
 
 

 
 

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä korkeakoulun aulassa (Kemistintie 1, Espoo, PL 16100, 00076 Aalto). 

 

https://www.aalto.fi/fi/kemian-tekniikan-

korkeakoulu 

https://into.aalto.fi/display/endoctoralchem 

puh. 050 577 3736 Sirje Liukko 

 

Väitöstiedote  Väitös 12.06.2020 
 

 

Tutkimus titaania sisältävien partikkelien 
hallinnasta teräksessä 
 

Väitöskirjan nimi Utilization of Ti-containing microparticles on improved steel properties – Basic 

studies on inclusions control and interfacial phenomena 

 

Väitöskirjan sisältö Uusia, ominaisuuksiltaan entistä parempi teräksiä kehitetään koko ajan. Samalla 
pyritään saavuttamaan ominaisuudet pienemmällä energian kulutuksella. Yksi keino 
on partikkelien lisääminen teräkseen. Yleensä partikkeleita tai sulkeumia pidetään 
haitallisina teräksessä. Kontrolloimalla partikkelien koostumusta tai kokoa niitä 
voidaan kuitenkin hyödyntää funktionaalisina partikkeleina parantamaan teräksen 
ominaisuuksia. Titaania sisältäviä partikkeleita, kuten oksideja tai karbideja, voidaan 
hyödyntää parempien mekaanisten ominaisuuksien saavuttamisessa teräksissä.  

Väitöskirjassa tutkittiin titaania sisältävien partikkelien ja sulan teräksen välisiä 
ilmiöitä ja syntyneitä sulkeumia. Kokeellinen osio koostui sulatuskokeista, joissa 
titaanioksidia lisättiin sulaan teräkseen, sekä kostutuskokeista, joissa tutkittiin 
partikkelien ja sulien rautaseosten välistä kostutusta. Koetuloksia verrattiin 
termodynaamisiin laskelmiin tasapainonmukaisten sulkeumien muodostumisesta 
teräksessä. 

Väitöskirjassa tehdyt kokeet, joissa TiO2:ta lisättiin suoraan sulaan teräkseen, ovat 
ensimmäiset julkaisut aiheesta. Väitöskirjassa tehtiin myös laaja ja ainutlaatuinen 
tutkimus teräksen seosaineiden vaikutuksesta TiC:n ja ruostumattoman teräksen 
väliseen kostutukseen ja rajapintailmiöihin. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa, kun 
kehitetään mekaanisilta ominaisuuksiltaan entistä parempia teräksiä hyödyntämällä 
titaania sisältäviä funktionaalisia partikkeleita. 
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Printed dissertation will be on public display at the main lobby of CHEM school (Kemistintie 1, Espoo, PL 
16100, 00076 Aalto). 
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Basic Studies on controlling Ti-containing 
particles in steel 
 

Title of the doctoral thesis Utilization of Ti-containing microparticles on improved steel properties – Basic 

studies on inclusions control and interfacial phenomena 

 

Content of the doctoral 

thesis 

New steel grades with improved properties and with less energy consumption 
needed for production are being developed all the time. One potential method is to 
add particles into the steel. Inclusions or particles in steel are usually regarded as 
harmful. By controlling the chemistry and size of the particles, they can act as 
functional particles in improving the properties of the steel. Titanium containing 
particles, e.g. oxides and carbides, can be used in improving the mechanical 

properties of steels 

The phenomena between titanium containing particles and liquid steel as well as 
the inclusions formed were studied in this thesis. The research consisted of 
smelting tests with addition of titanium oxide into liquid steel and of wetting 
experiments between titanium containing particles and liquid steel. The results were 
compared with thermodynamic calculations about inclusion formation in steel.  

The results of the inclusion study after the addition of TiO2 into liquid steel were the 
first publications on the topic. The study on the effect of alloying elements on the 
wetting and interfacial reactions between stainless steel and TiC was extensive and 
is unique in this field. The results of this thesis provide valuable information for 
developing steels with improved mechanical properties by using titanium-containing 
functional particles. 
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