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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli saada luotettavia koetuloksia ja niiden perusteella 

löytää eroavaisuuksia hitsiaineentuotossa eri koehitsien välillä. Työssä vertaillaan 

jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuottoa vakiovirralla ja -jännitteellä, sekä umpi- ja 

täytelangalla hitsattaessa. Työn aihe ja tavoite saatiin toimeksiantajalta ja sen perusteella 

suunniteltiin tarvittavat hitsauskokeet haluttujen tietojen selvittämiseksi.  

 

Hitsattavana materiaalina käytettiin hyvin yleistä S355 rakenneterästä. Ennen 

hitsauskokeita suoritettiin hitsausparametrien säätö. Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

hitsauslaboratoriossa tehdyt hitsauskokeet suoritettiin päällehitsauksena ja työtä varten 

hitsattiin yhteensä neljä koehitsiä. Hitsauksissa käytettiin kevytmekanisoitua 

jauhekaarihitsaustraktoria. Hitsausmatkan mittaamiseen käytettiin mittanauhaa ja 

hitsausajan mittaamiseen sekuntikelloa. Jokaisen koehitsin aikana perusaineeseen 

seostuneen lisäaineen määrä punnittiin grammavaakaa käyttämällä. 

 

Koehitsien punnitustuloksissa havaittiin tarpeeksi suuria eroavaisuuksia, että niistä voitiin 

tehdä päteviä johtopäätöksiä hitsiaineentuottoon liittyen. Tulokset perustuvat tarkkoihin 

mittaustuloksiin ja laskelmiin. Hitsauskokeista saatujen tulosten perusteella korkeampi 

hitsiaineentuotto saavutetaan silloin, kun hitsataan vakiojännitteellä vakiovirran sijaan. 

Lisäksi hitsiaineentuottoa voidaan tehostaa käyttämällä hitsauslankana täytelankaa.  

 

Punnitustuloksista saatuja tuloksia ei pystynyt silminnähden toteamaan koehitsien 

makrokuvista. Kirjallisuudesta löytyvien tietojen perusteella hitsiaineentuotto on 

jauhekaarihitsauksessa yleensä 6-12 kg/h ja hitsauskokeissa saadut tulokset ovat tällä 

välillä. 
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The main target of this bachelor’s thesis was to get reliable results and on their basis to 

find differences in deposition rate between experiments welds. This thesis compares 
submerged arc welding deposition rates between constant-current and constant-voltage and 

between flux cored- and solid wire electrode. The subject and the target of this thesis was 

given by the client and the necessary welding tests were designed based on those to get the 

desired information. 
 

The material used in weldings was a very general S355 structural steel. The proper welding 

parameters were adjusted before welding tests. The weldings were made in welding 

laboratory of Lappeenranta University of technology with overlay welding method and in 

total four welds were made for this thesis. Low-cost mechanized submerged arc welding-

tractor was used in welding tests. Tape measure was used to measure the welding distance 

and stopwatch to measure the welding time. The amount of additive alloyed to the basic 

material during each welding test was weighed with gram scale.  

 

The differences between each weighing results were significant enough to make valid 

conclusions about deposition rates. The results of this thesis are based on precise 

calculations and measurements. Based on the results of welding tests, higher deposition 

rate is achieved when welding with constant-voltage instead of constant-current. In 

addition, the deposition rate can be enhanced by using flux cored electrode.  

 

The results of the weighing were not able to visibly note from macro images of welds.  

Based on the information found in the literature deposition rate in submerged arc welding 

is usually 6-12 kg / h, and the results of the welding tests are within this range.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTO 
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CV  Vakiojännite (Constant-Voltage)  
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FB Fluoridiemäs hitsausjauhe 
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Mn Alkuaineen tunnus, mangaani 

Nb Alkuaineen tunnus, niobium 

P Alkuaineen tunnus, fosfori 

Q Lämmöntuonti [kJ/mm] 

S Alkuaineen tunnus, rikki 

S355  Yleinen rakenneteräs, jonka myötölujuus on 355MPa  

SAW Jauhekaarihitsaus (Submerged Arc Welding) 

Si Alkuaineen tunnus, pii 

T Hitsiaineentuotto [kg/h] 

U Kaarijännite [V] 

V  Jännitteen yksikkö, voltti  

v Hitsausnopeus [mm/s] tai [cm/min] 

Δ Kahden arvon erotus, delta 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa konetekniikan 

osastolla vuosien 2015 ja 2016 aikana. Työssä tutkitaan, onko hitsiaineentuottossa eroa 

umpi- ja täytelangan välillä jauhekaarihitsauksessa, kun lämmöntuonti pidetään vakiona. 

Tämän lisäksi selvitetään vaikuttaako myös vakiovirta- tai vakiojännitevirtalähteen käyttö 

osaltaan hitsiaineentuottoon kun hitsataan umpi- ja täytelangalla.  

 

1.1 Työn taustaa 

Pandaweld® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa ruotsalainen yritys AB Bayrock. 

Tämä kandidaatintyö on tehty yrityksen toimeksiantona. AB Bayrock valmistaa erilaisia 

hitsauslaitteistoja. Suomessa Pandaweld® hitsauslaitteistoja markkinoi ja myy Retco Oy. 

Jauhekaarihitsaus kehitettiin 1930-luvulla, minkä jälkeen itse prosessi ja siihen liittyvät 

laitteet sekä hitsausaineet ovat kehittyneet merkittävästi. Etenkin yksilankahitsauksesta on 

nykyään tarjolla paljon erilaisia prosessisovelluksia. Jauhekaarihitsauksen kehityksen 

alkuvaiheessa käytettiin hyvin suuria virtoja ja hitsiaineentuotto saattoi olla tuohon aikaan 

jopa yli 20 kg/h. Ongelmana olivat kuitenkin liitoksen huonot mekaaniset ominaisuudet. 

Kehityksen myötä jauhekaarihitsauksessa käytetään pienempien virtojen ja suuremman 

hitsausnopeuden lisäksi monipalkohitsausta. Siten hitsiaineentuotto on 

yksilankahitsauksessa nykyään noin 8–12 kg/h. Korkean hitsiaineentuoton takia 

jauhekaarihitsauksen tuottavuus on hyvä ja se on tehokas hitsausprosessi. 

Jauhekaarihitsausta käytetään paljon laivanrakennuksessa sekä raskaassa ja keskiraskaassa 

konepajateollisuudessa. (Lukkari 2002, s. 126; Retco Oy 2015.) 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on saada luotettavia tutkimustuloksia ja löytää selviä eroavaisuuksia 

hitsiaineentuotossa eri koehitsien välillä. Siten tuloksia voidaan analysoida kirjallisuuden 

sekä aiempien tutkimusten valossa. Tutkimusongelmana on selvittää, onko 

jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuotossa eroa umpi- ja täytelangan välillä vakiovirralla ja 

vakiojännitteellä hitsattaessa, kun lämmöntuonti pidetään vakiona. Tutkimuksessa etsitään 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
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 Onko jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuotossa eroa umpi- ja täytelangan välillä, 

kun lämmöntuonti on vakio? 

 Onko jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuotossa eroa käytettäessä vakiovirta- tai 

vakiojännitevirtalähdettä, kun lämmöntuonti on vakio? 

 

Työ on rajattu käsittelemään hitsiaineentuottoa ja koehitsien makrokuvia tarkastellaan 

silmämääräisesti samalla verraten niitä saatuihin tuloksiin. Tarkemmat tunkeumaprofiilien 

makrokuvat on esitelty tuloksissa ja niiden perusteellinen analysointi kuuluu 

jatkotutkimuksiin. 

 

1.3 Menetelmät ja tekstin rakenne 

Työn alku koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja siinä käsitellään yleisesti 

jauhekaarihitsauksen ja hitsauksen teoriaa. Tämän lisäksi on kerrottu 

jauhekaarihitsauksessa käytettävistä lisäaineista. Hitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston hitsauslaboratoriossa, ja niiden tuloksia analysoidaan työn lopussa. 

Lopuksi johtopäätöksissä ja yhteenvedossa käsitellään tämän työn oleellisimpia asioita ja 

pohditaan hitsauskokeiden kulkua sekä saatuja tuloksia.   
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2 JAUHEKAARIHITSAUS 

 

 

Jauhekaarihitsaus kuuluu metallikaarihitsausprosesseihin. Muista avointa valokaarta 

käyttävistä kaarihitsausprosesseista poiketen jauhekaarihitsauksen valokaari ei ole näkyvä, 

vaan se palaa työkappaleen ja hitsauslangan välissä hitsausjauheen peittämänä. Tästä 

johtuen se on hyvin edullinen hitsausprosessi työympäristön kannalta, koska hitsauksessa 

ei synny savua tai valosäteilyä. Jauhekaarihitsauksen hitsausaineisiin kuuluvat 

hitsauslisäaineen lisäksi hitsausapuaine eli hitsausjauhe. Hitsauslisäaineella tarkoitetaan 

yleensä hitsauslankaa, mutta se voi olla myös hitsausnauha. Jauhekaarihitsaus on 

mahdollista suorittaa monilankaprosessina, jolloin hitsauslankoja on käytössä useampi 

samaan aikaan. Hitsauslangat voivat olla umpi- tai täytelankoja, joista umpilanka on 

yleisempi. Langanhalkaisijat vaihtelevat yleensä 2,0–6,0 mm välillä. Hitsausjauheita on 

hyvin useita erilaisia, mutta kaikki koostuvat erilaisista mineraaleista ja metalleista. 

Hitsausvirta on normaalisti 300–1200 A väliltä riippuen prosessista ja yleensä käytetään 

tasavirtaa. Kuitenkin monilankaprosesseissa käytetään usein vaihtovirtaa. 

Jauhekaarihitsauksen suuri tehokkuus selittyy sillä, että siinä käytetään paljon suurempia 

virtoja kuin muissa kaarihitsausprosesseissa. Jauhekaarihitsauksesta käytetään usein 

lyhennettä SAW, joka tulee englanninkielisestä nimestä Submerged Arc Welding. (Lukkari 

1997, s. 121–122; Jauhekaarihitsaus 2015.) 

 

2.1 Teoria 

Jauhekaarihitsauksen periaate on esitetty kuvassa 1. Hitsausjauhe suojaa hitsaustapahtumaa 

ilman hapettavilta vaikutuksilta, koska valokaari palaa hitsausjauheen alla. Suurin osa 

jauheesta jää hitsin päälle irtonaiseksi kerrokseksi, mikä voidaan kierrättää uudestaan 

käyttöön. Kuitenkin osa jauheesta sulaa ja muodostaa kuonakerroksen hitsin päälle, joka 

myöhemmin jähmettyy. Kun kuona on jähmettynyt, se poistetaan hitsin päältä. (Lukkari 

1997, s. 121; Jauhekaarihitsaus 2015.) 
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Kuva 1. Jauhekaarihitsauksen toimintaperiaate (Jeffus 2012, s. 363). 

 

Kuva 2. Jauhekaarihitsauksen hitsaustapahtuma (Jeffus 2012, s. 362). 

 

Kaarionteloa ympäröi takana oleva hitsisula, edessä sula perusaine, yläpuolella sula 

kuonakerros ja valokaari palaa niiden keskellä erilaisten kaasujen sekä höyryjen 

täyttämässä tilassa. Tämä on esitetty tarkemmin kuvassa 2. Lukkarin (1997, s. 121) 

mukaan ”Kaariontelossa tapahtuu myös erilaisia tärkeitä hitsausmetallurgisia 

metalli/kuona- ja metalli/kaasureaktioita, joiden tuloksena tapahtuu eri aineiden 
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lisääntymistä hitsiaineessa eli saantia tai pienenemistä eli häviötä.”. Aineen siirtyminen 

hitsauslangan päästä hitsisulaan voi tapahtua pienempinä tai suurempina pisaroina. 

Sulapisaran koko ja sen siirtyminen hitsisulaan riippuu käytettävästä hitsausvirrasta. 

Pienillä virroilla pisarat valuvat hitsisulaan kuonaseinämien kautta ja suurilla virroilla 

pisarat lentävät suoraan hitsisulaan. (Lukkari 1997, s. 121.) 

 

Valokaari voidaan sytyttää useilla eri tavoilla, joista yleisin on raapaisusytytys. Sytytys 

tapahtuu siten, että lankaa syötetään kohti työkappaletta hitsauslaitteen samalla liikkuen 

itse hitsaustapahtumaa hitaammalla nopeudella. Valokaari syttyy kun hitsauslanka on 

kosketuksissa työkappaleen pinnan kanssa, jolloin varsinaiset hitsausparametrit 

aktivoituvat. Sytytykseen voidaan käyttää myös teräsvillatuppoa. Silloin hitsauslaitetta ei 

liikuteta eikä lankaa syötetä sytytyksen aikana. Myöskään hitsausjauhetta ei syötetä tässä 

vaiheessa. Tuppo asetetaan hitsauslangan ja työkappaleen väliin, mikä aiheuttaa 

valokaaren syttymisen kun virta kytketään hitsauslaitteeseen. (Lukkari 1997, s. 121–122.) 

 

Kosketussuutin on nimensä mukaisesti kosketuksissa hitsauslankaan minkä ansiosta 

hitsausvirta voidaan johtaa lankaan. Kosketussuutin sijaitsee valokaaren lähellä ja sen 

kautta syötetään lankaa hitsaustapahtumaan langansyöttölaitteen avulla. Suutinetäisyys on 

noin 20–40 mm riippuen käytettävän langan halkaisijasta, mutta silti aina hiukan pidempi 

kuin vapaalangan pituus. Hitsausjauhetta tuodaan jauhesäiliöstä hitsaustapahtumaan kuvan 

1 mukaisesti hitsauslangan eteen tai lisäaineen ympärille. Hitsausjauhe kerätään yleensä 

talteen jauhesäiliöön, josta se voidaan käyttää uudestaan. Tästä käytetään nimitystä jauheen 

uudelleenkierrätys. Kun hitsi on jäähtymässä, sen päälle jää irtonaisen jauheen alle 

kuonakerros, mikä poistetaan kun hitsaus on lopetettu. Kuonakerros ja jauhe toimivat 

hyvinä säteilyn eristäjinä, minkä takia hitsausprosessissa ei synny yhtä paljon 

hukkaenergiaa kuin niissä prosesseissa, joissa valokaari on avoin. Jauhekaarihitsauksen 

lämpötase on esitelty kuvassa 3, mistä nähdään, että perusaineen ja lisäaineen 

sulattamiseen kuluu noin 76 % koko energiasta. (Lukkari 1997, s. 122.) 
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Kuva 3. Jauhekaarihitsauksen lämpötase (Lukkari 2002, s. 122). 

 

Jauhekaarihitsaus on yleensä mekanisoitua ja hitsausliikkeen voi suorittaa työkappale tai 

hitsauslaite. Hitsauslaite voi olla kiinnitettynä erilaisiin vaunuihin tai puomeihin, jotka 

synnyttävät hitsausliikkeen. Jos hitsauslaite kulkee levyn päällä omassa vaunussaan, siitä 

käytetään nimitystä jauhekaarihitsaustraktori. Hitsauslaitteen ollessa paikoillaan 

hitsausliikkeen suorittaa työkappale, mikä voidaan kiinnittää esimerkiksi pyöritysrullaan 

tai – pöytään. Jauhekaarihitsaus soveltuu usein vain alapiena- ja jalko-asentoon suuren 

hitsisulan ja irtonaisen hitsausjauheen takia. Vaakahitsaus on myös mahdollista sopivalla 

railon muodolla ja palkojärjestyksellä, sekä jauhetuen käytöllä. (Lukkari 1997, s. 122–

123.) 

 

2.1.1 CV  

Termi CV on lyhenne sanoista constant voltage. Sillä tarkoitetaan hitsausvirtalähdettä, joka 

tuottaa vakiojännitteen. Täytyy huomioida, että valokaari on dynaaminen ja virta sekä 

jännite muuttuvat jatkuvasti. Virtalähde tarkkailee valokaarta ja tekee millisekunnin 

muutoksia säilyttääkseen valokaaren vakaat ominaisuudet. Siksi käsite ”vakio” on 

suhteellista. CV virtalähde pitää jännitteen suhteellisen vakiona, mutta virran muutokset 

saattavat olla useiden kymmenien ampeerien suuruisia. Kuvassa 4 on esitetty tyypillinen 

kuvaaja CV virtalähteelle. Kuvaajasta nähdään, että liikuttaessa käyrällä jännitteen muutos 

ΔV pysyy suhteellisen pienenä, kun taas virran muutos ΔA on merkittävä. (Constant 

Current vs. Constant Voltage Output 2015.) 
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Kuva 4. Tyypillinen CV virtalähteen kuvaaja (Constant Current vs. Constant Voltage 

Output 2015). 

 

2.1.2 CC 

CC tulee sanoista constant current ja sillä tarkoitetaan hitsausvirtalähdettä, joka tuottaa 

vakiovirran. Jälleen käsite ”vakio” on suhteellinen, sillä virtalähde muuttaa jatkuvasti 

virran ja jännitteen arvoja säilyttääkseen valokaaren ominaisuudet mahdollisimman 

vakaana. CC virtalähde säilyttää virran suhteellisen vakiona, mutta voi muuttaa jännitettä 

useita voltteja. Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen kuvaaja CC virtalähteelle. Kuvaajasta 

nähdään, että liikuttaessa käyrällä virran muutos ΔA pysyy suhteellisen pienenä, kun taas 

jännitteen muutos ΔV on suurempi. (Constant Current vs. Constant Voltage Output 2015.) 

 

 

Kuva 5. Tyypillinen CC virtalähteen kuvaaja (Constant Current vs. Constant Voltage 

Output 2015). 
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2.1.3 Lämmöntuonti 

Hitsauksessa merkitään lämmöntuontia kirjaintunnuksella Q ja sen yksikkö on tyypillisesti 

kJ/mm. On tärkeää, ettei lämmöntuontia sekoita hitsaus- eli kaarienergiaan, koska näiden 

ero saattaa olla melko suuri hitsausprosessista riippuen. Hitsausenergiaa merkitään 

tunnuksella E ja sen laskentakaava on: 

 

  
         

 
   (1) 

 

, missä I on hitsausvirta, U on kaarijännite ja v on hitsausnopeus (Lukkari 2007, s. 8.). 

Hitsauksen lämmöntuonnin laskentakaava on määritelty: 

 

          (2) 

 

, missä k on terminen hyötysuhde ja E on edellä määritelty hitsausenergia (Lukkari 2007, s. 

8.). Siten lämmöntuonnille saadaan johdettua yhtälö: 

 

    
         

 (
  

 
)     

 
  

  
    (3) 

 

tai, 

 

    
            

 (
  

   
)     

(
  

  
)  (4) 

 

Jauhekaarihitsauksessa terminen hyötysuhde 1 ja siten lämmöntuonti on lähes sama kuin 

hitsausenergia. Edellisten kaavojen perusteella voidaan havaita, että lämmöntuonti voidaan 

pitää hitsauksessa vakiona jos hitsausvirta, kaarijännite ja hitsausnopeus pidetään vakioina. 

(Lukkari 2007, s. 8; Lukkari 2010, s. 11.)  

 

2.2 Lisäaineet 

Jauhekaarihitsauksen lisäaineisiin kuuluvat metallijauheet, hitsauslangat ja hitsausnauhat. 

Hitsauslangat voidaan jakaa umpi- tai täytelankoihin. Lankojen yleisin halkaisija on 4,0 

mm, mutta langat voivat olla myös ohuempia tai paksumpia jauhekaarihitsauksessa. 
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Metallijauhetta käytetään silloin, kun hitsataan metallijauhesyötöllä ja hitsausnauhoja taas 

nauhahitsauksen yhteydessä. (Jauhekaarihitsaus 2015.) 

 

2.2.1 Umpilanka 

Umpilanka koostuu metallista koko läpimitaltaan. Lankoja on erilaisia käyttötarkoituksen 

mukaan. Seostamattomien rakenneterästen hitsaukseen käytetään yleensä seostamatonta 

umpilankaa, jonka pinta on kuparoitu. Tällaiseen umpilankaan voidaan seostaa esimerkiksi 

piitä tai mangaania, mikä parantaa hieman hitsausominaisuuksia. Ruostumattomien ja 

haponkestävien terästen hitsaukseen käytetään yleensä seostettua ruostumatonta 

umpilankaa. (OK Autrod 12.64 Mig-hitsauslanka 2016; OK AUTROD 12.10 2016; OK 

AUTROD 318 2016.) 

 

2.2.2 Täytelanka 

Täytelanka on putkimainen lisäainelanka, jonka yleisin halkaisija on 1,2 mm. Lankaa 

ympäröi teräskuori, jonka sisällä on täytejauhe. Ruostumattomien lankojen kuori on 

ruostumatonta terästä ja seostamattomien sekä niukkaseosteisten lankojen kuori 

seostamatonta terästä. Langan kuorella on seuraavia tehtäviä:  

 suojata täytejauhetta 

 antaa muotoa lisäaineelle 

 tuottaa hitsiainetta sulaessaan 

 toimia virranjohtimena. 

(Täytelankahitsaus 2015.) 

 

Täytelankojen täyte muistuttaa paljon hitsauspuikkojen päällystettä niin koostumukseltaan 

kuin tehtävältään. Täytelangat voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden täytteen 

koostumuksen mukaan: sulaessaan kuonaa muodostaviin jauhetäytelankoihin ja kuonaa 

muodostamattomiin metallitäytelankoihin. Jauhetäytelankoja on emästäytteisiä ja 

rutiilitäytteisiä. Rutiilitäytelangat voivat olla asentohitsauskelpoisia tai ei-asentohitsaus-

kelpoisia riippuen kuonan ominaisuuksista. (Täytelankahitsaus 2015.) 

 

2.2.3 Hitsausjauheet 

Hitsausjauheet koostuvat mineraaleista ja metalleista. Ne ovat raemaisia ja niiden 

koostumus sekä valmistustavat vaihtelevat. Yleisesti rakeet ovat kooltaan 0,2–1,6 mm 
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luokkaa. Hitsausjauheella on suuri merkitys mekaanisten ominaisuuksien ja 

hitsausominaisuuksien lisäksi seuraaviin asioihin:  

 ionisointi parantaa syttymistä ja tekee valokaaresta vakaamman 

 kuonan muodostamisen tärkeimmät tehtävät ovat hitsisulan ja pisaroiden suojaus 

sekä hitsipalkon muotoilu 

 kuonan muodostaminen myös vaikuttaa hitsiaineeseen metallurgisesti ja seostaa 

hitsiainetta seosaineilla. 

(Lukkari 2002, s. 144.) 

 

Hitsausjauheet voidaan luokitella koostumuksen perusteella kymmeneen eri tyyppiin. 

Niiden valmistukseen käytetään pääasiassa emäksiä ja happamia oksideja, sekä erilaisia 

fluorideja ja metalliyhdisteitä. Kuitenkin eri valmistajien jauheet voivat erota 

ominaisuuksiltaan toisistaan. (Lukkari 2002, s. 144–145.) 

 

Suomessa käytetään enimmäkseen AB-tyyppisiä eli aluminaattiemäshitsausjauheita, koska 

ne soveltuvat hyvin erilaisiin prosesseihin. Jos hitsiltä vaaditaan suurta iskunsitkeyttä, 

käytetään yleensä fluoridiemäs, eli FB-tyyppistä hitsausjauhetta. Jauheenkulutukseen 

vaikuttaa moni eri tekijä. Pääsääntöisesti korkeampi kaarijännite lisää jauheen kulutusta, 

mutta hitsausvirran ja – nopeuden kasvaessa jauheenkulutus pienenee. (Lukkari 2002, s. 

147–149.) 

 

Hitsausjauheen valinta täytyy suorittaa tapauskohtaisesti eikä yleispätevää jauhetta ole. 

Monesti jauhe voidaan valita käytettävän hitsauslangan perusteella sopivaksi yhdistelmäksi 

siten, että halutut mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet täyttyvät. Hitsauslangan lisäksi 

muita sopivan jauheen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:  

 iskusitkeys 

 vetypitoisuus 

 eheys- ja tiiviysvarmuus 

 vaihtovirtahitsaus 

 virrankestävyys 

 hitsausnopeus 

 pienahitsattavuus 

 kuonan irtoaminen 
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 palon ulkonäkö. 

(Lukkari 2002, s. 149.) 

 

2.2.3.1 Mangaanisilikaatti-tyyppi 

Näitä jauheita käytetään seostamaan suuria määriä piitä ja mangaania hitsiaineeseen, 

minkä vuoksi niitä käytetään vain vähän mangaania sisältävien lankojen kanssa. Voidaan 

käyttää suurilla hitsausnopeuksilla, koska jauheet kestävät suuria virtoja. Tiiviysvarmuus 

säilyy hyvänä myös ruosteisia levyjä hitsattaessa. Tämän tyyppiset jauheet heikentävät 

hitsiaineen iskusitkeysominaisuuksia ja siksi jauheiden käyttöä suositellaan vain 

pienahitsauksen lisäksi ohuiden levyjen hitsaukseen suurilla nopeuksilla. (Lukkari 2002, s. 

145.) 

 

2.2.3.2 Kalsiumsilikaatti-tyyppi 

Nämä jauheet voivat olla emäksisiä tai happamia. Niiden virrankestävyys vaihtelee 

emäksisyyden mukaan siten, että happamat jauheet kestävät parhaiten virtaa kaikista 

jauheista, kun taas emäksisillä jauheilla virrankestävyys on pienempi. Happamat jauheet 

seostavat hitsiainetta reilusti piillä toisin kuin emäksiset jauheet. Tästä johtuen happamat 

jauheet soveltuvat vain kaksipalkohitsaukseen ja emäksisiä jauheita voidaan käyttää myös 

monipalkohitsaukseen, koska lujuus- ja sitkeysvaatimukset ovat niillä paremmat. Hitsin 

muoto on hyvä ilman reunahaavan esiintymistä myös emäksisillä jauheilla. (Lukkari 2002, 

s. 145.) 

 

2.2.3.3 Zirkoniumsilikaattityyppi 

Tämän tyyppiset jauheet soveltuvat ohutlevyjen ja puhtaiden levyjen hitsaukseen suurilla 

nopeuksilla käyttäen yksipalkohitsiä. Kuonan hyvästä kostutusvaikutuksesta johtuen hitsi 

säilyttää muotonsa ilman reunahaavaa ja hitsaus suurilla nopeuksilla on mahdollista. 

(Lukkari 2002, s. 145.) 

 

2.2.3.4 Rutiilisilikaatti 

Näitä jauheita käytetään sellaisien lankojen kanssa, joissa on melko korkea tai korkea 

mangaanipitoisuus. Jauheet seostavat hitsiainetta runsaasti piillä ja hitsiaineen 

sitkeysominaisuudet ovat melko heikot johtuen korkeasta happipitoisuudesta. Jauheiden 
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hyvästä virrankestävyydestä johtuen ne soveltuvat hyvin kaksipalkohitsaukseen suurella 

nopeudella käyttäen yhtä tai useampaa lankaa. (Lukkari 2002, s. 145.) 

 

2.2.3.5 Aluminaattirutiili-tyyppi 

Tämän tyyppiset jauheet seostavat jossain määrin piin lisäksi mangaania ja niiden 

hitsausominaisuudet ovat hyvät sulan kuonan korkean viskositeetin ansiosta. Tässä 

tapauksessa hyvät hitsausominaisuudet tarkoittavat hyvää hitsin muotoa ja kuonan 

irtoavuutta, sekä mahdollisuutta hitsata suurella nopeudella. Jauheiden soveltuvuus 

tasavirta- sekä vaihtovirtahitsaukseen mahdollistaa monilankahitsauksen. Tyypillisiin 

käyttökohteisiin kuuluvat ohutseinäisten säiliöiden ja putkien lisäksi teräsrakenteiden ja 

laivanrakennuksen pienahitsaukset. (Lukkari 2002, s. 145.) 

 

2.2.3.6 Aluminaattiemäs-tyyppi 

Näillä jauheilla niin hitsiaineen ominaisuudet kuin hitsausominaisuudetkin ovat hyvät ja 

mangaanin seostusvaikutus on keskinkertainen. Kuonasula on lyhyt ja sen emäksisyyden 

takia happipitoisuus ei ole korkea hitsiaineessa, joten sen iskusitkeys on hyvä. Näitä 

jauheita voidaan käyttää monipalko- ja kaksipalkohitsaukseen sekä tasavirta- ja 

vaihtovirtahitsaukseen. Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus on yleisin 

käyttökohde. (Lukkari 2002, s. 145–147.) 

 

2.2.3.7 Aluminaattisilikaatti-tyyppi 

Nämä jauheet sisältävät paljon emäksisiä yhdisteitä ja ne käyttäytyvät yleensä 

metallurgisesti neutraalisti, mutta mangaanin häviö on mahdollista. Suosituksena voidaan 

pitää, että jauheita käytettäisiin sellaisien lankojen kanssa, joihin on seostettuna runsaasti 

mangaania. Jauheet eivät sovellu hitsattavaksi suurella nopeudella eikä jauheiden 

virrankestävyys ole erityisen hyvä, johtuen kuonan huonosta viskositeetistä ja 

emäksisyydestä. Tämän tyyppisten jauheiden kanssa käytetään yleensä tasavirtaa, mutta 

kuitenkin eräät jauheet soveltuvat myös vaihtovirtahitsaukseen, joten niitä voidaan käyttää 

monilankahitsaukseen. Yleisimpiä käyttökohteita ovat ydinvoimalaitosteollisuuden 

komponenttien ja suurilujuisten terästen monipalkohitsaus. (Lukkari 2002, s. 147.) 
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2.2.3.8 Aluminaattifluoridiemäs-tyyppi 

Tämän tyyppisiä jauheita käytetään yleensä hitsattaessa ruostumattomia teräksiä ja 

nikkeliseoksia. Hitsin muoto on hyvä näitä jauheita käytettäessä, koska korkean 

fluoridipitoisuuden takia kuonan kostutuskyky on hyvä. Täytyy huomioida, että 

kaarijännitteen on oltava korkeampi kuin aluminaattiemäs-tyyppisiä jauheita käytettäessä. 

(Lukkari 2002, s. 147.) 

 

2.2.3.9 Fluoridiemäs-tyyppi 

Nämä jauheet sisältävät paljon emäksisiä yhdisteitä ja ne käyttäytyvät yleensä 

metallurgisesti neutraalisti, mutta mangaanin häviö on mahdollista. Suosituksena voidaan 

pitää, että jauheita käytettäisiin sellaisien lankojen kanssa, joihin on seostettuna runsaasti 

mangaania. Jauheet eivät sovellu hitsattavaksi suurella nopeudella eikä jauheiden 

virrankestävyys ole erityisen hyvä, johtuen emäksisyydestä. Näillä jauheilla pystytään 

saamaan parhaat iskusitkeysominaisuudet hitsiaineelle matalissa lämpötiloissa. Tämän 

tyyppisten jauheiden kanssa käytetään yleensä tasavirtaa, mutta kuitenkin eräät jauheet 

soveltuvat myös vaihtovirtahitsaukseen, joten niitä voidaan käyttää monilankahitsaukseen. 

Yleisimpiä käyttökohteita ovat ydinvoimalaitosteollisuuden komponenttien ja 

suurilujuisten terästen monipalkohitsaus. (Lukkari 2002, s. 147.) 
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3 HITSIAINEENTUOTTO 

 

 

Hitsiaineentuotto nousee esille hitsauksen tuottavuuden yhteydessä ja sitä voidaan pitää 

myös tuottavuuden mittarina. Tätä ei kuitenkaan voida pitää yleispätevänä, sillä 

lisäaineiden käyttö vaihtelee suuresti eri hitsausprosesseissa. Jos hitsiaineentuotto on hyvä, 

myös hitsauksen tuottavuus paranee. Hitsauskustannuksiin vaikuttavat eniten 

hitsiaineentuotto ja kaariaikasuhde. Siksi korkealla hitsiaineentuotolla voidaan pienentää 

merkittävästi hitsauskustannuksia. Suurin hitsiaineentuottoon vaikuttava tekijä on 

käytettävä hitsausvirta. (Lukkari 1997, s. 163; Lukkari 2011, s. 3.) 

 

3.1 Määritelmä 

Hitsiaineentuotolla tarkoitetaan kaariaikatunnissa sulatettua lisäaineen määrää, mistä 

käytetään yleisesti yksikköä (kg/h). Tätä määritelmää käytetään usein myös 

jauhekaarihitsauksen yhteydessä. Jos hitsiaineentuotto on hyvä, myös hitsauksen 

tuottavuus paranee. Hitsiaineentuottoon vaikuttuvat mm. lisäaineen laatu ja hitsauslangan 

halkaisija. Hitsiaineentuoton perusteella voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavia asioita:  

 ovatko hitsausparametrit oikeat 

 onko prosessi valittu oikein 

 onko lisäaine oikea. 

(Martikainen 2012, s. 23; Lukkari 1997, s. 163; Jauhekaarihitsaus 2015.) 

 

Jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuotto on yleensä 6–12 kg/h ja suuritehoisilla 

jauhekaarihitsausprosesseilla voidaan saavuttaa jopa useita kymmeniä kiloja tunnissa. 

Arvioitu hitsiaineentuotto jauhekaarihitsauksessa saadaan laskettua seuraavan yhtälön 

mukaisesti, kun käytetään 4,0 mm hitsauslankaa:  

 

                      *
  

 
+                    (5) 

 

, missä I on hitsausvirta. Yhtälöstä nähdään, että hitsiaineentuotto T riippuu vahvasti 

hitsausvirran suuruudesta. (Jauhekaarihitsaus 2015; Lukkari 2011, s. 3.) 
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3.2 Yleiset tehostamiskeinot 

Hitsiaineentuottoa voidaan tehostaa oikealla hitsausprosessin valinnalla. Kuvassa 6 on 

esitelty hitsiaineentuotto hitsausvirran funktiona. Kuvaajasta nähdään, että 

jauhekaarihitsauksella voidaan saavuttaa huomattavan suuri hitsiaineentuotto. 

 

 

Kuva 6. Hitsiaineentuotto eri hitsausprosesseilla. Käyrät perustuvat yhtälöllä (5) 

laskettuihin arvoihin. (Lukkari 2011, s. 3.) 

 

Kuten edellä mainittiin, myös hitsausvirralla on suuri merkitys hitsiaineentuoton kannalta. 

Siten hitsausvirran suurentaminen tehostaa hitsiaineentuottoa. Oikean lisäaineen valinta on 

merkittävä tekijä ja käytettäessä paksumpaa lisäainetta voidaan käyttää isompia virtoja. 

Osa lisäaineista on myös hitsiaineentuotoltaan tehokkaampia. Sopiva hitsausasennon 

valinta on yksinkertainen tehostamiskeino. Esimerkiksi hitsaus jalkoasennossa suurentaa 

hitsiaineentuottoa. Moneen hitsauslaitteistoon on mahdollista lisätä useampi hitsauspää, 

jotka hitsaavat samanaikaisesti. Siten voidaan sulattaa enemmän lisäainetta samassa ajassa. 

Hitsattaessa putkia orbitaalihitsauksella saavutetaan suurempi hitsiaineentuotto, etenkin 

hitsattaessa ohutseinäisiä ruostumattomia putkia. Näiden lisäksi hitsiaineentuottoa voidaan 

tehostaa hitsauksen mekanisoinnilla tai automatisoinnilla. (Lukkari 2011, s. 5–6.) 
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4 HITSAUSKOKEET 

 

 

Hitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan 

laboratoriossa Pandaweld:in jauhekaarihitsauslaitteilla. Tarkasteltavia koehitsejä hitsattiin 

yhteensä neljä kappaletta ja niiden lisäksi useita testihitsejä oikeiden hitsausparametrien 

löytämistä varten. Kaksi koehitsiä hitsattiin umpilankaa käyttäen ja kaksi täytelankaa 

käyttäen. Kummallakin lankatyypillä toinen hitsauksista suoritettiin vakiovirtaa käyttäen ja 

toinen vakiojännitettä käyttäen. Koehitsit ovat esitetty kuvassa 7. Kokeet suoritettiin 

päällehitsauksena yhteen kappaleeseen, koska railohitsaus ei olisi tuonut työlle lisäarvoa. 

Siten myös voitiin varmistua, etteivät railojen eroavaisuudet hitsien välillä vaikuta 

lopputulokseen. Hitsattava matka oli kaikissa kokeissa 200 mm ja hitsattavana materiaalina 

käytettiin S355 -terästä. S355 on yleisesti käytetty rakenneteräs jolla on hyvät 

hitsausominaisuudet. Hitsausaika mitattiin käsin sekuntikellolla jokaisessa 

hitsauskokeessa. Kaikista hitseistä otettiin kuonat talteen ja ne punnittiin. Myös perusaine 

punnittiin ennen hitsauskokeita ja kokeiden välissä.  Lopuksi hitseistä otettiin makrokuvat 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston metallurgian laboratoriossa. Koeohjelma nähdään 

kokonaisuudessaan kuvasta 8. 

 

 

Kuva 7. Hitsauskokeiden jälkeinen kuva kaikista koehitseistä. Koehitsien pituus 200 mm. 

Vasemmalla ylhäällä vakiojännitteellä ja umpilangalla hitsattu CV1 koehitsi. Vasemmalla 

alhaalla vakiovirralla ja umpilangalla hitsattu CC1 koehitsi. Oikealla ylhäällä 

vakiojännitteellä ja täytelangalla hitsattu CV2 koehitsi. Oikealla alhaalla vakiovirralla ja 

täytelangalla hitsattu CC2 koehitsi. 
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Kuva 8. Koeohjelman eri työvaiheet esitettynä aikajärjestyksessä. 

Koehitsien makrokuvat 

Kuonien punnitseminen 

Perusaineen punnitseminen 

Koehitsi CV2 täytelangalla ja vakiojännitteellä 

Perusaineen punnitseminen 

Koehitsi CC2 täytelangalla ja vakiovirralla 

Perusaineen punnitseminen 

Koehitsi CC1 umpilangalla ja vakiovirralla 

Perusaineen punnitseminen 

Koehitsi CV1 umpilangalla ja vakiojännitteellä 

Testihitsaukset ja hitsausparametrien asettaminen 

Perusaineen puhdistaminen ja punnitseminen 

Materiaalin valinta 
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4.1 Materiaali 

Hitsattavana materiaalina käytettiin 12 mm vahvuista hyvin yleistä S355 rakenneterästä, 

millä on erinomaiset hitsausominaisuudet. Hitsauskokeissa käytetty työkappale oli 

polttoleikattu kuvassa 9 näkyvän kappaleen kokoiseksi ennen kokeiden aloitusta. Siten sitä 

oli helppo käsitellä, mutta siihen mahtui tarvittava määrä koehitsejä. Materiaalin pinta 

käsiteltiin ennen hitsauskokeita kiillottamalla se kiillotuslaikalla, jolla saatiin ruoste ja 

muut epäpuhtaudet pois hitsattavalta pinnalta. Materiaalin seosainepitoisuudet on esitetty 

taulukossa 1 ja tarkempi ainestodistus liitteessä I. 

 

Taulukko 1. Materiaalin seosainepitoisuudet liitteen I mukaisesti (C hiili, Si pii, Mn 

mangaani, P fosfori, S rikki ja Nb niobium). 

Seosaine C Si Mn P S Nb 

Pitoisuus (%) 0,15 0,36 1,45 0,008 0,009 0,010 

 

4.2 Hitsauslaitteisto 

Hitsauskokeissa käytetty Pandaweld jauhekaarihitsauslaitteisto koostui hitsaustraktorista ja 

sen liikuttamiseen tarkoitetusta kuljetusradasta, sekä virtalähteestä. Hitsaustraktori ja sen 

kuljetusrata näkyvät kuvassa 9. Myös hitsauksessa käytetyt työkappaleen kiinnittimet ovat 

nähtävissä kuvasta. Hitsaustraktori koostui automaattisesta langansyöttöjärjestelmästä, 

jauheensyöttöjärjestelmästä, hitsauspään komponenteista ja ohjausmonitorista. Monitorilla 

voitiin asettaa oikeat hitsausparametrit, sekä hallita traktorin liikettä ja valokaaren 

sytyttämistä. Hitsausjauheen vapautus syöttöputkeen oli tehtävä manuaalisesti vivusta 

kääntämällä. 
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Kuva 9. Hitsauskokeissa käytetty Pandaweld-hitsaustraktori. 

 

Hitsausvirtalähteenä käytettiin Pandaweld 1250 tasavirtainvertteriä ja siitä pystyttiin 

valitsemaan käytetäänkö hitsattaessa CC vai CV asetusta. Muita virtalähteellä säädettäviä 

asetuksia olivat hitsausvirta ja kaarijännite, mutta käytännössä näiden säätö tapahtui 

hitsaustraktorin ohjausyksiköstä. Virtalähde oli suunniteltu käytettäväksi 

jauhekaarihitsaustraktorin kanssa. Virtalähteestä voitiin nähdä samat virran ja jännitteen 

arvot kuin hitsaustraktorin monitorista. Virtalähde painoi 115 kg ja hitsausvirta oli 

mahdollista valita 125–1250 A väliltä. Suurin mahdollinen kaarijännite oli 44 V. 

Hitsausvirtalähde on esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Hitsauskokeissa käytetty Pandaweld 1250-hitsausvirtalähde. 
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4.3 Tutkittavat asiat 

Hitsauskokeiden tarkoituksena oli tutkia hitsiaineentuottoa, kun pidetään lämmöntuonti 

vakiona. Eroavaisuuksia hitsiaineentuottoon pyrittiin löytämään umpi- ja täytelangan 

välillä, sekä silloin kun käytetään vakiovirtaa tai vakiojännitettä. Koska hitsiaineentuoton 

yksikkö on (kg/h), tarvitsee sen määrittämiseksi tutkia hitsausajan lisäksi sulaneen 

lisäaineen määrää. Kun jokaisesta koehitsistä laskettiin hitsausaika sekä sulaneen 

lisäaineen määrä, voitiin tehdä johtopäätöksiä hitsiaineentuottoon liittyen. 

 

4.4 Hitsauskoejärjestelyt 

Ennen hitsauskokeiden aloittamista valittiin materiaali mihin hitsata. Päätös kohdistui S355 

rakenneteräkseen, koska sillä on hyvät hitsausominaisuudet ja sen yleisyyden takia 

hitsauskokeiden tulokset ovat käyttökelpoisempia. Työkappale oli jo valmiiksi leikattu 

joten sen pinta puhdistettiin epäpuhtauksista kiillottamalla ja kappale punnittiin. Sopivat 

hitsausarvot saatiin hitsaamalla testihitsejä, joiden aikana kaarijännitteen ja hitsausvirran 

arvot säädettiin halutulle tasolle. Testihitsaukset suoritettiin samaa materiaalia olevaan 

testikappaleeseen. Arvoja pystyttiin helposti säätämään hitsauksen aikana traktorin 

ohjausmonitorista. Jännitteen arvo säädettiin mahdollisimman lähelle 32 V ja virran arvo 

mahdollisimman lähelle 600 A. Jännitteen ja virran arvo vaihtelivat jatkuvasti, mikä teki 

säädöstä haasteellista. Hitsaustraktoriin asennetun laserin ansiosta pystyttiin tarkasti 

hitsaamaan haluttu matka, kun työkappaleen viereen asetettiin mitta-asteikko. Hitsattava 

matka oli kaikissa hitsauskokeissa 200 mm. Kun hitsausparametrit olivat oikeat, 

työkappale kiinnitettiin pöytään kuvan 11 mukaisilla kiinnittimillä. Suuttimen ja 

työkappaleen väliseksi etäisyydeksi asetettiin 30 mm tulkin avulla, mikä on hieman 

pidempi kuin vapaalangan pituus hitsattaessa.  

 

 

Kuva 11.  Hitsauskoejärjestelyt ennen viimeistä koehitsiä. 
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Hitsauskokeet aloitettiin käyttämällä 4 mm vahvuista OK Outrod 13.27 umpilankaa ja 

vakiojännitettä, jota merkittiin tunnuksella CV1.  Seuraavassa koehitsissä käytettiin 

umpilankaa ja vakiovirtaa, jonka tunnus oli CC1. Tämän jälkeen hitsaustraktoriin 

vaihdettiin Stein - Topcore 742B täytelanka, jonka vahvuus oli myös 4 mm ja 

ensimmäinen koehitsi täytelangalla hitsattiin vakiovirralla. Tätä koehitsiä merkittiin CC2 

tunnuksella. Lopuksi hitsattiin täytelangalla ja vakiojännitteellä, mistä käytettiin tunnusta 

CV2. Jokaisesta koehitsistä mitattiin hitsausaika sekuntikelloa käyttäen. Todellista 

langansyöttönopeutta yritettiin mitata käsimittaria käyttäen, mutta langansyöttönopeus oli 

niin hidas, ettei mittari antanut tulosta hitsauksien aikana. Työkappale punnittiin jokaisen 

koehitsin välissä kuvan 12 mukaisesti, millä saatiin selville kappaleeseen siirtyneen 

lisäaineen määrä jokaisen koehitsin aikana.  Myös jokaisen koehitsin kuonat otettiin 

huolellisesti talteen ja ne punnittiin. Kuonat laitettiin suljettaviin pusseihin ja niihin 

merkittiin tarvittavat tiedot kuvan 13 mukaisesti. 

 

 

Kuva 12. Työkappaleen punnitseminen koehitsien välissä. 

 

 

Kuva 13. Kuonan punnitseminen.  
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5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Tulosten vertailua ja analysointia varten tarvitsi jokaisesta koehitsistä laskea todellinen 

hitsiaineentuotto.  Hitsiaineentuoton laskemiseksi tarvittiin arvot todellisesta hitsausajasta 

ja materiaaliin sekoittuneen lisäaineen määrästä. Tarvittavat arvot saatiin laskettua 

koetulosten perusteella ja ne ovat kirjattu taulukoihin. Taulukkoon 2 on koottu kaikki 

koetulokset hitsauskokeista selkeämpää arvojen tarkastelua varten ja niitä on analysoitu 

tarkemmin tässä kappaleessa. Taulukosta 2 nähdään jokaisen koehitsin lämmöntuonti, 

joiden laskemiseen on käytetty keskimääräistä hitsausvirtaa ja kaarijännitettä. Yksittäisien 

koehitsien tarkat tunkeumaprofiilit saatiin niistä otettujen makrokuvien avulla ja myös niitä 

on tarkasteltu tämän kappaleen lopussa. 

 

Taulukko 2. Hitsauskokeiden tulokset. 

Koehitsi CV1 CC1 CC2 CV2 

Hitsausvirta (A) 430–625 601–610 598–601 523–602 

Keskimääräinen 

hitsausvirta (A) 
527,5 605,5 599,5 562,5 

Kaarijännite (V) 29,9–31,8 31,4–32,6 31,5–32,5 31,6–33,1 

Keskimääräinen 

kaarijännite (V) 
30,85 32 32 32,35 

Todellinen hitsausaika (s) 27,125  27,125  27,125  27,125  

Todellinen hitsausnopeus 

(cm/min) 
44,24  44,24  44,24  44,24  

Perusaineeseen sekoittunut 

lisäaine (g) 
68  63  66  68  

Koehitsin kuona (g) 65 69 64 64 

Hitsiaineentuotto (kg/h) 9,025  8,361  8,759  9,025  

Lämmöntuonti (kJ/mm) 22,07 26,28 26,02 24,68 

 

Ennen kokeita suoritetuilla parametrien säädöillä varmistuttiin siitä, että hitsausvirta pysyi 

mahdollisimman lähellä 600 A ja kaarijännite 32 V hitsauskokeiden aikana. Taulukosta 3 
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nähdään hitsausvirran ja kaarijännitteen arvojen vaihteluvälit hitsauskokeissa ja niiden 

perusteella saatiin keskimääräinen hitsausvirta ja keskimääräinen kaarijännite. Tuloksista 

nähdään, että hitsausvirran arvo vaihtelee merkittävästi vähemmän vakiovirralla 

hitsattaessa kuin vakiojännitteellä hitsattaessa. Keskimääräinen hitsausvirta oli 

huomattavasti pienempi hitsattaessa vakiojännitteellä ja se vaikutti osaltaan 

hitsiaineentuottoon. Hitsausjännitteen arvot pysyivät keskimäärin samoina kaikissa 

hitsauskokeissa eikä huomattu merkittävää eroa hitsattiinko vakiovirralla vai – jännitteellä. 

Keskimääräisen hitsausvirran avulla on mahdollista laskea arvioitu hitsiaineentuotto 

jokaiselle koehitsille yhtälön (5) mukaisesti.   

 

Taulukko 3. Hitsausvirran ja kaarijännitteen arvot. 

Koehitsi 
Hitsausvirta 

(A) 

Keskimääräinen 

hitsausvirta (A) 

Kaarijännite 

(V) 

Keskimääräinen 

kaarijännite (V) 

CV1 430…625  527,5  29,9…31,8  30,85  

CC1 601…610  605,5  31,4…32,6  32  

CC2 598…601  599,5  31,5…32,5  32  

CV2 523…602  562,5  31,6…33,1  32,35  

 

Taulukossa 4 on esitetty käsin mitatut hitsausajat jokaisesta koehitsistä. Hitsausaikojen 

arvot eroavat hieman toisistaan epätarkasta mittaustavasta johtuen, mutta todellisuudessa 

hitsausaika on kaikkien koehitsien tapauksessa sama. Siksi oli syytä laskea 

mahdollisimman tarkka arvio todellisesta hitsausajasta. Koska jokainen koehitsi oli 200 

mm pitkä ja kaikissa käytettiin samaa hitsausnopeutta, saatiin todellinen hitsausaika 

kaikkien neljän koehitsien keskiarvona.  

 

Taulukko 4. Koehitsien hitsausajat. 

Koehitsi Hitsausaika (s) 

CV1 27,1  

CC1 27,2  

CC2 26,9  

CV2 27,3  
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Todellisen hitsausajan ja hitsatun matkan perusteella voitiin laskea todellinen 

hitsausnopeus. Todellisen hitsausajan ja todellisen hitsausnopeuden arvot nähdään 

taulukosta 5. Todellisen hitsausnopeuden arvo oli syytä selvittää laskennallisesti, koska 

siten saadaan mahdollisimman luotettava tulos. Tarkan hitsausnopeuden avulla tämän työn 

tuloksia on helpompi verrata muihin kokeisiin ja kirjallisuudesta löytyviin tietoihin. 

 

Taulukko 5. Lasketut arvot todelliselle hitsausajalle ja todelliselle hitsausnopeudelle. 

Todellinen hitsausaika (s) Todellinen hitsausnopeus (cm/min) 

27,125  44,24  

 

Tätä työtä varten suoritetuissa hitsauskokeissa merkittävin perusaineeseen sekoittuneen 

lisäaineen määrään vaikuttava hitsausparametri oli hitsausvirta. Lisäainetta sekoittuu sitä 

enemmän perusaineeseen, mitä korkeampi on hitsausvirta. Taulukossa 6 on esitetty 

perusaineeseen sekoittuneen lisäaineen, sekä muodostuneen kuonan määrä jokaisen 

hitsauskokeen aikana.  

 

Taulukko 6. Lisäaineiden punnitsemistulokset ja sulaneen lisäaineen määrä. 

Koehitsi 
Perusaineeseen 

sekoittunut lisäaine (g) 
Koehitsin kuona (g) 

CV1 68  65  

CC1 63  69  

CC2 66  64  

CV2 68  64  

 

Tuloksista nähdään, että perusaineeseen sekoittui enemmän lisäainetta vakiojännitteellä 

kuin vakiovirralla hitsattaessa, vaikka hitsausvirta oli keskimäärin pienempi silloin kun 

käytettiin vakiojännitettä. Voidaan siis ajatella, että ero olisi ollut vieläkin selkeämpi jos 

keskimääräinen hitsausvirta olisi ollut korkeampi vakiojännitteellä hitsattaessa.  

 

Perusaineeseen sekoittuneen lisäaineen määrään ei vaikuttanut käytettiinkö umpilankaa vai 

täytelankaa silloin kun hitsattiin vakiojännitteellä. Tähän voi vaikuttaa osaltaan se, että 
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keskimääräinen hitsausvirta ja hitsausvirran vaihteluväli olivat merkittävästi erilaisia eri 

lankoja käytettäessä.  

 

Vakiovirralla hitsattaessa huomattiin ero käytettyjen hitsauslankojen välillä. Lisäainetta 

sekoittui hieman enemmän täytelangalla kuin umpilangalla hitsattaessa. Tässä tapauksessa 

saadut tulokset tukevat teoriaa, että täytelangalla hitsattaessa perusaineeseen sekoittuu 

enemmän lisäainetta. Tuloksen oikeellisuus selittyy osittain sillä, että hitsausvirtojen arvot 

olivat hyvin lähellä toisiaan näissä kokeissa. 

 

Kuonaa muodostui eniten silloin kun hitsattiin vakiovirralla ja umpilangalla. Muissa 

tapauksissa muodostuneen kuonan määrässä ei ollut merkittävää eroa. Kaikkiaan kuonaa 

muodostui lähes saman verran kaikissa hitsauskokeissa. Siksi mittaustarkkuuden rajoissa 

kuonien punnitsemistuloksista ei voida tehdä luotettavia päätelmiä. 

 

Hitsiaineentuotoille saadut arvot ovat esitetty taulukossa 7. Niiden laskentaan käytettiin 

materiaaliin sekoittuneen lisäaineen ja todellisen hitsausajan arvoja. Hitsiaineentuotto 

saatiin siten laskettua kunkin koehitsin tapauksessa taulukoista 5 ja 6 löytyvien tietojen 

perusteella. Kaikki tulokset ovat jauhekaarihitsaukselle tyypillisiä hitsiaineentuoton arvoja, 

joten niitä voidaan pitää luotettavina. Tuloksista nähdään, että suurin hitsiaineentuotto 

saavutetaan, kun hitsauksessa käytetään vakiojännitettä vakiovirran sijaan. Vakiovirralla 

hitsattaessa hitsiaineentuotto oli selkeästi pienempi kuin vakiojännitteellä hitsattaessa.  

 

Taulukko 7. Hitsiaineentuoton arvot. 

Koehitsi Hitsiaineentuotto (kg/h) 

CV1 9,025  

CC1 8,361  

CC2 8,759  

CV2 9,025  

 

Hitsauskokeista saatujen tulosten perusteella hitsiaineentuotossa ei ole eroa käytetäänkö 

täyte- vai umpilankaa silloin kun hitsataan vakiojännitteellä. Jos tarkastellaan hitsausvirtaa 

näiden kahden kokeen välillä, huomataan, että keskimääräinen hitsausvirta oli suurempi 
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silloin kun käytettiin täytelankaa. Toisaalta hitsausvirran maksimiarvo oli korkeampi 

silloin kun käytettiin umpilankaa. Kirjallisuudesta löytyvien tietojen perusteella 

täytelangan käyttö on yksi hitsiaineentuoton tehostamiskeinoista, joten sillä pitäisi 

saavuttaa suurempi hitsiaineentuotto kuin umpilangalla. Kirjallisuudesta poikkeava 

koetulos voi johtua siitä, että hitsausvirran maksimiarvo oli selkeästi suurempi silloin, kun 

käytettiin umpilankaa täytelangan sijaan vakiojännitteellä hitsattaessa. 

 

Hitsattaessa vakiovirralla käytetyllä hitsauslangalla oli koetulosten perusteella merkitystä 

ja täytelangalla saavutettiin selkeästi suurempi hitsiaineentuotto kuin umpilankaa 

käyttämällä. Voidaan myös huomata, että näissä kahdessa kokeessa hitsausvirrat pysyivät 

lähes samoina. 

 

Kaikista koehitseistä otetut makrokuvat näkyvät kuvassa 14. Vakiovirralla hitsattaessa 

palot olivat selkeästi leveämpiä kuin vakiojännitteellä hitsattaessa, mutta hitsien kupu oli 

hieman korkeampi silloin kun käytettiin vakiojännitettä. Huomataan myös selkeästi, että 

palon syvyys oli suurempi silloin, kun käytettiin vakiovirtaa. Seostumisvyöhyke ja 

sulamissyvyys olivat tasaisempia ja suoria silloin kun käytettiin vakiojännitettä, mikä 

vaikuttaa suurelta osin siihen, että perusaineeseen sulaneen lisäaineen määrä ja 

hitsiaineentuotto olivat suurempia silloin, kun käytettiin vakiojännitettä. Palon syvyys ja 

leveys näyttivät makrokuvien perusteella kasvavan kun hitsauslanka vaihdettiin 

täytelankaan. Tämä saattoi myös johtua hitsausvirtojen vaihtelusta etenkin silloin, kun 

käytettiin vakiojännitettä. Hitsauskokeiden tuloksissa saadut eroavaisuudet 

hitsiaineentuotossa ja sekoittuneen lisäaineen määrässä eri koehitsien välillä olivat 

suhteellisen pieniä ja siksi makrokuvien perusteella on vaikea arvioida silmämääräisesti tai 

laskemalla, miksi vakiojännitteellä saavutettiin suurempi hitsiaineentuotto.  
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Kuva 14. Hitsauskokeiden makrokuvat. Vasemmalla näkyvät vakiovirralla hitsatut CC 

koehitsit ja oikealla vakiojännitteellä hitsatut CV koehitsit. Hitsien mittojen arviointia 

varten kuvissa on käytetty mittanauhaa, jonka mitta-asteikko on 1 mm. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Hitsauskokeista saatiin luotettavia tutkimustuloksia, koska perusaineeseen siirtyneen 

lisäaineen määrä jokaisesta koehitsistä punnittiin tarkkaan grammavaakaa käyttämällä. 

Koehitseistä löydettiin tarpeeksi eroavaisuuksia, jotta tuloksia voitiin analysoida 

perustellusti. Kirjallisuudesta ei löytynyt aiemmin suoritettuja hitsauskokeita, joissa olisi 

käytetty samoja hitsausparametrejä. Siksi tämän työn tuloksia ei voida kaikilta osin 

suoraan verrata kirjallisuudesta löytyvään tietoon ja tehdä sen perusteella johtopäätöksiä. 

Huomioitavaa on, että tämän työn hitsauskokeissa saadut hitsiaineentuoton arvot ovat 

suuruusluokaltaan niin lähellä kirjallisuudesta löytyviä arvoja, että voidaan todeta 

hitsauskokeiden ja tulosten laskennan onnistuneen.     

 

Johtopäätöksinä voidaan hitsauskokeista saatujen tulosten perusteella todeta, että 

jauhekaarihitsauksessa saavutetaan suurempi hitsiaineentuotto silloin, kun hitsataan 

vakiojännitteellä eikä vakiovirralla. Tuloksista kävi myös ilmi, että hitsiaineentuotto on 

suurempi silloin, kun hitsauslankana käytetään täytelankaa umpilangan sijaan. Nämä 

johtopäätökset perustuvat tarkkoihin punnitsemistuloksiin ja laskelmiin. Koehitsien 

makrokuvista ei nähdä selkeitä yhtymäkohtia tai selityksiä koetulosten arvoille.  

 

Ennen hitsauskokeiden aloittamista hitsausparametrit säädettiin halutulle tasolle, mutta 

säädöistä huolimatta hitsauskokeissa toteutuneet hitsausarvot eivät vastanneet hitsausvirran 

ja kaarijännitteen osalta haluttuja arvoja. Hitsausvirran suuruus vaikuttaa merkittävästi 

hitsiaineentuottoon ja tämä piti erityisesti huomioida tuloksia analysoitaessa. Toteutuneissa 

hitsausvirtojen arvoissa olikin merkittävää vaihtelua silloin, kun hitsattiin vakiojännitteellä. 

Kun hitsattiin vakiojännitteellä, saatiin tulos, minkä mukaan ei olisi hitsiaineentuoton 

kannalta väliä käytetäänkö täytelankaa vai umpilankaa. Kyseinen tulos poikkeaa 

kirjallisuudesta löytyvästä yleisestä tiedosta ja siksi voidaankin olettaa, että vaihtelut 

hitsausvirtojen arvoissa vaikuttivat merkittävästi tuloksiin tältä osin. Etenkin kun 

vakiovirralla hitsattaessa saatiin eriävä tulos, minkä mukaan umpilangan ja täytelangan 

välillä on selkeä ero hitsiaineentuotossa. 
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Hitsien makrokuvia ei analysoitu perusteellisesti, koska työn pääpaino oli tarkastella 

hitsiaineentuottoa ja kaikki siihen liittyvä tieto saatiin punnitsemistuloksista sekä 

hitsauskokeiden aikana mitatuista arvoista. Joitakin silminnähtäviä huomioita kuitenkin 

tehtiin ja niiden yhteyksiä saatuihin tuloksiin pohdittiin. Makrokuvista ei myöskään 

laskettu mitään arvoja, kuten leveys/syvyys -suhteita tai sekoittumisasteita. 

 

Jokaisesta koehitsistä otettiin sen hitsauksen yhteydessä muodostuneet kuonat talteen. 

Kuonat pyrittiin keräämään talteen mahdollisimman tarkasti, mutta joidenkin koehitsien 

kohdalla kuona hajosi useampaan osaan minkä johdosta niiden punnitsemistuloksissa 

voidaan olettaa olevan hyvin pientä epätarkkuutta. Lisäksi osaan kuonista oli tarttunut 

hieman enemmän sulamatonta hitsausjauhetta kuin toisiin. Myös tämä saattoi aiheuttaa 

pientä epätarkkuutta punnitsemistuloksissa. Kuonien punnitsemistuloksissa kaikkien 

koehitsien kuonien välillä oli korkeintaan vain muutaman gramman eroavaisuuksia. Jos 

huomioidaan epätarkkuustekijät ja tarkastellaan kuonien punnitsemistuloksia, voidaan 

todeta, ettei tulosten perusteella voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä.  Saatujen tulosten 

perusteella voidaan kuitenkin tehdä oletus, että umpilankaa käyttämällä muodostuu 

enemmän kuonaa kuin täytelankaa käyttämällä.  

 

Työn kirjallisuuskatsauksena toteutettuun teoreettiseen osuuteen löytyi hyvin lähteitä 

kirjallisuudesta. Lähteet olivat myös pääsääntöisesti suhteellisen uusia. Työn 

tutkimusongelmat tulivat käytännössä suoraan työn toimeksiantajalta ja niiden pohjalta 

suunniteltiin tarvittavat hitsauskokeiden järjestelyt haluttujen tulosten saamiseksi. 

Hitsauskokeet ja niihin liittyvät arvojen mittaukset sujuivat ongelmitta. Myöskään tulosten 

käsittelyissä ei ilmennyt ongelmia. Lämmöntuonnissa oli pientä vaihtelua koehitsien 

välillä, koska hitsausvirta ja kaarijännite vaihtelivat.   

 

6.1 Jatkotutkimuskohteet 

Hitsiaineentuottoon vaikuttavia parametreja on useita jauhekaarihitsauksessa. 

Suutinetäisyyden ja hitsausnopeuden vaikutuksia hitsiaineentuottoon olisi syytä tutkia. 

Jatkotutkimuskohteita voisivat siten olla: 

 suutinetäisyyden vaikutuksen tutkiminen hitsiaineentuottoon 

 hitsausnopeuden vaikutuksen tutkiminen hitsiaineentuottoon 
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