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Hitsaavassa teollisuudessa kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää hitsauksen 

tehokkuuden nostoa. Niinpä metalliteollisuus etsii kuumeisesti uusia yhä 

tehokkaampia hitsausmenetelmiä. CO2-laserin ja MAG:in yhdistelmän 

muodostamalla hybridihitsauksella saadaan aikaan syvä tunkeuma kuten 

laserhitsauksessa, mutta sallitaan laserhitsausta väljemmät railotoleranssit. 

Samalla muodonmuutokset vähenevät huomattavasti verrattuna perinteiseen 

kaarihitsaukseen. 

 

Kaariavusteisessa laserhitsauksessa yhdistetään laserhitsaukseen perinteinen 

kaarihitsaus eli MIG/MAG-, TIG- tai plasmahitsaus. Menetelmää voidaan kutsua 

myös hybridihitsaukseksi ja sillä hyödynnetään molempien prosessien edut 

välttyen yksittäisten prosessien haitoilta. Prosessin haittapuolena on parametrien 

suuri määrä, joka on rajoittanut menetelmän käyttöönottoa.  
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Diplomityössä tutkittiin suojakaasuseoksen koostumuksen vaikutusta 

rakenneteräksen CO2-laser-MAG-hybridihitsauksessa. Laserhitsauksen ja MAG-

hitsauksen suojakaasuvirtaukset yhdistettiin siten, että heliumseosteinen 

suojakaasu tuotiin MAG-polttimen kaasukuvun kautta. Suojakaasun 

heliumpitoisuus nostettiin niin korkeaksi, että estettiin laserhitsauksen 

muodostaman plasman syntyminen. Samalla hitsauskokeissa opittiin paremmin 

ymmärtämään prosessia ja sen parametrien riippuvuutta toisiinsa. 

 

Tutkitut suojakaasuseokset koostuivat heliumista, argonista ja hiilidioksidista. 

Hitsauskokeiden perusteella havaittiin, että suojakaasuseoksen optimaalinen 

heliumpitoisuus on 40-50 %. Tällöin laserin tunkeumaa häiritsevää plasmapilveä 

ei synny ja prosessi on stabiili. Päittäisliitosten hitsauksessa suojakaasuseoksen 2 

%:n CO2-pitoisuudella saadaan aikaan hyvin vähän huokosia sisältävä hitsi, jonka 

tunkeumaprofiilin muoto ja liittymä perusaineeseen on juoheva. Pienaliitoksilla 7 

%:n CO2-pitoisuudella prosessi pysyy stabiilina ja vähäroiskeisena. Tunkeuma 

hieman levenee hitsin keskeltä ja hitsin liittyminen perusaineeseen on juoheva. 

 

CO2-laser-MAG-hybridihitsauksella aikaansaadaan laadukkaita hitsejä 

taloudellisesti, mikäli käytetyt parametrit ovat oikein valittuja. Parametrit on 

sovitettava jokaiseen hitsaustapaukseen erikseen, eikä niitä välttämättä voida 

suoraan käyttää toisessa tapauksessa. 
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Nowadays welding companies are seeking for more efficient welding processes to 

improve their competitiveness. Using CO2-laser-MAG hybrid welding deep 

penetration can be achieved and larger groove tolerances compared to laser 

welding can be accepted. At the same time transformations are noticeably reduced 

compared to conventional arc welding. 

 

In arc augmented laser welding laser beam is coupled to a same process with 

conventional arc welding (MIG/MAG or TIG) or plasma welding. Process is also 

called hybrid welding and by using it the advantages of both processes can be 

utilized while the disadvantages of both processes can be avoided. A disadvantage 

of the process is the large amount of parameters, which has complicated the 

introduction of the process. 

 

In this master’s thesis the effects of the shielding gas composition are examined on 

CO2-laser-MAG-hybrid welding of carbon steel. The shielding gas flows of laser- 
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and MAG-welding were joined by bringing a shielding gas containing helium only 

from the gas nozzle of MAG-torch. The helium content in shielding gas was raised 

high enough so that the plasma formation of laser was prevented. The process 

itself and the dependency of the parameters on each other were better learned 

during the welding trials. 

 

Shielding gas mixtures used in this research consisted of helium, argon and carbon 

dioxide. It was noted during the welding trials, that optimal helium content in 

shielding gas should be between 40 and 50 %. By using helium content that varies 

between 40 and 50 % plasma formation can’t be noticed to prevent laser beam 

from penetrating the metal and the process remains stable. During welding of butt 

joints the addition of 2 % of carbon dioxide into shielding gas reduces the 

formation of pores, smoothens the extension of weld metal to base metal and leads 

to a smoother shape of penetration profile. For fillet joints the CO2-content of 7 % 

is enough to maintain stable process producing a weld with a smooth extension of 

weld metal to base metal. Also the penetration in the middle of the weld profile is 

a bit wider. 

 

When using CO2-laser-MAG-hybrid welding high quality welds can be achieved 

economically, if the parameters used are correctly chosen. Usually the parameters 

should be adapted to each case separately and they may not be directly used in 

other cases.  
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1. JOHDANTO 

 

Hitsaavassa teollisuudessa kilpailukyvyn säilyttäminen ja mahdollinen 

parantaminen edellyttää hitsauksen tehokkuuden nostoa, joka vaatii tarkempia ja 

tehokkaampia valmistusmenetelmiä. Laserhitsauksen nopeus, tarkkuus ja 

aikaansaatava syvä tunkeuma ovatkin herättäneet kiinnostusta tehokkaana 

valmistusmenetelmänä. Valitettavasti laserhitsauksen haittapuolena on tiukat 

railotoleranssivaatimukset, joihin etenkin laivanrakennus- ja teräsrakenne-

teollisuudessa hitsattavien suurten kappaleiden esivalmistuksessa on vaikeaa 

päästä kohtuullisin kustannuksin. CO2-laser-MAG-hybridihitsauksella 

railotoleransseja voidaan lieventää huomattavasti. Telakka- ja 

teräsrakenneteollisuudessa perinteisellä kaarihitsauksella hitsattaessa ovat suuret 

muodonmuutokset hyvin yleisiä ja niiden eliminointi on aikaa vievä ja 

kustannuksia lisäävä työvaihe. Laser- tai CO2-laser-MAG-hybridihitsauksella 

muodonmuutokset jäävät pienemmiksi kuin perinteisellä kaarihitsauksella, jolloin 

jälkityön poistuessa tuotantoajat pienenevät huomattavasti. Laser- ja CO2-laser-

MAG-hybridihitsauksen selkeä etu raskaassa metalliteollisuudessa on myös se, 

että riittävän suurella laserteholla voidaan hitsata suuria aineenpaksuuksia yhdellä 

palolla. Tällöin hitsausajat pienenevät huomattavasti verrattuna nykyisin hyvin 

yleisesti käytössä oleviin MAG- ja jauhekaarihitsaukseen.  

 

Euroopassa ensimmäisiä hybridihitsauksen käyttöönottajia on Meyer Werftin 

telakka Saksassa. Prosessia hyödynnetään siellä kansilevyjen päittäisliitosten ja 

pienaliitosten hitsauksessa yhdeltä puolen.  Pääsyynä hybridihitsaukseen 

siirtymiselle oli tarve parantaa laivarakenteiden mittatarkkuutta ja vähentää kalliita 

jälkityövaiheita, joita joudutaan tekemään lähinnä muodonmuutosten 

suoristamiseksi. Suomessa hybridihitsausta on toistaiseksi kokeiltu ”Suurten 

kappaleiden Nd:YAG-hitsaus”-projektin tiimoilta mm. henkilönostimen 

puomirakenteiden ja alumiinisten puhalluslaatikoiden hitsauksessa, kuva 1. 

(Jernström, P., 2002a, s.6) 
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Kuva 1. LTKK:n lasertyöstön laboratoriossa hybridihitsattuja tuotteita. 

Vasemmalla henkilönostimen puomin CO2-laser-MAG-hybridihitsausta ja oikealla 

alumiinisen puhalluslaatikon Nd:YAG-MAG-hybridihitsausta. 

 

1.1 Diplomityön taustaa 

 

Kaariavusteista laserhitsausta eli laserin ja kaarihitsauksen muodostamaa 

hybridihitsausta on tutkittu jo 1970-luvun loppupuolella, jolloin ei kuitenkaan 

saatu aikaiseksi toistettavaa ja stabiilia prosessia. Tällöin menetelmän kehitystä ja 

käyttöönottoa hidastivat mm. lasereiden alhainen teho. Nykyään lasereiden 

lisääntynyt teho ja virtalähteiden parempi säädettävyys ovat mahdollistaneet 

hybridihitsauksen laajempimittaisen tutkimuksen ja käyttöönoton. (Dilthey, U. et 

al, 1999a, s. 143) 

 

Kaariavusteisella laserhitsauksella voidaan hyödyntää sekä laser- että 

kaarihitsauksen edut: Laserilla saadaan syvä tunkeuma nopeasti ja tarkasti kun 

taas kaarihitsauksella tunkeuman leventyessä voidaan lieventää railotoleransseja ja 

lämmöntuonnin lisääntyessä pidentää hitsisulan jäähtymisaikaa.  

 

Tutkimustuloksia kaariavusteisen laserhitsauksen eli hybridihitsauksen alueelta on 

toistaiseksi julkaistu hyvin vähän, minkä takia prosessin perustekijät ovat heikosti 

tiedossa. Varsinkin hybridihitsauksen hitsausparametreista ja suojakaasuista on 
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olemassa hyvin vähän julkaistua tietoa ja raportoidut tutkimustulokset voivat olla 

hyvin erilaisia.  

 

Käytettäessä hybridihitsauksessa CO2-laseria, pienentää avaimenreiän yläpuolelle 

muodostuva plasma tunkeumaa. Käytännössä plasman syntyminen estetään 

helium-suojakaasun virtauksella, joka voidaan tuoda joko erillisestä 

kaasusuuttimesta tai lasersäteen kanssa samasta suuttimesta. Mikäli helium 

tuodaan erillisestä suuttimesta kasvattaa se jo ennestään suurta 

hybridihitsauspäätä. Haluttaessa yksinkertaistaa hitsauspäätä ja kaasuntuontia, 

voidaan julkaistun tutkimuksen mukaan (Engström, H., 2001) 

plasmakontrollikaasu tuoda prosessiin pelkästään MAG-polttimen kaasukuvun 

kautta. Helium ei kuitenkaan puhtaana kaasuna ole hyvä suojakaasu MAG-

hitsauksessa, joten sen käyttö puhtaana ei välttämättä olisi kannattavaa prosessin 

stabiiliuden, hitsin laadun tai taloudellisuuden kannalta. Sen sijaan seostamalla 

heliumia argonia ja hiilidioksidia sisältävään MAG-suojakaasuseokseen voitaisiin 

hyvän hitsisulan suojauksen lisäksi estää CO2-laserin plasman synty ja lisätä hitsin 

tunkeuman syvyyttä ja leveyttä.   

 

1.2 Työn tavoite  

 

Diplomityössä keskitytään CO2-laser-MAG-hybridihitsauksen soveltamiseen. 

Työn tavoitteena on parantaa CO2-laser-MAG-hybridihitsausmenetelmän 

ymmärrystä ja saada käsitys siitä, mikä olisi optimaalinen suojakaasuseos 

rakenneteräksen CO2-laser-MAG-hybridihitsauksessa ja miten valitaan muiden 

hitsausparametrien arvot. Tutkimuksessa pyritään löytämään optimaalinen 

suojakaasuseos, jolla syntyy hyvin tunkeutunut, vähän huokosia sisältävä ja 

ulkoisesti laadukas hitsi sekä optimaalinen hitsin tunkeumaprofiili siten, että 

prosessi pysyy stabiilina. Samalla tutkitaan muiden hitsausparametrien vaikutuksia 

prosessin stabiiliuteen ja syntyvän hitsin laatuun.  
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Koska CO2-laser-MAG-hybridihitsausmenetelmällä hyväksyttävän hitsin 

aikaansaavia hitsausparametreja ei ole tutkimustuloksissa raportoitu, kuuluu 

työhön aluksi selvittää hitsausparametrit, joilla aikaansaadaan laadukas 

hybridihitsi. Tämän jälkeen diplomityössä tutkitaan hybridihitsauksessa 

käytettävään suojakaasuun liittyviä asioita: Testataan yksinkertaisemman 

suojakaasujen tuontijärjestelyn toimivuutta ja optimoidaan käytettävän 

suojakaasun koostumus tutkimalla suojakaasukomponenttien vaikutusta 

hybridihitsausprosessin stabiiliuteen sekä syntyvän hitsin muotoon ja laatuun. Työ 

rajataan käsittelemään suojakaasuseosten vaikutuksia rakenneteräksen 

hybridihitsauksessa.  Hitsauskokeissa käytetään 6 mm:n levynpaksuutta, koska 

kyseinen paksuus on hyvin yleisesti käytössä telakkateollisuudessa. Tällöin 

tutkimus palvelee mahdollisimman hyvin myös projektissa mukana olevia 

telakoita.  

 

Tutkimuksessa rajoitutaan siis käyttämään hybridihitsausmenetelmänä CO2-laser-

MAG-yhdistelmää. Railomuotona päittäisliitoksilla käytetään ilmaraotonta I-railoa 

ja pienaliitoksilla pystylevyn ja vaakalevyn väliin jätetään 10° railokulma. 

Käytettävät suojakaasuseokset koostuvat argonista, heliumista ja hiilidioksidista ja 

niiden pitoisuuksia vaihtelemalla tutkitaan eri komponenttien vaikutusta hitsin 

tunkeumaan ja laatuun sekä prosessin stabiiliuteen. Päittäisliitosten hitsien laatu ja 

tunkeumaprofiilin muoto tutkitaan silmämääräisellä tarkastuksella, 

röntgenkuvauksella, makrohietutkimuksella ja kovuuskokeella. Pienaliitosten laatu 

ja tunkeuma tutkitaan murtokokeilla, makrohietutkimuksella ja kovuuskokeella. 

 

1.3 LTKK Lasertyöstön laboratorio 

 

LTKK:n konetekniikan osaston lasertyöstön laboratorio toimii Lappeenrannassa 

Tulevaisuuden tehtaalla, kuva 2. Toimintaan kuuluu laserhitsaustutkimuksen 

lisäksi laserleikkauksen, -pintakäsittelyjen ja –porauksen tutkimus. Lähiaikoina 

myös laserhienotyöstö sekä paperin ja kartongin laserleikkaus tulevat kuulumaan 

laboratorion tutkimusalueeseen. 
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LTKK:n ja VTT:n yhteiskäytössä oleviin laserlaitteistoihin kuuluvat 3 kW:n 

Nd:YAG-laser, 90 W:n ja 3 kW:n diodilaserit, 2,5 kW:n leikkauslaser 

levytyökeskuksessa, 150 kV:n elektronisuihkuhitsauslaitteisto sekä 6 kW:n CO2-

laser, joka on isossa 3D-työasemassa.   

 

 
Kuva 2. Tulevaisuuden tehdas. Diplomityöhön liittyvät kokeet suoritettiin kuvassa 

oikeassa reunassa näkyvässä CO2-laser-työasemassa. 

 

Diplomityö kuuluu osana LTKK:n lasertyöstön laboratorion ja VTT:n Tuotteet ja 

tuotanto-yksikön yhteisprojektia ”Suurten kappaleiden Nd:YAG-laserhitsaus”. 

Projektissa on mukana kaikkiaan 15 metalliteollisuuden yritystä. Projektin 

tarkoituksena on tuoda hybridihitsauksen tietotaito hitsaavaan teollisuuteen, nostaa 

tutkimus kansainväliselle tasolle sekä kartoittaa ja kehittää yritysten valmiutta 

siirtyä käyttämään hybridihitsausta. Projektissa tehdään perustutkimusta ja 

hybridihitsataan yritysten toiveiden mukaisia hitsauskokeita. Diplomityö kuuluu 

projektin perustutkimusosioon ja se on tehty yhteistyössä Oy AGA Ab:n kanssa. 
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I TEORIAOSA 

 

2. HYBRIDIHITSAUS 

 

2.1 Hybridihitsauksen periaate 

 

Kaariavusteisessa laserhitsauksessa eli laserin ja kaarihitsauksen muodostamassa 

hybridihitsauksessa yhdistetään laserhitsausprosessiin (esim. CO2 tai Nd:YAG) 

perinteinen kaarihitsaus (MIG/MAG, TIG tai plasma), kuva 3. Liittämällä 

menetelmät yhteen voidaan hyödyntää molempien prosessien hyvät puolet ja 

samalla vältytään yksittäisten prosessien rajoituksilta. (Dilthey, U. & 

Wieschemann, A., 1999b, s. 2) 

 

 
Kuva 3. Hybridihitsauksen periaate. (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 5) 

 

Hybridihitsauksessa lasersäde tulee kohtisuorassa pintaa vasten, jolloin 

saavutetaan maksimaalinen tunkeuma ja hitsausnopeus. Kaarienergia tuodaan 

hitsaussuuntaan nähden joko säteen eteen (vetävä poltinkulma) tai taakse 

(työntävä poltinkulma), noin 2-4 mm etäisyydelle laserin fokuspisteestä. Polttimen 

syöttösuunnalla voidaan vaikuttaa syntyvään lopputulokseen huomattavasti. 

Tavallisesti terästen hitsauksessa käytetään vetävää poltinta, mutta mm. 

alumiinien hitsauksessa työntävällä polttimella päästään parempiin tuloksiin. 

(Jernström, P., 2002a, s. 3), (Jernström, P. & Kujanpää, V., 2001, s. 5)  
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2.2 Hybridihitsaustavat 

 

Laserhitsaus voi olla joko yhdistetty tai kytketty kaarihitsauksen kanssa, kuva 4. 

Kun prosessit on yhdistetty, toimivat lasersäde ja valokaari erillään ilman 

keskinäistä yhteyttä. Prosessien välinen etäisyys on niin suuri, että edellä menevän 

prosessin sulattama hitsisula ehtii jähmettyä ennen kuin jälkimmäinen prosessi on 

samalla kohtaa. Yhdistettyä laser- ja kaarihitsausprosessia käytetään, kun hitsataan 

yhdeltä puolelta ensin laserilla juuri ja päälle hitsataan leveämpi palko 

kaarihitsauksella. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi putken valmistus ja 

laivanrakennus. Mikäli prosessit on kytketty toisiinsa, vaikuttavat sekä lasersäde 

että valokaari samassa sulassa. Tällöin voidaan puhua hybridihitsauksesta. 

(Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 2) 

 

 
Kuva 4. Laserhitsaus yhdistettynä tai kytkettynä MIG/MAG-hitsaukseen. (Dilthey, 

U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 2) 

  

Laser- ja kaarihitsauksen yhdessä muodostamassa hybridihitsauksessa 

laserhitsaus- ja kaariprosessi toimivat lähekkäin, avustaen toinen toistaan. CO2-

laserin ja MIG/MAG:n yhdistelmässä CO2-laserin indusoima plasmapilvi 

helpottaa MIG/MAG-valokaaren syttymistä ja tekee valokaaresta stabiilimman. 

Tämän uskotaan johtuvan plasmapilven ionisaatiosta, joka osittain kutistaa 

valokaarta aikaansaaden tehotiheyden nousun valokaaressa. Plasmapilvi lisää 

valokaaren tunkeumaa ja hitsausnopeutta, mutta toisaalta heikentää laserin 

tunkeumaa, koska CO2-laserin aallonpituudella säde absorboituu plasmaan. 
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Nd:YAG-laserin aallonpituus on alhaisempi ja sen säde läpäisee prosessissa 

syntyvän plasman, joten Nd:YAG-laseria käytettäessä plasmapilvi ei aiheuta 

ongelmaa. MIG/MAG-valokaari lisää prosessin kokonaislämmöntuontia ja laserin 

syvyystunkeumaa. Lisäksi laserin tunkeuma levenee MIG/MAG-prosessin tuoman 

lisäaineen valuessa avaimenreikään. MIG/MAG:n tuomalla lisäenergialla on myös 

hitsiä lämpökäsittelevä ja jäähtymisnopeutta hidastava vaikutus. 

Hybridihitsauksella hitsiin syntyvät mekaaniset ominaisuudet ovat paremmat ja 

hitsin kovuus on alhaisempi kuin hitsattaessa pelkällä laserilla. (Dilthey, U., 2002, 

s. 246), (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 141), (Hackius, J., 2000, s. B-9)  

 

Laser- ja kaarihitsauksen muodostamat hybridihitsausprosessit voidaan jakaa sen 

mukaan, mitä kaarihitsausta käytetään. Näissä hybridihitsaussovelluksissa laser 

voi olla mikä tahansa, mutta tavallisimmin käytetään CO2- ja Nd:YAG-lasereita. 

Laserin tulee olla suuritehoinen ja sen synnyttämän säteen tulee omata hyvä säteen 

laatu. (Staufer, H., 2002, s. 2) 

 

2.2.1 Laser-MIG/MAG 

 

Laserin ja MIG/MAG-valokaaren muodostamassa hybridihitsauksessa sulaan 

tuodaan lisäainelankaa hallitusti MIG/MAG-prosessin kautta. Langan käyttö 

lieventää railotoleransseja ja sen avulla voidaan vaikuttaa hitsin metallurgiaan. 

MIG/MAG-hitsausparametrit valitaan tavallisesti kuumakaarialueelta, jolloin 

aineensiirtyminen on suihkumaista, eivätkä roiskeet aiheuta ongelmia. (Dilthey, U. 

& Wieschemann, A., 1999b, s. 9) 

 

Käytettäessä laser-MIG/MAG-hybridihitsausta lämmöntuonti pienenee verrattuna 

MIG/MAG-hitsaukseen, koska laserilla saadaan suuren tehotiheyden ansiosta 

suuri tunkeuma pienellä energiamäärällä ja hitsausnopeutta voidaan nostaa. 

Tällöin pienenevät jäännösjännitykset ja rakenteen muodonmuutokset. Näiden 

tekijöiden lisäksi laser-MIG/MAG-hybridimenetelmällä railotoleranssit ovat 

lievemmät laserhitsaukseen verrattuna, jolloin voidaan hyödyntää laserhitsauksen 

tarkkuutta ja nopeutta ilman kallista railonvalmistelua. Nämä tekijät ovat eduksi 
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raskaan metalliteollisuuden aloilla, joilla liitoksen valmisteluun ja hitsauksen 

jälkeisten muodonmuutosten suoristamiseen kuluu paljon aikaa. Kun 

muodonmuutokset pienenevät ja railotoleranssit väljenevät, vähenevät tarvittava 

valmistusaika ja siten valmistuskustannukset huomattavasti. Hybridihitsauksen 

käyttöönoton myötä on laivanrakennuksen luokitusseura DNV hyväksynyt laser-

MIG/MAG-hybridihitsauksen käytön aineenpaksuuksille 4-15 mm päittäis- ja 

pienaliitoksissa. (Dilthey, U., 2002, s. 246), (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 

1999b, s. 10) 

 

2.2.2 Laser-TIG 

 

Laserin ja TIG:n yhdistelmässä TIG-poltin asennetaan joko lasersäteen eteen tai 

taakse siten, että TIG-elektrodin kärki on 1-5 mm:n etäisyydellä lasersäteen 

fokuspisteestä, kuva 5. TIG-elektrodi voidaan myös tuoda samanakselisesti 

lasersäteen kanssa. Tällöin säde jaetaan peileillä kahteen osaan, jotka tulevat 

molemmin puolin TIG-elektrodia. Laser-TIG-prosessiin ei tavallisesti tuoda 

lisäainetta. (Ishide, T. et al, 1999, s. 64), (Dilthey, U., 2002, s. 244-245) 

 

Prosessin energiatiheys on huomattavasti suurempi kuin kaarihitsauksessa, minkä 

ansiosta lämmöntuonti jää merkittävästi pienemmäksi kuin perinteisellä TIG-

hitsauksella. Laser-TIG-yhdistelmää käytetään useimmiten pienillä 

aineenpaksuuksilla ja sen avulla voidaan hitsausnopeutta nostaa esimerkiksi 

putken hitsauksessa huomattavasti. Tämän takia kiinnostus menetelmää kohtaan 

on lisääntynyt etenkin putkenvalmistajien keskuudessa. (Dilthey, U., 2002, s. 244-

245) 
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Kuva 5. Laser-TIG-hybridihitsausmenetelmä. (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 

1999b, s. 6) 

 

2.2.3 Laser-plasma 

 

Laser-plasma-hybridihitsauksessa plasmapoltin voi olla lasersäteen edessä tai 

takana tai vaihtoehtoisesti lasersäde voi tulla samankeskeisesti rengasmaisen 

plasmakaaren keskeltä, kuva 6. Prosessissa ei käytetä lisäainetta. Plasmakaarella 

lisätään prosessin tehokkuutta tuomalla lisäenergiaa. Lämmöntuonti ei nouse 

merkittävästi, koska plasmahitsauksessa kuten laserhitsauksessakin tehotiheys on 

suuri. Samankeskeisessä järjestelyssä plasmakaari toimii ”lämpökäsittelijänä” sekä 

hitsin edessä että takana, jolloin jäähtymisnopeuden laskiessa hitsiin ei synny 

kovaa rakennetta eikä jäännösjännitystiloja. Laser-plasma-yhdistelmän kiinnostus 

on lisääntynyt varsinkin autoteollisuudessa. (Emmelmann, C., 1998, s. 107), 

(Dilthey, U., 2002, s. 245-246)      
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Kuva 6. Samankeskeinen laser-plasma-hybridihitsausmenetelmä. (Dilthey, U. & 

Wieschemann, A., 1999b, s. 8) 

 

2.3 Yleistä laserhitsauksesta 

 

Laserhitsaus on yleisesti syvätunkeuma- eli avaimenreikähitsausta, jossa korkea 

tehotiheys saadaan aikaiseksi fokusoimalla lasersäde hyvin pieneksi pisteeksi. 

Fokuspiste kohdistetaan lähelle hitsattavan työkappaleen pintaa kohtisuoraan 

pintaa vasten. Osa säteestä heijastuu työstettävän metallin pinnasta ja loppuosa 

säteestä absorboituu lämmittäen metallin pintaa muodostaen metallihöyryä, joka 

nopeasti lisää lasersäteen absorptiota. Avaimenreikä muodostuu tehotiheyden 

ollessa riittävän suuri (> 106 W/cm2), jolloin reiän sulat reunat pysyvät auki 

höyrynpaineen ja materiaalin pintajännityksen avulla. Lasersäde absorboituu ja 

heijastuu reiän seinämistä yhä syvemmälle aineenpaksuutta niin syvälle, kuin se 

on käytetyn energiantuonnin osalta mahdollista, kuva 7. Kun sädettä kuljetetaan 

railossa liitoksen suuntaisesti, liikkuu syntynyt metallisula säteen edetessä 

avaimenreiän edestä reiän takaosaan. Avaimenreiän muodostavassa 

laserhitsauksessa käytettävät laserit ovat useimmiten joko CO2- tai Nd:YAG-

lasereita. (Dawes, C., 1992, s. 16-17), (Salminen, A.& Kujanpää, V., 1997, s. 6-7) 
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Kuva 7. Laserhitsauksen periaate.  

 

Laserhitsauksessa lämmönsiirtymisen tehokkuutta kuvaa absorptio, joka riippuu 

tehotiheydestä, materiaalista ja plasmanmuodostuksesta. CO2-laserilla 

työstettäessä avaimenreiän yläpuolelle syntyvä plasma absorboi osan säteestä 

heikentäen täten lämmöntuontia. Plasman syntyminen johtuu joko väärästä 

suojakaasusta tai suuritehoisella laserilla liian pienestä hitsausnopeudesta. 

(Salminen, A.& Kujanpää, V., 1997, s. 7), (Dawes, C., 1992, s. 88)     

 

Lämmöntuonti laserhitsauksessa on hyvin alhainen verrattuna perinteiseen 

kaarihitsaukseen. Niinpä aikaansaatava hitsi ja muutosvyöhyke ovat hyvin kapeita 

ja muutokset hitsiliitosta ympäröivällä alueella jäävät pieniksi. Muita 

laserhitsauksen selkeitä etuja ovat suuri hitsausnopeus ja vähäiset 

muodonmuutokset. (Dawes, C., 1992, s. 21) 

 

Laserhitsauksessa suuri energiatiheys mahdollistaa suurten aineenpaksuuksien 

hitsauksen yksipalkohitsauksena suurilla nopeuksilla. Yhdellä palolla hitsattaessa 

tunkeuman syvyyttä rajoittaa ainoastaan käytettävän laserin teho. (Kaierle, S. et al, 

2000, s. 91-92) 
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Laserhitsatun hitsin kovuus nousee korkeaksi, koska energiaa tuodaan vähän ja 

jäähtyminen tapahtuu nopeasti. Tämä lisää laserhitsin kylmähalkeiluriskiä. 

Kuumahalkeamien syntyminen on myös hyvin todennäköistä, koska 

jäähtymisnopeus on suuri, jolloin hitsiaineen seosaineet suotautuvat helposti hitsin 

keskilinjalle. (Engström, H. et al, 2001a, s.1) 

 

Säteen fokuksen pienen halkaisijan (noin 0,3 mm) vuoksi 

railotoleranssivaatimukset ovat laserhitsauksessa varsinkin ilmaraon osalta 

tiukkoja. Jotta säde ei mene ilmaraosta läpi koskettamatta railon kylkiä, tulee 

ilmaraon olla pienempi kuin säteen halkaisija. Toivottavinta olisi, että liitos olisi 

ilmaraoton. Niinpä railon pinnanlaadun ja muodon on oltava sellainen, että osat 

voidaan asettaa riittävän lähelle toisiaan koko liitoksen matkalta. Liian leveästä 

ilmaraosta aiheutuu hitsausvirheitä, kuten vajaata hitsiä, reunahaavaa, valumia ja 

pahimmassa tapauksessa läpipalamisia. Lisäksi mm. säteen väärä kohdistaminen, 

väärin valitut hitsausparametrit ja liitospinnoilla olevat epäpuhtaudet aiheuttavat 

hitsausvirheitä. (Salminen, A. & Kujanpää, V., 1997, s. 13), (Kaierle, S. et al, 

2000, s. 91-92), (Jernström, P., 2002a, s. 2), (Jokinen, T. et al, 2000, s. 185) 

 

2.4 Yleistä MAG-hitsauksesta 

 

MAG- eli metallikaasukaarihitsaus on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa 

valokaari palaa suojakaasun ympäröimänä hitsauslangan ja työkappaleen välillä, 

kuva 8. Sula metalli siirtyy pisaroina elektrodina toimivan lisäainelangan kärjestä 

hitsisulaan. Suojakaasuna MAG-hitsauksessa on kaasuseos, jossa on jokin 

aktiivinen komponentti (CO2, O2). MAG-prosessia käytetään pääasiassa terästen 

(myös ruostumattomat) hitsauksessa. (Metals Handbook 6, 1979, s. 78), (Lukkari, 

J., 1998, s. 159) 
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Kuva 8. MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, J., 1998, s. 159) 

 

Perinteisessä kaarihitsauksessa energiatiheys on huomattavasti alhaisempi kuin 

laserhitsauksessa, joten kaarihitsauksessa hitsataan pienemmillä 

hitsausnopeuksilla kuin laserilla. Kaarihitsausprosesseissa lämpöenergia johtuu 

pinnan kautta syvemmälle hitsiin. Tästä seuraa, että lämpöä joudutaan tuomaan 

liitokseen enemmän, jolloin syntyvä hitsi ja muutosvyöhyke ovat huomattavasti 

leveämmät kuin laserhitsillä. Suuri lämmöntuonti aiheuttaa kappaleessa 

muodonmuutoksia, joita joudutaan tarvittaessa liekillä oikomaan. Toisaalta 

kaarihitsausmenetelmät eivät vaadi äärimmäisen tarkkoja railoja ja suuret ilmaraot 

voidaan täyttää lisäämällä lisäaineen syöttöä. (Kaierle, S. et al, 2000, s. 92), 

(Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 1) 

 

Päämekanismit MIG/MAG-hitsauksen aineensiirtymisessä ovat oikosulku- ja 

suihkumainen siirtyminen. MIG/MAG-hitsauksessa voidaan käyttää eri 

kaarityyppejä: lyhyt-, seka- ja kuumakaari. Lyhytkaarella virran ja jännitteen arvot 

ovat pienet ja kuumakaarella ne ovat suuret. Sekakaarella arvot jäävät näiden 

ääripäiden väliin. Lyhytkaarella aineensiirtyminen tapahtuu oikosulkujen avulla ja 

pisarakoko on pieni, sekakaarella pisarat voivat olla suuria tai pieniä ja ne siirtyvät 

ajoittain oikosulkujen avulla. Kuumakaarella aineensiirtyminen on erittäin 

hienopisaraista ja se tapahtuu ilman oikosulkuja. Lyhytkaarella hitsataan lähinnä 

ohutlevyjä ja kuumakaarella paksuja levyjä. Sekakaarta käytetään 

pystyhitsauksessa tai erikoiskohteissa. (Lukkari, J., 1998, s. 160-161) 
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MIG/MAG-prosessille on tyypillistä ohut lisäainelangan paksuus ja suuri 

langansyöttönopeus (noin 4-16 m/min). Hitsausvirtaa säädetään 

langansyöttönopeutta muuttamalla: Mitä suurempi on langansyöttönopeus, sitä 

suurempi on hitsausvirta. Ohuemmilla langoilla päästään helpommin 

kuumakaarialueelle ja niillä joudutaan käyttämään suurempaa 

langansyöttönopeutta railon täyttämiseksi, jolloin hitsausvirta kohoaa. 

Lisäainelangan sulamisnopeus ja kuumakaarialueen virran alaraja ovat 

riippuvaisia lisäainelaadusta, langanhalkaisijasta, hitsausvirrasta, 

suutinetäisyydestä ja suojakaasusta. (Lukkari, J., 1998, s. 162-163) 

 

MIG/MAG-hitsauksessa pulssikaarella suihkumainen aineensiirtyminen eli 

kuumakaari saadaan aikaiseksi sykkivän virran eli pulssivirran avulla. 

Pulssituksella saadaan aikaiseksi kuumakaari, vaikkei se olisi muuten käytetyllä 

langanhalkaisijalla ja keskimääräisellä hitsausvirralla mahdollista. Pulssituksella 

saavutettavia etuja ovat mm.  

- suurempi hitsausnopeus ja hitsiaineentuotto verrattuna lyhytkaarihitsaukseen 

- pienempi hitsausenergia ja vetelyt verrattuna kuumakaarihitsaukseen 

- vähemmän roiskeita ja hitsaushuuruja 

- parempi hitsin ulkonäkö. (Lukkari, J., 1998, s. 172) 

 

Pulssituksessa syötetään virtapulsseja suurella taajuudella tietyn perusvirran 

päälle, jolloin virtapulssien aikana syntyy suihkumainen aineensiirtyminen. Tämän 

jälkeen virta laskee takaisin perusvirran tasolle, kuva 9. Perusvirran tehtävänä on 

pitää langan pää ja hitsiaine sulana. Pulssikaari edellyttää inerttiä suojakaasua tai 

argonvaltaista seoskaasua. Seostamattoman teräksen hitsauksessa suojakaasun 

CO2-pitoisuuden tulee olla alle 20 %, jotta aikaansaadaan kunnollinen pulssikaari. 

(Lukkari, J., 1998, s. 171-172) 
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Kuva 9. Pulssikaarihitsauksen periaate. (Lukkari, J., 1998, s. 171) 

 

Säädettäviä pulssiparametreja ovat mm. tauko- ja pulssivirta, pulssiaika ja –

taajuus. Arvot valitaan perusaineen ja lisäaineen, aineenpaksuuden, 

langanhalkaisijan, suojakaasun ja virtalähteen mukaan. Virtalähteissä olevat 

mittarit ilmoittavat yleensä virran ja jännitteen aritmeettisia keskiarvoja, niinpä 

pulssituksessa ei virtalähteestä välttämättä nähdä pulssivirran vaihtelua. Koska 

parametrien säätö käsin olisi vaikeaa, on virtalähteissä yleisesti käytössä ns. 

synerginen säätö, jolla virtalähteen pulssitus ohjautuu ohjelmoidusti. Tällöin 

pulssiparametrit säätyvät automaattisesti valittuun langansyöttönopeuteen nähden 

koneen muistissa olevaa synergiakäyrää pitkin. Esiohjelmoidut synergiakäyrät on 

laadittu lankalaadun, langanhalkaisijan ja suojakaasun mukaan. (Lukkari, J., 1998, 

s. 171-172) 

 

2.5 Hybridihitsausprosessin edut ja haitat 

 

Hybridihitsausprosessissa hyödynnetään sekä laser- että kaarihitsauksen edut 

siten, että yksittäisten prosessien haitoilta vältytään. Seuraavassa tarkastellaan 

hybridihitsausprosessin etuja verrattuna sekä laser- että kaarihitsaukseen. 
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Kaariavusteisen laserhitsauksen eli laserin ja kaarihitsauksen muodostaman 

hybridihitsauksen selkeitä etuja laserhitsaukseen verrattuna ovat mm. 

- Suurempi hitsausnopeus  

- Hieman suurempi tunkeuma ja leveämpi juuri 

- Prosessi on stabiilimpi 

- Sovellutus, joka hitsataan laserilla, voidaan hitsata hybridillä pienemmällä 

laserteholla, mikäli hitsausnopeus ja –syvyys pysyvät samoina 

- Paremmat hitsin mekaaniset ominaisuudet 

- Lämmöntuonti on suurempi ja jäähtymisaika hieman pidempi, jolloin 

karkeneminen vähenee ja kovuus laskee 

- Sallii suuremmat railotoleranssit, joten railonvalmistuksen kustannukset jäävät 

pienemmiksi 

- Laser-MIG/MAG-hybridihitsauksessa lisäaineen käytöllä voidaan vaikuttaa 

hitsin metallurgisiin ominaisuuksiin ja lisäaineen käyttö on suoritusteknisesti 

helpompaa verrattuna lisäaineelliseen laserhitsaukseen, koska lanka tulee 

MIG/MAG-prosessin kautta hallitusti 

- Voidaan liittää eripaksuisia teräslevyjä toisiinsa ilman, että olisi vaaraa saada 

aikaan vajaata hitsiä tai jyrkkää liittymää, kuten lisäaineettomassa 

laserhitsauksessa. (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 141), (Jokinen, T. et al, 2000, s. 

185), (Jernström, P., 2002a, s. 3) 

 

Laser-kaarihitsaus-hybridihitsausprosessin edut verrattuna perinteiseen 

kaarihitsaukseen ovat mm: 

- Suurempi hitsausnopeus 

- Suurempi tunkeuma 

- Voidaan hitsata hyvin paksuja aineenpaksuuksia yhdellä palolla 

- Valmistusaika ja tarvittavan lisäaineen määrä vähenevät, koska täytettävä railo 

on pienempi 

- Lämmöntuonti on huomattavasti pienempi, jolloin muodonmuutokset ja 

jäännösjännitykset ovat huomattavasti pienemmät  

- Hitsillä on paremmat mekaaniset ominaisuudet, kuten iskusitkeys 
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- Hitsaus voidaan suorittaa ilman juuritukea ja syntyvä juuri on juohea, hyvin 

perusaineeseen liittyvä. (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 141), (Jokinen, T. et al, 

2000, s. 185), (Jernström, P., 2002a, s. 3) 

 

Yleisesti ottaen etuja ovat vielä: 

- Tunnetusti vaikeasti hitsattavissa olevien materiaalien (mm. kevytmetallit) 

parantunut hitsattavuus 

- Voidaan hitsata yhteen eri paksuisia ja eri materiaalia olevia levyjä ja saadaan 

aikaiseksi juoheva liittyminen. (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 141) 

 

Prosessin haittoja ovat mm. 

- Hitsausparametrien suuri määrä, joka on rajoittanut prosessin käyttöönottoa. 

- Hitsauspäähän yhdistetään kahden eri prosessin hitsauspäät, jolloin 

hitsauspään konstruktio kokonaisuudessaan muodostuu suureksi. Suuri 

hitsauspää heikentää luoksepäästävyyttä ja siten vähentää hitsattavien 

liitosmuotojen määrää. (Jernström, P., 2002a, s.2) 

- Jotta prosessia olisi taloudellista hyödyntää, tulee hitsattavien liitosten olla 

pitkiä. 

 

 

3. HYBRIDIHITSAUKSEN SUORITUSTEKNIIKKA 

 

3.1 Hitsausparametrit 

 

Hybridihitsauksessa on useita hitsin laatuun ja muotoon vaikuttavia parametreja, 

jotka on listattu kuvaan 10. Prosessiin vaikuttavat parametrit voidaan erikseen 

jakaa hybridihitsausprosessin parametreihin ja materiaaliparametreihin. 

Hybridiprosessin parametrit pitävät sisällään sekä MAG- että laserhitsauksen 

parametrit. 
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HYBRIDIHITSAUKSEN PARAMETRIT

Hybridiparametrit Materiaaliparametrit

MAG-
parametrit

Laser-
parametrit

-Fokuspisteen ja langan 
välinen etäisyys

-Virta ja jännite

-Langan tyyppi ja halkaisija

-Langansyöttönopeus

-Hitsausnopeus

-Vapaalangan pituus

-Pulssiparametrit

-Kaltevuus- ja kiertymiskulmat

-Polttimen syöttösuunta

-Suojakaasuseos ja sen virtausmäärä

-Hitsausnopeus

-Teho

-Laserin tulokulma

-Suojakaasu ja sen virtausmäärä

-Fokuksen halkaisija

-Fokuspisteen paikka levyn 
pinnan suhteen

-Polttoväli 

-Muut laserin rakenteesta ja 
optiikasta riipuvat parametrit

-Materiaalin koostumus

-Aineenpaksuus

-Railo- ja liitosmuoto

-Ilmarako

-Railonvalmistus

(pinnanlaatu ja suoruus)

Kuva 10. Laser-MAG-hybridihitsauksen parametrit.  

 

Hybridihitsauksen parametrien suuri määrä on jossain määrin rajoittanut prosessin 

käyttöönottoa, mutta toisaalta parametrien laajan skaalan takia menetelmä on 

hyvin monikäyttöinen ja joustava eri käyttötarkoituksiin. Eri sovelluksiin etsitään 

parametriyhdistelmät tapauskohtaisesti erikseen, sillä toisen sovelluksen 

parametrit eivät välttämättä aikaansaa hyvää tulosta toisessa sovelluksessa.  

 

3.1.1 MAG-parametrit 

 

MAG-hitsauksessa säädettäviä parametreja ovat langansyöttönopeus, jännite, 

pulssiparametrit, suojakaasun virtausmäärä, vapaalangan pituus, kaltevuus- ja 
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kiertymiskulmat sekä hitsausnopeus. Nykyaikainen hitsausvirtalähde määrittelee 

automaattisesti synergiakäyrien mukaisesti virran ja jännitteen arvot sekä 

pulssiparametrit, kun käytettävä suojakaasuseos, lankatyyppi, langan halkaisija ja 

langansyöttönopeus on määritelty koneelle. Jännitettä ja pulssiparametreja voidaan 

virtalähteessä käytännössä säätää käsinkin, mutta siten on kovin hankalaa saada 

aikaiseksi hyvin toimivia parametreja. Vapaalangan pituus vaikuttaa etenkin 

hitsausvirtaan: Mitä pienempi pituus on, sitä suurempi on hitsausvirta ja sitä 

enemmän hitsauspistoolin valokaarta lähellä olevat osat kuumenevat. 

Hitsausnopeus vaikuttaa syntyvän hitsin tunkeumaan ja muotoon: Nopeuden 

ollessa suuri syntyy pienempi tunkeuma ja kapeampi hitsi kuin pienellä 

hitsausnopeudella. (Lukkari, J., 1998, s. 165) 

 

Olennaisia MAG-parametreja ovat myös suojakaasun koostumus ja lisäainelangan 

minaisuudet (koostumus ja halkaisija). Lisäainelangan koostumus vaikuttaa 

määrällä on MAG-hitsauksessa 

erkittävä vaikutus syntyvän hitsin ominaisuuksiin ja prosessin stabiiliuteen. 

ttaa 

itsin muotoon, tunkeumaan ja syntyvään laatuun. MAG-polttimen kulmille 

 

 

o

syntyvän hitsin lujuusominaisuuksiin. Langan halkaisijan mukaan säädetään 

tarvittava langansyöttönopeus, joka taas vaikuttaa hitsausvirtaan ja 

aineensiirtymistapaan. (Lukkari, J., 1998, s. 165)  

 

Suojakaasun koostumuksella, tuonnilla ja virtaus

m

Suojakaasuista ja niiden vaikutuksista on tarkemmin kerrottu kappaleessa 4.2. 

 

MAG-hitsauksessa polttimen suuntauksella liitoksen suhteen voidaan vaiku

h

käytetään standardin SFS-EN ISO 6947 mukaan nimityksiä kaltevuuskulma ja 

kiertymiskulma, kuva 11. 
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Kaltevuus-
kulma

Kiertymis-
kulma

Kuva 11. MAG-polttimen kulmat standardin SFS-EN ISO 6947 mukaan. 

 

MAG-polttimen syöttösuunta voi MAG-hitsauksessa kuten hybridihitsauksessakin 

olla joko vetävä tai työntävä. Vetävällä MAG-polttimella aikaansaadaan syvempi 

tunkeuma ja kapeampi hitsipalko, koska kaaripaine painaa sulaa taaksepäin. 

Liitosvirheen vaara on pieni, koska sula ei pääse kaaripaineen ansiosta 

sulamattoman perusaineen päälle valokaaren eteen. Työntävällä polttimella syntyy 

leveämpi palko, mutta tunkeuma jää pienemmäksi, kuva 12. Työntävä poltin on 

eduksi hitsattaessa MIG/MAG:lla ohuita aineenpaksuuksia tai pienaliitoksia 

suurella nopeudella. (Lukkari, J., 1998, s. 210)  

 

 
Kuva 12. MAG-polttimen kallistuksen vaikutus tunkeumaan. (Lukkari, J., 1998, 

210) 
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3.1.2 Laserhitsauksen parametrit 

 

Laserhitsauksessa olennaisia prosessiparametreja ovat laserteho ja hitsausnopeus. 

Laserin tehoa tarkasteltaessa on tärkeää tehdä ero laserin ulostulotehon ja 

työkappaleen pinnalle tulevan tehon välillä. Ero syntyy laserin raakasäteen 

ulostulon ja kappaleen pinnan välillä olevien optisten komponenttien 

aiheuttamasta tehohäviöstä. Käytännössä merkitystä on työkappaleen pintaan 

tulevalla teholla, joka vaikuttaa syntyvään tunkeumaan siten, että tehon nosto 

kasvattaa hitsin tunkeumaa ja leveyttä. Käytettäessä vakiotehoa voidaan 

hitsausnopeutta muuttamalla vaikuttaa tunkeuman syvyyteen siten, että 

hitsattaessa pienellä nopeudella saadaan leveämpi ja syvempi hitsi ja 

muutosvyöhyke kuin suurella nopeudella. Hitsausnopeuden tulee olla riittävä, jotta 

avaimenreikä pysyy auki ja taas toisaalta korkeintaan sellainen, että saavutetaan 

läpitunkeuma. Näiden rajojen sisällä nopeus määritetään hitsausvirheiden, hitsin 

huokoisuuden ja kovuuden mukaan. (Salminen, A. & Kujanpää, V., 1997, s. 9) 

 

Laserhitsauksessa käytettävän suojakaasun koostumus ja virtausmäärä vaikuttavat 

syntyvän hitsin muotoon, tunkeumaan ja laatuun. Laserhitsauksen 

prosessikaasuista ja niiden vaikutuksista on enemmän kerrottu kappaleessa 4.1. 

 

Muita prosessiparametreja ovat fokuspisteen halkaisija ja polttoväli. Säteen 

halkaisija pienennetään fokusoinnilla niin pieneksi, että lasersäteen intensiteetti 

kasvaa riittävän korkeaksi hitsauksen edellyttämälle tasolle. Käytännössä on sitä 

parempi, mitä pienempi fokuspisteen halkaisija on, hitsaussovellutuksissa noin 

0,1-1 mm. Fokuspisteen paikka vaikuttaa syntyvän hitsin muotoon, leveyteen ja 

pinnan juohevuuteen. Yleensä fokuspiste asetetaan laserhitsauksessa materiaalin 

pinnalle tai heti pinnan alapuolelle, jolloin syntyy syvä ja tasalevyinen tunkeuma. 

Polttoväli on fokusointioptiikan ja polttopisteen välinen etäisyys. Sen kasvaessa 

fokuspisteen halkaisija levenee ja fokuspisteen pituus lasersäteen suunnassa 

kasvaa. Suurilla nopeuksilla valitaan lyhyt polttoväli, jolloin polttopiste on 

pienimmillään ja pitkällä polttovälillä helpotetaan liitoksen tavoitettavuutta 

ahtaassa paikassa sekä minimoidaan optiikan altistuminen roiskeille. (Salminen, 

A. & Kujanpää, V., 1997, s. 11) 
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Hitsauskokeiden yhteydessä voidaan puhua laserin tulokulmasta. Tällä 

tarkoitetaan kiertymiskulmaa, jonka lasersäde muodostaa pohjalevyä vasten 

kulkevan kohtisuoran suhteen. 

     

Lasersäteen sädeparametreista polarisaatiolla, moodilla ja divergenssillä on 

vaikutusta hitsaukseen. Nämä ovat riippuvaisia laserin rakenteesta ja optiikasta, 

joten niitä ei käytännössä muuteta. (Salminen, A. & Kujanpää V., 1997, s. 7) 

 

3.1.3 Hybridihitsauksen parametrit 

 

Laser-MAG-hybridihitsausprosessissa on useita hitsaukseen ja syntyvän hitsin 

laatuun vaikuttavia parametreja. Erittäin olennaisia parametreja ovat hitsauspäiden 

kulmat ja etäisyydet toisiinsa ja työkappaleeseen nähden. Hitsauspäiden asennoilla 

voidaan merkittävästi vaikuttaa syntyvän hitsin geometriaan ja tunkeumaan. Näitä 

parametreja ovat mm. lasersäteen fokuspisteen ja lisäainelangan välinen etäisyys 

(δ), MAG-polttimen ja työkappaleen tason välinen kaltevuuskulma (α) ja 

vapaalangan pituus (s), kuva 13. (Dilthey, U., 1999a, s. 143-144), (Engström, H. et 

al, 2001a, s. 2) 

 

 
Kuva 13. CO2-laserhitsauspään, MAG-polttimen ja työkappaleen välisiä 

parametreja. (Engström, H. et al, 2001a, s. 2). 
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Tutkimusten mukaan laserin fokuspisteen ja MAG-polttimen elektrodilangan 

välinen etäisyys tulee hybridihitsauksessa olla noin 2-4 mm, jotta avaimenreikä on 

vakaa ja saadaan maksimi tunkeuma. Mikäli etäisyys on liian pieni (< 2 mm), 

häiritsee valokaaren aikaansaama sula metalli lasersäteen tunkeutumista 

syvemmälle materiaaliin, jolloin tunkeuma jää pienemmäksi. Lisäainelangan ja 

fokuspisteen välisen etäisyyden ollessa liian suuri (≥ 9 mm) jäävät sulat erilleen, 

koska edellä menevä sula ehtii alkaa jähmettyä ennenkuin toinen sula ehtii samalle 

kohdalle. Etäisyyden kasvaessa sulat eivät sekoitu keskenään, koska valokaaren ja 

laserin keskinäinen vuorovaikutus heikkenee. Normaalisti lasersäde johtaa 

valokaaren ”sähköisen navan” syvemmälle railossa, mutta etäisyyden kasvaessa 

vuorovaikutus heikkenee ja ”napa” nousee railossa ylöspäin. Sulien erottuessa 

toisistaan avaimenreikään jäävä kaasu voi helposti johtaa lisääntyneeseen 

huokosmuodostukseen. (Jernström, P., 2002b, s. 4),  (Ishide, T. et al, 2002, s. 

206), (Abe, N. et al, 1998, s. 39-40)   

 

Hybridihitsauksessa, kuten MAG-hitsauksessakin, voi polttimen syöttösuunta olla 

joko vetävä tai työntävä. Mikäli poltin kulkee lasersäteen edellä hitsaussuuntaan 

nähden, on kyseessä vetävä poltin tai jos poltin tulee lasersäteen takaa, puhutaan 

työntävästä polttimesta, kuva 14. Syöttösuunnan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

ovat mm. hitsattava materiaali, haluttu tunkeuma sekä laserpään ja 

hitsauspolttimen geometriat. Syöttösuunnalla vaikutetaan mm. prosessin 

stabiiliuteen ja tunkeuman muotoon. Vetävällä polttimella laserin fokuspisteen ja 

lisäainelangan välinen etäisyys tulee olla hieman suurempi kuin työntävällä 

polttimella, jotta saavutetaan stabiili prosessi. Vetävällä polttimella tunkeuma on 

kapeampi mutta syvempi, kun taas työntävällä tunkeuma on leveämpi mutta 

pienempi. MAG-prosessi vaikuttaa tunkeuman juureen enemmän vetävällä kuin 

työntävällä polttimella, jolla juuren tunkeuma on hyvin riippuvainen laserin 

tehosta. Tämän takia työntävää poltinta käytetään, kun hitsataan ohuita 

aineenpaksuuksia ja vetävää poltinta, kun hitsataan suuria aineenpaksuuksia. 

(Jernström, P., 2002a, s. 3) 
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Lasersäde

Hitsaussuunta

3

600

Lasersäde

Hitsaussuunta

1.5

600

Kuva 14. Vetävä ja työntävä poltin hybridihitsauksessa. 

 

MAG-polttimen syöttösuunnan vaikutuksista valokaaren käyttäytymiseen 

hybridihitsauksessa on tutkimuksissa saatu hyvin erilaisia tuloksia. Erään 

tutkimuksen mukaan (Engström, H. et al, 2001b, s. 6) työntävällä polttimella 

valokaari on stabiilimpi ja roiskeita syntyy vähemmän kuin vetävällä polttimella. 

Toisessa tutkimuksessa (Nielsen, S. E. et al, 2002, s. 3) on todettu, että työntävällä 

polttimella syntyvä tunkeuma on noin 10 % suurempi. Samaisessa tutkimuksessa 

on kumpaankin suuntaan mentäessä käytetty samaa lasersäteen fokuspisteen ja 

lisäainelangan välistä etäisyyttä (1-2 mm). Kolmannessa tutkimuksessa (Hyatt, C. 

V. et al, 2001, s. 164) on todettu tunkeuman olevan pienempi vetävällä polttimella. 

Syynä tähän pidettiin sitä, että lasersäde osui elektrodilankaan, koska lasersäteen 

fokuspiste ja lisäainelanka kohdistettiin samaan pisteeseen. Samassa 

tutkimuksessa myös todetaan, että käytettäessä suojakaasuseoksena inerttiä 

kaasuseosta saadaan vetävällä polttimella paras tunkeumaprofiili.  

 

Lasersäteen tulokulma ja kohdistaminen liitokseen nähden vaikuttavat liitoksen 

hitsautuvuuteen ja syntyvään juureen, varsinkin pienaliitoksia hitsattaessa. Mikäli 

säde tulee vinossa pintaa kohti, pienenee tunkeuma sitä mukaa, kun säteen 

tulokulma kohtisuoran kanssa kasvaa. 

 

Langansyöttönopeus pyritään pitämään niin alhaisena kuin se on mahdollista. 

Langansyöttönopeuden ollessa liian suuri tunkeuma heikkenee, koska suuri sula 
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häiritsee avaimenreikää. Liiallinen langansyöttö lisää myös pintakuvun korkeutta. 

Tämä ei ole toivottavaa, koska liiallinen kupu on hitsausvirhe, jonka poistamisesta 

syntyy hitsauksen jälkeen lisätyötä. Toisaalta liian alhainen langansyöttönopeus 

aiheuttaa reunahaavaa tai vajaata pintakupua. Vakavuudeltaan korkea pintakupu 

on vähäisempi, koska se on helpommin korjattavissa kuin reunahaava tai vajaa 

kupu. Toisinaan voidaan käyttökohteesta riippuen sallia hyvinkin korkeita 

pintakupuja.  

 

Optimaalisen langansyöttönopeuden määrittämiseksi on olennaista tietää 

liitettävien levyjen välinen ilmarako. Langansyöttönopeus, joka riittää railon 

täyttämiseksi siten, että pinta ja juuri jäävät tasaiseksi voidaan laskea kaavasta (1) 

 

wire

groove
wire A

vA
v

⋅
=         (1) 

 

missä  vwire= langansyöttönopeus (mm/min) 

  Agroove= railon pinta-ala (mm2) 

  v = hitsausnopeus (mm/min) 

  Awire = lisäainelangan pinta-ala (mm2) (Jernström, P., 2002b, s. 2) 

 

Kaavalla 1 laskettavaa langansyöttönopeutta on syytä hieman nostaa, jotta hitsille 

saadaan pieni kupu ja hallitaan ilmaraon vaihtelut sekä liitettävien levyjen väliset 

eritasoisuudet. Koska MAG:sta saatava kaarienergia kasvaa langansyötön 

noustessa, ei pienillä ilmaraoilla päästä käyttämään suurta MAG:n kaarienergiaa, 

koska tällöin langansyötön on oltava pieni, jottei synny liiallista kupua.  

Lämmöntuonti ei siis laseriin verrattuna paljoa kasva pienillä ilmaraoilla, joten 

hitsausnopeutta voidaan nostaa hyvin vähän. Sen sijaan ilmaraon kasvaessa 

langansyöttöä voidaan lisätä, jolloin MAG:n kaarienergia kasvaa. Ilmaraon ollessa 

0,5-1 mm, on langansyötön 1 mm:n langanhalkaisijalla oltava 10-15 m/min. 

Tällöin energian lisäys on niin suuri, että hitsausnopeutta voidaan lisäaineelliseen 

laserhitsaukseen verrattuna nostaa 50-100 %. (Nielsen, S. E. et al, 2002, s. 3)  
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Tutkimusten mukaan valokaaren virralla ja jännitteellä on vaikutusta 

hybridihitsatun hitsin laatuun. Mitä suurempi jännite on, sitä leveämpi hitsi 

saadaan aikaiseksi, mutta hitsin tunkeuma ei kasva. Mikäli jännite on liian suuri, 

huokosten synty lisääntyy. Tämä johtuu sulan siirtymistavan muuttumisesta 

jännitteen noustessa, jolloin sulan siirtyminen muuttuu lyhytkaaresta sekakaareen 

ja edelleen kuumakaareksi. Mikäli MAG-valokaaren jännite on pieni, vaikuttaa 

laserin teho enemmän syntyvään tunkeumaan. Tämä johtuu valokaaren 

taipumuksesta muodostaa korkeilla jännitteillä plasmaa, johon lasersäde helposti 

absorboituu. Virran kasvaessa tunkeuma pienenee ja alttius kuumahalkeamien 

syntymiselle kasvaa. Tämä johtuu sulan määrän kasvusta, jolloin lasersäteen on 

vaikeampi tunkeutua syvälle hitsiin. Tällöin lasersäteen vaikuttaessa enemmän 

hitsin pintaan lisääntyy pinnalle tuleva lämmöntuonti, jolloin halkeiluherkkyys 

kasvaa. (Abe, N. et al, 1998, s. 42), (Hyatt, C.V. et al, 2001, s. 164)   

 

3.2 Kaasuntuontitekniikat 

 

Viimeisimmissä hybridihitsausta käsittelevissä tutkimuksissa (mm. Abe, N. et al, 

1998; Kaierle, S. et al, 2000; Jernström, P. & Kujanpää, V., 2001) laserin 

indusoiman plasmapilven synnyn estämiseen on käytetty erillistä 

plasmakontrollikaasun virtausta samalla kun MAG-polttimen kaasukuvun kautta 

tulee hitsisulaa suojaava suojakaasuvirtaus, kuva 15. 

 

 27 



 

Kaasu-
putki 
plasma-
kontrolli-
kaasulle Palkki, johon  

MAG-poltin      
on kiinnitetty 

Kuva 15. LTKK:n lasertyöstön laboratoriossa käytetty hybridihitsauspää, jossa on 

erillinen plasmakontrollikaasulle tarkoitettu kaasuputki.  

 

Kaasuntuonnin yksinkertaistamiseksi voidaan sekä plasmakontrollikaasu että 

MAG-suojakaasu tuoda yhdessä MAG-polttimen kaasukuvun kautta. Tällöin 

MAG-suojakaasuseokseen lisätään riittävä määrä heliumia, joka estää 

laserhitsausprosessia häiritsevän plasmapilven muodostumisen. (Engström, H. et 

al, 2001b, s. 6) 

 

 

4. HYBRIDIHITSAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT HITSAUSKAASUT 

 

Eri suojakaasujen fysikaalisilla ominaisuuksilla, kuten tiheydellä, 

lämmönjohtavuudella, ionisaatioenergialla ja kemiallisella reaktiivisuudella on 

vaikutusta hitsaukseen ja hitsin laadun kannalta olennaisiin tekijöihin. Näitä 

tekijöitä ovat mm.  

- syntyvän hitsin palkomuoto, leveys ja tunkeuma  

- hitsin lujuusominaisuudet ja korroosionkestävyys  

- tehokkuus (hitsausnopeus)  

- valokaaren stabiilius  
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- lisäaineen siirtymistapa ja sulan käyttäytyminen (kostutus ja juoksevuus) 

- roiskeisuus ja taipumus reunahaavan syntymiselle 

- kaasusuojauksen tehokkuus  

- syntyvien savujen ja huurujen määrä. (Welding Handbook, vol. 2, 1978, s. 

132), (Jylhä, K., 1994, s. 66) 

 

Suojakaasun komponentteina käytetään yleisesti heliumia, argonia ja 

hiilidioksidia. Seuraavassa on tarkasteltu niiden perusominaisuuksia ja vaikutuksia 

MIG/MAG-hitsauksen suoritukseen ja syntyvään hitsiin. Kaasujen fysikaalisia 

ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Suojakaasujen fysikaalisia ominaisuuksia (MAOL-taulukot, 1989, s. 60-61,141) 

Kaasu/ 

Ominaisuus 

Tiheys 

NTP:ssä 

[kg/m3] 

Atomipaino 

[g/mol] 

Lämmön-

johtavuus 

W/(m⋅K) 

Ominaislämpö-

kapasiteetti 0°C 

[kJ/kg⋅K] 

Argon Ar 1,78 39,95 0,016 0,52 

Hiilidioksidi 

CO2 
1,97 44,01 0,015 0,82 

Helium He 0,178 4,00 0,142 5,23 

  

 

Helium (He) 

 

Helium on inertti eli reagoimaton kaasu, joka ei hitsauksessa reagoi hitsisulan 

kanssa. Heliumilla on hyvä lämmönjohtokyky ja sen antama kaarijännite on 

argonin antamaa korkeampi. Niinpä heliumilla saadaan kuumempi valokaari 

puhtaaseen argoniin verrattuna. Mikäli suojakaasuseoksessa on enemmän kuin 75 

% heliumia, käyttäytyy kaasuseos puhtaan heliumin kaltaisesti. (Welding 

Handbook, vol. 2, 1978, s. 133), (Metals Handbook 6, 1979, s. 85, 141)       

 

Käytettäessä heliumia suojakaasuna syntyvän hitsin tunkeuma on suurempi ja 

esikuumennustarve pienempi kuin argonilla. Syntyvä hitsikupu on matala ja 
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tunkeuma syvä, leveä ja pyöreäpohjainen. Hitsisulan herkkäliikkeisyys ja leveä 

tunkeumaprofiili edesauttavat kaasujen poistumista hitsiaineesta. Täten syntyvä 

hitsi sisältää vain vähän huokosia. Heliumin suuremman lämmöntuonnin vuoksi 

voidaan hitsausnopeutta nostaa käytettäessä sitä suojakaasuna. (Welding 

Handbook, vol. 2, 1978, s. 133), (Jylhä, K., 1994, s. 68) 

 

Koska helium on kevyttä, nousee se nopeasti ylös. Tämä ominaisuus heikentää sen 

suojauskykyä, jolloin hitsauksessa joudutaan argonia vastaavan suojauskyvyn 

saamiseksi käyttämään 2-3-kertaista kaasunvirtausmäärää argoniin verrattuna. 

Lisäksi heliumin argoniin verrattuna korkeampi ionisoitumispotentiaali vaikeuttaa 

valokaaren syttymistä ja saa aikaan epästabiilimman valokaaren. Kuuma valokaari 

aiheuttaa myös suuttimen lämpenemistä, jolloin suuttimen vaihtovälit lisääntyvät. 

Haittapuolena voidaan myös pitää heliumin korkeaa hintaa (lähes viisinkertainen 

verrattuna argoniin), joka rajoittaa sen käyttöä suojakaasuna varsinkin Euroopassa. 

(Kotkajuuri, P., 1983b), (Jylhä, K., 1994, s. 68), (Metals Handbook 6, 1979, s. 

141)    

 

Argon (Ar) 

 

Argonin suuri atomipaino ja tiheys mahdollistavat hyvän hitsin suojauskyvyn 

pienillä virtausmäärillä ja lisäaineen siirtyminen on suihkumaista alhaisillakin 

virta-arvoilla. (Welding Handbook, vol. 2, 1978, s. 133)  

 

Argonin heliumiin verrattuna huono lämmönjohtavuus estää metallihöyryjen 

leviämisen valokaaressa, jolloin syntyvän hitsin tunkeumasta tulee sormimainen. 

Tunkeuman muoto lisää liitosvirheen syntymisen todennäköisyyttä, koska 

hitsipalon juohea liittyminen perusaineeseen vaikeutuu varsinkin suurilla 

aineenpaksuuksilla. (Kotkajuuri, P., 1983b) 

 

Puhtaalla argonilla hitsattaessa syntyy rauhaton valokaari, kun elektronit pyrkivät 

irtautumaan valokaaren pisteestä, josta se helpoiten onnistuu, eli oksidista. Mikäli 

suojakaasusta ei tule tasaista oksidikerrosta sulan pintaan, vaeltaa valokaari 

oksidipisteestä toiseen. Tällöin seostamattomien terästen hitsauksessa 
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kaasunsuojaus häiriintyy ja ilma pääsee vaikuttamaan sulaan. Tuloksena on 

epäsäännöllinen hitsipalko. Niinpä valokaaren stabiilius asettaa suojakaasun 

happi- tai hiilidioksidipitoisuudelle minimin teräksen MAG-hitsauksessa: 

Happipitoisuus suojakaasuseoksessa tulisi olla 1-10 % ja hiilidioksidipitoisuus 1-

25 %. Argonvaltaisella kaasulla päästään kuitenkin helpommin 

kuumakaarialueelle, kun hapettavien komponenttien määrä pidetään pienenä. 

(Kotkajuuri, P., 1983a, s. 15), (Suoranta, R., 1993, s. 11), (Lukkari, J., 1998, s. 

200) 

 

Hiilidioksidi (CO2) 

 

Hiilidioksidilla on argoniin verrattuna korkeampi ionisoitumispotentiaali ja 

lämmönjohtokyky. Sivulla 29 olevan taulukon 1 mukaan CO2:n lämmönjohtokyky 

on lähes sama kuin argonilla, mutta lämmönjohtokyky paranee huomattavasti, kun 

CO2 hajoaa. Niinpä käytettäessä hiilidioksidia MAG-hitsauksen suojakaasuna tai 

suojakaasuseoksen komponenttina, on lämmöntuonti suurempi verrattuna samoilla 

arvoilla hitsaukseen argon-suojauksella. Hiilidioksidin hajotessa syntyvä kaasun 

tilavuuden nousu aikaansaa paremman hitsisulan suojauksen, ja kaaripaineen 

nousu taas kasvattaa sivutunkeumaa ja hitsikupua. CO2:n hajottua atomit yhtyvät 

toisiinsa uudelleen eksotermisella eli lämpöä luovuttavalla reaktiolla. Hitsiin täten 

tuleva lisälämpö jälkilämmittää hitsiä, jolloin kaasut pääsevät paremmin pois 

hitsisulasta ennen jähmettymistä, vähentäen hitsin huokoisuutta. (Welding 

Handbook, vol. 2, 1978, s. 132-134), (Kotkajuuri, P., 1983a, s. 16-17), (Lukkari, 

J., 1998, s. 200-201) 

 

Vaikka hiilidioksidi antaakin hyvän suojan hitsisulalle, se myös kasvattaa herkästi 

kaarijännitettä, aikaansaa suurialaisen sulan ja muodostaa paljon savuja hitsauksen 

aikana. Myös valokaaren käyttäytyminen on epävakaata. Käytettäessä puhdasta 

hiilidioksidia suojakaasuna siirtyy lisäaine suuripisaraisena, jolloin CO2:n 

hajotessa syntyvä kaasun tilavuuden nousu aiheuttaa hitsistä poispäin 

suuntautuvan voiman, joka saa aikaan suuria työkappaleeseen kiinni hitsautuvia 

roiskeita. (Kotkajuuri, P., 1983a, s. 16), (Lukkari, J., 1998, s. 200-201) 
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Nykyään puhtaan hiilidioksidin käyttö suojakaasuna on hyvin harvinaista, mutta 

sitä voidaan käyttää vaihtelevina pitoisuuksina seoskaasuissa. Mitä enemmän 

suojakaasuseoksessa on hiilidioksidia, sitä heikommiksi jäävät hitsin lujuus ja 

iskusitkeys. Syynä tähän on hiilidioksidin hajotessa irtautuvan hapen taipumus 

polttaa lisäaineen seosaineita ja imeytyä hitsiaineeseen oksidisulkeumiksi. 

(Kotkajuuri, P., 1983a, s. 17), (Jylhä, K., 1994, s. 68) 

 

Mikäli hiilidioksidia seostetaan hieman argoniin saadaan stabiilimpi valokaari ja 

hitsisulalle alhaisempi pintajännitys. Pintajännityksen aleneminen tasoittaa hitsin 

pintaa, alentaa kupua, antaa perusaineeseen juohevasti liittyvän reunahaavattoman 

hitsin sekä vähentää roiskeiden syntymistä hitsauksen aikana. Lisäksi hitsisulasta 

tulee juoksevampaa. Jo pieni pitoisuus (1 %) alentaa sulan pintajännitystä. 

(Welding Handbook, vol. 2, 1978, s. 134-135)  

 

Lisättäessä hiilidioksidin määrää seoksessa muuttuu tunkeuman muoto 

leveämmäksi (kuva 16), ja hitsikuvun korkeus kasvaa. Verrattuna argonilla 

saatavaan tunkeumaan kasvaa tunkeuma 25 % lähes lineaarisesti 40 %:n 

pitoisuuteen saakka. CO2-pitoisuuden kasvaessa lisääntyy myös suojakaasun 

roiskeenmuodostustaipumus, hapettavuus sekä pintakuonan ja hitsaussavujen 

määrä. Käytettäessä matalahiilisen perusaineen hitsaamisessa hiilidioksidia 

suojakaasuseoksessa on hiilen siirtyminen sulaan todennäköistä. Tällöin tulisikin 

suojakaasuseoksessa käyttää hiilidioksidin sijasta happea. (Kotkajuuri, P., 1983), 

(Jylhä, K., 1994, s. 69), (Suoranta, R., 1993, s. 18) 
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Kuva 16. Hiilidioksidin vaikutus hitsin tunkeuman muotoon (Suojakaasukäsikirja, 

1998, s. 5) 

 

Hitsattaessa pulssikaarella Ar-CO2-seosten hiilidioksidipitoisuuden yläraja on 16-

18 %, jonka jälkeen kaasun ominaisuudet alkavat häiritä pisaranmuodostusta. Kun 

osuus on ≥ 20 %, tulee kaaresta epästabiili. Pitoisuuden noustessa 30 %:iin, 

kaariominaisuudet ovat jo verrattavissa puhtaaseen hiilidioksidiin. Parhaat 

ominaisuudet hitsauksen suorituksen ja hitsin kannalta saavutetaan alle 10 %:n 

CO2-pitoisuuksilla. (Jylhä, K., 1994, s. 69), (Suoranta, R., 1993, s. 18) 

 

4.1 Laserhitsauksen prosessikaasut 

 

Laserhitsin sula suojataan hapettumiselta lasersäteen kanssa samasta suuttimesta 

tulevalla suojakaasuvirtauksella. Useimmiten CO2-laserilla käytetään 

suojakaasuna puhdasta heliumia, mutta myös typpeä sekä argonin, typen ja 

heliumin seoksia käytetään. Heliumilla aikaansaatava tunkeuma on syvempi ja 

kapeampi kuin argonilla. Tämä johtuu heliumin korkeammasta 

ionisaatiopotentiaalista, joka mahdollistaa plasmanmuodostuksen pienenemisen 

työkappaleen pinnalla, jolloin yhä pienempi osa säteestä absorboituu 

plasmapilveen. Toisinaan voidaan laserhitsauksessa muodostuvan plasman synty 

estää erillisestä suuttimesta tulevalla plasmakontrollikaasulla, joka poikkeaa 

suojakaasuvirtauksesta siten, että kaasusuihku on poikkipinta-alaltaan pieni ja 
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suunnattu hyvin tarkasti lasersädettä kohti. Plasmakontrollikaasuna käytetään 

yleensä heliumia. (Salminen, A. & Kujanpää, V., 1997, s. 10)  

 

Typpi toimii kuten heliumkin estäen voimakkaasti plasmanmuodostusta, mutta se 

voi aiheuttaa hitsin haurautta tiettyjä teräksiä hitsattaessa. Argonilla aikaansaadaan 

hyvä hitsin suojaus, mutta argon ei estä plasman muodostumista läheskään niin 

tehokkaasti kuin helium tai typpi. Useimmiten argonia seostetaan 

suojakaasuseoksiin, joita käytetään paksujen kappaleiden hitsauksessa. Tällöin 

tarvitaan tehokasta suojausta hitsin jähmettymisen ja jäähtymisen aikana. Argonin 

käyttöä kohteissa, joissa se on mahdollista, puoltaa etenkin sen halvempi hinta 

verrattuna heliumiin. (Dawes, C., 1992, s. 89-90)    

 

CO2-laserin optiikan suojaamiseksi käytetään kohtisuoraan lasersädettä vastaan 

suunnattavaa ns. cross-jet-kaasunvirtausta. Kaasu syötetään putkesta, jonka 

pienten reikien läpi kulkeva laminaarinen kaasunvirtaus estää metallihöyryä, 

roiskeita ja nokea vahingoittamasta optiikkaa. Kaasuna voidaan käyttää joko 

paineilmaa tai typpeä. Typen käyttö on suositeltavampaa, mikäli kaasunvirtaus 

kulkee lähellä työkappaletta ja on täten mahdollista, että paineilma aikaansaisi 

hitsisulan hapettumista. (Dawes, C., 1992, s. 203)  

 

4.2 MAG-hitsauksen suojakaasut 

 

MAG-hitsausprosessin aikana kuumentunutta ja sulaa metallia tulee laadukkaan 

hitsin aikaansaamiseksi suojata ilman hapelta ja typeltä. Mikäli suojaus ei ole 

riittävä, voi tuloksena olla hitsi, jossa on huokosia, vajaa hitsautumissyvyys, 

hapettunut pinta tai heikot lujuus-, sitkeys- ja korroosio-ominaisuudet. MAG-

hitsauksessa suojaukseen käytetään yksi- tai useampikomponenttista suojakaasua. 

(Welding Handbook, vol. 2, 1978, s. 131) 

 

Hitsauksessa käytettävän suojakaasun valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

valokaaren stabiilius ja aineensiirtymistapa hitsauksen aikana, hitsattava perusaine 

ja aineenpaksuus, haluttu laatutaso, kaasujen metallurgiset vaikutukset hitsisulassa 
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sekä haluttu hitsausnopeus ja tunkeuman muoto. (Welding Handbook, vol. 2, 

1978, s. 132), (Jernström, P., 1996, s. 15) 

 

Käytännössä MAG-hitsauksessa käytetään suojakaasuna useimmiten seoskaasuja. 

Tällöin voidaan hyödyntää eri kaasukomponenttien hyvät ominaisuudet ja saada 

aikaan laadukas hitsi kustannustehokkaasti. Vaikka kaasuseos itsessään olisikin 

kalliimpaa kuin puhdas suojakaasu, voidaan seoskaasun ominaisuuksilla nostaa 

tehokkuutta huomattavasti ja tätä kautta saavuttaa kustannussäästöjä. (Jylhä, K., 

1994, s. 68) 

 

Rakenneterästen hitsauksessa olennaisinta yleensä on kaaritilan suojaus. Tällöin 

kaasun tulee antaa vakaa ja vaeltamaton valokaari, hyvä suojausvaikutus, hyvä 

hitsin tunkeuma sekä jouhevasti perusaineeseen liittyvä, matalakupuinen hitsi. 

Suojakaasun tulee myös mahdollistaa tasainen ja häiriötön aineensiirtyminen 

lisäainelangasta hitsisulaan. (Jylhä, K., 1994, s. 65) 

 

Niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen MAG-hitsauksessa suojakaasut 

ovat pääasiassa argonin, tai argonin ja heliumin seoksia, joihin on lisätty 

hiilidioksidia tai happea. (Jylhä, K., 1994, s. 68), (Metals Handbook 6, 1979, s. 84) 

 

4.3 Kaasuntuontien yhdistäminen hybridihitsauksessa 

 

CO2-laser-MAG-hybridihitsauksessa tarvitaan kaasuja kahteen eri tehtävään: 

Plasmakontrollikaasulla tai laserin suojakaasulla pyritään minimoimaan laserin 

indusoiman plasmapilven muodostuminen hitsin yläpuolelle ja MAG-

suojakaasulla suojataan hitsisula. Näiden lisäksi suojakaasun valinnalla voidaan 

vaikuttaa tunkeuman muotoon ja hitsausnopeuteen. Hyvin useissa aiemmissa 

hybridihitsausta koskevissa tutkimuksissa on plasmakontrollikaasun tai laserin 

suojakaasun ja MAG-suojakaasun kaasupuhallukset toteutettu kahdella erillisellä 

kaasuvirtauksella. Tällöin kaasuvirtaukset tulevat toisiaan kohti siten, että 

plasmakontrollikaasu tulee erillisestä suuttimesta tai laserin suojakaasu laserpäästä 

ja MAG-suojakaasu MAG-polttimen kaasukuvusta. Hitsauspään konstruktion 
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yksinkertaistamiseksi ja kahden vastakkaisen kaasunvirtauksen törmätessään 

aiheuttaman turbulenssin välttämiseksi kaksi kaasuvirtausta voidaan yhdistää 

tuomalla heliumpitoinen suojakaasuseos MAG-polttimen kaasukuvun kautta, kuva 

17. (Engström, H. et al, 2001a) 

 

 
Kuva 17. Hybridihitsauspää, jossa suojakaasun virtaus tulee ainoastaan MAG-

polttimen kautta. (Engström, H. et al, 2001a, s. 2)      

 

Käytettävän suojakaasun koostumuksella on hybridihitsauksessa suuri merkitys 

prosessin stabiiliuteen, sulan liikkeisiin ja syntyvän hitsin ominaisuuksiin 

hybridihitsauksessa. Hyvin toimivan kaasuseoksen koostumuksen määrittämisen 

tekee hankalaksi se, että eri kaasukomponenttien vaikutukset ovat usein 

ristiriidassa toisiinsa nähden käytettäessä laser- tai kaarihitsausta. Esimerkiksi 

alhaisen ionisaatiopotentiaalin omaavan kaasun tiedetään stabiloivan valokaarta, 

mutta se ei estä CO2-laserin indusoiman plasmapilven muodostumista, jolloin osan 

lasersäteestä absorboituessa plasmapilveen vähenee työkappaleen pinnalle tuleva 

laserteho. (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 145)  

 

Yhdistettäessä MAG-suojakaasun ja plasmakontrollikaasun virtaus seostetaan 

MAG-suojakaasuun heliumia. Heliumpitoisuuden tulee suojakaasuseoksessa olla 

vähintään 50 %, jotta laserin indusoiman plasmapilven muodostuminen estetään. 
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Mikäli kaasuseoksessa on enemmän kuin 50 % argonia, alkaa hitsin tunkeuma 

pienentyä ja leveys kasvaa, koska plasman muodostus alkaa häiritä laserin 

tunkeutumista. Hiilidioksidin lisäys stabiloi valokaarta ja parantaa hitsin juohevaa 

liittymistä perusaineeseen. Jo pieni (1-2 %) hiilidioksidin lisäys auttaa 

stabiloimaan valokaarta ja vähentämään sulan pintajännitystä parantaen sulan 

juoksevuutta. Parempi sulan juoksevuus mahdollistaa juohevamman liittymän 

lisäksi suuremman hitsausnopeuden. Roiskeisuus kuitenkin kasvaa sitä mukaan 

kun hiilidioksidipitoisuutta lisätään. (Engström, H. et al, 2001a, s. 4,8), (Engström, 

H. et al, 2001b, s. 6-7), (Hyatt, C.V. et al, 2001, s. 165) 

 

4.4 Kaasunvirtauksen vaikutus 

 

MIG/MAG-hitsauksessa suojakaasun virtausmäärän on oltava riittävän suuri, jotta 

kaasu syrjäyttää kaaritilasta ilmaa ja estää epäpuhtauksien pääsyn kaaritilaan. 

Suojakaasun virtausmäärää ei silti voida nostaa liian korkeaksi, sillä liian suuri 

virtausmäärä aiheuttaa kaasuvirtauksen pyörteisyyttä tuoden kaaritilaan ilmaa. 

(Jylhä, K., 1994, s. 71) 

 

Optimaalinen suojakaasun virtausmäärä riippuu mm. 

- hitsattavasta perusaineesta 

- suojakaasun koostumuksesta 

- virranvoimakkuudesta 

- kaasusuuttimen koosta 

- polttimen kulmasta 

- ympäröivän ilman virtausnopeudesta suhteessa kaasusuuttimeen 

- liitosmuodosta. (Jylhä, K., 1994, s. 71) 

 

Hitsauksessa voidaan käyttää suojakaasun virtausmäärän mittaamiseen eri 

kaasuille kalibroituja rotametreja. Jotta koe olisi toistettavissa käyttäen jollekin 

muulle kaasulle kalibroitua virtausmittaria, tulee kaasuseokselle laskea kaasun 

todellinen virtaus NTP-olosuhteissa.  
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Todellista virtausta määritettäessä lasketaan korjauskerroin, jolla virtausmittarista 

saatu kaasuvirtauksen määrä kerrotaan, jotta saadaan selville todellinen 

virtausmäärä (l/min).  

 

Todellinen virtausmäärä lasketaan siis kaavasta (2) 

 

gtod qKQ ⋅=         (2) 

 

missä  K = korjauskerroin tietylle kaasuseokselle 

  qg = kaasun virtaus Ar-mittarissa 

 

Korjauskertoimen määrityksessä kerrotaan ensin jokaisen kaasukomponentin 

pitoisuus (%/100%) kyseisen kaasun tiheydellä. Nämä tulot lasketaan yhteen, 

jolloin tulokseksi saadaan käytetyn kaasuseoksen tiheys. Korjauskerroin saadaan, 

kun sen kaasun tiheys (ρx), jonka mittaamiseen käytetty virtausmittari on 

kalibroitu, jaetaan virtausmittarin läpi kulkevan kaasuseoksen tiheydellä ja 

osamäärästä otetaan neliöjuuri. 

 

K-korjauskerroin saadaan siis kaavalla (3) 

 







 ⋅
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missä  ρX = sen kaasun tiheys, jolle rotametri on kalibroitu 

ρHe, Ar, CO2 = kyseisen kaasun tiheys 

 

Kaasun paine ja lämpötila koeolosuhteissa NTP-olosuhteisiin nähden kuuluisi 

ottaa korjauskertoimen laskennassa huomioon, mutta mikäli samat arvot tulevat 

sekä osoittajaan että nimittäjään, kuten useimmiten on, voidaan ne suoraan 

supistaa pois. 
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Kaasuletkuissa ja liittimissä syntyvät vuodot pienentävät kaasunvirtausta 

hitsauskohteessa. Samalla tapahtuu ilman typen, hapen ja kosteuden virtausta 

kaasuletkuun, jolloin suojakaasu likaantuu jo ennen kuin se ehtii 

käyttökohteeseensa. Seurauksena on hitsin laadun heikkeneminen johtuen mm. 

huokosmuodostuksesta. (Jylhä, K., 1994, s. 71) 

 

Kaasuletkujen ollessa ehyitä ei hitsaustyön aikana virtaavaan suojakaasuun pääse 

merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Sen sijaan pitkien taukojen, kuten öiden ja 

viikonloppujen aikana kaasuletkujen läpi pääsee merkittäviä määriä happea, 

typpeä ja kosteutta. Epäpuhtauksien määrää suojakaasussa voidaan vähentää 

virtauttamalla suojakaasua letkujen läpi taukojen aikana tai jonkin aikaa ennen 

hitsauksen aloitusta. (Jylhä, K., 1994, s. 71) 

 

Suojakaasun toimintaa häiritsee vedon lisäksi valokaaren epästabiilius, joka voi 

johtua esimerkiksi langansyöttöhäiriöistä. Kaasusuuttimessa olevat roiskeet taas 

voivat aiheuttaa virtauksen pyörteisyyttä ja siten huonontavat suojausta. (Jylhä, K., 

1994, s. 71) 

 

 

5. RAKENNETERÄKSEN HYBRIDIHITSAUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ  

 

5.1 Rakenneteräksen hybridihitsattavuus 

 

Hybridihitsattaessa rakenneterästä saadaan aikaiseksi hitsi, jossa ei ole halkeamia 

tai muita suuria virheitä. Roiskeisuus ja huokoisuus on hyvin vähäistä ja saatu hitsi 

täyttää helposti tiukimman laatuluokan. Kovuus jää hieman korkeammaksi hitsin 

alueella kuin perusaineessa. Myös hitsin lujuusarvot ovat hyvät: Vetokokeessa 

murtuma tapahtuu perusaineen puolella ja taivutuskokeen tulokset täyttävät 

standardin vaatimukset. Iskusitkeys vaihtelee sen mukaan, onko koekappaleiden 

pinnoilta poistettu oksidikerros. Iskusitkeys on heikompi, mikäli oksidikerrosta ei 

ole poistettu. (Engström, H. et al, 2001b, s. 19)  
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5.2 Railotoleranssit, railon valmistus, ja liitostyypit 

 

Suurten kappaleiden hitsauksessa laserhitsauksen railotoleransseihin yltäminen on 

usein taloudellisesti kannattamatonta. Hybridihitsauksessa railotoleranssit ovat 

väljemmät. Ilmaraon maksimiarvoja, jolla hitsin laatu on vielä hyväksyttävää, on 

selvitetty useissa tutkimuksissa. Eräässä raportoidussa tutkimuksessa (Ishide, T. et 

al, 2002, s. 207) on onnistuttu 6 mm:n  teräslevyä hitsaamaan Nd:YAG:n ja 

MIG:n yhdistelmällä 1,5 mm:n ilmaraolla hyvin tuloksin.  

 

Koska teollisuudessa pyritään nopeaan valmistukseen, olisi toivottavaa, että 

railonvalmistus olisi helppoa ja nopeaa. Mikäli railot koneistetaan, on syntyvä 

hitsi profiililtaan siisti ja useimmiten virheetön. Railonvalmistus koneistamalla on 

kuitenkin aikaa vievää ja siten kallista. Laserleikkaus on 

railonvalmistusmenetelmänä nopea ja tarkka ja syntyvä leikkauspinta on 

aineenpaksuuden suunnassa suora. Myös levyleikkurilla tai plasmaleikkauksella 

railonvalmistus on nopeaa, eikä levyjen reunaan jäävä pieni viiste haittaa 

hybridihitsauksessa, koska railoon tuodaan lisäainetta, joka täyttää syntyneen raon. 

Niinpä siirryttäessä hybridihitsauksen käyttöön ei välttämättä tarvitse hankkia 

laserleikkauslaitteita railonvalmistukseen, mikäli niitä ei ennestään ole. 

(Engström, H. et al, 2001, s. 4-6)  

 

Hybridihitsauksella hitsataan useimmiten päittäis- ja pienaliitoksia. Hitsauspään 

suuri koko rajoittaa luoksepäästävyyttä ja siten se myös vähentää hitsattavien 

liitosmuotojen määrää. Terävässä kulmassa toistensa suhteen olevien levyjen 

liittäminen tulee vaikeaksi tilanpuutteen lisäksi liitoksen toiselle puolen syntyvän 

avoimen railon johdosta, jota ei välttämättä pystytä täyttämään pelkän lasersäteen 

avulla. Parempi onkin hitsata liitos tylpän kulman puolelta, jolloin tilaa 

hitsauspäälle on enemmän ja säteen ja polttimen kohdistaminen oikeaan kohtaan 

on helpompaa. (Engström, H. et al, 2001b, s. 14-17)   
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5.3 Levyn pinnan oksidikerroksen vaikutus 

 

Oksidikerros levyjen pinnoilla voi aiheuttaa ongelmia hitsauksen aikana. 

Railopinnoilla esiintyvä oksidikerros voi olla peräisin laser-, poltto- tai 

plasmaleikkauksesta. Ylä- ja alapinnoilla se on joko valssihilsettä tai vääränlaisen 

varastoinnin aikaansaamaa ruostekerrosta. Oksidit aiheuttavat hitsattaessa 

huokoisuutta, hitsin valumaa, vajaata ja epäsäännöllistä tunkeumaa, syvempiä 

reunahaavoja sekä heikentynyttä iskusitkeyttä. Huokosiin ja valumiin ovat syynä 

alhainen viskositeetti ja sulan pintajännitys, jotka aikaansaavat herkkäliikkeisen 

sulan. Heikentynyt iskusitkeys johtuu oksidien taipumuksesta muodostaa hitsiä 

haurastuttavia epäpuhtauksia. Oksideilla on myös taipumuksena lisätä lasersäteen 

absorptiota railossa, jolloin suurempi määrä materiaalista sulaa railoon leventäen 

hitsiprofiilia. Runsas sulan materiaalin muodostuminen voi myös aiheuttaa vajaata 

tunkeumaa, koska vähäisempi määrä säteestä pääsee heijastumaan railon pohjalle 

saakka, kuva 18. (Engström, H. et al, 2001a, s. 4-6), (Engström, H. et al, 2001b, s. 

17-18) 

 

 
Kuva 18: Oksidikerroksen vaikutus syntyvään hitsiprofiiliin aineenpaksuudella 8 

mm. Vasemmassa kuvassa oksidikerrosta ei ole poistettu ja oikeassa kuvassa 

kerros on poistettu. (Engström, H. et al, 2001b, s. 18) 

 

Koska railopintojen pinta-ala vähenee aineenpaksuuden pienentyessä, on 

oksidikerroksen vaikutus hitsin laatuun pienimmillään aineenpaksuuksilla 6-10 

mm. Mikäli railopinnoilta ei oksidia poisteta, joudutaan hitsausnopeutta 
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läpitunkeuman aikaansaamiseksi hieman pudottamaan. Jättämällä levyjen väliin 

pieni ilmarako voidaan nopeus nostaa entiselle tasolle, mutta tällöin huokoisuus 

lisääntyy. Liitettävien levyjen aineenpaksuuden ollessa 12 mm tai siitä enemmän, 

syntyy liiallinen ja epäsäännöllinen tunkeuma. Tällöin hyväksyttävän hitsin 

aikaansaamiseksi ja hitsausnopeuden maksimoimiseksi tulee oksidikerros poistaa 

railopinnoilta ennen hitsausta. (Engström, H. et al, 2001a, s. 7), (Engström, H. et 

al, 2001b, s. 17-18) 

 

5.4 Lämmöntuonnin arviointi 

 

Hybridiprosessissa eri prosessien tehoa muuttamalla voidaan vaikuttaa syntyvän 

hitsin muotoon ja ominaisuuksiin. Toisin sanoen hybridihitsauksessa laserin tehon 

ollessa hallitseva tunkeuma on syvempi ja vastaavasti kaarienergian ollessa laserin 

tehoa suurempi levenee tunkeuma. Riippuen energiasuhteista, voi 

hybridihitsausprosessi olla joko laser- tai kaaripainotteinen. Tutkimusraporteissa 

törmääkin termeihin kaariavusteinen laserhitsaus tai laseravusteinen kaarihitsaus. 

(Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 4), (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 142)    

 

Hybridihitsauksen hitsausenergia määritetään laskemalla yhteen MAG:n ja laserin 

hitsausenergiat kaavan (4) mukaisesti 
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missä U = Hitsausjännite V (MAG) 

  I = Hitsausvirta A (MAG) 

  v = Hitsausnopeus mm/min 

  PL = Laserin teho W 

 

Lämmöntuonti voidaan määrittää kaavasta (5) 

 

laserlaserMAGMAG kEkEQ ⋅+⋅=            (5) 
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missä  kMAG = MAG-hitsauksen terminen hyötysuhde = 0,8 (SFS-EN 1011-

1, 1998) 

klaser = laserhitsauksen hyötysuhde, joka tulisi määrittää eri laser-

hitsattava materiaali-yhdistelmille erikseen. Hyötysuhde voi vaihdella 

47-100 %:n välillä riippuen materiaalista, käytetystä laserista ja 

hyötysuhteen mittausmenetelmästä. (Salminen, A., 2001, s. 9) 

 

Hitsausenergian kaavan (4) mukaisesti langansyöttönopeutta eli virtaa lisäämällä 

hitsausenergia ja lämmöntuonti kasvavat ja toisaalta hitsausnopeuden kasvaessa ne 

vähenevät.  

 

Lämmöntuontimääriä on vaikea vertailla keskenään MAG-, laser- ja 

hybridihitsauksessa, koska prosessien lämmönsiirtotehokkuus ja energiatiheys 

ovat hyvin erilaisia. Hybridiprosessin tehokkuudesta antaa hyvin kuvaa tutkimus 

(Hyatt, C. V. et al, 2001), jossa hitsattaessa 8 mm:n levyä läpitunkeuma saatiin 

hybridillä (5,7 kW:n laser ja MAG) noin 1,0 kJ/mm:n hitsausenergialla, kun 

MAG:lla tarvittaisiin samaan noin 50 % suurempi lämmöntuonti. Laserilla saatiin 

5,7 kW:n teholla ja 0,65 kJ/mm:n lämmöntuonnilla aikaiseksi 7 mm:n tunkeuma, 

kuva 19. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, että hybridillä 

lämmöntuonti on suurempi kuin laserhitsauksessa, mutta hybridillä saavutetaan 

samalla laserteholla suurempi tunkeuma. Toisaalta hitsattaessa ohuempia 

aineenpaksuuksia riittävällä laserin teholla sekä hybridillä että laserilla, jää laserin 

lämmöntuonti siltikin pienemmäksi, vaikka hybridillä voidaankin suuremman 

tunkeuman johdosta hitsausnopeutta hieman nostaa laserhitsaukseen verrattuna. 

(Hyatt, C. V. et al, 2001, s. 166), (Hackius, J. et al, 2000, s. B-11)   
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Kuva 19. Lämmöntuonnin vaikutus tunkeuman syvyyteen hybridi-, MAG- ja 

laserhitsauksessa. (Hyatt, C. V. et al, 2001, s. 165) 

 

Hybridihitsauksessa tehotiheys on suurempi verrattuna perinteiseen 

kaarihitsaukseen. Korkeampi tehotiheys mahdollistaa hitsauksen suuremmalla 

hitsausnopeudella, jolloin lämmönjohtuminen työkappaleeseen on vähäisempää ja 

tarvittava hitsausenergia on pienempi. Koska lämmöntuonti jää pienemmäksi, 

syntyy hybridihitsauksessa myös vähemmän muodonmuutoksia ja 

jäännösjännityksiä. (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 145) 

 

Hybridihitsauksessa jälkimmäisenä tuleva hitsausprosessi pidentää 

lämpövaikutusta hitsissä saaden aikaan hitsisulalle hieman pidemmän 

jäähtymisajan kuin laserhitsauksessa. Tämä aikaansaa hitsiin syntyneiden 

jäännösjännitysten laukeamista ja jäähtymisajan pidentymisestä seuraavaa 

kovuuden laskua, mikä parantaa hitsin sitkeyttä. Pidempi jäähtymisaika 

mahdollistaa myös huokoisuuden vähentymisen, koska kaasukuplilla jää enemmän 

aikaa poistua sulasta. (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 3) 
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Suojakaasun koostumus vaikuttaa lämmöntuonnin suuruuteen riippuen kaasujen 

termisistä ominaisuuksista. Heliumin ja hiilidioksidin määrän kasvu 

suojakaasuseoksessa nostaa kaarijännitettä ja parantaa lämmönjohtavuutta. 

Helium- ja/tai hiilidioksidipitoisilla suojakaasuilla hitsattaessa suurempi 

kaarienergia ja parempi lämmönjohtavuus levittävät hitsipalkoa ja kasvattavat 

sula-aluetta verrattuna hitsaukseen argon-suojakaasulla.  

 

5.5 Tyypillisen hybridihitsin tunkeumaprofiili ja kovuudet 

 

Päittäisliitoksessa hybridihitsi on tyypillisesti maljamainen: MAG-prosessi 

vaikuttaa eniten hitsin yläosaan leventäen tunkeumaa. Laser määrää tunkeuman 

syvyyden, jolloin hitsille syntyy syvä ja kapea alaosa, kuva 20. 

 

 
Kuva 20. Tyypillinen päittäisliitoksen hybridihitsi. (Engström, H. et al, 2001b, s. 

7) 

  

Hybridihitsin tunkeuma on leveämpi kuin laserhitsillä, mutta kapeampi kuin 

kaarihitsillä. Hybridihitsin tunkeuman leveyteen vaikuttavat sekä laserin teho että 

MAG:n kaarienergia. MAG:n kaarienergian eli käytännössä jännitteen kasvaessa 

hitsi leviää jonkin verran, kun langansyöttönopeus pidetään vakiona. MAG:n 

kaarienergian lisäys laskee hieman syntyvää hitsikupua. MAG:n kaarienergia 

vaikuttaa hieman laserin aikaansaaman tunkeuman leveyteen, kun lisäaine valuu 

avimenreikään. Myös laserin kasvava teho leventää sekä MAG:n että laserin 
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tunkeumaa, laserin tunkeumaa hieman vähemmän. (Walz, C. et al, 2001), 

(Hackius., J. et al, 2000, s. B-12), (Dilthey, U. et al, 1999a, s. 141) 

 

Pienaliitoksessa hitsi on niinikään leveämpi pinnan puolelta ja kapeampi juuren 

puolelta, kuva 21. Hybridihitsauksella saadaan pienaliitoksiin yhdellä palolla 

läpitunkeuma. Tämä vähentää hitsausaikaa huomattavasti sovelluksissa, joissa 

aineenpaksuudet ovat suuria, jolloin perinteisillä menetelmillä joudutaan liitos 

hitsaamaan molemmilta puolin. 

 

 
Kuva 21. Tyypillinen pienaliitoksen hybridihitsi. (Engström, H. et al, 2002b, s. 17) 

 

Hybridihitsien kovuus ei rakenneterästä hitsattaessa nouse paljoa (noin 60-90 HV) 

yli perusaineen kovuuden eikä pehmeitä alueita synny. Kovuuksissa on havaittu 

eroja sen mukaan, kuinka pitkällä prosessit ovat toisistaan: Mitä lähemmäksi 

lasersäde ja valokaari toisiaan tuodaan, sitä pehmeämpi hitsi syntyy. (Engström, 

H. et al, 2001b, liite1), (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b, s. 3-4) 

 

5.6 Tyypilliset hitsausvirheet hybridihitsauksessa 

 

Hybridihitsaukselle ei toistaiseksi ole olemassa omaa laatustandardia, joten laadun 

arvioinnissa voidaan käyttää joko kaarihitsauksen (SFS-EN 25817) tai 

laserhitsauksen (SFS-EN 13919-1) laatustandardia. Standardien vaatimukset 

poikkeavat huokosten, vajaan hitsautumissyvyyden, reunahaavan, pinta- ja 

juurikuvun sekä hitsin vajoamien suhteen. Kaarihitseissä sallitaan hieman 
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enemmän huokosia, vajaata hitsautumissyvyyttä, reunahaavaa, vajaata juurta sekä 

hitsin pinnan ja juuren kupua. Toisaalta laserhitsissä sallitaan enemmän pinnan 

vajoamaa. Käytännössä erot ovat hyvin pieniä, mutta varminta laadukkaan hitsin 

varmistamisessa on toimia siten, että pyritään täyttämään tiukemmat vaatimukset.  

 

Koska hybridihitsauksessa on paljon parametreja ja niistä voidaan yhdistellä hyvin  

monenlaisia parametriyhdistelmiä, voi syntyvän hitsin ulkonäkö ja muoto 

vaihdella huomattavasti. Parametriyhdistelmien vaikutukset voivat vaihdella 

materiaalin ja liitosmuodon mukaan. Mikäli parametrit ovat väärin valittuja,  

tyypillisiä syntyviä hitsausvirheitä ovat liian korkea hitsikupu, reunahaava, 

roiskeisuus, epäsäännöllinen tunkeumaprofiili ja hitsin valumat. (Engström, H. et 

al, 2001b, s. 3) 

 

Laserhitsauksen ongelmana on hitsien voimakas karkeneminen nopeasta 

jäähtymisajasta johtuen, jolloin hitsien kovuus voi ylittää standardien sallimat 

arvot. Hybridihitsauksessa jäähtymisaika pitenee, koska lämmöntuonti on 

suurempi verrattuna vastaavan liitoksen hitsaamiseen laserilla. Lopputuloksena on 

pehmeämpi hitsi verrattuna laserhitsiin. Laserhitsattaessa suuria aineenpaksuuksia 

alttius kaasuhuokosten syntymiselle kasvaa. Hybridihitsauksessa huokosten synty 

sen sijaan vähenee pidemmästä jäähtymisajasta johtuen, kun huokosten 

kaasukuplat ehtivät paremmin pois sulasta hitsiaineesta. Laserhitsattaessa railoa, 

jossa on hieman ilmarakoa, syntyy helposti vajaata hitsikupua tai reunahaavaa. 

Näiden virheiden synty estyy hybridihitsauksessa, kun käytetään riittävän suurta 

langansyöttönopeutta. (Abe, N. et al, 1998, s. 38), (Engström, H. et al, 2001b, s. 

17)   

 

Käyttämällä railonseurantaa voi olla mahdollista parantaa syntyvän hybridihitsin 

laatua, koska railon ja hitsauspään välinen etäisyys saadaan pidettyä samana ja 

voidaan välttää etäisyyden poikkeamien aiheuttamat hitsausvirheet. Poikkeamia 

aiheuttavat mm. kappaleen kiinnittäminen, railon sovittaminen, hitsauspään 

liikuttaminen ja hitsauksen aikaiset vetelyt. Railoa sekä sivu- että 

korkeussuunnassa seuraavat railonseuranta-anturit ovat toimintaperiaatteeltaan 

usein laseroptisia. Etuna laseroptisilla railonseuranta-antureilla on niiden antaman 
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informaation monipuolisuus ja soveltuvuus monille eri hitsausmenetelmille ja 

railotyypeille. Varjopuolena korkean hinnan lisäksi on herkkyys toimintahäiriöille, 

mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia. (Jernström, P., 2002a, s. 5) 
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II KOKEELLINEN OSA 

 

Diplomityön kokeellisessa osassa tutkittiin MAG-suojakaasun ja laserin 

plasmakontrollikaasun tuonnin yhdistämisen ja siten tarvittavan 

suojakaasuseoksen koostumuksen vaikutusta hitsaukseen sekä syntyvän hitsin 

muotoon ja laatuun. Tutkitut suojakaasuseokset sekoitettiin Oy AGA Ab:n 

toimittamalla kaasusekoittimella ja tuotiin hitsausprosessiin MAG-polttimen 

kaasukuvun kautta. Erillistä plasmakontrollikaasun virtausta ei siis käytetty, vaan 

se korvattiin suojakaasuseoksen heliumseostuksella. Koemateriaalina oli 

Rautaruukin erityisesti hyvin laserleikattavaksi tarkoitettu niukkaseosteinen 

rakenneteräs RAEX 275 MC Laser, jonka aineenpaksuutena oli 6 mm. Syntyneen 

hitsin laatua analysoitiin silmämääräisellä tarkastuksella, röntgentarkastuksella ja 

murtokokeilla. Eri suojakaasuseosten pitoisuuksien vaikutusta hitsin muotoon ja 

syntyneisiin virheisiin tarkasteltiin edellä mainittujen tutkimusten lisäksi 

makrokuvien avulla. Kahdesta hitsistä mitattiin myös kovuuksia.  

 

Ensin hitsauskokeissa tutkittiin, riittääkö pelkkä MAG-polttimen kaasukuvun 

kautta tuleva heliumpitoinen suojakaasun virtaus estämään plasman synnyn, vai 

tarvitaanko lisäksi erillinen plasmakontrollikaasun virtaus. Koska laserin 

indusoiman plasman muodostuminen estettiin MAG-polttimen kaasukuvun kautta 

tulevalla heliumpitoisella suojakaasulla, käytettiin jatkossa ainoastaan yhtä, MAG-

polttimen kaasukuvun kautta tulevaa kaasunvirtausta. Tämän jälkeen selvitettiin 

levyn päälle hitsaamalla toimivat hitsausparametrit ja tutkittiin suojakaasuseoksen 

eri heliumpitoisuuksien vaikutusta prosessin stabiiliuteen, syntyvän hitsin 

ulkonäköön ja kykyyn estää plasmapilven synty eri kaasunvirtausmäärillä. 

Optimaalisen heliumpitoisuuden löydyttyä vaihdeltiin suojakaasun CO2-

pitoisuutta ja tutkittiin pitoisuuden vaikutusta prosessin stabiiliuteen ja syntyvään 

hitsiin.     

 

Kuvassa 22 on vuokaavion muodossa esitetty diplomityön hitsauskokeiden ja 

tutkimustyön suoritus. 
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CO2-laser-MAG-hybridi 
Materiaali RAEX 275 MC Laser 

Aloitussuojakaasu 30 % He + 2 % CO2 + 68 % Ar 
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Kuva 22. Diplomityön hitsauskokeiden ja tutkimuksen suoritus. 
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6. HYBRIDIHITSAUSLAITTEISTO 

 

Hybridihitsauskokeissa käytettiin Tulevaisuuden tehtaan Rofin-Sinarin RS6000 

CO2-laseria, joka on liitetty 3D-työasemaan. CO2-laserin 6 kW:n tehosta levyn 

pinnalle tuleva teho on noin 4,8 kW. MAG-hitsausvirtalähteenä käytettiin Esabin 

ARISTO LUD 450W –monimenetelmäkonetta ja langansyöttölaitteistona oli 

MEK 44C (kuva 23).  

 

Langansyöttö-
laitteisto 

 

Ku

 

Ka

ko

sis

pa

hit

ka

 

 

Kelkka
 

Kaasusekoitin 

Hybridi-
hitsauspää 

Aristo LUD 450W-
monimenetelmakone 

va 23. Yleiskuva hybridihitsauslaitteistosta. 

asuseosten sekoittamisessa käytettiin Witt-Gasetechnikin KM 100-3 ME- 

lmikomponenttikaasusekoitinta, jolla voidaan sekoittaa kaasuseoksia, jotka 

ältävät 0-100 % He, 0-100 % Ar tai 0-25 % CO2:ta, kuva 24. Kaasusäiliössä 

ine oli 5 bar, ja ulostuloletkussa, jonka kautta suojakaasuseos kulki suoraan 

saussuuttimeen, paine oli 2,5 bar. Virtauksen mittaamiseen käytettiin argon-

asulle kalibroitua rotametria.  
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Kuva 24. Hitsauskokeiden kaasulaitteistot: Kolmikomponenttikaasusekoitin ja 

kaasupullot. 

 

Kokeissa käytetty hybridihitsauspää on itse suunniteltu ja rakennettu 

Tulevaisuuden tehtaalla. Ratkaisussa MAG-poltin on asennettu palkkiin, joka on 

kiinnitetty ison työaseman laserpäätä liikuttavaan kelkkaan, ks. kuva 15, s. 28. 

Lisäainelangansyöttölaitteisto sijaitsee kelkan päällä, ks. kuva 23, s. 51.  

 

 

7. HITSAUSKOEMATERIAALIT, LISÄAINEET JA KAASUT 

 

7.1 Hitsattava materiaali 

 

Hitsauskokeissa hitsattiin 6 mm:n paksuista niukkahiilistä ja -seosteista RAEX 

275 MC Laser-terästä. RAEX Laser on kehitetty erityisesti hyvin 

laserleikattavaksi teräkseksi automaattiseen konepajatuotantoon. Teräksen 

optimaalinen kemiallinen koostumus, kuonapuhtaus, hyvä tasomaisuus ja 

pinnanlaatu sekä jäännösjännityksettömyys parantavat laserleikkauksen nopeutta 

ja leikkausjäljen laatua. RAEX Laser-teräslaatu on hyvin särmättävää ja hyvin 

hitsattavissa kaikilla tavanomaisilla hitsausmenetelmillä. Kvarttolinjalla 
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valmistettujen RAEX-Laser-teräslevyjen pinnalla on ohut hilsekerros, mutta 

levyjä ei toimiteta hiekkapuhallettuina, koska tällöin teräksen laserleikattavuus 

kärsii. Teräs toimitetaan termomekaanisesti valssatussa tilassa. Mekaaniset 

ominaisuudet ja kemiallinen koostumus selviävät taulukoista 2 ja 3. Erona RAEX 

Laserin koostumuksessa on tavalliseen rakenneteräkseen verrattuna pienempi 

piipitoisuus. (Rautaruukin terästuotteet, 2000, s. 56-57)  

 
Taulukko 2: RAEX 275 Laser-teräksen mekaaniset ominaisuudet (RAEX-Laser-tuote-esite., 2002, 

s. 8) 

Iskusitkeys 

Aineenpaksuusalue 

Myötö-

lujuus ReH 

väh., 

N/mm2 

Murtolujuus-

alue Rm, 

N/mm2 

Murto-

venymä 

A5 % 

t, 

°C 

KV, 

J 

2,0-13,0 275 360-460 28 -20 40 

 

 
Taulukko 3: RAEX 275 Laser-teräksen kemiallinen koostumus ja hiiliekvivalentti. (RAEX-Laser-

tuote-esite, 2002, s. 9) 

 C  Si Mn S P Al CEV  

Teräksen 

valmistajan 

ilmoittamat 

pitoisuusvaatimukset 

max 

0,12 

max 

0,03 

max 

1,30 

max 

0,015 

max 

0,020 

max 

0,015 

enintään 

0,32 

Käytetyn teräksen 

sulatuserän 

sulatusanalyysi 

0,08 0,01 1,39 0,004 0,008 0,028 0,32 

 

7.2 Käytetty hitsauslisäaine 

 

Hitsauskokeissa käytettiin lisäainelankana (MAG) ∅ 0,8 mm umpilankaa OK 

Autrod 12.51. Lisäainelangan kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet 

ovat esitettyinä taulukoissa 4 ja 5.  
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Taulukko 4. Lisäainelanka OK Autrod 12.51:n kemiallinen koostumus. (www.esab.fi, 31.7.2002) 

C Si Mn 

0,08 1,5 0,9 

 
Taulukko 5. Lisäainelanka OK Autrod 12.51:n mekaaniset ominaisuudet. (www.esab.fi, 31.7.2002) 

Myötöraja 

MPa 

Murtolujuus 

MPa 
Venymä % Iskusitkeys J 

130 (+20°C) 
470 560 26 

90 (-20°C) 

 

 

7.3 Käytetyt suojakaasuseokset 

 

Hitsauskokeiden alussa tutkittiin hybridihitsausta käyttäen suojakaasuna 

pelkästään MAG-polttimen kaasukuvusta tulevaa heliumseosteista 

suojakaasuseosta. Koska havaittiin suojakaasuseoksen heliumseostuksen riittävän 

estämään plasman muodostuminen, ei jatkossa kokeissa käytetty erillistä helium-

plasmakontrollikaasua. Myös muualla tehdyissä tutkimuksissa (Engström, H. et al, 

2001) on todettu erillinen plasmakontrollikaasun virtaus tarpeettomaksi, mikäli 

MAG-suojakaasuun seostetaan riittävästi heliumia.  

 

Ensin kokeiltiin AGA:n ainoan heliumia, argonia ja hiilidioksidia sisältävän 

kaupallisen kaasuseoksen käyttöä (30 % He + 2 % CO2 + 68 % Ar). Tämän 

jälkeen kokeissa käytettiin MAG-suojakaasuseoksia, jotka sekoitettiin 

kolmikomponenttikaasusekoittimessa. Heliumpitoisuudet vaihtelivat 

päittäisliitosten hitsauksessa 30 %:sta 80 %:in ja CO2-pitoisuudet 1 %:sta 4 %:in. 

Pienaliitoksia hitsattiin heliumpitoisuuksilla 40-60 % ja CO2-pitoisuuksilla 0,5 - 

20 %. Loppuosuudet kaasuseoksista oli argonia. Käytetyt suojakaasuseokset ovat 

lueteltuna liitteessä 1. 
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8. KOEJÄRJESTELYT 

 

8.1 Suojakaasuseoksen sekoitus ja tuonti  

 

Koehitsausten alkuvaiheessa käytettiin kaupallista kaasuseosta, joka sisälsi 30 % 

heliumia, 2 % hiilidioksidia ja 68 % argonia. Jotta voitiin testata myös muita 

suojakaasun seossuhteita, toimitti AGA hitsauskokeita varten tulevaisuuden 

tehtaalle kaasusekoittimen, jolla voitiin sekoittaa haluttuja kaasuseoksia. Tällöin 

saatiin testattavaksi hyvin monipuolinen kirjo erilaisia kaasuseoksia ja voitiin täten 

optimoida suojakaasun koostumus. Kaasusekoittimeen tuotiin puhtaita helium-, 

argon- ja hiilidioksidi-kaasuja, joista voitiin sekoitinta säätämällä sekoittaa haluttu 

kaasuseos. 

 

Suojakaasuseoksen sekoitus tapahtui siten, että ensin säädettiin sekoittimessa 

olevien rotametrien avulla halutun kaasuseoksen koostumus prosenteissa 

ilmaistuna, jonka jälkeen sekoitin käynnistettiin. Kaasun paine nousi säiliössä 

viiteen bariin, jolloin seos oli valmis muutamassa sekunnissa. Kaasusekoittimesta 

kaasuseos kulki 2,5 barin paineella kaasuletkun kautta MAG-polttimelle. 

Suojakaasuseoksen virtausmäärä MAG-polttimen kaasukuvusta säädettiin 

sekoittimen yhteydessä olevalla argon-rotametrilla. Suojakaasuseoksen 

koostumusta vaihdettaessa säiliö tyhjennettiin ja huuhdeltiin vähintään kerran 

uuden suojakaasuseoksen koostumuksella. Mikäli kaasun hiilidioksidipitoisuus 

muuttui huomattavasti, tehtiin huuhtelu kaksi kertaa. Lisäksi ennen hitsauksen 

aloittamista suojakaasua virtautettiin vähän aikaa kaasuletkun läpi. Huuhtelulla ja 

kaasun virtauttamisella haluttiin varmistaa, että kaasukuvusta tulevan suojakaasun 

koostumus oli juuri se, minkä sen haluttiin olevan.  

 

Ennen ensimmäisten hitsauskokeiden aloittamista mitattiin hitsauslaitteiston 

suojakaasuletkujen kosteuspitoisuus. Arvon tulisi olla korkeintaan 20 ppm, mutta 

mittausten ja kosteuden huuhtelun jälkeenkin putkeen jäi vielä 70 ppm.  
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8.2 Koekappaleiden valmistus ja käytetyt liitostyypit 

 

Koekappaleet laserleikattiin noin 350 x 150 mm:n kokoisiksi. Laserin 

leikkauskaasuna käytettiin happea. Aluksi hitsauskokeissa haettiin toimivat 

hitsausparametrit hitsaamalla suoraan levyn päälle, jonka jälkeen jatkettiin 

ulkonäöltään hyvännäköisen hitsin aikaansaavien hitsausparametrien ja 

suojakaasuseosten selvittämistä hitsaamalla päittäis- ja pienaliitoksia. 

Päittäisliitoksilla käytettiin I-railoa 0-ilmaraolla ja pienaliitoksissa pystylevy 

käännettiin 10° vinoon ja silloitettiin alalevyyn kiinni siten, että railoon jäi 10 

asteen railokulma. Muutama koe tehtiin koekappaleille, joissa oli koneistettuna 10 

asteen viiste, jolloin levyt olivat kohtisuorassa toisiaan vastaan, kuva 25.   
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Hitsauskokeissa käytettiin langansyöttönopeuden arvoja, joilla olisi voitu hitsata 

lähes yhden millimetrin ilmarakoja teollisissa sovellutuksissa. Täten liiallisella 

langansyöttönopeudella voitiin hallita ilmaraon muutokset, levyjen eritasoisuudet 

ja välttää vajaan hitsikuvun ja/tai reunahaavan syntyminen. Toinen peruste 

liiallisen langansyötön käyttöön oli myös se, että suuremmalla 

langansyöttönopeudella kasvatettiin hitsausvirtaa, jolloin MAG:n kaarienergian 

kasvaessa MAG-hitsaus vaikutti lopputulokseen enemmän, etenkin syventäen 

hitsin tunkeumaa. Liiallinen langansyöttönopeus nostikin liitosten kuvut korkealle, 

koska ilmaraot pyrittiin pitämään 0-ilmarakoina.   

 

Kaavalla (1) voidaan laskea periaatteellinen langansyöttönopeus hitsauskokeiden 

mukaisille 6 mm:n teräslevyille tehdylle päittäisliitokselle, jonka railossa on 1 

mm:n ilmarako. Käytettävä hitsausnopeus on 1,1 m/min ja lisäainelangan 

halkaisija 0,8 mm. 
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Hitsauskokeiden mukainen pienaliitos, jossa on 10° railokulma ja pysty- ja 

vaakalevyjen välillä 1 mm:n ilmarako, hitsattiin hitsausnopeudella 0,8 m/min, 

käyttäen 0,8 mm paksua lisäainelankaa. Tällöin saatiin tarvittavaksi 

langansyöttönopeudeksi 
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Pääasiassa hitsauskokeissa käytettiin vetävää MAG-poltinta, jolloin langansyöttö 

tuli lasersäteen edestä hitsaussuuntaan nähden. Vertailun vuoksi hitsattiin 

muutamia hitsejä työntävällä MAG-polttimella, jolloin lanka tuli lasersäteen takaa. 
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Lisäainelangan ja lasersäteen fokuspisteen välisenä etäisyytenä pidettiin 1,5-3 

mm: Mikäli käytettiin vetävää poltinta, oli etäisyys noin 3 mm ja työntävällä 

polttimella hitsatuissa kokeissa etäisyys oli noin 1,5 mm. 

 

MAG-polttimen kaltevuus- ja kiertymiskulmia (ks. s. 21) muutettiin kokeiden 

aikana sen mukaan, syntyikö aiemmin hitsatussa liitoksessa reunahaavaa ja kuinka 

juohevasti juuri oli liittynyt perusaineeseen. Päittäisliitoksissa kaltevuuskulmaa 

vaihdettiin välillä 40-60°. Pienaliitoksissa kaltevuuskulma pidettiin 55°:ssa ja 

kiertymiskulmia vaihdettiin välillä 35-55°. Päittäisliitoksissa lasersäde tuli 

kohtisuorasti liitoksen yläpuolelta ja pienaliitoksissa 12-15°:een kulmassa 

kohtisuoraan nähden. Fokuspiste oli päittäisliitoksissa levyn pinnalla ja 

pienaliitoksissa pystylevyn pinnalla. 

 

Aristo LUD 450W-virtalähteen toiminta perustuu valmiiden synergiakäyrien 

käyttöön. Kun koneelle on syötetty perusasetus- (hitsausmenetelmä, lankatyyppi, 

suojakaasu ja lankakoko), langansyöttönopeus- ja kaarityyppitiedot (lyhyt-, 

kuuma- vai pulssikaari), asettaa virtalähteen mikroprosessori synergiakäyrän 

mukaisesti sopivat arvot eri hitsausparametreille. Hitsauksessa on mahdollista 

käyttää myös muita kuin valmiina olevia lanka- ja suojakaasuyhdistelmiä, mutta 

tällöin joudutaan joitakin parametreja asettamaan itse. (Aristo PUA1 

ohjelmointikäsikirja, 2001, s. 9) 

 

Kokeissa hitsattiin pulssikaarella käyttäen niukkaseosteista lankaa, jonka 

halkaisija oli 0,8 mm. Niinpä näiden asetusten mukaisesti synergiakäyrää varten 

olivat valittavissa taulukon 6 mukaiset suojakaasuseokset. 
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Taulukko 6: Synergiakäyrän valintaa varten niukkaseosteiselle langalle valittavat 

suojakaasuseokset. (Aristo PUA1 ohjelmointikäsikirja, 2001, s. 11) 

Pulssikaari 

Lankatyyppi Suojakaasuseos Lankakoko (mm) 

Ar + 23 % CO2 

Ar + 16 % CO2 

Ar + 5 % O2 + 5 % CO2 

Ar + 8 % CO2 

Ar + 2 % CO2 

Niukkaseosteinen tai 

seostamaton lanka 

Ar + 2% O2 

0,8  1,0  1,2  1,6 

 

 

Taulukosta 6 voidaan havaita, ettei yhdessäkään valmiina olevassa 

synergiakäyrässä ole kaasukomponenttina heliumia. Niinpä kaasuseos valittiin 

käytettävän hiilidioksidipitoisuuden mukaan ja heliumin lisäys huomioitiin 

nostamalla jännitettä heliumpitoisuuden mukaan (1 V heliumpitoisuuksilla 30-50 

% ja 1,5 V heliumpitoisuuksilla 50-80 %). 

 

Hitsauskokeissa käytettiin argon-kaasulle kalibroitua rotametria. Koska mittari 

kertoo kaasunvirtausmäärän MAG-polttimen kaasukuvussa siinä tapauksessa, että 

käytettäisiin puhdasta argonia suojakaasuna, tulee rotametrin mukaisista 

kaasunvirtausmääristä laskea jokaiselle käytetylle kaasuseokselle todelliset 

virtausmäärät NTP-olosuhteissa. Hitsauskokeissa käytettyjen kaasuseosten 

todelliset virtausmäärät on esitetty liitteen1 taulukossa. 

 

Ensimmäisenä käytetyn kaasuseoksen (30 % He + 2 % CO2 + 68 % Ar) 

yhteydessä kaasunvirtausmäärä säädettiin aluksi arvoon 15 l/min. Virtausmäärää 

nostettiin, kunnes laserin tunkeumaa häiritsevää plasmapilveä ei silmämääräisesti 

tarkasteltuna havaittu ja aikaansaatiin läpihitsautuminen. Kokeet osoittivat, että 

argon-rotametrin mukainen kaasunvirtausmäärä tulisi kaasuseoksella 30 % He + 2 

% CO2 + 68  % Ar olla noin 25 l/min, mieluummin jopa 30 l/min, jotta 

plasmapilveä ei pääse muodostumaan. Jatkossa hitsauskokeissa käytettiin 

muillakin kaasuseoksilla virtausmäärää 30 l/min.  
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8.4 Koekappaleiden hitsaus 

 

Koekappaleet silloitettiin toisiinsa kiinni siten, että levyjen väliin jäi 0-ilmarako. 

Päittäisliitoksissa siltahitsit sijaitsivat liitoksen molemmissa päissä. 

Pienaliitoksissa siltahitsit sijaitsivat pystylevyn päissä ja liitoksen keskeltä.  

 

Aluksi hitsauskokeissa haettiin toimivia hitsausparametreja hitsaamalla suoraan 

levyn päälle, kuva 26. Levyjen pinnalla olleen oksidikerroksen havaittiin 

aiheuttavan ongelmia: Hitsi ei joko mennyt läpi tai läpitunkeuman syntyessä hitsin 

juuri oli valunut. Ongelma poistettiin hiekkapuhaltamalla levyjen pinnat (ei 

railopintoja) ennen hitsausta, jolloin hitseistä saatiin laadukkaampia.  

 

 
Kuva 26. Päällehitsauskokeiden koejärjestely. 

 

Ulkoisesti hyvännäköisen ja hyvin läpi tunkeutuneen hitsin aikaansaavien 

parametrien löydyttyä siirryttiin hitsaamaan päittäis- ja pienaliitoksia. Tämän 

jälkeen pidettiin muut hitsausparametrit vakioina paitsi suojakaasuseoksen 

koostumus.  
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Päittäisliitosten valmistelussa pyrittiin 0-ilmarakoon, jolloin niiden hitsauksessa 

lasersäde kohdistettiin kohtisuoraan keskelle liitosta. Pienaliitoksia hitsattiin siten, 

että säde tuli 12-15°:een kulmassa kohtisuoran suhteen. Laserin tulokulmaa, 

MAG:in kiertymis- ja kaltevuuskulmaa (ks. s. 21) sekä lasersäteen kohdistusta 

liitoksen suhteen muuteltiin useaan kertaan niin kauan, että saatiin minimoitua 

reunahaavan syntyminen ja aikaansaatiin tasainen ja juoheva hitsin pinta ja juuri. 

Pienaliitosten hitsauskoejärjestelyjä on esitetty kuvassa 27. 

 
 

 
Kuva 27. Koejärjestelyt pienaliitosten hybridihitsauksessa.  

 

Lopuksi hitsauskokeissa tutkittiin vielä plasmapilven synnyn estämiseksi 

tarvittavaa kaasunvirtausmäärää 30 ja 40 %:n heliumpitoisuuksilla. Koska helium 

on kallis kaasu, tiedolla on suuri merkitys pyrittäessä vähentämään 

kaasukustannuksia. Koe toteutettiin hitsaamalla suoraan levyn päälle 30 ja 40 %:n 

heliumpitoisuuden omaavilla kaasuseoksilla. Suojakaasuseosten virtausmäärää 

vähennettiin 5 l/min/kerta lähtien arvosta 25 l/min niin kauan, kunnes 

silmämääräisesti todettiin plasmapilven häiritsevän prosessia tai ettei hitsi enää 

mennyt läpi levystä. 

 

Hitsauskokeiden avulla saadut ja loppukokeissa käytetyt hyväksyttävän hitsin 

aikaansaavat hitsausparametrit ovat esitettyinä taulukossa 7. Tästä eteenpäin 

esitetyissä makrokuvissa on liitoksen hitsaamisessa käytetty taulukon mukaisia 

parametreja, mikäli kuvatekstissä ei ole toisin kerrottu. 
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Taulukko 7. Hitsauskokeissa käytetyt hitsausparametrit. 

 Päittäisliitos Pienaliitos 

Laserteho kW 4,8 

Fokuksen halk. mm ~0,3 

Polttoväli mm 300 

Kaasuntuonti MAG-polttimen kaasukuvun halk. 10 mm 

Langan ja lasersäteen 

välinen etäisyys mm 
n.1,5; n. 3 

Langan paksuus mm 0,8 

Vapaalangan pituus 

mm 
14 

Laserin tulokulma ° 0 12, 15  

Kaltevuuskulma ° 55 55, 45 

Kiertymiskulma ° 0 50 

Kaarityyppi Pulssikaari 

Kaasunvirtaus l/min 30  

Hitsausvirta A 150-180 110-120 

Jännite V 32-35 33-39 

Langansyöttönopeus 

m/min 
14 12 

Hitsausnopeus m/min 1,1 0,8 

 

 

8.5 Hitsien rikkomaton laadunvarmistus 

 

8.5.1 Silmämääräinen tarkastus 

 

Kaikki liitokset tarkastettiin silmämääräisesti hitsauskokeiden yhteydessä, jotta 

nähtiin parametrien vaikutukset ja voitiin tarvittaessa muuttaa niitä seuraavaa 

koetta varten. Varsinainen silmämääräinen tarkastus tehtiin vain kuudelle 

päittäisliitokselle. Tarkastuksessa mitattiin hitsin pinta- ja juurikuvut, hitsin leveys 
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pinnan ja juuren puolelta sekä etsittiin mahdollisesti syntyneitä virheitä, kuten 

vajaata hitsautumissyvyyttä tai reunahaavaa.   

 

8.5.2 Röntgenkuvaus 

 

Päittäisliitoksista röntgenkuvattiin yhdeksän hitsien sisäisen laadun arvioimiseksi. 

Röntgenkuvauksella tutkittiin lähinnä hitsien huokoisuutta eri suojakaasun helium- 

ja hiilidioksidipitoisuuksilla. Koska pienaliitosten röntgenkuvaus onnistuneesti on 

vaikeasti toteutettavissa, valittiin röntgenkuvattaviksi ainoastaan päittäisliitoksia, 

jotka oli hitsattu eri helium- ja hiilidioksidipitoisilla suojakaasuseoksilla.  

 

Röntgenkuvista laskettiin huokosmäärät 10 cm:n matkalta ja mitattiin niiden 

halkaisijat työntömitalla.  

 

8.6 Hitsien rikkova laadunvarmistus 

 

8.6.1 Makrohieet 

 

Hitsatuista koekappaleista valittiin hitsien ulkonäön, parametrien 

yhdenmukaisuuden ja suojakaasuseosten koostumuksen vaihtuvuuden mukaan 

laaja-alainen otos, josta tehtiin makrohieet. Makrohiepalat sahattiin koekappaleista 

keskeltä liitosta irti siten, että koekappale oli vähintään 10 cm:n päässä 

kummastakin reunasta. Makrohieitä tehtiin niin päittäis- kuin pienaliitoksista. 

 

Makrohieet valmistettiin hiomalla hiepalan pinta vesihiomapaperilaikoilla neljällä 

eri karkeudella. Tämän jälkeen hiepinta kiillotettiin ja lopuksi syövytettiin 

Nitalilla (4 % typpihappoa, 96 % etanolia ) noin 15 s ajan.  
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8.6.2 Murtokokeet 

 

Koska pienaliitosten röntgenkuvaaminen onnistuneesti olisi ollut vaikeasti 

toteutettavissa, tehtiin muutamalle pienahitsille standardia SFS-EN 1320 

mukaillen murtokokeita, joilla haluttiin selvittää, oliko hitsien sisälle jäänyt 

huokosia. 

 

Kun hitsatuista koekappaleista oli otettu hiepalat, sahattiin muutamasta 

pienaliitoksesta koepalat murtokokeita varten. Koepalan leveys oli noin 5 cm ja 

jokaisen levykaistaleen pituudeksi jätettiin noin 2 cm. Hitsin keskelle koneistettiin 

noin 2 mm syvä kevennys, kuva 28.  

 

 
Kuva 28. Pienahitsin murtokokeen koekappale. (SFS-EN 1320, 1997, s. 13)  

 

Liitos pyrittiin murtamaan hitsin kohdalta painamalla liitosta käsikäyttöisellä 

hydraulisella puristimella. Hitsejä ei kuitenkaan saatu näin murrettua, vaan 

tulosten saamiseksi murrettiin muutaman koekappaleen liitos ruuvipenkkiin 

kiinnitettynä taltalla ja lekalla. 

 

8.6.3 Kovuuskokeet 

 

Kahdelle hieelle (päittäis- ja pienaliitos) tehtiin Vickersin kovuuskoe 5 kg:n 

painolla. Kovuusmittauksilla haluttiin selvittää, onko kovuus hitsin, sularajan tai 

HAZ:in lähettyvillä noussut. Mittauspisteet määritettiin kaarihitsausliitosten 
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kovuuskoestandardia SFS-EN 1043-1 mukaillen: Päittäisliitoksessa mittauspisteet 

otettiin 2 mm:n päästä levyn ala- ja yläpinnasta siten, että ensimmäinen 

mittauspiste oli HAZ:ssa 0,2 mm:n etäisyydellä sularajalta, jonka jälkeen edettiin 

0,5 mm välein kohti perusainetta. Perusaineesta otettiin 2-3 kovuusmittausta ja 

hitsistä kaksi mittapistettä ensimmäisestä mittapisteestä lähtien hitsiin päin 0,5 

mm välein. Pienaliitoksen kovuuskokeessa ei voitu edetä standardin mukaisesti, 

koska liitos on läpihitsi ja hitsin a-mitta on pieni. Niinpä hitsistä otettiin suorat 

kovuuskoerivistöt 2 mm:n päästä hitsin pinnasta ja 1 mm juuren puolelta siten, että 

kovuudet mitattiin 0,5 mm:n välein.  

 

 

9. KOETULOKSET 

 

9.1 Levyn pinnan oksidikerroksen vaikutus tunkeumaan 

 

Hitsattaessa ensin suoraan RAEX 275 MC Laser-teräslevyn päälle, havaittiin 

levyjen pinnalla olevan oksidikerroksen vaikeuttavan läpitunkeutumista, 

muuttavan hitsin tunkeumaprofiilia ja hitsin pinnan liittymistä levyyn. Hitsin 

mennessä levyn läpi, syntyi juuren valumaa. Makrohievertailu oksidin 

vaikutuksista tehtiin samoilla parametreilla hitsatuille hitseille, joiden koelevyistä 

oli oksidikerros poistettu hiekkapuhaltamalla levyn eri puolilta, kuva 29. Mikäli 

levyn pinnan oksidikerros oli poistettu hitsin juuren puolelta, syntyi juoheva, 

mutta edelleen hieman valuva juuri. Mikäli levyjen hitsin pinnan puoleinen 

oksidikerros jätettiin poistamatta, ei hitsi pinnan puolelta liittynyt juohevasti 

perusaineeseen. Hiekkapuhallettaessa levyjen pinta hitsin pinnan, muttei juuren 

puolelta, syntyi pinnan puolelta hyvin perusaineeseen liittynyt hitsi, jonka 

tunkeuma leveni. Hitsi ei kuitenkaan mennyt levystä läpi ja suurten huokosten 

syntyminen tunkeuman pohjalle oli hyvin yleistä. Railopinnoille jääneen, 

laserleikkauksesta peräisin olevan oksidin ei kokeissa havaittu vaikuttavan hitsin 

laatuun. 
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Kuva 29. Päällehitsejä: vasemmalla oksidikerros poistettu juuren ja oikealla 

pinnan puolelta. Hitsausnopeus 1,1 m/min, langansyöttö 10 m/min, jännite 32 V, 

virta 136 A, suojakaasu 50 % He + 1 % CO2 + 49 % Ar, kaasunvirtausmäärä 25 

l/min.  

 

Päittäisliitoksia hitsattaessa saatiin aikaan läpihitsautuminen, vaikka levyjen 

pintojen oksidikerroksia ei poistettukaan. Hitsi ei kuitenkaan liittynyt 

perusaineeseen juohevasti, kuva 30. 

 

 
Kuva 30. Päittäisliitos, jonka pinnoilta oksidikerros on poistamatta. Hitsausnopeus 

1,2 m/min, langansyöttö 10 m/min, jännite 30 V, virta 132 A, suojakaasu 50 % He 

+ 1 % CO2 + 49 % Ar, kaasunvirtausmäärä 30 l/min. 
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Selkeitä eroja havaittiin myös hitsiprofiileissa sen mukaan, oliko oksidikerros 

poistettu levyjen pinnoilta vai ei. Mikäli oksidikerrosta ei poistettu, oli hitsi koko 

pituudeltaan kapeampi verrattuna hitsiin, jonka koekappaleesta oli oksidikerrokset 

poistettu. Hitsattaessa päittäisliitosta, jonka juuren puolelta oksidikerros oli 

hiekkapuhallettu, syntyi juohevampi tunkeumaprofiili kuin hitsillä, jonka 

liitoksesta oli molemmat pinnat hiekkapuhallettu, kuva 31. 

 

 
Kuva 31. Vasemmanpuoleisessa hieessä on oksidikerros poistettu juuren puolelta. 

Oikeanpuoleisessa hieessä oksidikerros poistettu molemmilta puolilta. 

Hitsausnopeus 1,2 m/min, langansyöttö 14 m/min, jännite 31 V, virta 180 A, 

suojakaasu 40 % He, 2 % CO2, Ar, kaasunvirtausmäärä 30 l/min. 

 

9.2 Suojakaasuseoksen virtausmäärän vaikutus 

 

Hitsauskokeissa todettiin, että MAG-polttimen kaasukuvun kautta tuleva 

heliumseosteinen suojakaasu riittää estämään plasmapilven synnyn. Tämän vuoksi 

ei ollut tarpeen käyttää erillistä plasmakontrollikaasun virtausta.  

 

Hitsauskokeissa tutkittiin silmämääräisesti suojakaasun virtausmäärän vaikutusta 

plasmapilven esiintymiseen eri suojakaasuseosten heliumpitoisuuksilla. Kun 

suojakaasussa oli 30 % heliumia, riitti 25 l/min kaasunvirtausmäärä puhaltamaan 

plasmapilven pois. Kun virtausmäärää laskettiin 20 l/min:aan, havaittiin plasman 
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hieman haittaavan prosessin stabiiliutta, mutta hitsi meni vielä levystä läpi. 

Virtausmäärällä 15 l/min alkoi plasmanmuodostus haittaamaan prosessia siinä 

määrin, ettei läpihitsautumista enää saatu aikaiseksi. Kun suojakaasun 

heliumpitoisuudeksi muutettiin 40 %, riitti kaasunvirtausmäärä 15 l/min 

puhaltamaan plasman pois, mutta laskettaessa virtausmäärä 10 l/min:aan ei 

läpitunkeumaa enää syntynyt. Hitsiprofiileista havaittiin, ettei MAG-hitsauksen  

tunkeuma pienentynyt vaikka kaasunvirtausmäärä ei riittänytkään estämään 

plasman syntyä. Liitteessä 2 on esitetty kuvia 30 ja 40 %:n heliumpitoisuuksilla eri 

kaasunvirtausmäärillä hitsattujen hitsien pinnasta ja juuresta sekä makrokuvia 

syntyneistä hitsiprofiileista.    

 

9.3 Suojakaasuseoksen koostumuksen vaikutus  

 

9.3.1 Heliumin ja hiilidioksidin pitoisuuden vaikutus hitsin ulkonäköön 

 

Heliumpitoisuus vaikutti plasmapilven poistamisen lisäksi prosessin stabiiliuteen. 

Pitoisuuden kasvaessa valokaari muuttui hieman epästabiilimmaksi, mutta sillä ei 

havaittu olevan merkittävää vaikutusta hitsin ulkonäköön, kuva 32. Kuvista 

voidaan havaita, että suuremmalla heliumpitoisuudella hitsin pinta jää hieman 

kapeammaksi ja juuri leveämmäksi. Myös roiskeisuus juuren puolella hieman 

lisääntyy. 
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30 % He 

 

Kuva 32. Ylhäällä pinta ja juuri

suojakaasuseosta, jossa 30 % He j

 

Päittäisliitoksilla hiilidioksidipit

merkittävästi. Pitoisuuden kasvaes

hieman korkeampi ja juuren puole

juohevampi sekä pinnan että juure

 

 

80 % He
 
 päittäisliitoksesta, jonka hitsauksessa käytetty 

a alhaalla 80 % He.  

oisuus ei vaikuttanut hitsin ulkonäköön 

sa 1 %:sta 4 %:in on havaittavissa, että pinta on 

lla hitsi on hieman valunut. Liittymä on hieman 

n puolella, kun pitoisuus on 1 %, kuva 33.  
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Kuva 33. Ylempänä on hitsin pi

Alempana on käytetty 4 %:n CO2-

 

Pienaliitosten hybridihitsauksen 

epästabiilimmaksi 10 %:n hiili

pitoisuus lisääntyi, ollen 2

Hiilidioksidipitoisuuden kasvu ka

kokoa sekä pinnan että juuren puo

hiilidioksidipitoisuus kasvaa 15 %

jo huomattavasti isomman koko

kasvanut.  

 

 

1 % CO
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4 % CO
 
nta ja juuri, kun suojakaasussa on 1 % CO2:a.  

pitoisuutta. 

aikana havaittiin, että hitsausprosessi tuli yhä 

dioksidipitoisuuden jälkeen sitä mukaa, kun 

0 %:n pitoisuudella hyvin epästabiili. 

asuseoksessa 1 %:sta 20 %:iin lisäsi roiskeiden 

lella, kuva 34. Selkeä ero on havaittavissa, kun 

:sta 20 %:iin. 20 %:n pitoisuudella roiskeet ovat 

isia, mutta niiden määrä ei ole merkittävästi 
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Kuva 34. Ylhäällä pienaliitos,

1 % CO2:a, keskellä 15 % 

liitoksissa 40 %. Loput kaasus

 

9.3.2 Heliumin ja h

tunkeumaprofiiliin 

 

Hitsatuista koekappaleista te

suojakaasupitoisuuksilla. Hits

 

1 % CO2 + 40 % H
e 
15 % CO2 + 40 % H
 

0 % CO2 + 40 % He 

 jonka hitsauksessa käytetty suojakaasuseosta, jossa 

CO2:a ja alhaalla 20 % CO2:a. Heliumpitoisuus 

eoksesta oli argonia. 

iilidioksidin pitoisuuden vaikutus hitsin 

htiin hieitä tunkeumaprofiilin selvittämiseksi eri 

auskoekappaleista valittiin vertailtaviksi kappaleet, 
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joiden hitsaamisessa oli suojakaasun koostumusta lukuunottamatta käytetty 

samoja parametreja. 

 

Päittäisliitoksilla tutkittiin heliumin ja hiilidioksidin pitoisuuksien vaikutusta 

syntyvään tunkeumaan. Heliumpitoisuutta muutettiin suojakaasuseoksessa 30 ja 

80 %:n välillä samalla, kun hiilidioksidipitoisuus pidettiin alhaisena, 1 %:ssa. 

Heliumin vaikutusta tunkeumaprofiilin leveyteen mitattiin hieistä puolen 

senttimetrin välein. Tulokset ovat kuvassa 35. 
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Kuva 35. Heliumpitoisuuden vaikutus tunkeuman leveyteen. 

 

Kuvan 35 käyristä voidaan havaita, että heliumpitoisuuksilla 30-60 % 

tunkeumaprofiili on lähes samanlainen. Sen sijaan pitoisuuden ollessa 60 % tai sen 

yli kapenee MAG:n tunkeuma laserin tunkeuman leventyessä aavistuksen verran. 

Lisäksi tunkeumaprofiili tulee hieman juohevammaksi. Samat havainnot tehdään 

myös kuvassa 36 olevista makrokuvista.  
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Kuva 36. Vasemmanpuoleinen hitsi hitsattu suojakaasuseoksella, jossa on 30 % 

He ja oikeanpuoleisessa käytetty 80 % He.  

 

Hiilidioksidin vaikutusta tunkeumaprofiiliin tutkailtiin aluksi päittäisliitoksilla. 

Pitoisuutta vaihdeltiin 1 %:sta 4 %:iin samalla kun heliumpitoisuus pidettiin 

vakiona 60 %:ssa. Hieistä mitattiin jälleen puolen senttimetrin välein tunkeuman 

leveys, kuva 37. 
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Kuva 37. CO2-pitoisuuden vaikutus tunkeuman leveyteen.  
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Kuvan 37 käyristä nähdään, että hiilidioksidin lisäys juohentaa tunkeumaprofiilin 

muotoa huomattavasti. Samalla voidaan havaita hiilidioksidin lisäyksen hieman 

kaventavan hitsiä sekä pinnan että juuren puolelta. Hitsien juoheva liittyminen 

perusaineeseen ei parantunut hiilidioksidipitoisuutta nostettaessa, mutta 

pintakuvun korkeus hieman nousi: Hitsattaessa suojakaasulla, jossa on 1 % 

hiilidioksidia mitattiin hitsin pintakuvun korkeudeksi 1,30 mm, kun 2 %:n 

hiilidioksidipitoisuudella kupu oli 1,36 mm korkea ja 4 %:n pitoisuudella 1,61 

mm. Hiilidioksidin vaikutus tunkeumaprofiiliin on havaittavissa myös kuvan 38 

hiekuvista.  

 

 
Kuva 38. Vasemmanpuoleisessa hieessä on suojakaasuseoksessa käytetty 1 % 

CO2:a ja oikeanpuoleisessa 4 % CO2:a. 

 

Pienaliitoksilla tutkittiin suurempien CO2-pitoisuuksien vaikutusta tunkeuman 

muotoon. Tarkoituksena oli tutkia ovatko hiilidioksidin vaikutukset 

pienaliitoksissa samankaltaiset kuin päittäisliitoksissa, joissa 

hiilidioksidipitoisuuden lisääntyessä MAG:n tunkeuma kasvaa leventäen hitsiä 

keskeltä. Pitoisuuden lisäyksellä toivottiin parannusta pienahitsin liittymään 

varsinkin tunkeumaprofiilin keskellä, johon voi syntyä liitosvirhettä, kuva 39.  
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Kuva 39. Pienaliitoksen liitosvirhe. Suojakaasu 50 % He + 0,5 % CO2 + 49,5 % 

Ar. 

 

Hiilidioksidin lisäyksen vaikutus pienaliitoksen tunkeumaprofiilin leveyteen 

selviää kuvan 40 käyristä.  
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Kuva 40. Hiilidioksidin lisäyksen vaikutus pienaliitoksen tunkeuman leveyteen.  

 

Kuvan 40 käyristä havaitaan, että liittymä hitsin keskellä on juohevin 

hiilidioksidipitoisuuksilla 7, 15 ja 20 %. Samoin pinnan tunkeuman leveys on 
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näillä pitoisuuksilla hieman suurempi. Pienillä pitoisuuksilla (1 ja 3 %) juuren 

puolen tunkeuma on hieman leveämpi. Pienaliitosten makrokuvista (kuva 41) 

havaitaan, että tunkeumaprofiili juohenee hieman sitä mukaa kun CO2-pitoisuus 

nousee. Toivottua hitsiprofiilin levenemistä hitsin keskivaiheilla tapahtuu siis 

hieman. Pinnan liittymä on kaikilla hitseillä juoheva, mutta juuren liittymä 15 ja 

20 %:n hiilidioksidipitoisuuksilla on hieman juohevampi. 15 %:n pitoisuudella 

hieessä on havaittavissa kolme pientä huokosta sularajojen lähellä, mutta 20 %:n 

pitoisuudella huokosia ei ole havaittavissa.  
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tumissyvyys havaittiin. Kupujen korkeudet 
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jäivät kaarihitsauksen laatustandardin SFS-EN 25817 mukaisesti hitsiluokan B 

hyväksymisrajojen (kuvun korkeus aineenpaksuudelle 6 mm ≤ 1,5 mm) alle, mutta 

laserhitsauksen laatustandardin SFS-EN 13919 mukaisesti kuvut olivat liian 

korkeita hitsiluokalle B (korkean kuvun hyväksymisraja aineenpaksuudelle 6 mm 

on ≤ 1,1 mm). Korkeat juurikuvut eivät sen sijaan laskeneet hitsiluokkaa, sillä 

laserhitsillä juurikuvun tulee olla ≤ 1,1 mm ja kaarihitsillä sallitaan peräti 2,8 mm 

juurikupu aineenpaksuudella 6 mm hitsiluokassa B. Vajaata hitsautumissyvyyttä ei 

kummankaan standardin mukaisesti hyväksytä hitsiluokassa B, ja muissakin 

luokissa 3 mm ylittää sallitut rajat (laserhitsissä ≤ 1 mm ja kaarihitsissä ≤ 2 mm 

hitsiluokassa D). Niinpä muutama hitsatuista hitseistä tulisi hylätyksi. 

Silmämääräisen tarkastuksen tulokset on koostettu taulukkoon 8. 
 

Taulukko 8. Silmämääräisessä tarkastuksessa havaitut virheet ja hitsiluokka. 

Hitsausvirheet, niiden suuruus

Käytetty 
suojakaasu

seos

Hitsaus-
nopeus 
m/min

Jännite V
Pintojen 
hiekka-
puhallus

Hitsin 
leveys b

Hitsin 
juuren 

leveys bj

Korkea 
kupu

Korkea 
juurikupu

Vajaa 
hitsautumis-

syvyys
Hitsiluokka

40% He, 
1% CO2, 

Ar
1,1 30 molemmat 

puolet 7 mm 1,25-1,5 
mm 15 cm hylätty

40% He, 
2% CO2, 

Ar
1,2 31 juuri 5,5 mm 1,5 mm 3 mm hylätty

50% He, 
1% CO2, 

Ar
1,2 31,5 juuri 5,5 mm 1-1,5 mm 1-1,25 

mm 0,5 mm B/C

50% He, 
2% CO2, 

Ar
1,2 31,5 juuri 5,5 mm 1,5-2 mm 1,5 mm 1 mm 3 mm hylätty

60% He, 
2% CO2, 

Ar
1,1 31,5 molemmat 

puolet 6,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 0,5-1 mm B/C

70% He, 
1% CO2, 

Ar
1,2 31,7 juuri 6 mm 1,5-2 mm 1-1,25 

mm 0,75 B/C

 

 

Röntgenkuvia otettiin eri suojakaasuseoksilla hitsatuista päittäisliitoksista. 

Havaitut virheet on koottu taulukkoon 9. 
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Taulukko 9. Röntgenkuvatuissa hitseissä havaittuja virheitä. 

Käytetty 

suojakaasuseos 
Hiekkapuhallus 

Huokosten 

pinta-ala 10 

cm:n 

matkalla [% 

hitsin kok. 

pinta-alasta] 

Havaitut virheet 

30 % He + 1 % CO2 

+ 69 % Ar 

molemmin 

puolin 
6,6  

Useita huokosia, 

hieman valunut 

juuri 

40 % He + 1 % CO2 

+ 59 % Ar 

molemmin 

puolin 
6,3 Useita huokosia 

40 % He + 2 % CO2 

+ 58 % Ar 
juuri 

Huokosia ei 

alueella 

havaittu 

Muutama pieni 

huokonen, hieman 

valunut juuri 

50 % He + 1 % CO2 

+ 49 % Ar 
juuri 3,9 

Muutama 

huokonen 

50 % He + 2 % CO2 

+ 48 % Ar 
juuri 

Huokosia ei 

alueella 

havaittu 

Ei huokosia, 

hieman valunut 

juuri 

60 % He + 1 % CO2 

+ 39 % Ar 

molemmin 

puolin 
0,1 

Muutama 

huokonen 

60 % He + 4 % CO2 

+ 36 % Ar 

molemmin 

puolin 
4,9 

Pieni huokos-

määrän kasvu 

verrattuna ed., 

huokoset ovat 

hieman suurempia  

70 % He + 1 % CO2 

+ 29 % Ar 

molemmin 

puolin 

Huokosia ei 

alueella 

havaittu 

Muutama pieni 

huokonen 

80 % He + 1 % CO2 

+ 19 % Ar 

molemmin 

puolin 
0,7 

Muutama pieni 

huokonen 
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Röntgenkuvista selvisi, että hybridihitsit voivat sisältää huokosia vaihtelevin 

määrin. Suojakaasun heliumpitoisuuden ollessa 30-40 % huokosten määrä on 

suurempi kuin ≥ 50 %:n pitoisuudella ja CO2-pitoisuuden noustessa 1 %:sta 2 

%:iin huokoset häviävät. Toisaalta, jos CO2-pitoisuus nousee yli 4 %:n, 

huokoisuus lisääntyy. Laserhitsien laatustandardissa SFS-EN 13919-1 sallitaan 

hitsiluokassa B yhteenlaskettujen huokosten enimmäispinta-alaksi 0,7 % koko 

tarkastellun hitsin pinta-alasta ja suurin sallittu yksittäisen huokosen halkaisija on 

6 mm:n aineenpaksuudella 1,8 mm. Vastaavasti kaarihitsin laatustandardissa SFS-

EN 25817 hitsiluokassa B sallittava huokosten enimmäispinta-ala on 1 % ja suurin 

sallittu yksittäinen huokonen saa olla halkaisijaltaan 3 mm. Missään liitoksessa 

yksittäisen huokosen halkaisija ei ollut yhtä mm:ä suurempi. Sen sijaan 

suojakaasuseoksilla 30 % He + 1 % CO2 + 69 % Ar, 40 % He + 1 % CO2 + 59 % 

Ar, 50 % He + 1 % CO2 + 49 % Ar ja 60 % He + 4 % CO2 + 36 % Ar hitsattuihin 

liitoksiin syntyneiden huokosten yhteenlasketut pinta-alat ylittivät 

laatustandardien SFS-EN 25817 ja SFS-EN 13919-1 hyväksymisrajat hitsiluokalle 

B. Suojakaasulla 70 % He + 1 % CO2 + 29 % Ar hitsatun liitoksen huokosmäärä 

ylitti laserhitsauksen laatustandardin, mutta täytti kaarihitsauksen laatustandardin 

vaatimukset.   

 

Koska pienaliitosten röntgenkuvaaminen onnistuneesti olisi ollut hankalaa, saatiin 

pienaliitoksille tyypillisiä virheitä selville hieiden avulla. Makrokuvista voitiin 

havaita hitsiin jääneitä liitosvirheitä, joita ei olisi havaittu röntgenkuvien avulla, 

vaikka kuvaaminen olisikin ollut mahdollista.  

 

Pienaliitoksilla mahdollinen virhekohta on jo aiemmin mainittu pystylevyn 

keskikohta (ks. kuva 39, s. 75), jossa liitosvirheen vaara on ilmeinen. Myös juuri 

voi helposti jäädä puolittain sulamatta, jolloin syntyy liitosvirhe, kuva 42. 

Reunahaavan muodostuminen ja lasersäteen väärästä kohdistuksesta johtuva 

juuren huono liittymä oli myös hyvin yleistä, kuva 43.   
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Kuva 42. Kylmäksi jäänyt juuri pienaliitoksessa. Hitsausnopeus 1,0 m/min, 

langansyöttö 16 m/min, jännite 30 V, virta 210 A, suojakaasu 40 % He + 1 % CO2 

+ 59 % Ar, kaasunvirtaus 30 l/min. Lasersäde ja langan pää kohdistettu pystylevyn 

viisteen yläkulmaan ja poltinkulmana 48°. Lasersäteen tulokulma 12°.  

 

 
Kuva 43. Reunahaavan muodostuminen hybridihitsiin. Myös säteen kohdistus on 

virheellinen. Hitsausnopeus 1,1 m/min, langansyöttö 14 m/min, jännite 32 V, virta 

174 A, suojakaasu 40 % He + 1 % CO2 + 59 % Ar, kaasunvirtaus 30 l/min. 

Poltinkulma oli 60°. Lasersäteen tulokulma 12° ja kohdistus pystylevyn viisteen 

yläkulmaan. 
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Makrokuvista voitiin myös havaita, että huokosia esiintyi useinmiten MAG-

tunkeuman alapuolella tai sularajoilla, kuva 44.  

 

 
Kuva 44. Huokosmuodostus hybridihitseissä.  

 

Pienaliitosten murtokokeissa ei puristimella saatu hitsiä murrettua, vaan kappale 

taipui hitsin viereiseltä alueelta. Muutama liitos saatiin murrettua hitsin kohdalta, 

mutta murtopinnoilla havaittiin vain muutama pieni huokonen, kuva 45. 

Useimmiten huokoset olivatkin juuri silloituksen kohdalla. 

 

 

 
Kuva 45. Hitsien murtopintoja.  

 

Kuvassa 45 oleva vasemmanpuoleinen murtopinta on hitsistä, jonka hitsauksessa 

on käytetty suojakaasuseosta 40 % He + 3 % CO2 + 57 % Ar ja oikeanpuoleisessa 

40 % He +  20 % CO2 + 40 % Ar. Oikeanpuoleisessa murtopinnassa havaitaan 

kolme pientä huokosta. 
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9.5 Hitsien kovuudet 

 

Suojakaasuseoksella 60 % He + 1 % CO2 + 39 % Ar hitsatusta päittäisliitoksesta 

mitattiin hieen teon jälkeen Vickers-kovuudet sekä pinnan että juuren puolelta 

hitsin, HAZ:n ja perusaineen alueelta. Painaumarivit otettiin 2 mm:n syvyydeltä 

sekä pinnan että juuren puolelta. Tulokset on esitetty kuvassa 46 ja mittauspisteet 

näkyvät kuvasta 47. 
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Kuva 46. Hybridihitsatun päittäisliitoksen Vickers-kovuudet. 

 

 
Kuva 47. Päittäisliitoksen kovuuksien mittauspisteet.  
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Kuvan 46 käyristä havaitaan, että kovuudet juuren puolella ovat hieman 

pienemmät kuin pinnan puolella. Kovuus ei hitsin ja HAZ:n alueella nouse kovin 

korkealle, vaan jää korkeimmillaan noin 240 HV:iin hitsin alueella, perusaineen 

kovuuden ollessa noin 160 HV.  

 

Suojakaasuseosta 40 % He + 3 % CO2 + 57 % Ar käyttäen hitsatusta 

pienaliitoksesta mitattiin Vickers-kovuuksia kaarihitsatun hitsiliitoksen 

kovuuskoestandardia SFS-EN 1043-1 mukaillen. Liitoksesta mitattiin kovuudet 

poikki hitsin siten, että pinnan puolelta mitattiin kovuusrivi 2 mm:n syvyydeltä ja 

juuren puolelta 1 mm:n syvyydeltä. Tulokset on esitetty kuvassa 48 ja 

painaumarivit kuvassa 49. 

 

Pienaliitoksen kovuudet

158 161
171

190

208
221

236 236 234 236 236 236 236 232
219

188

169
162 156161161 165 171

185 183

229 225
232

225

188

165 160 158

140

160

180

200

220

240

260

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Perusaine HAZ Hitsi HAZ Perusaine

Mittapisteen sijainti ja etäisyys edellisestä pisteestä

K
ov

uu
s 

H
V 

5

Pinnan kovuus Juuren kovuus

Kuva 48. Hybridihitsatun pienaliitoksen Vickers-kovuudet. 
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Kuva 49. Pienaliitoksen kovuuksien mittauspisteet.  

 

Kuvan 48 käyristä havaitaan, etteivät kovuudet pienahitsissäkään nouse liian 

korkeiksi ja että juuren puolen kovuudet jäävät pinnan kovuuksia hieman 

pienemmiksi. Suurimmillaan kovuus on hitsissä, ollen noin 240 HV, kun 

perusaineen kovuus on noin 160 HV.   

 

9.6 Hitsausprosessin stabiilius 

 

Hitsauskokeiden aikana tutkittiin myös vetävän ja työntävän polttimen vaikutusta 

prosessin toimivuuteen. Todettiin, että vetävällä polttimella valokaari on vakaampi 

mutta roiskeiden määrä on molemmilla tavoilla lähes sama. Vetävällä polttimella 

syntyvät roiskeet eivät nouse kovin korkealle, toisin kuin työntävällä, joten ne 

jäävät helpommin kiinni levyyn. Työntävällä polttimella oli havaittavissa 

suurempi alttius reunahaavan synnylle. MAG-hitsauksen teorian mukaan 

tunkeuman pitäisi olla syvempi vetävällä polttimella, mutta vertailukuvista tätä ei 

havaita, kuva 50. Samoista vertailukuvista ja niistä mitatuista tunkeumaprofiilien 

leveyksistä (kuva 51) sen sijaan havaitaan eroja hitsiprofiilin muodossa riippuen 

polttimen syöttösuunnasta: Vetävällä polttimella hitsiprofiili on pinnan puolelta 

kapeampi kuin työntävällä polttimella.  
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Kuva 50. Vasemman puoleinen hitsi hitsattu vetävällä ja oikean puoleinen 

työntävällä polttimella. Hitsausnopeus 0,8 m/min, langansyöttö 10 m/min, jännite 

31-32 V, virta 130 A, suojakaasu 50 % He + 2 % CO2 + 48 % Ar, kaasunvirtaus 

30 l/min. 
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Kuva 51. Polttimen syöttösuunnan vaikutus aikaansaatavan tunkeuman leveyteen 

pienaliitoksessa. 

 

Toisinaan kokeissa havaittiin valokaaren epästabiiliutta hitsattaessa koekappaleen 

loppua. Tällä taipumuksella ei havaittu olevan mitään riippuvuutta käytetystä 

suojakaasuseoksesta, vaan epäiltiin ilmiön johtuvan magneettisesta puhalluksesta. 

Ilmiö havaitaan, kun lisäaineen ja valokaaren ympärille muodostuvassa 

magneettikentässä syntyy valokaaren kohdalla sisäpuolelle magneettisten 

voimaviivojen tihentymä ja ulkopuolelle laajentuma. Tihentymän voimistaessa 
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kenttää taipuu valokaari heikomman kentän suuntaan ja syntyy ns. magneettista 

puhallusta. Puhallukseen vaikuttaa mm. virran voimakkuus ja maadoituksen 

sijoitus. 

 

 

10.  KOETULOSTEN ANALYSOINTI 

 

10.1 Oksidikerroksen vaikutus 

 

RAEX-Laser-teräksen päällä olevan oksidikerroksen havaittiin häiritsevän 

hitsausta siinä määrin, että se oli poistettava hiekkapuhaltamalla, jotta saatiin 

aikaiseksi juohevasti perusaineeseen liittyvä hitsi. Mikäli pintoja ei 

hiekkapuhallettu, ei hitsi joko mennyt läpi tai läpimennessään tuloksena oli valuva 

juuri. Tämä johtuu oksidin alhaisesta viskositeetista ja sulan pintajännityksestä, 

jotka aikaansaavat herkkäliikkeisen sulan. Oksidikerroksen tunkeumaa estävä 

vaikutus näkyi etenkin hitsattaessa suoraan levyn päälle. Päittäisliitoksia 

hitsattaessa tunkeuma syntyi helpommin, koska koelevyjen välissä ollut railo 

auttoi hitsisulan tunkeutumista. Mikäli pintoja ei hiekkapuhallettu, hitsin juoheva 

liittyminen perusaineeseen jäi vajaaksi. Oksidikerros ei tuo ongelmia ainoastaan 

RAEX Laserin hitsauksessa, vaan vastaava tulos on saatu jo aiemmissa 

tutkimustuloksissa (esim. Engström, H. et al, 2001b), joissa on käytetty eri 

niukkaseosteisia teräslaatuja. 

 

Hiekkapuhallus heikentää RAEX Laser-teräksen laserleikattavuutta, joten levyjä 

ei voida terästehtaalla etukäteen hiekkapuhaltaa. Niinpä hiekkapuhallus tulisi 

tehdä juuri ennen hitsausta, kun työkappaleet on jo leikattu. Tästä lisätyöstä syntyy 

kuitenkin huomattavia lisäkustannuksia. Levyjen peittaaminen terästehtaalla 

saattaisi poistaa oksidikerroksen, jolloin hitsaus voitaisiin suorittaa ilman erillisiä 

lisätyövaiheita. Tosin peittaaminen on hyvin kallista, jolloin teräksen hinta nousisi 

huomattavasti. 
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10.2 Suojakaasun uuden tuontitekniikan toimivuus 

 

Kokeiden perusteella voitiin todeta, että heliumin seostaminen MAG-

suojakaasuun riitti silmämääräisesti tarkasteluna estämään plasmapilven 

muodostumisen, pitämään prosessin stabiilina ja tunkeuman käytettyyn 

aineenpaksuuteen nähden riittävänä. Erillisen plasmakontrollikaasun käyttö 

hybridihitsauskokeissa ei siis ollut tarpeen. Tämän ansiosta hybridihitsauspään 

koko pienenee, luoksepäästävyys hieman paranee eikä kahden eri 

kaasunvirtauksen törmätessään aiheuttama turbulenssi enää häiritse prosessia. 

Normaalisti vastaavassa hitsaustapauksessa samanlaisella laitteistolla erillisen 

helium-plasmakontrollikaasun virtausmäärä on noin ~20 l/min, jonka lisäksi 

prosessissa tarvitaan vielä MAG:in suojakaasun virtaus. Niinpä uudella 

tuontitekniikalla säästetään myös kaasukustannuksissa, kun erillinen helium-

plasmakontrollikaasun virtaus voidaan korvata pienemmällä määrällä heliumia 

MAG-suojakaasuseoksen osana. Lisäksi plasmakontrollikaasunvirtauksen 

poistuessa prosessissa on yksi säädettävä parametri vähemmän. 

 

10.3 Suojakaasukomponenttien pitoisuuksien vaikutukset prosessin 

stabiiliuteen ja syntyvään tunkeumaan 

 

10.3.1 Heliumin vaikutus 

 

Koska helium on kallis kaasu, haluttiin heliumpitoisuuden tarve minimoida 

tutkimalla suojakaasun heliumpitoisuuden ja virtausmäärän vaikutusta laserin 

tunkeumaa heikentävän plasmapilven muodostumiseen. Tutkimuksessa todettiin, 

että 30 %:n heliumpitoisuudella tarvitaan argon-rotametrillä mitattuna suurempi 

kaasunvirtaus (≥ 20 l/min) kuin 40 %:n heliumpitoisuudella (≥ 15 l/min), jotta 

plasmapilveä ei synny liikaa haittaamaan prosessia ja aikaansaadaan hitsin 

läpitunkeuma. Mikäli plasman muodostus oli liian suuri, ei läpitunkeumaa 

syntynyt. Tällöin lasersäde ei päässyt tunkeutumaan levyn läpi, koska osa säteestä 

absorboitui plasmapilveen. Sen sijaan MAG-valokaaren palamista ja 
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tunkeutumista plasman läsnäolo ei haitannut. Tämä siis osoittaa, että laserin 

indusoima plasmapilvi stabiloi valokaarta ja edistää sen palamista, kuten 

kirjallisuudessa (Dilthey, U et al, 1999a) on kerrottu. Lisäksi tutkimuksissa 

havaittiin, että suojakaasun 30 %:n heliumpitoisuudella kaasunvirtausmäärän 

ollessa suuri syntyy hitsiin liian paljon huokosia. Tämä voi johtua kaasuletkujen 

korkean kosteuspitoisuuden lisäksi liian suuresta suojakaasun virtausmäärästä 

MAG-prosessille, jolloin kaaritilaan pääsee ilmaa. 

 

Kun laskettiin kaasuseosten todelliset virtausmäärät NTP-olosuhteissa (liite 1) eri 

argon-rotametrin virtauksilla, todettiin, että todelliset virtausmäärät samoilla 

argon-rotametrin virtauksilla kasvavat sitä mukaa, kun heliumpitoisuutta 

nostetaan. Verrattaessa koetuloksen tilannetta, jossa 30 % heliumia sisältävällä 

seoksella tarvitaan argon-rotametrin mukaan kaasunvirtausmäärä 20 l/min ja 40 % 

heliumia sisältävällä seoksella 15 l/min, saadaan näille todellisiksi virtausmääriksi 

23,4 ja 18,7 l/min. Tämän mukaan kaasuseoksen heliumpitoisuudella 40 % 

tarvittava todellinen kaasunvirtausmäärä jää pienemmäksi. Ilman hitsauskokeita 

on vaikeaa arvioida mistä heliumpitoisuudesta lähtien argon-rotametrilla mitattuna 

tarvittava kaasunvirtausmäärä on vakio, vaikka heliumpitoisuutta nostettaisiinkin. 

Tämän rajan tullessa vastaan lähtevät todelliset kaasunvirtausmäärät kasvamaan 

heliumpitoisuuden noustessa. Niinpä lisätutkimusta suojakaasun virtausmäärän 

suhteen tarvitaan, mikäli kaasukustannukset halutaan minimoida. Heliumia ei 

kuitenkaan kannata lisätä liikaa, koska tällöin prosessi tulee epästabiilimmaksi. On 

myös muistettava, ettei suojakaasun virtausmäärää voida laskea loputtomiin, 

koska tällöin hitsin suojaus voi jäädä puutteelliseksi ja lopputuloksena on hitsin 

laadun heikkeneminen.  

 

Diplomityön tutkimuksessa saatu tulos, jonka mukaan 30 %:n heliumpitoisuus 

riittää estämään plasman synnyn, poikkeaa kirjallisuudessa esitetystä tuloksesta 

(Engström, 2001b), jonka mukaan kaasuseoksessa tulee olla vähintään 50 % 

heliumia, jotta plasmanmuodostus kyetään eliminoimaan. Syynä tulosten 

poikkeavuuteen voi olla se, että kirjallisuudesta löydetyssä tuloksessa on MAG-

polttimessa käytetty ∅ 15 mm:n kaasukupua, kun diplomityön hitsauskokeissa 

kaasukupu oli ∅ 10 mm. Kirjallisuudesta löydetyssä tutkimuksessa on 
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suojakaasun virtausmäärä ollut keskimäärin 24 l/min, ja suuremmilla 

heliumpitoisuuksilla (60-100 %) on käytetty yli 30 l/min virtausmääriä, kun 

diplomityön tutkimuksissa on käytetty aina virtausmäärää 30 l/min. Koska 

kirjallisuudesta löydetyssä tutkimuksessa kaasukupu on ollut suurempi, on osa 

suojakaasusta voinut päästä heti karkaamaan hitsisulan ympäriltä, varsinkin kun 

on kyse heliumista, joka on hyvin kevyttä. Myös pienempi kaasunvirtausmäärä 

yhdessä suuremman kaasukuvun kanssa on voinut vaikuttaa tulokseen.  

 

Heliumpitoisuuden ollessa suuri syntyy hitsiin vähän huokosia, mutta prosessin 

stabiilius heikkenee. Vaikka huokoisuus väheneekin heliumpitoisuuden kasvaessa, 

ei kokeiden perusteella huokosten yhteenlaskettu pinta-ala välttämättä ylitä 

laatustandardien SFS-EN 25817 ja SFS-EN 13919-1 hitsiluokalle B asettamia 

rajoja pienemmilläkään heliumpitoisuuksilla (40-50 %), mikäli 

suojakaasuseoksessa on 2 % hiilidioksidia. Tämän tuloksen perusteella vähäisellä 

heliumpitoisuudella ei ole hitsin laatua heikentävää vaikutusta. Tulokset 

huokosten pinta-aloista eivät välttämättä ole luotettavia, koska huokosten kokojen 

mittausmenetelmä oli hyvin epätarkka. Tällöin parin prosentin ero huokosten 

yhteenlasketussa pinta-alassa voi syntyä hyvin helposti, jolloin todellisuudessa 

laadultaan hitsiluokan B vaatimukset täyttävä hitsi voi tulla hylätyksi.  

 

Heliumpitoisuuden lisäys (heliumpitoisuus > 50 %) levensi syntyvän hitsin 

tunkeumaa juuren puolelta, samalla kun leveys hitsin pinnan puolella hieman 

kapeni. Tämä johtuu heliumin taipumuksesta kuumentaa valokaarta, jolloin hitsin 

tunkeuma ja leveys kasvavat. Ilmiö havaittiin hieiden lisäksi tutkittaessa hitsien 

juuria silmämääräisesti. Kuumempi valokaari aikaansai myös sen, että MAG:n ja 

laserin tunkeumat liittyivät toisiinsa juohevammin.  

 

10.3.2 Hiilidioksidin vaikutus 

 

MAG-suojakaasuseosten teorian mukaisesti CO2-pitoisuuden lisäyksellä 

suojakaasuseokseen saavutetaan selkeitä etuja, kuten sulan pintajännityksen 

pieneneminen, joka taas johtaa hitsin juohevampaan liittymiseen perusaineeseen. 

 89 



Lisäksi hiilidioksidi stabiloi valokaarta. Hiilidioksidin pitoisuudella on 

käytännössä vähän merkitystä päittäisliitosten hybridihitsaamisessa, kunhan sitä 

hieman suojakaasuseokseen lisätään. 1 %:n pitoisuus riittää pienentämään sulan 

pintajännitystä ja aikaansaamaan juohevan liittymisen perusaineeseen. 

Röntgenkuvien perusteella 2 %:n pitoisuus on kuitenkin optimaalisempi, sillä 

silloin huokosmäärä on pienempi kuin 1 %:lla. Tämä johtuu siitä, että CO2-

pitoisuuden noustessa vahvistuu ilmiö, jossa CO2:n hajoamisen jälkeen tapahtuva 

atomien uudelleen yhtyminen tuo lisälämpöä jälkilämmittäen hitsiä, jolloin kaasut 

pääsevät helpommin poistumaan hitsisulasta. Kahta prosenttia suurempi CO2-

pitoisuus syventää hieman MAG:in tunkeumaa, juohentaa tunkeumaprofiilin 

muotoa ja kaventaa pinnan tunkeumaa. Näillä ominaisuuksilla ei päittäisliitoksissa 

saavuteta käytännössä etua, mikäli liitettävien levyjen railot ovat suorat, eivätkä 

muodosta keskenään suurta V-railoa. CO2-pitoisuuden noustessa kasvaa pinnan 

kupu, joka voidaan tietyssä määrin luokitella hitsausvirheeksi. Useimmiten 

todennäköisempi syy korkeaan pintakupuun kuitenkin on liian suuri 

langansyöttönopeus. 

 

Pienaliitoksissa hiilidioksidin lisäyksellä saadaan hitsin keskikohtaa hieman 

leveämmäksi, mutta vaikutus on hyvin pieni. Toisaalta CO2-pitoisuuden kasvaessa 

hitsin juuren liittyminen perusaineeseen tulee hieman juohevammaksi. Pinnan 

osalta liittymän juoheudessa ei ole havaittavissa eroja CO2-pitoisuuden kasvaessa 

1 %:sta 20 %:iin. Prosessin stabiilius kärsii 10 %:n CO2-pitoisuuden jälkeen ja yli 

15 %:n pitoisuudella roiskeiden koko kasvaa huomattavasti. CO2-pitoisuuden 

ollessa 20 % on prosessi hyvin epästabiili. 7 %:n CO2-pitoisuuden todettiin 

muodostavan juohevan tunkeumaprofiilin ja juuren liittymän ilman että prosessin 

stabiilius kärsii tai roiskeisuus lisääntyy. 

 

MAG-tunkeuman syveneminen CO2-pitoisuuden kasvaessa johtuu CO2:n 

taipumuksesta nostaa kaarijännitettä, jolloin lämmöntuonti kasvaa. 

Tunkeumaprofiilin juoheneminen ja pintakuvun nousu sen sijaan ovat seurausta 

CO2:n hajotessa syntyvästä kaaripaineen noususta, jolloin sivutunkeuma ja hitsin 

kupu kasvavat. CO2-pitoisuuden kasvaessa syntyvä sulan pintajännityksen lasku 

liittää hitsin juohevammin perusaineeseen. Roiskeiden koko suurenee CO2-
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pitoisuuden kasvaessa, koska sulan siirtyminen muuttuu suuripisaraisemmaksi. 

Samalla CO2:n hajotessa kaasun tilavuuden nousu synnyttää hitsistä poispäin 

suuntautuvan voiman, joka aikaansaa suuria roiskeita.  

 

10.4 Hybridihitsin laatu ja hitsausparametrien vaikutus 

 

Huokosten määrään vaikuttaa käytetyn suojakaasun koostumuksen lisäksi osaltaan 

myös suojakaasuletkujen kosteuspitoisuus, joka ennen hitsauskokeiden suoritusta 

todettiin liian korkeaksi. Sen lisäksi että kosteus vaikuttaa huokosmäärään, se voi 

myös kasvavan vetypitoisuuden vuoksi lisätä riskiä kylmähalkeamien synnylle. 

Pienemmillä heliumpitoisuuksilla (30-50 %) huokosten määrä oli hieman 

suurempi kuin suurilla heliumpitoisuuksilla (>50 %). Tämä voi johtua liian 

suuresta kaasunvirtausmäärästä, jolloin sulaan pääsee ilmaa. Heliumpitoisuuden 

ollessa 70-80 % on hitsissä enää hyvin vähän huokosia. Tämä johtuu heliumin 

muodostamasta herkkäliikkeisemmästä sulasta ja leveämmästä hitsiprofiilista, 

jolloin kaasukuplat pääsevät paremmin poistumaan hitsisulasta. Tehtyjen kokeiden 

perusteella CO2-pitoisuuden lisäys vähentää huokosten määrää. Tämä havaittiin 

hitseissä, jotka oli hitsattu suojakaasun 1 %:n ja 2 %:n CO2-pitoisuuksilla: 1 %:n 

CO2-pitoisuudella huokosmäärät ylittivät laatustandardien vaatimukset, kun taas 2 

%:n CO2-pitoisuudella hitsatut liitokset olivat lähes huokosettomia. Suojakaasun 

heliumpitoisuus vaikutti siten, että 60-80 %:n heliumpitoisuudella hitseissä oli 

hyvin vähän huokosia, vaikka CO2-pitoisuus olikin 1 %. Missään 

röntgenkuvatussa hitsissä huokoset eivät kuitenkaan olleet kooltaan niin suuria, 

että ne olisivat yksittäisinä huokosina laskeneet hitsin laatuluokkaa.  

 

Makrohieistä havaittiin, että huokoset muodostuivat usein sularajalle tai sen 

lähettyville. Toinen huokosten esiintymispaikka havaittiin tunkeuman päässä, 

mikäli hitsi ei mennyt läpi hitsattaessa suoraan levyn päälle. Tällöin huokonen 

muodostui, koska hitsin tunkeuman jäädessä vajaaksi sulassa olevat kaasukuplat 

eivät päässeet hitsistä ulos juuren puolelta, niin kuin olisi normaalisti 

läpihitsautumisessa tai railoon hitsattaessa tapahtunut.  
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Suojakaasuseoksella 20 % CO2 + 40 % He + 40 % Ar hitsatun hitsin 

murtopinnalla oli havaittavissa kolme pientä huokosta, kun taas 

suojakaasuseoksella 3 % CO2 + 40 % He + 57 % Ar hitsatun hitsin murtopinnalla 

ei huokosia havaittu. Tämän perusteella voidaan todeta, että CO2:n lisäys ei 

merkittävästi lisää huokosmuodostusta CO2-pitoisuuksilla 1-20 %.  

 

Röntgen- ja makrokuvissa sekä silmämääräisessä tarkastuksessa havaitut juuren 

valumat johtuivat liitospinnoilla olevasta oksidikerroksesta, korkeasta 

heliumpitoisuudesta tai liian alhaisesta hitsausnopeudesta. Mikäli oksidikerrosta ei 

ollut poistettu kummaltakaan puolelta tai vain juuren puolelta, syntyi valunut 

juuri. Heliumin korkea pitoisuus tai liitospintojen oksidikerros aikaansai 

herkkäliikkeisen sulan, joka valui helposti syvälle railoon. Toisaalta 

hitsausnopeuden oltua liian alhainen, ehti hitsiaine valua liikaa juuren puolelle. 

 

Murtokokeissa hitsi jouduttiin rikkomaan vasaran ja taltan avulla. Tämä viittaa 

siihen, ettei hitsi ollut karennut, vaan jäänyt sitkeäksi. Murtokokeiden tulosta 

tukivat kovuuskokeiden tulokset. Hitsin ja muutosvyöhykkeen alueella hitsin 

kovuus jäi alhaiseksi toisin kuin laserhitseillä yleensä. Kovuus jäi juuren puolella 

alhaisemmaksi kuin pinnan puolella, vaikka voisi olettaa juuren ollessa pääasiassa 

laserin aikaansaama, että kovuus juuren puolella olisi hieman suurempi. 

Hybridihitsin kovuus on alhaisempi kuin laserhitsillä, koska lämmöntuonti on 

suurempi ja jäähtymisaika hieman pidempi. Kovuudet nousivat noin 80 HV:ä 

suuremmiksi (n. 240 HV:iin) kuin perusaine (n. 160 HV:iin), jääden huomattavasti 

alle esim. laivanrakennuksen standardivaatimuksen, joka on kaarihitseille 

tavallisesti 350 HV ja laserhitseille 400 HV. On kuitenkin otettava huomioon, että 

hitsattu teräs ei sisällä kovin paljon hiiltä (0,08 %), joten sen ei pitäisikään 

muodostaa kovaa rakennetta.  

 

Vajaa hitsautumissyvyys on silmämääräisesti tarkastettujen kappaleiden 

tapauksessa todennäköisemmin johtunut liian suuresta hitsausnopeudesta, 

oksidikerroksesta tai pienestä heliumpitoisuudesta. Suojakaasuseoksilla 40 % He 

+ 1 % CO2 + 59 % Ar ja 60 % He + 2 % CO2 + 38 % Ar hitsattaessa oksidikerros 

oli poistettu levyjen molemmilta puolilta ja hitsausnopeutena oli 1,1 m/min. Kuten 
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taulukosta 8 sivulta 77 nähdään, syntyi suojakaasuseosta 40 % He + 1 % CO2 + 59 

% Ar käytettäessä hyvin pitkä matka vajaata hitsautumissyvyyttä. Tämä saattoi 

johtua hieman pienemmästä jännitteestä tai alhaisesta helium- ja hiilidioksidi-

pitoisuudesta. Toisaalta verrattaessa suojakaasuseoksilla 40 % He + 2 % CO2 + 58 

% Ar ja 50 % He + 1 % CO2 + 49 % Ar hitsattuja liitoksia, on suojakaasuseoksella 

40 % He + 2 % CO2 + 58 % Ar hitsattuun liitokseen jäänyt 3 mm pitkä matka 

vajaata tunkeumaa. Kummatkin liitokset on hiekkapuhallettu juuren puolelta ja 

hitsattu samalla hitsausnopeudella. Syynä poikkeavaan hitsin laatuun voi edelleen 

olla ero heliumpitoisuudessa. Samoin suojakaasuseoksilla 50 % He + 2 % CO2 + 

48 % Ar ja 70 % He + 1 % CO2 + 19 % Ar hitsatuissa liitoksissa kaikki muut 

parametrit paitsi suojakaasun koostumus ovat samat. Tässäkin vertailuparissa on 

käytettäessä suojakaasussa pienempää heliumpitoisuutta hitsiin syntynyt vajaata 

hitsautumissyvyyttä. Todennäköinen syy kaikkiin poikkeaviin tuloksiin voi olla 

myös se, että käytetty hitsausnopeus on maksimissaan, jolloin nopeutta hieman 

laskemalla virheet olisivat jääneet syntymättä. Heliumin ja hiilidioksidin 

pitoisuuksien eroilla on hitsauskokeiden perusteella vaikutusta tunkeuman 

syvyyteen hitsattaessa lähes maksiminopeudella. Tunkeuma syvenee pitoisuuksien 

noustessa, koska heliumin ja hiilidioksidin hyvä lämmönjohtavuus ja 

aikaansaatava korkeampi kaarijännite syventävät tunkeumaa.  

 

Hitsin pintakuvun korkeutta voidaan madaltaa vähentämällä langansyöttöä. 

Suojakaasun valinnallakin voidaan vaikuttaa kuvun korkeuteen: CO2-pitoisuuden 

lisäys suojakaasuseoksessa nostaa hitsin kupua kaaripaineen nousun takia, kun 

taas heliumpitoisuuden lisäys madaltaa kupua, koska hitsisula työntyy syvemmälle 

railoon. Tehdyissä hitsauskokeissa korkean pintakuvun synty oli yleistä 

ilmaraottomissa liitoksissa. Tämä johtui käytetyistä langansyöttöarvoista, jotka oli 

valittu teollisia ratkaisuja silmällä pitäen siten, että niillä voidaan hallita ilmaraon 

vaihtelu välillä 0-1 mm. Korkea juurikupu syntyi yleisimmin silloin, kun 

oksidikerros oli aiheuttanut juuren valumaa. Silmämääräisen tarkastuksen 

tuloksista taulukosta 8 voidaan myös tehdä johtopäätös, että heliumpitoisuuden 

noustessa juurikupu kasvaa sulan työntyessä syvemmälle railoon. Tämä johtuu 

heliumin aikaansaamasta kuumemmasta valokaaresta.  
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Prosessi on herkkä lasersäteen kohdistukselle liitoksen suhteen ja MAG-polttimen 

kulmille, mikä korostuu pienaliitosten hitsauksessa. Väärällä lasersäteen fokuksen 

kohdistuksella syntyy helposti liitosvirheitä sekä hitsin sisälle että juuren puolelle. 

Mikäli säde kohdistetaan liian ylös, syntyy hitsin keskelle liitosvirhe. Säteen 

kohdistaminen liian alas jättää juuren hieman kylmäksi, jolloin liittymä jää 

juuresta vajaaksi. Hitsin sisältä virheitä ei havaita ilman NDT-menetelmiä, kuten 

röntgentarkastusta tai ultraääntä, mutta juuren virheen voi silmämääräisesti 

havaita. Mikäli lasersäde kohdistetaan pienaliitoksen railokulman keskeltä juureen 

siten, että lasersäde voidaan fokusoida hitsattavien levyjen yhtymäkohdan 

kulmaan juuren puolella (kuva 52), saadaan aikaan juoheva juuren liittyminen 

perusaineeseen. Valitettavasti suoritetuissa hitsauskokeissa tähän ei käytetyllä 

hybridihitsauslaitteistolla täysin kyetty hitsauspään suuren koon ja rajoitetun 

liikkuvuuden vuoksi. MAG-polttimen kulmien todettiin suuresti vaikuttavan 

reunahaavan syntymistaipumukseen: Mikäli poltin ei ollut keskellä hitsattavien 

levyjen välistä kulmaa, syntyi reunahaavaa helposti sille puolelle hitsiä, josta 

poispäin poltin oli kallistettu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 52. Lasersäteen oikea kohdistus pienaliitoksen hybridihitsauksessa. 

 

Vertailtaessa työntävän ja vetävän polttimen vaikutuksia hitsausprosessin 

stabiiliuteen ja roiskeisuuteen, voitiin todeta, että vetävällä polttimella prosessi on 

stabiilimpi. Roiskeita syntyi kummallakin syöttösuunnalla yhtä paljon, mutta 

työntävällä polttimella roiskeet nousivat ylemmäs eivätkä siten tarttuneet 

koekappaleeseen kiinni. Tulos oli siis päinvastainen kuin useassa aiemmassa 

tutkimuksessa, joissa työntävällä polttimella on saatu parempia tuloksia. 

Hitsauskokeissa havaittiin, että työntävällä polttimella saadaan paremmat tulokset 
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pienellä lisäainelangan ja lasersäteen fokuspisteen välisellä etäisyydellä, kun taas 

vetävällä polttimella etäisyys tulee olla hieman suurempi stabiilin prosessin 

aikaansaamiseksi. Voidaan olettaa, että aiemmissa tutkimuksissa on kokeiltu 

vetävää poltinta samalla lasersäteen fokuspisteen ja lisäainelangan välisellä 

etäisyydellä kuin työntävällä polttimella. Tällöin roiskeisuus lisääntyy ja prosessin 

stabiilius kärsii, kun lasersäde osuu lankaan heijastuen siitä, tai langasta tullut sula 

haittaa laseria. Tunkeuman leveydessä oli havaittavissa eroa syöttösuunnan 

mukaan, tunkeuman ollessa vetävällä polttimella kapeampi.  

 

Aiempien hitsauskokeiden perusteella (Salminen, A., 2001, s. 28) hitsattaessa 

pelkällä laserilla 5 kW:n teholla päittäisliitos 6 mm paksulle rakenneteräkselle 300 

mm:n polttovälillä siten, että fokuspiste on kappaleen pinnalla, tarvitaan 

hitsausnopeus 0,9 m/min laatuvaatimukset täyttävän hitsin aikaansaamiseksi. 

Hitsausenergia on tällöin:  
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Hitsattaessa vastaava liitos hybridillä (laserteho 4,8 kW) käytettiin hitsausnopeutta 

1,1 m/min, kun MAG:in virta oli noin 150 A ja jännite 32 V. Hitsausenergiaksi 

tulee tällöin 
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Tulos osoittaa, että tutkittavalla materiaalilla, aineenpaksuudella ja lähes samalla 

laserteholla ei päästä laserhitsausta pienempään lämmöntuontiin. Hitsauskokeissa 

todettiin, ettei hybridihitsauksessa voida hitsausnopeutta merkittävästi nostaa 

verrattuna laserhitsaukseen, koska tällöin hitsin laatu ja muut ominaisuudet 

kärsivät. Näinollen ainakaan tässä tapauksessa hitsausenergia ei voi 

hybridihitsauksessa jäädä pienemmäksi kuin laserhitsauksessa. Tämä on 

ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 

1999b). Jotta esimerkin tapauksessa päästäisiin samaan hitsausenergiaan laserin 
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kanssa, tulisi hitsausnopeuden olla hybridillä 1,7 m/min. Tämä voidaan ehkä 

saavuttaa, mikäli liitettävien levyjen välissä on ilmarakoa, mutta käytännössä tästä 

suuremmalla hitsausnopeudella tuskin saataisiin hyvälaatuista hitsiä. 

 

Hybridihitsauskokeissa tuloksiin saattoi vaikuttaa se, ettei optimaalisia 

synergiakäyriä ollut käytettävissä. Mikäli valmiita synergiakäyriä käytetyille 

kaasuseoksille olisi ollut, olisivat tulokset voineet olla hieman parempia: 

Hitsausnopeutta olisi voitu nostaa ja valokaarta saada hieman tehokkaammaksi. 

 

 

11.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teräslevyjen pinnalla oleva oksidikerros aiheuttaa suoritusteknisiä- ja 

laatuongelmia, joten se joudutaan hiekkapuhaltamaan levyjen pinnoilta molemmin 

puolin ennen hitsausta, laadukkaan hitsin ja läpitunkeuman saavuttamiseksi.  

 

Kokeissa havaittiin, että pelkästään MAG-polttimen kaasukuvun kautta tuotava 

heliumseosteinen suojakaasuseos riittää estämään laserin indusoiman plasman 

synnyn. Tämä tulos mahdollistaa yksinkertaisemman hybridihitsauspään käytön, 

vähentää kaasukustannuksia ja parametrien määrää hybridihitsauksessa. 

 

Heliumin ja hiilidioksidin seostuksen havaittiin vaikuttavan hybridihitsin 

tunkeumaan hyvin samalla tavoin kuin niiden on jo aiemmin todettu vaikuttavan 

MAG-hitsauksesta. Tunkeumista oli havaittavissa hyvin samankaltaiset eri 

suojakaasukomponenttien vaikutukset tunkeuman muotoon. Hitsauskokeissa 

saatiin konkreettisesti käsitys siitä, miten suojakaasuseoksen pitoisuuksilla 

voidaan vaikuttaa hitsaukseen ja syntyvään tunkeumaprofiiliin.   

 

Tulosten perusteella kannattaa hybridihitsauksessa heliumin määrä 

suojakaasuseoksessa sekä suojakaasukustannusten että prosessin stabiiliuden 

kannalta rajoittaa 40-50 %:n pitoisuuteen. Tämän pitoisuuden on todettu riittävän 

halkaisijaltaan 10 mm:n kaasukuvulla ja hitsattavan teräksen 6 mm:n 
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aineenpaksuudella estämään laserhitsauksessa syntyvän plasman muodostuminen. 

Vaikka suuri heliumpitoisuus vähentääkin huokosmuodostusta, se myös tekee 

prosessin epästabiilimmaksi, lisäten roiskeisuutta.  

 

Päittäisliitosten hybridihitsauksessa 2 %:n CO2-pitoisuus riittää tuomaan selkeitä 

etuja sulan pintajännityksen laskun myötä syntyvän hitsin juohevan liittymisen 

sekä tunkeumaprofiilin juohevuuden ja prosessin stabiiliuden suhteen. Lisäksi 

röntgentarkastuksen perusteella 2 %:n CO2-pitoisuudella hitsin huokosmäärä on 

pieni. Pienaliitoksilla on prosessin stabiiliuden ja roiskeisuuden kannalta järkevää 

käyttää alle 10 %:n CO2-pitoisuutta. Kokeissa tehtyjen tunkeumaprofiilien 

mittausten perusteella 1-10 %:n välillä saavutetaan 7 %:n pitoisuudella juohevin 

tunkeumaprofiili. Pinnan liittymisen juohevuudella perusaineeseen ei ole 

havaittavissa merkittävää muutosta eri CO2-pitoisuuksilla. Sen sijaan juuren 

puolella liittymä juohenee 10 %:n pitoisuuden jälkeen.  

 

Hitsauskokeiden kautta opittiin prosessia ymmärtämään paremmin. Lisäksi 

parametrien keskinäiset riippuvuudet ja yksittäisten parametrien vaikutus 

aikaansaatavan hitsin laatuun selkenivät. Hybridihitseistä tulee hyvälaatuisia ja 

hitsausvirheiltä voidaan välttyä, kunhan hitsausparametrit ovat keskenään oikein 

valittuja. Havaittuja hitsausvirheitä ovat huokoset, juuren valuma, vajaa 

hitsautumissyvyys, korkea pinta- tai juurikupu, reunahaava ja liitosvirheet. 

 

Huokosmuodostus hybridihitsauksessa on vaihtelevaa ja siihen pystytään 

vaikuttamaan suojakaasun valinnalla. Pienillä heliumpitoisuuksilla (30-40 %) 

huokosia muodostuu hieman enemmän kuin suuremmilla pitoisuuksilla (≥ 50 %) 

ja CO2-pitoisuuden nosto 1 %:sta 2 %:iin vähentää huokosten määrää.  

 

Hitsien juuren valuma johtui joko teräksen pinnoilla olevasta oksidikerroksesta tai 

liian alhaisesta hitsausnopeudesta. Niinpä laadukkaan juuren aikaansaamiseksi on 

oksidit poistettava levyn pinnoilta ja hitsausnopeus valittava siten, etteivät pienet 

häiriöt prosessissa johda vajaaseen hitsautumissyvyyteen. Toisaalta myös käytetyn 

suojakaasuseoksen koostumus voi osaltaan vaikuttaa hitsautumissyvyyteen.   
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Suojakaasun valinta ja langansyöttönopeus ovat tekijöitä, jotka suurimmaksi 

osaksi vaikuttavat pintakuvun korkeuteen. Suojakaasuista helium laskee sitä ja 

CO2 hieman nostaa. Langansyöttönopeutta lisättäessä kasvaa pintakuvun korkeus, 

mikäli railon tilavuus pysyy vakiona. Jotta prosessi olisi tehokkaimmillaan, tulee 

ilmarakojen olla hieman suurempia kuin laserhitsauksessa sallitut. Tällöin 

langansyöttöä joudutaan nostamaan railon täyttämiseksi ja samalla MAG:n 

kaarienergia kasvaa. Tämä lisää prosessin lämmöntuontia, jolloin hitsausnopeutta 

voidaan nostaa. 

 

Reunahaavan muodostumiseen vaikuttivat pienaliitosten hitsauksessa MAG-

polttimen kulmat työkappaleen suhteen. Virheiltä vältyttiin, kun poltin käännettiin 

siten, että se oli keskellä liitettävien levyjen välistä kulmaa. Myös työntävän 

polttimen käytön havaittiin lisäävän reunahaavojen syntymisalttiutta.  

 

Pienahitseissä liitosvirheiltä vältyttiin, kun lasersäteen kohdistus, MAG-polttimen 

kulmat, laserin tulokulma sekä laserin ja langan etäisyydet toisiinsa ja 

työkappaleeseen nähden pidettiin oikeina. Suurin liitosvirheitä aiheuttanut tekijä 

oli lasersäteen väärä kohdistus liitokseen nähden. Mikäli säde kohdistetaan 

keskelle liitosta liitettävien levyjen yhtymäkohtaan juuren puolella ja fokuspiste 

kohdistetaan samaan kulmaan, saadaan aikaan pienahitsi, joka on liittynyt 

perusaineeseen hyvin hitsin keskeltä ja juuresta.  

 

RAEX Laser-teräkseen hybridihitsattujen hitsien kovuudet jäivät alhaiseksi 

perusaineen alhaisen hiilipitoisuuden ja toisaalta hitsausprosessin laserhitsaukseen 

verrattuna suuremman lämmöntuonnin ja hieman hitaamman jäähtymisnopeuden 

takia. 

 

Hyväksi havaittu kaasuseos päittäisliitoksen hybridihitsaukseen on 40 % He + 2 % 

CO2 + 58 % Ar. Seoksella saadaan hitsi, jossa on hyvin vähän huokosia siten, että 

prosessi on stabiili ja hitsin liittymä perusaineeseen ja sen tunkeumaprofiili on 

juoheva. Pienaliitoksilla käyttämällä suojakaasuna kaasuseosta 40 % He + 7 % 

CO2 + 53 % Ar saadaan stabiili ja vähän roiskeita synnyttävä prosessi, jolla 
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aikaansaadaan juoheva juuren liittymä perusaineeseen ja hieman leveämpi ja 

juohevampi tunkeumaprofiili. 

 

 

12. YHTEENVETO 

 

Hitsaavassa teollisuudessa kilpailukyvyn säilyttäminen tai sen parantaminen 

edellyttää hitsauksen tehokkuuden nostoa. Niinpä metalliteollisuus etsii koko ajan 

uusia yhä tehokkaampia hitsausmenetelmiä. CO2-laser-MAG-hybridihitsauksella 

saadaan aikaan syvä tunkeuma, sallitaan laserhitsausta väljemmät railotoleranssit 

ja vähennetään muodonmuutoksia huomattavasti verrattuna perinteiseen 

kaarihitsaukseen. 

 

Kaariavusteisessa laserhitsauksessa yhdistetään laserhitsaukseen perinteinen 

kaarihitsaus eli MIG/MAG-, TIG- tai plasmahitsaus. Menetelmällä hyödynnetään 

molempien prosessien edut välttyen yksittäisten prosessien haitoilta. Prosessin 

haittapuolena on parametrien suuri määrä, joka on rajoittanut menetelmän 

käyttöönottoa. 

 

Diplomityössä tutkittiin suojakaasuseoksen koostumuksen vaikutusta 6 mm 

paksun rakenneteräksen CO2-laser-MAG-hybridihitsauksessa. Laserhitsauksen ja 

MAG-hitsauksen suojakaasuvirtaukset yhdistettiin siten, että heliumseosteinen 

suojakaasu tuotiin MAG-polttimen kaasukuvun kautta. Suojakaasun 

heliumpitoisuus nostettiin niin korkeaksi, että estettiin laserhitsauksen 

muodostaman plasman syntyminen. Samalla hitsauskokeiden kautta opittiin 

paremmin ymmärtämään prosessia ja sen parametrien riippuvuutta toisistaan. 

 

Tutkitut suojakaasuseokset koostuivat heliumista, argonista ja hiilidioksidista. 

Hitsauskokeissa todettiin, että suojakaasuseoksen heliumpitoisuuden tulee olla 

vähintään 30 %, jotta plasmapilveä ei synny estämään laserin tunkeutumista. 30 

%:n pitoisuus riittää estämään plasman synnyn, mutta tällöin tarvittava 

suojakaasun virtausmäärä on suurempi kuin 40 %:n heliumpitoisuudella ja 
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huokosmuodostus on suurempi. Mikäli heliumpitoisuutta nostetaan huomattavasti 

yli 50 %:n, kärsii prosessin stabiilius. Niinpä optimaalinen heliumpitoisuus on 

vastaavilla koejärjestelyillä 40-50 %. Koska helium on argoniin verrattuna kallis 

kaasu, eikä sen lisäyksellä saavuteta merkittäviä etuja, kannattaa heliumpitoisuus 

siis käytettävässä kaasuseoksessa minimoida. CO2-pitoisuuden lisäys 

suojakaasuseokseen stabiloi prosessia, juohentaa hitsin liittymää perusaineeseen ja 

aikaansaa juohevamman tunkeumaprofiilin muodon. Mikäli CO2-pitoisuutta 

nostetaan liikaa, kärsii prosessin stabiilius ja roiskeisuus lisääntyy. Päittäisliitosten 

hitsauksessa 2 %:n CO2-pitoisuus riittää aikaansaamaan halutut parannukset hitsin 

muodossa ja prosessin stabiiliudessa siten, että huokosmuodostus on hyvin pieni. 

Tästä suuremmalla CO2-pitoisuudella ei päittäisliitosten hitsauksessa saavuteta sen 

suurempia etuja. Pienaliitoksilla CO2-pitoisuuden tulee olla alle 10 %, jotta 

prosessi pysyy stabiilina eikä roiskeisuus lisäänny merkittävästi. 7 %:n CO2-

pitoisuudella saavutetaan pienaliitoksilla riittävä tunkeuman leveneminen ja hitsin 

juuren liittymän juoheneminen. 

 

CO2-laser-MAG-hybridihitsauksella saadaan laadukkaita hitsejä taloudellisesti, 

mikäli käytetyt parametrit ovat oikein valittuja. Parametrit on sovitettava jokaiseen 

tapaukseen erikseen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi, eikä niitä 

välttämättä voida suoraan käyttää toisessa sovelluksessa. Parametreista polttimen 

kulmat ja lasersäteen kohdistus liitokseen nähden vaikuttavat lopputulokseen 

paljon varsinkin pienaliitosten hitsauksessa. Lasersäteen fokuspisteen ja MAG-

langan välinen etäisyys on sovitettava sen mukaan, mitä MAG-polttimen 

syöttösuuntaa käytetään. Ilmaraolla vaikutetaan tarvittavaan 

langansyöttönopeuteen, joka sitten vaikuttaa MAG:n tuomaan kaarienergiaan ja 

siten koko prosessin tehokkuuteen. Prosessi ei siis ole tehokkaimmillaan, kun 

ilmarako on hyvin pieni. 
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13.  JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSIA 

 

Tehdyissä hitsauskokeissa CO2-laserin indusoiman plasmapilven syntyä tutkittiin 

vain silmämääräisesti. Olisi tarpeen tutkia asiaa tarkemmin ja varmistaa, jäikö 

pienillä suojakaasun heliumpitoisuuksilla sittenkin hieman plasmaa estämään 

hitsin maksimaalisen tunkeuman saavuttamista. Toisin sanoen tulisi tehdä vielä 

koesarja, joka osoittaisi, onko saavutettava tunkeuma sama käytettäessä 

samanaikaisesti MAG-kaasukuvun kautta tulevaa suojakaasua ja 

plasmakontrollikaasua. Levyn paksuuden tulisi tällöin olla suurempi kuin 6 mm, 

jotta nähtäisiin onko tunkeumien syvyyksissä eroa. 

 

Hitsauskokeiden ja tutkimusten yhteydessä selvittämättä jäi eri 

suojakaasuseoksilla hitsattujen hybridihitsien lujuusarvoja. Olisi hyödyllistä 

selvittää, miten suojakaasuseoksen pitoisuudet vaikuttavat hitsin lujuuteen. 

Varsinkin CO2-pitoisuuden nostolla voi olla vaikutusta hitsin 

lujuusominaisuuksiin. Pitoisuuden lisäys voi tietyssä vaiheessa näkyä hitsin 

haurastumisena, joka johtuu hiilidioksidin hajotessa irtoavan hapen taipumuksesta 

polttaa lisäaineen seosaineita ja imeytyä hitsiaineeseen oksidisulkeumiksi. 

Heliumpitoisuuden lisäämisellä voi puolestaan olla vaikutusta hitsisulan 

suojaukseen. Odotettavissa on, että argonin pitoisuuden laskiessa sulan suojaus 

heikkenee, koska helium kasvattaa sulan pisarakokoa ja kevyenä kaasuna nousee 

nopeasti ylös suojattavasta kohteesta. Mikäli hitsausprosessin suojaus on 

puutteellinen, näkyy se hitsin ulkonäössä ja lujuusarvoissa. Toisaalta liian pieni 

heliumpitoisuus voi näkyä hitsin lujuusarvoissa siten, että tarvittavan 

kaasunvirtausmäärän kasvaessa virtausmäärä on liiallinen, jolloin kaaritilaan 

pääsee ilmaa. Tämän aiheuttama huokosmuodostus voi vaikuttaa hitsin 

lujuusarvoihin.  

 

Koska kaasuletkujen kosteuspitoisuudella on voinut olla vaikutusta diplomityön 

tutkimuksissa havaittuun huokosmuodostukseen, tulisi asiaa vielä tutkia 

kokeilemalla letkujen eri kosteuspitoisuuksilla, mikä on vaikutus hitsin 

huokoisuuteen. Kokeissa voitaisiin hitsata huomattavasti alhaisemmilla letkujen 

kosteuspitoisuuksilla ja verrata tuloksia diplomityössä jo saatuihin tuloksiin. 
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Taloudellisen suojakaasuseoksen koostumukseen vaikuttaa etenkin heliumin 

pitoisuus ja virtausmäärä, mutta toisaalta aikaansaadun hitsin laadulla ja 

saavutetulla hitsausnopeudella on toki merkitystä kaasukustannuksia 

optimoitaessa. Mikäli suojaus on huono, jää syntyvän huonolaatuisen hitsin 

korjaaminen huomattavasti kalliimmaksi kuin hieman kalliimman, mutta 

paremman tuloksen antavan suojakaasuseoksen käyttö. Hitsauskokeissa jäi hieman 

kesken tutkimus, jolla pyrittiin selvittämään heliumpitoisuus, jolla plasmapilven 

poistamiseen tarvittava suojakaasun virtausmäärä on pienin mahdollinen. Tällöin 

selviäisi pitoisuus, jonka jälkeen virtausmäärä ei voi enää laskea ja missä 

vaiheessa suojakaasun todellinen virtausmäärä lähtee nousemaan. Huomioon on 

otettava sekin, että virtausmäärän laskiessa voi hitsin suojaus huonontua. 

Virtausmäärän alarajan, jolla hitsin laatu on vielä hyvä, selvittämiseksi tulisi siten 

hitsata vielä koesarja.  

 

Hybridihitsausprosessin merkittäviä etuja varsinkin raskaan metalliteollisuuden 

kannalta ovat laserhitsaukseen verrattuna selvästi väljemmät railotoleranssit ja 

kaarihitsaukseen verrattuna vähäiset muodonmuutokset. Niinpä olisi hyvä tutkia, 

kuinka suurilla ilmaraoilla saadaan aikaan hyvälaatuinen ja luja hitsi 

mahdollisimman pienillä muodonmuutoksilla tai vaikuttaako ilmaraollisella 

liitoksella levyjen pintojen oksidikerros yhtä voimakkaasti lopputulokseen, kuin 

ilmaraottomalla liitoksella. Hitsauskokeissa koekappaleet pyrittiin silloittamaan 

toisiinsa siten, että kappaleiden välille ei jäänyt ilmarakoa. Ilmaraoton liitos ei 

hybridiprosessin kannalta ole optimaalinen, koska tällöin tarvittava langansyöttö 

railon täyttämiseksi on pieni ja MAG-valokaaren antama kaarienergia jää vähäisen 

langansyötön takia pieneksi. Ilmaraon leventyessä tarvittava langansyöttönopeus 

ja siten MAG:n kaarienergia kasvavat, jolloin MAG-prosessilla on 

hybridiprosessissa suurempi merkitys. Tällöin voidaan hitsausnopeutta nostaa ja 

prosessi saadaan tehokkaammaksi. Lisäksi tunkeumaprofiili hieman levenee. On 

kuitenkin muistettava, että lämmöntuonnin lisäys kasvattaa myös 

muodonmuutoksia.  
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     Liite 1: Tutkittujen suojakaasuseosten todelliset virtausmäärät 

 

  

jatkuu 

Kaasuseos

Kaasukomponentti Kaasun tiheys [kg/m3] 30 % He + 1 % CO2 + Ar 30 % He + 2 % CO2 + Ar 40 % He + 1 % CO2 + Ar 40 % He + 2 % CO2 + Ar

He 0,178 0,3 0,3 0,4 0,4

Ar 1,780 0,69 0,68 0,59 0,58

CO2 1,970 0,01 0,02 0,01 0,02

Kaasuseoksen tiheys 1,30130 1,30320 1,14110 1,14300

Korjauskerroin 1,170 1,169 1,249 1,248

Kaasun virtaus Ar-
mittarilla l/min

Todellinen virtaus 30 35,1 35,1 37,5 37,4
25 29,2 29,2 31,2 31,2
20 23,4 23,4 25,0 25,0
15 17,5 17,5 18,7 18,7
10 11,7 11,7 12,5 12,5

Kaasuseos

Kaasukomponentti Kaasun tiheys [kg/m3] 40 % He + 3 % CO2 + Ar 40 % He + 5 % CO2 + Ar 40 % He + 7 % CO2 + Ar 40 % He + 10 % CO2 + Ar

He 0,178 0,4 0,4 0,4 0,4

Ar 1,780 0,57 0,55 0,53 0,5

CO2 1,970 0,03 0,05 0,07 0,1

Kaasuseoksen tiheys 1,14490 1,14870 1,15250 1,15820

Korjauskerroin 1,247 1,245 1,243 1,240
Kaasun virtaus Ar-

mittarilla l/min

Todellinen virtaus 30 37,4 37,3 37,3 37,2

Kaasuseos

Kaasukomponentti Kaasun tiheys [kg/m3] 40 % He + 15 % CO2 + Ar 40 % He + 20 % CO2 + Ar 50 % He + 1 % CO2 + Ar 50 % He + 2 % CO2 + Ar

He 0,178 0,4 0,4 0,5 0,5

Ar 1,780 0,45 0,4 0,49 0,48

CO2 1,970 0,15 0,2 0,01 0,02

Kaasuseoksen tiheys 1,16770 1,17720 0,98090 0,98280

Korjauskerroin 1,235 1,230 1,347 1,346
Kaasun virtaus Ar-

mittarilla l/min

Todellinen virtaus 30 37,0 36,9 40,4 40,4
25 33,7
20 26,9
15 20,2
10 13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 



 II 

Liite 1

 

 jatkoa 

 

 

He 0,178 0,5 0,6 0,6 0,6

Ar 1,780 0,47 0,39 0,38 0,37

CO2 1,970 0,03 0,01 0,02 0,03

Kaasuseoksen tiheys 0,98470 0,82070 0,82260 0,82450

Korjauskerroin 1,344 1,473 1,471 1,469
Kaasun virtaus Ar-

mittarilla l/min

Todellinen virtaus 30 40,3 44,2 44,1 44,1
25 36,8
20 29,5
15 22,1
10 14,7

Kaasuseos

Kaasukomponentti Kaasun tiheys [kg/m3] 60 % He + 4 % CO2 + Ar 70 % He + 1 % CO2 + Ar 70 % He + 2 % CO2 + Ar 80 % He + 1 % CO2 + Ar

He 0,178 0,6 0,7 0,7 0,8

Ar 1,780 0,36 0,29 0,28 0,19

CO2 1,970 0,04 0,01 0,02 0,01

Kaasuseoksen tiheys 0,82640 0,66050 0,66240 0,50030

Korjauskerroin 1,468 1,642 1,639 1,886
Kaasun virtaus Ar-

mittarilla l/min

Todellinen virtaus 30 44,0 49,2 49,2 56,6

Kaasuseos

Kaasukomponentti Kaasun tiheys [kg/m3] 50 % He + 3 % CO2 + Ar 60 % He + 1 % CO2 + Ar 60 % He + 2 % CO2 + Ar 60 % He + 3 % CO2 + Ar



Liite 2: Suojakaasun virtausmäärän vaikutus 

 

Suojakaasu 30 % He,     Suojakaasu 30 % He, 

virtausmäärä 20 l/min    virtausmäärä 15 l/min 

 
Pinta:       

 
Juuri: 

 
 

 

 

jatkuu 

 

 I 



Liite 2 jatkoa 

 

Suojakaasu 40 % He,     Suojakaasu 40 % He, 

virtausmäärä 15 l/min    virtausmäärä 10 l/min 

 

 
Pinta:  

 
Juuri: 
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