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LYHENNELUETTELO 

 

 

As Murtovenymä eli prosentuaalinen venymä 

CEV Hiiliekvivalentti 

CO2 Hiilidioksidi 

dfoc Fokusoitu säteen halkaisija [mm] 

dof Optisen kuidun halkaisija [μm] 

DQ Direct Quenching, suorakarkaisu 

DP Dual Phase, kaksifaasiteräs 

F Linssin polttoväli [mm] 

HAZ Muutosvyöhyke / Heat Affected Zone 

HHS High-Strength Steel, korkean lujuuden omaava teräs 

Iz Tehotiheys [W/mm
2
] 

MAG Metal active gas -hitsausmenetelmä 

Nd:YAG Neodymium-doped Natrium Yttrium Aluminium Garnet, lasertyyppi 

P Teho [kW] 

QT Quenching and Tempering, karkaisu ja päästö (nuorrutus) 

Rm Murtolujuus 

Rp0.2 0.2-myötöraja  

t8/5 Jäähtymisaika (800 °C  500 °C) 

TEM Transverse Electric Mode 

TMCP Thermo Mechanical Controlled Process, termomekaaninen valssaus 

TRIP  Transformation Induced Plasticity 

v Hitsausnopeus [m/min]  



5 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Lujien terästen saatavuus on parantunut vähitellen ja markkinoilla on tarjolla lukuisia eri 

vaihtoehtoja. Niitä käytetään teräsrakenteissa, kaivosteollisuudessa, kuljetinlaitteissa, 

koneenrakennuksessa sekä ajoneuvoissa. Lujuuden myötä rakennetta on mahdollista 

keventää ohuemman aineenpaksuuden ansiosta, mikä johtaa säästöihin 

energiankulutuksessa esimerkiksi ajoneuvoissa. Lujan teräksen myötölujuudeksi on 

määritelty 550–900 MPa. Ultralujiksi kutsutaan vastaavasti teräksiä joiden myötölujuus on 

yli 900 MPa. Alle 460 MPa rakenneteräksiin verrattuna lujat teräkset ovat 

hitsattavuudeltaan haasteellisempia ja vähemmän tutkittuja. (Pirinen, 2013a, s. 10; Pirinen, 

2013b, s. 15; Ruukki, 2013, s. 26.) 

 

1.1 Tausta 

Maksimihyödyn saamiseksi dynaamisesti kuormitetuista hitsejä sisältävistä teräsrakenteista 

tulee ehdottomasti huomioida hitsin laatu. Hitsien laatu vaikuttaa oleellisesti koko 

konstruktion kestävyyteen ja elinikään. Laadun avainasemassa on lämmöntuonnin hallinta 

sekä tasaisuus. Tämän vuoksi onkin tutkittu runsaasti laserhitsauksen mahdollisuuksia 

lujien terästen hitsauksessa, millä haetaan parempaa laatua verrattuna yleisemmin 

käytettäviin kaarihitsausmenetelmiin. Laserhitsaukselle on ominaista tasainen hitsauslaatu, 

pieni lämmöntuonti ja siten pienemmät muodonmuutokset, suuri hitsausnopeus, 

automatisoitu toiminta sekä pieni vetely ja palkomäärä. (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 

157; Pirinen, 2013b, s. 14; Purtonen & Salminen, 2013, s. 29). 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tavoitteena tutkimuksessa oli tarkastella lujien terästen laserhitsausta. Työ rajattiin siten, 

että lujien terästen myötölujuudet olivat 690 – 960 MPa. Laserhitsaukselle ainoana 

kriteerinä oli soveltuvuus terästen hitsaukseen. Tutkimuskysymyksiä olivat: 

 Miten hyvin laserhitsaus soveltuu lujien terästen hitsaukseen? 

 Mitä etuja ja haittoja lujien terästen laserhitsauksessa on? 

 Mitkä ovat lujien terästen laserhitsauksen tulevaisuuden näkymät? 

 



6 

 

Tutkimusongelmaan pyrittiin löytämään vastauksia käymällä aluksi läpi aihealueita 

erikseen. Ensiksi esiteltiin laserhitsausprosessia ja siihen liittyviä hitsausparametrejä. 

Lisäksi käsiteltiin lujien terästen mikrorakennetta ja hitsattavuutta sekä niiden 

käytettävyyden kriteereitä. Näiden jälkeen syvennyttiin tiettyjen markkinoilla olevien 

lujien terästen hitsattavuuteen laserilla sekä pohdittiin näiden terästen laserhitsattavuutta. 

Työn loppupuolella tehtiin yhteenveto nykyisestä tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. 
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2 LASERHITSAUS 

 

 

Ensimmäiset laserhitsauslaitteet ovat peräisin 1970-luvulta. Sovellutukset olivat aluksi 

rajoittuneita ohutlevyjen limiliitoksiin ja koneistettujen kappaleiden hitsaukseen. 

Laserhitsauksesta on vähitellen tullut lähes kaikki hitsaussovellukset mahdollistava 

menetelmä. Tämän on mahdollistanut muun muassa railonseuranta, laitteiden suurempi 

teho sekä lisäaineen käyttö. Kehitykselle ei näy loppua, sillä laserhitsaus on yksi 

tutkituimpia lasertyöstömenetelmiä nykyään.  (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 5 – 6.) 

 

2.1 Edut 

Laserhitsauksen etuina nähdään laaja soveltuvuus, laaduntuottokyky sekä taloudellisuus 

pitkällä aikavälillä. Asetus- ja hitsausajat ovat pieniä ja samoin hylkäysprosentti 

toistettavuuden ja tarkkuuden ansiosta. Laserhitsauksessa on myös kapea lämpövyöhyke 

sekä suurehko hitsin syvyys/leveys-suhde. Lisäksi lämmöntuonti on pientä, mikä on 

hitsauksen lopputuloksen kannalta tärkeä tekijä. Kun lämmöntuonti on pientä, ei 

hitsattavan kohteen metallurgia muutu oleellisesti ja muodonmuutokset ovat pieniä eikä 

jälkityöstöäkään aina tarvita. Täten hitsaus pystytään suorittamaan myös viimeisenä 

työvaiheena. Hitsejä pystytään myös sijoittamaan hyvin lähelle toisiaan. Kuvassa 1 

nähdään, että laserhitsauksella lämmön vaikutusalue on selvästi hallitumpi ja pienempi 

kuin perinteisellä MAG-hitsauksella. (Ionix, 2014; Kujanpää & Salminen, 1997, s. 6; 

Schlueter, 2007.) 

 

Kuva 1. MAG- ja laserhitsauksen muutosvyöhykkeet eli lämmön vaikutusalueet 

visuaalisesti tarkasteltuna (Ruukki, 2011a, s. 3). 
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Hitsausnopeus laserhitsauksessa voi olla jopa kymmeniä metrejä minuutissa. Hitsaus 

onnistuu suurillekin aineenpaksuuksille yhdeltä puolelta ja eri aineenpaksuuksien ja 

teräslajien liittäminen yhteen on helpompaa. Sädettä ei ole rajoitettu vain yhteen 

työasemaan ja hitsaus onnistuu periaatteessa kaikissa asennoissa. Lisäksi 

laserhitsausjärjestelmät on helposti integroitavissa esimerkiksi robotteihin. Hyödyt näkyvät 

säästöinä ajassa ja kustannuksissa. (Ionix, 2014; Kujanpää & Salminen, 1997, s. 6; Ruukki, 

2014a.) 

 

Laserhitsauksessa saadaan aikaan syvä ja kapea hitsi. Teollisuuslasereiden kehittyessä 

niiden tehoa on saatu nostettua, mikä parantaa entisestään tunkeumaa. Suuremmalla 

tunkeumalla voidaan hitsata esimerkiksi rakenneteräksiä entistä tarkemmin. Ominaista on 

myös entistä pienemmät sekoittumiset ja mittamuutokset liitettävissä perusaineissa. 

(Kujanpää & Salminen, 1997, s. 6.) 

 

Syvätunkeuma- eli avaimenreikähitsaus on läpitunkeumahitsausta ollen yksi yleisempiä 

menetelmiä laserhitsauksessa. Pyrkimyksenä on materiaalin höyrystäminen työkappaleesta, 

jolloin syntyy avaimenreikää muistuttava reikä materiaaliin. Avaimenreikä on kooltaan ja 

muodoltaan suunnilleen sädettä vastaava. Sädettä kuljettaessa syntyvä sula siirtyy 

avaimenreiän taakse ja jähmettyy hitsiksi. Kuvasta 2 näkee pääperiaatteen. Edellytyksenä 

onnistuneelle hitsille on korkea tehotiheys säteessä (> 10
6
 W/cm

2
), jonka polttopiste 

kohdistetaan oikein. Lisäksi hitsausnopeudelle on minimi, jonka alittaessa sulan määrä 

kasvaa liikaa aiheuttaen avaimenreiän luhistumisen. Myös muodostuva plasma hitsattaessa 

asettaa laitekohtaisia minimivaatimuksia hitsausnopeuksille. (ASM Handbook, 1993, s. 64; 

Ionix, 2014; Kujanpää, Salminen & Vihinen, 2005 s. 158–159.) 

 

 

Kuva 2. Avaimenreikähitsauksen periaate (mukaillen: Ionix, 2014). 
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Muita käytettäviä menetelmiä ovat sulattava laserhitsaus sekä pulssihitsaus. Sulattavassa 

laserhitsauksessa lämpöä siirretään materiaaliin kuumentamalla työkappaleen pintaa 

lasersäteellä, jolloin lämpö sekoittuu ja johtuu materiaaliin. Avaimenreikää ei muodostu 

lainkaan säteen pienemmän tehotiheyden vuoksi. Tuloksena on suhteellisesti leveämpi ja 

matalampi hitsi kuin esimerkiksi avaimenreikähitsauksessa. Hitsi muistuttaakin enemmän 

kaarihitsaukselle tyypillistä hitsiä. Pulssihitsauksessa perusideana on tehonvaihtelu ajan 

suhteen. Pyrkimyksenä on saada aikaan syvä tunkeuma sekä hallitumpi lämmöntuonti. 

Tämä menetelmä soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativien kohteiden hitsaukseen kuten 

pienelektroniikan komponenttien hitsaukseen. Riskeinä pulssihitsauksessa on epävakaus, 

joka johtaa hitsausvirheisiin. Pulssimuotoa säätämällä hitsausvirheet saadaan kuitenkin 

minimoitua. (Ionix, 2014; Kujanpää et al., 2005, s. 159–160.)  

 

Laserhitsaus mahdollistaa entistä monipuolisemman tuotteen suunnittelun. Hitsejä 

pystytään tuottamaan vaikeasti käsiksi päästäviin paikkoihin tai osien liitospinnalle. 

Liitosmuotoja on entistä enemmän käytettävissä geometrialtaan erikokoisille, keskenään 

hitsattaville osille. Myös useiden kerroksien limiliitoksia pystytään tekemään pelkästään 

yhdellä palolla ja yhdeltä puolelta. Syvyys ja tunkeuman muoto eivät muutu paljoakaan 

edes siinä tapauksessa, jos liitettäviä kerroksia on useampia kuin kaksi. Yksi konkreettinen 

esimerkki laserhitsauksen eduista suunnittelussa on I-railo, jonka ansiosta voidaan säästää 

lisäainetta ja aikaa railonvalmistelussa. (Ionix, 2014; Kujanpää & Salminen, 1997, s. 6.) 

 

2.2 Kustannukset 

Laserhitsauslaitteistoon lasketaan itse laser, työasema ja oheislaitteet. 

Investointikustannukset ovat yleisesti ottaen huomattavasti suuremmat verrattuna 

esimerkiksi kaarihitsauslaitteistoihin. Lisävaatimukset kuten suurempi teho tai työaseman 

koko nostavat kustannuksia. Kaikesta huolimatta laser on kuitenkin pitkällä juoksulla 

yleensä erittäin kannattava investointi, kun koko tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön. 

(Duhamel & Farson, 1998; Kujanpää & Salminen, 1997, s. 52.) 

 

Laserilla käyttökustannuksia aiheuttavat sähköntarve, laserprosessikaasut sekä 

jäähdytysnesteet. Huoltokustannukset eivät ole suuria, vaikkakin laitteiston vanhetessa 

varaosakustannukset kasvavat. Laserprosessikaasut voivat muodostaa lasertyypistä 

riippuen suurimman kuluerän. Kaasua tarvitaan lasersäteen muodostamiseen. Huomioitava 
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tekijä on, että puhtausluokan täytyy olla mahdollisimman korkea. Laitteiden kehittyessä 

myös käyttökustannukset pienenevät.  (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 53.) 

 

Laserhitsauksesta aiheutuvia kappalekohtaisia kustannuksia pitää tarkastella ja analysoida 

laajemmin koko yrityksen mittakaavassa sisältäen koko valmistusketjun alusta loppuun. 

Tämä sisältää itse tuotteen suunnittelun, valmistuksen, lopputuotteen laadun ja toiminnot. 

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että yleisimmät hitsauksen pullonkaulat poistuvat 

laserhitsauksen myötä. Jälkikoneistuksen tarve vähenee ja läpäisyajat pienenevät. Näiden 

myötä myös varastointi- ja ostotoiminnot muuttuvat. (Duhamel & Farson, 1998; Kujanpää 

& Salminen, 1997, s. 54.) 

 

2.3 Laitteiston valinta 

Perusaineen parametrit määräävät tarvittavat prosessiparametrit ja siten käytettävän 

laitteiston. Näissä puitteissa on tarkoitus löytää mahdollisimman kustannustehokas 

ratkaisu. Hyveitä ovat esimerkiksi läpäisyaika, luotettavuus ja alhaiset 

energiakustannukset, laitteiston integrointi jo olemassa olevaan laitekantaan tai 

päivittäminen, lisävarusteet, työaseman laajennettavuus sekä huollettavuus. (Shannon, 

2008.) 

 

2.4 Laitteistot ja periaatteet 

CO2-laser on yksi vanhimpia laserhitsauksessa käytettyjä laitteistotyyppejä. Siinä 

laservalon aallonpituus on tyypillisesti 10,6 µm. Kuvasta 3 näkee, että CO2-laser eroaa 

muista lasertyypeistä erityisesti pidemmällä aallonpituudellaan. Laservaloa siirretään 

peileillä. Resonaattorissa laseroivana kaasuna käytetään nimensä mukaisesti hiilidioksidia 

(alle 10 %) mutta säteen laadun parantamiseksi mukana käytetään myös heliumia (60–85 

%) ja typpeä (13–35 %). Helium jäähdyttää laserkaasuja ja typpi on herättäjänä 

sähköisessä energiansiirrossa hiilidioksidiin. Kaasua siirretään puhaltimella tai turbiinilla. 

Tärkeimpiä laitevariaatioita ovat poikittais- ja pitkittäisvirtauslaserit sekä 

diffuusiojäähdytteiset laserit. CO2-laserin teoreettinen hyötysuhde voi olla maksimissaan 

noin 21 %, mutta on käytännössä yleensä 10–12 %. Siitäkin huolimatta sitä pidetään 

kustannustehokkaimpana ratkaisuna suurien aineenpaksuuksien hitsaukseen sekä 

yksinkertaisille hitseille. Nykyään suuritehoisimmat CO2-laserit ovat 

diffuusiojäähdytettyjä. Hyötysuhde sekä säteenlaatu ovat tässä tyypissä selkeästi parempia 
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kuin perinteisissä poikkivirtauslasereissa ja lisäksi laitteiston fyysinen koko on 

huomattavasti pienempi. CO2-laserille ominaisen rakenteen vuoksi sen soveltuvuus 

robottihitsaukseen on huonompi kuin muilla lasertyypeillä. (Bohlen, 2011; Kujanpää & 

Salminen, 1997, s. 54–55; Salminen et al., 2009; Shannon, 2008.) 

 

 

Kuva 3. Lasersovellusten tyypillisiä aallonpituuksia. Vasemmalta oikealle: ultravioletti, 

näkyvä valo, lähi-infrapuna sekä keski-infrapuna (SLOC Lasers, 2014). 

 

Kuitulaser on CO2-laseria tuoreempi lasersovellutus. Kuitulaserissa laseroivaa väliainetta 

ytimeltään sisältävään optiseen kuituun luodaan suoraan lasersäde. Optinen kuitu onkin 

resonaattori samalla eikä laseroivaa kaasua tarvita kuten CO2-laserissa. Säteestä saadaan 

laadukas ja halkaisijaltaan pieni, koska laseroiva ydin on mahdollista valmistaa erittäin 

pieneksi. Suurempi teho saavutetaan moduulirakenteella eli liittämällä yhteen lukuisia 

laseryksikköjä, ja nykyään kuitulasereilla päästäänkin yli 50 kW tehoihin 1070 nm 

aallonpituudella. Robotisointi on jo arkipäivää kuitulasereilla. Kuitulaserin etuna on 

mahdollisuus käyttää suhteellisen pitkiäkin polttovälejä. Yksisuuntainen kuljetusnopeus 

säteelle voi olla yli 1 m/s. Hitsauspää pystyy vaihtamaan hitsauskohdetta millisekunneissa. 

Robotisointi parantaakin tuottavuutta erityisesti kohteissa, joihin tarvitaan tiheästi hitsejä. 

(IPG Photonics, 2010; Vossi, 2015.)  

 

Kuitulaserin etuina on yksinkertaisuus ja huoltovapaus. Optisen kuidun ansiosta 

modularisointi robottiin on helpompaa verrattuna CO2-laseriin ja lisäksi kuitulaserilla 
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saavutetaan suurempi hitsausnopeus, tarkkuus sekä joustavuus. Energiankulutus voi olla 

joissain tapauksissa 75 % pienempi kuin CO2-lasereilla. Hyötysuhde syötetyllä energialle 

kuitulaserilla on tyypillisesti noin 25 %. (Shannon, 2008; Vossi, 2015.) 

 

Nd:YAG-laserissa laservalo saadaan aikaan neodyymi-ionien (Nd3
+
) avulla, jotka ovat 

YAG-kiteen sisällä. Kiteitä voi olla useampiakin liitettynä sarjaan, jolloin saavutetaan 

suurempi teho. Ne voidaan sijoittaa peräkkäin tai sijoittaa erikseen resonaattoriin ja 

ulostulon jälkeisiksi vahvistimiksi. Lisäksi kiteitä voidaan liittää sarjaan siten, että 

resonaattorien tuottamia säteitä yhdistetään kuidulla. Aallonpituus laservalolla on 1064 

nm, ja peilien sijaan sitä siirretään valokuidulla. Etuina on laaja soveltuvuus eri metalleille 

ja korkea tehohuippu. Nd:YAG-laserit ovat suhteellisen kalliita hankkia sekä ylläpitää. 

Yhtenä ongelmana nähdään energiatehokkuus, joka on 3-4 %. (Epilog, 2014; Kujanpää & 

Salminen, 1997, s. 58–60; Shannon, 2008.) 

 

Diodilaser perustuu lukuisiin pienitehoisiin diodeihin. Ne ovat nipuissa ja tuottavat 

diodeista koostuvaa kapeasäteistä valoa. Jokaisella diodilla on oma puolijohde-

resonaattori. Tehon nosto tapahtuu yhdistämällä diodinippuja kymmenittäin yhteen. 

Yhdistettyä rakennetta kutsutaan lasermoduuliksi eli pakaksi. Laservalon aallonpituus on 

useimmiten alle 1000 nm, joten säteen siirtäminen onnistuu valokuidulla. Diodilaserit 

soveltuvat syvätunkeumahitsaukseen, ja lähinnä ohutlevyille. Hitsauksessa käytetään 

sulattavaa menetelmää. Ongelmana on vaihteleva polttopisteen koko, joka on suurempi 

kuin esimerkiksi CO2- ja Nd:YAG-lasereilla. Hyötysuhde on kuitenkin erittäin korkea 

diodilasereissa (noin 30 %) johtuen diodien tehokkaasta laseroinnista, ja jo nyt on 

saavutettu 45 % hyötysuhde samalla kun laitteiden huipputehot kasvavat. Yleisesti voidaan 

todeta, että diodilaser se on kustannuksiltaan edullinen. Diodilasereissa on yleensä 

polarisaatiokytkentä, jolla saadaan polarisaatiotasot kohtisuoraan toisiaan vasten. Tällä 

haetaan ympyräpolarisoidun säteen ominaisuuksia. Lisäksi laserpää on useimmiten 

kiinnitetty työstöliikkeeseen poistaen divergenssistä aiheutuvia ongelmia. Suuritehoisissa 

diodilasereissa ei myöskään sinänsä ole moodia. Jos säde ei kuitenkaan kulje kuidun läpi, 

on sen tehojakauma tavallisesti epäsymmetrinen. Säteen asento hitsaussuuntaan pitää 

tällöin huomioida. Pinnanlaatu vaikuttaa diodilasereissa säteen absorptioon. Absorptiota 

edistää esimerkiksi mattapinta työkappaleessa. (Kujanpää et al., 2005, s. 65–68, 164–165, 

169; Salminen et al., 2009.) 
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3 LASERHITSAUSPARAMETRIT 

 

 

Parametrit laserhitsauksessa voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. Sädeparametrejä ovat 

polarisaatio, säteen halkaisija ja divergenssi sekä moodi. Prosessiparametreihin kuuluu 

teho, suojakaasun syöttö, fokusointi ja polttoväli, polttopisteen asema, työetäisyys, 

hitsausnopeus sekä lasersäteen poikkeutus. Perusaineen parametrejä ovat aineenpaksuus ja 

pinnanlaatu. (Kujanpää et al., 2005, s. 164–169.) 

 

Monet tekijät aiheuttavat hitsiin hitsausvirheitä. Railon epäpuhtaus, liian suuri 

hitsausnopeus tai puutteellinen kaasusuojaus aiheuttavat hitsiin huokosia. 

Kuumahalkeamia ilmenee tapauksissa, joissa hitsi on ollut liian kapea suhteessa syvyyteen 

tai hitsistä on tehty liian ohut. Vetyhalkeama on tyypillinen ilmiö liian suurilla 

jäähtymisnopeuksilla. Roiskeita syntyy liian suurella hitsausteholla. Muita mahdollisia 

hitsausvirheitä ovat reunahaava, liitosvirhe, kuonasulkeuma, vetely tai vajaaksi jäävä 

hitsautumissyvyys. Suurin osa virheistä aiheutuu väärästä hitsaustehosta ja 

hitsausnopeudesta. Liiallinen tai liian vähäinen lisäaineen käyttö on yleinen virhe. Myös 

liiallinen kosteus lisäaineessa vaikuttaa hitsausvirheiden syntyyn.  (Esab, 2014.) 

 

3.1  Sädeparametrit 

Sädeparametreillä tarkoitetaan lasersäteen ominaisuuksia. Ne ovat laserlaitteistosta 

riippuvaisia. Itse laserhitsausprosessissa ne pysyvät samoina eikä niihin tule muutoksia 

tuolloin. Sädeparametrejä ovat polarisaatio, säteen halkaisija ja divergenssi sekä moodi. 

Kuituoptiikan perustuvissa laserlaitteistoissa polarisaatio ja divergenssi voidaan sivuuttaa 

parametreinä. Tällöin myös moodi eli tehon jakauma muuttuu oleellisesti eikä sitä voida 

enää kuvata TEM-luvuilla. TEM00 on käytetyin moodi, mutta kuvasta 4 on mahdollista 

nähdä kolmiulotteisesti esitettyinä myös muita käytössä olevia moodeja. (Kujanpää et al., 

2005, s. 33–35.) 
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Kuva 4. Moodien tehojakaumat Hermite-Gaussian-malleina (Optique pour l’ingénieur, 

2014). 

 

3.2 Prosessiparametrit 

Prosessiparametrejä on varsin runsaasti. Näitä ovat muun muassa teho, suojakaasu, 

fokusoitavuus ja polttoväli, polttopisteen asema, hitsausnopeus, lasersäteen poikkeutus eli 

vaaputus sekä työetäisyys. Hitsaukseen näistä vaikuttavat eniten teho, hitsausnopeus sekä 

fokusoitavuus, ja ne ovatkin keskenään vuorovaikutteisia. (Duhamel & Farson, 1998; 

Kujanpää et al., 2005, s. 165–168.) 

 

3.2.1 Teho 

Laserteho jaetaan ulostulotehoon sekä työstettävän kappaleen pinnassa olevaan tehoon. Ero 

aiheutuu optisista komponenteista laserin ja pinnan välillä. Lasertehon kasvaminen ei 

suoraan korreloi tunkeuman kasvua, vaikkakin suurempi laserteho parantaa tunkeumaa 

tehotiheyden kasvaessa. Säteen laatu, aallonpituus ja fokusoitavuus vaikuttavat selvästi 

tunkeumaan. Kiekko- ja kuitulasereiden kehittyessä myös lasereiden tehot nousevat 

entisestään. Läpitunkeumahitsauksessa suuremman tehon myötä myös hitsausnopeus 

kasvaa. (Duhamel & Farson, 1998; Kujanpää et al., 2005, s. 165.) 

 

3.2.2 Hitsausnopeus 

Hitsausnopeus vaikuttaa tunkeuman syvyyteen. Suurempi hitsausnopeus vähentää 

suhteellista lämmöntuontia ja siten hitsausliitoksen ympärillä tapahtuvaa diffuusiota. Se 
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myös pienentää tunkeuman syvyyttä ja kaventaa hitsiä. Käytännössä hitsausnopeus pitää 

aina määritellä materiaalin ja aineenpaksuuden perusteella. Hitsausnopeutta voidaan laskea 

niin alas kunnes avaimenreikä ei enää pysy auki. Yläraja määritellään läpitunkeumasta. 

Tarkka hitsausnopeus päätetään lopulta sen perusteella mitä ominaisuuksia hitsiltä 

halutaan. Näitä ovat esimerkiksi hitsin leveys tai muutosvyöhykkeen kovuus. Hitsin 

leveyden kasvaessa on syytä nostaa hitsausnopeutta. Oikean hitsausnopeuden löytäminen 

edellyttää yleensä alustavaa testityötä. Tärkeää on etenkin pyrkiä ymmärtämään hitsin 

tunkeuman, hitsausnopeuden sekä tehon välistä käyttäytymistä. (Duhamel & Farson, 1998; 

Kujanpää et al., 2005, s. 166; Schlueter, 2007.) 

 

3.2.3 Fokusointi, polttoväli ja polttopiste 

Laserhitsauksen edellytyksenä on metallin höyrystäminen. Siihen tarvitaan fokusointia, 

jolla tarkoitetaan lasersäteen intensiteetin kasvattamista raakasäteen kokoa pienentämällä. 

Laserhitsauksen tarvitsema tehotiheys on 10
6
 W/mm

2
. Lyhyemmällä polttovälillä on aina 

pienempi polttopiste. Polttopisteen sijainnin merkitys vähenee lasereilla, joilla on pienempi 

aallonpituus ja siten parempi säteen absorptio. Polttopisteen halkaisija on pienimmillään 

noin 0,1 mm. Rajoittavia tekijöitä polttopisteen minimin kannalta ovat aallonpituus, 

fokusoitavuus sekä optiikan virheettömyys. Nopeampi hitsausprosessi saadaan aikaan 

pienemmällä polttopisteellä pienentämällä polttoväliä. (Duhamel & Farson, 1998; 

Kujanpää et al., 2005, s. 167–168.)  

 

3.2.4 Suojakaasu 

Suojakaasun tehtävänä on suojata hitsin sulaa hapettumiselta. Näin sulaan ei muodostu 

huokosia tai oksidisulkeumia. Lisäksi tarpeeton hitsin leviäminen halutaan välttää 

estämällä säteen absorptoituminen plasmaan, jota ilmenee avaimenreikähitsauksessa. Tämä 

on ongelma CO2-lasereilla, joten niillä hitsattaessa on aina käytettävä suojakaasua. 

Erityisen hyvin tähän sopii suojakaasuista helium. Säteen absorptoituminen plasmaan ei 

ole suuri ongelma esimerkiksi kuitu- tai Nd:YAG-lasereissa niiden pienemmän ja siten 

läpäisevämmän aallonpituutensa ansiosta. Niissä ei välttämättä tarvita lainkaan 

suojakaasuja. (IPG Photonics, 2010; Kujanpää et al., 2005, s. 171.) 

 

Laserhitsauksessa suojakaasu tuodaan hitsaussuuttimen kautta samansuuntaisesti kuin 

lasersädekin. Juurenpuolelta suojaaminen on myös toteutettavissa. Mahdollista on myös 
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hitsata alipaineessa tai suojakaasuatmosfäärissä. Virtausnopeus ei saa olla liian suuri, 

koska tällöin hitsiin syntyy huokosia avaimenreiän häviämisen takia. Laserhitsauksessa 

käytettäviä hitsauskaasuja ovat helium, argon ja typpi sekä näistä koostuvat seoskaasut. 

Myös hiilidioksidia käytetään, jos edellytetään nopeaa hitsausta. Hapettomiin kaasuihin 

verrattuna sillä on voitu nostaa hitsausnopeutta yli 30 %. Huonona puolena hiilidioksidilla 

hitsaamisessa on hapettuminen, jos hitsausnopeus ei ole tarpeeksi suuri. Kaasun valinnalla 

onkin paljon merkitystä laserhitsauksessa. Esimerkiksi argonilla ei saada niin syvää ja 

kapeaa tunkeumaa kuten heliumilla, mutta sen hankintahinta on edullisempi eikä edellytä 

niin kriittistä suuttimen muotoilua. Heliumia käytettäessä tarvitaan myös suurempaa 

virtausta alhaisen tiheyden ja hyvän lämmönjohtavuuden takia. Tyypillistä sille on myös 

korkea ionisaatioenergia. Argon ja helium ovat molemmat reagoimattomia kaasuja. Typpi 

on suojakaasuista ainoa reaktiivinen kaasu ja se on käytössä hitsauksessa erityisesti 

ruostumattomilla teräksillä. Sillä ehkäistään hapettumista hitsauksessa. Reagoimattomiin 

kaasuihin verrattuna typen etuina on myös parempi tunkeuma, kun sillä hitsataan 

seostamatonta terästä pienellä nopeudella.  (Irving, 1993, s. 52–56; Kujanpää et al., 2005, 

s. 166–167, 171)   

 

Suojakaasun virtausnopeus vaihtelee käyttökohteittain. Korkealuokkaista suojausta 

tarvittaessa virtausnopeus voi olla 50 l/min, normaalisti ollen 10–20 l/min ja juurta 

suojatessa 20 l/min. Suojakaasu pystytään tuomaan eri tavoin. Kaasusuojausvirtaa 

käytetään kun tehdään jatkuvaa hitsiä ja ohjaus on toteutettu säteen suuttimesta 

samansuuntaisesti. Etuina on helppo suuntaus, samansuuntaisuus sekä yhteinen suutin 

säteen kanssa. Kaasusuojausvirta suojaa myös optiikkaa roiskeilta ja hitsaushuuruilta. 

Kuvassa 5 on periaatekuva kahdesta eri kaasusuojaussuuttimesta. Pistemäisissä hitseissä 

käytetään laserhitsauspäässä kiinni olevaa ulkoista putkea. Erinomainen kaasunsuojaus 

saadaan aikaan kaasukengällä. Sillä saadaan aikaan suojaus hitsin jäähtyessä ja myös 

kaasun levitys isommalle alueelle. Lisäksi on olemassa niin sanottuja cross-jet-suuttimia, 

joiden tehtävänä on optiikan suojaus voimakkaasti höyrystäviä materiaaleja hitsattaessa. 

(Dawes, 1992;  Kujanpää et al., 2005, s. 172.) 
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Kuva 5. Kaasusuojavirtauksen periaate: vasemmalla koaksiaalinen suutin ja oikealla 

vastaavasti erillinen suojakaasusuutin (mukaillen: Kujanpää & Salminen, 1997, s. 23, 25). 

 

3.2.5 Työetäisyys 

Työkappaleen ja hitsaussuuttimen välille jäävää tyhjää tilaa kutsutaan työetäisyydeksi. Se 

määrittyy polttovälin perusteella ja on siten muuttumaton parametri hitsausprosessin 

aikana. Työetäisyyttä määrittäessä täytyy huomioida fokusointioptiikan kiinnitysten 

vähennykset polttovälistä ja suuttimen sijainti optiikan välissä. Tyypillinen työetäisyys on 

useimmiten alle 50 mm, mutta myös 500 mm on mahdollista käyttää hyvälaatuisella 

säteellä kauko-ohjauksen kautta. (Kujanpää et al., 2005, s. 168; Schlueter, 2007.) 

 

3.3 Perusaineen parametrit 

Perusaineen parametreiksi lasketaan aineenpaksuus, pinnanlaatu työkappaleessa sekä 

materiaalikohtaiset ominaisuudet. Nämä määrittävät käytettävissä olevia suoritusarvoja. 

(Kujanpää et al., 2005, s. 169.) 

 

3.3.1 Aineenpaksuus 

Aineenpaksuus vaikuttaa suoraan hitsausnopeuteen. Laserilta edellytetään sitä enemmän 

tehoa mitä paksumpi on aineenpaksuus. Hitsausnopeus laskee selvästi hitsattaessa samalla 

teholla suurempia aineenpaksuuksia. Hitsin muodon kannalta aineenpaksuudella on 

vähäinen vaikutus, kun tunkeuma ei ole läpäisevä. (Kujanpää et al., 2005, s. 169.) 
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3.3.2 Pinnanlaatu 

Puhtaammalla pinnalla syntyy laadukkaampi hitsi. Pinnanlaadun vaikutus korostuu 

heijastavimmilla materiaaleilla vaikuttaen absorptioon. Hitsin laatu laskee, jos hitsattavan 

kappaleen pinnalla on esimerkiksi likaa tai ylimääräistä pinnoitetta aiheuttaen huokosia 

sekä roiskeita. (Duhamel & Farson, 1998; Kujanpää et al., 2005, s. 169.) 

 

3.3.3 Materiaalikohtaiset ominaisuudet 

Hitsattaessa metalleja suurin vaikuttava tekijä prosessiin on niiden metallurgia. 

Kuumahalkeilua ja karkenemista ilmenee yli 0,25 % hiilipitoisuuksilla. Metallista löytyvät 

epäpuhtaudet kuten fosfori ja rikki kasvattavat kuumahalkeilun riskiä sekä huokoisuutta. 

Lisäksi liian hyvä lämmönjohtavuus aiheuttaa ongelmia. Myös heijastavuus vaikeuttaa 

hitsaamista huonon absorption takia vaikkakaan ei samassa suhteessa kuin edellä mainittu. 

(ASM Handbook, 1990; Kujanpää et al., 2005, s. 169–170.) 

 

3.3.4 Railopinnan laatu ja liitoksen ilmarako 

Tavoitteena laserhitsauksessa on pienin mahdollinen ilmarako liitoksessa. Ongelmana 

polttopisteen halkaisijaa suuremmassa ilmaraossa on lasersäteen mahtuminen liitoskohdan 

läpi ilman kosketusta railopintoihin. Railopinnalta edellytetäänkin riittävän hyvää 

pinnanlaatua, jotta hitsattavat kappaleet pystytään asemoimaan tarpeeksi lähekkäin. 

(Kujanpää et al., 2005, s. 169.) 

 

Kaikille liitosmuodoille pätee se, että mahdollisimman olemattomalla ilmaraolla saadaan 

aikaan paras laatu hitsiin. Liitospinnoilta vaaditaan erityisesti puhtautta, joka tarkoittaa 

kaiken lian, öljyn tai muun ylimääräisen nesteen poistamista pinnalta liuottimella tai 

ultraääänipesulla. Lisäksi mahdolliset pinnoitteet pitää poistaa esikäsittelyssä. Myös 

tasomaisuus on huomioitava esimerkiksi limiliitoksissa. (Duhamel & Farson, 1998; 

Kujanpää & Salminen, 1997, s. 43, 46.)  
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4 LUJIEN TERÄSTEN MIKRORAKENNE JA HITSATTAVUUS 

 

 

Lujista teräksistä puhuttaessa määritelmän täyttävät kriteerit ovat muuttuneet vähitellen. 

Vuosien saatossa terästen myötölujuus on noussut selvästi. Myös hitsattavuus on 

parantunut. Nykyään suurlujuusteräkseksi voidaan kutsua teräksiä, joiden myötölujuus on 

yli 460 MPa. Yli 550 MPa myötölujuuden omaavia teräksiä voidaan kutsua jo ultralujiksi 

teräksiksi. (Pirinen, 2013b, s. 14–15.) 

 

Kuvassa 6 on esitelty ultralujien terästen historiaa. Kuvasta käy ilmi melko lineaarinen 

kovuuden ja myötölujuuden kasvu suhteessa aikaan. Samalla voidaan huomata 

toimitustilojen vaikutus teräslaatuihin. 

 

 

Kuva 6. Ultralujien terästen historia (Kömi, 2009). 

 

4.1 Toimitustilat 

Suurlujuusteräksissä on tärkeää tiedostaa toimitustila eli tapa, millä lujuus on saatu aikaan. 

Käytännössä tällä tarkoitetaan valmistustapaa, joita on käytössä nykyään kolme eri tapaa. 
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Niitä ovat quenching and tempering (QT), thermomechanical controlled process (TMCP) 

sekä direct quenching (DQ). (Pirinen, 2013b, s. 15.) 

 

4.1.1 Quenching and tempering 

QT-teräksille on suoritettu karkaisu ja päästö eli nuorrutus. Se on vanhin 

valmistusmenetelmä ultralujille teräksille. Mikrorakenteena on bainiitti-martensiitti. 

Seosainevalikoima on suhteellisen laaja. Hiilipitoisuus on 0,13 % ja 0,16 % välillä. 

Mangaania on yleensä yli 1,2 % ja piitä vaihtelevasti 0,3 % molemmin puolin. (Pirinen, 

2013b, s. 15, s. 63.) 

  

4.1.2 Thermomechanical controlled process 

TMCP on valmistusmenetelmä, jossa lujuus on aikaansaatu termomekaanisesti 

valssaamalla. Sillä saavutetaan vastaava lujuus kuin perinteisesti valmistetuilla 

teräksilläkin, mutta huomionarvoista on, että menetelmä käyttää pienemmän määrän 

seosaineita. Näistä tärkeimpiä hiilen lisäksi ovat mangaani (yli 1,5 %), pii (yli 0,15 %) sekä 

niobiumia (yli 0,04 %). Huomionarvoista on, että seosaineina ei käytetä kromia, booria tai 

nikkeliä lainkaan. Hiilipitoisuus on yleensä noin 0,05 %, ja siten myös hiiliekvivalenttiarvo 

on alhaisempi verrattuna muihin teräksiin. TMCP:llä saadaan pienijakoinen mikrorakenne, 

joka on tyypiltään ferriittis-bainiittinen. Toisinaan Suomessa puhutaan myös TM-teräksistä 

eli termomekaanisista teräksistä. (Pirinen, 2013b, s. 15, s. 63; Ruukki, 2011a, s. 4.) 

 

4.1.3 Direct quenching 

DQ-teräkset on valmistettu suorakarkaisulla. Mikrorakenne on bainiittis-martensiittinen 

samoin kuin nuorrutetuilla teräksillä. Tämä toimitustapa on kaikista uusin ja jotkin 

valmistajat haluavat korvata nuorrutuksen suorakarkaisulla paremman energiatehokkuuden 

vuoksi. Lisäksi sillä saavutettava myötöraja on suurempi. Hitsaus on kuitenkin 

vaikeampaa, koska kovuus ja mikrorakenne ovat herkempiä muutoksille nuorrutukseen 

verrattuna. DQ-teräkset vaativat siis toisin sanoen pienempää ja hallitumpaa 

lämmöntuontia.  Ruukin valmistamat Raex-teräkset on valmistettu suorakarkaisulla. Raex 

300-teräksellä, jonka myötölujuus on 900 MPa, hiiltä on 0,18 %, piitä 0,80 % ja mangaania 

1,70 %. Lisäksi kromia on 1,50 %, molybdeeniä 0,50 % ja nikkeliä 1,00 %. Nuorrutukseen 

verrattuna suorakarkaisussa on käytetty tässä tapauksessa selvästi enemmän jälkimmäisinä 
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mainittuja seosaineita. (Pirinen, 2013b, s. 15–16, s. 153; Ruukki, 2012a; Ruukki, 2012b, s. 

40.) 

 

4.2 Seosaineiden vaikutukset 

Seosaineita käytetään lujissa teräksissä parantamaan mikrorakennetta. Yleisesti käytettyjä 

seosaineita ovat Mo, V, Cr, W, Ni, Mn, Ta, Nb, Ti, Si, Al sekä B. Jokainen niistä vaikuttaa 

eri tavalla teräksen mikrorakenteeseen. Sulkeumien ja yhdisteiden kautta ne muodostavat 

teräksessä kovia karbideja, karbonitridejä, nitridejä sekä muita yhdisteitä. Lisäksi 

seosaineet estävät rakeenkasvua, joten pienen raekoon lujia teräksiä valmistaessa ne ovat 

välttämättömiä. Tehokkaita seosaineita tässä ovat esimerkiksi niobium, titaani, alumiini 

sekä zirkonium. Kuvassa 7 on vertailtu alustavasti näitä seosaineita. Lujilla teräksillä 

saattaa kuitenkin ilmetä näillä seosaineilla myös haittavaikutuksia karkenevuuteen. 

Ongelmia tuottaa karbidien liiallinen vakaus ja huono liukoisuus austeniittiin ennen 

sammutusvaihetta. (ASM Handbook, 1990; Pirinen, 2013b, s. 19–20.) 

 

 

Kuva 7. Austeniitin rakeenkasvun alkamislämpötilat suhteutettuna seosaineiden Al, Zr ja 

Ti määrään. Y-akselilla kuvataan rakeenkasvun aloituslämpötilaa ja x-akselilla 

seosaineinen prosentuaalista määrää. (Pirinen, 2013b. s. 20.) 
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Niobium on tärkeä seosaine lujille teräksille, ja yhdessä esimerkiksi titaanin kanssa 

teräksen ominaisuuksia saadaan muutettua halutunlaiseksi. Sen vaikutukset hitsissä 

riippuvat lämmöntuonnista. Matala lämmöntuonti johtaa iskusitkeyden kasvuun, kun 

korkea lämmöntuonti vastaavasti laskee iskusitkeyttä muutosvyöhykkeellä. Korkeammilla 

hiilipitoisuuksilla iskusitkeys laskee. Lisättäessä niobiumia 0,02–0,05 painoprosenttia 

saadaan austeniitin rekristallisaatiolämpötilaa nostettua. Lisäksi muodostuvat yhdisteet 

ovat lämpöstabiileja. Hitsauksessa yhdisteet rajoittavat austeniitin rakeenkasvua 

muutosvyöhykkeellä ja siten karkenevuutta. 690-myötölujuusluokan teräksillä niobium 

kasvattaa lujuutta. (ASM Handbook, 1990; Hatting & Pienaar, 1998; Pirinen, 2013b, s. 23–

24; Tian, 1998.) 

 

Mangaani parantaa teräksen lujuutta ilman vaikutusta iskusitkeyteen. Korkeammilla 

pitoisuuksilla muodostuu haurasta martensiittia. Vastaavasti alemmilla pitoisuuksilla 

muodostuu pehmeämpää, mutta sitkeämpää ja helpommin lämpökäsiteltävää bainiittia. 

Mangaani reagoi rikin ja hapen kanssa herkästi muodostaen yhdisteitä keskenään. Täten 

saadaan tehokkaasti poistettua metallin epäpuhtauksien haittavaikutuksia. Yleensä 

mangaania ei lisätä yli 1,5 %, koska tällöin hauraus kasvaa liikaa. Runsaalla käytöllä 

karkenevuus paranee ja hitsattavuus vastaavasti huononee. Mangaanin kanssa käytetään 

nikkeliä kasvattamaan sitkeyttä. Näiden pitoisuutta laskemalla muodostuu hitsattaessa 

pehmeämpää metallia. (Keehan, 2004; Lindroos, Sulonen & Veistinen, 1986; Sampath, 

2006; Vähäkainu 2003.) 

 

Alumiinia käytetään pelkistäjänä ja rajoittamaan austeniitin rakeenkasvua 

uudelleenlämmityksessä. On kuitenkin todettu, että titaani ja niobium ovat tehokkaampia 

seosaineita rakeenkasvun hallintaan. (ASM Handbook, 1990; Pirinen, 2013b, s. 22.) 

 

Hitsauksen kannalta titaani on tärkeä seosaine. Korkeissa lämpötiloissa muodostuneet 

vakaat titaaninitridit estävät rakeenkasvua muutosvyöhykkeellä. Titaanille onkin ominaista 

erkautuslujittuminen ja sulfidien muodon hallinta. Pienelläkin määrällä titaania pystytään 

rajoittamaan austeniitin rakeenkasvua. Käyttöä rajoittaa titaanin voimakas pelkistävä 

vaikutus. Myös haitalliset epäpuhtaudet kuten happi, rikki ja vety vaikuttavat titaanin 

käytettävyyteen. 0,01 ja 0,02 % välille asettuvalla seostuksella titaani nostaa 

rekristallisaatiolämpötilaa, hienontaa mikrorakennetta sekä poistaa ylimääräistä typpeä 
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muodostamalla titaaninitridejä. Lisäksi se muodostaa hiilen ja typen kanssa vakaita 

yhdisteitä lujittaen mikrorakennetta. Typpinitridi-yhdisteet estävät muutosvyöhykkeellä 

austeniitin rakeenkasvua parantaen lujuutta ja sitkeyttä sekä rajoittaen karkenevuutta. 

(ASM Handbook, 1990; Liu & Liao, 1998.) 

 

Vanadium 

Vanadium kasvattaa lujilla teräksillä austeniitin rekristallisaatiolämpötilaa. Se muodostaa 

yhdisteitä hiilen, typen ja titaanin kanssa ferriitissä. Erityisen merkittävää lujuuden kasvu 

on vanadium-karbonitrideillä. Yhdisteiden lujittumista tehostaa alle 0,13 % hiilipitoisuus ja 

yli 1 % mangaanipitoisuus. (ASM Handbook, 1990; Sampath, 2006.) 

 

4.3 Käytettävyys 

Kuvassa 8 on koottu yhteen tekijöitä, jotka ovat kriittisiä lujien terästen hitsattavuuden 

kannalta. Näitä ovat esimerkiksi lämmöntuonti, lisäaine sekä valmistus- ja 

käyttöolosuhteet. Kaikki parametrit vaihtelevat eri toimitustiloilla. Lämmöntuonnin rajaksi 

on asetettu kaikilla toimitustiloilla 0,5 – 1,7 kJ/mm. Laserhitsauksessa lämmöntuonti on 

alhaista, joten kyseinen väli ei muodostu esteeksi. Jopa 0,12 kJ/mm on mahdollista 

saavuttaa 7 kW kuitulaserilla. Yksityiskohtaisia eroja toki on, kuten esimerkiksi TMCP-

teräksillä, joilla on havaittu 1,5 ja 5,0 kJ/mm välillä, ettei esilämmitystä tarvita lainkaan. 

(Kalkhorani, 2014, s. 63; Pirinen, 2013b, s. 42, 48.) 

 

 

Kuva 8. Lujien terästen käytettävyys (mukaillen: Pirinen, 2013b, s. 59). 
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4.4 Hitsausliitoksen vyöhykkeet 

Hitsaus aiheuttaa lämmön johdosta osittaista perusaineen sulamista tai tietyn osa-alueen 

huomattavaa kuumenemista. Hitsauksen jälkeen perusaineesta pystytään erottamaan 

selkeät vyöhykkeet. Kuva 9 kuvaa perinteisellä kaarihitsausmenetelmällä aikaansaatua 

hitsausliitosta, mutta periaatteeltaan se soveltuu myös laserhitsausliitoksen tarkasteluun. 

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että laserhitsaukselle on ominaista kaarihitsausta kapeampi 

muutosvyöhyke. (Ovako, 2014, s. 4. ) 

 

 

Kuva 9. Vyöhykkeet hitsausliitoksessa 0.15 % hiilipitoisuudella (Ovako, 2014, s. 4). 

 

Kuvassa 9 on numeroitu kuusi eri hitsausliitoksen vyöhykettä teräksen hitsausliitoksesta 

lämpötilaan ja hiilipitoisuuteen nojaten. Hitsiaine (1) muodostuu perusaineen ja lisäaineen 

seoksesta sekä lisäaineesta. Sulatunkeumaraja (2) syntyy epätäydellisesti sulaneesta 

perusaineesta, ja se sijaitsee muutosvyöhykkeen (3-6) ja hitsiaineen välillä. 

Karkearakeinen eli ylikuumentunut vyöhyke (3) sisältää yläbainiittia ja pienissä määrin 

martensiittia. Hienorakeinen vyöhyke (4) muodostuu ferriittistä ja joissain tapauksissa 
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myös perliitistä, ja tähän vyöhykkeeseen on mahdollista saada aikaan normalisoitunut 

mikrorakenne niukkaseosteisissä teräksissä. Seuraava vyöhyke (5) on osittain 

austenoitunut A3- ja A1-lämpötilojen välissä perliitistä. Viimeisenä on karbidien 

palloutumisvyöhyke (6), joka muistuttaa perusainetta ominaisuuksiltaan. Näistä 

vyöhykkeistä kaksi viimeksi vaikuttavat vähiten rakenteen ominaisuuksiin. Lujilla 

teräksillä on usein suhteellisen vähän hiiltä seosaineena, joten haurastumisen merkitys on 

näennäinen osittain austenoituneella vyöhykkeellä. Käsittelemättömän perusaineen ja 

muutosvyöhykkeen välissä voi tapahtua päästymistä karkaistuilla teräksillä tai 

myötövanhenemista. (Ion, 2005, s. 200; Kong & Kovasevic, 2012, s. 166.; Lepola & 

Makkonen, 2005, s. 24–25; Ovako, 2014, s. 4. ) 

 

Kuvassa 10 on mikroskooppikuvat laserhitsatun lujan teräksen mikrorakenteista hitsistä ja 

muutosvyöhykkeeltä. Kuvasta nähdään, että hitsi on jähmettyessään muuttunut 

karkearakeiseksi kun vastaavasti muutosvyöhyke on pysynyt hienorakeisena. (Míšek, 

Mužík &  Němeček, 2012, s. 69.) 

 

 

Kuva 10. Laserhitsatun hitsin (vasemmalla) ja muutosvyöhykkeen mikrorakenteen 

mikroskooppikuvat (Míšek et al., 2012, s. 70). 

 

Muutosvyöhykkeellä tarkoitetaan perusaineen aluetta, jossa sen ominaisuudet ovat 

muuttuneet, ja se onkin hitsauksen onnistumisen kannalta tärkeä ymmärtää. 

Muutosvyöhyke aiheutuu hitsauksen vaihtelevasta lämpökäsittelyvaikutuksesta 

hitsausliitoksen eri kohdissa. Rakeenkasvun määrä muutosvyöhykkeellä on verrannollinen 

lämpökäsittelyn aikana tapahtuvaan diffuusioon. Tuloksena syntyy vyöhykkeitä erilaisilla 

mikrorakenteilla ja siten eri ominaisuuksilla. Muutosvyöhykkeen pehmeneminen heikentää 
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perusaineen kestävyyttä, eikä sillä ole suurta merkitystä hitsin kestävyydelle. 

Vyöhykkeiden raekoko ja mikrorakenne hitsauksen jälkeen riippuu siitä mitä perusainetta 

on hitsattu, minkälainen on ollut sekoittumisaste, kuinka suurta ja kohdistettua 

lämmöntuonti on ollut sekä mitä lisäainetta on tuotu hitsauksessa ja miten jäähtyminen on 

toteutettu. (Ion, 2005, s. 200; Lepola & Makkonen, 2005, s. 24; Ruukki, 2010, s. 361–362.)  

 

4.5 Jäähtymisajat 

Mikrorakenteeseen kohdistuu eniten muutoksia, kun hitsausliitoksen lämpötila laskee 800 

°C:sta 500 °C:een. Tätä jäähtymisväliä varten onkin luotu suure t8/5, jolla tarkoitetaan 

kyseiseen lämpötilamuutokseen kulunutta aikaa, ja sen laskennalliseen ennustamiseen on 

kehitetty lukuisia eri kaavoja. Laserhitsauksessa tämä jäähtymisaika on kaarihitsaukseen 

verrattuna selkeästi lyhyempi. Suurempi jäähtymisnopeus merkitsee samalla suurta 

kovuutta ja hienorakeista mikrorakennetta hitsausvyöhykkeillä. Kuva 11 ilmentää 

jäähtymisajan vaikutusta muutosvyöhykkeeseen. (Kujanpää et al., 2005, s. 173). 

 

 

Kuva 11. Jäähtymisajan t8/5 vaikutus muutosvyöhykkeen kovuuteen ja iskusitkeyden 

transitiolämpötilaan (Ruukki, 2014b). 

 

Kuvassa 11 nähdään, että jäähtymisaika t8/5 etenee lämpötilan ja ajan suhteen lähes 

lineaarisesti. Lisäksi kovuuden lasku kiihtyy transitiolämpötilan toisessa vaiheessa, mutta 

tasoittuu tämän jälkeen. 
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5 690- JA 960-MYÖTÖLUJUUSLUOKAN TERÄSTEN HITSATTAVUUS 

 

 

690-myötölujuusluokkaan laskettavia teräksiä on markkinoilla lukuisia. Tällaisia ovat  

kauppanimiltään esimerkiksi Dillimax 690 T, Optim 700 QL, Optim 700 MC, RQT 701, 

Imacro EL700, Weldox 700 sekä S690QL. Useimmilta valmistajilta löytyy samasta 

tuotesarjasta myös 960 MPa myötölujuusluokan teräksiä kuten Optim 960 QC. 

 

5.1 Ruukki Optim 960 QC 

Yksi käsittelyn aiheina olevista teräksistä on Ruukin kehittämä Optim 960 QC. Kyseinen 

teräs on niukkahiilinen ja valmistettu nuorruttamalla. Korkean lujuuden lisäksi sille 

luvataan hyvää kylmämuovattavuutta ja hitsattavuutta sekä soveltuvuutta lasertyöstöön.  

Taulukosta 1 ja 2 löytyvät kemiallinen koostumus, CEV sekä mekaaniset ominaisuudet. 

CEV on yli 0,45 %, joten hitsauksen suorittamiseksi tarvitaan esikuumennusta. (Hemmilä 

et al., 2005, s. 2; Impomet, 2014.) 

 

Taulukko 1. Optim 960 QC-teräksen kemiallinen koostumus. CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo 

+ V)/5 + (Ni + Cu)/15 (Hemmilä et al., 2005, s. 3). 

Teräs C max Si max Mn max P max S max CEV 

Optim 960 

QC 

0.11 0.25 1.20 0.02 0.01 0.52 

 

Taulukko 2. Optim 960 QC-teräksen 0,2 -myötöraja, murtolujuus, murtovenymä sekä 

Charpy V-iskusitkeysarvo (Kalkhorani, 2014, s. 67). 

Teräs Rp0.2 min, MPa Rm min, MPa  As min, % Charpy V, -40 

°C, J/cm
2
 

Optim 960 QC 960 1000 7 34 

 

Tutkimuksessa koekappaleiden hitsaukseen käytettiin kolmea eri kuitulaseria, tehoiltaan 5 

kW, 7 kW ja 9.5 kW. Lämmöntuonti oli 0,12 ja 0,52 kJ/mm välillä. Laadukkaan hitsin 

aikaansaamiseksi tarvittiin oikean lämmöntuonnin lisäksi erittäin hyvä säteenlaatu ja 

vähäinen hiilipitoisuus teräkseltä kuten teräksenä juuri tässä tutkimuksessa käytetty Optim 

960 QC. Ylimääräistä kovuutta ei ilmennyt myöskään, joten kriittisen kovuuden 
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saavuttamista ei tarvitse nähdä ensisijaisena riskinä tässä tapauksessa. Muutosvyöhykkeen 

ennustaminen laskennallisesti ei kuitenkaan täydellisesti vastannut saatuja tuloksia. 

Stabiiliuden kontrolloinnin suhteen hitsausprosessissa oli tärkeää hitsaussuuttimen (tässä 

tapauksessa cross-jet) sekä suojakaasun oikeat asetukset. Niiden lisäksi huomattiin, että 

joissain tapauksissa liian alhainen hitsausnopeus aiheutti epävakautta. Absorptio oli 70–75 

%. Pinnanlaadun vaikutus hitsauksen laatuun oli myös merkittävä. Laserleikkauksella ja 

hiekkapuhalluksella päästiinkin paljon parempaan pinnanlaatuun kuin perinteisillä 

koneistusmenetelmillä. Reunojen pehmeneminen laserleikkauksen jäljiltä ei vaikuttanut 

mitenkään hitsien lujuuteen. (Kalkhorani, 2014, s. 63, 89–90) 

 

Hitsausliitoksen kestävyyttä ja tarvittavia arvoja on pyritty arvioimaan eri kaavoilla. 

Kuvassa 12 oleva kuvaaja perustuu ennalta laskettuihin arvoihin, joilla pystyttäisiin 

saavuttamaan riittävä lujuus ja sitkeys Optim 960 QC-teräksellä 6 mm aineenpaksuudella. 

Hitsausnopeuden ja t8/5-ajan lisäksi kuvaan on merkitty tarvittava lämmöntuonti. Kuvaan 

12 liittyvissä käytännön testeissä havaittiin, etteivät ennustetut arviot parametreistä 

toteutuneet jäähdytysaikaa arvioitaessa. Tuloksena olikin lujuuden lasku hitsissä. 

(Kalkhorani, 2014, s. 64, 85.) 

 

 

Kuva 12. Aineenpaksuudeltaan 6 mm Optim 960 QC-teräksen ennustettuja parametrejä 

riittävän lujuuden ja sitkeyden aikaansaamiseksi hitsiin. 1. Kiekkolaser (4.5 kW), 2. 

Kiekkolaser (3.5 kW), 3. Kuitulaser (5 kW) (Kalkhorani, 2014, s. 64). 

 



29 

 

5.2 Ruukki Optim Raex 700 MC 

Toinen käsiteltävä teräs on Ruukin Optim Raex 700 MC, joka on termomekaanisesti 

valssattu (TMCP) ja kylmämuovattava. CEV on alle 0,41 %, joten hitsattavuus voidaan 

ennakoivasti määrittää hyväksi. Esikuumennus ei ole välttämätöntä. Tasalujan lisäaineen 

käyttö on suositeltavaa hitseissä, joiden edellytyksenä on normaalia korkeampi lujuus. 

(Ruukki, 2014b; Ruukki, 2014c.) 

 

Taulukko 3. Optim 700 MC-teräksen kemiallinen koostumus. CEV = C + Mn/6 + (Cr + 

Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 (Ruukki, 2014c). 

Teräs C max Si max Mn max P max S max CEV 

Optim 700 

MC 

0.06 0.21 1.70 0.012 0.002 0.37 

 

Taulukko 4. Optim 700 MC-teräksen 0.2-myötöraja, murtolujuus, murtovenymä sekä 

Charpy V-iskusitkeysarvo (Ruukki, 2014c). 

Teräs Rp0.2 min, MPa Rm min, MPa  As min, % Charpy V, -40 

°C, J/cm
2
 

Optim 700 MC 700 750 13 27 

 

Testissä aineenpaksuus oli 4 mm ja laserhitsauslaitteena toimi 17 kW CO2-laser. Vaikka 

Optim Raex 700 MC-teräksen hitsauskokeet suoritettiin hybridihitsauksella, antavat 

tulokset osviittaa myös laserhitsauksesta. Hitsattavuus todettiin hybridillä paremmaksi 

menetelmäksi Optim Raex 700 MC-teräkselle kuin perinteisemmät hitsausmenetelmät. 

Hyvän hitsin edellytyksinä olivat hyvin harkitut hitsaus- ja sädeparametrit. Todettiin myös, 

että laserhitsauksessa lujien terästen kuten Optim Raex 700 MC tulisi olla mahdollisimman 

niukkahiilisiä sekä sisältää vähän rikkiä. Pitää myös huomioida, että pinnanlaatuun 

kohdistuvat vaatimukset ovat korkeat. (Kujala et al., 2003.) 

 

5.3 Ohutlevyjen laserhitsaus 

Kolmannessa tapauksessa tutkittiin lujien terästen laserhitsausta autoteollisuuden 

sovelluksissa. Nykyinen suuntaus maailmalla on päästöjen vähentäminen ja 

energiatehokkuus. Noin 75 % auton polttoainekulutuksesta aiheutuu itse auton painosta, 
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joten lujissa teräksissä nähdään potentiaalia vähentää kokonaispainoa kuitenkin ilman 

lujuuden laskua. (Shi & Westgate, 2008.)  

 

Tavoitteena oli löytää testien kautta optimaaliset laserparametrit päittäis- ja 

päällekkäisliitoksille käyttäen syvätunkeumahitsausta. Tutkimuksen toisena painopisteenä 

oli määrittää säteen polttopisteen halkaisijan vaikutus päittäis- ja päällekkäisliitoksessa 

hitsaukseen ja hitsauksen lopputulokseen 4 kW teholla. Lisäksi päittäisliitoksessa haluttiin 

tutkia laserin tehon vaikutusta hitsausnopeuteen ja hitsin profiiliin käyttäen samaa 

polttopisteen halkaisijaa eri tehoalueilla. (Shi & Westgate, 2008.) 

 

Testeissä käytettyjen lujien terästen murtolujuudet vaihtelivat 600 ja 1500 MPa välillä 

aineenpaksuuden ollessa ohuimmillaan 0,8 mm ja paksuimmillaan 1,5 mm. 

Aineenpaksuudet olivat ohuita johtuen autoteollisuuden vaatimuksista. Lisäksi 

materiaalilta edellytetään korroosionkestävyyttä, joten useimmat koekappaleet olivat 

etukäteen pinnoitettuja. DP- eli kaksifaasiteräksistä DP600 ja DP800 olivat sinkittyjä toisin 

kuin DP1000. Sinkitys oli myös suoritettu TRIP700-teräkselle sekä yhdelle niukkahiiliselle 

teräkselle. Usibor-teräksellä oli Al-Si-pinnoitus. 1500 MPa murtolujuuden käsittävä 

booriteräs oli pinnoittamaton. Myös 1200 MPa murtolujuuden martensiittinen teräs oli 

pinnoittamaton. (Shi & Westgate, 2008.) 

 

On syytä huomioida, että nimenomaan TRIP- ja booriteräkset ovat tunnetuimpia HSS-

teräksiä autoteollisuudessa, ja niissä onkin muita HSS-teräksiä enemmän hiiltä seosaineena 

aiheuttaen liiallista hitsin kovuutta. Tätä pyrittiin välttämään liittämällä kyseisiä teräksiä 

niukkahiilisiin teräksiin. Samalla pyrittiin tutkimaan hiilipitoisuuden vaikutusta 

hitsaukseen. (Shi & Westgate, 2008.) 

 

Testeihin käytettiin kolmea eri lasertyyppiä: Trumpf HL4006D, joka on jatkuvasäteinen 

Nd:YAG–laser 4 kW teholla; sekä kaksi IPG:n Ytterbium-rikastettua kuitulaseria 5 ja 7 

kW tehoilla. Taulukosta 5 on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin lasereiden 

eroja. (Shi & Westgate, 2008.) 
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Taulukko 5. Testissä käytetyt laserit ominaisuuksiltaan eriteltyinä: lasertyyppi, 

maksimiteho, optisen kuidun halkaisija, polttoväli sekä fokusoidun säteen halkaisija (Shi & 

Westgate, 2008). 

Lasertyyppi P max, kW dof, µm F, mm dfoc, mm 

Nd:YAG 4 600 200 0.6 

Yb-kuitulaser 7 300  250 

160 

0.6 

0.4 

Yb-kuitulaser 5 100 500 

160 

0.4 

0.2 

 

Säteen polttopisteen halkaisijalla oli merkittävä rooli hitsin profiiliin. Pienemmällä 

polttopisteellä hitsi sekä muutosvyöhyke kapenivat. Sama vaikutus oli nähtävissä myös 

kasvattaessa hitsausnopeutta. Vastaavasti hitsausnopeus kasvoi ohuemmilla 

aineenpaksuuksilla. Tehotiheyden merkityksen laserhitsauksessa pystyy näkemään kuvasta 

13, jossa on hitsattu päittäisliitoksia HSS-teräksille erikokoisilla polttopisteillä 4 kW 

teholla. Samankaltaisiin tuloksiin päästiin myös käänteisesti, kun polttopisteen halkaisija 

pidettiin 0.6 mm, mutta tehoina käytettiin 4 ja 7 kW. (Shi & Westgate, 2008.) 

 

 

Kuva 13. Hitsausnopeuden erot Nd:YAG- ja Ytterbium-rikastetulla kuitulaserin kesken 4 

kW teholla hitsattaessa erityyppisiä HSS-teräksiä. Y-akselilla kuvataan maksiminopeutta 

hitsauksessa (m/min) ja x-akselin suuntaan on sijoitettu eri teräksiä. (Shi & Westgate, 

2008). 
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Täysi tunkeuma päällekkäisliitoksissa saavutettiin aineenpaksuuksilla 0,8–1,5 mm 

hitsausnopeuksilla 2,5–6,5 m/min laserin tehon ollessa 4 kW. Polttopiste oli tällöin 0,6 

mm. Huomattiin, että hitsausnopeutta pystyttäisiin nostamaan 40 %. Aineenpaksuudesta 

riippuen hitsausnopeutta pystyttiin nostamaan 200–700 %, kun polttopisteen halkaisija oli 

0,2 ja 0,4 mm. Päittäisliitoksissa onnistuttiin myös vastaavasti saamaan täysi tunkeuma 4 

kW teholla ja 0,6 mm polttopisteen halkaisijalla vaikkakin hitsausnopeudeksi valikoitui 5-

8 m/min. Polttopisteen halkaisijan ollessa 0,4 mm hitsausnopeudeksi voitiin asettaa 10–17 

m/min. TRIP- ja kaksifaasiteräkset saavuttivat päittäishitsissä vastaavan lujuuden kuin 

perusaineessakin aina 1000 MPa murtolujuuteen asti. 1500 MPa murtolujuuden 

booriteräksessä päittäishitsi oli hivenen heikompi verrattuna perusaineeseen. Hitsin 

muodostaminen heikentyi odotettavasti päittäisliitoksissa perusaineen lujuuden kasvaessa. 

Testien perusteella pystytään kuitenkin myös toteamaan, että booriterästen sekä TRIP- ja 

Usibor-terästen hitsin muodostaminen paranee liitettäessä niitä niukkahiilisiin teräksiin. 

(Shi & Westgate, 2008.) 
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6 LASERHITSATTAVUUS 

 

 

Laserhitsattavuutta lujilla teräksillä määrittää huomattavasti lämmöntuonnin kontrollointi, 

jäähtymisnopeudet, lisäaineen käyttö sekä liitosmuoto. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

näitä termejä tarkemmin. (Ruukki, 2014b.) 

 

6.1 Lämmöntuonti ja jäähtymisaika t8/5  

Hitsattaessa lujia teräksiä lämmöntuontirajat ovat erittäin tiukat, jotta saadaan aikaan 

haluttu mikrorakenne. Näitä arvoja ei ole tarkasti määritelty, vaan jokaisella valmistajalla 

on omat suosituksensa. Suurimmat erot johtuvat yleensä esi- ja jälkilämmitysten 

vaihtelevasta käytöstä. Nykyään hitsauksessa pienen lämmöntuonnin rajaksi luokitellaan 

0,5 kJ/mm tai vähemmän, mutta joillain niukkaseosteisilla teräksillä maksimiraja on noin 

2,5 kJ/mm. Laserhitsaus mahdollistaa erityisen matalat lämmöntuonnit ja täten se 

soveltuukin erinomaisesti lujien terästen hitsaukseen. (Mathers, 2015; Pirinen, 2013b, s. 

31, 42.) 

 

Kuten aiemmin todettiin, jäähtymisaika t8/5-aika on laserhitsauksessa kaarihitsaukseen 

verrattuna selvästi lyhyempi, ja täten hitsistä saadaan kovempi. Lisäksi 

muutosvyöhykkeelle muodostuu hienorakeisempi mikrorakenne. Jäähtymisaika pystytään 

laskemaan lukuisilla eri kaavoilla. Esimerkiksi ohuita levyjä hitsattaessa 

lämmönjohtuminen oletetaan usein kaksiulotteiseksi. Paksuilla levyillä käytetään 

vastaavasti kaavaa, joka olettaa lämmönjohtumisen kolmiulotteiseksi. Kaavojen parametrit 

vaihtelevat hieman hitsaustavasta riippuen, ja laserhitsausta koskevissa kaavoissa onkin 

joitakin parametrejä eri muodoissa verrattuna kaarihitsaukseen. (Kalkhorani, 2014, s. 61; 

Kujanpää et al., 2005, s. 173; Ruukki, 2014b.) 

 

6.2 Lisäaine 

Laserhitsaus edellyttää ilmarakoa, joka ei saa olla yli 10 % aineenpaksuudesta esimerkiksi 

päittäisliitoksia tehdessä. Tätä on kuitenkin hankala saada aikaiseksi ohutlevyjä ja isompia 

kappaleita asetettaessa. Lisäksi joidenkin materiaalien hitsaus voi edellyttää lisäaineen 

sekoittumista, kun hitsataan. Näiden seikkojen vuoksi laserhitsauksessakin on suotavaa 

käyttää lisäainetta. Sen käyttö merkitsee samalla langansyöttölaitteen integroimista 
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laserlaitteistoon. Lisäaineella saavutetaan kuitenkin monia etuja. Asetusvirheiden ja 

ilmaraon suuruuden merkitys vähenee, ja lisäaineen ansiosta aineenpaksuutta voidaan 

kasvattaa käyttämällä monipalkohitsausta. Railotoleranssit laskevat myös moninkertaisesti. 

Langansyöttönopeutta säätämällä hitsin muotoa ja juuren kupua pystytään muokkaamaan 

halutunlaisiksi. Lisäainelanka pitää syöttää suoraan säteen fokuspisteeseen. Lisäksi syötön 

kannalta on oltava mahdollisuus eripaksuisiin lankoihin tasaisella syötöllä. On tärkeä 

kuitenkin tiedostaa, että esimerkiksi ilmarakoa täytettäessä muodonmuutokset ovat 

suurempia kuin lisäaineitta, koska lisäaineen sulattaminen edellyttää suurempaa 

energiantuontia.  (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 24.) 

 

Lisäaine voidaan luokitella joko alilujaksi, tasalujaksi tai ylilujaksi. Luokitus määräytyy 

lisäaineen ja perusaineen myötörajojen perusteella. Jos esimerkiksi myötöraja lisäaineella 

on alhaisempi kuin perusaineella, kutsutaan lisäainetta alilujaksi.  Lujissa teräksissä on 

suotavaa käyttää lisäainetta, joka on aliluja, mutta myös tasalujaa lisäainetta käytetään. 

Hitsausliitoksia ei kannata kuitenkaan sijoittaa kohtiin, joissa ilmenee kovaa kulumista tai 

rasitusta. On myös huomioitavaa, että perusaineen seostuessa lisäaineeseen sen lujuus voi 

nousta noin 100 MPa suhteessa puhtaaseen lisäaineeseen. Alilujaa lisäainetta käytettäessä 

on erityisesti huomioitava lämmöntuonti ja t8/5-jäähtymisaika. Näihin vaikuttavat 

esimerkiksi esilämmitys, hitsausnopeus ja aineenpaksuus. Ylilujaa lisäainetta ei käytetä 

lujien terästen hitsaukseen taloudellisuuden ja olemattomien hyötyjen takia. (Pirinen, 

2013b, s. 37–38, 41; Ruukki, 2014b, s. 2.)  

 

6.3 Liitos- ja railomuodot 

Hyvien hitsien edellytyksenä myös laserhitsauksessa on oikeanlaisen liitoksen suunnittelu 

sekä railonvalmistus. Erilaisia liitosmuotoja on lukuisia ja ne ovat melko vapaasti 

valittavissa käyttötarkoituksen ja valmistettavuuden mukaan. Yleisimpiä ovat laippa-, T-, 

päittäis- ja limiliitokset kun puhutaan laserhitsauksesta. Päittäisliitos on hyvä valinta 

liitokseksi, jos työkappaleelta edellytetään vain vähäisiä muodonmuutoksia. Lisäksi 

laserhitsauksella on saavutettavissa hitsimuotoja, joita pystytään sijoittamaan ahtaisiinkin 

paikkoihin. Päittäisliitos edellyttää niin pientä ilmarakoa kuin suinkin on mahdollista 

eritoten lisäaineettomana hitsattaessa ja railotoleranssit ovatkin selvästi tiukemmat 

verrattuna limi- tai laippaliitoksilla. Railomuodoista yksi yleisimpiä on I-railo, mutta myös 

V-railoa käytetään eritoten monipalkohitsauksessa. Muita tärkeitä railomuotoja ovat 



35 

 

laippa- ja pienarailot. Railomuoto tulee valita miettien parasta vaihtoehtoa 

kokonaisuudeltaan. Kriteereinä toimivat valmistettavuus, kustannukset sekä mekaaniset 

ominaisuudet. Lisäksi työaseman tyyppi, lasersäteen teho, hitsausasento sekä liitosmuoto 

on huomioitava. Jokaiselle liitosmuodolle on myös määritelty kaksi- ja kolmiulotteiset 

lämmönjohtumiskertoimet. (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 40–42.) 

 

6.4 Muut vaikuttavat tekijät 

Laserhitsauksessa on oleellista tietää myös lasersäteestä riippumattomia lämmöntuontiin 

vaikuttavia osa-tekijöitä. Yksi näistä on absorptio, jolla on laserhitsauksessa erityisen suuri 

merkitys. Korkeatehoisella kuitulaserilla hitsatessa paras absorptio saavutetaan 6,3 µm 

pinnankarheudella, jolloin absorptio on noin 76 %. Nykyisellään keskimääräinen 

pinnankarheus on 7,5 µm, jolla saavutetaan 75 % absorptio. (Kalkhorani, 2014, s. 139; 

Kujanpää et al., 2005, s. 169–170; Ruukki, 2014b.) 

 

Hitsin aloitus- ja lopetuskohdat ovat tärkeitä huomioida, jotta saadaan tuotettua laadukasta 

hitsiä. Pyörähdyssymmetrisillä kappaleilla käytetään hetkellisesti suurta energiapulssia 

hitsin aloituskohdassa. Lopetuskohtaan voi syntyä reikä, jos sula jähmettyy liian nopeasti 

tai säde sammutetaan nopeasti. Tasalaatuisen hitsin saamiseksi tehoa pitää nostaa vakaasti 

läpihitsauksen mahdollistaviin hitsausarvoihin. Lopetus suoritetaan tehon tasaisella 

laskemisella nolla-arvoon nostaen samalla hitsausnopeutta. Tällä pyritään saamaan 

avaimenreikä sekä jähmettyvä sula tarpeeksi pieniksi, kun säde sammutetaan. Levymäisillä 

kappaleilla hitsi aloitetaan ja lopetetaan apupaloihin. Apupalojen käyttö edellyttää, että 

hitsattavan kappaleen ja apupalan väliin ei jää rakoja. Helpompi vaihtoehto on käyttää 

absorboivia maskilevyjä, jos kiinnittimessä on sellaiset. Se suo lisäksi aikaa automatiikalle 

aikaa säätää oikeat suoritusarvot ennen hitsausta. (Kujanpää & Salminen, 1997, s. 48–49.) 

 

Laserhitsauksessa voidaan käyttää induktiokeloja lämmöntuonnin kontrolloimiseen. Niiden 

käyttö mahdollistaa entistä paremman huippulämpötilan, lämmitysajan ja läpäisysyvyyden 

kontrolloinnin. Tyypilliseen työkiertoon sisältyy yleensä esilämmitys, hitsaus sekä 

jälkilämmitys. Parametrit säädetään työkiertoon kemiallisen seostuksen ja kovuuden 

perusteella. Kuvassa 14 on diagrammi kuumavalssatun TRIP-teräksen työkierrosta. 

(Arcelor Mittal, 2014.) 
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Kuva 14. Tyypilliset lämpötilat ajan suhteen täydellisessä työkierrossa. Käytössä oli 20 

kW esilämmitteinen laser ja 12 kW laser jälkilämmityksellä. Aineenpaksuus HR-TRIP 

800-teräksellä oli 4 mm. (Arcelor Mittal, 2014.) 

 

Kuvasta 15 nähdään, että induktiokela-avusteisella laserhitsauksella on saatu entisestään 

vähennettyä hitsausvirheitä hitsissä kuten halkeamia tai säröjä mikrorakenteessa. Kuvassa 

vertaillaan perinteistä ja induktiokela-avusteista laserhitsausta. (Arcelor Mittal, 2014.) 

 

 

Kuva 15. Mikroskooppikuvat perinteisellä laserhitsauksella (vasemmalla) ja induktiokela-

avusteisella laserhitsauksella valmistetuista hitseistä (Arcelor Mittal, 2014). 
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Kuvan 15 hitsien toteuttamiseen käytettiin Arcelor Mittalin valmistamaa 

laserhitsausjärjestelmää. Gent Tandem II sisältää yhden 6 kW CO2-laserin sekä kaksi 30 

kW induktiokelaa esi- ja jälkilämmitykseen. (Arcelor Mittal, 2014.) 
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7 KÄYTTÖKOHTEET 

 

 

Lujien terästen laserhitsaukselle löytyy runsaasti eri käyttökohteita. Erityistä hyötyä 

saavutetaan esimerkiksi lavoja, maatalouslaitteita sekä kontteja valmistettaessa. Hyödyt 

onkin tiedostettu laajalti: valmistajista nimenomaan Ruukki mainostaa Optim-

terästuotteitaan soveltuvaksi laserhitsaukseen.  (Ruukki, 2014a.) 

 

”POMOT” Sp. z.o.o. on saanut parannettua tuotteensa teknisiä ominaisuuksia lujien 

terästen laserhitsauksella. Puolalainen yritys on kotimaassaan merkittävä valmistaja 

likakaivojen tyhjennyslaitteissa. Sp. z.o.o. on valmistanut Ruukin Optim 700-teräksestä 

kolmen millimetrin aineenpaksuudella likakaivon tyhjennyslaitteen säiliön, jonka voi 

nähdä kuvasta 16. Tukirakenteina käytettiin Optim HS 700 MH-rakenneputkia neljän 

millimetrin aineenpaksuudella. Saavutettu hyöty oli huomattava: vaunun painosta putosi 

30-40 %. Keveyden ja lujuuden ansiosta hyötykuormia on täten saatu kasvatettua. (Ruukki, 

2014a.) 

  

 

Kuva 16. Yhden laserhitsauksen käyttökohteen voi nähdä tästä kuvasta, jossa on lujasta 

teräksestä valmistettu likakaivon tyhjennyslaitteen säiliö (Szalagro, 2014). 

 

Telakkateollisuus tarjoaa potentiaalista mahdollisuutta lujien terästen laserhitsaukselle. 

Laserhitsit eroavat perinteisistä kaarimenetelmistä geometrialtaan, 

materiaaliominaisuuksiltaan ja väsymislujuudeltaan. Kehityssuunniksi nähdään 

turvallisuus, pienempi tilantarve, keveys, mittatarkkuus ja modularisointi. Näitä 
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optimoimalla tuotantokustannuksia pystytään pienentämään laadun ja tuottavuuden 

parantuessa. Yhdysvaltain laivasto on ottanut jo käyttöönsä laserhitsatut teräskennot 

aluksissaan. Teräskennoja käytetään muun muassa törmäyskestävissä pohja- 

laidoitusrakenteissa, ovissa, rapuissa, kansissa, laipioissa sekä parvekkeissa. (Tietoyhteys, 

2008.) 

 

Alankomaalainen Schenk on erikoistunut konttien valmistukseen. Sen erikoisosaamista 

ovat nestetiiviit kontit sekä jätepuristimet. Yritys tilasi Ruukilta Optim 700 MC-teräksestä 

valmistettuja kattolevyjä sekä sivu- ja takaseiniä 3 mm aineenpaksuudella. Tässä 

tapauksessa Ruukilla teetätettiin myös laserhybridihitsaus levyille. Lujien terästen käytöllä 

Schenkin jätepuristimet voivat olla yli 1000 kg kevyempiä kuin muut vastaavat puristimet 

markkinoilla. Kapasiteettia on saatu kasvatettu yli 4 tonnia. Laserhybridihitsauksella on 

saatu toteutettua erinomainen mittatarkkuus tasalaatuisesti ja tehokkaasti. Lopputuloksesta 

voidaan joka tapauksessa päätellä myös pelkän laserhitsauksen ja lujien terästen 

yhteiskäytön mahdollisuuksia. Kuvassa 17 on esillä Schenkin valmistava kontti. (Ruukki, 

2014d.) 

 

 

Kuva 17.  Jätteenkeräysauto Schenkin valmistamalla kontilla varustettuna (Ruukki, 

2014d). 
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Alstom tunnetaan yhtenä suurimmista raideliikennejärjestelmiä tuottavista yrityksistä. 

Uudessa Lightbox-kontissa on käytetty Ruukin valmistamia Optim 500 MC- ja Optim 700 

MC-teräslevyjä 2 mm aineenpaksuudella seinäelementteinä. Laserhitsauksen ansiosta 

kuumenevaa aluetta saatiin pienennettyä ja hitsin laatu oli tasaista. Kontin painoksi tuli 

1780 kg tilavuuden ollessa 39 m
3
. Keveyden ja lujuuden ansiosta polttoainekulutus laski 

noin neljä litraa sadalta kilometriltä samalla kun kontin kuormitettavuus kasvoi. (Ruukki, 

2011b.) 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Lujien terästen laserhitsaus on mielenkiintoinen kokonaisuus, koska sekä laserhitsaus että 

lujat teräkset mielletään yleisesti tulevaisuuden menetelmiksi. Laserhitsauksen etuna 

nähdään erinomainen laatu, suuri hitsausnopeus ja pieni lämmöntuonti, joita edellytetään 

lujilta teräsrakenteiden hitsauksessa. Voidaankin todeta, että laserhitsaus soveltuu 

erinomaisesti lujille teräksille. Pienen lämmöntuonnin ansiosta rakeenkasvua ja 

muutosvyöhykettä saadaan pienennettyä. Lisäksi muodonmuutoksia saadaan rajoitettua 

entistä paremmin ja jälkityöstön tarve on vähäinen, jolloin laserhitsaus voidaan jättää 

viimeiseksi työvaiheeksi. Laserhitsauksen korkean automatisoinnin ansiosta myös 

laadunvarmistus voidaan integroida järjestelmään. Toistaiseksi suurimpina esteinä ovat 

suuret investointikustannukset ja osittain myös joustavuus. Joustavuuden ongelmana 

nähdään säteen vaativa paikoitus sekä tiukat toleranssit työkappaleissa. Laserien 

kehityksen voidaan kuitenkin olettaa kiihtyvän entisestään ja siten saataville tulee 

todennäköisesti entistä edullisempia ja joustavampia laserhitsausjärjestelmiä. Samalla 

lujien terästen hitsattavuus paranee metallurgisen tutkimustyön myötä. Laserhitsauksen 

edut lujien terästen liittämisessä ovat joka tapauksessa kiistattomat ja tulevaisuus vaikuttaa 

tässä mielessä lupaavalta. 
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