuhalluksen avulla teräkseksi tai hapettaa metallista kuparia sulfidisesta kuparikivestä.
Ks. Happikonvertteriprosessi.
Neutraali, tulenkestävä aine, jonka tyypillinen
aineosa on alumiinioksidi Al2O3 (yli 56 %). Käytetään vuorauksena valokaariuunien holveissa, teelmäuunien arinoissa ja kuoppauuneissa.
Ks. Runsashiilinen teräs.
Teräs, jonka murtolujuus on tyypillisesti yli 700
MPa.
Kemiallinen tai sähkökemiallinen ilmiö, jonka
vaikutuksesta aine vahingoittuu.
Aineen kyky välttyä korroosion vaikutukselta,
vastustaa korroosiota.
Käytetään, kun pyritään estämään korroosion syntymistä. Esim. pinnoittamalla (maalilla, muovilla
jne.), galvanoimalla tai uhrimetallia käyttämällä.
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Kovametalli
Hårdmetall
Hard metal

Seos, joka on valmistettu jauheesta puristamalla ja
sintraamalla ja joka kestää hyvin kuumuutta ja
kulutusta. Sisältää karbideja (esim. volframi-, titaani- ja vanadiinikarbidia) ja sideaineena kobolttia
ja nikkeliä.
Käsittely kromihapolla, joka passivoi aineen pintaa.
Tehdään sinkille/sinkitylle pinnalle valkoruosteen
syntymisen estämiseksi.
Tärkeä kromimineraali, FeCr2O4.
Nimitystä käytetään myös emäksisestä,
tulenkestävästä aineesta, jonka tyypilliset aineosat
ovat magesiumoksidi MgO (alle 25 %) ja
kromioksidi Cr2O3 (yli 25 %).
Hiilen ja kromin muodostama yhdiste Cr3C2 (muitakin Cr/C-suhteita esiintyy). Haitallinen muodostuessaan ruostumattoman teräksen raerajoille, sillä
heikentää korroosionkestävyyttä
Ks. Herkistyminen.
Emäksinen, tulenkestävä aine, jonka tyypilliset
aineosat ovat magesiumoksidi MgO (55 - 25 %) ja
kromioksidi Cr2O3
(15 - 32 %). Käytetään
vuoraukseen kuoppauuneissa ja valokaariuunien
kuonarajan yläpuolisissa osissa.
Pystysuorassa kuilumaisessa reaktorissa tapahtuva
prosessi esim. suorapelkistysmenetelmä, jossa
raaka-aine syötetään uunin yläpäästä ja alhaalta
virtaava pelkistyskaasu (H2 ja CO) pelkistää
rikastepelletit niiden laskeutuessa. Yleisin raudan
suorapelkistysmenetelmä on Midrex.
Erotin, jolla rikastetaan palamalmia ja esirikastetaan malmimursketta ennen jauhatusta heikko- tai
vahvamagneettisesti.
Sammutus, joka tapahtuu ilman vettä esim.
typpikaasun avulla, ks. Sammutus.

Kromatointi
Kromatering
Chromating
Kromiitti
Kromit
Chromite
Kromikarbidi
Kromkarbid
Chromium carbide

Kromimagnesia, kromimagnesiitti
Krommagnesit
Chrome magnesia

Kuilu-uuniprosessi
Schaktugnsprocess
Shaft furnace process

Kuivaerotin
Torrseparator
Dry separator
Kuivasammutus
Torrsläckning
Dry quencing
Kuivaveto
Torrdragning
Dry drawing

Kuollut mies
Död man
Dead man
Kuona
Slagg
Slag

Kuonagranuli
Slagggranul
Granulated slag
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Menetelmä, jota käytetään yleensä paksujen lankojen, tankojen ja putkien vedossa. Kuivavedossa
voiteluaine (talkin, kalkin ja talin sekoite, ns. saippuajauhe) ei toimi jäähdyttäjänä vaan pelkästään
liukastustehtävissä.
Masuunin pesässä oleva kiinteä koksi eli pesäkoksi.
Sulan pinnalla oleva, metallurgiseen prosessiin
osallistuva seos. Kuonalla voidaan mm. poistaa
epäpuhtauksia, suojella hapettumiselta ja sitä voidaan jatkokäyttää esim. lämpöeristeenä. Voi olla
emäksistä tai hapanta (ks. Emäksinen/hapan kuona).
Kuonasta nopealla vesijäähdytyksellä valmistettu
raemainen (halkaisija alle 5 mm), lasimainen
tuote. Käytetään mm. maanrakennusaineena.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Kuonakasa
Slagghög
Slag muck, slag pile
Kuonanmuodostaja
Slaggbildare
Slag forming agent

Käytetty kuona valetaan kuonakasaksi varastointialueelle, jossa se saa jäähtyä.

Kuonapartikkeli
Slaggpartikel
Slag particle
Kuonapelletti
Slaggpellet
Pelletized slag aggregate
Kuonapuhtaus
Slaggrenhet
Slag cleanliness
Kuonasulkeuma
Slagginneslutning
Slag inclusion
Kuoppauuni
Gropugn, värmgrop
Pit furnace, soaking pit
Kuorimuottikaavaus
Skalformning
Shell moulding

Kuorimuottivalu
Skalformgjutning
Shell mould casting
Kuormitus
Belastning
Loading
Kuparointi
Förkoppring
Coppering
Kupoliuuni
Kupolugn
Cupola furnace

Kutistumisonkalo
Krymphålighet
Shrinkage cavity
Kuulamylly
Kulkvarn
Ball mill
Kuumahauraus
Varmsprödhet
Hot shortness
METALLINJALOSTAJAT

18 (46)

Aineet, jotka muodostavat kuonaa. Esim. SiO2,
CaO ja MgO, jotka reagoivat toistensa kanssa
muodostaen silikaattisen kuonan. Kuona ei liukene
rautaan, vaan kohoaa kevyenä pinnalle kuonakerrokseksi.
Kuonakappale, -hiukkanen, -hitunen, -hiven, -jyvä,
-muru, -osanen.
Kevyt lämmöneristysaine, betonin runkoaine ja
sementin valmistusaine. Valmistetaan jäähdyttämällä kuonaa rummussa pienessä vesimäärässä.
Metallin puhtaus epämetallisista sulkeumista.
Yhteisnimitys oksideja ja mahdollisesti sulfideja
sisältäville sulkeumille metallin sisällä. Yleensä
haitallisia.
Ylhäältäpäin lastattava, kannella varustettu uuni.
Kuoppauunissa pidetään valanteita niin pitkään,
että lämpötilaerot tasaantuvat ja saadaan haluttu
valssauslämpötila.
Kuorimuottivalussa syntyvän kappaleen valamiseen tarvittavan muotin valmistaminen. Siinä metallinen malli kuumennetaan ja sen päälle laitetaan
hiekka-hartsi sekoitetta. Hartsi sitoo hiekan ja näin
syntynyt muotti kovetetaan vielä uunissa. Valu
tapahtuu syntyneeseen kuorimuottiin.
Valu, jolla valmistetaan mittatarkkoja muotteja.
Yleensä valettavien kappaleiden maksimipaino on
n. 50 kg. Ks. Kuorimuottikaavaus.
Rakenteeseen tai koesauvaan kohdistuvat ulkoiset
mekaaniset voimat. Lasketaan voimayksikkönä
pinta-alayksikköä kohden (N/mm2 = MPa).
Esineen tai kappaleen päällystäminen kuparikerroksella. Tehdään tavallisesti elektrolyyttisesti.
Pystysuora kuilu-uuni, jossa panostettu materiaali
liikkuu alaspäin ja kuumennuskaasut nousevat
vastavirtaan alhaalta ylöspäin. Käytetään esim.
valimoraudan valmistukseen, jolloin kupoliuuniin
panostetaan romua ja harkkoa sekä koksia ja
alapäästä puhalletaan esikuumennettua ilmaa.
Panos sulaa ja hiilettyy.
Valanteeseen jähmettymisen aikana syntynyt
ontelo.
Vaakasuoran akselin ympäri pyörivä lieriö, jossa
mineraaliaines jauhetaan metallisilla kuulilla.
Metallin huono kyky kestää plastisia muodonmuutoksia kuumana. Esim. teräksessä rikki aiheuttaa
kuumahaurautta.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Kuumailma-rengasputki
Ringtromma
Bustle pipe
Kuumalujuus
Varmhållfasthet
High temperature strength
Kuumamuokkaus
Varmbearbetning
Hot working
Kuumanauhavalssaamo
Varmbandverk
Hot strip mill
Kuumaoikaisukone
Varmriktmaskin
Hot straightening machine, hot leveller
Kuumareduktio
Varmreduktion
Hot reduction
Kuumasinkitys
Varmförzinkning
Hot dip zinc coating

Masuunia kiertävä putki, josta esikuumennettu
ilma puhalletaan hormien kautta masuunin pesään.
Aineen kyky pysyä mahdollisimman muuttumattomana korkeissakin lämpötiloissa.

Kuumavalssaus
Varmvalsning
Hot rolling
Kuutiohila, pintakeskinen (austeniitti)
Gitterkub, ytcentrerad (austenit)
Cubic lattice, face centered (austenite)
Kuutiohila, tilakeskinen (ferriitti)
Gitterkub,
Cubic lattice, body centered
Kvartovalssain (eli nelivalssain)
Kvartovalsverk
Four-high rolling mill
Kvartsihiekka
Kvartssand
Quartz sand
Kylmämuokkaus
Kallbearbetning
Cold working

Kylmäsitkeys
Kallseghet
Cold toughness
Kylmätaonta
Kallsmidning
Cold hammering, cold forging
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Muokkaus, joka tapahtuu rekristallisaatiolämpötilan
yläpuolella.
Jatkuva- tai puolijatkuvatoiminen valssaamo, jossa
nauha kuumavalssataan halutunlaiseksi,
jäähdytetään vesisuihkulla ja kelataan rullalle.
Kone, jossa lomittain sijoitetut rullat oikaisevat
niiden välissä kulkevan levyn.
Saumattomien putkien valmistusvaihe, jossa valssauksen jälkeen putken muoto ja mitat tarkennetaan usean rullasarjan avulla.
Materiaalin pinnoittaminen sulaan sinkkiin
upottamalla korroosiolta suojaamiseksi. Kuumasinkityksestä käytetään myös virheellisesti nimitystä
galvanointi, ks. Galvanointi.
Valssaamalla tapahtuva kuumamuokkaus.
Rakenne, jossa atomit/molekyylit, tarkasteltaessa
kiteen pienempää osaa (yksikkökoppia), sijaitsevat
sen nurkissa ja sivutahkojen keskipisteissä. Esim.
austeniitilla rauta-atomit sijaitsevat kuution nurkissa ja sivutahkojen keskipisteessä.
Rakenne, jossa atomit/molekyylit, tarkasteltaessa
kiteen pienempää osaa (yksikkökoppia), sijaitsevat
sen nurkissa ja keskuksessa. Esim. ferriitillä rautaatomit sijaitsevat kuution nurkissa ja sen keskuksessa.
Ks. Nelivalssain.
Kvartsista eli piidioksidista (SiO2) koostuva hiekka.
Muokkaus, joka tapahtuu rekristallisaatiolämpötilan
alapuolella, yleensä huoneenlämpötilassa.
Tehdään esim. takomalla, valssaamalla, vetämällä,
taivuttamalla tai pursottamalla. Kylmämuokkaus
yleensä lisää materiaalin lujuutta ja alentaa sitkeyttä.
Aineen kyky säilyttää sitkeytensä matalissa lämpötiloissa (pakkasessa).
Kylmämuokkaus, joka tehdään takomalla.
Ks. Kylmämuokkaus, Takominen.
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Kylmävalssaus
Kallvalsning
Cold rolling
Kylmäveto
Kallsträckning
Cold drawing

Valssaamalla tapahtuva kylmämuokkaus. Käytetään eritisesti ohutlevyn ja nauhan valmistuksessa

Kääntörullarata
Vändrullbana
Turn roller table
Laakeri
Lager
Bearing
Laatu
Kvalitet
Quality
Laatujärjestelmä
Kvalitetssystem
Quality system
Laatupolitiikka
Kvalitetspolitik
Quality policy
Lamelli
Lamell
Lamella
Laminointi
Laminering, sammanklistring
Lamination
Langan syöttö
Tråd matning
Wire feeding
Lanssi
Lans
Lance
Laserhitsaus
Lasersvetsning
Laser welding
Laskuaukko
Tapphål
Taphole
Lastuaminen
Spånskärande bearbetning
Machining
Lastuttavuus
Skärbarhet
Machinability
Lattatanko
Plattstång
Flat bar
Lattatankoaihio, -teelmä
Plattstång ämne
Flat bar billet
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Langan, tangon ja putken valmistusmenetelmä,
jossa tavallisesti kuumavalssattu aihio vedetään
huoneen lämpötilassa kovaan aineeseen tehdystä
reiästä, jolloin se muokkautuu ja lujittuu.
Apulaite valssaamossa, jolla aihio saadaan käännettyä. Ks. Rullarata.
Kone-elin, osa, joka tukee tai ohjaa liikkuvaa
koneenosaa, yleensä akselia.
Ominaisuuksien kokonaisuus. Niiden perusteella
arvioidaan tuotteen kelpoisuus tarkoitukseensa.
Järjestelmä, jolla haluttua laatua pidetään yllä.
Laatujärjestelmän ylin ohje, jonka yritysjohto määrittelee.
Ohut levy tai liuska, joka on osa kerroksellista
rakennetta. Myös kahdesta metallifaasista koostuva kerroksellinen rakenne, esimerkiksi perliitti.
Levyjen, kalvojen tms. liittäminen kerrosmaiseksi
materiaaliksi, jotta kappaleeseen saataisiin toivotut
ominaisuusyhdistelmät.
Seos- ja tiivistysaineiden lisääminen terässulaan
johtamalla kiepillä olevia, jauheilla täytettyjä ohutseinäisiä teräsputkia, ydintäytelankaa.
Konvertteriin, valusankoon tai vastaavaan
ylhäältäpäin laitettu putki, jota pitkin happi tai
muu kaasu saadaan puhallettua sulaan. Käytetään
myös jauheiden injektoinnissa.
Koherentin valon, eli samassa vaiheessa olevien
valoaaltojen avulla tehtävä hitsaus. Laserin suuren
energiatiheyden ja tarkkuuden ansiosta laserhitsaus on hyvin yksityiskohtainen hitsausmenetelmä.
Masuunin pesän alaosassa oleva reikä, josta joko
raakarauta ja/tai kuona lasketaan pois.
Kappaleen työstäminen terällä lastua poistaen.
Aineen ominaisuus, kuvastaa lastuamisen helppoutta.
Tanko, jonka poikkileikkaus on suorakaiteen muotoinen ja joka on valssattu kaikilta neljältä sivulta.
Paksuus on yleensä vähintään 5 mm ja leveys
enintään 150 mm.
Lattatangoksi valssattava aihio, teelmä.
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LD-menetelmä
LD-process
LD-process, BOP

Perus konvertteriprosessi, jossa happi puhalletaan
konvertteriin ylhäältä lasketun lanssin kautta suurella nopeudella. Happivirta sekoittaa kuonan ja
raudan emulsioksi, hapettaen ensin piin ja jonkin
verran mangaania ja rautaa. Tämän jälkeen alkaa
varsinainen hiilen palaminen hiilidioksidiksi. Kehitettiin Itävallassa 1950-luvulla (LD tulee Linzin ja
Donawitzin kaupunkien mukaan). Tunnetaan Amerikassa nimellä BOP (Basic Oxygen Process).
Menetelmä, jossa hienojakoinen kiinteä materiaali
saatetaan kaasuvirtauksen avulla leijuvaan tilaan,
jolloin systeemin lämmön- ja aineensiirtoominaisuudet paranevat. Menetelmää sovelletaan
mm. hienojakoisen rautarikasteen pelkistämiseen
perättäisissä paineistetuissa reaktoreissa maakaasusta tehdyllä kaasulla. Esim. Finmet-prosessi.
Levyn valssaukseen tarkoitettu tavallisesti jatkuvavalettu aihio. Levyaihioiden paksuus on vähintään
50 mm ja leveys enemmän kuin kaksi kertaa paksuus.
Valssain, jolla saadaan valmistetuksi leveitä,
tasomaisia kappaleita. Tällaisena toimii esim.
vaihtosuuntainen nelivalssain.
Vesi tai neste, jossa pieniä kiinteitä ainehiukkasia.
Hiukkaset eivät vajoa pohjaan, eivätkä nouse pintaan nopeasti, mikä aiheuttaa lietteen sameuden.
Aine, joka on sekoitettu veteen tai nesteeseen
niin, että syntyy liete, on lietetty.

Leijupatjamenetelmä
Fluidiseradbädd
Fluidized bed method

Levyaihio
Plåtämne, slab
Slab
Levyvalssain
Plåtvalsgata
Plate rolls
Liete
Slam
Slime, slurry
Lietetty
Uppslammad
Slurried
Liittorakenne
Samverkanskonstruktion
Compound structure
Linkoaminen
Centrifugering
Centrifugation
Liuotushehkutus
Upplösningsglödning
Solution annealing
Logistiikka
Logistik
Logistics
Lohkomurtuminen
Klyvbrott
Cleavage fracture
Loppupelkistys
Slutreduktion
Final reduction
Lopputuote
Slutprodukt
End product
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Rakenne, jossa kaksi tai useampia eri materiaaleja
on liitetty yhtenäiseksi esim. puristusliitoksella,
liimaamalla tai hitsaamalla.
”Keskipakovoimaan” perustuva menetelmä. Esim.
massausmenetelmä, jossa tulenkestävä aine lingotaan kohteeseen. Käytetään esim. senkkojen ja
hehkutusuunien kattorakenteiden vuoraamiseen.
Kuumennus, jossa teräksessä erkautuneet karbidit
saadaan liukenemaan takaisin. Esim. suoritetaan
ruostumattoman teräksen mekaanisten ominaisuuksien ja korroosionkestävyyden parantamiseksi.
Tieto- ja materiaalivirtojen hallinta
Murtuminen kiteiden läpi tiettyjä hilatasoja
myöten.
Pelkistysprosessin viimeinen vaihe esim.
suorapelkistyksessä tai masuuniprosessissa.
Suunniteltuun jalostusasteeseen saakka valmistettu tuote, jota tehdas/laitos ei enää muokkaa
enempää. Toimitetaan sellaisena asiakkaalle.
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Louhinta
Brytning
Mining, excavation

Mineraalin, metallin tms. kaivaminen paikasta,
jossa sitä on runsaasti. Louhiminen voidaan
suorittaa maan päällä avolouhoksessa tai kaivoksessa maanalaisissa tunneleissa. Murske, joka louhinnassa saadaan rikastetaan ennen käyttöä.
Kyky kestää rasituksia ja kuormitusta. Mekaanisen
jännityksen aiheuttaman murtumisen suuruus
2
(N/mm ). Esim. veto-, puristus- ja taivutuslujuus.
Materiaalin kyky johtaa lämpöä. Yksikkö W/mK
(Watti/metri×Kelvin).

Lujuus
Hållfasthet
Strength
Lämmönjohtavuus
Värmeledningsförmåga
Thermal conductivity
Lämpöjännitys
Värmespänning, termisk spänning
Thermal stress
Lämpökäsittely
Värmebehandling
Heat treatment
Läpityöntöuuni
Genomskjutningsugn
Pusher (type) furnace
Maalaustela
Målningsrulle
Paint roller
Magneettinen rikastus
Magnetisk anrikning
Magnetic separation
Magnesiitti
Magnesit
Magnesite

Magnesiittikromi, magnesiakromi
Magnesiakrom
Magnesiachrome

Magnetiitti
Magnetit
Magnetite
Magnetiittimalmi
Svartmalm
Magnetite ore
Malmi
Malm
Ore
Manipulaattori
Manipulator
Manipulator
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Mekaaninen jännitystila, joka syntyy lämpölaajenemisilmiön seurauksena, jos kappale ei saa
vapaasti laajeta tai supistua. Aineen lujuuden
ylittyessä kappale murtuu joko välittömästi tai
kuormituksen alla.
Käsittely, jossa aineen ominaisuuksia muutetaan
kuumentamalla, eri lämpötiloissa pitämällä, jäähdyttämällä tai sammuttamalla. Esim. hehkutus ja
karkaisu.
Jatkuvatoiminen uuni, jossa aihiot ja teelmät
kuumennetaan ennen viimeistelyvalssausta. Ne
siirtyvät kuljettimella rivissä hitaasti ja lämpenevät
näin tasaisesti.
Maalauksessa käytettävä sylinterimäinen valssi,
jolla väriä siirretään maalattavaan pintaan. Ks.
Telamaalaus.
Arvomineraalit erotetaan sivukivestä joko kuivatai märkäerottimella. Märkäerotin erottaa veteen
jauheena lietetyn magneettisen malmin ja kuivaerotin magneettiset mineraalipalat murskeesta.
Tärkeä hyötymineraali, MgCO3. Nimitystä
käytetään myös emäksisestä, tulenkestävästä aineesta (magnesiasta), jonka tyypillinen aineosa on
magnesiumoksidi MgO (yli 80 %). Sitä käytetään
vuoraukseen valokaariuuneissa ja happipuhalluskonverttereissa.
Emäksinen, tulenkestävä aine, jonka tyypillisiä
aineosia ovat magnesiumoksidi, MgO (80 % 55 %) ja kromioksidi Cr2O3 (8 - 20 %). Käytetään
vuoraukseen valokaari-, kalkki ja sementtiuuneissa.
Rautamineraali (Fe3O4), joka sisältää 72 %
rautaa. Voimakkaasti magneettinen.
Mineraaliesiintymä, jossa on magnetiittia niin
paljon, että siitä on kannattavaa louhia.
Mineraaliesiintymä, josta on taloudellisesti kannattavaa louhia.
Mekaaninen kaukokäsittelylaite, jonka avulla
voidaan helpottaa esim. suurien, kuumien ja raskaiden kappaleiden käsittelyä.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Martensiitti
Martensit
Martensite

Hiiliylikyllästetty ferriitti, kidemuoto tilakeskeinen
kuutiollinen, lievästi tetragoninen, kova ja hauras,
kovuus hiilipitoisuudesta riippuen 250…950 HV.
Syntyy, kun austeniitti sammutetaan hyvin nopeasti. Syntyneen martensiitin hiilipitoisuus sama
kuin austeniitin, josta se syntyi. Nimitystä käytetään nykyään myös kaikista martensiittimekanismin (ilman diffuusiota tapahtuvan reaktion) välityksellä syntyneistä faaseista missä metallissa hyvänsä. Ks. myös Sälemartensiitti.
Teräs, jonka kiderakenne on huoneenlämpötilassa
martensiittinen tai on sellaiseksi karkaistavissa.

Martensiittinen teräs
Martensitiskt stål
Martensitic steel
Massaus
Infodring med eldfast massa
Lining with refractory mass
Masuuni
Masugn
Blast furnace
Masuunikaasu
Masugngas
Blast furnace gas

Masuunilaitos
Masugnsverk
Blast furnace plant
Masuunin pesä
Ställ
Blast furnace hearth
Matalahiilinen teräs
Lågkoligt stål, lågkolhaltig stål
Low carbon steel
Matalalujuuksinen teräs
Stål med låg hållfasthet (”mjukt stål”)
Low strength steel (”soft steel”)
Mekaaninen kuorinta
Mekanisk barkning
Mechanical debarking

Mekaaninen ominaisuus
Mekanisk egenskap
Mechanical property
Mellotus/mellottaminen
Färskning
Decarburization, reforming
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Vuorausmenetelmä, jossa tulenkestävää massaa
valetaan, sullotaan tai lingotaan uuneihin tai muihin korkeiden lämpötilojen kanssa tekemisissä
oleviin rakenteisiin.
20…60 m korkea tornimainen, tiilellä vuorattu
uuni. Siihen panostetaan rautamalmia/sintteriä,
koksia ja joskus myös kalkkikiveä. Pelkistysreaktioiden kautta saadaan raakarautaa.
Masuunireaktioiden seurauksena masuuni tuottaa
kaasuja yli oman tarpeensa, joten kaasuja käytetään esilämmittimien lämmittämiseen ja polttoaineena mm. sähkön tuottamiseen. Koostumus:
22…23 % CO, 22…23 % CO2, 5…6 % H2, loput:
N2, H2O ja pölyä.
Koko se osa tehtaasta, jossa tapahtuu raudan
valmistusta.
Korkean masuunin alaosa, johon masuunikuilu
päättyy. Pesän alaosassa on raudan laskuaukkoja
vähän ylempänä kuonan laskuaukko. Aivan pesän
yläpäässä on hormit, joista esilämmittimissä
lämmitetty ilma puhalletaan masuuniin.
Ks. Niukkahiilinen teräs.
Teräs, jonka murtolujuus on tyypillisesti
n. 300…400 MPa.
Epätoivotun aineen mekaaninen poistaminen tuotteen päältä. Käytetään usein oksidikerroksen poistamiseksi pehmeästä langasta. Voidaan
suorittaa taivuttamalla lankaa voimakkaasti rullien
välissä ja harjaamalla se tämän jälkeen pyörivillä
teräsharjoilla.
Näitä ovat mm. veto-, puristus-, taivutus ja
iskusitkeys sekä kovuus.
Käsittely, jossa raakarauta muutetaan teräkseksi
konvertterissa poistamalla siitä ylimääräinen hiili.
Tapahtuu korkeassa lämpötilassa. Ks. Konvertteri,
Mellotusreaktio.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Mellotusreaktio
Färskningsreaktion
Decarburization reaction
Meltorauta
Färskjärn, mjukjärn
Refined iron, soft iron
Metallimikroskooppi
Metallmikroskop
Metal microscope

[C]Fe + [O] = CO
Fe=Rauta, O=Happi, C=Hiili

Metallipartikkeli
Metallpartikel
Metal particle
Metallurginen koksi
Metallurgisk koks
Metallurgical coke
Midrex-menetelmä
Midrex-process
Midrex process
MIG-hitsaus
MIG-svetsinig
Metal Inert Gas Arc Welding

Mikrorakenne
Mikrostruktur
Microstructure
Mikseri
Blandare
Mixer
Mineraali
Mineral
Mineral
Mineraaliöljy
Mineralolja
Mineral oil
Mittatoleranssi(alue)
Tolerans, måttolerans
Tolerance
Monoksidi
Monoxid
Monoxide
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Rautaseos, jossa ei ole hiiltä tai sitä on vain
erittäin vähän, pelkkää ferriittiä.
Valomikroskooppi, jolla tutkitaan metallien rakenteita. Koska metallit eivät läpäise valoa, näyte valaistaan objektiivin suunnasta. Suurennukset ovat
50…1000×
Metallinen ainehiukkanen.
Koksi, jolla on metallurgisiin käsittelyihin sopivia
erikoisominaisuuksia kuten hyvä mekaaninen
lujuus, alhainen tuhkapitoisuus, alhainen rikkipitoisuus, alhainen alkalien määrä ja haihtuvien aineiden pitoisuus alle 1 %.
Yleisin ja johtava suorapelkistysmenetelmä, jossa
pelkistys tapahtuu masuunimaisessa kuilu-uunissa.
Alhaalta ylöspäin virtaava kaasu pelkistää rikastepelletit.
Oikeastaan MIG/MAG-hitsaus, kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari sulaa lisäainelangan ja hitsattavan
kappaleen välissä suojakaasun, tavallisesti argon,
ympäröimänä. Lisäaine on ohutta metallilankaa,
jonka koostumus on yleensä lähes sama kuin perusaineella. Ks. Valokaari.
Aineen rakenne suurennettuna niin, että rakeet ja
raerajat voidaan jo erottaa. Tutkitaan valo- ja
elektronimikroskooppien avulla.
Magnesiitillä vuorattu lieriö, joka toimii
raakaraudan koostumuksen tasausastiana ja
varastointitilana. Mikseri voi olla myös sijoitettu
rautatievaunuun, ns. torpedosenkka. Lämpötila
mikserissä on n. 1400…1450 °C.
Mineraali eli kivennäinen on luonnossa kiinteässä
muodossa esiintyvä alkuaine tai epäorgaaninen
yhdiste, jolla on tietty koostumus ja tavallisesti
säännöllinen kiderakenne. Esim. kvartsi ja maasälvät.
Kivennäisöljy, joka sisältää pääasiassa hiilivetyseoksia. Esim. maaöljy, liuskeöljy ja niiden
tuotteet (bensiini, petroli).
Alue, jolla mittaustulos voi vaihdella. Esim. 1 mm
± 0,1mm.
Yhdiste, jossa on vain yksi happiatomi. Esim. CO =
hiilimonoksidi.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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MPa

Pascali on paineen perusyksikkö ja M edessä tarkoittaa Megaa (=106). Teräksessä ilmeneviä jännityksiä käsitelteäessä käytetään yksikkönä megapascalia. 1 MPa = 1 N/mm2 = 10 bar (baari on
myös paineen yksikkö).
Aineen lujittuminen kylmämuokkauksessa.

Muokkauslujittuminen
Deformationshårdnande
Work-hardening, strain hardening
Muottitaonta
Sänksmidning
Die forging
Muovattavuus
Deformbarhet
Deformability, ductility
Murskaus
Krossning
Crushing
Murske
Kross
Breaker product
Murtuma
Brott
Break, fracture
Myöstöhehkutus
Avspänningsglödning
Stress relieving
Myötöjuova
Flytfigur
Lüder´s Line, stretcher strain
Myötöraja
Sträckgräns
Yield stress
Märkäerotin
Våtavskiljare
Wet separator
Märkäveto
Våtdragning
Wet drawing
Nauha
Band
Strip
Nauhakela
Bandspole
Strip coil
Nauhasintraamo
Bandsinterverk
Band sintering plant
Nauhavalu
Bandgjutning
Strip cast
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Taonta, jossa valmistettavalle kappaleelle on määrätty muoto. Yleensä aihio taotaan/puristetaan
kahden muotin välissä.
Aineen kyky muovautua repeämättä.
Rikastuksen ensimmäinen vaihe. Voidaan suorittaa
karkea- tai hienomurskauksena.
Murskauksesta saatava tuote.
Suurempi halkeama, kuin särö. Syntyy sisäisten
tai/ja ulkoisten jännitysten vaikutuksesta ja voi
ilmetä pintamurtumana tai kappaleen jakavana ja
rikkovana murtumana.
Jännitysten poistohehkutus. Siinä kappale kuumennetaan tiettyyn lämpötilaan jännitysten laukeamiseksi ja jäähdytetään hitaasti aineen rakenteen oleellisesti muuttumatta.
Pitkänomainen pintavirhe. Syntyy, kun rasituksen
alla kappaleen myötöraja ylittyy.
Se jännitys, jolla kappaletta kuormitettaessa saadaan aikaan plastinen eli pysyvä muodonmuutos.
Vetokokeen kulkua kuvaavassa jännitys-venymäkäyrässä myötöraja näkyy selvänä epäjatkuvuuskohtana.
Erotin, jolla rikastetaan veteen lietettyä, jauhettua
malmia heikko- tai vahvamagneettisesti.
Vetomenetelmä, jossa voiteluaine toimii sekä
jäähdyttäjänä että voitelijana. Voiteluaineena on
usein saippua- tai rasvaseosten vesiliuoksia tai
öljyseoksia.
Valssattu ohut levytuote, joka valssauksen viimeisen piston jälkeen kelataan rullaksi.
Nimitys kokonaisuudelle, joka sisältää kelaimen ja
sen päälle kieritetyn nauhan tai pelkän kieritetyn
nauhan.
Jatkuvatoiminen sintraamo, jossa kuljetusalusta
toimii arinana.
Jatkuvavalumenetelmä, jossa tavoitteena on mahdollisimman ohut aihio. Seuraavassa kuumavalssauksessa ohentamisen eli reduktion tarve on pieni.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Nelivalssain (eli kvartovalssain)
Kvartovalsverk
Four-high rolling mill

Valssain, jossa on neljä valssia päällekkäin. Aihio
kulkee kahden keskimmäisen työvalssin välistä ja
kaksi ulompaa valssia toimivat tukivalsseina kuormitusta tasaten. Käytetään mm. paksun levyn
kuumavalssauksessa ja kylmävalssauksessa.
Ei hapan eikä emäksinen. pH 7.

Neutraali
Neutral
Neutral
Neutralointi
Neutralisation, neutralisering
Neutralization
Niukkahiilinen teräs
Lågkolhaltigt stål
Low carbon steel, mild steel
Niukkaseosteinen teräs
Låglegerat stål
Low-alloy steel
Normalisointi
Normalisering
Normalizing
Normalisointihehkutus
Normaliseringsglödgning
Normalizing annealing
Normalisointivalssaus
Normaliserande valsning
Normalizing rolling
Nostopöytä
Lyftbord, vippbord
Lifting table
No-twist-blokki
No-twist-block
No-twist-block
Nousuvalu
Stiggjutning
Rising casting
Nuorrutus
Seghärdning
Quenching and tempering
Nuorrutusteräs
Seghärdningsstål
Tempering steel
OBM-konvertteri
OBM-konverter
OBM converter, Q-BOP converter
Offshore-rakenne
Offshore-konstruktion
Offshore-construction
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Toimenpide, jonka tuloksena happamasta tai
emäksisestä liuoksesta syntyy neutraali liuos.
Teräs, jossa on hiiltä alle 0,05…0,25 %.
Teräs, jossa on seosaineiden kokonaismäärä ei
ylitä 5 %. Käytetään esim. rakenneteräksenä ja
koneenrakennusteräksinä.
Teräksen lämpökäsittely, jossa raekokoa pienennetään ensin kappaletta kuumentamalla ja sitten
antamalla jäähtyä vapaasti ilmassa. Näin lisätään
sitkeyttä ja tasataan mekaanisia ominaisuuksia.
Tulos: ferriittis-perliittinen rakenne.
Hehkutus, joka tehdään terästuotteen normalisoimiseksi. Ks. Normalisointi.
Valssaus, jossa lämpötilaa, valssausnopeutta ja
valssauksen jälkeistä jäähdytystä säätämällä aikaansaadaan normalisoiva vaikutus. Normalisointivalssauksella voidaan valmistaa lujia ja sitkeitä
teräksiä ilman erillistä lämpökäsittelyä.
Apulaite valssaamossa, jolla voidaan kohottaa ja
laskea aihiota.
Kovametallista tehty 6…10 parin ryhmävalssain,
jossa valssiparit sijoittuvat 90° kulmassa toisiinsa
nähden.
Valanteiden valumenetelmä, jossa sula valetaan
keskiökokilliin, josta se valukanavia pitkin siirtyy
valukokilleihin täyttäen ne alhaalta ylöspäin.
Teräksen kaksivaiheinen lämpökäsittely, jossa
kappale karkaistaan ja hehkutetaan eli päästetään,
noin 450…650 °C:n lämpötilassa. Nuorrutuksella
saavutetaan erinomainen lujuuden ja sitkeyden
yhdistelmä.
Karkeneva teräs, joka soveltuu nuorrutukseen.
Nuorrutusterästen hiilipitoisuus on noin 0,25…0,50
%. Ne ovat seostamattomia tai seosteräksiä, tyypillinen koostumus 1% Cr, 0,2 % Mo.
Pohjapuhalluskonvertteri, jossa happi puhalletaan
konvertteriin pohjassa olevien suuttimien kautta.
OBM-konvertterissa fosfori saadaan kuonaan hyvin.
Merialueella sijaitseva rakennelma, esim. öljynporauslautta.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Ohutlevy
Tunnplåt
Sheet

Kuuma tai kylmävalssattu levytuote, jonka paksuus
on alle 3 mm. Ohutlevy voidaan valmistaa valssaamalla, leikkaamalla raakalevystä tai oikaisemalla.
Kevytrakenteinen rakenneputki, jonka seinämät
ovat lujat, mutta ohuet. Käytetään mm. puutarhakalusteisiin ja –työkaluihin, huonekaluihin ja urheiluvarusteisiin.
Hapen muodostama yhdiste, jossa hapen valenssi
on –II. Happi muodostaa oksideja kaikkien muiden
paitsi jalokaasujen ja jalometallien kanssa.
Malmimineraali, joka on metallin ja hapen yhdiste
ja joka on erotettu sivukivestä.

Ohutseinäputki
Tunnväggrör
Thin-walled tube
Oksidi
Oxid, oksid
Oxide
Oksidirikaste
Oxidisk koncentrat, oksidisk slig
Oxide concentrate
Oksidisulkeuma
Oxidinneslutning
Oxide inclusion
Ominaispainoerotus
Specifik vikt separation
Specific weight separation
Paippi
Pipe
Pipe
Palamalmi
Styckemalm
Lumpy ore
Palkki
Balk
Balk, beam
Palloutuminen, palloutushehkutus
Sfäroidisering
Spheroidization

Palo-onkalo
Förbränningszon
Raceway
Panos
Charge
Charge
Panoshehkutus
Satsglödning
Batch Annealing, BA
Panosprosessi
Batch processing
Batch process
Panostus
Chargering
Charging
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Metallissa (teräksessä) yleisesti esiintyvä
kuonasulkeuma, joka koostuu oksideista. Suuret
sulkeumat tai jonomaiset muodostelmat saattavat
heikentää teräksen ominaisuuksia.
Raskas mineraali erotetaan sivukivestä altaassa,
jolloin metallinen mineraali laskeutuu pohjalle
kevyttä sivukiveä nopeammin.
Ks. Imuontelo.
Murskauksen jälkeen erotettu kappalemainen
malmi, jota voidaan suoraan käyttää metallurgisessa prosessissa. Esim. masuuneissa ja ferrokromiuuneissa käytetään palamalmia.
Rakennusosa, jonka kautta pystysuorat kuormitukset välittyvät tukipisteisiin.
Erkauman taipumus palloutua hehkutettaessa, sillä
näin saadaan mahdollisimman pieni pintaenergia.
Perliitti palloutetaan hehkuttamalla teräskappaletta
pitkiä aikoja n. 700 °C:ssa. Saavutettava rakenne,
karbidipalloja ferriittipohjalla on hyvin pehmeä.
Käytetään mm. kylmätaottaville aihioille.
Alue masuunin pesässä, jossa hormeista puhallettu
kuuma ilma polttaa koksia kiivaimmin, lämpötila n.
2300 °C.
Reaktioon, uuniin, erotukseen tms. laitettavat tai
kerralla lisättävät raaka-aineet tai lämpökäsiteltävät kappaleet.
Hehkutus, joka tehdään panostyyppisesti eli tietty
panos hehkutetaan kokonaisuudessaan kerralla.
Ks. Panos, Hehkutus.
Epäjatkuva prosessi. Esimerkiksi teräs valmistetaan romupanoksesta tai raaka-rautapanoksesta
sulatuksittain.
Panoksen valmistelu, lisääminen tai täydentäminen.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Panostuslaitteisto
Chargeringsutrustning
Charging device

Esim. masuunin yläpäässä oleva laitteisto, joka
säätelee raaka-aineiden panostusta masuuniin.
Se on kaasunpitävä, joten masuunikaasut eivät
karkaa panostuksen aikana. Lämpökäsittelyjä on
automatisoitu mm. panostuslaitteiden avulla.
Valssain, joka koostuu kahdesta valssista. Valanne
kulkee edestakaisin valssien välissä ja pitenee ja
ohenee jokaisella läpimenolla.
Paineen perusyksikkö (Pa = newton/m2). Ks. MPa.
Metallin (seoksen) normaalipotentiaalin kohoaminen (esim. anodisen polarisaation seurauksena)
niin, että sen asema sähkökemiallisessa jännitesarjassa muuttuu. Passivoitunut metalli esiintyy usein
vetyyn nähden jalona metallina. Ruostumattoman
teräksen pintaan syntyy ilmassa passiivinen kromioksidikerros.
Menetelmä, jossa metallisulfidit kuumennetaan
ilmavirrassa, hapettuminen. Tuloksena metallioksidia ja rikkidioksidia.
Runsashiilisten lankojen isoterminen käsittely lyijykylvyssä kahdessa osassa: ensin 1000 °C:ssa
austenitointi ja sitten 450...600 °C:ssa perlitointi.
Patentointi tehdään veto- ja lujuusominaisuuksien
parantamiseksi.
Ainekerros, levymäinen muoto, jollaiseksi esim.
sintteriseos levitetään sintrauskoneen arinalle.

Parivalssain
Duovalsverk
Duo-mill, two-high stand
Pascal
Passivoituminen
Passivering
Passivation

Pasutus
Rostning, röstning
Roasting
Patentointi
Patentering
Patenting
Patja
Bädd
Bed
Pehmeäksihehkutus
Mjukglödgning
Soft annealing

Peittaus
Betning
Pickling
Peittaushappo
Betningssyra
Pickling acid
Peittaushäviö
Betningsförlust
Pickling loss
Peittauslinja
Betningslinje
Pickling line
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Lämpökäsittely, jonka tavoitteena on teräksen
pehmentäminen esimerkiksi työstöä varten. Lämpötilat ja pitoajat riippuvat hiilipitoisuudesta. Jos
kovuuden alenemisen vaatimus ei ole suuri, esim.
takoaihioiden kylmäleikkausta varten, käytetään
ns. alikriittistä hehkutusta lämpötila-alueella
670...700. Pyrittäessä suurempaan kovuden alenemaan ja perliittisen rakenteen palloutumiseen,
käytetään ylikriittistä hehkutusta 720...750 °C ja
hyvin hidasta jäähdytstä. Pitoajat voivat olla 30
tuntia, ks. Palloutuminen.
Menetelmä, jolla metallin pinnasta poistetaan oksidikerros tai muu pinta-aines (kuten ruoste) upottamalla se sopivia kemikaaleja sisältävään liuokseen (esim. laimea happo), jotka vaikuttavat pintakerrokseen, mutta eivät mainittavasti metalliin.
Happo, jolla suoritetaan peittaus. Yleisimmät
peittaushapot ovat rikki-, suola- ja fosforihappo.
Peitatessa pinta-aineksen poistamisen mukana
pois lähtevä varsinainen metalli, jota ei poisteta
tarkoituksella. Peittauksen aikana syntyvää metallihäviötä kutsutaan peittaushäviöksi.
Jatkuvatoiminen tuotantolinja, jossa hilsekerrosta
poistetaan kuljettamalla tuote peittausaltaiden
läpi.
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Pelkistin
Reduktionsmedel
Reducing agent
Pelkistyminen
Reduktion
Reduction
Pelkistys/pelkistäminen
Reduktion, reducering
Reduction
Pelletointi
Pelletisering
Pelletizing

Aine, joka luovuttaa elektroneja.

Pelletti
Pellet
Pellet
Perliitti
Perlit
Perlite

Perlitointi
Perlitisering
Perlitizing
Perättäisvalssaamo (eli jatkuvavalssaamo)
Pesutorni
Tvättorn
Washing tower
pH

Pintahie
Polerprov
Ground and polished specimen
Pintakarkaisu
Ythärdning
Case hardening, surface hardening

Pintakäsittely
Ytbehandling
Surface treatment
Pintapaine
Yttryck
Surface pressure
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Aine ottaa vastaan elektroneja toiselta aineelta.
Masuuniprosessissa hiili, hiilimonoksidi ja vety pelkistävät raudan oksideja.
Tapahtuma, jossa pelkistin luovuttaa elektroneja
hapettimelle ja näin pelkistää sen.
Menetelmä, jolla rikaste saatetaan kappalemuotoon (agglomerointi). Rikaste sekoitetaan veden ja
sideaineiden kanssa, rullataan, kuivataan, kuumennetaan, jolloin se sintraantuu, ja jäähdytetään.
Rikasteesta valmistettu kuula, jossa on vain
vähäinen määrä lisäaineita.
Suhteellisen korkeissa lämpötiloissa austeniitin
hajaantumisessa eutektoidisessa reaktiossa
syntyvä rakenne, jonka muodostavat ferriitti- ja
sementiittilamellit. Perliitti on muovautuvaa,
sitkeää. Sen kovuus on lamellien paksuudesta riippuen 200...400 HV.
Isoterminen lämpökäsittely, jossa teräs kuumennetaan austeniittiseksi ja tämän jälkeen pidetään
3...6 tuntia noin 600...660 °C:ssa perliittisen rakenteen saavuttamiseksi. Parantaa niukkahiilisten
terästen lastuttavuutta.
Ks. Jatkuvavalssaamo.
Laite, jolla masuunin kaasuja puhdistetaan syklonitai pölypussikäsittelyn jälkeen. Pesutornin
vesisuihkut sitovat pölyhiukkasia kaasusta. Tämän
jälkeen kaasu viedään vielä sähköstaattiselle
suodattimelle.
Yksikkö, joka ilmaiseen liuoksen happamuuden tai
emäksisyyden. pH on vetyhydroniumioniväkevyyden [H3O+] negatiivinen logaritmi ( pH = log[H3O+] ). pH 7 on neutraali, pH>7 emäksinen
ja pH<7 hapan.
Pinnaltaan hiottu, kiillotettu ja mahdollisesti
syövytetty näyte, jota voidaan tarkastella/tutkia
optisella tai pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.
Karkaisu, jolla kappaleen pinta saadaan kovaksi ja
kulutusta kestäväksi niin, että sen sisus jää kuitenkin sitkeäksi. Pintakarkaisu voidaan suorittaa
termisesti (liekki-, induktio-, laser- ja elektronisuihkukarkaisu) tai termokemiallisesti (hiiletys- ja
typetyskarkaisu).
Tuotteen pinnan viimeistely ulkonäön, säilyvyyden
ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi.
Kappaleen pintaosaan/-osiin kohdistuva ulkoinen
paine.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Pisto (läpimeno)
Stick
Pass, pass through rolls

Aihion kulku valssin läpi. Ilmenee erityisen hyvin
vaihtosuuntaisessa valssaimessa, jossa
aihio kulkee edestakaisin. Joka piston jälkeen valssirakoa pienennetään.
Hitsaus, jossa nauha taivutetaan pituussuunnassa
putkimaiseksi, reunat puristetaan yhteen ja hitsataan tiiviiksi.
Valssain, jossa pienet työvalssit on sijoitettu
vahvojen tukivalssien ympärille, jotka pyörittävät
työvalsseja.
Ionisoitunut tai osittain ionisoitunut kaasu, joka on
negatiivisten elektronien, positiivisten ionien ja
neutraalien atomien seos ja näin ollen hyvä
sähkönjohde. Aineen neljäs olomuoto.
Ainakin osittain pysyväksi jäävä muodonmuutos,
joka tapahtuu kun kappaletta kuormitetaan yli
myötörajan tai venymärajan.
Konvertteri, jossa mellotuksessa tarvittava happi
puhalletaan pohjasta käsin. Näitä ovat mm.
OBM-konvertteri (Oxygen-BodenblasenMaximilianshütte) ja LWS (Loire-Wendel-Sidelor) –
konvertteri. Ks. Konvertteri, Mellotus.
Ilmiö, jonka vaikutuksesta sähkökemiallinen virta
ja korroosio heikkenevät.

Pituussaumahitsaus
Längdfogsvetsning
Lane joint welding
Planeettavalssain
Planetvalsverk
Planetary mill
Plasma

Plastinen muodonmuutos
Plastisk deformation
Plastic deformation
Pohjapuhalluskonvertteri
Bottenblåsningskonverter
Bottom blown converter
Polarisaatio
Polarisation
Polarization
Poltettu kalkki
Bränd kalk
Burnt lime
Polttoleikkaus
Brännskärning
Flame cutting
Profiili, muototanko
Profil
Profile, section
Prosessiautomaatio
Processautomation
Process automation
Prosessikaasu
Processgas
Prosess gas
Prosessiketju
Processkedja
Process route
Prosessiputkisto
Processrörsystem
Process pipe system
Pullakaavaus (eli kehyksetön kaavaus)
Puolitiivistetty teräs
Halvtätat stål
Semi-killed steel
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Ks. Kalsiumoksidi, CaO.
Karhea muotoilu tai katkaisu kaasuliekin ja
happisuihkun avulla.
Yhteisnimitys tangoille, joiden poikkileikkauksessa
on koveria, käyriä tai sisäänpäinkääntyneitä kulmia. Esim. rautatiekisko, U-palkki ja kulmatanko.
Tuotantoprosessin automaattinen mittaus, ohjaus
ja säätö.
Prosessin ylläpitoon valmistettu, sen tuloksena tai
sivutuotteena syntyvä kaasu. Esim. hiiletyskarkaisua varten valmistetaan hiiltä luovuttavaa kaasua, masuuniprosessissa syntyy
masuunikaasuja.
Kaikki tuotantoketjuun kuuluvat prosessit
muodostavat prosessiketjun.
Tiettyyn prosessiin tai prosessiketjuun liittyvä
putkijärjestelmä, jossa raaka-aineet, kaasut,
liuotteet ym. liikkuvat.
Ks. Kehyksetön kaavaus.
Teräs, jonka sulavalmistusvaiheessa liuenneita
kaasuja ei ole poistettu täydellisesti ja josta jähmettyessä vapautuu kaasuja sen verran, ettei
imuonteloa pääse syntymään.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Puristin
Press
Press

Puristusvoimaa kehittävä laite. Esim. ruuvi-, vipu
tai hydraulinen puristin. Puristimia käytetään mm.
taonnassa, pursotuksessa ja kappaleiden oikaisemiseen.
Jännitys, joka saadaan jakamalla puristukseen
käytetty voima puristettavan kappaleen alkuperäisellä poikkileikkauspinta-alalla (jännitysarvot: MPa
tai N/mm2).
Kuormittava voima, jolla puristusjännitys saadaan
aikaiseksi.

Puristusjännitys
Tryckspänning
Compression stress
Puristuskuormitus
Tryckbelastning
Compression loading
Puristuslujuus
Tryckhållfasthet
Compression strength

Purse
Skägg, grad
Flash
Pursetila
Skäggsrum
Flash space
Putken kylmäveto
Pluggdragning
Mandrel drawing

Putkiaihio
Rörämne
Tube blank, tube billet
Putkipalkki
Rörbalk
Tubular beam
Pyriitti eli rikkikiisu
Pyrit
Pyrite
Pystykone
Vertikal maskin
Vertical machine
Pystyvalssain
Vertikalt valsverk
Vertical stand
Päältäpuhalluslanssi
Päästö
Anlöpning
Tempering
Pölypussi
Dammpåse
Dust bag
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Aineen kyky kestää puristavaa voimaa murtumatta. Puristusjännitys murtumiskohdassa (puristuslujuus) saadaan jakamalla puristukseen käytetty
voima puristettavan kappaleen alkuperäisellä
poikkileikkauspinta-alalla (jännitysarvot: MPa tai
N/mm2).
Esim. muottitaonnassa muotin yli pursuava aine,
joka poistetaan valmiista kappaleesta puristimella.
Tila, joka jätetään muottiin, jotta purse ei estäisi
varsinaisia muotteja koskettamasta toisiinsa.
Tehdään putken halkaisijan pienentämiseksi tai
seinämien ohentamiseksi. Veto tehdään vetopenkissä, jossa vaunu vetää putkea ja sen sisään asetettua tankoa eli tuurnaa vetokiven läpi. Näin voidaan valmistaa hyvinkin ohuita putkia. Käytetään
myös nimitystä ”kiinteällä tuurnalla veto”.
Putken valmistukseen tarkoitettu aihio tai putken
esiaste.
Tukeva rakenneputki, jota käytetään mm. kaiteissa, telineissä, seinärakenteissa, autojen koreissa ja
maatalouskoneissa.
FeS2. Sulfidimineraali, jota käytetään rikin, rikkidioksidin tai rikkihapon valmistukseen ja jonka pasutustuotetta käytetään raudan valmistukseen.
Ensimmäinen jatkuvavalukonetyyppi. Pystysuunnassa olevassa koneessa valu tapahtuu ylhäältä
senkasta, välialtaan kautta, kokillin läpi alaspäin.
Kaarevat jatkuvavalukoneet ovat korvanneet pystykoneita.
Pystyasennossa oleva valssain, joka muotoilee
kappaleen ”reunat”. Profiileja, esimerkiksi Ipalkkeja vallssataan vaaka- ja pystyvalssien yhdistelmällä ns. universaalivalssaimella.
Ks. Lanssi.
Haurauden eliminoimiseksi suoritettava metallin
hehkutus, joka tehdään alhaisissa lämpötiloissa
pitkäaikaisesti. Karkaisu + korkeassa lämpötilassa
tehty päästö = nuorrutus.
Kaasun esipuhdistuksessa käytettävä puhdistin,
joka puhdistaa kaasusta raskaimmat hiukkaset.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Raaka-aine
Råvara
Raw material
Raakarauta
Råjärn
Hot metal
Rae
Korn
Grain

Jalostuskelpoinen tai vain vähän prosessoitu
luonnontuote.

Raekoko
Kornstorlek
Grain size
Raekokoluokka
Kornstorleksklass
Grain size category

Raeraja
Korngräns
Grain boundary
Raerajasementiitti
Korngränscementit
Grain boundary cementite
Raffinointi
Raffinering
Refining
Raina
Smalt band
Narrow strip
Rainoitus
Kapning till smalt band
Cutting to narrow strip
Rakenneputki
Strukturrör
Structural tube
Rauta-hiili-tasapainopiirros
Järn-Kol-jämnviktsdiagram
Iron-Carbon phase diagram
Rautalejeerinki
Järnlegering
Ferro alloy
Rautamalmi
Järnmalm
Iron ore
Rautamineraali
Järnmineral
Iron mineral
Rautaoksidi
Järnoxid
Iron oxide
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Rauta, jota saadaan masuunista. Päätyypit:
teräsraakarauta ja valimoraakarauta. Raakaraudasta valmistetaan terästä mellottamalla.
Sulate alkaa jähmettyessään kiteytyä monesta eri
paikasta. Kiteet ”törmäävät” kasvaessaan ja niiden
välille syntyy raerajat. Kiteitä kutsutaan tällöin
rakeiksi.
Rakeen koko, joka mitataan tavallisesti rakeen
keskimääräisen halkaisijan suuruutena.
Eri metalleille on kehitetty luokituksia, joiden
mukaan aineen raekokoluokka voidaan määrittää.
Esim. austeniitin raekokoluokka voidaan määrittää
katsomalla, montako raetta näkyy neliötuumalla,
kun pinta on suurennettu 100-kertaiseksi. Näin
raerakenteet voidaan jakaa karkeisiin ja hienoihin.
Vyöhyke, joka erottaa jähmettyneessä aineessa
kiderakenteesta yksityisiä rakenteita. Jokainen rae
liittyy naapurirakeisiin raerajalla. Ks. Rae.
Kidelajialueiden raerajoilla esiintyvä sementiitti.
Kovaa ja erittäin haurasta. Raerajasementiittiä
esiintyy teräksessä, kun hiilipitoisuus on yli 0,8 %.
Puhdistus, haitallisten epäpuhtauksien poisto. Tapahtuu esim. mellotuksen yhteydessä.
Kapea nauhatuote, tavallisesti leikattu leveämmäksi valssatusta nauhasta. Tehtaat toimittavat rainat
asiakkaan toivomissa mitoissa.
Teräsnauhan leikkaus tarvittavaan leveyteen
pituusleikkurin avulla.
Putki, jonka profiili voi olla hyvin monimutkainen,
mutta myös säännöllinen pyöreä tai suorakaide.
Jaetaan ohutseinäputkiin, putkipalkkeihin ja ainesputkiin.
Kuvaaja, josta voidaan päätellä teräksen mikrorakenteen muutoksia eri hiilipitoisuuksilla eri lämpötiloissa.
Metalliseos, jonka pääasiallinen metalli on rauta.
Malmi, jonka mineraalipitoisuus on niin suuri, että
siitä on kannattavaa valmistaa rautaa. Useat
rautamalmit sisältävät oksidimineraaleja kuten
hematiittia (Fe2O3) ja magnetiittia (Fe3O4).
Kemiallinen tai epäorgaaninen yhdiste, jonka pääaineosa on rauta ja joka esiintyy luonnossa kiinteänä. Mineraalilla on tietty koostumus ja säännöllinen kiderakenne. Esim. hematiitti ja magnetiitti.
Raudan ja hapen yhdisteet FeOx (wüstiitti), Fe3O4
(magnetiitti) ja Fe2O3 (hematiitti).
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat

Terässanasto

11/2000
Päivitetty 2/2010

Rautapisara
Järndroppe
Iron drop
Rautapulveri, -jauhe
Järnpulver
Iron powder
Rautasieni
Järnsvamp
Sponge iron

Sulassa tilassa oleva rauta on nestemäistä ja siitä
muodostuu esim. hitaasti kaadettaessa tai roiskuessa pisaroita.
Jauhemuodossa oleva metallinen rauta. Valmistetaan esim. suorapelkistyksellä tai elektrolyyttisesti.

Rautasulfidi
Järnsulfid
Ferrous sulphide
Reagenssi
Reagens
Reagent
Reduktio
Reduktion av areal
Reduction of area
Reformointi
Reformering
Reforming
Regenerointi
Regeneration
Regeneration
Reichertin kartio
Reichert kon
Reichert´s cone
Rekristallisaatio
Rekristallisation
Recrystallization
Rekristallisaatiohehkutus
Rekristalliserande glödgning
Recrystallization annealing
Rekristallisaatiolämpötila
Rekristallisationtemperatur
Recrystallization temperature
Reversio (eli vaihtosuuntainen) valssain
RH-menetelmä
RH-method
RH methode
Rihlata
Räffla, kannelera
Rifle
Rikastus
Anrikning
Concentration, beneficiation, dressing
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Suorapelkistämällä jähmeässä tilassa, alhaisissa
lämpötiloissa (900…1100 °C) oksideistaan pelkistetty niukkahiilinen, huokoinen rauta. Käytetään
mm. korkealuokkaisen teräksen valmistukseen.
FeS, rikkivedyn ja rauta-ionin reaktion tulos. Hyvin
niukkaliukoinen veteen.
Aine tai seos, jonka avulla joku muu aine tai seos
voidaan eristää tai määrittää. Määrityksissä
käytetään hyväksi esim. värinmuodostusta tai
kaasun tai sakan muodostumista.
Muokkausaste eli kappaleen poikkileikkauspinnan
prosentuaalinen muuttuminen muokkauksessa
esim. valssauksessa.
Yleisesti uudistaminen, uusien reformien eli suunnitelmallisten uudistusten tekeminen. Metallurgiassa esim. maakaasua (CxHy) reformoidaan kaasuksi,
joka sisältää hiilimonoksidia (CO) ja vetyä (H2).
Uudelleen käyttökelpoiseen muotoon saattaminen.
Regeneroida = muodostaa uudelleen, synnyttää.
Rikastuslaite, jossa malmiliete kaadetaan valumaan kartio-sokkelossa alaspäin. Rikaste erottuu
ominaispainon ja rakeiden muodon mukaan ohjautuen eri kulkukäytäviin kuin jäte.
Uudelleenkiteytyminen. Tapahtuu hehkutuksen
aikana, jolloin muokkautunut rakenne häviää ja
tilalle muodostuu uusi, yleensä tasa-akselinen raerakenne.
Hehkutus, jonka seurauksena muokkautunut rakenne korvautuu uusilla kiteillä. Sen avulla esim.
pehmennetään kylmämuokkauksessa lujittunutta
terästä.
Lämpötila, jossa rekristallisaatiota alkaa tapahtua.
Ominainen kullekin aineelle.
Ks. Vaihtosuuntainen (eli reversio-) valssain.
Terässulan tyhjökäsittelymenetelmä (RheinstahHeraeus). Sula teräs pumpataan senkasta putkessa tyhjökammioon ja johdetaan toista putkea pitkin takaisin.
Uurtaa, aallottaa. Esim. putkeen voidaan työstää
ruuvimainen kierre eli rihlata putki. Käytetään mm.
aseteollisuudessa.
Arvomineraalien erottaminen sivukivestä tai
toisistaan muuttamatta varsinaista mineraalien
rakennetta.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Rikinpoisto
Avsvavlning
Desulphuration

Rikkipitoisuuden alentaminen esim. sulasta
metallista. Voidaan tehdä lisäämällä esim. poltettua kalkkia (CaO), kalsiumkarbidia (CaC2) tai magnesiumia (Mg) sulaan.
Rikin ja vedyn yhdiste, H2S, myrkyllinen kaasu
(vesiliuoksena happo), jonka suolat ovat sulfideja.

Rikkivety
Vätesulfid, svavelväte
Hydrogen sulphide
Rullamuovaus
Profilering, profilvalsning
Roll forming
Rullaoikaisukone
Rullriktmaskin
Roll straightener
Rullarata
Rullbana
Curved rocker, roller table
Rumpuerotin
Trumseparator
Drum separator
Runsashiilinen teräs
Högkolhaltigt stål
High-carbon steel
Runsasseosteinen teräs
Höglegerat stål
High alloy steel
Ruoste
Rost
Rust
Ruostumaton duplex-teräs
Rostfritt duplex-stål
Stainless duplex-steel
Ruostumaton teräs
Rostfritt stål
Stainless steel
18/8 teräs
18/8 stål
18/8 steel

Ryhmävalssain
Gruppvalsverk
Multiple stand rolling mill
Sammutus
Släckning
Quenching
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Kappaleen muovaus ohjaamalla se perättäisten
rullaparien kautta niin, että materiaali muotoutuu
vaiheittain halutun muotoiseksi, esim putkeksi.
Kone, jossa oikaistaan tankoja, lankaa tai levyjä
kuljettamalla niitä rullien välissä.
Vaakatasossa oleva apulaite valssaamossa, jolla
kuumaa aihioita kuljetetaan valssaimelta toiselle
tai edestakaisin valssaimen kummallekin puolelle.
Rikastuslaite, jossa pyörivän rummun sisälle on
laitettu kesto- ja sähkömagneetteja. Kun malmimursketta laitetaan rummulle, putoaa sivukivi
rummun pyöriessä alas, mutta magneettinen rikaste seuraa rummun mukana pitemmälle.
Teräs, jossa on hiiltä 0,6 - 2,11 %.
Teräs, jossa on seosaineita yli 5 %.
Rautaoksidihydroksidi, FeOOH · n H2O. Muodostuu, kun rauta joutuu kosketuksiin sekä veden että
hapen kanssa. Happi toimii hapettimena, vesi
elektrolyyttinä ja rauta pelkistimenä.
Austeniittis-ferriittinen teräs, jonka rakenne on luja
ja sitkeä. Duplex-teräksiä käytetään petrokemian-,
paperi-, sellu- ja laivanrakennusteollisuudessa.
Runsasseosteinen teräs, joka kestää korroosiota.
Sisältää vähintään 10,5 % kromia ja usein myös
nikkeliä. Kromi tekee teräksen ruostumattomaksi
ja nikkelin avulla teräs pysyy austeniittisena huoneenlämmössä. Jaetaan neljään luokkaan: austeniittiset, ferriittiset, austeniittis-ferriittiset (duplex) ja martensiittiset ruostumattomat teräkset.
Yleisin ruostumaton teräs on austeniittinen ns.
18/8 teräs. Ruostumattomia teräksiä kutsutaan
myös jaloteräksiksi.
Valssain, jossa on useampi työvalssipari.
Kappaleen nopea jäähdytys korkeasta lämpötilasta
nesteen, kaasun tai kiinteän aineen avulla. Nopealla jäähdytyksellä pyritään ehkäisemään eitoivottujen kiderakenteiden syntyminen. Kuuluu
osana mm. karkaisuun, liuotushehkutukseen ja
patentointiin.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Sarjavalu
Sekvensgjutning
Sequence casting
Saumaton putkenvalmistus
Sömfri rörtillverkning
Seamless tubing

Valu, jossa jatkuvavalukoneella valetaan useita
senkallisia yhtäjaksoisesti.

Savukaasu
Avgas
Off gas
Seisokki
Driftstopp
Shutdown, interruption
Sekundäärimetallurgia, toisiometallurgia, senkkametallurgia
Sekundärmetallurgi, skänkmetallurgi
Secondary metallurgy, ladle metallurgy
Sementiitti
Cementit
Cementite
Semisilika
Semisilika
Semisilica, acid chamotte
Senkka
Skänk
Ladle
Senkkakäsittely
Skänkbehandling
Ladle treatment
Senkkauuni
Skänkugn
Ladle furnace
Senzimir-valssain
Senzimir-valsverk
Senzimir mill
Seosaine
Legeringsämne
Alloying component
Seostamaton teräs
Olegerat stål
Non-alloy steel
Seosteräs
Legerat stål
Alloy steel
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Putkenvalmistusmenetelmä, jossa aihioon ensin
lävistetään reikä ja tämän jälkeen seiniä voidaan
ohentaa ja reikää laajentaa erilaisin muokkausmenetelmin.
Palamisessa tai reaktiossa syntyvä kaasu. Tehtaissa pyritään hyödyntämään savukaasujen lämpö ja
energia. Kaasut joudutaan yleensä myös puhdistamaan ennen luontoon päästämistä.
Työnseisaus, alasajo. Tehtaissa pidettävä pitempi
tauko (jopa viikkoja), jolloin huolletaan ja tarkastetaan tehtaan laitteita ja koneita.
Toimenpiteet, joilla saadaan aikaiseksi teräksen
lopulliset ominaisuudet metallin sulatuksen ja mellotuksen jälkeen. Toisiometallurgiaan kuuluu mm.
kaasuhuuhtelu, tyhjökäsittely ja seostus.
Raudan ja hiilen muodostama yhdiste, karbidi,
Fe3C. Hauras ja kova. Hajoaa austenitoitaessa.
Yhdiste, jonka tunnusomaisia aineita ovat piidioksidi, SiO2 (93…72 %) ja alumiinioksidi, Al2O3
(7…28 %). Hapan, tulenkestävä aine, jota käytetään valimoissa valusankojen pohjavuorausmateriaalina.
Suuri pyöreäpohjainen, kartiomainen astia,
valusanko, jossa käsitellään ja jolla siirretään sulaa
metallia.
Erikoisteräksille tehtävä käsittely. Näitä ovat mm.
kaasuhuuhtelu, injektointi, injektioseostus ja
tyhjökäsittelyt.
Uuni, johon senkka voidaan laittaa tai jossa senkka
toimii itse uunina. Senkkauunissa terässulalle
tehdään seostuksia ja se saa lopulliset ominaisuutensa.
20-telainen valssain, jossa on monta tukivalssia ja
hyvin pieni työvalssi, sillä austeniittisilla aineilla
muokkauslujittuminen on voimakasta. Käytetään
mm. ruostumattomien nauhojen valssauksessa.
Seoksen komponentti tai seostettava aine. Sen
avulla pyritään muuttamaan aineen ominaisuuksia
tai mikrorakennetta.
Teräs, jonka seosainepitoisuudet eivät ylitä seuraavia arvoja: Al 0,3 %, Cu 0,4 %, Mn 1,65 %,
Si 0,6 % (SFS-EN 10020). Kutsutaan myös hiiliteräkseksi, sillä teräksessä hiiltä eikä rautaa lasketa
seosaineeksi.
Teräs, johon on tarkoituksellisesti lisätty jotakin
seosainetta (esim. nikkeli, kromi, molybdeeni).
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Samotti
Schamott
Chamotte

Samotti on poltettua, tulenkestävää savea.
Samotista valmistettavat samottitiilet ovat
SiO2 – Al2O3-pohjaisia tiiliä, joiden Al2O3 pitoisuus
on 30…45 %. Samottitiilille on tyypillistä korkea
tulenkestävyys ja alhainen lämpölaajeneminen ja
niitä käytetään mm. kuumennus- ja lämpökäsittelyuuneissa.
Teräksen valmistusmenetelmä, jossa lämpö tuodaan prosessiin ulkoapäin (öljy, kaasu). Käytettiin
aikanaan teräksen valmistukseen, jossa raakaaineena oli romua ja sulaa raakarautaa. Ei käytetä
enää läntisissä teollisuusmaissa.
Yhdiste, jonka tunnusomainen aine on piidioksidi,
SiO2. Hapan, tulenkestävä aine, jota käytetään
vuorausmateriaalina esim. happamissa induktiouuneissa.
Piioksidipitoinen yhdiste tai mineraali. Näitä ovat
mm. maasälvät, asbesti, talkki, savi (silikaattien
seos) ja kaoliini.
Ilmiön tai prosessin jäljittely. Suoritetaan usein
simulaattorin avulla. Simulaattori on laite tai
ohjelmisto, jolla järjestelmää jäljitellään. Käytetään
koulutukseen ja kokeiluihin, joita ei todellisuudessa
voida suorittaa tai jotka ovat hyvin kalliita.
Raskasväliaine-erotus. Ominaispainoerotus, jossa
malmirakeet uppoavat väliaineeseen, mutta sivukivi jää kevyempänä pinnalle.
Aineen päällystys sinkillä korroosion estämiseksi.
Voidaan suorittaa esim. elektrolyyttisesti, kuuma-,
ruisku- tai sähkösinkityksenä. Sinkkiä yleensä n.
300g/m2. Kuumasinkityksessä sinkitettävä materiaali upotetaan yleensä sinkkipataan.
Pata, jossa on sulaa sinkkiä, ja jossa kuumasinkitys tapahtuu.

Siemens-Martin-menetelmä
Siemens-Martinprocess
Siemens-Martin process, open hearth process
Silika
Silika
Silica
Silikaatti
Silikat
Silicate
Simulointi
Simulering, simulation
Simulation
Sink-float-menetelmä
Sink-and-float metod
Sink-and-float method
Sinkitys
Förzinkning
Zinc coating
Sinkkipata
Zinkgryta
Zinc pot
Sintraamo
Sinterverk
Sintering plant
Sintraus
Sintering
Sintering

Sintrauskone
Sintermaskin
Sintering machine
Sintrautuminen
Sintring
Sintering
Sintteri
Agglomerat, sinter
Sinter
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Laitos, joka sisältää sintrauskoneen tai koneita ja
jossa sintrausta suoritetaan.
Menetelmä, jolla esim. Fe-rikaste saatetaan
kappalemuotoon (agglomerointi). Rikasteeseen
lisätään vettä, koksi-/hiilimursketta, kalkkia ja lisäaineita. Sintteriseos levitetään arinalle, sytytetään
ja sen läpi imetään ilmavirtaa. Hiilen palaessa seos
sulaa osittain ja sintrautuu kiinteäksi.
Kone, jossa sintraus suoritetaan. Sintteriseos
sytytetään arinalla, voimakas ilmavirta ohjataan
sen läpi ja sintteriseos sintraantuu sintterikakuksi,
joka murskataan.
Ilmiö, jossa jauhemaisen aineen partikkelit liittyvät
toisiinsa, jolloin materiaali tiivistyy ja lujittuu.
Epäsäännöllinen, huokoinen kappale, jota käytetään raudan valmistukseen. Sintrauksen tuote.
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Sintterikakku
Sinterkaka
Sinter cake
Sintteriseos
Sintermix
Sinter mixture

Sintrautumisen tulos. Yhtenäinen kakku murskataan sopivan kokoisiksi sinttereiksi jatkojalostusta
varten.
Seos, josta tehdään sinttereitä. Esim. Fe-rikasteen
sintrauksessa käytettävä sintteriseos sisältää
rikastejauhetta, koksia/hiilimurskaa, kalkkia ja
mahdollisesti muita lisäaineita.
Valssauksen aikana aihion sisään tarkoituksetta
joutunut aine (esim. hehkuhilse).

Sisäänvalssautuma
Invalsning
Scrap mark
Sitkeys
Duktilitet
Ductility
Sivukivi
Gångartssten
Gangue
Sivukivimineraali
Gångartsmineral
Gangue mineral
Sivutuote
Biprodukt
By-product
SL/RN-menetelmä
SL/RN-metod
SL/RN-method
Solidus
Sorvata
Svarva
Lathe, turn
Sorvaus
Svarvning
Lathe work, turning
Spiraalierotin
Spiral separator
Spiral concentrator
Stabilointi
Stabilisering
Stabilizing
Standardi
Standard
Standard
Standardi, DIN
Standard, DIN
Standard, DIN
Standardi, EN
Standard, EN
Standard, EN
Standardi, ISO
Standard, ISO
Standard, ISO
Standardi, SFS
Standard, SFS
Standard, SFS
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Aineen kyky kestää muovausta ja muokkausta
ilman murtumista.
Se kiviosa malmista, joka halutaan erottaa varsinaisesta jatkokäyttöön soveltuvasta rikasteesta.
Malmin epäpuhtautena oleva mineraali.
Tuote, joka syntyy päätuotteen valmistusprosessin
ohessa. Esim. kuonagranulit raakaraudan valmistuksessa.
Käytetyin putkiuunimenetelmä. Ks. Suorapelkistys.
Tasapainopiirroksessa esiintyvä jähmeän faasin
stabiilisuusalueen yläraja.
Tehdä lastuavaa työstöä sorvissa pyörivälle kappaleelle. Ks. Sorvaus.
Lastuava työstömenetelmä, joka tehdään sorvissa
pyörivälle kappaleelle. Kappaleiden poikkileikkaukset tavallisesti ympyrämäisiä.
Kierteelle taivutettu kouru, jota pitkin rikastettava
mineraaliliete virtaa painovoiman vaikutuksesta
alaspäin. Raskaammat rakeet kerääntyvät rikastekouruun.
Lämpökäsittelyllä tai seosaineilla aikaansaatu
rakenteen tai mittojen muuttumattomuus muuttuvissa olosuhteissa.
Standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu
yhdenmukainen ratkaisu.
Saksalainen standardijärjestelmä
Euroopan yhteinen standardijärjestelmä. Järjestelämää hallinnoi CEN, Euroopan Standardisointikomitea.
Kansainvälinen standardijärjestelmä. ISO = International Standardization Organization.
Suomalainen standardijärjestelmä. Järjestelämää
hallinnoi Suomen Standardisoimisliitto SFS.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Steckel-valssain
Steckelvalsverk
Steckel mill

Erikoisterästen valmistukseen käytettävä nauhavalssain. Siinä nauha ohennetaan edestakaisilla
pistoilla, joiden välillä se kelataan kelainuuniin rullalle.
Kuumentamalla sulaan tilaan saatu aine. Atomit tai
molekyylit erkanevat toisistaan voimistuvan lämpöliikkeen seurauksena, jolloin aine muuttuu nestemäiseksi.
Lämpötila tai lämpötila-alue, jossa sulaminen
tapahtuu.

Sula
Smält
Liquid, melt
Sulamislämpötila
Smälttemperatur
Melting temperature
Sulamispiste
Smältpunkt
Melting point
Sulapelkistys
Smältreduktion
Smelting reduction

Sulatto
Smältverk
Smelting plant
Sulfidi
Sulfid
Sulphide
Sulfidimineraali
Sulfidmineral
Sulphide mineral
Sulkeuma
Inneslutning
Inclusion

Sullonta
Instampning, packning
Compacting, packing
Suodatin
Filter
Filter
Suojakaasu
Skyddsgas
Protective gas
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Puhtaan aineen sulamislämpötila, jossa kiinteä
aine muuttuu nestemäiseksi voimistuvan lämpöliikkeen seurauksena. Amorfisilla aineilla ei ole
täsmällistä sulamispistettä. Lyhenne sp. Seokset
sulavat yleensä laajemmalla lämpötila-alueella.
Pelkistysmenetelmä, jossa voidaan välttää rikasteen agglomerointi ja kivihiilen koksaus. Esipelkistys tapahtuu leijupatjatyyppisessä uunissa ja loppupelkistys sulapelkistysreaktiossa. Raaka-aineina
hienoksi jauhettu rautaoksidirikaste ja kivihiili. Sulapelkistysmenetelmiä kehitetään tavoitteena korvata masuuniprosessi.
Tehtaan osa, jossa metallin sulatus tapahtuu.
Rikkivedyn ja metalli-ionin reaktion tulos. Muut
metallisulfidit, paitsi alkalimetalli- ja maaalkalimetallisulfidit, ovat hyvin niukkaliukoisia
veteen. Esim. pyriitti FeS2.
Mineraali, joka sisältää sulfidia tai sulfideja.
Metallin valmistuksen yhteydessä muodostuva
yleensä oksidinen tai sulfidinen erkauma. Laajemmin nimitystä käytetään rakenteessa olevasta vieraasta aine-esiintymästä (mineraali, neste, kaasu).
Teräksen sulkeumat jaetaan mikroskooppisiin eli
mikrosulkeumiin ja makroskooppisiin sulkeumiin.
Aineen tiiviiksi pakkaaminen, pakottaminen pienempään tilaan. Sullonnassa käytetään hyväksi
mm. puristusta, täristystä, puhallusta ja sinkoamista.
Mekaaninen puhdistaja, jolla saa puhdistettua nesteestä tai kaasusta pois suuremmat hiukkaset.
Kaasu, jolla pyritään estämään mm. hapettumista
ja hiilenkatoa. Näitä ovat jalokaasut (lähinnä argon
ja helium). Myös typpi (N2), vety (H2), hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2) ja hiilivedyt voivat toimia suojakaasun tapaan.
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Suorapelkistys
Direktreduktion
Direct reduction

Menetelmä, jossa metallioksidi pelkistyy kiinteässä
tilassa matalassa lämpötilassa (900…1100 °C).
Tuotteen hiilipitoisuus alhainen. Suorapelkistysmenetelmiä ovat kuilu-uuni-, rumpu-uuni- ja leijupatjamenetelmät.
Valetun kappaleen jähmettymisen aiheuttama
epähomogeenisuus kappaleen eri osissa. Tämä
haitallinen konsentraatioero poistetaan kappaleesta tasaushehkutuksella.
Muovausmenetelmä, jossa muovautumisen aikaansaamiseksi käytetään suuria paineita.

Suotautuminen
Segring
Segregation
Suurpainemuovaus
Högtrycksformning
High pressure forming
Suurtaajuushitsaus
Högfrekvenssvetsning
High frequency welding
Sykloni
Cyklon
Cyclone
Syväveto
Dragspressning, djuppressning
Deep drawing
Syöpymiskestävyys
Korrosionsbeständighet
Corrosion resistance
Syöttökupu
Box
Hot box
Syöttövalssi
Transportvals
Feeding roll
Syövytys
Etsning
Etching

Sähkökemiallinen peittaus
Elektrokemisk betning
Electrochemical pickling
Sähkömagneetti
Elektromagnet
Electromagnet
Sähköstaattinen suodatin
Elektrostatisk filter
Electrostatic filter
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Hitsaus, jossa hitsauslämpötila saadaan aikaan
suurtaajuusvirralla (200…500 kHz). Esim. käytetään pituussaumahitsattaessa putkia. Nauhasta
taivutetun aihion reunat kuumennetaan suurtaajuusvirralla ja tämän jälkeen puristetaan kiinni.
Laite, jossa kaasulle suoritetaan esipuhdistus
pakottamalla kaasu syklonikammiossa kiertävään
liikkeeseen. Tällöin pölyhiukkaset ajautuvat kammion seinille ja putoavat alas eroten kaasuvirrasta.
Menetelmä, jolla voi valmistaa kuppimaisia metalliesineitä. Siinä aihio puristetaan renkaan ja painimen välissä niin, että aihio venyy painimen ympärille.
Kappaleen kyky kestää korroosiota ja syövyttäviä
olosuhteita. Esim. ruostumattoman teräksen liuotushehkutus parantaa syöpymiskestävyyttä.
Valukokillin yläpäähän asetettava laite, joka
luovuttaa jähmettyvään kappaleeseen sulaa
metallia.
Ennen varsinaista työvalssia sijaitsevat valssit,
jotka auttavat aihiota kulkeutumaan työvalssien
väliin.
Menetelmä, jossa kappaletta liuotetaan kemiallisesti syövyttävällä liuoksella tai sitä käytetään
elektrolyysissä anodina. Syövytyksellä voidaan
esim. tehdä kappaleisiin syvennyksiä ilman jännitysten syntymistä tai leikata monimutkaisia kappaleita. Mikroskoopilla tutkittava metallinäyte eli hie
syövytetään usein.
Peittaus, joka suoritetaan sähkökemiallisten reaktioiden avulla. Ks. Peittaus.
Laite, jossa magneettikenttä synnytetään sähkövirran avulla. Virtaa johdetaan johdinkelaan, jonka
sydämenä toimii magneettista materiaalia. Käytetään mm. kontaktoreissa, magneettisissa kytkimissä, releissä ja sähkömoottoreissa.
Suodatin, jossa tapahtuu kaasun lopullinen puhdistus. Hienoimmat hiukkaset latautuvat sähköisesti
ja tarttuvat saostuslevyihin. Näin saadaan kaasu
puhdistettua perusteellisesti.
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Sähköteräsprosessi
Elektrostål tillverkning
Electric steelmaking
Sälemartensiitti
Lathmartensit
Lath martensite

Prosessi, jossa romu sulatetaan valokaariuunissa,
ja mellotetaan hapella raakateräkseksi.

Särö
Spricka
Crack
Säteilypyrometri
Strålningspyrometer
Radiation pyrometer
Tae
Järnsmide, smide
Forging product
Taivutuslujuus
Böjningshållfasthet
Bending strength
Takoaihio
Smitt ämne
Forging billet
Takominen
Smidning
Forging
Taltta
Stämjärn, stämmejsel
Ripping chisel
Talttaaminen/talttaus
Mejsling
Chipping
Tanko
Stång
Bar, rod
Tankomylly
Stångkvarn
Rod mill
Tankoteelmä
Stångämne
Billet
Tankoveto
Stångdragning
Rod drawing
Tarkkuusvalu
Precisionsgjutning
Precision casting

Tasapainopiirros
Jämviktsdiagram
Equilibrium diagram, Phase diagram
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Martensiitti, jonka hiilipitoisuus on alhainen, alle
0,10 %. Tavallisesta martensiitista poiketen sälemartensiitti ei ole haurasta, vaan erinomaisen sitkeää.
Pienehkö halkeama, murtuma.
Mm. sulatteiden ja valssausaihioiden lämpötilojen
mittaamisessa käytettävä mittari, joka mittaa lämpösäteilyn intensiteettiä ja väriä sen perusteella,
miten lämpösäteily riippuu lämpötilasta.
Tuote, joka syntyy takomisen tuloksena.
Kappaleeseen kohdistuvan jännityksen arvo kappaleen murtuessa taivuttavan voiman vaikutuksesta. Yksikkö MN/m2, N/mm2 = Mpa.
Takomiseen soveltuvan tai taotun jatkovalmistukseen tarkoitetun kappaleen yleisnimitys.
Metallin muovaus kuumana tai kylmänä (tavallisesti kuitenkin kuumana) iskuin tai puristamalla. Voidaan suorittaa joko muotti- tai vapaataontana.
Työkalu, meisseli, joka on pitkänomainen, teräreunaan päättyvä ja jota käytetään lastuavaan työstöön kone- tai käsivoimin lyömällä vasaralla tai
muulla vastaavalla.
Lastuavan työstön menetelmä, joka suoritetaan
taltalla (ks. Taltta) käsi- tai konevoimin.
Pitkä kappale, joka on paksumpi kuin lanka tai
nauha. Poikkileikkaus yleensä neliö, ympyrä,
soikio, suorakulmio tai useampikulmainen kulmio.
Vaakasuoran akselin ympäri pyörivä lieriö, jossa
mineraaliaines jauhetaan terästangoilla.
Tavallisesti poikkileikkaukseltaan neliönmuotoinen
teelmä, josta tehdään metallitankoja. Ks. Teelmä.
Valssatun tangon tai valssilangan veto vetokiven
läpi. Saadaan sileä ja mittatarkka pinta tankoon
ilman aineen poistoa.
Tarkkuusvalumallit puristetaan vahasta tai muovista. Sen päälle levitetään tulenkestävää materiaalia.
Vaha- tai muovimalli sulatetaan muotista pois ja
näin terässula voidaan valaa tulenkestävään muottiin. Kaikkein mittatarkimmat kappaleet, painoltaan
alle 1 kg, voidaan valaa näin.
Diagrammi, joka kuvaa rakenteen riippuvuutta
esim. konsentraatiosta ja lämpötilasta. Rakenteet
kuvataan sellaisina, joina ne ovat tasapainotilanteessa.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Tasaushehkutus
Diffusionsglödgning
Soaking

Korkeassa lämpötilassa tapahtuva hehkutus, jossa
pyritään poistamaan tai vähentämään suotaumia
eli alueita, joilla on konsentraatioeroja, diffuusion
avulla.
Toimii tasavirtana siirretyllä sähköenergialla.
Kutsutaan myös tasasähkömoottoriksi. Tasavirtamoottorit voidaan jakaa kytkennän perusteella:
vierasherätteisiin, sivuvirta-, sarja- ja kompoundimoottoreihin. Kahta ensimmäistä käytetään mm.
työstökoneissa ja hisseissä. Sarjamoottoreita on
esim. raitiovaunuissa ja nostureissa.
Kappaleen pinnan yhdenmukaisuus tasoon verrattuna. Pinnan sallittu poikkeama ilmaistaan tasomaisuustoleranssina.
Poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoinen aihio, joka on tehty jatkuvavalulla tai valanteesta valssaamalla ja jonka sivumitta on alle 200
mm.
Kappaleen (yleensä levyn, nauhan tms.) maalaaminen pitkähkön lieriömäisen kappaleen avulla,
jonka pyörimistä käytetään maalauksessa hyväksi.
Maali tarttuu ensin telaan ja telasta maalattavaan
pintaan.
Eli viimeistelyvalssain. Ks. Viimeistelyvalssaus.

Tasavirtamoottori
Likströmsmotor
Direct-current motor

Tasomaisuus
Planhet
Flatness, planeness
Teelmä
Billet, ämne
Billet
Telamaalaus
Rullmålning
Roll painting
Tempervalssain
Tempervalsverk
Temper mill
Termoelementti
Termoelement
Thermocouple
Termomekaaninen valssaus
Termomekanisk behandling
Thermo-mechanical treatment
Ternäärinen seos
Ternär blandning
Ternary alloy
Teräs
Stål
Steel
TIG-hitsaus
TIG-svetsning
Tungsten Inert Gas Arc Welding
Tiivistetty teräs
Tätat stål
Killed steel, non-rimming steel
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Lämpösähköpari, jonka toiminta perustuu kiinteiden aineiden rajapinnoissa esiintyvien lämpötilaerojen aiheuttamiin sähköisiin ilmiöihin.
Termoelementtien avulla voidaan mitata mm.
kaasujen ja sulan teräksen lämpötilaa.
Kontrolloitu valssaus, jossa muokkaus haluttujen
ominaisuuksien saamiseksi suoritetaan tarkoin
valitussa lämpötilassa.
Seos, jonka komponenttien lukumäärä on kolme.

Rautaseos, jossa on hiiltä alle 2,11 %. Lisäksi
yleensä piitä, mangaania, fosforia, rikkiä tai muita
alkuaineita. Jaetaan alakäsitteisiin esim. hiilipitoisuuden, käyttötarkoituksen tai seostuksen mukaan.
Hitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä
suojakaasun, tavallisesti argonin ympäröimänä. Ks.
Valokaari.
Teräs, johon on lisätty pelkistäviä seosaineita
(esim. pii, alumiini), jotka sitovat hapen ja sulan
jähmettyessä ja näin estävät kaasujen ja kuplien
syntymisen. Valanteiksi tai valukappaleiksi valettaessa tiivistettyihin teräksiin syntyy jähmettyessä
imuontelo.
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Tiivistämätön teräs
Otätat stål
Rimmed steel, rimming steel
Tislaaminen
Destillation
Distillation

Teräs, jossa syntyy kaasua (pääasiassa hiilimonoksidia), kun sula jähmettyy. Osa kaasuista jää teräkseen kaasukuplina.
Erotusmenetelmä, jossa seoksen eri komponentit
höyrystyvät kullekin ominaisissa lämpötiloissa.
Tämän jälkeen ne voidaan tiivistämällä kerätä
talteen. Esimerkiksi ilmaa tislaamalla valmistetaan
terästeollisuudessa käytettäviä kaasuja kuten happea ja argonia. Aseotrooppisia seoksia ei voida
tislata.
Kokillin alapuolinen alue, jossa jatkuvavaletut
kappaleet jäähdytetään lopullisesti vesisuihkun
avulla. Kappaleen jäähtynyt pinta ja tukirullastot
estävät sisältä sulan kappaleen puhkeamisen.
Teräkselle tehtävät erikoiskäsittelyt ja seostukset,
joissa teräs saa lopulliset ominaisuutensa. Näitä
ovat mm. senkkakäsittelyt.
Kyky kestää toistoja useaan kertaan lopputuloksen
olennaisesti muuttumatta.

Toisiojäähdytysalue
Sekundär kylnings zon
Secondary cooling zone
Toisiometallurgia (sekundäärimetallurgia)
Sekundärmetallurgi
Secondary metallurgy
Toistettavuus
Reproducerbarhet
Reproducibility
Tukivalssi
Stödsvals
Back roll, supporting roller
Tukivalssisarja
Stödsvalsset
Back roll set, supporting roller set
Tulenkestävyys
Eldfasthet
Fire resistivity, refractoriness
Tulenkestävä massa
Eldfast massa
Refractory mass
Tulenkestävä vuoraus
Eldfast infodring
Refractory lining
Tulppaveto
Dragning med flytande plugg
Drawing with floating arbour

Tuotantokapasiteetti
Produktionskapacitet
Production capacity
Tuotteen elinkaari
Produktens livscykel
Product life cycle
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Valssaimissa, joissa on neljä tai useampia valsseja,
on yleensä vain kaksi pientä työvalssia, joiden
välistä aihio kulkee. Muut valssit tasaavat kuormitusta toimien näin tukivalsseina.
Varsinaista työvalssia tukevat tukivalssit muodostavat tukivalssisarjan.
Aineen kyky säilyä korkeissa lämpötiloissa hapettumatta.
Uunien vuoraukseen ja rakenteisiin käytettävä
tulenkestävistä aineista koottu massa. Massalla voi
korjata myös kuumaa uunia ruiskuttamalla sitä
rikkoutuneeseen kohtaan.
Esim. uunien, senkkojen ja konvertterien vuoraus,
joka tehdään tulenkestävästä materiaalista, kuten
tiilestä, laastista, kuiduista tai massasta. Tyypillinen käyttölämpötila 1400…1700 °C.
Vetomenetelmä, jolla voidaan pienentää sekä putken halkaisijan että seinämän paksuutta. Tulppa
sijaitsee tangon päässä, joka on työnnetty putken
sisään. Tanko on kiinnitettynä vetopenkkiin. Vaunu
vetää putkea vetokiven läpi, mutta tulppa ei pääse
vetokiven läpi, vaan pysyy sen suulla muotoillen
putkea. Käytetään myös nimitystä ”uivalla tuurnalla veto”.
Laitteen/tehtaan suorituskyky, pystyvyys tuottaa
tuotettaan. Esim. tonnia (t)/vuosi (v).
Tuotteen vaiheet sen valmistuksen aloittamisesta
hävittämiseen tai mahdollisesti kierrättämiseen.
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Tuurna
Dorn, plugg
Arbour, plug

Kartiomainen kappale, jota käytetään tuurnavedossa reiän väljentämiseen. Tuurna ei pääse liukumaan vetokivien läpi vaan laajentaa reikää ollessaan putken sisällä.
Putkessa olevan reiän väljentäminen tuurnan avulla.

Tuurnaveto
Pluggdragning
Arbour drawing
Tyhjökäsittely
Vakuumbehandling
Vacuum treatment
Tyhjömellotuskonvertteri (eli VODC-menetelmä)
Vakuumfärskningskonverter
Vacuum Oxygen Decarburization Converter
Typpioksiduuli
Dinitrogenoxid, kväveoksidul
Nitrous oxide
Tyssäys
Stukning
Setting down, swaging, heading, upsetting
Työkaluteräs
Verktygstål
Tool steel
Työstö
Bearbetning
Working
Työvalssi
Arbetsvals
Working roll
Uiva tuurna
Flytande plugg
Floating arbour
Uivalla tuurnalla veto
Ultraäänityöstö
Ultraljudbearbetning
Ultrasonic machining
Upokasuuni
Degelugn
Crucible furnace
Uritus
Kalibrering
Grooving
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Käsittely, jolla poistetaan teräkseen liuenneita kaasuja, kuten vetyä ja happea. Käsittelyllä voidaan
myös valmistaa hyvin niukkahiilisiä teräksiä (jopa
0,002 %) ja parantaa teräksen sitkeyttä ja työstettävyyttä.
Konvertteri, jossa hiili mellotetaan
tyhjössä sekä poistetaan teräkseen liuenneita kaasuja ja rikkiä. Ks. Tyhjökäsittely.
Dityppioksidi N2O, ilokaasu. Väritön kaasu, jota
valmistetaan hajottamalla ammoniumnitraattia.
Taonnassa suoritettava metallitangon tai –langan
paikallinen tai koko pituudelta tapahtuva poikkipinta-alaa kasvattava työvaihe. Esim. ruuvien kannat
tyssätään huoneenlämpötilassa. Suurempien kappaleiden tyssäys vaatii yleensä kuumennusta.
Teräs, joka on tarkoitettu työkalujen valmistukseen. Ovat tavallisesti runsashiilisiä ja runsaasti
seostettuja.
Kappaleen muokkaaminen kaikilla työmenetelmillä,
joilla kappaleelle annetaan tietyt mitat ja muoto
käsityökaluja tai työstökoneita käyttäen. Työstöt
jaotellaan yleensä lastuavaan ja muovaavaan työstöön.
Valssit, jotka käytännössä ovat kosketuksissa
valssattavan aihion kanssa. Mahdolliset tukivalssit
ympärillä tasaavat työvalssien kuormitusta.
Tuurna, joka ei ole kiinnitetty mihinkään, vaan ”ui”
putken sisässä. Ks. uivalla tuurnalla veto.
Ks. Tulppaveto.
Lastuava työstömenetelmä, jossa saadaan ultraäänen avulla (taajuus n. 20000 Hz) muokattua
reikiä ja syvennyksiä kappaleeseen. Työstö tapahtuu pitämällä muototyökalua kohtisuorassa kovaa
ja haurasta kappaletta vasten.
Upokas, joka toimii uunina. Esim. valuterästä sulatetaan induktiouunissa keraamisissa upokkaissa,
joissa panokseen indusoituu sähkövirtoja sulattaen
teräksen. Itse upokkaassa ei ole mitään lämpöä
kehittäviä rakenteita.
Uritus tehdään valsseihin sorvaamalla, jotta valsseilla voitaisiin muotoilla useanlaisia erikokoisia ja
muotoisia aihioita.
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Vaahdotus
Flotation
Flotation

Rikastusmenetelmä, jossa jauhettu malmi sekoitetaan veteen lisäaineiden kanssa. Kullekin malmille
on oma lisäaineensa, johon se tarttuu, kun alhaalta puhalletaan ilmaa. Malmi nousee pintaan, josta
sen voi kuoria erilleen.
Malmilietteellä täytetty säiliö, jossa vaahdotus
tapahtuu.

Vaahdotuskenno
Flotationcell
Flotationcell
Vahavalu
Vaxgjutning
Wax casting

Vaihtosuuntainen (eli reversio-) valssain
Reversibelt valsverk
Reversing mill
Vaihtovirtamoottori
Växelströmmotor
Alternating-current motor, AC-motor

Vaihtovirtauuni
Växelströmugn
Alternating current furnace
Vahvamagneettinen rikastusmenetelmä
Starkmagnetisk anrikningsmetod
Strong magnetic dressing method
Valaa
Gjuta
Cast

Valanne
Göt
Ingot
Valannevalssaamo
Götvalsverk
Blooming mill, primary mill
Valannevalu
Götgjutning
Ingot casting
Valenssi
Valens
Valence
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Taidevalumenetelmä, jossa vaha valetaan mallissa
tulevan veistoksen muotoiseksi (ontoksi) ja
ympäröidään sekä sisä-, että ulkopuolelta tulenkestävällä aineella. Ulko- ja sisäpuoli kiinnitetään
tapeilla toisiinsa, vaha sulatetaan välistä pois ja
vahan tilalle valetaan esim. pronssi. Lopuksi ulkoja sisämuotti otetaan pois.
Valssain, jossa valanne kulkee rullaradalla valssin
läpi edestakaisin useita kertoja. Valannetta voidaan myös kääntää valssauksen aikana. Parivalssaimet ovat vaihtosuuntaisia.
Toimii vaihtosähkönä (virralla/jännitteellä, jonka
suunta vaihtelee) siirretyllä sähköenergialla. Kutsutaan myös vaihtosähkömoottoriksi. Vaihtovirtamoottorit voidaan jakaa yleismoottoreihin (esim.
kotitalouskoneissa) ja epätahti- ja tahtimoottoreihin.
Uuni, joka toimii vaihtosähkönä (virralla/ jännitteellä, jonka suunta vaihtelee) siirretyllä sähköenergialla.
Erotusmenetelmä, jolla hematiittimalmeja voidaan
rikastaa. Vahvamagneettisen erottimen magneettikenttä saadaan aikaan voimakkaalla sähkömagneetilla. Itse erotin voi olla kuiva- tai märkäerotin.
Sulan tai juoksevan aineen kaataminen muottiin
niin, että se saa muotin muodon jähmetyttyään.
Yleensä metallit kutistuvat jähmettyessään
1 - 2 %, mikä aiheuttaa imuonteloiden, repeämien
ja jännitysten syntymistä. Kaikkia metalleja ei voi
valaa.
Valettujen aihioiden yhteisnimitys. Valanteet
yleensä valssataan tai taotaan edelleen erilaisiksi
muotovalmisteiksi.
Karkeavalssaamo, jossa suoritetaan valannevalssausta. Ks. Karkeavalssaamo.
Valu, jossa sula metalli valetaan kokilleihin, joissa
sula hitaasti jähmettyy valanteiksi.
Kemiallinen käsite, jolla kuvataan atomin kykyä
sitoutua kemialliseksi yhdisteeksi. Negatiivinen
valenssin arvo kertoo, kuinka monta vetyatomia
alkuaineen atomi pystyy sitomaan, positiivinen
puolestaan kuinka monta vetyatomia alkuaineen
atomi pystyy korvaamaan yhdisteessä.

www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat

Terässanasto

11/2000
Päivitetty 2/2010

Valimoraakarauta
Gjuteriråjärn
Foundry iron
Valkea valurauta
Vitjärn
White cast iron

Valimokäyttöön tarkoitettu raakarauta, joka tyypillisesti sisältää piitä (Si) noin 1,5 %.

Valkoruoste
Vitrost
White rust
Valokaari
Ljusbåg
Elecrtic arc

Valokaariuuni
Ljusbågsugn
Electric-arc furnace
Valssaamo
Valsverk
Rolling mill
Valssain
Valsverk
Mill, rolling mill, rolling mill stand
Valssaus
Valsning
Rolling

Valssausaihio
Valstacka
Semi product
Valssausvoima
Valskraft
Roll force
Valssi
Vals
Roll, roller
Valssilanka
Valstråd
Wire rod
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Valurauta, jossa kaikki hiili on sitoutuneena
sementiittiin ja jonka piipitoisuus on alhainen. Jos
valkeaan valurautaan syntyy murtuma, se etenee
sementiittiä pitkin ja murtumapinta muodostuu
vaalean kiiltäväksi.
Sinkkiin hapettavissa olosuhteissa muodostuva
”ruoste”, joka on väriltään vaaleaa. Valkoruosteen
syntymistä sinkittyihin tuotteisiin estetään kromatoimisella.
Fysikaalinen ilmiö, joka syntyy, kun kahden elektrodin välinen jännite nousee niin suureksi, että
sähkövirta purkautuu sähköä johtamattoman materiaalin esimerkiksi ilman läpi. Valokaaressa elektronit ovat sähkökentän vuoksi kiihtyvässä liikkeessä ja siis emittoivat sähkömagneettista säteilyä,
jonka näkyvät aallonpituudet voidaan aistia valona.
Elektronien liike-energia lämmittää törmäyskohdetta, jolloin esim. teräs kuumenee noin 3500 ja ilma
noin 5000…50000 asteen lämpöiseksi
Erityisesti romunsulatukseen sopiva uuni, jossa
lämpö saadaan sähköenergiasta uunin katon eli
holvin läpi tulevien grafiittielektrodien ja panoksen
välille syntyvistä valokaarista.
Tehdaslaitos, joka valmistaa esim. metallilevyjä,
-lankoja ja -tankoja valssaamalla. Sijoitettu usein
terästehtaan yhteyteen.
Valssituolin ja valssien muodostama kokonaisuus.
Laite, jossa valssaus tapahtuu.
Valssaimella tapahtuva metallin muokkaus, jossa
valssattava aihio saa halutut mitat ja muodon.
Myös metallin valurakennetta hienonnetaan valssauksella. Tapahtuu yleensä kuumavalssauksena,
mutta ohuita kappaleita viimeistelyvalssataan
myös kylmänä. Venyttää kappaletta ja parantaa
sen lujuutta.
Välituote, puolituote. Aihio, joka on valmis
valssaukseen.
Se voima, jolla valssit vaikuttavat kappaleeseen.
Valssaimen osa. Valuraudasta, kovametallista tai
taotusta teräksestä valmistettu kappale, joka on
yleensä poikkileikkaukseltaan pyöreä. Voi olla sileä
tai uritettu tai yhdistelmä edellisistä. Valssit muovaavat aihiota työvalsseina tai ovat tukena niille.
Teräksestä, kuparista tai alumiinista (tms.) kiepille
kuumavalssattu tuote, jonka paksuus on 5…30
mm. Valssilanka kylmävedetään usein pinnan laadun, mittatarkkuuden ym. ominaisuuksien parantamiseksi.
www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat
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Valssipari
Valspar
Twinrolls
Valssirako
Valsspalt, valsöppning
Roll opening
Valssituoli
Valsstol
Roller unit, roll stand
Valuaihio
Gjutämne, götämne
Cast bloom, cast billet, cast slab
Valumuotti
Gjutform
Casting mould

Työvalsseja, joiden välissä aihio muovautuu,
kutsutaan valssipariksi.

Valunauha
Gjutband
Cast strip
Valupulveri
Gjutpulver
Casting powder
Valurauta
Gjutjärn
Cast iron
Valusanko
Gjutskänk
Ladle
Valusankokäsittely
Skänkbehandling
Ladle treatment
Valuteräs
Gjutbart stål
Casting steel, foundry steel
Vanheneminen
Åldring
Ageing
Vanhenemiskäyrä
Åldringskurva
Ageing curve
Vapaataonta
Friformsmidning
Open die forging
Vapaaveto
Håldragning
Sinking
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Rako, joka jää työvalssien väliin. Pidetään kiinteänä, jos aihio kulkee läpi vain yhden kerran.
Muutoin tarvittaessa valssirakoa voidaan säätää.
Kehikko, johon valssit asetetaan.
Valetun, jatkovalmistukseen tarkoitetun kappaleen
yleisnimitys.
Riittävän lujasta, tulenkestävästä, valettaessa syntyviä kaasuja läpäisevästä materiaalista
valmistettu mallin mukainen muotti, johon sula
metalli kaadetaan. Yleisin muottimateriaali hiekka.
Jatkuvavalussa sula valetaan yhtenäiseksi,
katkeamattomaksi kappaleeksi, jota voidaan kutsua valunauhaksi.
Jatkuvavalukoneen kokillissa käytettävä jauhe,
joka estää pintaa hapettumasta, voitelee aihion ja
kokillin rajapintaa sekä myös tasaa lämpötilaeroja.
Rauta-hiili-seos, jossa yli 2,11 % hiiltä (yleensä
2,4 - 3,6 %). Lisäksi piitä 1 - 3 %, ja mahdollisesti
muita seosaineita.
Ks. Senkka.
Ks. Senkkakäsittely.
Valamiseen soveltuva teräs. Valuteräkset valetaan
aina tiivistettyinä.
Lujittuminen, joka tapahtuu metalleissa tai metalliseoksissa erkautuskarkenemisen seurauksena.
Kun lujuusmaksimi vanhenemiskäyrässä ohitetaan,
puhutaan ylivanhenemisesta. Ks. Erkautuskarkeneminen.
Käyrä, jossa erkautuskarkenevan metalliseoksen
lujuus on ilmaistu ajan funktiona. Käyrä voi
Sisältää useammankin maksimikohdan.
Taonta, jossa kappaleen muokkauksen paikan ja
määrän voi määrätä takoja. Tapahtuu esim.
alasimella työvälineitä, kuten käsivasaroita ja
moukareita, käyttämällä iskuin ja puristuksin.
Kappaleen muodon muutoksille ei ole estettä.
Vapaaveto suoritetaan putken halkaisijan pienentämiseksi. Veto tehdään vetopenkissä, jossa vaunu
vetää putkea vetokiven läpi. Siinä ei käytetä tulppaa eikä tankoa apuna, joten seinämien paksuutta
ei voida pienentää.
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Vedynpoistohehkutus
Glödning för väterening
Dehydrogenation annealing

Teräksen sitkeysominaisuudet heikkenevät, kun
siihen on liuennut vetyä (ks. Vetyhauraus). Jotta
vety saataisiin pois, hehkutetaan terästä pitkään
(paksuuden ja vetypitoisuuden mukaan)
n. 700 °C:ssa.
Pituuden suhteellinen kasvu alkuperäiseen pituuteen nähden. Voi olla sekä pysyvä, että kimmoisa.
Vetokokeessa mitataan mm. murtovenymä.
Kone, jolla nauha oikaistaan tasomaiseksi sen
samalla venyessä 1…2 %.

Venymä
Förlängning, töjning
Elongation, strain
Venytysoikaisukone
Sträckriktmaskin
Stretcher straightener
Venytysura
Sträckspår
Drawing pass
Vesijäähdytys
Vattenkylning
Water-cooling
Vetely
Kastning
Warping
Veto
Dragning
Drawing

Vetokartio
Dragkona
Drawing cone
Vetokivi
Dragskiva
Drawing die
Vetokoe
Dragprovning
Tensile test
Vetokone
Dragning maskin
Drawing machine

Vetolujuus
Brotthållfasthet
Tensile strength
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Uritetussa valssissa oleva erityinen ura, jolla
Teelmä/aihio saadaan venytetyksi lopulliseen
mittaansa tehokkaasti eli mahdollisimman vähin
pistoin.
Veden avulla, esim. vesisuihkulla, tapahtuva
kappaleen hallittu jäähdytys.
Hehkutuksen, hitsauksen tai karkaisun aikana metalliesineelle tapahtuva muodonmuutos, joka johtuu lämpöjännityksien syntymisestä tai epätasaisesta jakautumasta.
Menetelmä, jossa kappaletta voidaan muotoilla
pakottamalla se kulkemaan reiästä vetokivien läpi.
Vedossa kappale muokkautuu ja lujittuu. Veto suoritetaan yleensä langoille, nauhoille, tangoille tai
putkille. Pienin saavutettava ainepaksuus vedossa
on n. 0,01 mm, riippuen metallista. Voidaan jakaa
esim. voiteluaineen mukaan kuiva- ja märkävetoon.
Vetokiven kartiomainen esim. kovametallista valmistettu osa.
Hyvin kulutusta kestävä vetokoneen osa, jossa
muodonmuutos tapahtuu. Vetokivessä pehmeämpään metalliin on upotettu vetokartio, joka valmistetaan esim. kovametallista tai timantista.
Koe, jossa koesauvaa kuormitetaan yksiakselisessa
vedossa, yleensä murtumiseen saakka. Vetokokeen kulku havainnollistetaan jännitysvenymäkäyrällä.
Kone, jolla valmistetaan ohuita lankoja, tankoja ja
putkia vetämällä. Koneessa säädellään vetolieriöiden kokoa tai pyörimisnopeutta vetokiven aiheuttaman muodonmuutoksen seurauksena. Jaetaan
esim. halkaisijan mukaan tanko-, karkea-, keski- ja
hienovetokoneisiin.
Aineen mekaaninen ominaisuus, koekappaleen
murtamiseen tarvittava jännitys. Vetolujuus lasketaan jännityksenä eli voimana jaettuna koekappaleen alkuperäisellä pinta-alalla (N/mm2 = MPa).
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Vetopenkki
Dragbänk, rullbänk
Drawing bench

Laite, jossa veto (esim. vapaa-, tuurna-, ja tulppaveto) tapahtuu. Penkkiin on kiinnitetty tuurnanpidin (ei vapaavedossa), vetokivi ja kiinnitysvaunu,
joka on pyörivässä ketjussa kiinni ja joka vetää
putkea vetokiven läpi.
Kuumavetopuristimen osa, jonka läpi veto tapahtuu, kun valmistetaan suurikokoisia saumattomia
putkia.
Pyörivä rumpu, jolle lanka tai nauha vedon jälkeen
kieritetään. Vetorumpu voi toimia langan läpikulkupaikkana vedon jossakin vaiheessa välittäen
lankaan vetovoimaa ja lisäten sen nopeutta. Rumpu voi toimia myös langan säilytyksessä.
Syntyy vetyhaurauden seurauksena. Hyvinkin
vähän vetyä sisältävä teräs halkeaa plastisen
muodonmuutoksen yhteydessä lohkomaisesti.
Ilmenee teräksessä, kun siihen liukenee vetyä
esim. metallin sulatuksen, peittauksen tai elektrolyyttisen pinnoituksen yhteydessä. Aiheuttaa murtumia vetojännityksen alaisena.
Valssauksen viimeinen vaihe, joka on voimakkuudeltaan muokkausvalssauksia pienempi. Antaa
tuotteelle viimeistellyn pinnanlaadun ja/tai
lujuuden sekä parantaa sen muovattavuutta.
Pyöreä putki, jossa kulkee virtaavia aineita.
Käytetään mm. öljyn, kaasun, veden ja lämmön
siirtoon sekä paine- ja sylinteriputkina.
Hidas plastinen muodonmuutos staattisen kuormituksen alaiselle aineelle. Korkeissa lämpötiloissa
viruminen tapahtuu jo pienillä jännityksillä.
Konvertteri, jossa mellotus tapahtuu tyhjössä happipuhalluksen sekä konvertterin pohjasta tulevan
inertin sekoituskaasun avulla. Alhainen paine edistää hiilimonoksidin syntymistä ja näin saadaan
teräkselle hyvinkin alhaisia hiilipitoisuuksia.
Aine, jota lisätään laitteiden eri osiin kitkan vähentämiseksi. Voiteluaine voi toimia myös suojaaineena ja jäähdyttäjänä, kuten märkävedossa.
Ks. Kieppi.

Vetorengas
Dragring
Draw-ring
Vetorumpu
Dragtrumma, dragblock
Drawing drum, capstan
Vetyhalkeama
Vätespricka
Hydrogen crack
Vetyhauraus
Vätesprödhet
Hydrogen embrittlement
Viimeistelyvalssaus (eli jälki- tai tempervalssaus)
Tempervalsning
Temper rolling
Virtausputki
Strömningrör
Flow tube
Viruminen
Krypning
Creep
VODC (eli tyhjömellotuskonvertteri)
Vakuum konverter
Vacuum Oxygen Decarburization Converter
Voiteluaine
Smörjmedel
Lubricant
Vyyhti
Ring
Coil
Vyöhykejäähdytys
Zonkylning
Zone / Zonal cooling
Väliallas
Gjutlåda
Tundish
Väsyminen
Utmattning
Fatigue
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Jäähdytys, joka tapahtuu tietyssä paikassa jäähdytyspaikan läpi kulkevalle ainekselle. Koko jäähdytettävä ainemäärä ei siis jäähdy samanaikaisesti
vaan vyöhykkeittäin.
Jatkuvavalukoneen allas, johon sula teräs kaadetaan senkoista. Välialtaasta terässula jakautuu
kokilleihin. Väliallas mahdollistaa jatkuvavalun keskeytymättömyyden ja siinä voidaan mm. poistaa
sulkeumia.
Tila, jonka toistuva tai vaihteleva kuormitus aiheuttaa kappaleelle. Voi johtaa rakennemuutoksien
tai murtumien syntymiseen.
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Väsymislujuus
Utmattningshållfasthet
Fatigue strength

Kyky kestää toistuvaa ja vaihtelevaa rasitusta ja
kuormitusta murtumatta tai muokkautumatta.
Esim. kovat oksidisulkeumat heikentävät väsymislujuutta. Ks. Väsyminen, Väsymismurtuma, Lujuus.
Murtuma, joka syntyy kappaleeseen selvästi murtolujuutta pienempien jännitysten vaikutuksesta.
Väsymismurtumia esiintyy kappaleissa, jotka joutuvat toistuvien tai vaihtelevien jännitysten alaisiksi. Erityisesti toistuvat taivutusjännitykset aiheuttavat väsymismurtumia.
Rautaoksidi FeO. Wüstiitin kiderakenne ei ole täysin virheetön, vaan rauta-atomeja on hieman vähemmän kuin happiatomeja. Kemiallinen kaava on
käytännössä FeO1,016…FeO1,049.
Konvertteri, jossa on yhdistetty sekä pohjapuhallus- että LD-konvertterin ominaisuuksia. Näissä
tapahtuu sekä pohja- että yläkautta tapahtuvaa
happi- ja/tai inerttikaasupuhallusta.
Valssaamo, jossa valmistetaan monenlaisia
tuotteita, kuten nauhoja, levyjä, lankaa, tankoja
jne. Myös valssaimet voivat olla siellä keskenään
erilaisia.
Valu, jossa jatkuvavalukoneella valetaan vain yksi
senkallinen sulaa.

Väsymismurtuma
Utmattningsbrott
Fatigue fracture

Wüstiitti
Wüstit
Wustite
Yhdistelmäpuhalluskonvertteri
Konverter med kombinerad blåsning
Combined blown converter
Yhdistelmävalssaamo
Kombivalsverk
Combined rolling mill
Yksittäisvalu
Enkelgjutning
Single casting
Yleinen rakenneteräs
Allmänt konstruktionsstål
Structural steel for general purposes
Yleisvalssain
Universalt valsverk
Universal mill
Ylivanheneminen
Överåldring
Overaging
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Lähinnä teräsrakenteisiin käytettävä, tavallisesti
hyvin hitsattava seostamaton tai niukkaseosteinen
teräs, C<0,20 %. Eurooppalainen standardi SFSEN 10025.
Valssain, jossa on kaksi vaakasuoraa sekä kaksi
pystysuoraa valssia – näin aihio tulee käsitellyksi
sekä sivuilta että alta ja päältä. Käytetään mm.
leveiden lattatankojen ja profiilien kuten I- ja Upalkkien valssaukseen.
Kun vanhenemiskäyrällä ohitetaan lujuusmaksimi,
puhutaan ylivanhenemisesta. Ks. Vanheneminen,
Vanhenemiskäyrä, Erkautuskarkeneminen.
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