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DIMECC Breakthrough Materials – tohtorikoulun ensimmäinen väitös: 

  

Mallinnusta hyödyntävä kulumistutkimus tuo säästöä yritykselle ja 
ympäristölle 
 

 

Diplomi-insinööri Matti Lindroos yhdisti väitöstyössään kokeellista tutkimusta ja 

materiaalin mikrorakenteen huomioivaa kideplastisuusmallinnusta. Hänen 

väitöskirjansa aloittaa DIMECCin Breakthrough Materials –tohtorikoulun väitösten 

sarjan. Vuoden 2014 alusta käynnissä ollut Suomen suurin teollisuuden 

tohtorikoulu tuottaa uutta osaamista ja ratkaisuja teollisuuden kriittisiin 

tutkimuskysymyksiin huomattavasti odotettua nopeammin. 

 

”Tohtorikoulumme vahvuutena on erittäin intensiivinen yhteistyö sekä tutkijoiden kesken 

että yritysten kanssa. Ratkomme teollisuuden vaativia haasteita 37 tohtoriopiskelijan 

voimin ja laajan senioriasiantuntijajoukon tuella. Keskeisessä osassa on mallinnuksen ja 

kokeellisen työn yhdistäminen sovellusymmärrykseen. Matti Lindroosin työ on tästä 

malliesimerkki”, toteaa tohtorikoulun johtaja Prof. Kenneth Holmberg VTT:ltä.  

 

”Konseptimme tuottaa uusia konkreettisia ratkaisuja teollisuuden kilpailukyvyn 

nostamiseksi, mutta toisena kärkenä on uudenlaisen monialaisen osaamisen luominen 

Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin.  Seuraavat viisi teollisuuden ongelmanratkaisuun 

kouliintunutta uutta tohtoria valmistuvat jo talven aikana”, lisää DIMECCin BSA & 

HYBRIDS-ohjelmien päällikkö Dosentti Markku Heino Spinverseltä.  

 

 

Kulumisen ja kuormitusolosuhteiden yhteyden parempi ymmärtäminen auttaa 

kehittämään kestävämpiä teräksiä 

 

Materiaalien kulumissuunnittelu voi tuoda teollisuusyrityksille monenlaista säästöä ja 

kilpailuetua. Matti Lindroos kehitti väitöstutkimuksessaan entistä parempia, 

mikrorakennetason malleja kulumisen tutkimukseen. Työ tehtiin DIMECCin Breakthrough 

Steels and Applications (BSA) -ohjelmassa Tampereen teknillisen yliopiston, Teknologian 

tutkimuskeskus VTT:n, SSAB Europen ja Metso Mineralsin yhteistyönä. 

 

”Kulumissuunnittelusta on paljon hyötyä. Tehokkaimmillaan materiaalin käyttöikää 

voidaan pidentää samalla, kun ainepaksuuksia pienennetään. Käyttöiän merkitys 

korostuu erityisesti esimerkiksi kaivosteollisuudessa, jossa kulutusosien tiuha vaihtotahti 

syö tuottavuutta. Kevyemmät rakenteet voivat osaltaan laskea käyttökustannuksia”, 

Lindroos kertoo. 

 

Ympäristökin kiittää: Sen kuormitusta taas hillitsee se, että raaka-ainetta tarvitaan 

vähemmän. Sopivalla materiaalisuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa kitkaan, jolla on 

suuri merkitys sekä prosessiin kulutetun energian että aiheutettujen päästöjen osalta. 
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Mikrorakennemallinnus osaksi suunnittelutyökaluja 

 

Materiaalien kulumiskestävyyden parantamiseksi täytyy ymmärtää vallitsevia 

kulutusolosuhteita ja -tekijöitä, sillä monien materiaalien mekaaninen käyttäytyminen voi 

muuttua kuormitusolosuhteiden vaihtuessa. Varminta tietoa eri tekijöiden vaikutuksista 

saadaan, kun materiaalien kulumista tutkitaan hallituissa testiolosuhteissa. Matti Lindroos 

tutki väitöstyössään kokeellisesti suur- ja ultralujien terästen muodonmuutos- ja 

kulumiskäyttäytymisen suhdetta raskaassa naarmuttavassa ja iskunalaisessa 

kuormituksessa vertaillen eri tekijöiden vaikutusta. Hän kehitti myös kideplastisuuteen 

pohjautuvia materiaalimalleja kuvaamaan terästen muodonmuutoskäyttäytymistä 

mikrorakennetasolla. 

 

”Esimerkiksi iskumainen kuormitus voi tuoda esille sellaisia kulumismekanismeja, joita 

hitaampi kuormitus ei välttämättä saa aikaan. Testiolosuhteiden pystytään paremmin 

arvioimaan kuormituksen ja kulumisilmiön monimutkaista suhdetta”, Lindroos selittää. 

 

Merkittävässä roolissa etenkin kideplastisuusmallien kehitystyössä oli tutkijavaihto 

arvostetun professori Georges Cailletaudin tutkimusrymässä École Nationale Supérieure 

des Mines de Paris’ssa. Heidän uraauurtava kehitystyönsä materiaalien vaurioiden 

mallinnuksessa antoi pohjaa myös Lindroosin kehittämiin mallinnustyökaluihin, joilla 

voidaan esittää materiaalin mikrorakennetasolla tapahtuvaa muodonmuutosta ja 

jännitystilaa. 

 

”Tavanomaiset insinööreillä käytössä olevat lujuuslaskennan keinot ja materiaalimallit 

eivät useinkaan ole riittäviä mallintamaan materiaalien käyttäytymistä 

mikrorakennetasolla, missä materiaalin murtuminen tapahtuu ja kulumisilmiö alkaa. Siksi 

mikrorakenteen huomioivat menetelmät ovat entistä isommassa roolissa nykyään”, Matti 

Lindroos kertoo. 

 

”Mikrorakennemallinnusta voidaan tulevaisuudessa käyttää osana tyypillisiä 

suunnittelutyökaluja, koska mallit hyödyntävät laajasti suunnittelu- ja 

tuotekehityskäytössä olevaa elementtimenetelmää.” 

 

Väitöstilaisuus perjantaina 4.11.2016 

 

Matti Lindroosin väitöskirja ”Experimental and Numerical Studies on the Abrasive and 

Impact Behavior of Wear Resistant Steels” tarkastetaan julkisesti Tampereen 

teknillisessä yliopistossa perjantaina 4.11.2016 klo 12 alkaen, Konetalon salissa K1702 

(Korkeakoulunkatu 6, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat Dr. Samuel Forest (Centre des 

Matériaux of MINES Paris Tech, Ranska) ja professori Lars-Erik Lindgren (Luleå 

University of Technology, Ruotsi). Tilaisuutta valvoo professori Veli-Tapani Kuokkala 

TTY:n materiaaliopin laitokselta. 

 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3828-5  

Lisätietoja: Matti Lindroos, puh. 040 744 7199, etunimi.sukunimi@vtt.fi 
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