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Diplomityössä tutkittiin polymeerien diodilaserhitsausta ja tavoitteena oli selvittää 

eri prosessiparametrien vaikutus hitsin laatuun. Kokeissa käytettyjä hitsausmenetel-

miä olivat jatkuva hitsaus, puolisimultaanihitsaus ja Clearweld-menetelmä. Materiaa-

leina käytettiin polykarbonaattia ja ABS + PC -seosta. Kokeissa tarkasteltiin proses-

siparametrien vaikutusta hitsin lujuuteen, leveyteen sekä hitsin tuhoutumiseen ja 

huokoisuuteen.  

 

Hitsin lujuus kasvoi hitsaustehoa nostettaessa tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen 

hitsi alkoi tuhoutumaan ja lujuus lähti laskuun. Hitsaustehon lisäksi hitsin lujuuteen 

vaikuttavia prosessiparametreja olivat hitsausnopeus ja ilmarako, joiden kasvaessa 

hitsin lujuus laski. Lisäksi puolisimultaanihitsauksessa pyyhkäisyjen määrä vaikutti 

hitsin lujuuteen; suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä saatiin lujempi hitsi. Hitsin le-

veydellä ja lujuudella ei ollut vaikutusta toisiinsa, mutta hitsin tuhoutumisella ja huo-

kosten määrällä hitsissä oli selkeä yhteys hitsin lujuuteen. Kun hitsissä alkoi esiintyä 

tuhoutumista, hitsin lujuus lähti laskuun. Clearweld-menetelmällä tarvittavat hitsaus-

tehot olivat samaa suuruusluokkaa kuin jatkuvassa hitsauksessa. 



Hitsausparametrialueeseen, jolla saadaan aikaan laadukas hitsi, vaikuttavat hitsauste-

ho, hitsausnopeus, ilmarako ja säteen tehotiheys sekä puolisimultaanihitsauksessa 

pyyhkäisyjen määrä. Hitsausnopeuden ja ilmaraon kasvaessa parametrialue kapenee. 

Paras liitos saadaan aikaiseksi, kun kappaleiden välillä ei ole ilmarakoa. Tällöin 

myös hitsausparametrialue on laajempi. 
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Diode laser welding of polymers was studied in this Master’s thesis. The aim of the 

thesis was to study the effect of the process parameters to the quality of the weld. 

Contour welding, quasi-simultaneous welding and the Clearweld-process were used 

in the experiments. The materials used were polycarbonate and ABS + PC -blend. 

The effect of the process parameters to strength, width, destruction and porosity of 

the weld were studied in the experiments. 

 

The strength of the weld increased when the weld power was increased until a criti-

cal point was obtained. Above this point destroyed areas could be found from the 

weld and the strength of the weld started to weaken. Welding speed and air gap were 

the process parameters that had strongest effect to the strength of the weld. The 

strength of the weld decreased when these parameters were increased. Also, in quasi-

simultaneous welding the strength of the weld increased when the number of scans 

was increased. The width of the weld had no effect on the strength of it. The destruc-

tion and the porosity of the weld had an obvious effect on the strength of the weld. 

The strength of the weld decreased when destruction and porosity appeared in the 



weld. The destruction and porosity in the weld increased with the laser power. In the 

Clearweld-process the required laser power was equivalent as in contour welding. 

 

Laser power, welding speed, power density, air gap between parts and in quasi-

simultaneous welding also the number of scans affects the process parameter area. 

The parameter area decreases when the welding speed and the air gap increase. The 

parameter area is wider when there is no air gap between the parts and then the best 

weld quality is obtained. 
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1 JOHDANTO 
 

Muoveja on käytetty eri teollisuuden aloilla pääasiallisesti niiden keveyden ja kor-

roosionkestävyyden vuoksi. Lisäksi ne ovat taloudellinen vaihtoehto muille materiaa-

leille johtuen alhaisista materiaali- ja valmistuskustannuksista. Muovien erikoisomi-

naisuuksia on helppo muokata halutuiksi, jonka vuoksi niitä voidaan käyttää hyvin 

monipuolisesti. Muoveja voidaan käyttää vaihtoehtomateriaalina esimerkiksi laseille 

tai metalleille. /1, s. 48; 2, s. 3/ 

  

Muovien liittämiseen käytetään useita tekniikoita, muun muassa hitsausta, liimausta 

ja mekaanisia liittämismenetelmiä. Menetelmistä käytetyin on hitsaus. Sillä saadaan 

aikaan luja sekä vesi- ja ilmatiivis liitos. Laserhitsausta demonstroitiin ensimmäisen 

kerran polymeerien liittämiseen jo 1970 luvulla, jolloin käytettiin CO2-laseria /3/. 

Ensimmäiset polymeerien läpäisyliitokset hitsattiin vuonna 1985 käyttäen Nd:YAG-

laseria. Menetelmä ei ole kuitenkaan saanut suurta kiinnostusta teollisuudessa laser-

laitteiston kalliin hinnan ja suuren koon vuoksi. /4, s. 129/. Vasta viime vuosien ai-

kana uuden suuritehoisen diodilaserin tultua markkinoille on polymeerien laserhit-

saussovellusten määrä kasvanut ja menetelmä on tullut laajemmin kiinnostuksen 

kohteeksi. Suuritehoisen diodilaserin kompakti koko ja alhainen hinta ovat saaneet 

kiinnostuksen heräämään polymeerien diodilaserhitsausta kohtaan. 

 

 

1.1 Diplomityön taustaa 
 

Diplomityö on tehty osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lasertyöstön labora-

torion sekä VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikön yhteishanketta ”Diodilasertyöstön so-

veltaminen tuotantoon”. Projektissa kehitetään diodilasertyöstöteknologiaa hitsaus- 

ja pintakäsittelysovelluksiin. Diodilasertyöstöä sovelletaan muun muassa konepaja- 

ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. 

 

Työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lasertyöstön laboratoriossa, joka 

toimii lasertyöstöön keskittyneen VTT Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksikön kanssa 
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yhteisissä tiloissa Tulevaisuuden tehtaalla. Yhteiset tilat mahdollistavat joustavan 

LTY:n ja VTT:n laserlaitteistojen yhteiskäytön sekä yhteisprojektit lasertyöstön alal-

la. Lasertyöstön laboratorion toiminta on pääasiassa teollisuuteen suuntautuvaa asia-

kaslähtöistä tutkimus- ja kehitystyötä. Asiantuntemuksen painopistealueita ovat eri-

tyisesti laserhitsaus, laserpintakarkaisu ja pinnan sulatus, laserpinnoitus ja pinnan 

seostus sekä laserleikkaus. /5/ 

 

 

1.2 Diplomityön tavoitteet ja rajaus 
 

Diplomityössä keskityttiin tutkimaan polymeerien diodilaserhitsausta. Työn tavoit-

teena oli selvittää eri prosessiparametrien vaikutusta hitsin laatuun ja määrittää po-

lymeerien diodilaserhitsauksen hitsausparametri-ikkunaa. Tutkimuksissa tarkasteltiin 

parametrien vaikutusta hitsin lujuuteen, leveyteen ja hitsin tuhoutumiseen sekä huo-

kosten osuuteen hitsissä.  

 

Hitsauskokeissa käytettiin menetelminä jatkuvaa hitsausta, puolisimultaanihitsausta 

ja Clearweld-menetelmää. Jatkuvan hitsauksen kokeissa hitsattiin kolme koesarjaa 

eri nopeuksilla hitsaustehoa muunnellen. Hitsauskokeet tehtiin ilmaraottomaan lii-

tokseen ja kahteen ilmaraolliseen liitokseen. Näillä kokeilla pyrittiin löytämään kul-

lekin hitsausnopeudelle tehoalue, jolla saadaan aikaan paras hitsaustulos. Kokeissa 

materiaaleina käytettiin absorboivaa ABS + PC -seosta Cycoloy C1000HF sekä lä-

päisevää polykarbonaattia Lexan 144R. Puolisimultaanihitsaustekniikalla kokeet teh-

tiin ilmaraottomaan liitokseen. Kokeissa tutkittiin pyyhkäisyjen määrän sekä hitsaus-

nopeuden vaikutusta hitsin laatuun. Myös näissä kokeissa kartoitettiin parasta teho-

aluetta kullekin pyyhkäisyjen määrälle ja hitsausnopeudelle. Saatuja tuloksia verrat-

tiin jatkuvan hitsauksen tuloksiin. Kokeissa absorboivana materiaalina käytettiin 

ABS + PC -seosta Cycoloy C1100 ja läpäisevänä materiaalina polykarbonaattia Le-

xan ML1010. Lopuksi hitsattiin Clearweld-menetelmällä koesarja käyttäen ainoas-

taan yhtä hitsausnopeutta ja kahta tehon arvoa. Näissä kokeissa testattiin lähinnä 

Clearweld-menetelmän toimivuutta sekä verrattiin tehon tarvetta jatkuvaan hitsauk-

seen. Kokeissa materiaalina käytettiin polykarbonaattia Lexan 144R. 
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Hitsien laatua tutkittiin vetokokeilla, joiden avulla saatiin selville hitsien vetolujuu-

det. Lisäksi hitsien leveyttä ja huokosten sekä tuhoutuneen materiaalin määrää tutkit-

tiin hitsin pinnasta otetuista makrokuvista. Tarvittavista hitseistä tehtiin myös mak-

rohieet hitsin huokoisuuden tarkempaa selvitystä varten. 
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TEORIAOSA 
 

2 POLYMEERIT 
 

Polymeereiksi kutsutaan luonnossa esiintyviä tai synteettisiä suurimolekyylisiä ainei-

ta, jotka ovat muodostuneet pienistä yksinkertaisista rakenneyksiköistä. Tavallisesti 

polymeereihin seostetaan lisäaineita, jotka edistävät niiden muovattavuutta ja paran-

tavat tuotteiden fysikaalista ja kemiallista kestävyyttä. Tällaisia polymeerejä kutsu-

taan muoveiksi. /6, s. 1/ 

 

Muovit jaetaan muovattavuusominaisuuksien perusteella kahteen laajaan pääryh-

mään, kesto- ja kertamuoveihin. Kestomuoveiksi kutsutaan muoveja, joita voidaan 

muovata uudelleen lämmön ja paineen avulla ilman, että muovin rakenne muuttuu. 

Tästä syystä kestomuoveja kutsutaan myös termoplastisiksi muoveiksi tai polymee-

reiksi. Kestomuovien molekyylit ovat pitkiä polymeeriketjuja, joiden välillä ei ole 

kemiallisia sidoksia. Molekyylejä yhdessä pitävät voimat heikkenevät, kun muovia 

lämmitetään ja vahvistuvat muovia jäähdytettäessä. Tämän vuoksi polymeerejä voi-

daan liittää yhteen lämmön avulla kuten esimerkiksi hitsaamalla. Kertamuoveja sen 

sijaan ei voida muovata uudelleen termisesti, joten tällaisten muovien hitsaus on tie-

tysti mahdotonta. /7, s. 18-24/ 

 

 

2.1 Polymeerin amorfisuus ja kiteisyys 
 

Polymeerit jaetaan polymeerimolekyylien järjestäytymisen perusteella amorfisiin eli 

lasimaisiin polymeereihin ja kiteisiin polymeereihin. Polymeereissä esiintyy yleensä 

sekä kiteistä polymeeriä että amorfista polymeeriä. Amorfisiksi polymeereiksi sano-

taan polymeerejä, joissa kiteitä on vähäinen määrä tai niitä ei esiinny ollenkaan. Ki-

teisissä polymeereissä on aina myös amorfista polymeeriä ja kiteisen polymeeriosan 

määrä voi nousta jopa 95 %:iin. /6, s. 39/ 
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Amorfisilla polymeereillä ei ole kiteisille aineille tyypillistä järjestäytynyttä raken-

netta, vaan polymeeri on lähinnä satunnaisesti järjestäytynyt. Tyypillisiä amorfisia 

muoveja ovat muun muassa polymetyylimetakrylaatti ja polystyreeni sekä suurin osa 

PVC-muoveista. Näille muoveille on tyypillistä läpinäkyvyys, vastaavaa kiteistä 

muovia pienempi lämpölaajeneminen ja hauras murtumismekanismi. Kun kuumaa 

amorfista polymeeriä jäähdytetään, se muuttuu nestemäisestä aineesta kumimaiseen 

tilaan ja jähmettyy lopuksi määrätyssä, kullekin polymeerille ominaisessa lämpöti-

lassa kovaksi, lasimaiseksi aineeksi. Tätä lämpötilaa kutsutaan lasisiirtymälämpöti-

laksi (Tg). Lasimaisen tilan eräs ominaisuus on alhainen tilavuuslaajenemiskerroin. 

Amorfisten polymeerien korkein käyttölämpötila on jonkin verran alle muovin lasi-

siirtymälämpötilan. /6, s. 44-45; 7, s. 27/ 

 

Polymeerit ovat kiteisiä, kun niiden kiteisyysaste on yli 5-10 %. Kiteiset polymeerit 

muodostuvat järjestäytyneistä kiteisistä alueista eli kristalliiteista, joiden välissä on 

epäjärjestyksessä olevia amorfisia alueita. Kun kiteistä polymeeriä lämmitetään, kris-

talliitti hajoaa sulamispisteessä (Tm) molekyylien katkeilematta. Kun lämpötila laske-

taan jälleen sulamispisteen alapuolelle, kristalliittien muodostuminen alkaa uudel-

leen. Kiteisen muovin korkein käyttölämpötila on kristalliittien sulamislämpötila tai 

hieman sen alle. /6, s. 39; 7, s. 27/ 

 

 

2.2 Laserhitsattavat polymeerityypit 
 

Teoreettisesti kaikki termoplastiset materiaalit ovat laserhitsattavissa. Kahden eri po-

lymeerin liittäminen on mahdollista, jos materiaaleilla on samanlaiset kemialliset 

ryhmät ja sulamisalueet. /8, s. 128; 9, s. 104/ Laserhitsattavia polymeerejä ovat muun 

muassa nailon 6, PA, ABS, PC, PE, PP, PMMA, PBT, PET ja akryyli /2, s. 3; 

10, s. 60/. Taulukossa 1 on esitetty joitakin kirjallisuudesta löytyneitä /11, s. 11/ tes-

tattuja polymeerien sekä polymeerien eripariliitosten soveltuvuuksia läpäisyliitoksil-

le.  
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Taulukko 1. Laserhitsattavia polymeerejä sekä polymeerien eripariliitosten soveltu-

vuus läpäisyliitoksille. /11, s. 11/ 

”Musta” 

Läpi-
näkyvä 

Lyhenteen selitys 

A
B

S 
PA

 
PB

T
 

PC
 

PE
 

PE
E

K
 

PE
K

 
PE

S 
PE

T
 

PM
M

A
 

PO
M

 
PP

 
PP

S 
PS

 
PS

U
 

PV
C

 
SA

N
 

ABS Akryylinitriilibutadiee-
nistyreeni + +         ± -     +

PA Polyamidi  +                
PBT Polybuteenitereftalaatti   ±               
PC Polykarbonaatti +  + +      +       ±
PE Polyeteeni     +             
PEEK Polyeetterieetteriketoni      ±            
PEK Polyeetteriketoni       ±           
PES Polyeetterisulfoni        ±          
PET Polyeteenitereftalaatti         +         

PMMA Polymetyylimetakry-
laatti +   +      +        

POM Polyoksimeteeni           ±       
PP Polypropeeni            +      
PPS Polyfenyleenisulfidi             +     
PS Polystyreeni              +    
PSU Polysulfoni               +   
PVC Polyvinyylikloridi                ±  
SAN Styreeniakryylinitriili +   ±             +
+   luja hitsi ja hyvät optiset ominaisuudet 
±   materiaalin toimittajasta riippuen saavutettu sekä lujia että heikkoja hitsejä 
−   ei hitsiä tai huono lujuus 
tyhjä kohta -> materiaalia ei ole testattu 
 

 

2.3 Polymeerien laserhitsaukseen vaikuttavat materiaaliominai-

suudet 
 

Polymeerien laserhitsauksessa sulamiseen tarvittava lämpö tuodaan liitoskohtaan la-

sersäteen avulla. Läpäisyliitoksissa (laser transmission welding, LTW) säde läpäisee 

päällimmäisen materiaalin ja absorboituu alempaan materiaaliin sulattaen sen. Lä-

päisyliitoksen onnistumisen kannalta materiaalin optiset ominaisuudet ovat tärkeässä 

asemassa. Lisäksi polymeerien laserhitsaukseen vaikuttavat materiaalin termome-

kaaniset ominaisuudet, joista tärkeimpiä ovat sulamis- ja hajoamislämpötila, poly-

meerin lämpölaajenemiskerroin ja sulan tilavuuden kasvu sekä sulan viskositeetti. 
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Polymeerin optisiin ominaisuuksiin vaikuttavat sen kiteisyys sekä materiaaliin seos-

tetut lisäaineet kuten pigmentit ja kuidut. /12, s. 222-223; 13, s. 383/ 

 

 

2.3.1 Polymeerien termomekaaniset ominaisuudet 

 

Päinvastoin kuin metalleilla polymeerien faasimuutos lämpötilan muuttuessa ei ole 

tarkka. Polymeerit eivät sula tietyssä lämpötilassa, vaan pehmeneminen tapahtuu as-

teittain tietyllä lämpötila-alueella. Tällä lämpötila-alueella polymeerin tilavuus kas-

vaa ja viskositeetti laskee. Lisäksi polymeerit pehmenevät ja sulavat huomattavasti 

alhaisemmassa lämpötilassa kuin metallit. /14/ Muutoslämpötilaa on vaikea määritel-

lä tarkasti, sillä polymeerin ominaisuudet riippuvat polymeeriketjun pituudesta ja 

rakenteesta, polymeerin kiteisyydestä sekä valmistuksellisista ominaisuuksista. Osa-

kiteisillä polymeereillä sulaminen tapahtuu pienellä lämpötila-alueella, kun taas 

amorfisilla polymeereillä sulaminen ei ole niin tarkkarajaista, vaan ennen sulamista 

tapahtuu muovin pehmenemistä lämpötilan noustessa. Polymeerien sulamislämpöti-

lan yläpuolella on hajoamislämpötila, jossa polymeerit alkavat rakenteellisesti tuhou-

tua. Sulamislämpötilan ja hajoamislämpötilan välinen ero saattaa olla joillakin poly-

meereillä vain kymmeniä asteita. /15, s. 138/ Eri polymeerejä voidaan liittää hitsaa-

malla, kun niiden lämpötila-alueet ovat päällekkäin. Jos sulamislämpötila-alueet ei-

vät ole päällekkäin, saattaa materiaaleista toisen tuhoutuminen alkaa jo ennen kuin 

toinen on alkanut sulaa. /13, s. 383-384/ Taulukossa 2 on esitetty eri polymeerien 

sulamis- ja hajoamislämpötiloja. 
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Taulukko 2. Polymeerien sulamis- ja hajoamislämpötiloja. /16/ 

 
 

Polymeerien lämpölaajenemiskerroin ja sulan tilavuuden kasvu vaikuttavat olennai-

sesti polymeerien hitsaukseen ja etenkin hitsauksen aikana kappaleiden liitosalueella 

vaikuttavaan puristavaan voimaan. Lämpötilan noustessa polymeerien tilavuuden 

kasvu voi olla jopa 15-20 %. Kun sulan tilavuus kasvaa ja kappaleita puristetaan yh-

teen, liitosalueella vaikuttava puristusvoima kasvaa mikäli kappaleet ovat hyvin 

kiinnitettyjä. Joissakin tapauksissa puristusvoiman kasvaminen voi kompensoida 

esimerkiksi kappaleiden mittatarkkuusvirheistä johtuvaa ilmarakoa kappaleiden 

välillä. /13, s. 384/ 

 

Sulan viskositeetti on myös yksi tärkeä ominaisuus, joka vaikuttaa polymeerien la-

serhitsaukseen. Metalleihin verrattuna sulan viskositeetti on polymeereillä huomatta-

vasti korkeampi eli sula on siten vähemmän herkkäliikkeistä, jolloin sulan sekoittu-

minen hitsissä on hidasta. Polymeereillä sulan viskositeetti on lämpötilasta riippu-

vainen; lämpötilan kasvaessa sulan viskositeetti laskee. /16; 17, s. 475/ 

 

 



 13

2.3.2 Polymeerien optiset ominaisuudet 

 

Laserhitsattaessa polymeerejä materiaalin optiset ominaisuudet ovat tärkeässä ase-

massa. Läpäisyliitoksissa toisen hitsattavista materiaaleista on läpäistävä lasersädettä 

ja toisen absorboitava sitä. Materiaalin optiset ominaisuudet vaikuttavat lasersäteen 

käyttäytymiseen säteen kohdatessa materiaalin pinnan. Tällöin säde voi käyttäytyä 

neljällä eri tavalla (kuva 1). Säde voi heijastua materiaalin pinnasta (H) materiaalin 

taitekertoimesta riippuen, materiaaliin tunkeutuva säde voi absorboitua materiaaliin 

muuttuen lämmöksi (A), säde voi hajaantua eri suuntiin (H´) tai läpäistä materiaalin 

absorboitumatta (L). Materiaaleja työstettäessä ainoastaan säteen absorboituvalla 

osalla on merkitystä. Prosessin tehokkuutta voidaan kuvata absorboituvan ja materi-

aaliin tulevan säteen suhteella. Säteen absorboituminen riippuu materiaalin ominai-

suuksista sekä käytettävän säteen aallonpituudesta ja tehotiheydestä. /13, s. 382-383/ 

 

 
Kuva 1. Lasersäteen käyttäytyminen materiaalissa. /18, s. 24/ 

 

Materiaalin absorptiosyvyydellä tarkoitetaan syvyyttä, jolla säteen intensiteetti on 

laskenut arvoon 1/e alkuperäisestä. Absorptiosyvyys riippuu materiaalin absorp-

tiokertoimesta α ja voi vaihdella muutamasta mikrometristä äärettömiin. Lasersäde 



 14

voi absorboitua koko kappaleeseen tai vain kappaleen pinnalle. /13, s. 383; 

19, s. 349/ 

 

Polymeerit reagoivat eri aallonpituudella olevaan valoon eri tavalla. Esimerkiksi po-

lymeerit, joihin ei ole lisätty seosaineita, ovat lähi-infrapuna-alueen (aallonpituus 

800-1000 nm) valoa läpäiseviä ja absorboivat sitä vain hyvin vähäisiä määriä. Diodi-

laserit sekä Nd:YAG-laserit toimivat tällä aallonpituusalueella. Useimmat polymeerit 

absorboivat hyvin CO2-laserin aallonpituusalueella (10,6 µm) olevaa valoa. /20; 

21, s. 81-82/ 

 

Jotta säde lävistää materiaalin riittävissä määrin hitsauksen mahdollistamiseksi, on 

materiaalin läpäisevyys oltava suurempi kuin 50 % ja vastaavasti hitsin muodostami-

seksi on alimmaisen materiaalin absorptio oltava suurempi kuin 50 %. Polymeerien 

absorptiokykyä lähi-infrapuna-alueella lisätään seostamalla polymeeriin absorptiota 

lisääviä ainesosia, kuten hiilimustaa tai erityisiä absorptiopigmenttejä. Kuvassa 2 on 

esitetty seostamattomien polymeerien läpäisevyys ja heijastavuus eri aallonpituuksil-

la. /22; 23, s. 1407/ 

 

 
Kuva 2. Polymeerien läpäisevyys eri aallonpituuksilla. /15, s. 131/ 
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Polymeerin optisiin ominaisuuksiin vaikuttavat olennaisesti myös molekyylirakenne 

ja kiteisyys. Kiteisyys vaikuttaa läpäisyliitoksien laserhitsausprosessiin erityisesti 

läpinäkyvässä kappaleessa. Materiaaliin tuleva lasersäde hajaantuu osuessaan poly-

meerissä oleviin kiteisiin. Hajaantuminen johtaa fokuspisteen kasvamiseen kappalei-

den liitospinnalla ja tehotiheyden muutokseen. Tämän vuoksi hitsin leveys kasvaa. 

Hajaantumisen määrään vaikuttavat kiteiden koko ja tyyppi sekä niiden määrä mate-

riaalissa. /13, s. 385; 23, s. 1406; 24, s. 487/ Kiteisissä polymeereissä kiteiden ryh-

mittäytymistä materiaalissa on vaikea kontrolloida. Olettamuksena kuitenkin on, että 

mitä pienemmät kidekasaumat hitsissä ovat, sitä tasaisemmin mekaaninen jännitys 

materiaalissa jakautuu. Tässä tapauksessa polymeerin voidaan ajatella käyttäytyvän 

lähes kuten homogeeninen rakenne. Vastakohtaisesti suuret kidekeskittymät materi-

aalissa voivat aiheuttaa halkeilua liitospinnoissa, jolloin virhe kehittyy helposti ja 

kappaleissa esiintyy haurasmurtumia jo pienillä venymillä ja suhteellisen alhaisilla 

jännityksillä. Lisäksi kidekeskittymän koon kasvaminen puolikiteisen polymeerin 

sisällä vaikuttaa iskusitkeyden, murtovenymän sekä myötölujuuden alenemiseen., 

/25, s. 1506/ 

 

 

2.3.3 Lisäaineiden vaikutus polymeerien optisiin ominaisuuksiin 

 

Muoveiksi kutsutaan polymeerejä, joihin on seostettu lisäaineita. Lisäaineet muutta-

vat muovien optisia ominaisuuksia. Tällaisia lisäaineita ovat esimerkiksi pigmentit, 

täyteaineet, kuidut ja iskusitkeyttä parantavat lisäaineet. /19, s. 351/ 

 

Useimmat amorfiset polymeerit absorboivat maksimissaan 10 % lähi-infrapuna-

alueella olevasta laserenergiasta ja kiteiset polymeerit 20 % /15, s. 133/. Tämän 

vuoksi hitsauksen mahdollistamiseksi materiaaliin on seostettava lasersädettä absor-

boivia pigmenttejä. Kuvassa 3 on esitetty materiaalissa olevan pigmentin pitoisuuden 

vaikutus materiaalin optisiin ominaisuuksiin. Pigmentin pitoisuus materiaalissa vai-

kuttaa myös syntyvän hitsin tunkeuman muotoon. Lisättäessä pigmentin määrää säde 

absorboituu ohuemmalle paksuudelle kappaleen pintaan ja hitsin tunkeumasta tulee 

siten pienempi ja hitsistä leveämpi. Koska absorboituminen tapahtuu lähempänä pin-
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taa, siirtyy lämpöä enemmän myös läpäisevään kappaleeseen ja hitsistä tulee sym-

metrisempi. Lisäksi pigmentin määrä materiaalissa ja partikkelien koko vaikuttavat 

hitsin lujuuteen. Suurempi pigmenttipitoisuus kappaleessa ja pienempi partikkelien 

koko aikaansaavat lujemman hitsin. /10, s. 61; 22; 25, s. 1502-1503/ 

 

 
Kuva 3. Pigmentin määrän vaikutus polymeerin absorptio-ominaisuuksiin. /20/ 

 

Pigmenttien käyttö lasersäteen absorboitumisen kontrollointiin antaa mahdollisuuden 

kappaleiden väritykselle. Pigmenttejä on olemassa joko sädettä läpäiseviä tai absor-

boivia ja ne voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: väriaineisiin, orgaanisiin pigment-

teihin ja epäorgaanisiin pigmentteihin. Väriaineet ovat eniten lähi-infrapuna-alueen 

valoa läpäiseviä. Monet polymeereihin seostetuista väriaineista, kuten punainen, kel-

tainen ja sininen, läpäisevät 90 % lähi-infrapuna-alueen valosta. Nämä väriaineet so-

veltuvat hyvin läpäisyliitoksissa päällimmäisen valoa läpäisevän kappaleen värjäämi-

seen. Epäorgaaniset pigmentit on yleensä tehty seostetuista metallioksideista ja ne 

absorboivat lähi-infrapuna-alueen valoa hyvin tehokkaasti. Tämän ominaisuuden 

vuoksi pigmentit soveltuvat absorboivan kappaleen värjäykseen. Orgaaniset pigmen-

tit tarjoavat suurimman joustavuuden värityksen käytölle, sillä niiden absorptio voi 

vaihdella aallonpituusalueella 800-1000 nm. Näitä pigmenttejä voidaan käyttää sekä 

alemmassa absorboivassa kappaleessa että päällimmäisessä läpäisevässä kappaleessa. 

Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi kahdella samanvärisellä pigmentillä voi olla 

erilaiset absorptio-ominaisuudet. Siten esimerkiksi kaksi näkyvän valon alueella ole-
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vaa tummaa kappaletta on mahdollista hitsata yhteen läpäisyliitoksella /8, s. 128/. 

/22/ 

 

Väriaineiden lisäksi myös muut polymeeriin seostetut lisäaineet vaikuttavat 

materiaalin optisiin ominaisuuksiin. Tällaisia lisäaineita ovat muun muassa lujitteet, 

kuten mineraalit ja lasikuitu, erilaiset täyteaineet sekä iskusitkeyttä parantavat 

lisäaineet. Lisäaineet aiheuttavat lasersäteen hajaantumista materiaalissa. Säteen 

hajaantuminen riippuu lisäaineiden koostumuksesta ja pitoisuudesta materiaalissa, 

partikkelien koosta sekä niiden suhteellisesta taitekertoimesta. /21, s. 81/ Lasersäteen 

hajaantuminen aiheuttaa fokuspisteen kasvamisen kappaleen pinnalla, jonka vuoksi 

tehotiheys pienenee. Lisäksi tämä vaikuttaa myös hitsin leveyden kasvuun. 

/13, s. 385/ Yleisesti lisäaineiden seostaminen alentaa lasersäteen läpäisevyyttä ja 

suurentaa absorptiota. Esimerkiksi lasikuidulla lujitetulla muovilla 30 %:n 

lasiseostuksella läpäisevyys aallonpituusalueella 800-1000 nm on noin 70 % ja 

materiaali on siten helposti laserhitsattavissa. Kun lasipitoisuus nousee 30 %:n yli 

absorptio kasvaa huomattavasti ja tämä voi johtaa riittämättömään sulamiseen 

kappaleiden liitospinnalla. Muovien laserhitsaus on mahdollista 40 %:n 

lasipitoisuuteen asti. Tämän jälkeen absorptio alkaa olla haitallisen suurta ja teho ei 

ole riittävä absorboivan kappaleen sulattamiseen. Mineraalitäytteet ovat lasitäytteitä 

paljon ongelmallisempia. Lasersäde ei läpäise niillä täytettyä materiaalia riittävästi 

kunnollisen hitsin saavuttamiseksi. Iskusitkeyttä parantavilla lisäaineilla on 

samanlainen vaikutus kuin lasitäytteillä. Muovit, joihin on lisätty täyteaineita, 

absorboivat ja hajauttavat sädettä, mutta ovat 30 %:n seostukseen asti laserhitsat-

tavia. /9, s. 104; 10, s. 60; 15, s. 135; 22/  
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3 POLYMEERIEN LIITTÄMINEN 
 

Polymeerien liittämiseen on käytössä monia eri tapoja. Nykyisin käytettyjä menetel-

miä ovat muun muassa hitsaus, ruuvi- ja niittiliitokset, puristuskiinnitys sekä liimaus. 

Hitsaus on näistä tekniikoista käytetyin menetelmä. Seuraavassa on käsitelty laserhit-

saukselle rinnakkaisia menetelmiä, liimausta ja perinteisiä hitsausmenetelmiä. 

/19, s. 349/ 

 

 

3.1 Polymeerien liimaus 
 

Kaikki muovit ovat liitettävissä liimaamalla. Liimaliitoksen avulla kuormitus voi-

daan siirtää pehmeästi kappaleesta toiseen ilman suuria jännityshuippuja. Liimauksen 

onnistumisen edellytyksenä on oikein esikäsitellyt liitospinnat sekä liiman valmista-

jan ohjeiden tarkka noudattaminen. Ensimmäinen toimenpide liitosten esikäsittelyssä 

on liitospintojen puhdistus. Tämän jälkeen pinnat usein karhennetaan liimapintojen 

tartunnan lisäämiseksi. Pintojen karhennus voidaan suorittaa mekaanisesti, kemialli-

sesti, termisesti tai sähköisesti. Pintojen esikäsittelyn jälkeen suoritetaan liimaus sekä 

liiman kovettaminen. /26, s. 35-48; 27, s. 31/ 

 

Kokonaisuutena liimaus on monimutkainen ja virheille altis prosessi. Polymeerien 

liimauksessa oikean liiman ja liimausmenetelmän valinta on liitoksen onnistumisen 

tärkein edellytys. Liimavalinnassa perusvaatimuksena on, että liima kestää asetetut 

kuormitusvaatimukset niissä ympäristöolosuhteissa, joihin tuote on tarkoitettu. Täl-

laisia ympäristötekijöitä ovat muun muassa erilaiset lämpötilat, lämpötilojen vaihte-

lut, kosteus ja kemiallinen rasitus. Myös liimaliitoksen tekotapa, työn suoritusnopeus 

ja liiman kovettumisaika ovat joissain tilanteissa hyvin tärkeitä liiman valintakritee-

reitä. Liimauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että valmistustilat, -laitteet ja 

prosessi sekä laadunvarmistusproseduurit ovat asianmukaiset. Liimaliitosten kestä-

vyyteen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat repivät kuormat sekä mahdollinen tartunnan 

heikentyminen erityisesti vaativassa ympäristössä. Kuormituksesta johtuvia kesto-

vaatimuksia voivat olla esimerkiksi korkea leikkauslujuus tai hyvä iskulujuus. Muo-
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vien liittämiseen käytetyt liimat voidaan jakaa karkeasti kovettaviin eli reaktiivisiin 

liimoihin, liuotinliimoihin sekä jähmettyviin liimoihin. /7, s. 438; 26, s. 46; 27, s. 31/ 

 

 

3.2 Polymeerien konventionaaliset hitsausmenetelmät 
 

Kaikilla polymeerien hitsausmenetelmillä ensimmäinen vaihe liitoksen valmistami-

sessa on liitospintojen lämmittäminen. Pintojen pehmettyä riittävästi kappaleet puris-

tetaan kevyesti yhteen ja polymeerin annetaan jähmettyä. Liitos muodostuu, kun po-

lymeerin rakenneyksiköt, jotka ovat pitkiä molekyyliketjuja, sekoittuvat keskenään. 

Polymeerien hitsaukseen käytetään useita eri tekniikoita. Eri menetelmillä polymee-

rien lämmittäminen tapahtuu lämmön johtumisen, kitkan tai sähkömagnetismin avul-

la. /28, s. 197/  

 

Polymeerien hitsaus on muihin polymeerien liittämismenetelmiin verrattuna nopea ja 

helppo prosessi. Hitsaamalla valmistetun liitoksen lujuus on suuri ja tiiveys hyvä. 

/1, s. 49/ Perinteisillä hitsausmenetelmillä on kuitenkin vaikeata saavuttaa hyvä tuot-

teen laatu. Teollisessa tuotannossa ongelmakohtia ovat hyvän ulkonäön saavuttami-

nen ja mahdollisuus tuottaa ilmatiiviitä 3D-hitsejä. /15, s. 131/ Heikkoutena on myös 

lämmön leviäminen laajalle alueelle, jolloin hitsin läheisyyteen ei voida sijoittaa 

lämpöherkkiä komponentteja. /19, s. 349/ Esimerkiksi kitkahitsauksessa on huonona 

puolena syntyvä värähtely, joka voi vahingoittaa työkappaleen lähelle asennettuja 

elektronisia osia tai muoviosia itsessään. Jotkut menetelmät rajoittavat lisäksi kappa-

leiden kokoa. /21, s. 79/ 

 

Kaikkien hitsausmenetelmien kannalta liitettävien muovipintojen puhtaus ja kuivuus 

ovat onnistumisen perusedellytykset. Kappaleiden valmistuksen jälkeen muovien 

pinnalla saattaa olla erilaisia epäpuhtauksia, jotka on poistettava hyvän hitsaustulok-

sen aikaansaamiseksi. Puhdistus suoritetaan liuottimilla tai mekaanisesti. Eräät muo-

vit, esimerkiksi PA ja PC, imevät kosteutta ilmasta, mikä huonontaa hitsaustulosta. 

Tämän vuoksi kosteus on poistettava lämpökäsittelyllä ennen hitsausta. /27, s. 30/ 
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3.2.1 Ulkoista lämpöä hyväksi käyttävät hitsausmenetelmät 

 

Lämmön johtumiseen perustuvia polymeerien hitsaustekniikoita ovat muun muassa 

kuumakaasuhitsaus, ekstruusiohitsaus ja kuumapeilihitsaus. Näissä tekniikoissa tar-

vittava lämpö tuodaan materiaalin pinnalle kuuman väliaineen avulla. Lämpö siirtyy 

väliaineesta työkappaleeseen johtumalla. 

 

Kuumakaasuhitsauksessa liitos muodostetaan hitsausrailoon sulatettavan lisäainelan-

gan avulla. Hitsausrailo sekä lisäainelanka kuumennetaan ja lanka sulatetaan railoon 

puhallettavalla kuumalla kaasulla. Lisäainelankaan kohdistettava paine pakottaa lan-

gan hitsausrailoa vasten, jolloin liitos muodostuu. Lämmityskaasuna käytetään ilmaa, 

typpeä tai argonia. Inerttejä kaasuja käytetään, kun hitsiltä vaaditaan korkeata laatua. 

Käytettävän kaasun lämpötila on hitsattavista polymeeristä riippuvainen, mutta vaih-

telee 200-400 °C:n välillä. Liitospintojen puhdistus, esimerkiksi oksidikerroksen 

poisto siklaamalla, takaa parhaan hitsin lujuuden. Kuumakaasuhitsausta käytetään 

muun muassa kemikaalien varastointisäiliöiden valmistukseen ja auton puskureiden 

korjaukseen. Menetelmän etuna on kevyt, helposti siirrettävä laitteisto sekä edullinen 

hinta. Haittapuolena on hitsin laadun riippuvuus työntekijän taidoista. /28, s. 199; 

29, s. 89; 30/ 

  

Kuumakaasuhitsauksen eräs muoto on ekstruusiohitsaus. Ekstruusiohitsauksessa pu-

ristettu lisäainelanka tai polymeerirakeet johdetaan kuumennetun muotin läpi hit-

sauspinnalle, joka on esilämmitetty kuuman kaasun avulla. Menetelmän tyypillinen 

käyttökohde on suurten kappaleiden, kuten esimerkiksi kemikaalisäiliöiden, valmis-

tus. Myös ekstruusiohitsauslaitteisto on helposti siirrettävissä ja hitsin laatu riippuu 

työntekijän taidoista. /28, s. 199; 31/ 

 

Kuumapeilihitsauksessa liitettävät polymeerit lämmitetään painamalla ne kuumaa 

kiillotettua työkalua vasten. Liitospintojen pehmettyä riittävästi kappaleet irrotetaan 

lämmityselementistä ja painetaan yhteen, jolloin hitsi muodostuu. Kuumapeilihitsaus 

soveltuu hyvin suurten putkien ja säiliöiden liittämiseen. Lisäksi kuumapeilihitsausta 

on käytetty muun muassa autoteollisuudessa hydraulinestesäiliöiden ja akun koteloi-
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den valmistuksessa. Hitsausnopeus on suhteellisen alhainen riippuen liitettävän kap-

paleen koosta. Liitettävät pinnat vaativat puhtautta laadukkaan hitsin aikaansaami-

seksi. /21, s. 79; 28, s. 199; 32/ 

 

 

3.2.2 Kitkaa hyväksi käyttävät hitsausmenetelmät 

 

Värähtelyn aiheuttamaa kitkaa hyväksi käyttäviä hitsausmenetelmiä ovat muun mu-

assa kitkahitsaus ja ultraäänihitsaus. 

 

Kitkahitsauksessa liitettäviä kappaleita puristetaan toisiaan vasten ja toinen kappale 

värähtelee nopeasti paikallaan. Materiaali lämpenee ja sulaa kappaleiden väliin muo-

dostuvan kitkan vaikutuksesta. Muovi sulaa 2-3 sekunnissa, jonka jälkeen värähtely 

pysäytetään ja kappaleita puristetaan yhteen, kunnes hitsi on muodostunut. Saavutet-

tavat liitoslujuudet ovat lähellä perusaineen lujuutta. Lähes kaikki termoplastiset 

muovit ovat kitkahitsattavia. /33/ 

 

Ultraäänihitsauksessa käytetään suuritaajuista (> 20 kHz) sähköenergiaa polymeerin 

sulattamiseen. /28, s. 198/ Suuritaajuinen värähtely johdetaan yhteen puristettuihin 

kappaleisiin metallisen työkalun välityksellä. Värähtely aiheuttaa kappaleiden liitos-

kohdassa kitkalämmön syntymisen, jolloin kappaleet pehmenevät ja liittyvät yhteen 

puristuksen ansiosta. Ultraäänihitsaus on hyvin nopea ja helposti automatisoitavissa 

oleva tekniikka. Hitsausajat ovat tyypillisesti sekunnin luokkaa. Hyvän hitsin laadun 

takaamiseksi kappaleilta vaaditaan hyvää suunnittelua ja kiinnitystä, jonka vuoksi 

tekniikka soveltuu parhaiten massatuotantoon. Ultraäänihitsauksella on useita sovel-

luksia pakkaus-, auto-, sairaalaväline-, tekstiili-, leikkikalu- sekä elektroniikkateolli-

suudessa. Menetelmän etuina ovat hyvä hyötysuhde, korkea tuottavuus vähäisin kus-

tannuksin, helppo automatisoitavuus sekä lyhyt hitsausaika. Menetelmän suurin ra-

joitus on hitsattavien kappaleiden koko. /34/ 
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3.2.3 Sähkömagnetismia hyväksi käyttävät hitsausmenetelmät 

 

Polymeerien liittämiseen elektromagnetismia hyväksi käyttäviä hitsausmenetelmiä 

ovat muun muassa induktiohitsaus, vastushitsaus, suurtaajuushitsaus, infrapunahitsa-

us ja laserhitsaus. 

 

Induktiohitsauksessa tarvittava lämpö tuotetaan induktiokentän avulla. Hitsattavien 

kappaleiden väliin asetetaan metallikappale tai -verkko, joka lämpenee hitsin lähelle 

tuotavan induktiokäämin ansiosta. Induktiohitsaus on hyvin nopea tekniikka; hitsaus-

ajat ovat muutamia sekunteja. /35/ Induktiohitsaus on parhaiten tunnettu sen sovel-

luksesta liittää kalvoja tölkkeihin tai pulloihin. Sitä on käytetty myös monissa muissa 

sovelluksissa, joissa alumiinifolio on osana laminoituja materiaaleja. Induktiohitsa-

uksen haittana on, että liitoksessa on oltava aina metalliosa, jolloin kahta polymeeriä 

liitettäessä liitoksen sisään jää aina metallia. /36, s. 1360/ 

 

Vastus- eli kuumalankahitsauksessa polymeerin sulamiseen tarvittava lämpö tuodaan 

kappaleisiin niiden väliin asetettavan sähköä johtavan vastuslangan avulla. Lankaan 

johdetaan sähkövirtaa, jolloin lanka lämpenee ja lämmittää liitettävää materiaalia. 

Muovin pehmettyä riittävästi kappaleita puristetaan yhteen, jolloin liitos muodostuu. 

Vastushitsauksella voidaan hitsata lähes kaikkia termoplastisia muoveja. Hitsausaika 

on suhteellisen lyhyt, alle 60 sekuntia lähes kaikilla sovelluksilla. Lisäksi hitsaukses-

sa ei tarvita monimutkaisia laitteistoja. Haittapuolena on, että liitos sisältää aina me-

talliosan, joka saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kierrätyksessä. Vastushitsauk-

sen käytetyin sovellus on putkien liittäminen. /37/ 

 

Suurtaajuushitsauksessa materiaalit liitetään yhteen käyttämällä hyväksi suurtaajuuk-

sista jännitettä. Jännite saa aikaan lämmön kehittymisen liitettävissä kappaleissa ja 

hitsautuminen tapahtuu. Liitettävien materiaalien on tuotettava lämpöä nopeasti vaih-

televassa sähkökentässä, jonka vuoksi menetelmä soveltuu vain tietyille polymeereil-

le, kuten esimerkiksi PVC:lle ja polyuretaanille. Menetelmä soveltuu useiden sovel-

lusten hitsaamiseen, kuten esimerkiksi kirjan kansien liittämiseen, auton ovien sisä-

paneeleiden ja penkin päällisten hitsaukseen sekä lääketeollisuudessa esimerkiksi 
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veripussien valmistamiseen. Menetelmällä aikaansaatu hitsi voi olla lujuudeltaan pe-

rusaineen luokkaa. /36, s. 1360; 38/ 

 

Infrapunahitsauksen periaate on samantapainen kuin kuumapeilihitsauksessa. Mene-

telmällä on kaksi sovellusta, kosketukseton kuumapeilihitsaus sekä infrapunalamp-

puhitsaus. Ensimmäisessä menetelmässä kuuma työkalu viedään hitsattavien pintojen 

läheisyyteen, jolloin kappaleet sulavat. Toisessa menetelmässä tarvittava lämpö tuo-

daan liitospinnoille lampun avulla infrapunasäteilynä. Etuina infrapunahitsauksessa 

on menetelmän kosketuksettomuus, jolloin työkaluista ei voi joutua likaa liitospin-

noille. Lisäksi menetelmä on huomattavasti nopeampi kuin kuumapeilihitsaus. Tyy-

pillisiä sovelluksia ovat muun muassa putkien liittäminen sekä biolääketieteelliset 

tuotteet. /39/ 

 

 

4 POLYMEERIEN LASERHITSAUS 
 

Muoviteollisuudessa on käytetty jo useita vuosia erilaisia polymeerien lasertyöstöso-

velluksia. Käytettyjä lasertyyppejä ovat olleet muun muassa CO2- ja Nd:YAG-laser. 

Polymeerien laserhitsaus ei ole kuitenkaan saavuttanut suurta sovellusten määrää la-

serjärjestelmän suuren koon ja korkean hinnan vuoksi. Viime vuosina markkinoille 

tulleen suurtehoisen diodilaserin etujen ansiosta polymeerien laserhitsaus on vallan-

nut alaa ja käytössä on jo useita teollisuussovelluksia. Taulukossa 3 on vertailtu näi-

den lasertyyppien ominaisuuksia. /13, s. 382/ 

 

Taulukko 3. Diodi-, CO2- ja Nd:YAG-lasereiden vertailu. /40, s. 49; 41/ 

 Diodilaser Nd:YAG-laser CO2-laser 
Laserteho 8 kW:iin asti 5 kW:iin asti 60 kW:iin asti 
Aallonpituudet 790-980 nm 1 064 nm 10 600 nm 
Polttopiste 1,8 mm2 (3 kW) 0,07 mm2 (3 kW) 0,02 mm2 (3 kW) 
Hyötysuhde 25-40 % 3-5 % 10-15 % 
Laserlaitteiston koko 1 cm3 / W 20-50 cm3 / W 200 cm3 / W 

Säteensiirto Linssi, kuitu, 
(peilit) 

Kuitu, linssi,  
(peilit) Peilit, linssit 

Käyttökustannukset Alhaiset Korkeat Keskinkertaiset 
3D-työasema Teollisuusrobotti Teollisuusrobotti Portaalirobotti 
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Laserhitsauksessa fokusoitu lasersäde kohdistetaan materiaalin pinnalle, jolloin säde 

absorboituu materiaaliin muuttaen säteen energian lämmöksi. Syntynyt lämpö sulat-

taa polymeerin, joka jäähtyessään muodostaa hitsin. Liitokseen on kohdistettava pu-

ristusta hitsauksen ajan, jotta materiaalit saadaan sekoittumaan ja hitsi muodostu-

maan. 

 

Polymeerien laserhitsauksella on useita etuja verrattuna perinteisiin polymeerien hit-

sausmenetelmiin. Näitä etuja ovat muun muassa laserhitsauksen kosketuksettomuus, 

jolloin perinteisille hitsausmenetelmille olennaista työkalujen kulumista ei tapahdu. 

Kosketuksettomuus takaa myös prosessin puhtauden, jolloin liitospinnat pysyvät 

puhtaana lialta ja ylikuumentuneelta materiaalilta. Lisäksi prosessi on helposti kont-

rolloitavissa, lasersäde saadaan kohdistettua tarkasti liitoskohtaan halutulle alueelle 

ja siten saavutetaan tarkka lämmöntuonti ja kapea lämpövyöhyke kappaleeseen. Tä-

män ansiosta menetelmä soveltuu tuotteille, joissa liitokset on sijoitettu lähelle her-

kästi tuhoutuvia osia, kuten esimerkiksi elektroniikkakomponentteja. Laserhitsaus on 

myös joustava menetelmä ja se soveltuu laajalle materiaalikirjolle sekä monimutkai-

sille kappaleille ja liitosgeometrioille automatisoitavuutensa ansiosta. Lasersäteellä 

saadaan aikaan suuri energia, joka mahdollistaa nopeat prosessiajat. /1, s. 49; 42/ 

 

Laserhitsauksella saavutetaan lisäksi hitsin laadussa useita etuja verrattuna perintei-

siin polymeerien hitsausmenetelmiin. Laserhitsatun hitsin laatu on tasaista ja hitsillä 

on lähes perusaineen lujuus. Liitoksesta saadaan kaasu- ja vesitiivis eikä siinä esiinny 

purseita tai huokosia. Lisäksi hitsit ovat hyvin kapeita tarkan lämmöntuonnin ansios-

ta. Polymeerien laserhitsauksessa ei käytetä hyväksi kappaleiden mekaanista värähte-

lyä, joka saattaisi vahingoittaa tai irrottaa herkkiä komponentteja tuotteessa tai aihe-

uttaa hitsattavien kappaleiden pinnan naarmuuntumista. /1, s. 49; 4, s. 129; 8, s. 128; 

14; 24, s. 483; 43; 44, s. 15/ 
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4.1 Polymeerien CO2-laserhitsaus 
 

CO2-laserin aallonpituus (10,6 µm) absorboituu useimpiin polymeereihin ja absor-

boituminen tapahtuu materiaalin pintakerroksiin. Lasersäteen aallonpituuden vuoksi 

CO2-laserin käyttö polymeerien hitsauksessa rajoittuu päittäisliitoksiin sekä limilii-

toksilla ainoastaan hyvin ohuiden muovikalvojen hitsaukseen. Lasersäteen absorboi-

tuminen ja polymeerin sulaminen perustuu molekyylisidosten värähtelyyn. Hitsauk-

sen lisäksi CO2-laser soveltuu prosesseille, joissa materiaalin on saavutettava sula-

mislämpötila lyhyessä ajassa. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi materiaalin pois-

taminen, jäysteen poisto ja leikkaus. CO2-laserin sädettä ei voida ohjata kuidun avul-

la, vaan säteen ohjaus tapahtuu peileillä. /4, s. 130; 19, s. 353; 45, s. 34/ 

 

 

4.2 Polymeerien Nd:YAG-laserhitsaus 
 

Nd:YAG-laserin aallonpituus (1,06 µm) on lähi-infrapuna-alueella ja tällä aallonpi-

tuusalueella valo läpäisee useimpia polymeerejä. Lisäämällä materiaaliin väriaineita 

saadaan se absorboimaan Nd:YAG-laserin aallonpituutta, mikä mahdollistaa poly-

meerin hitsauksen läpäisyliitoksena. /46, s. 71/ Myös polymeerien päittäisliittäminen 

on mahdollista. Polymeerejä on hitsattu jo useita vuosia Nd:YAG-laserilla, mutta 

laserin korkean hinnan ja suuren koon vuoksi polymeerien laserhitsaus ei ole saanut 

teollisuudessa suurta sovellusten määrää. /13, s. 382/ 

 
 

4.3 Polymeerien diodilaserhitsaus 
 

Suuritehoisten diodilasereiden tultua markkinoille on polymeerien laserhitsaussovel-

lusten määrä kasvanut ja diodilaserit ovat vallanneet alaa polymeerien lasertyöstössä. 

Tämä johtuu suuritehoisen diodilaserin kompaktista koosta ja alhaisesta hinnasta se-

kä muista suuritehoisella diodilaserilla saavutettavista eduista. Näistä eduista on ker-

rottu tarkemmin kappaleessa 5. 
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Suuritehoisen diodilaserin aallonpituus 790-980 nm on lähi-infrapuna-alueella, jolla 

lasersäde läpäisee useita polymeerejä. Kuten Nd:YAG-laserhitsauksessa myös diodi-

laserhitsauksessa lasersäde läpäisee useimpia polymeerejä ja jotta säde saadaan ab-

sorboitumaan, on polymeeriin seostettava pigmenttejä. /12, s. 222/ Polymeerien dio-

dilaserhitsauksen käytännön sovellukset rajoittuvat lähinnä läpäisyliitoksiin. /1, s. 48/ 

Diodilaserin säde voidaan ohjata liitoskohtaan suoraan laserista tai kuidun avulla. 

Hitsauspään kuljetus voidaan toteuttaa robotilla, jolloin myös 3D-muotojen hitsaus 

on mahdollista. /47, s. 112/ 

 

 

4.4 Polymeerien laserhitsaukseen soveltuvat liitostyypit 
 

Polymeerien laserhitsauksen pääasialliset liitostyypit ovat limi- eli läpäisyliitos ja 

päittäisliitos. Polymeerien matalan lämmönjohtokyvyn ja sulan korkean viskositeetin 

vuoksi päittäisliitosten hitsauksen hallinta on vaikeata. Läpäisyliitoksen helpomman 

hallittavuuden vuoksi läpäisyliitos onkin suositumpi liitosmuoto ja se on teollisuu-

dessa laajemmin käytössä. /13, s. 383/ 

 

 

4.4.1 Läpäisyliitos 

 

Läpäisyliitos (kuva 4) on polymeerien laserhitsauksen käytetyin liitosmuoto. Tämä 

liitosmuoto asettaa kuitenkin tiettyjä vaatimuksia liitettäville materiaaleille. Liitettä-

vistä materiaaleista päällimmäisen tulee olla lasersädettä läpäisevä ja alimmaisen sä-

dettä absorboiva. Lasersäde läpäisee päällimmäisen muovin ja absorboituu alemman 

muovin pintaan aiheuttaen materiaalin lämpenemisen ja sulamisen. Kappaleita puris-

tetaan yhteen hitsauksen aikana, jolloin lämpö siirtyy alemmasta kappaleesta ylem-

pään ja myös tämä sulaa. Puristuksen ansiosta materiaalit sekoittuvat ja materiaalien 

jäähtyessä muodostuu hitsi liitettävien kappaleiden väliin. /1, s. 50; 13, s. 383/  
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Kuva 4. Läpäisyliitoksen periaate. 

 

Useimmat polymeerit ovat diodilaserin ja Nd:YAG-laserin aallonpituudella sädettä 

läpäiseviä. Absorboituminen saadaan aikaan polymeerissä olevilla tai siihen lisätyillä 

pigmenteillä tai väriaineilla. Käytetyin pigmentti on hiilimusta /4, s. 130/. Energia 

absorboituu pigmentteihin ja muuttuu lämmöksi, joka aiheuttaa polymeeriketjujen 

värähtelyn. Ketjujen värähtely johtaa polymeerin sulamiseen. /15, s. 132/ Tällä tek-

niikalla sula muodostetaan ainoastaan halutulle alueelle ja lämmöntuonti saadaan 

minimoitua. Perinteisiin liittämismenetelmiin verrattuna diodilaserhitsatulla lä-

päisyliitoksella saadaan aikaan optimaaliset lujuusominaisuudet hitsissä kapean läm-

pövyöhykkeen ja suuren työstönopeuden ansiosta. Lisäksi liitoksesta tulee ilmatiivis 

ja lähes purseeton. /19, s. 355-356/ 

 

Läpäisyliitoksessa ei tarvita tietyn muotoista liitosaluetta, kuten muissa muovin liit-

tämistekniikoissa. Liitoskohdan vaatimuksena on ainoastaan tasaiset pinnat, jotka 

koskettavat toisiaan ja jotka yhteen puristettaessa mahdollistavat riittävän lämmön 

siirtymisen. /15, s. 132/ 

 

Liitosmuotovaihtoehtoja on useita ja yleensä niitä rajoittavat liitettävien osien optiset 

ominaisuudet. Kuvassa 5 on esitetty erilaisia läpäisyliitoksen liitosmuotoja. Kaikissa 

liitoksissa on oltava sekä sädettä läpäisevä että sädettä absorboiva osa. Kahden ab-

sorboivan materiaalin liittäminen on mahdollista, mutta liitos edellyttää läpäisevän 

apupalan käyttöä. /15, s. 132/ 
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Kuva 5. Liitosmuotoja. /15, s. 132-133; 21, s. 80/ 

  

 

4.4.2 Päittäisliitos 

 

Päittäisliitos soveltuu lasersädettä läpäisemättömien polymeerien liittämiseen. Laser-

hitsattu päittäisliitos voidaan valmistaa kahdella eri tavalla, lävistävällä lasersäteellä 

tai sulattamalla liitoksen päitä lasersäteellä kuumapeilihitsauksen tapaan. 

 

Kosketuksettoman kuumapeilihitsauksen tapaisessa päittäisliitoksen laserhitsaukses-

sa kappaleet ovat erillään liitospintojen sulatuksen ajan. Lasersäde ohjataan liitospin-

noille sädettä poikkeuttavan säteen puolittajan ja pyyhkäisyjärjestelmän avulla. La-

sersäde sulattaa liitospinnat ja sulatuksen jälkeen liitettävät kappaleet puristetaan yh-

teen, jolloin sulaneet materiaalit sekoittuvat. Puristusta jatketaan kunnes sula on jäh-

mettynyt ja hitsi muodostunut (kuva 6). Puristuksesta johtuen sulaa perusainetta pur-

suaa hieman liitoksen reunoille. /23, s. 1406; 48; 49, s. 1764/ 
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 1. Hitsattavat             2. Liitospintojen   3. Liittäminen 4. Valmis 
    kappaleet                   lämmitys        (puristus)                  liitos 

 
Kuva 6. Päittäisliitoksen periaate liitospintoja sulattamalla. 

 

Lävistävä hitsaus on samantapainen prosessi kuin laserleikkaus, poikkeuksena 

kappaleisiin kohdistuva puristus. Liitettävät kappaleet asetetaan kiinnittimeen 

liitospinnat vastakkain. Kun lasersädettä kuljetetaan pitkin hitsattavaa liitosta, säde 

läpäisee liitettävät kappaleet. Säteen suuren tehotiheyden vuoksi materiaali sulaa ja 

höyrystyy molempien kappaleiden liitospinnoilta saman aikaisesti. Hitsin 

muodostumiseen tarvittava puristus voidaan tuoda kappaleisiin koko prosessin ajan 

tai lämmittämisen jälkeen. Kappaleita puristetaan yhteen kunnes sula on jähmettynyt 

ja hitsi muodostunut. Puristuksen vuoksi sulaa materiaalia pursuaa hieman liitoksen 

reunoille. Kuvassa 7 on esitetty päittäisliitoksen periaate lävistävällä menetelmällä. 

/1, s. 49; 49, s. 1764/ 

 

 
Kuva 7. Päittäisliitos lävistävällä menetelmällä. /11, s. 5/ 
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Päittäisliitoksen etuna on, että molemmat liitospinnat sulavat samalla tavalla, jolloin 

hitsistä tulee symmetrinen. Heikkoutena on suhteellisen pitkät prosessiajat ja kallis 

prosessitekniikka. /23, s. 1406/ 

 

 

4.5 Läpäisyliitoksen hitsaustavat 
 

Muovien läpäisyliitos voidaan laserhitsata neljällä eri hitsausprosessilla: jatkuvalla 

hitsauksella (contour welding), simultaanihitsauksella (simultaneous welding), puo-

lisimultaanihitsauksella (quasi-simultaneous welding) sekä maskihitsauksella (mask 

welding). Laajimmin käytössä olevat prosessit ovat jatkuva hitsaus ja puolisimul-

taanihitsaus. /43/ 

 

 

4.5.1 Jatkuva hitsaus 

 

Jatkuvassa hitsauksessa fokusoitua lasersädettä kuljetetaan pitkin työkappaleen pin-

taa kohdassa, johon liitos halutaan (kuva 8). Sädettä voidaan kuljettaa robotin tai xy-

pöydän avulla tai säde on paikallaan ja työkappale liikkuu xy-pöydällä. Diodilaserin 

säde voidaan ohjata työkappaleeseen joko suoraan laserista tai valokuitua pitkin. Mo-

lemmissa menetelmissä hitsauspäätä voidaan kuljettaa robotilla, jolloin saadaan suur-

ta joustavuutta hitsaukseen ja myös 3D-hitsaus on mahdollista. Menetelmä soveltuu 

myös suurille kappaleille. Vaatimuksena on, että ilmarako kappaleiden välillä on 

pieni. /10, s. 59; 13, s. 383; 43/ 
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Kuva 8. Jatkuvan hitsauksen periaate. /50/ 

 

 

4.5.2 Simultaanihitsaus 

 

Simultaanihitsauksessa työkappale ja lasersäde ovat paikallaan ja energia tuodaan 

koko työkappaleen hitsattavalle alueelle kerralla. Tarvittava määrä lasereita on ase-

tettu vierekkäin hitsattavan liitoksen geometrian mukaisesti työkappaleen alueelle 

(kuva 9). Kaikista laservalolähteistä kohdistetaan liitettävälle alueelle lasersäde sa-

manaikaisesti niin pitkän ajan, että materiaali lämpenee ja sulaa. /4, s. 131/ 

 

 
Kuva 9. Simultaanihitsauksen periaate. /51, s. 17/ 

 

Menetelmällä saadaan aikaan hyvin suuri tuotantonopeus. Simultaanihitsauksella la-

serenergia saadaan tasaisesti koko hitsattavalle alalle samanaikaisesti. Menetelmän 



 32

heikkoutena on joustamattomuus, koska erilaisia hitsejä hitsattaessa laserit on asetel-

tava aina uudestaan. Tämän vuoksi menetelmä soveltuu vain yksinkertaisille geomet-

rioille, pienille kappaleille ja suurille sarjoille. Lisäksi menetelmä on yksi kalleim-

mista polymeerien laserhitsausmenetelmistä. /4, s. 131; 13, s. 383; 52/ 

 

 

4.5.3 Puolisimultaanihitsaus 

 

Puolisimultaanihitsauksessa sekä laser että työkappale ovat paikallaan koko proses-

sin ajan. Fokusoitua lasersädettä liikutetaan ohjelmoitavien peilien avulla työkappa-

leella hyvin nopeasti useita kertoja hitsin geometriaa pitkin (kuva 10). Säteen nopean 

kuljetuksen (kymmeniä pyyhkäisyjä sekunnissa) ja polymeerien alhaisen lämmön-

johtokyvyn vuoksi materiaali lämpenee asteittain ja suhteellisen tasaisesti, jolloin 

sulaminen tapahtuu hitsattavalla alueella lähes samalla tavalla kuin simultaanihitsa-

uksessa. /4, s. 131; 43; 52/ 

 

 
Kuva 10. Puolisimultaanihitsauksen periaate. /43/ 

 

Menetelmän etuna on suuri joustavuus, koska hitsin geometriaa voidaan muuttaa hy-

vin nopeasti skannerioptiikan ohjelmaa muuttamalla. Lisäksi menetelmä aiheuttaa 

vain hyvin vähäisiä lämpövetelyitä. Rajoittavana tekijänä on kappaleen maksimiko-
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ko. Lisäksi menetelmä vaatii laserilta hyvää säteen laatua ja tarkkaa optiikkaa. Sula-

miseen tarvittava energia täytyy tuoda hyvin lyhyessä ajassa suurehkolle alueelle, 

minkä vuoksi tarvitaan huomattavasti suuremmat lasertehot kuin jatkuvassa hitsauk-

sessa. Puolisimultaanihitsaus soveltuu parhaiten pienille komponenteille ja lyhyille 

hitseille. /43; 52; 53, s. 18/ 

 

 

4.5.4 Maskihitsaus 

 

Maskihitsauksessa lasersäde ohjataan työkappaleeseen samalla periaatteella kuin jat-

kuvassa hitsauksessa. Poikkeuksena jatkuvasta hitsauksesta maskihitsauksessa peite-

tään maskilla alueet, joihin ei haluta lasersäteen vaikuttavan tai joissa säde voi aihe-

uttaa vahinkoa (kuva 11). /13, s. 383/ Maskihitsauksella pystytään rajaamaan työstö-

alue tarkasti, jolloin on mahdollista hitsata hyvin kapeita hitsejä (jopa 100 µm). Mas-

kin valmistustarkkuus vaikuttaa lämpövaikutusalueen ja hitsin rajojen tarkkuuteen. 

/10, s. 60/ 

 

 
Kuva 11. Maskihitsauksen periaate. /11, s. 6/ 
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4.6 Läpinäkyvien polymeerien laserhitsaus 
 

Läpäisyliitos edellyttää, että toinen hitsattavista materiaaleista läpäisee lasersädettä ja 

toinen absorboi sitä. Kuitenkin monissa sovelluksissa on tarpeellista, että molemmat 

liitettävät materiaalit ovat läpinäkyviä tai vain hieman värjättyjä ja liitos on lä-

pinäkyvä. Tällöin kumpikaan liitettävistä materiaaleista ei absorboi lähi-infrapuna-

alueella olevaa laservaloa. Läpinäkyvien polymeerien läpäisyliitokset on kuitenkin 

mahdollista valmistaa, kun käytetään näkyvälle valolle läpinäkyvää, mutta diodi-

laserin ja Nd:YAG-laserin aallonpituudella absorboivaa lisäainetta liitosten välissä. 

Läpinäkyvien materiaalien läpäisyliittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisen 

läpäisyliitoksen hitsaus. Poikkeuksena on ainoastaan se, että lasersäde absorboituu 

lisäaineeseen kappaleiden välissä ja absorboitunut lämpö siirtyy lisäaineesta liitettä-

viin polymeereihin sulattaen ne. Kuvassa 12 on esitetty kahden läpinäkyvän poly-

meerin liitos. /1, s. 50-51/ 

 

 
Kuva 12. Kahden läpinäkyvän polymeerin läpäisyliitos. /54/ 

 

Läpäisevien polymeerien hitsauksessa absorboivana väriaineena käytetään esimer-

kiksi hiilimustaa, jolla värjätään myös polymeerejä. Käytössä on myös väriaineita, 

joita käytetään esimerkiksi suojalaseissa. Väriaine läpäisee näkyvää valoa, mutta ab-

sorboituu kunkin laserin aallonpituudella (diodilaser ja Nd:YAG-laser), jolloin liitok-

sesta tulee lähes väritön. /1, s. 51; 4, s. 133/ Tällä hetkellä markkinoilla on olemassa 

yksi kaupallinen tuote värittömien liitosten valmistukseen. Tuote on nimeltään 

Clearweld ja menetelmän on kehittänyt yhteistyössä Gentex Corporation sekä 
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TWI Ltd. Väriaine absorboi laservaloa hyvin tehokkaasti eikä kappaleiden väliin li-

sättävän väriainekerroksen paksuuden tarvitse olla kovin suuri. /52; 55/ 

 

Absorboivan väriaineen levitykseen liitoskohtaan on käytössä erilaisia tapoja. Väri-

aine voidaan levittää mustesuihkutulostimella halutulle alueelle tai annostelemalla 

nestemäinen aine ruiskulla tai esimerkiksi tussilla. Nestemäinen väriaine on levitet-

tävä liitospinnoille jonkin verran ennen hitsausprosessia. Edellä kuvatut menetelmät 

ovat kaupallisia sovelluksia ja ovat yleisesti käytössä. Näiden kahden menetelmän 

lisäksi on olemassa muita mahdollisia väriaineen levitysmenetelmiä, mutta menetel-

mät eivät ole vielä markkinoilla. Väriaine voidaan lisätä ohueen kalvoon tai nauhaan 

seostettuna liitettävien kappaleiden väliin. Kalvo voi olla samaa tai eri polymeeriä 

kuin liitettävä materiaali. Lisäksi väriaine voidaan seostaa toiseen hitsattavista kap-

paleista tai liittää ohut absorboiva kalvo polymeerin valuvaiheessa muottiin. Väriaine 

voidaan levittää kappaleen pintaan myös upottamalla, maalaamalla, painamalla, kui-

vakiillottamalla tai kaivertamalla. /4, s. 133; 56; 57, s. 22/ 

 

Polymeerien hitsauksessa voidaan käyttää myös väriaineita, jotka ovat normaalisti 

värittömiä, mutta aktivoituvat lämpötilan, säteilyn tai jännitteen avulla. Aktivoiduttu-

aan lisäaine absorboi lähi-infrapuna-alueella olevaa laservaloa ja säteen vaikutuksen 

loputtua lisäaine muuttuu taas läpinäkyväksi. Samantapaista väriainetta käytetään 

esimerkiksi itsestään tummuvissa aurinkolaseissa. /1, s. 52/ 

 

Läpinäkyviä liitoksia voidaan hitsata samoin kuin läpäisyliitoksiakin, jatkuvalla, si-

multaani- tai puolisimultaanimenetelmällä. Lisäksi on käytössä läpinäkyville kappa-

leille soveltuva verhomenetelmä (curtain method), jossa koko hitsin leveys pyyhkäis-

tään lasersäteellä ja hitsi muodostuu vain alalle, johon on lisätty absorboivaa lisäai-

netta (kuva 13). Menetelmä ei ole läpinäkyvien liitosten hitsausmenetelmistä kaik-

kein tehokkain, sillä laserenergiaa käytetään suuri määrä tarpeettomalle alueelle. Hit-

sausaika ja tehotarpeet ovat siten suuremmat kuin muilla menetelmillä. /52/ 
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Kuva 13. Läpinäkyvien polymeerien liittäminen verhomenetelmällä. /58/ 

 

 

4.7 Polymeerien läpäisyliitoksen hitsausparametreja 
 

Polymeerien laserhitsauksen tärkeimmät prosessiparametrit ovat laserteho, säteen 

koko ja asema, hitsausnopeus sekä puristuspaine. Lisäksi prosessiin vaikuttavia pa-

rametreja ovat materiaaliominaisuudet sekä liitettävien kappaleiden välillä oleva il-

marako. /4, s. 133/ Hitsausparametreilla voidaan kontrolloida materiaalin lämpötila-

aluetta hitsauksen aikana. Tällöin voidaan varmistaa riittävä lämmöntuonti hitsin 

muodostamiseksi ja kuitenkin välttää materiaalin tuhoutuminen liian korkean lämpö-

tilan vaikutuksesta. /25, s. 1499-1500/ Seuraavassa on kuvattu prosessiparametrien 

vaikutusta hitsaukseen. Materiaaliominaisuuksia ja niiden vaikutusta on käsitelty jo 

aiemmin. 

 

 

4.7.1 Laserteho 

 

Laserteho on polymeerien laserhitsauksen tärkein hitsausparametri. Liian pienellä 

laserteholla saadaan aikaan liian pieni tunkeuma eikä hitsiä synny. Suuri teho voi 

taas aiheuttaa liian suuren lämpötilan kappaleeseen ja polymeeri voi tuhoutua. Tehon 

lisääminen parantaa hitsin lujuutta tiettyyn pisteeseen asti. Tämän jälkeen tehoa lisät-
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täessä materiaali alkaa tuhoutua ja hitsin lujuus pienenee, mutta hitsi on kuitenkin 

vielä sitkeää. Ylikuumentunut hitsi näyttää huokoiselta, sillä hitsiin syntyy pieniä 

kaasukuplia. Kun tehoa lisätään edelleen ja ylikuumeneminen kasvaa, alkaa hitsatta-

va materiaali värjäytyä keltaiseksi. Hitsin lujuus heikkenee tällöin huomattavasti ja 

hitsistä tulee hauras. Kuvassa 14 on esitetty hitsin lujuuden riippuvuus käytetystä la-

sertehosta. /17, s. 476; 22/ 

 

 
Kuva 14. Hitsin lujuuden riippuvuus lasertehosta. /13, s. 384/ 

 

 

4.7.2 Lasersäteen koko ja asema 

 

Säteen poikkipinta-alaa työkappaleella voidaan säätää fokuspisteen asemaa muutta-

malla. Kun säde fokusoidaan hitsauspinnan ylä- tai alapuolelle, saadaan liitokseen 

fokuspistettä suurempi säteen poikkipinta-ala. Säteen poikkipinta-alan kasvaessa sä-

teen tehotiheys pienenee, jolloin hitsin leveys (x-suunta) kasvaa ja tunkeuma (y-

suunta) pienenee, kun muut parametrit ovat samoja (kuva 15). /17, s. 476/ 
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Kuva 15. Hitsin tunkeuman muoto. 

 

Hitsattaessa diodilaserilla, jonka säde on kohdistettu suoraan laserista hitsauskoh-

taan, jolloin säde on suorakaiteen muotoinen, säteen orientaatio on myös tärkeä pa-

rametri. Sädettä voidaan kuljettaa kapean sivun tai leveän sivun suuntaan. Näin hitsin 

leveyttä voidaan muuttaa säteen orientaatiota muuttamalla. Jos sädettä kuljetetaan 

leveän sivun suunnassa, säteen vaikutusaika sekä hitsiin siirtyvän energian määrä on 

suurempi verrattuna kohtisuorassa suunnassa kuljetettuun säteeseen. /17, s. 476/ 

 

Lasersäteen kokoa pystytään muuntelemaan käyttämällä eri optiikoita. Erilaiset op-

tiikat vaikuttavat myös säteen tehotiheyteen. Vakio lämmöntuonnilla käytettäessä 

optiikkaa, jolla on pienempi polttoväli, säteen tehotiheys kasvaa, jolloin myös hitsin 

tunkeuma (y-suunta) kasvaa. /17, s. 476/ 

 

 

4.7.3 Hitsausnopeus 

 

Hitsausnopeus on usein ensimmäinen parametri, joka otetaan huomioon suunnitelta-

essa laserhitsausprosessia massatuotantoon sekä määriteltäessä taloudellisia ja logis-

tisia ehtoja. Käytettäessä suurinopeuksista laserhitsausta on laserteho, säteen pinta-

ala ja lasersäteen orientaatio säädettävä tarkasti. Suurilla nopeuksilla hitsattaessa ma-

teriaali tarvitsee sulaakseen saman määrän energiaa hitsin pinta-alayksikölle kuin 

pienillä nopeuksilla. Tällöin sama energia on tuotava hitsauskohtaan lyhyemmällä 

ajanjaksolla eli hitsaustehoa on kasvatettava. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa suuria 

lämpöpiikkejä hitsattavalle alueelle. Hitsausnopeutta laskemalla samaa tehoa käyttä-

en saadaan aikaan suurempi tunkeuma y-suunnassa (kuva 15) ja leveämpi hitsi. Ma-
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teriaalit sekoittuvat tällöin paremmin ja hitsistä tulee lujempi. Hitsausnopeuden kas-

vattamista voidaan kompensoida säteen pituutta tai leveyttä muuttamalla. Lyhyem-

mällä ja leveämmällä säteellä kappaleeseen tuleva laserenergia jakautuu leveämmälle 

alueelle kappaleessa ja siten kappaleeseen kohdistuu pienempi lämpömäärä. 

/17, s. 477; 25, s. 1501/ 

 

 

4.7.4 Ilmarako ja puristus 

 

Tiivis kosketus hitsattavien kappaleiden välillä on hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan 

tarvittava lämmön siirtyminen ja sulan sekoittuminen. Riittävä kosketus taataan pu-

ristamalla kappaleita yhteen koko hitsauksen ajan. Materiaalin lämmettyä lasersäteen 

vaikutuksesta alkaa materiaali laajentua. Kappaleisiin kohdistuva puristus rajoittaa 

materiaalin laajenemista sekä helpottaa lämmön siirtymistä ja kappaleiden sulamista. 

Polymeerisulan korkean viskositeetin vuoksi materiaalien sekoittuminen on hidasta 

ja puristusta lisäämällä saadaan myös materiaalien sekoittuminen nopeutumaan. 

Kappaleiden valmistustoleranssit voivat aiheuttaa ilmarakoa hitsattavien kappaleiden 

välille. Sulan laajeneminen kompensoi kuitenkin ilmarakoa jonkin verran ja liitos 

voidaan muodostaa pienestä ilmaraosta huolimatta. Käytännössä puristusta käytetään 

kuitenkin eliminoimaan ilmaraon vaikutukset ja siten takaamaan riittävä lämmönsiir-

tyminen. Hitsattaessa ilman puristusta riittävää lämmönjohtumista ei saada aikaisek-

si, sulat eivät sekoitu ja hitsi jää muodostumatta. Liian pienellä puristuksella läm-

mönsiirtyminen riittää materiaalien sulattamiseen, mutta sulat eivät sekoitu kunnolla, 

jolloin muodostuvasta hitsistä tulee laadultaan ja lujuudeltaan heikko. Riittävällä pu-

ristuksella saadaan aikaiseksi hyvä lämmönsiirtyminen ja sulien sekoittuminen sekä 

laadukas ja luja hitsi. Puristuksen lisääminen ei enää paranna hitsiä. Tyypillisesti pu-

ristuspaine hitsauksen aikana on 3-4 bar /14/. /8, s. 128; 13, s. 385; 42; 17, s. 475/ 
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4.8 Läpäisyliitoksen laatu ja virheet 
 

Hitsattavan liitoksen laatutekijöitä ovat muun muassa liitoksen lujuus, tiiveys ja ul-

konäkö. Nämä laatutekijät ovat riippuvaisia käytetystä hitsausmenetelmästä, materi-

aaleista, hitsausparametreista sekä hitsausaseman puhtaudesta. Hitsaukseen vaikutta-

vat tekijät, kuten hitsausmenetelmä, hitsattavat materiaalit sekä hitsausparametrit, on 

valittava siten, että ne sopivat yhteen. Eri polymeerejä yhteen liitettäessä on 

varmistettava materiaalien sulamislämpötilojen yhteensopivuus. Hitsausparametri-

ikkuna on suhteellisen pieni ja liitoksen laadun saavuttamiseksi on varmistettava 

parametrialueen noudattaminen. Hitsausaseman puhtaus vaikuttaa osaltaan myös 

liitoksen laatuun. Paras tulos saavutetaan, kun kappaleiden liitospinnat ovat puhtaat. 

Hyvissä olosuhteissa hitsatun laserhitsin lujuus on lähes vastaava kuin perinteisillä 

menetelmillä, värähtelyn tai lämmön avulla hitsatuilla liitoksilla. /11, s. 17; 21, s. 82; 

45, s. 36/,  
 

Tyypillisimpiä virheitä polymeerien läpäisyliitoksissa on ilmarako kappaleiden välil-

lä, joka voi johtua riittämättömästä puristuksesta. Tämän vuoksi riittävää lämmön-

siirtymistä ja sekoittumista ei pääse tapahtumaan ja hitseistä tulee lujuudeltaan heik-

koja. Myös liian pieni tai suuri hitsausteho saa aikaan lujuudeltaan heikon hitsin. Lii-

an suurta tehoa käytettäessä hitsissä alkaa esiintyä huokosia sekä materiaalien tuhou-

tumista. Hitsausvirheistä on kerrottu enemmän edellä hitsausparametrien yhteydessä, 

kappaleessa 4.7. 

 

 

4.9 Polymeerien läpäisyliitosten käytännön sovelluksia 
 

Polymeerien laserhitsausta käytetään jo useilla teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi 

autoteollisuudessa, tietotekniikassa, viestintä-, pakkaus-, elektroniikka-, lääkelaite- ja 

kemianteollisuudessa sekä kodinhoitotuotteiden valmistuksessa. /24, s. 483; 42; 

47, s. 112/ 
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Polymeerien läpäisyliitosten ensimmäinen julkinen teollisuussovellus, auton elektro-

nisen avaimen hitsaus (kuva 16), otettiin käyttöön vuonna 1997. Laserhitsaus valit-

tiin avaimen liittämismenetelmäksi, koska liittäminen on suoritettava viimeisenä työ-

vaiheena avaimen valmistuksessa ja avaimen sisällä on herkkiä elektroniikkakom-

ponentteja. Laserhitsauksella lämpö kohdistuu vain halutulle alueelle eikä perinteisil-

le menetelmille tyypillisiä värähtelyitä esiinny, joten avaimen sisällä olevien kompo-

nenttien vahingoittuminen pystytään välttämään. Molemmat liitettävät materiaalit 

ovat näkyvän valon alueella eli ihmissilmälle mustia, mutta diodilaserin aallonpituu-

della toinen materiaaleista on sädettä läpäisevää ja toinen absorboivaa, joten lä-

päisyliitoksen hitsaus on mahdollista. /8, s. 130; 12, s. 223/ 

 

 
Kuva 16. Laserhitsattu elektroninen auton avain. /15, s. 140/ 

 

Polymeerien hitsausta on käytetty myös monella eri teollisuuden alalla erilaisten säi-

liöiden ja tankkien hitsaukseen. Laserhitsaus soveltuu näiden tuotteiden valmistuk-

seen hyvin, sillä laserhitsatusta liitoksesta saadaan tiivis, nestettä läpäisemätön liitos. 

Kuvassa 17 on esitetty erityyppisiä laserhitsattuja säiliöitä. /59/ 
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Kuva 17. Laserhitsattuja säiliöitä. /20/ 

 

Myös lääketieteen alalla on käytössä monia polymeerien laserhitsaussovelluksia. 

Eräs käyttökohde on lääkeruiskujen valmistus, jossa metallineula liitetään muo-

viosaan laserhitsaamalla (kuva 18). /47, s. 112/ 

 

 
Kuva 18. Diodilaserilla hitsattu lääkeruiskun osa. /24, s. 490/ 
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5 DIODILASERLAITTEISTO 
 

Suuritehoisia diodilasereita ei ole ollut markkinoilla vielä kovinkaan kauan. Markki-

noille suuritehoiset diodilaserit tulivat vuoden 1999 aikana ja nykyään lasereita on 

saatavilla teholtaan 8 kW:iin asti. /60, s. 44/ 

 

Suuritehoisella diodilaserilla voidaan saavuttaa useita etuja verrattuna muihin lase-

reihin. Tällaisia etuja ovat muun muassa: /13, s. 382; 25, s. 1499; 60, s. 44; 

61, s. 137/ 

• pienempi, kompakti koko 

• parempi hyötysuhde (30-60 %) 

• luotettavuus 

• alhainen huoltotarve (diodien vaihtoväli 10 000-20 000 työtuntia) 

• alhainen hinta ja alhaisemmat käyttökustannukset 

• helppo käytettävyys, hyvin kontrolloitavissa  

• säteen ohjauksen mahdollisuus joko suoraan laserista tai optisella 

kuidulla 

• modulaarinen rakenne, mahdollisuus käyttää eritehoisia komponentte-

ja.  

 

Suuritehoisella diodilaserilla on myös heikkouksia verrattuna muihin lasereihin. Näi-

tä heikkouksia ovat muun muassa: /60, s. 44; 62, s. 21/ 

• heikompi säteen laatu 

• suuri polttopiste 

• pienempi hitsausnopeus ja tunkeuma.  

 

Diodilasereiden heikkoutta, huonoa säteen laatua ja siitä johtuvaa suurta polttopistet-

tä, on kehitetty ratkaisevasti lähivuosien aikana. Tästäkin huolimatta saavutettu teho-

tiheys on niin paljon muita työstölasereita pienempi, että sovellutukset ovat ennen 

kaikkea pintakäsittelyssä ja sulattavassa hitsauksessa. Säteen laatu kehittyy koko ajan 

optiikan kehittymisen myötä ja laboratorio-olosuhteissa on jo demonstroitu key-hole 

hitsausta ja jopa teräksen leikkausta. /60, s. 46/ 
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5.1 Diodilaserin rakenne ja toimintaperiaate 
 

Diodilaserin toiminta perustuu puolijohdetekniikkaan. Puolijohteet sijoittuvat säh-

könjohtavuudeltaan puhtaiden johteiden ja eristeiden väliin. Tärkein tunnusmerkki 

puolijohteille on se, että niissä varauksenkuljettajina voivat toimia sekä elektronit 

että elektronivajaukset eli aukot. Puolijohteiden sähkönjohtavuuden kontrollointi on 

mahdollista lämpötilan avulla. Tärkeimmät puolijohteiden materiaalit ovat pii (Si), 

germanium (Ge), galliumarsenidi (GaAs) sekä indiumantimonidi (InSb). Tavallisesti 

diodilasereissa käytetään materiaalina galliumarsenidia sekä sen johdannaisia, kuten 

AlGaAs:a, joka voi emittoida valoa samalla aallonpituusalueella kuin GaAs (720-

880 nm). Lisäksi käytetään galliumarsenidin johdannaista InGaAs:a, joka emittoi va-

loa 880-980 nm:n alloonpituusalueella. /63, s. 39; 64, s. 1; 65, s. 166; 66, s. 207/ 

 

Sähkönjohtavuus aineessa perustuu vapaiden varauksenkuljettajien eli elektronien 

olemassaoloon sekä liikkuvuuteen. Johteessa sähkövirtaa kuljettavat elektronit pää-

sevät liikkumaan vapaasti, kun taas eristeessä elektronit ovat sitoutuneet ympäröiviin 

atomeihin. Puolijohteissa elektronien sitoutuminen on samanlainen kuin eristeillä. 

Lämmitettäessä puolijohdetta pieni osa elektroneista voi irrota atomien välisestä si-

doksesta jättäen sidokseen yhden elektronin vajauksen, aukon. Irronneiden elektroni-

en ja syntyneiden aukkojen avulla puolijohde voi johtaa sähköä. /63, s. 39/ 

 

Puolijohteen sähkönjohtavuutta voidaan muuttaa seostamalla puolijohdekiteeseen 

epäpuhtauksia eli seosaineita. Näiden aineiden avulla puolijohdekiteen varausten kul-

jettajien, joko elektronien tai aukkojen, määrää voidaan lisätä huomattavasti. Seos-

tamisen avulla saadaan aikaan diodilasereissa käytettävät p- ja n-tyyppiset puolijoh-

teet. n-tyypin puolijohde on seostettu aineella, jonka atomirakenteessa on viisi va-

lenssielektronia, kuten esimerkiksi fosforilla, arseenilla tai antimonilla. Asettuessaan 

kidehilaan niissä on yksi ylimääräinen elektroni, joka asettuu atomin uloimmalle tyh-

jälle johtavuusvyölle. Tämän tyyppisiä lisäatomeja kutsutaan donoreiksi. p-tyypin 

puolijohteiden seosaineissa, kuten esimerkiksi boorissa, alumiinissa ja indiumissa 

sen sijaan on kolme valenssielektronia, jolloin kidehilaan jää yhden elektronin vaja-

us. Vierasaineatomi sieppaa helposti ympäristöstä elektronin, jolloin syntyy helposti 
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liikkuva johtavuusaukko. Tämän tyypin vierasatomeja kutsutaan akseptoreiksi. 

/63, s. 40-42; 64, s. 96-98/ 

 

Monien puolijohdekomponenttien tärkein rakenneosa on pn-liitos. Myös diodilaserin 

toiminta perustuu yhteen liitettyihin p- ja n-tyypin puolijohteisiin. Diffuusion vaiku-

tuksesta pn-liitoksessa p-puolelta siirtyy aukkoja n-puolelle ja elektroneja n-puolelta 

p-puolelle. pn-liitoskohdan ympäristöön tulee n-puolelle positiivisesti varautunut 

kerros ja p-puolelle negatiivisesti varautunut kerros. Tällöin syntyy diodin perusomi-

naisuus eli sähkönjohtavuus yhteen suuntaan. Kun diodiin kytketään päästösuuntai-

nen sähkövirta eli positiivinen napa on kytketty p-puolelle ja negatiivinen napa n-

puolelle, lisääntyy aukkojen ja vapaiden elektronien määrä kapealla liitosalueella. 

Aukon energiataso on diodin läpi kulkevan sähkövirran ansiosta alhaisempi kuin va-

paan elektronin, joten elektronin asettuessa tyhjään aukkoon vapautuu energiaa. 

Elektronin ja aukon yhdistyessä voi syntyä fotoneja, jolloin laservaloa syntyy stimu-

loidun emission ansiosta (kuva 19). Osa syntyneistä fotoneista voi kuitenkin absor-

boitua elektroniaukkopareja tuottavassa prosessissa. Tämän vuoksi diodiin kytketyn 

virran on ylitettävä tietty arvo, jolla fotoneita syntyy enemmän kuin niitä absorboi-

tuu. Kun tämä virran arvo ylitetään, alkaa laser toimia. /63, s. 45-47; 64, s. 99-102/ 

 

 
Kuva 19. Diodilaserin periaatekuva. /67/ 
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Diodilaser koostuu yksinkertaista puolijohdetta monimutkaisemmasta rakenteesta, 

jossa diodilaserin ympärille on koottu lukuisia aktiivista laservaloa lähettäviä, eri ta-

valla seostettuja kerroksia. Nämä kerrokset saattavat olla ainoastaan muutaman ato-

mikerroksen paksuisia ja valoa emittoiva aktiivinen kerros vain mikrometrin paksui-

nen. Diodi on katkaistu siten, että päätypinnoista on muodostunut peilipinnat, jotka 

ovat oleellinen osa laserresonaattorin toimintaa. Yksittäisen diodilaserin teho on tyy-

pillisesti vain muutamia milliwatteja. /66, s. 207; 68, s. 133; 69, s. 126/ 

 

 

5.2 Suuritehoisen diodilaserin rakenne 
 

Suurtehoinen diodilaser koostuu useasta yhteen kootusta pienitehoisesta diodilaseris-

ta. Yksittäisen diodilaserin teho on vain muutamia milliwatteja ja suuremman tehon 

saavuttamiseksi on diodilasereita koottava vierekkäin diodilaserelementiksi tai emit-

toivaa aluetta on jatkettava viivamaiseksi. Edelleen haluttaessa nostaa diodilaserin 

tehoa on diodilaserelementtejä koottava suuremmaksi puolijohdekokonaisuudeksi, 

diodilasernipuksi (bar) (kuva 20). Yksittäisen diodilasernipun teho on noin 4-6 W. 

/67; 69, s. 126/ 

 

 
Kuva 20. Diodilasernippu. /67/ 

 

Diodilaserin valoa lähettävällä alueella on erikoinen geometria, jonka vuoksi lasersä-

teen divergenssi on erilainen eri suunnissa. Säteen divergenssi on pn-transition eli 

suuren kulman (fast axis) suunnassa suuri (90˚) ja vastakkaisessa suunnassa eli pie-
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nen kulman (slow axis) suunnassa pienempi (20˚) (kuva 21). /62, s. 21; 65, s. 167; 

67/ 

 

 
Kuva 21. Diodilasernipun säteen hajaantuminen. /67/ 

 

Jotta lasertehoa voidaan nostaa edelleen, diodilasernippuun on asennettava 

jäähdytysjärjestelmä. Diodilasernippu kiinnitetään vesijäähdytteiseen kuparista 

valmistettuun mikrokanavoituun jäähdyttimeen kuvan 22 mukaisesti. Mikrokanavan 

poikkileikkausala on noin 300 µm x 300 µm ja veden tyypillinen virtausnopeus 

0,5 l/min. Jäähdytyksen ansiosta diodilasernippuun voidaan syöttää suurempi virta, 

jolloin ulostuleva teho kasvaa noin 40-50 W:iin. /65, s. 467/ 

 

 
Kuva 22. Diodilasernippu kiinnitettynä jäähdytysjärjestelmään. /67/ 

 

Diodilasernipun pinnasta emittoituvan valon suuresta divergenssistä ja säteen epä-

symmetrisyydestä johtuen on sädettä muokattava sylinterimäisellä mikrolinssillä 

(kuva 23). Mikrolinssillä vähennetään säteen hajaantumista pn-transition eli suuren 
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kulman suunnassa. Hyvän säteen laadun saavuttaminen edellyttää ohuiden mikrolins-

sien tarkkaa paikoitusta (± 0,5 µm, < 1º). Säteen laatuun vaikuttaa myös diodilaser-

nipun asennus ja paikoitus jäähdyttimeen. /8, s. 354; 65, s. 167/ 

 

 
Kuva 23. Diodilasersäteen muokkaus mikrolinssin avulla. 

 

Jäähdyttimeen asennettuja diodilasernippuja voidaan pinota päällekkäin, jolloin saa-

daan aikaan diodilaserpakka (stack). Yksittäisen pakan teho on käytännössä suurim-

millaan noin 1,5 kW. On mahdollista valmistaa myös suurempitehoinen pakka, mutta 

useimmissa sovelluksissa se kasvattaa polttopisteen kokoa liikaa. Kuvassa 24 on esi-

tetty diodilaserpakan rakenne. /40, s. 49/ 

 

 
Kuva 24. Diodilaserpakka. /68/ 

 

Diodilaserpakkoja voidaan yhdistää toisiinsa suuremman tehon saavuttamiseksi. 

Kaksi tai kolme pakkaa voidaan yhdistää kuvan 25 mukaisesti viivapeilien avulla. 

Edelleen yksittäisten diodilaserpakkojen tai viivapeilein yhdistettyjen pakkojen säteet 

voidaan yhdistää fokusoimalla säteet yhteen pisteeseen tai yhdistämällä säteet ennen 

fokusointia. Käytettäessä tekniikkaa, jossa fokusoidaan pakasta tulevat säteet yhdeksi 
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pisteeksi, on lasersäde laadultaan heikompi, säteen polttopisteen ollessa suurempi. 

Yhdistämällä säteet ennen fokusointia saadaan säteen laadusta parempi. Tämä tek-

niikka edellyttää, että osalla käytetyistä diodilaserpakoista on hieman eri aallonpi-

tuus. Kahdella pakalla voi olla sama aallonpituus, mutta eri polarisaatio. Säteiden 

yhdistämiseen ennen fokusointia voidaan käyttää niin sanottua polarisaatiotekniik-

kaa, jossa säteiden polarisaatiot ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa, aallonpituustek-

niikkaa, jossa yhdistetään eri aallonpituuksia olevia säteitä tai molempia tekniikoita 

yhdessä (kuva 26). Säteen yhdistämisellä saadaan aikaiseksi jopa 8 kW:n tehoinen 

diodilaser. /60, s. 47; 65, s. 167; 70, s. 310/ 

 

 
Kuva 25. Kolme diodilaserpakkaa viivapeilillä yhdistettynä. /65, s. 167/ 
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Polarisaation 
suunta

 
Kuva 26. Säteen yhdistäminen polarisaatiotekniikalla (vasemmalla) tai aallonpituus-

tekniikalla (oikealla). /65, s. 168/ 

 

 

5.3 Polymeerien hitsaukseen soveltuva diodilaserlaitteisto 
 

Diodilaserlaitteisto, joka soveltuu polymeerien hitsaukseen, koostuu muutaman 

kymmenen watin diodilaseryksiköstä. Diodilaserin koko on hyvin kompakti, esimer-

kiksi Laserlinen 1500 W:n diodilaserin koko on ainoastaan 191 mm 

x 100 mm x 75 mm (pituus x leveys x korkeus) ja paino 3 kg /71/. Kuvassa 27 on 

esitetty diodilaseryksikkö. Pienen kokonsa vuoksi laser voidaan asentaa helposti esi-

merkiksi robotin tarraimeen ja säde voidaan ohjata suoraan laserista hitsattavaan 

kappaleeseen. Diodilaserin säde on myös mahdollista ohjata optisen kuidun avulla 

työpisteeseen. Sovelluksissa, joissa suorakulmion muotoinen säde on haittana, saa-

daan säteestä kuidun avulla pyöreä. Lisäksi kuidulla kuljetettu säde voi olla etuna, 

kun tila on liian ahdas laserille. Kuvassa 28 on esitetty laser, johon on liitetty optinen 

kuitu. /12, s. 221; 13, s. 385/ 
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Kuva 27. Diodilaserlaitteisto, ohjauspaneeli ja itse laserresonaattori ovat jäähdy-

tysyksikön päällä. /72/ 

 

 
Kuva 28. Säteen kuljetus kuidulla. /73/ 

 

Puolisimultaanihitsauksessa tarvittava diodilaserlaitteisto koostuu diodilaserin lisäksi 

säteen skannausoptiikasta, jonka avulla lasersädettä poikkeutetaan hitsin geometrian 

mukaisesti. Laserlinellä on markkinoilla DioScan-laserlaitteisto (kuva 29), joka so-

veltuu muovin joustavaan puolisimultaanihitsaukseen keskisuurilla tehoilla. 
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Kuva 29. Puolisimultaanihitsaukseen soveltuva DioScan-laserlaitteisto. /74/ 

 

Diodilaserin modulaarista rakennetta voidaan hyödyntää myös polymeerien hitsauk-

seen soveltuvassa laitteistossa. Lasernippuja tai -pakkoja voidaan käyttää hitsaukses-

sa ilman, että niitä kootaan suuremmaksi suuritehoiseksi diodilaseriksi. Esimerkiksi 

simultaanihitsauksessa diodilasermoduuleja voidaan asettaa vierekkäin hitsin geo-

metrian mukaisesti koko hitsattavalle alalle (kuva 30). /75, s. 117/ 

 

 
Kuva 30. Simultaanihitsauksessa käytettäviä diodilasermoduuleita. /75, s. 117/ 
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5.4 Prosessin monitorointi 
 

Polymeerien hitsauksessa käytettävä parametri-ikkuna on hyvin kapea, minkä vuoksi 

prosessi on tarkka lasertehon suuruudesta. Liian pienellä teholla ei saada aikaan riit-

tävää sulamista hitsin muodostamiseksi ja suuri teho voi taas johtaa materiaalin tu-

houtumiseen. Joissakin tapauksissa käytettävä lämpötila-alue voi sallia vain 10-

20 °C:n lämpötilan muutoksen. Tällöin on hyvä käyttää hitsauksen aikana hitsaus-

päähän kiinnitettyä aktiivista ohjausjärjestelmää. Järjestelmään kuuluu säteen siirron 

optiikka, kamera kappaleen paikannuksen helpottamiseksi sekä pyrometri lämpötilan 

mittaukseen (kuva 31). Järjestelmä mittaa hitsisulan lämpötilaa hitsauksen aikana ja 

säätää siten ohjaussignaalilla lasertehoa tai hitsausnopeutta. Kuvassa 32 on esitetty 

kaksi samoilla parametreilla hitsattua hitsiä, joissa toisessa on käytetty prosessin oh-

jausanturia ja toisessa ei. /12, s. 221; 13, s. 385/ 

 

 
Kuva 31. Lämpötilaa tarkkaileva anturi. /15, s. 139/ 
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Kuva 32. Diodilaserilla hitsatut hitsit, joissa hitsiä a) hitsattaessa ei ole käytetty antu-

ria ja hitsiä b) hitsattaessa on käytetty lämpötilaa tarkkailevaa anturia. /15, s. 139/ 

 

Toinen tapa kontrolloida prosessia on mitata kiinnityksen puristuspaineen vaihtelua 

hitsauksen aikana. Paineen vaihtelu polymeerissä aiheutuu materiaalin sulamisesta ja 

sulan tilavuuden kasvusta liitoksessa. Puristuksen epätasainen kasvu kertoo sulatila-

vuuden epäsymmetrisestä muutoksesta, kuten esimerkiksi hajoamisesta aiheutuvien 

kaasujen muodostumisesta. Kiinnityksen puristuspaineen muutos mitataan anturilla 

ja järjestelmä tekee tarvittavat muutokset ohjelmaan. Järjestelmän käyttämät puris-

tuspaineen vertailuarvot on integroitu kokeellisilla menetelmillä. /15, s. 138/ 

 
 

5.5 Diodilasersäteen ominaisuudet 
 

Suurtehoisen diodilaserin säteen aallonpituus on tyypillisesti aallonpituusalueella 

790-980 nm, mutta 808 nm, 940 nm ja 980 nm ovat käytetyimpiä aallonpituuksia. 

Verrattuna muihin lasereihin diodilaserin säteen fokuspisteen koko on suurempi ja 
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lisäksi piste on suorakaiteen muotoinen. Tämä johtuu laserin rakenteesta ja siitä, että 

lasersäteellä on suurempi divergenssi ja yksittäisten diodilaser elementtien emit-

toimat säteet eivät ole samassa vaiheessa. Fokuspisteen koko on laitekohtainen, esi-

merkiksi Laserlinen 100 W:n tehoisella laserilla fokuspisteen koko on 100 mm:n 

polttovälillä 0,45 mm x 0,45 mm /70/. Kuidulla ohjattu säde on muodoltaan pyöreä ja 

säteen halkaisija on tyypillisesti 0,4-0,8 mm. Kuvassa 33 on esitetty diodilasersäteen 

energiajakaumat laserista tulevalle säteelle sekä kuidusta ulos tulevalle säteelle. Suu-

ritehoisten diodilasereiden tyypillinen tehotiheys on 100 kW/cm2. /13, s. 382-383; 

40, s. 49; 62, s. 21; 76, s. 81/ 

 

 
Kuva 33. Vasemmalla suuritehoisen diodilaserin energiajakauman profiilimuoto la-

serista tulevalle säteelle ja oikealla kuidusta ulos tulevalle säteelle. /65, s. 168/ 
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KOKEELLINEN OSA 
 

Hitsauskokeissa tutkittiin polymeerien diodilaserhitsausta. Tavoitteena oli selvittää 

eri prosessiparametrien vaikutus hitsin laatuun ja rajata polymeerien diodilaserhitsa-

ukseen soveltuvaa prosessiparametrialuetta. Hitseistä tutkittiin lujuutta, leveyttä sekä 

hitsin tuhoutumista ja huokoisuutta. 

  

Aluksi hitsattiin esikoesarja jatkuvana hitsauksena. Esikokeiden perusteella määritel-

tiin käytettävät hitsausparametrit ja tutkittiin hitsien eri testausmenetelmiä. Varsinai-

sia hitsauskokeita hitsattiin jatkuvalla hitsauksella, puolisimultaanihitsauksella sekä 

Clearweld-menetelmällä. Kokeissa käytettyjä materiaaleja olivat polykarbonaatti ja 

ABS + PC -seos. Jatkuvan hitsauksen kokeissa muunneltavia parametreja olivat hit-

sausteho, hitsausnopeus ja ilmarako. Näillä kokeilla pyrittiin löytämään parhaan hit-

saustuloksen tuottava tehoalue kullekin hitsausnopeudelle ja ilmaraolle. Puolisimul-

taanihitsauskokeissa tutkittiin pyyhkäisyjen määrän ja hitsausnopeuden vaikutusta 

hitsin laatuun. Myös näissä kokeissa kartoitettiin parasta tehoaluetta kullekin pyyh-

käisyjen määrälle ja hitsausnopeudelle. Clearweld-menetelmällä hitsattiin koesarja 

käyttäen ainoastaan yhtä hitsausnopeutta ja kahta tehon arvoa. Näissä kokeissa testat-

tiin lähinnä Clearweld-menetelmän toimivuutta ja verrattiin tehon tarvetta jatkuvaan 

hitsaukseen. 

 

Hitsien laatua tutkittiin vetokokeiden avulla, joista saatiin selville hitsien vetolujuu-

det. Lisäksi hitsien leveyttä sekä tuhoutuneen hitsin ja huokosten määrää selvitettiin 

hitsin pinnasta päällimmäisen, läpäisevän kappaleen läpi otetuista makrokuvista. Hit-

sin tuhoutumista ja huokosia tutkittiin tarkemmin myös makrohieiden avulla. 
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6 HITSAUSKOKEISSA KÄYTETYT MATERIAALIT  
 

Hitsauskokeissa käytettyjä materiaaleja olivat polykarbonaatti ja ABS + PC -seos. 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa ja puolisimultaanihitsauskokeissa lasersädettä läpäise-

vänä materiaalina käytettiin polykarbonaattia ja sädettä absorboivana materiaalina 

ABS + PC -seosta. Clearweld-kokeissa hitsattavat kappaleet olivat molemmat sädettä 

läpäisevää polykarbonaattia. 

 

 

6.1 Polykarbonaatti, PC 
 

Polyaryyliestereihin kuuluva polykarbonaatti on amorfinen, lasinkirkas kestomuovi. 

Materiaali on iskunkestävää ja kestää jatkuvaa 130 °C:n lämpötilaa. Lisäksi materi-

aalin sähköiset ominaisuudet ovat hyvät eikä se syty palamaan niin herkästi kuin 

useat muut lasinkirkkaat tekniset muovit. Polykarbonaatin kemiallinen kestävyys on 

rajallinen. Lisäksi kuuma vesi hajottaa sen polymeerirakennetta. Paksuseinämäisissä 

polykarbonaattikappaleissa on usein sisäisiä jännityksiä, jotka purkautuvat paikalli-

sen mekaanisen tai kemiallisen rasituksen yhteydessä. Tällöin materiaali haurastuu. 

Tasaisen kuormituksen eli virumisen kestävyys on polykarbonaatilla kuitenkin hyvä. 

Jatkuvassa ulkokäytössä materiaali kestää kellastumatta noin kaksi vuotta. PC-levy 

pinnoitetaan usein esimerkiksi silikaattiyhdisteillä pintakovuuden ja UV-suojauksen 

aikaansaamiseksi. /27, s. 54; 77, s. 46/ 

 

Yleisin seostamattoman polykarbonaatin työstötapa on ruiskuvalu, ja pienen muotti-

kutistumansa vuoksi siitä on helppo valmistaa tarkkamittaisia ruiskuvalukappaleita. 

Ruiskuvalaminen on kuitenkin vaativaa, koska materiaalin juoksevuus ei ole kovin 

hyvä. Polykarbonaattia käytetään yleisesti sähköteollisuudessa, sillä se on vahvaa, 

kestää hyvin lämpöä ja sammuu itsestään. Materiaalista valmistettavia jokapäiväisiä 

käyttöesineitä ovat niin sanotut kovamuovituopit ja -lasit, CD- ja DVD-levyt sekä 

tuttipullot. Myös erilaiset sisä- ja ulkovalaisinten kirkkaat iskulujat osat ovat usein 

tehty polykarbonaatista. Merkittävä osa polykarbonaatin tuotannosta menee muo-

viseosten, varsinkin ABS + PC:n valmistukseen. /27, s. 54; 77, s. 46/ 
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6.2 ABS + PC -seos 
 

Muoviseoksia eli blendejä on markkinoilla tarjolla runsaasti. Näistä käytetyin sekä 

Suomessa että Euroopassa on amorfisten akryylinitriilibutadieenistyreenin (ABS) ja 

polykarbonaatin (PC) seos. ABS + PC on iskunluja ja lämmönkestävä muovi ja se 

stabiloidaan usein itsestään sammuvaksi. Muoviseosten komponentit on suunniteltu 

täydentämään toisiaan. ABS + PC -seoksessa ABS helpottaa seoksen työstettävyyttä, 

kun taas PC antaa seokselle iskulujuutta ja lämmönkestävyyttä. /27, s. 66; 77, s. 60/ 

 

ABS + PC -seoksen päätyöstötapa on ruiskuvalu ja suurimpia käyttökohteita ovat 

muun muassa matkapuhelimien kuoret, joista suurin osa tehdään kyseisestä materiaa-

lista. Toinen suuri käyttökohde on tietokoneen näyttöpäätteen kotelot. Lisäksi mate-

riaalista valmistetaan autojen kantavia sisäosia ja sähköteollisuuden osia sen läm-

mönkestävyyden, palamattomuuden ja hyvän lasermerkittävyyden vuoksi. /77, s. 60/ 

 

 

6.3 Hitsauskokeissa käytettyjen materiaalien ominaisuuksia 
 

Hitsauskokeissa käytettiin materiaaleina GE Plastics -yrityksen muoveja. Jatkuvan 

hitsauksen kokeissa lasersädettä läpäisevänä materiaalina oli polykarbonaatti Le-

xan 144R ja sädettä absorboivana materiaalina ABS + PC -seos Cycoloy C1000HF. 

Puolisimultaanihitsauskokeissa sädettä läpäisevänä materiaalina oli polykarbonaatti 

Lexan ML1010 ja sädettä absorboivana materiaalina ABS + PC -seos Cyco-

loy C1100. Lisäksi puolisimultaanikokeiden tuloksissa on esitetty vertailun vuoksi 

koesarja, jossa läpäisevänä materiaalina oli polykarbonaatin sijasta PMMA, joka oli 

Röhm GmbH & Co -yrityksen Pexiglas 8N. Clearweld kokeissa käytettiin ainoastaan 

läpäisevää polymeeriä Lexan 144R ja molemmat hitsattavat kappaleet olivat samaa 

materiaalia. Taulukossa 4 on esitetty käytettyjen materiaalien ominaisuuksia. 
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Taulukko 4. Hitsauskokeissa käytettyjen materiaalien tyypillisiä ominaisuuksia.  

PC ABS + PC  PMMA 
Ominaisuus Lexan  

144R 
Lexan 

ML1010 
Cycoloy 

C1000HF 
Cycoloy 
C1100 

Plexiglas
8N 

Sulamislämpötila [°C] 280-310 275-295 240-270 250-280 220-260 
Vetomurtolujuus      
(50 mm/min) [MPa] 70 45 45 45 77 

(5 m/min) 
Murtovenymä  
(50 mm/min) [%] 110 70 25 50 5,5 

(5 m/min) 
Pituuden lämpötilaker-
roin (23-60 °C) [1/°C] 7 x 10-5 - 8 x 10-5 8 x 10-5 8 x 10-5 

 

 

7 KOEJÄRJESTELYT 
  

Kaikissa hitsauskokeissa käytettiin liitosmuotona läpäisyliitosta. Hitsausmenetelminä 

käytettiin jatkuvaa hitsausta, puolisimultaanihitsausta sekä Clearweld-menetelmää. 

Hitsauskokeet suoritettiin jatkuvan hitsauksen ja Clearweld-kokeiden osalta Tulevai-

suuden tehtaalla Lappeenrannassa. Puolisimultaanikokeet hitsattiin Saksassa Laserli-

ne GmbH:lla, koska Tulevaisuuden tehtaalla ei ole puolisimultaanihitsaukseen sovel-

tuvaa laitteistoa. 

 

 

7.1 Koelaitteistot 
 

Koelaitteistoina käytettiin kahta erilaista hitsauslaitteistoa. Jatkuvan hitsauksen ko-

keissa ja Clearweld-kokeissa käytettiin Tulevaisuuden tehtaan diodilaserhitsauslait-

teistoa. Puolisimultaanihitsauskokeissa käytettiin Saksassa Laserline GmbH:lla sijait-

sevaa, puolisimultaanihitsaukseen soveltuvaa diodilaserhitsauslaitteistoa. 
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7.1.1 Tulevaisuuden tehtaan diodilaserhitsauslaitteisto 

 

Tulevaisuuden tehtaan polymeerien hitsaukseen soveltuva diodilaserlaitteisto koostui 

Laserlinen LDL 40-100 -diodilaserista, joka oli kiinnitetty KUKA:n KR 15/2             

-nivelvarsirobottiin. Lisäksi polymeerien hitsauskokeissa käytettyyn laitteistoon kuu-

lui paineilmalla toimiva hitsauskiinnitin. Kokeissa käytetty työasema on esitetty ku-

vassa 34.  

 

 
Kuva 34. Hitsauskokeissa käytetty työasema. 

 

Laserlinen LDL 40-100 -diodilaserin maksimiteho kappaleen pinnalla on 100 W ja 

laserin aallonpituus 940 ± 10 nm. Hitsauskokeissa käytetyn optiikan polttoväli oli 

250 mm ja säde ohjattiin laserista suoraan hitsauskohtaan. 250 mm:n polttovälillä 

lasersäteen koko fokuspisteessä oli noin 1 mm x 1 mm. Laser on pienikokoinen 

(191 mm x 100 mm x 75 mm, paino 3 kg), minkä vuoksi se oli helposti asennettavis-

sa robotin tarraimeen ja säde voitiin ohjata laserista suoraan hitsauskohtaan.  
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Hitsauskiinnitin (kuva 35) oli suunniteltu siten, että se puristi hitsattavia kappaleita 

toisiaan vasten koko hitsauksen ajan. Tarvittava puristus saatiin aikaan ilmanpaineen 

avulla, ja puristuspaine voitiin säätää halutun suuruiseksi paineventtiilillä. Kiinnitti-

men ylempi osa puristi hitsattavia kappaleita kiinnittimen alaosaa vasten hitsin mo-

lemmilta puolilta läheltä hitsiä. Kiinnittimen yläosassa oli aukko hitsin kohdalla, jos-

ta lasersäde kohdistettiin hitsattavaan kohtaan. 

 

 

 
Kuva 35. Hitsauskiinnitinjärjestelmä. 

 

 

7.1.2 Laserline GmbH:n puolisimultaanihitsauslaitteisto 

 

Puolisimultaanihitsauslaitteisto (kuva 36) koostui Laserlinen DioScan LDF 400-200 

-diodilaserista, jonka maksimiteho kappaleen pinnalla on 200 W. DioScan-laser on 

suunniteltu erityisesti metallien ja muovien joustavaan lasertyöstöön keskisuurilla 

lasertehoilla. Laserlaitteistosta säde ohjattiin kuidun avulla skannerioptiikkaan, jonka 

avulla sädettä poikkeutettiin hitsin geometrian mukaisesti. Hitsauskiinnittimenä käy-

tettiin samaa kiinnitintä kuin LTY:n polymeerien diodilaserhitsauskokeissakin. 
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Skannerioptiikka Optinen-  
kuitu 

Diodilaser 

 
Kuva 36. Hitsauskokeissa käytetty puolisimultaanihitsauslaitteisto. 

 

 

7.2 Koekappaleet 
 

Hitsauskokeissa käytetyt koekappaleet olivat polymeerilevyä, ja kaikki kappaleet oli 

valmistettu ruiskuvalamalla. Käytetty aineenpaksuus oli 1 mm ja kappaleen leveys 

60 mm. Koekappaleet on esitetty kuvassa 37. 

 

 
Kuva 37. Hitsauskokeissa käytetyt koekappaleet, kirkas PC ja tumma ABS + PC. 
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7.3 Kokeissa käytetyt hitsausparametrit 
 

Hitsauskokeissa tutkittiin eri parametrien vaikutusta hitsin laatuun. Jatkuvan hitsauk-

sen kokeissa muunneltiin hitsaustehoa, hitsausnopeutta ja ilmarakoa. Puolisimul-

taanihitsauksessa muuttuvina parametreina olivat hitsausteho, hitsausnopeus ja 

pyyhkäisyjen lukumäärä. Kokeissa käytettyjä parametreja muunneltiin siten, että eri 

koesarjojen ominaisenergiat pysyivät samoina. Ominaisenergia [J/m] kuvaa kappa-

leen pinnalle hitsin pituusyksikölle tuotua lämpöä ja saadaan jakamalla hitsausteho 

käytetyllä hitsausnopeudella. 

 

 

7.3.1 Jatkuva hitsaus 

 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa hitsattiin kolme koesarjaa ilmaraottomalla liitoksella. 

Koesarjat hitsattiin kolmella eri hitsausnopeudella, 1 m/min, 3 m/min ja 5 m/min, 

hitsaustehoa muunnellen. Käytetyt hitsaustehot suhteutettiin vastaamaan kutakin hit-

sausnopeutta siten, että ominaisenergiat pysyivät vakiona. Esimerkiksi 1 m/min hit-

sausnopeudella 5 W:n laserteho vastaa 3 m/min nopeudella 15 W:n lasertehoa, jol-

loin ominaisenergia molemmilla hitsausnopeuksilla on 300 J/m. Hitsaustehoina käy-

tettiin 1 m/min nopeudella 2-14 W, 3 m/min nopeudella 6-42 W ja 5 m/min nopeu-

della 10-70 W. Kokeissa käytetyn optiikan polttoväli oli 250 mm ja fokuspisteen 

etäisyys kappaleen pinnasta oli 0 mm. Tällöin säteen koko kappaleen pinnalla oli 

noin 1 mm x 1 mm. Hitsauskiinnittimen puristuspaine oli 4 bar. Liitteessä 1 on esitet-

ty käytetyt tehot ja nopeudet. Liitteestä käy myös tarkemmin ilmi, millä tavalla koe-

sarjat ovat ominaisenergian mukaan riippuvaisia toisistaan. 

 

Edellisten kokeiden lisäksi jatkuvan hitsauksen kokeita hitsattiin kahdella eri ilmara-

on arvolla. Tutkitut ilmaraot olivat 0,06 mm ja 0,12 mm. Näissä kokeissa hitsattiin 

molemmilla ilmaraoilla vastaavat koesarjat käyttäen samoja hitsausparametreja kuin 

ilmaraottoman liitoksen kokeissa. 
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7.3.2 Puolisimultaanihitsaus 

 

Kaikki puolisimultaanihitsauskoesarjat hitsattiin ilmaraottomalla liitoksella. Koesar-

joissa muunneltiin hitsaustehoa, pyyhkäisyjen määrää ja hitsausnopeutta. Hitsausno-

peuksina käytettiin kolmea eri nopeutta, 120 m/min, 240 m/min ja 360 m/min. Jokai-

sella hitsausnopeudella hitsattiin kaksi koesarjaa eri pyyhkäisyjen lukumäärällä. 

Pyyhkäisyjen lukumääränä oli 50 kpl ja 100 kpl ja näissä koesarjoissa muunneltiin 

hitsaustehon suuruutta. Hitsausteho vaihteli välillä 15-140 W. Kokeissa käytetyn op-

tiikan polttoväli oli 163 mm ja fokuspisteen asema työkappaleen pinnalta oli 0 mm. 

Tällöin säteen halkaisija kappaleen pinnalla oli noin 1 mm. Hitsauskiinnittimen pu-

ristuspaine oli 4 bar. Liitteessä 2 on esitetty puolisimultaanikokeissa käytetyt hit-

sausparametrit. 

 

Puolisimultaanihitsauksessa ominaisenergian laskeminen poikkeaa hieman jatkuvasta 

hitsauksesta. Jakamalla hitsausteho hitsausnopeudella saadaan ainoastaan yhden 

pyyhkäisyn ominaisenergia. Kun tämä kerrotaan pyyhkäisyjen lukumäärällä, saadaan 

koko hitsiin kohdistuva ominaisenergia. Tässä laskentatavassa ei kuitenkaan huomi-

oida pyyhkäisyjen välillä tapahtuvaa materiaalin jäähtymistä, joten näin saadut arvot 

saattavat olla hieman oikeaa ominaisenergiaa suuremmat. 

 

 

7.3.3 Clearweld-menetelmä 

 

Clearweld-menetelmällä hitsattiin ainoastaan vertailuhitsejä jatkuvan hitsauksen ko-

keille. Clearweld-kokeet hitsattiin ilmaraottomaan liitokseen hitsausnopeudella 

1 m/min 25 W:n ja 30 W:n tehoilla. Molemmilla tehoilla hitsattiin kolme koehitsiä. 

Käytetyn optiikan polttoväli oli 250 mm ja säde oli fokusoitu kappaleen pinnan ala-

puolelle, jolloin säteen koko kappaleen pinnalla oli noin 3 mm x 3 mm. Absorboiva-

na väriaineena käytettiin Gentex Corporationin LD120C -väriainetta, jota levitettiin 

hitsin liitoskohtaan noin 2 mm:n leveydelle. Väriaineen levitys tapahtui väriainetus-

sin avulla. Hitsauskiinnittimen puristuspaine oli 4 bar. 
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8 HITSIEN LAADUNVARMISTUS 
 

Hitsien laatua tutkittiin vetokokeilla, joilla saatiin selville hitsien vetolujuudet. Hitsin 

leveys mitattiin hitsin pinnasta otetuista makrokuvista. Kuvista tarkasteltiin myös 

hitsin tuhoutumista ja hitsissä olevia huokosia. Valikoiduista koekappaleista tehtiin 

makrohieet, joista tutkittiin tarkemmin hitsin tuhoutumista sekä huokosia. 

  

 

8.1 Vetokokeet 
 

Kaikille koehitseille tehtiin vetokokeet. Vetokoesauvat valmistettiin hitsatuista koe-

kappaleista vesisuihkuleikkaamalla. Kuvassa 38 on esitetty vetokoesauvan mitat. Jo-

kaisesta koekappaleesta valmistettiin kaksi koesauvaa, joista molemmista määritet-

tiin hitsin vetolujuus. Tuloksissa käytettiin koekappaleesta valmistetun kahden veto-

koesauvan vetolujuuksien keskiarvoa. Vetolujuuden lisäksi vetokoesauvoista määri-

tettiin murtovenymä ja tutkittiin sauvan murtumistapaa. 

  

 
Kuva 38. Vetokoesauvan mitat. 

 

 

8.2 Hitsin leveyden määritys 
 

Kaikista hitseistä mitattiin hitsin leveys kappaleiden pinnasta otetuista makrokuvista. 

Makrokuvat otettiin hitsistä päällimmäisen läpäisevän kappaleen puolelta. Kuvat 

otettiin kaikista hitseistä noin 25 mm hitsin aloituskohdasta ja kuvien suurennos oli 

25 kertainen. Kuvissa näkyi hitsin laidassa vaalea raita (kuva 39), joka on sulanutta 
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materiaalia, mutta ei ole kuitenkaan varsinaista hitsiä. Hitsin leveyteen ei laskettu 

mukaan laidassa olevaa vaaleaa aluetta. 

  

 
Kuva 39. Makrokuva hitsin pinnasta. Jatkuva hitsaus, hitsausnopeus 3 m/min, laser-

teho 18 W ja ominaisenergia 360 J/m. (suurennos 43x). 

 

 

8.3 Hitsin tuhoutumisen ja huokosten tutkiminen 
 

Hitsin tuhoutumista ja hitsissä olevia huokosia tutkittiin sekä silmämääräisesti että 

hitsin leveyden mittaamiseksi otettujen makrokuvien avulla. Tuhoutunut hitsin osa 

näkyi muuta hitsiä vaaleampana ja oli hyvin havaittavissa myös silmämääräisesti. 

Makrokuvista tuhoutunut hitsi näkyi selvemmin kuin silmämääräisesti ja niistä pystyi 

määrittämään liitoksen tuhoutumisasteen sekä huokosten koon ja määrän. Tuhoutu-

mista ja huokosten määrää oli vaikea määrittää tarkasti makrokuvien avulla, sillä tu-

houtuneen osuuden ja huokosten määrä vaihteli hitsin eri kohdissa. Hitsin alussa ja 

lopussa tuhoutumista ja huokosia esiintyi enemmän kuin keskellä hitsiä. Makrokuvat 

on otettu 25 mm:n päästä hitsin aloituskohdasta eli melko keskeltä hitsiä. Tuhoutu-

nutta materiaalia saattoi esiintyä hitsissä pieninä pisteinä, jolloin kyseiset pisteet ei-

vät välttämättä osuneet makrokuvaan. Tämän vuoksi hitsien tuhoutumisaste ja huo-

koisuus arvioitiin vain karkeasti. 

 

Makrokuvissa tuhoutuminen näkyi erilaisena tehon kasvaessa, joten tuhoutumisen eri 

asteiden arviointia varten tutkittiin lisäksi hitsin poikkileikkauksia makrohieiden 
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avulla. Hitsit, joista tehtiin makrohieet, valittiin siten, että saatiin käsitys eri tuhou-

tumisasteista. Makrohieet valmistettiin koekappaleista hitsin keskeltä. Hieitä hiottiin 

vesihiomapaperilla yhdellä karkeudella (800) ja tämän jälkeen kiillotettiin hiottu pin-

ta monikiteistä timanttisuihketta käyttäen. Makrohieistä ei saatu hitsin tunkeumaa 

näkyviin, jonka vuoksi ei voitu tutkia hitsin muotoa ja sekoittumista. Makrohieiden 

avulla pystyttiin määrittämään tarkemmin tuhoutuneen hitsin määrää ja laatua. 

 

 

9 KOETULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 
 

Hitsauskokeista saaduista tuloksista tutkittiin ja analysoitiin eri prosessiparametrien 

vaikutusta hitsin lujuuteen, leveyteen sekä hitsin tuhoutumiseen ja huokoisuuteen. 

Lisäksi tarkasteltiin tuhoutumisen ja huokosten määrän sekä hitsin leveyden vaiku-

tusta hitsin lujuuteen. 

 

 

9.1 Hitsauskokeiden aikana tehdyt havainnot 
 

Seuraavassa on kerrottu hitsauskokeiden aikana tehtyjä havaintoja ja niistä tehtyjä 

johtopäätöksiä. Havainnot ovat Tulevaisuuden tehtaalla tehdyistä kokeista eli jatku-

van hitsauksen kokeista ja Clearweld-kokeista. 

 

 

9.1.1 Jatkuva hitsaus 

 

Ilmaraottoman liitoksen hitsauskokeissa havaittiin, että pienillä tehoilla hitsattaessa 

nopeuden kasvaessa liitoksen muodostamiseen tarvittavan ominaisenergian tarve 

kasvoi. Esimerkiksi kokeissa käytetyllä alhaisimmalla ominaisenergialla 120 J/m hit-

sausnopeuksilla 1 m/min ja 3 m/min hitsattaessa liitos muodostui, mutta hitsattaessa 

samalla ominaisenergialla nopeudella 5 m/min kappaleet eivät tarttuneet kiinni toi-

siinsa ja liitosta ei muodostunut. Lasersäde ei läpäise päällimmäistä läpinäkyvää 

kappaletta kokonaan, vaan osa säteestä absorboituu aina läpäisevän kappaleen pin-
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taan. Suurilla hitsausnopeuksilla tarvittava laserteho on suurempi kuin pienillä nope-

uksilla. Tällöin läpinäkyvä kappale saattaa lämmetä enemmän, jonka vuoksi säde 

absorboituu todennäköisesti läpäisevään kappaleeseen enemmän kuin pienillä nope-

uksilla. Tällöin lämpöä ei siirry riittävästi absorboivaan kappaleeseen, jolloin materi-

aalit eivät sula eivätkä sekoitu riittävästi. Varmuus säteen absorboitumisen lisäänty-

misestä läpäisevän kappaleen pintaan hitsausnopeuden noustessa saataisiin lisäko-

keiden avulla. 

 

Myös ilmarakokokeissa pienillä tehoilla hitsattaessa oli havaittavissa, että suuremmat 

hitsausnopeudet vaativat suuremman ominaisenergian hitsin muodostamiseksi. Tämä 

ilmiö oli havaittavissa selvemmin ilmarakokokeissa kuin ilmaraotonta liitosta hitsa-

tessa.  

 

Ilmaraon suuruudella oli vaikutusta hitsin muodostumiseen. Ilmaraon kasvaessa tar-

vittiin suurempi ominaisenergia ja siten suurempi teho, jotta hitsi saatiin muodostu-

maan ja kappaleet pysymään kiinni toisissaan. Kun kappaleet eivät ole tiiviissä kos-

ketuksessa toisiinsa, lämmön siirtyminen ja sulan sekoittuminen heikentyvät. Tällöin 

tarvitaan suurempi hitsausteho, jotta sula laajenee riittävästi kompensoidakseen ilma-

rakoa mahdollistaen lämmön siirtymisen ja sulan sekoittumisen.  

 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa ilmaraottomassa liitoksessa havaittiin, että tehon nous-

tessa riittävästi lasersäde ei läpäise päällimmäistä kappaletta kokonaan, vaan osa sä-

teestä absorboituu läpinäkyvän kappaleen pinnalle (kuva 40). Säteen absorboitumi-

nen kappaleen pintaan johtuu siitä, että lasersäde ei läpäise täysin läpinäkyvää kappa-

letta, vaan osa säteestä absorboituu aina kappaleen pinnalle. Nostettaessa tehoa riit-

tävästi absorboituvan säteen energia kasvaa niin suureksi, että lämpömäärä on riittä-

vä aiheuttamaan muutoksia läpinäkyvän kappaleen pintaan. Hitsauskokeissa nopeu-

della 3 m/min hitsattaessa osa säteestä absorboitui päällimmäiseen kappaleeseen 

42 W:n teholla. Absorboitumista ei ollut havaittavissa kuin noin 1 cm:n matkalla hit-

sissä. Tätä ilmiötä ei ollut havaittavissa muilla hitsausnopeuden arvoilla samalla 

ominaisenergian määrällä. Lasersäteen absorboitumiseen läpäisevän kappaleen pin-

taan saattaa vaikuttaa myös materiaalin epähomogeenisuus. Todennäköisesti tämän 
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vuoksi ilmiö oli havaittavissa vain yhdellä hitsausnopeudella ja ainoastaan osassa 

hitsiä. 

 

Absorboitunut       Hitsi 

 
Kuva 40. Lasersäde absorboitunut päällimmäisen kappaleen pinnalle (ilmara-

ko 0 mm, hitsausnopeus 3 m/min ja laserteho 42 W). 

 

Myös ilmarakokokeissa suurilla tehoilla hitsattaessa oli havaittavissa lasersäteen ab-

sorboitumista päällimmäisen, läpäisevän kappaleen pintaan. Ilmarakokokeissa oli 

selkeämmin havaittavissa se, että absorboituminen riippui käytetystä hitsausnopeu-

desta. Hitsausnopeuden kasvaessa lasersäde alkoi absorboitua läpäisevän kappaleen 

pintaan pienemmillä ominaisenergian arvoilla kuin alhaisemmilla nopeuksilla. Tästä 

voidaan päätellä, että hitsausnopeuden kasvaessa lasersäteen absorboituminen läpäi-

sevään kappaleeseen on suurempaa kuin pienemmillä nopeuksilla samalla ominais-

energian arvolla. Suuremmilla hitsausnopeuksilla sama energia tuodaan lyhyemmäs-

sä ajassa liitoskohtaan, jolloin tarvittava hitsausteho on suurempi ja lämpötila saattaa 

nousta korkeammaksi. 

 

Myös ilmaraolla oli vaikutusta lasersäteen absorboitumiseen läpäisevän kappaleen 

pintaan. Ilmaraon kasvaessa absorboitumista tapahtui pienemmillä ominaisenergian 

arvoilla ja siten pienemmillä tehoilla. Ilmaraollisissa hitseissä suurilla tehoilla oli 

myös havaittavissa, että säde läpäisi päällimmäisen materiaalin, mutta tehon suuruu-

den vuoksi materiaali tuhoutui liitospinnoilta ja kappaleet eivät jääneet kiinni toisiin-

sa (kuva 41). 
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Kuva 41. Materiaali on tuhoutunut, jolloin liitosta ei ole muodostunut (vasemmalla 

absorboiva kappale, oikealla läpinäkyvä kappale). 

 

Ilmaraon ja nopeuden kasvaessa hitsausparametri-ikkuna kapeni hyvin paljon. Esi-

merkiksi hitsattaessa 0,12 mm:n ilmaraolla hitsausnopeudella 5 m/min saatiin ainoas-

taan kahdella tehon arvolla onnistuneet hitsit, muut liitokset eivät jääneet kiinni toi-

siinsa. 

 

 

9.1.2 Clearweld-kokeet 

 

Clearweld-kokeissa esiintyi monenlaisia ongelmia, jotka vaikuttivat kokeista saatui-

hin tuloksiin. Absorboiva väriaine toimitettiin tussina ja levitys tapahtui myös sillä. 

Tussilla tasaisen väriainekerroksen aikaansaaminen oli vaikeaa. Väriainetta piti levit-

tää useita kerroksia, jotta lasersäde saatiin absorboitumaan riittävästi kappaleiden 

liitospinnalle. Tällöin väriainekerroksesta tuli hyvin epätasainen. Lisäksi tussiin tart-

tui helposti koekappaleen pinnalta epäpuhtauksia, jolloin levitettäessä väriainetta 

seuraaviin kappaleisiin tussista siirtyi epäpuhtauksia koekappaleen pinnalle levitettä-

vään väriainekerrokseen. Hitsattaessa tällaista hitsiä lasersäde absorboitui epäpuhta-

uksiin enemmän kuin väriaineeseen ja nämä kohdat paloivat, jolloin epäpuhtaudet 

näkyivät hitsissä tummina pisteinä. 

 

Kokeissa havaittiin, että samoilla parametreilla hitsatuista liitoksista saattoi tulla hy-

vinkin erilaisia. Välillä lasersäde ei absorboitunut riittävästi väriaineeseen ja liitosta 

ei muodostunut, kun taas toisaalta samoilla arvoilla hitsattaessa liitoksesta tuli hyvin-

kin kestävä. Tähän oli syynä todennäköisesti väriainekerroksen epätasainen paksuus. 
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Koska kunnollisia koesarjoja oli vaikea hitsata väriaineen levityksessä esiintyvien 

ongelmien vuoksi, hitsattiin koehitsit ainoastaan kahdella eri hitsausteholla. Kokeista 

saatuja tuloksia verrattiin jatkuvan hitsauksen kokeisiin. Käytetyt tehot olivat 25 W 

ja 30 W ja hitsausnopeus 1 m/min. Tällä tehoalueella, säteen koolla 3 mm x 3 mm 

säteen tehotiheys oli 2,8-3,3 W/mm2. Jatkuvan hitsauksen kokeissa samalla hitsaus-

nopeudella käytetty tehoalue oli 2-14 W ja tehotiheys säteen koolla 1 mm x 1 mm oli 

2-14 W/mm2.  

 

 

9.2 Hitsin lujuus ja vetokokeet 
 

Vetokokeista saadut tulokset noudattivat kirjallisuuden tuloksia, joiden mukaan hit-

sin lujuus kasvaa tiettyyn pisteeseen asti tehoa lisättäessä ja tämän jälkeen lujuus al-

kaa laskea, kun tehoa lisätään edelleen. Ominaisenergian avulla saatiin vertailtua eri 

koesarjojen hitsien vetolujuuksia keskenään. Vetokokeista saaduissa murtovenymissä 

ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja ja pääsääntöisesti kaikki vetokoesauvat irtosi-

vat liitoksesta. 

 

 

9.2.1 Jatkuva hitsaus 

 

Jatkuvan hitsauksen ilmaraottoman liitoksen kokeissa havaittiin, että hitsin lujuus 

riippuu käytetystä ominaisenergiasta ja siten käytetystä hitsaustehosta ja -nopeudesta. 

Näistä kokeista saadut tulokset noudattivat hyvin selkeästi kirjallisuuden tuloksia 

/13, s. 384; 21/. Hitsin lujuus kasvaa tiettyyn pisteeseen asti tehoa lisättäessä. Tämän 

jälkeen materiaali alkaa tuhoutua ja hitsin lujuus pienenee. Pienellä teholla hitsattaes-

sa liitokseen tuotava energia ei saa aikaan riittävää sulamista ja materiaalien sekoit-

tumista, jolloin hitsistä tulee heikko. Tehoa nostettaessa materiaali sulaa enemmän ja 

sekoittuminen alkaa olla riittävää, jolloin hitsin lujuusarvot kasvavat. Tehon noustes-

sa edelleen materiaali alkaa tuhoutua ja tämä alentaa hitsin lujuutta.  
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Eri nopeuksilla hitsatuista kokeista havaittiin, että kaikilla nopeuksilla paras hitsin 

lujuus saavutettiin samalla ominaisenergia-alueella noin 240-420 J/m (kuva 42). 

Myös suurin saavutettu hitsin lujuus oli kaikilla nopeuksilla samaa suuruusluokkaa 

noin 26 N/mm2. Tällöin samalla ominaisenergian arvolla kappaleeseen tuotu lämpö-

energia on sama kaikilla hitsausnopeuksilla, mistä voidaan päätellä, että ilmaraotto-

massa liitoksessa hitsausnopeudella ei ole juurikaan vaikutusta suurimpaan saavutet-

tavaan hitsin lujuuteen. Kuitenkin pienillä ja suurilla ominaisenergian arvoilla hitsin 

lujuuksissa oli eroja eri hitsausnopeuksilla. Kuvaajasta havaitaan, että hitsausnopeu-

den kasvaessa lujuuskäyrän kasvu ja lasku muuttuu jyrkemmäksi. Suuremmalla hit-

sausnopeudella, pienillä ja suurilla tehon arvoilla saadaan aikaan heikompi hitsi kuin 

pienemmällä hitsausnopeudella. Hitsattaessa suurilla nopeuksilla sama lämpöenergia 

on tuotava lyhyemmässä ajassa liitoskohtaan, jolloin materiaalit eivät ehdi sulaa ja 

sekoittua riittävästi. Tämä on havaittavissa hitsattaessa pienillä tehoilla. Lisäksi suu-

rilla nopeuksilla lasersäde saattaa absorboitua enemmän läpäisevän kappaleen pin-

taan kuin pienillä nopeuksilla, jolloin liitoksesta tulee heikompi. Suurella hitsausno-

peudella käytetyt tehot ovat suurempia ja kappaleeseen kohdistuva lämpöenergia voi 

olla suurempi kuin alhaisimmilla nopeuksilla. Tällöin suuremmilla tehoilla hitsi tu-

houtuu enemmän.  
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Kuva 42. Hitsin lujuuden riippuvuus lasersäteen ominaisenergiasta eri hitsausnope-

uksilla jatkuvassa hitsauksessa ilmaraottomalla liitoksella. 
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Myös ilmarakokokeissa oli havaittavissa, että tehoa lisättäessä hitsin lujuus kasvoi 

tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen lujuus alkoi laskea. Kun kappaleiden välissä oli 

ilmarako, oli hitsien lujuuksien välillä huomattavasti enemmän eroa eri hitsausnope-

uksilla kuin ilmaraottomassa liitoksessa. Kuvassa 43 olevasta kuvaajasta voidaan ha-

vaita, että hitsausnopeuden kasvaessa liitoksen lujuus heikkenee, kun kappaleiden 

välillä on ilmarakoa. Kuvaaja on koesarjasta, jossa kappaleiden välissä oli ilmarakoa 

0,06 mm. Myös ilmaraon ollessa 0,12 mm oli havaittavissa, että nopeuden kasvaessa 

liitoksen lujuus heikkeni. Kun liitettävien kappaleiden välissä on ilmarako, hitsaus-

nopeuden vaikutus lämmön siirtymiseen ja materiaalien sekoittumiseen korostuu. 

Ilmaraon vaikutuksesta lämmön siirtyminen on heikompaa ja nopeuden kasvaessa 

lämmön siirtyminen ja materiaalien sulaminen heikkenee entisestään, minkä vuoksi 

hitsien lujuusarvot pienenevät. 
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Kuva 43. Hitsin lujuuden riippuvuus lasersäteen ominaisenergiasta jatkuvassa hitsa-

uksessa eri hitsausnopeuksilla, kun kappaleiden välillä on ilmarakoa 0,06 mm. 

 

Myös ilmaraon suuruus vaikutti hitsien lujuuksiin. Kun käytettiin samaa hitsausno-

peutta, ilmaraon kasvaessa hitsin lujuusarvot laskivat. Kullakin hitsausnopeudella 

parhaat lujuudet saavutettiin kuitenkin samalla ominaisenergia-alueella noin 240-

420 J/m. Ilmaraon kasvaessa sulan laajeneminen ei ole riittävää kompensoimaan il-

marakoa, jolloin lämmönsiirtyminen ja sulien sekoittuminen heikentyvät ja hitsin 
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lujuusarvot laskevat. Tämä havaitaan kuvassa 44 esitetystä kuvaajasta, joka kuvaa 

hitsin lujuuden riippuvuutta kappaleiden välissä olevasta ilmaraosta, kun hitsausno-

peutena oli 3 m/min. Kuvaajasta havaitaan myös, että 0,12 mm:n ilmaraolla hitsin 

lujuusarvot ovat hyvin alhaiset. Tällä ilmaraolla kaikkien koesarjojen hitsien lujuudet 

olivat heikkoja. 
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Kuva 44. Hitsin lujuuden riippuvuus ilmaraosta eri ominaisenergian arvoilla jatku-

vassa hitsauksessa, kun hitsausnopeus on 3 m/min. 

 

Vetokokeissa kaikki jatkuvalla hitsauksella hitsatut liitokset murtuivat liitoksesta eli 

kappaleen heikoin kohta oli hitsi. Koemateriaaleista heikomman materiaalin veto-

murtolujuus on 45 N/mm2. Lujimmat hitsit saatiin aikaiseksi ilmaraottomalla liitok-

sella ominaisenergian arvolla 240-420 J/m, jolloin hitsin lujuus heikommasta perus-

aineesta oli 51-58 %. Ilmaraollisissa liitoksissa paras lujuusarvo saavutettiin ominais-

energialla 300-420 J/m. Tällöin hitsin lujuus heikommasta perusaineesta oli 

0,06 mm:n ilmaraolla 34-53 % ja 0,12 mm:n ilmaraolla 8-36 %. 
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9.2.2 Puolisimultaanihitsaus 

 

Puolisimultaanihitsauskokeissa oli havaittavissa, että tehon noustessa riittävästi läh-

tivät hitsin lujuusarvot laskuun. Suuremmalla hitsausnopeudella samalla pyyh-

käisyjen määrällä ja samalla ominaisenergialla saavutettiin alhaisempi lujuus kuin 

pienemmillä nopeuksilla (kuva 45). Puolisimultaanihitsauksessa alhaisempaan lujuu-

teen nopeuden noustessa vaikuttaa lasersäteen absorboituminen samalla tavalla kuin 

jatkuvassa hitsauksessakin. Lisäksi suuremmalla hitsausnopeudella tarvittava teho on 

suurempi ja lämpöenergia on tuotava hitsauskohtaan lyhyemmässä ajassa. Tällöin 

kappaleeseen saattaa muodostua korkeita lämpötiloja ja hitsi voi tuhoutua helpom-

min. 
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Kuva 45. Hitsin lujuuden riippuvuus ominaisenergiasta puolisimultaanihitsauksessa 

eri hitsausnopeuksilla kun pyyhkäisyjen määrä on 50. 

 

Kuvassa 46 on esitetty hitsin vetolujuuden riippuvuus säteen ominaisenergiasta eri 

pyyhkäisymäärillä hitsausnopeudella 240 m/min. Kuvaajassa on esitetty havainnolli-

suuden vuoksi myös 20 pyyhkäisyllä hitsattu koesarja, vaikka näissä kokeissa läpäi-

sevänä materiaalina on ollut polykarbonaatin sijasta PMMA. Eri materiaalista johtu-

en 20 pyyhkäisyllä lujuusarvot saattavat käyttäytyä hieman eri tavalla kuin muilla 
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pyyhkäisyjen määrillä, mutta käyristä saa kuitenkin selville pyyhkäisyjen määrän 

vaikutuksen. Kokeista saaduista tuloksista oli havaittavissa, että suuremmalla pyyh-

käisyjen määrällä samalla hitsausnopeudella ja samalla ominaisenergialla hitsin lu-

juudet olivat suurempia kuin pienemmällä pyyhkäisyjen määrällä. Tällöin tarvittava 

lämpöenergia tuodaan hitsiin useammassa osassa ja pidemmässä ajassa, jolloin mate-

riaali ehtii jäähtyä hieman pyyhkäisyjen välillä. Hitsi lämpenee myös hitaammin, jol-

loin korkeita lämpötilapiikkejä ei esiinny ja hitsi ei tuhoudu niin helposti. Lisäksi 

pienemmällä pyyhkäisyjen määrällä hitsausteho on suurempi. Tällöin säteen tehoja-

kauma ei ole tasainen ja myös hitsistä tulee lujuudeltaan epätasainen. Tämä voi aihe-

uttaa hitsiin heikomman lujuuden kuin suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä pienem-

mällä teholla ja siten tasaisemmalla tehojakaumalla hitsattuun hitsiin. Myös ominais-

energian laskentatapa saattaa vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Ominaisenergian laskemi-

sessa ei ole huomioitu pyyhkäisyjen välillä tapahtuvaa materiaalin jäähtymistä, jonka 

vuoksi suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä saattaa laskettu ominaisenergia olla to-

dellista ominaisenergiaa suurempi. Tämä voi aiheuttaa lujuuskäyrien siirtymisen oi-

kealle eli suurempaan ominaisenergiaan päin.  
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Kuva 46. Hitsin lujuuden riippuvuus ominaisenergiasta puolisimultaanihitsauksessa 

eri pyyhkäisyjen määrillä, kun hitsausnopeus on 240 m/min. 
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Lasersäteen tehotiheys vaikuttaa hitsien lujuusarvoihin. Pienillä tehoilla hitsattaessa 

säteen tehojakauma on tasaisempi kuin suurilla, ja siten hitsistä tulee lujuudeltaan 

tasainen, vaikka hitsin leveys on pienempi. Tehon kasvaessa hitsin leveys kasvaa ja 

tehojakauma muuttuu epätasaisemmaksi. Tällöin hitsin keskiosaan vaikuttaa suu-

rempi energia kuin reunoille ja hitsistä tulee myös lujuudeltaan epätasaisempi. Tä-

män vuoksi tasaisemmalla tehotiheydellä hitsatusta kapeasta hitsistä tulee lujuudel-

taan parempi kuin leveästä hitsistä, jossa tehojakauma ei ole tasainen. 

 

Puolisimultaanihitsausta ja jatkuvaa hitsausta verrattaessa (kuva 47) havaitaan, että 

puolisimultaanihitsauksessa lujuus ei laske yhtä jyrkästi kuin jatkuvassa hitsauksessa. 

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että puolisimultaanihitsauksessa lämpö tuodaan 

kappaleeseen tasaisemmin, jolloin materiaalin lämpötila kohoaa hitaammin ja tuhou-

tuminen on hitaampaa. Kuvaajasta havaitaan myös, että suurimmat lujuusarvot saa-

vutetaan hieman eri ominaisenergialla; puolisimultaanihitsauksessa paras lujuus saa-

vutetaan suuremmalla ominaisenergialla kuin jatkuvassa hitsauksessa. Tämä johtuu 

todennäköisesti puolisimultaanihitsauksen ominaisenergian laskutavasta, joka ei 

huomioi pyyhkäisyjen välillä tapahtuvaa jäähtymistä. Kun jäähtyminen huomioitai-

siin, parhaimmat lujuusarvot saavutettaisiin todennäköisesti puolisimultaanihitsauk-

sessa ja jatkuvassa hitsauksessa samalla ominaisenergia-alueella. 
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Kuva 47. Jatkuvan ja puolisimultaanihitsauksen lujuusarvojen vertailua. 

 

 

9.2.3 Clearweld-kokeet 

 

Clearweld-menetelmällä hitsattiin ainoastaan kahdella parametriyhdistelmällä yh-

teensä kuusi hitsiä, joiden tuloksia verrattiin jatkuvasta hitsauksesta saatuihin tulok-

siin. Hitsit hitsattiin nopeudella 1 m/min 25 W:n ja 30 W:n tehoilla. Hitsien lujuusar-

vot on esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Clearweld-kokeiden lujuusarvoja. 

Laserteho [W] 25 25 25 30 30 30 

Vetolujuus [N/mm2] 24,2 19,8 18,4 23,5 25,1 25,2 
 

Samalla laserteholla hitsien vetolujuuksissa oli havaittavissa eroja. Erot johtuivat ab-

sorboivan väriaineen levittämisessä esiintyneistä ongelmista. Koska absorboivaa vä-

riainetta oli vaikeaa saada levitettyä yhtä paksua ja tasaista kerrosta jokaiseen koe-

kappaleeseen, absorboitui lasersäde eri tavalla kappaleisiin väriainekerroksen pak-

suudesta riippuen. 
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Kun verrataan saatuja lujuusarvoja jatkuvaan hitsaukseen, nopeudella 1 m/min hitsa-

tuissa hitseissä sama lujuus saavutettiin lasertehoilla 2-4 W. Jatkuvassa hitsauksessa 

säteen koko oli 1 mm x 1 mm, jolloin tehotiheys kyseisellä tehoalueella oli 2-

4 W/mm2. Clearweld-menetelmällä tehoalueella 25-30 W tehotiheys oli 2,8-

3,3 W/mm2 kun säteen koko oli 3 mm x 3 mm. Tällöin Clearweld-menetelmällä tar-

vittavat lasertehot olivat samaa suuruusluokkaa verrattuna jatkuvaan hitsaukseen, 

jossa toinen materiaali oli lasersädettä absorboivaa. 

 

 

9.3 Hitsin leveys 
 

Hitsin leveyttä tutkittaessa havaittiin, että leveys riippuu säteen ominaisenergiasta. 

Ominaisenergian kasvaessa hitsin leveys kasvaa logaritmisesti. Ilmiö oli havaittavis-

sa sekä jatkuvan hitsauksen eri ilmarakokokeissa että puolisimultaanihitsauskokeissa. 

Hitsin leveydellä ja hitsin lujuudella sen sijaan ei ollut riippuvuutta keskenään. Vaik-

ka materiaali alkoi tuhoutua ja hitsin lujuus heikentyä tietyssä pisteessä, hitsin leveys 

ei kuitenkaan pienentynyt. 

 

 

9.3.1 Jatkuva hitsaus 

 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa hitsin leveys riippui suoraan kappaleeseen kohdistuvas-

ta säteen ominaisenergiasta. Käytettäessä samaa ominaisenergiaa hitsin leveys oli 

sama huolimatta eri hitsausnopeuksista, kuten kuvasta 48 havaitaan. Myöskään tu-

houtuneen hitsin määrä ei laskenut hitsin leveyttä, koska hitsin leveys ei muutu mate-

riaalin tuhoutuessa.  
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Kuva 48. Hitsin leveyden riippuvuus säteen ominaisenergiasta eri hitsausnopeuksilla 

jatkuvassa hitsauksessa ilmaraottomilla liitoksilla. 

 

Hitsattavien kappaleiden välissä olevalla ilmaraolla ei ollut vaikutusta hitsin levey-

teen, kuten kuvasta 49 havaitaan. Kuvassa on kolme käyrää eri ilmaraoilla jatkuvan 

hitsauksen kokeista hitsausnopeudella 1 m/min. Pieni ero hitsin leveydessä eri ilma-

rakojen arvoilla voi johtua hitsauskokeissa tai leveyden mittauksessa mahdollisesti 

esiintyneistä virheistä, sillä ilmaraon kasvaessa hitsin leveydessä ei tapahdu selvää 

muutosta kumpaakaan suuntaan. Kuvaajista havaitaan, että ominaisenergian kasvaes-

sa hitsin leveys kasvaa logaritmisesti.  
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Kuva 49. Hitsin leveyden riippuvuus säteen ominaisenergiasta eri ilmaraoilla jatku-

vassa hitsauksessa hitsausnopeudella 1 m/min. 

 

 

9.3.2 Puolisimultaanihitsaus 

 

Puolisimultaanihitsauksessa hitsin leveys kasvoi logaritmisesti ominaisenergian kas-

vaessa. Hitsauskokeilla saaduissa tuloksissa ei hitsin leveys ole puolisimultaanihitsa-

uksessa kuitenkaan aivan samalla tavalla yhtenäinen eri nopeuksilla samalla ominais-

energian arvolla kuin jatkuvassa hitsauksessa. Kuten kuvasta 50 havaitaan, kasvaa 

hitsin leveys hitsausnopeuden noustessa. Tämä on havaittavissa molemmilla kokeissa 

käytetyillä pyyhkäisymäärillä. Lisäksi on havaittavissa, että pyyhkäisyjen määrän 

noustessa hitsin leveys pienenee. Samalla ominaisenergialla pienemmällä pyyh-

käisyjen määrällä on käytettävä suurempaa hitsaustehoa kuin suuremmalla pyyh-

käisyjen määrällä. Tällöin suurempi teho aiheuttaa leveämmän hitsin.  



 82

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

2.10

300.0 500.0 700.0 900.0 1100.0 1300.0 1500.0 1700.0

Säteen ominaisenergia [J/m]

Hi
ts

in
 le

ve
ys

 [m
m

]

120 m/min (50)
240 m/min (50)
360 m/min (50)
120 m/min (100)  
240 m/min (100)  
360 m/min (100)  

 
Kuva 50. Hitsin leveyden riippuvuus säteen ominaisenergiasta puolisimultaanihitsa-

uksessa eri hitsausnopeuksilla ja pyyhkäisyjen määrillä. 

 

 

9.4 Hitsin tuhoutuminen sekä huokoset ja niiden vaikutus hitsin 

lujuuteen 
 

Kun hitsaustehoa nostettiin riittävästi, alkoi hitsissä esiintyä tuhoutumista sekä huo-

kosia. Samanaikaisesti myös hitsin lujuus lähti laskuun. Kun tehoa kasvatettiin edel-

leen, tuhoutunut alue ja huokosten määrä hitsissä alkoivat lisääntyä. Samalla hitsin 

lujuus laski edelleen. Kun kappaleiden välissä oli ilmarako, pienillä tehon arvoilla 

hitsissä oli havaittavissa ilmakuplia, jotka hävisivät tehoa nostettaessa. Nostettaessa 

tehoa edelleen hitsiin alkoi muodostua huokosia ja tuhoutumista. Puolisimultaanihit-

sauksessa lujuuden lasku ja huokosten määrä eivät riippuneet toisistaan, toisin kuin 

jatkuvassa hitsauksessa. Hitsissä alkoi esiintyä huokosia vasta lujuuden laskettua 

jonkin verran.  

 

Sekä tuhoutunut alue että huokoset olivat kaikissa koehitseissä hitsin keskellä. Tämä 

johtui diodilaserin säteen tehotiheyden epätasaisuudesta. Säteen tehotiheys on kes-
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kellä suurempi, minkä vuoksi hitsin tuhoutuminen alkoi näkyä ensin hitsin keski-

osassa.  

 

 

9.4.1 Jatkuva hitsaus 

 

Ilmaraottomassa liitoksessa ei hitsissä ollut havaittavissa tuhoutumista eikä huokosia 

nostettaessa tehoa tiettyyn ominaisenergiaan asti. Myös tähän ominaisenergiaan asti 

hitsin lujuus kasvoi tehoa nostettaessa. Kun tehoa kasvatettiin edelleen, hitsissä alkoi 

esiintyä tuhoutumista sekä huokosia ja samalla hitsin lujuus lähti laskuun. Lisättäessä 

tehoa edelleen tuhoutunut alue ja huokosten määrä kasvoivat ja hitsin lujuus pieneni. 

Kuten kuvasta 51 havaitaan, on nopeudella 1 m/min hitsatussa koesarjassa lujuus-

käyrä loivempi kuin muilla hitsausnopeuksilla ja tällä nopeudella hitsin tuhoutumi-

nen alkoi myöhemmin. Hitsausnopeuden kasvaessa sama lämpömäärä on tuotava 

kappaleeseen lyhyemmällä ajanjaksolla ja myös tarvittava laserteho kasvaa, jolloin 

materiaaliin voi kohdistua suurempi lämpötila ja materiaali tuhoutuu enemmän kuin 

pienemmillä nopeuksilla. 
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Kuva 51. Hitsin lujuus ja tuhoutuneen materiaalin määrä jatkuvassa hitsauksessa il-

maraottomalla liitoksella. 
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Tarkasteltaessa hitsejä makrokuvien avulla havaittiin, että tuhoutunut hitsi näkyi hit-

sin pinnasta otetuissa makrokuvissa vaaleampana alueena, kuten myös silmämääräi-

sesti katsottuna. Kun hitseistä tehtiin makrohieet, selvisi, että pinnasta otetuissa mak-

rokuvissa näkyvän vaalean tuhoutuneen alueen kohdalla hitsissä on pitkä huokonen. 

Huokonen oli aina hitsin pinnassa näkyvässä vaaleassa kohdassa ja oli useimmiten 

koko hitsin mittainen. Makrohieistä selvisi, että huokonen oli absorboivan kappaleen 

puolella lähellä liitospintaa, minkä vuoksi se näkyi pinnassa vaaleana alueena. Huo-

kosen muodostuminen johtuu materiaalin liiallisesta lämpenemisestä, jolloin materi-

aali alkaa höyrystyä ja muodostaa kaasuja, jotka aiheuttavat hitsiin huokosia. Koska 

absorboiva materiaali lämpenee hitsauksessa enemmän, muodostuu huokonen tämän 

materiaalin puolelle. Suuremmilla nopeuksilla hitsattaessa havaittiin, että huokosia 

alkoi esiintyä myös kappaleiden liitospinnalla, jolloin yksittäiset huokoset näkyivät 

hitsin pinnasta otetuissa makrokuvissa. Suuremmalla nopeudella hitsattaessa sama 

lämpömäärä on tuotava kappaleeseen lyhyemmässä ajassa, jolloin hetkittäinen läm-

pötila kappaleessa saattaa nousta suuremmaksi kuin pienemmällä nopeudella. Kun 

lämpömäärä on suurempi, siirtyy lämpöä enemmän läpäisevään kappaleeseen, jolloin 

huokosia muodostuu myös kappaleiden liitospinnalle. Ilmaraottomissa liitoksissa no-

peuksilla 1 m/min ja 3 m/min hitsattaessa huokosia oli havaittavissa vain absorboi-

vassa materiaalissa. Kun hitsausnopeus oli 5 m/min, suuremmilla tehoilla alkoi myös 

liitoskohdassa näkyä huokosia. Kuvissa 52-54 on esitetty hitsien pinnasta otettuja 

makrokuvia sekä hitseistä tehtyjä makrohieitä, joista käy ilmi erityyppiset tuhoutu-

misen ja huokoisuuden asteet.  
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Hitsi 

a) b)

 
Kuva 52. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä ei ole havaittavissa tuhoutumista eikä huo-

kosia (hitsausteho 5 W, hitsausnopeus 1 m/min ja ominaisenergia 300 J/m). 

 

 a) b)

 
Kuva 53. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä on huokonen absorboivassa materiaalissa 

(hitsausteho 27 W, hitsausnopeus 3 m/min ja ominaisenergia 540 J/m). 
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 a) b)

 
Kuva 54. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä on huokonen absorboivassa materiaalissa 

sekä huokosia kappaleiden liitospinnalla (hitsausteho 50 W, hitsausnopeus 5 m/min 

ja ominaisenergia 600 J/m). 

 

Ilmaraollisissa hitseissä oli pienillä tehoilla hitsattaessa havaittavissa ilmakuplia. Te-

hon noustessa ilmakuplat hävisivät hitsistä. Tämä johtui siitä, että matalilla tehoilla 

lämpöenergiaa ei ollut riittävästi materiaalien sulamiseen, laajenemiseen ja sekoittu-

miseen. Tällöin ilmaraossa oleva ilma jäi hitsiin ilmakuplina. Tehon noustessa mate-

riaalit sulivat ja laajenivat enemmän ja hitsistä tuli tasainen, eikä siinä esiintynyt il-

makuplia. Kun tehoa nostettiin edelleen, alkoi hitsissä esiintyä tuhoutumista sekä 

huokosia, kuten ilmaraottomissa liitoksissakin. Käytettäessä ilmarakoa, oli hitseissä 

huomattavasti enemmän huokosia kappaleiden liitospinnoilla kuin ilmaraottomissa 

liitoksissa. Kuvassa 55 on esitetty hitsin lujuuden riippuvuus ilmakuplista ja huo-

kosista, kun liitettävien kappaleiden välillä oli ilmarakoa 0,06 mm. Kuten kuvasta 

havaitaan, ilmakuplia oli havaittavissa vielä liitoksen lujimmilla arvoilla. Kun tehoa 

lisättiin niin paljon, että ilmakuplat hävisivät, oli materiaaliin kohdistuva lämpö jo 

niin korkea, että materiaali alkoi tuhoutua. Tällöin tasaisessa ilmakuplattomassa hit-

sissä esiintyi jo tuhoutumista. Makrokuvista havaittiin, että vaalean tuhoutuneen alu-

een kohdalla absorboivassa materiaalissa oli huokonen. Kun kappaleiden välissä on 
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ilmarako, ei hyvää, siistiä hitsiä saada aikaiseksi. Jos hitsissä ei ole ilmakuplia, on 

hitsi jo tuhoutunut ja lujuus hieman laskenut. 
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Kuva 55. Hitsin lujuus ja ilmakuplien sekä huokosten määrä jatkuvassa hitsauksessa, 

kun ilmarako on 0,06 mm. 

 

Ilmaraollisessa liitoksessa oli havaittavissa, että suurilla hitsausnopeuksilla tasainen, 

huokoseton hitsi saavutettiin kapeammalla ominaisenergia-alueella kuin pienillä no-

peuksilla. Kuitenkin ilmakuplien esiintyminen oli lähes samanlaista kaikilla nopeuk-

silla. Kuvissa 56-58 on esitetty hitsin pinnasta otettuja makrokuvia sekä hitsistä teh-

tyjä makrohieitä, joista käy ilmi ilmakuplien ja huokosten esiintyminen. Kaikki kuvi-

en hitsit on hitsattu 0,06 mm:n ilmaraolla. 
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 a) b) 

 
Kuva 56. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä on ilmakuplia kappaleiden liitospinnalla 

(hitsausteho 5 W, hitsausnopeus 1 m/min, ominaisenergia 300 J/m ja ilmarako 

0,06 mm). 

 

a) b) 

 
Kuva 57. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä ei ole havaittavissa ilmakuplia eikä huo-

kosia hitsin pinnassa, ainoastaan huokonen absorboivassa materiaalissa (hitsauste-

ho 8 W, hitsausnopeus 1 m/min, ominaisenergia 480 J/m ja ilmarako 0,06 mm). 

 



 89

 a) b) 

 
Kuva 58. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 40x) b). Hitsissä on huokosia kappaleiden liitospinnalla sekä 

huokonen absorboivassa materiaalissa (hitsausteho 11 W, hitsausnopeus 1 m/min, 

ominaisenergia 660 J/m ja ilmarako 0,06 mm). 

 

Ilmaraon ollessa 0,12 mm ei hitseistä saatu ulkonäöltään siistejä millään tehon ja no-

peuden arvoilla. Kaikissa hitsatuissa liitoksissa oli havaittavissa joko ilmakuplia tai 

huokosia. Tämä näkyi myös hitsien lujuuksissa, jotka olivat huomattavasti alhaisem-

pia kuin muista koesarjoista saadut lujuudet. 

 

 

9.4.2 Puolisimultaanihitsaus 

 

Puolisimultaanihitseissä tuhoutuminen näkyi hitsin liitospinnalla huokosina. Materi-

aalissa ei näkynyt vaaleaa tuhoutunutta aluetta, kuten jatkuvan hitsauksen hitseissä. 

Vaaleaa aluetta hitsissä eli huokosta absorboivassa materiaalissa ei todennäköisesti 

näy siksi, että puolisimultaanihitsauksessa sulamiseen tarvittava energia tuodaan ta-

saisemmin. Tällöin absorboiva materiaali ei lämpene niin nopeasti kuin jatkuvassa 

hitsauksessa, vaan molemmat liitettävät kappaleet lämpenevät lähes samanaikaisesti, 

jolloin tuhoutuminen tapahtuu molemmissa liitettävissä kappaleissa. Puolisimul-

taanihitsauksessa huokosia oli havaittavissa vasta hitsin lujuuden laskettua jo jonkin 
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verran, kun taas jatkuvassa hitsauksessa tuhoutumista näkyi heti lujuusarvojen läh-

dettyä laskuun. Lujuusarvojen laskuun ennen tuhoutuneen hitsin muodostumista on 

syynä diodilasersäteen tehotiheyden epätasainen jakauma ja siten hitsin epätasainen 

lujuus. 

 

Suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä hitsissä oli havaittavissa tuhoutumista vasta 

suuremmilla ominaisenergian arvoilla kuin pienemmällä pyyhkäisyjen määrällä. Tä-

hän saattaa olla syynä ominaisenergian laskentatapa, joka ei huomioi pyyhkäisyjen 

välillä tapahtuvaa jäähtymistä. Kuvassa 59 on esitetty puolisimultaanihitsauksen lu-

juusarvoja ja tuhoutumisen määrää. Kuvassa on esitetty vertailun vuoksi 20 pyyh-

käisyllä hitsatut koesarjat, joissa materiaalina on käytetty polykarbonaatin sijasta 

PMMA:ta. Tuhoutumiserot suurempien pyyhkäisyjen koesarjoihin verrattuna voivat 

johtua eri materiaalin käytöstä. Kuvassa 60 on esitetty hitsin poikkileikkauksen mak-

rohie ja hitsin pinnasta otettu makrokuva. Kuvissa on havaittavissa huokosia hitsin 

liitospinnalla. Kun makrohiettä verrataan jatkuvan hitsauksen makrohiekuviin havai-

taan, että puolisimultaanihitsauksessa materiaalit sekoittuvat enemmän. Materiaalien 

parempi sekoittuminen puolisimultaanihitsauksessa johtuu hitaammasta lämmön-

tuonnista, jonka vuoksi materiaaleilla on enemmän aikaa sekoittua kuin jatkuvassa 

hitsauksessa. 
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Kuva 59. Hitsin lujuus sekä huokosten määrä puolisimultaanihitsauksessa. 

 

 a) b) b) 

 
Kuva 60. Makrohie hitsin poikkileikkauksesta (suurennos 25x) a) ja makrokuva hit-

sin pinnasta (suurennos 30x) b). Hitsissä on huokosia kappaleiden liitospinnalla (hit-

sausnopeus 360 m/min, pyyhkäisyjen määrä 50, hitsausteho 120 W ja ominaisener-

gia 1000 J/m). 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Jatkuvan hitsauksen kokeista saadut tulokset noudattivat hyvin tarkasti kirjallisuuden 

tuloksia, joiden mukaan hitsin lujuus kasvaa hitsaustehoa nostettaessa tiettyyn pistee-

seen asti. Tämän jälkeen tehon kasvaessa hitsin lujuus lähtee laskuun ja hitsissä alkaa 

esiintyä tuhoutumista sekä huokosia. Puolisimultaanihitsauksessa hitsin tuhoutumi-

nen alkoi vasta lujuuden laskettua jonkin verran. 

 

Kaikissa hitsatuissa kokeissa havaittiin, että hitsausnopeuden kasvaessa hitsin lujuus 

laskee. Kuitenkin paras hitsin lujuus saavutetaan kullakin hitsausnopeudella samalla 

ominaisenergia-alueella. Jatkuvassa hitsauksessa tämä ominaisenergia-alue oli 240-

420 J/m. Jatkuvan hitsauksen ilmaraottoman liitoksen kokeissa hitsausnopeuden vai-

kutus hitsin lujuuteen oli havaittavissa parhaiten pienillä ja suurilla tehoilla. Parhais-

sa lujuusarvoissa ei sen sijaan ollut eroja, vaan ne olivat samaa suuruusluokkaa noin 

51-58 % heikommasta perusaineesta. Kun liitettävien kappaleiden välissä oli ilmara-

ko, oli nopeuden vaikutus hitsin lujuuteen huomattavasti suurempi. Näissä koesar-

joissa oli havaittavissa nopeuksien välillä eroja suurimmillakin lujuusarvoilla. Myös 

puolisimultaanihitsauksessa havaittiin hitsin lujuuden laskevan hitsausnopeuden kas-

vaessa. Nopeuden kasvaessa säde absorboituu todennäköisesti läpäisevään kappalee-

seen enemmän, jolloin pienillä tehoilla lämpöä ei siirry riittävästi absorboivaan kap-

paleeseen ja hitsistä jää heikompi. Nopeuden kasvaessa tarvittava hitsausteho on suu-

rempi, jolloin suurilla tehoilla hitsattaessa lämpötila saattaa olla suurempi ja materi-

aali tuhoutuu enemmän. Nämä seikat aiheuttavat hitsin lujuuden pienenemisen hit-

sausnopeutta nostettaessa. 

 

Kappaleiden välissä oleva ilmarako vaikutti hitsin lujuuteen. Suuremmalla ilmaraolla 

hitsin lujuusarvot olivat pienemmät kuin pienemmällä ilmaraolla. Sulan laajenemi-

nen kompensoi joissain määrin ilmarakoa, mutta lämmön siirtyminen ja sulan sekoit-

tuminen olivat kuitenkin heikompia kuin ilmaraottomassa liitoksessa. Tämän vuoksi 

ilmaraon kasvaessa hitsin lujuusarvot laskevat. Hitsaustehoa nostettaessa sulan laaje-

neminen lisääntyy, mutta tehoa nostamalla ei kuitenkaan aina pystytä kompensoi-
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maan ilmarakoa ja tehon noustessa riittävästi alkaa materiaalissa tapahtua hajoamista 

ja lujuusarvot lähtevät laskuun. 

 

Puolisimultaanihitsauksessa hitsausnopeuden lisäksi hitsin lujuuteen vaikutti pyyh-

käisyjen määrä. Pyyhkäisyjen määrän kasvaessa hitsin lujuudet kasvoivat. Suurem-

malla pyyhkäisyjen määrällä tarvittava laserteho on pienempi kuin pienemmällä 

pyyhkäisyjen määrällä samalla ominaisenergialla. Suuremmalla laserteholla säteen 

tehojakauma ei ole tasainen ja hitsistä tulee lujuudeltaan epätasainen ja siten myös 

heikompi kuin pienellä teholla. Suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä materiaali läm-

penee myös pidemmässä ajassa ja hitaammin, jolloin suuria lämpötilapiikkejä ei syn-

ny eikä materiaali tuhoudu. Tuloksiin saattoi vaikuttaa myös ominaisenergian lasku-

tapa, joka ei huomioi pyyhkäisyjen välillä tapahtuvaa jäähtymistä. 

 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa suurilla hitsaustehoilla oli havaittavissa materiaalin ab-

sorboitumista päällimmäisen, läpäisevän kappaleen pintaan. Säteen absorboituminen 

kappaleen pintaan johtui siitä, että lasersäde ei läpäise täysin läpinäkyvää kappaletta, 

vaan osa säteestä absorboituu aina kappaleen pinnalle. Suurilla tehon arvoilla absor-

boituvan säteen energia on kasvanut niin suureksi, että lämpömäärä on riittävä aihe-

uttamaan muutoksia läpinäkyvän kappaleen pintaan.  

 

Jatkuvaan hitsaukseen verrattuna puolisimultaanihitsauksessa lujuuden lasku tehon 

noustessa ei ollut yhtä jyrkkä. Tämä johtuu siitä, että puolisimultaanihitsauksessa 

lämpö tuodaan tasaisemmin kuin jatkuvassa hitsauksessa, jolloin materiaali ei tuhou-

du niin nopeasti. Saatujen tuloksien mukaan puolisimultaanihitsauksessa paras lujuus 

saavutetaan suuremmalla ominaisenergian arvolla kuin jatkuvassa hitsauksessa. Tä-

mä johtuu ominaisenergian laskutavasta, joka ei huomioi pyyhkäisyjen välillä tapah-

tuvaa jäähtymistä. Jos jäähtyminen huomioidaan, saavutetaan parhaat lujuusominai-

suudet todennäköisesti samalla ominaisenergia-alueella. 

 

Hitsin leveydelle ei löytynyt suoraa yhteyttä hitsin lujuuteen. Kaikissa hitsauskokeis-

sa hitsin leveys kasvoi tehon kasvaessa. Leveys oli täysin riippuvainen ominaisener-

giasta eikä hitsausnopeus tai kappaleiden välillä oleva ilmarako vaikuttanut hitsin 
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leveyteen lainkaan, varsinkaan jatkuvassa hitsauksessa. Puolisimultaanihitsauksessa 

oli havaittavissa, että samalla ominaisenergialla suuremmilla nopeuksilla hitsin leve-

ys oli suurempi kuin pienemmillä hitsausnopeuksilla, kun taas suuremmalla pyyh-

käisyjen määrällä hitsin leveys oli pienempi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

suuremmalla pyyhkäisyjen määrällä tarvitaan pienempi hitsausteho, jolloin pienem-

mällä pyyhkäisyjen määrällä suuremmalla teholla hitsistä tulee leveämpi. Myös omi-

naisenergian laskentatapa voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Hitsin tuhoutuminen ei 

vaikuttanut hitsin leveyteen. Leveys kasvoi, vaikka hitsissä alkoi esiintyä tuhoutu-

mista. Materiaali lämpenee asteittain, jolloin materiaalin on sulettava ennen tuhou-

tumista. Hitsin leveys kasvaa kuitenkin logaritmisesti, jolloin pienemmillä tehoilla 

leveyden kasvu on jyrkempää kuin suuremmilla tehon arvoilla. Tähän saattaa olla 

syynä hitsin tuhoutuminen, joka alkaa tietyssä lämpötilassa. Tällöin tehoa lisättäessä 

ei materiaalin sulaminen lisäänny, vaan ainoastaan tuhoutuminen lisääntyy. 

 

Tuhoutuneen hitsin määrällä ja huokosilla oli selkeä yhteys hitsin lujuuteen. Jatkuvan 

hitsauksen kokeissa havaittiin, että hitsin alkaessa tuhoutua, lähti hitsin lujuus sa-

manaikaisesti laskuun. Tehoa nostettaessa hitsin tuhoutuminen lisääntyi ja lujuus 

laski edelleen. Tämä havainto noudattaa hyvin tarkasti kirjallisuudesta löytynyttä 

teoriaa. Hitseistä tehdyistä makrokuvista havaittiin, että hitsissä vaaleana näkyvä tu-

houtunut alue on huokonen, joka on absorboivassa materiaalissa lähellä kappaleiden 

liitospintaa. Huokonen muodostuu materiaalin lämmetessä liikaa, jolloin materiaali 

höyrystyy ja muodostaa kaasuja, jotka jäävät hitsiin huokosina. Kun lämpömäärä 

kasvaa, siirtyy lämpöä enemmän läpäisevään kappaleeseen, jolloin huokosia muo-

dostuu myös kappaleiden liitospinnalle. Liitospinnalla näkyviä huokosia alkoi esiin-

tyä hitsausnopeutta nostettaessa. Suurilla nopeuksilla hitsattaessa kappaleeseen koh-

distuva lämpötila saattaa nousta suuremmaksi, jonka vuoksi materiaali voi tuhoutua 

enemmän kuin pienillä nopeuksilla.  

 

Ilmarakokokeissa havaittiin, että pienillä tehoilla hitsattaessa liitokseen syntyi ilma-

kuplia. Tehon noustessa riittävästi ilmakuplat hävisivät hitsistä, mutta tällöin hitsiin 

alkoi muodostua tuhoutunutta aluetta. Edelleen tehoa nostettaessa hitsiin muodostui 

kappaleiden liitospinnalla olevia huokosia. Pienillä tehoilla hitsattaessa energia ei 
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ollut riittävä materiaalien sulamiseen, laajenemiseen ja sekoittumiseen, jolloin kap-

paleiden välissä oleva ilma jäi liitokseen ilmakuplien muodossa. Suurimmat lujuudet 

saavutettiin, kun liitoksessa oli vielä ilmakuplia. Ilmakuplattomassa liitoksessa oli 

havaittavissa jo tuhoutumista. Kun teho on riittävä kompensoidakseen ilmakuplat 

liitoksessa, on se jo niin suuri, että materiaali alkaa tuhoutua. Tämän vuoksi on tär-

keää, että muovien liittämisessä pyritään ilmaraottomaan liitokseen, sillä lujuudel-

taan ja ulkonäöltään hyvän hitsin saavuttaminen on kokeissa käytetyillä ilmaraoilla 

mahdotonta.  

 

Myös puolisimultaanihitsauksessa oli havaittavissa huokosia hitsissä tehon noustes-

sa. Liitoksessa ei ollut vaaleaa tuhoutunutta aluetta, vaan hitsiin muodostui huokosia 

kappaleiden liitospinnalle. Puolisimultaanihitsauksessa huokosia ei ollut havaittavis-

sa heti hitsien lujuuksien lähdettyä laskuun, vaan huokoset näkyivät vasta lujuusarvo-

jen hieman laskettua. 

 

Clearweld-kokeissa esiintyi monenlaisia ongelmia, jotka vaikuttivat saatuihin koetu-

loksiin. Absorboivan väriaineen levityksen vaikeuden vuoksi samoilla parametreilla 

hitsatuista hitseistä saattoi tulla lujuudeltaan hyvinkin erilaisia. Väriainekerroksesta 

oli vaikea saada tasaista, sillä väriainetta oli levitettävä useampi kerros. Väriaineen 

paksuus vaikutti lasersäteen absorboitumiseen; säde absorboitui paksumpaan kerrok-

seen enemmän kuin ohuempaan. Lisäksi tussista, jolla väriainetta levitettiin, tarttui 

epäpuhtauksia liitokseen. Hitsauskokeista saaduista vertailuarvoista havaittiin kui-

tenkin, että Clearweld-menetelmällä tarvittava laserteho on samaa suuruusluokkaa 

kuin jatkuvassa hitsauksessa. Kirjallisuudesta ei löytynyt Clearweld-kokeiden osalta 

vastaavia ongelmia. 

 

Hitsausparametrialueeseen, jolla saadaan aikaan laadukas hitsi, vaikuttavat hitsauste-

ho, hitsausnopeus, säteen tehotiheys ja ilmarako sekä puolisimultaanihitsauksessa 

pyyhkäisyjen määrä. Hitsausnopeuden ja ilmaraon kasvaessa parametrialue kapenee. 

Paras liitos saadaan aikaiseksi, kun kappaleiden välillä ei ole ilmarakoa. Tällöin 

myös hitsausparametrialue on laajempi. 
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11 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 
 

Jatkuvan hitsauksen kokeissa koesarjojen laajentaminen suuremmalle hitsausnopeus-

alueelle ja erikokoisille säteille on yksi mahdollinen jatkotutkimuksen kohde. Hit-

sausnopeus on usein tarkastelun kohteena, kun tuotantoa pyritään tehostamaan. Tä-

män vuoksi erityisesti teollisuudesta saattaa löytyä kiinnostusta suurempien hitsaus-

nopeuksien käyttömahdollisuutta kohtaan. Myös säteen eri kokojen vaikutusta voi-

daan tutkia. Kokeissa käytetyn lasersäteen poikkileikkaus oli neliön muotoinen 

(1 mm x 1 mm). Jatkotutkimuksissa voitaisiin tutkia suorakaiteen muotoisen säteen 

vaikutusta hitsin laatuun. 

 

Puolisimultaanihitsauksessa ominaisenergian laskentatapa saattoi hieman vääristää 

saatuja tuloksia, sillä laskentatavassa ei huomioitu pyyhkäisyjen välillä tapahtuvaa 

jäähtymistä. Yksi mahdollinen tutkimuskohde on pyyhkäisyjen välillä tapahtuvan 

jäähtymisen määrittäminen ja siten puolisimultaanihitsaukseen soveltuvan ominais-

energian laskentakaavan laatiminen.  

  

Clearweld-kokeissa ongelmana oli absorboivan väriaineen levitys tussilla. Erilaisia 

väriaineen levitystapoja on olemassa ja esimerkiksi mustesuihkutulostimen kaltaisel-

la levityslaitteella saadaan väriainekerros levitettyä tasaisesti. Tällöin Clearweld-

menetelmällä voitaisiin hitsata laajempi koesarja, josta voitaisiin määrittää samoja 

hitsin laatutekijöitä kuin jatkuvan hitsauksen ja puolisimultaanihitsauksen kokeista. 

Koesarjoilla saataisiin laajempi vertailu Clearweld-kokeiden ja jatkuvan hitsauksen 

kokeiden välille.  

 

Hitsauskokeissa tutkittiin ainoastaan yhden materiaaliparin liittämistä. Eräs mahdol-

linen jatkotutkimuskohde on eri materiaalien hitsauksen tutkiminen. Koemateriaalei-

na voidaan käyttää eri materiaalipareja sekä saman materiaalin pigmentoituja ja lä-

pinäkyviä kappaleita. 
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12 YHTEENVETO 
 

Muoveja käytetään laajasti eri teollisuuden aloilla ja niiden liittämiseen on käytössä 

useita erilaisia tekniikoita. Muoveja on hitsattu jo useita vuosia ja myös muovien la-

serhitsausta on käytetty. Menetelmä ei ole saanut kuitenkaan laajaa suosiota teolli-

suudessa. Suuritehoisten diodilasereiden tultua markkinoille muovien laserhitsaus on 

noussut kiinnostuksen kohteeksi diodilasereiden kompaktin koon ja alhaisen hinnan 

vuoksi.  

 

Diplomityössä tutkittiin polymeerien diodilaserhitsausta ja prosessiparametrien vai-

kutusta hitsin laatuun. Kokeissa käytettyjä hitsausmenetelmiä olivat jatkuva hitsaus, 

puolisimultaanihitsaus sekä Clearweld-menetelmä. Saaduista tuloksista tarkasteltiin 

prosessiparametrien vaikutusta hitsin lujuuteen, leveyteen sekä tuhoutuneen hitsin ja 

huokosten määrään. Materiaaleina kokeissa käytettiin polykarbonaattia sekä 

ABS + PC -seosta. 

 

Sekä jatkuvan hitsauksen kokeissa että puolisimultaanihitsauskokeissa hitsin lujuus 

kasvoi hitsaustehoa nostettaessa tiettyyn pisteeseen asti. Tämän jälkeen lujuus lähti 

laskuun, jolloin hitsissä alkoi esiintymään tuhoutumista sekä huokosia. Näissä ko-

keissa oli havaittavissa hitsausnopeuden vaikutus hitsin lujuuteen. Hitsausnopeuden 

kasvaessa hitsin lujuus laski. Myös ilmaraon vaikutus hitsin lujuuteen oli havaittavis-

sa, sillä ilmaraon kasvaessa hitsin lujuusarvot laskivat. Puolisimultaanihitsauksessa 

hitsin lujuuteen vaikutti hitsausnopeuden lisäksi myös pyyhkäisyjen määrä. Suu-

remmalla pyyhkäisyjen määrällä hitsin lujuudet olivat suurempia kuin pienemmällä 

pyyhkäisyjen määrällä. Jatkuvaa hitsausta ja puolisimultaanihitsausta verrattaessa 

huomattiin, että puolisimultaanihitsauksessa lujuuden lasku tehon kasvaessa ei ollut 

yhtä jyrkkää kuin jatkuvassa hitsauksessa. 

 

Hitsin leveydelle ei löytynyt suoraa yhteyttä hitsin lujuuteen. Kaikissa hitsauskokeis-

sa hitsin leveys kasvoi logaritmisesti tehon noustessa. Leveys oli täysin riippuvainen 

ominaisenergiasta eikä materiaalin tuhoutuminen tai huokoset vaikuttaneet millään 

tavalla hitsin leveyden kasvuun. 
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Tuhoutumisen ja huokosten määrällä oli selkeä yhteys hitsin lujuuteen. Jatkuvan hit-

sauksen kokeissa tuhoutunutta materiaalia alkoi esiintymään samanaikaisesti, kun 

hitsin lujuus lähti laskuun. Hitsissä oli havaittavissa ensin vaaleana näkyvää tuhou-

tumista, joka makrohieissä osoittautui absorboivassa materiaalissa olevaksi huoko-

seksi. Suuremmilla tehoilla hitsissä oli myös huokosia kappaleiden liitospinnalla. Il-

marakokokeissa liitoksessa oli havaittavissa aluksi ilmakuplia ja tehon noustessa il-

makuplat hävisivät. Ilmakuplien hävittyä liitoksessa oli kuitenkin tuhoutunutta aluet-

ta ja lujuus alkoi laskea. Lisättäessä tehoa edelleen alkoi kappaleiden liitospinnalla 

esiintymään huokosia. Puolisimultaanihitsauksessa hitsin liitospinnalla oli huokosia. 

Huokoset näkyivät liitoksessa vasta lujuusarvojen laskettua jonkin aikaa. 

 

Clearweld-kokeissa esiintyi monenlaisia ongelmia, jotka vaikuttivat saatuihin tulok-

siin. Ongelmat johtuivat väriaineen levitystavasta. Kokeista saatiin kuitenkin selville, 

että Clearweld-menetelmällä tarvittava teho on samaa suuruusluokkaa kuin jatkuvas-

sa hitsauksessa, jotta saadaan lujuudeltaan samanlainen hitsi. 

 

Hitsausteho, -nopeus, säteen tehotiheys ja ilmarako sekä puolisimultaanihitsauksessa 

pyyhkäisyjen määrä vaikuttavat hitsin laatuun ja hitsausparametrialueeseen. Paramet-

rialue kapenee, kun hitsausnopeus ja ilmarako kasvavat. Paras liitos saadaan aikai-

seksi, kun kappaleiden välillä ei ole ilmarakoa. 
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Liite 1. Jatkuvan hitsauksen koeparametrit 

 

Koesarja 1 Koesarja 2 Koesarja 3

Hitsaus-
nopeus 
[m/min]

Laserteho 
[W]

Hitsaus-
nopeus 
[m/min]

Laserteho 
[W]

Hitsaus-
nopeus 
[m/min]

Laserteho 
[W]

1 2 3 6 5 10 120
1 3 3 9 5 15 180
1 4 3 12 5 20 240
1 5 3 15 5 25 300
1 6 3 18 5 30 360
1 7 3 21 5 35 420
1 8 3 24 5 40 480
1 9 3 27 5 45 540
1 10 3 30 5 50 600
1 11 3 33 5 55 660
1 12 3 36 5 60 720
1 13 3 39 5 65 780
1 14 3 42 5 70 840

Säteen 
ominais-
energia 

[J/m]

 
 

 

 

 

 

 



Liite 2. Puolisimultaanihitsauksen koeparametrit 

 

50 pyyhkäisyä 100 pyyhkäisyä
Hitsaus-
nopeus 
[m/min]

Laserteho 
[W]

Hitsaus-
aika [s]

Hitsaus-
nopeus 
[m/min]

Laserteho 
[W]

Hitsaus-
aika [s]

120 20 4 500.0 120 15 8.0 750.0
120 30 4 750.0 120 20 8.0 1000.0
120 40 4 1000.0 120 22.5 8.0 1125.0
120 45 4 1125.0 120 25 8.0 1250.0
120 50 4 1250.0 120 27.5 8.0 1375.0
120 60 4 1500.0 120 30 8.0 1500.0
120 70 4 1750.0 120 35 8.0 1750.0
240 30 2 375.0 240 20 4.0 500.0
240 40 2 500.0 240 30 4.0 750.0
240 50 2 625.0 240 35 4.0 883.8
240 60 2 750.0 240 40 4.0 1000.0
240 70 2 875.0 240 45 4.0 1125.0
240 80 2 1000.0 240 50 4.0 1250.0
240 100 2 1250.0 240 60 4.0 1500.0
360 40 1.3 333.3 240 70 4.0 1750.0
360 60 1.3 500.0 360 30 2.7 500.0
360 80 1.3 666.7 360 40 2.7 666.7
360 90 1.3 750.0 360 45 2.7 750.0
360 100 1.3 833.3 360 50 2.7 833.3
360 120 1.3 1000.0 360 55 2.7 916.7
360 140 1.3 1166.7 360 60 2.7 1000.0

360 90 2.7 1500.0
360 100 2.7 1666.7

Säteen 
ominais-
energia 

[J/m]

Säteen 
ominais-
energia 

[J/m]

 
 

  

 

 




