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Käytetyt lyhenteet 
 

C  Hiili 

CEV, CE(IIW) Hiiliekvivalentti 

CG HAZ  Karkearakeinen vyöhyke 

Cr  Kromi 

Cu  Kupari 

CS  Myöstöhalkeilualttius 

E  Hitsausenergia [kJ/mm] 

FG  HAZ    Hienorakeinen vyöhyke  

F2, F3  Liitosmuotokerroin 

HAZ  Heat affected zone, muutosvyöhyke 

IC  HAZ    Osittain austenitoitunut vyöhyke 

MAG  Metal active gas 

Mo  Molybdeeni 

Mn  Mangaani 

Ms  Martensiitin muodostumisen lämpötila 

NDT  Non destructive testing, ainetta rikkomaton testaus 

Ni  Nikkeli 

Nb  Niobi 

P  Fosfori 

Pi  Pitkittäinen 

Po  Poikittainen 

Q  Lämmöntuonti [kJ/mm] 

Rm  Murtolujuus MPa, [N /mm2 ] 

S  Rikki 

SC  HAZ   Karbidien palloutumisvyöhyke  

Si  Pii 

SR  Sularaja 

t8/5  Jäähtymisaika 800 °C:sta 500 °C:een 

UCS  Kuumahalkeilualttius 

V  Vanadiini 

WPS  Welding procedure specification, hitsausohje
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1 JOHDANTO 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käsitellä terästen kokoonpanohitsauksen yhteydessä esille 

tulevaa asiaa, silloitushitsausta. Monissa tapauksissa hitsattavat kappaleet joudutaan 

kiinnittämään yhteen siltahitseillä ennen varsinaista hitsausta. Tavoitteena on selvittää, miten 

siltahitsit vaikuttavat konstruktion lopullisiin ominaisuuksiin. Tässä työssä käsitellään myös sitä, 

millaisia laatuvaatimuksia siltahitseille asetetaan ja miten epäonnistuneet siltahitsit voidaan 

korjata. Materiaalina on Rautaruukin valmistama ultraluja Optim 960 QC -rakenneteräs. Työssä 

vertaillaan myös sitä, miten yleisten rakenneterästen S235-S355 silloituskäytännöt soveltuvat 

ultralujille teräksille. Työ jakaantuu kahteen osaan, kirjallisuusosuuteen ja kokeelliseen osuuteen. 

Teoriaosuudessa käsitellään lyhyesti ultralujien terästen hitsaukseen liittyviä asioita. Pääpaino on 

silloituksen onnistumiseen vaikuttavilla tekijöillä ja käytännöillä, sekä siltahitsien vaatimuksilla. 

Käytännön osuudessa suoritetaan koehitsauksia sekä päittäisliitoksille että pienaliitoksille ja 

hitsatuille koekappaleille tehdään sekä rikkomaton että rikkova aineenkoetus.  
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2 ULTRALUJA TERÄS OPTIM 960 QC 
 

Optim QC on ultraluja tuoteperhe, joka mahdollistaa ajoneuvolaitteiden ja nostolaitteiden 

suorituskyvyn kehittämisen entistä korkeammalle tasolle. Tuotenimi Optim kuuluu 

Rautaruukille. Teräkset omaavat hyvän hitsattavuuden ja särmättävyyden. (Kuumavalssatut 

teräslevyt ja – kelat)  

 

2.1 Yleistä Optim 960 QC -teräksestä 

Optim 960 QC teräs kuuluu ultralujien terästen ryhmään. Se tarjoaa samanaikaisesti korkeaa 

lujuutta, hyvää konepajakäsiteltävyyttä ja kohtuullista kulumiskestävyyttä. Ultralujaa terästä 

käytettäessä konstruktiomateriaalina saadaan aikaan kevyempiä konstruktioita kuin käyttämällä 

yleisiä rakenneteräksiä (S235 ja S355). Optim 960 QC merkinnässä numerotunnus 960 tarkoittaa 

teräksen myötölujuuden vähimmäisarvoa (MPa).  Kirjaintunnus Q tarkoittaa karkaisua 

(quenching) ja kirjain C tarkoittaa kylmämuovattavaksi soveltuvaa terästä (cold formable). 

Optim 960 QC:n toimitustila on karkaistu (Q). Optim 960 QC:n kemiallinen koostumus on 

esitetty taulukossa 1 ja hiiliekvivalentti CEV taulukossa 2.  (Kuumavalssatut teräslevyt ja -kelat) 

 

Taulukko 1. Optim 960 QC:n kemiallinen koostumus. (Ainestodistus) 

Nimike C Si Mn P S Al N Cu Cr Ni Mo Sn 

960 QC 0,089 0,2 1,04 0,012 0,005 0,034 0,006 0,022 1,09 0,06 0,144 0,003 

 

 

Taulukko 2. Optim 960 QC:n hiiliekvivalentti.(Kuumavalssatut teräslevyt ja – kelat) 

Nimike Hiiliekvivalentti CEV tyypillinen CEV enintään 

Optim 960 QC 0,52 0,57 
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2.2 CCT -käyrä 

Kuvana 1 esitetty käyrä on Optim 900 QC:n CCT -käyrä. CCT -käyrä kuvaa austeniitin 

hajaantumista jatkuvan jäähtymisen aikana. Optim 960 QC:n koostumus on lähellä samaa, joten 

jäähtymisajan perusteella voidaan arvioida mikrorakennemuutoksia. 

 

 
 

Kuva 1. Optim 900QC CCT -käyrä (Tihinen, s. 11).  

 

2.3 Hitsattavuus 

Hitsattavuus jaetaan usein kolmeen eri osaan: rakenteellinen hitsattavuus, perusaineen 

hitsattavuus ja valmistuksellinen hitsattavuus. Tässä työssä käsitellään kaikkia kolmea osa-

aluetta. Perusaineen hitsattavuuteen vaikuttavat hitsattavan materiaalin kemiallinen koostumus, 

metallurgiset ominaisuudet ja fysikaaliset ominaisuudet. Valmistukselliseen hitsattavuuteen 

vaikuttavat hitsauksen esivalmistelu, hitsaus ja hitsauksen jälkeen suoritettavat toimenpiteet. 

Rakenteelliseen hitsattavuuteen vaikuttavat rakenteen muodot ja rakenteelle käytössä tulevat 

kuormitukset.  (Lepola et al. s. 28) 

 

Ultralujia teräksiä on mahdollista hitsata kaikilla tavanomaisilla hitsausmenetelmillä, kun 

noudatetaan lujien terästen yleisiä hitsausohjeita. Hitsausmenetelmistä käytetyin on 

kaasukaarihitsaus joko umpilankaa tai täytelankaa käyttäen. Suositeltavia hitsausmenetelmiä 
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ovat myös laserhitsaus, pulssi - MAG ja laserhybridihitsaus. Puikkohitsaus soveltuu erityisesti 

korjaushitsauksiin. (Kuumavalssatut teräslevyt ja -kelat) 

 

2.4 Hitsausliitoksen rakenne 

Hitsauksen jälkeen on havaittavissa kolme eri aluetta: Perusaine, muutosvyöhyke ja hitsi. 

Hitsiaineesta on erotettavissa puhdas hitsiaine ja seostunut alue, jossa perusaine ja hitsiaine ovat 

sekoittuneet. Sulassa tilassa olleen hitsiaineen ja jähmeänä pysyneen perusaineen 

muutosvyöhykkeen välissä on sularaja-alue, joka muodostuu joko kokonaan tai osittain sulana 

olleesta perusaineesta. Kuvassa 2 on esitetty ferriittis-perliittisen teräksen hitsausliitoksen 

rakenne ja syntyvät vyöhykkeet. (Vähäkainu 1998, s. 18) 

 

Ultralujien terästen hitsauksessa kriittisin alue on sulan viereinen muutosvyöhyke (HAZ) sekä 

hitsiaineen ja näiden alueiden paikalliset mekaaniset ominaisuudet. Valmistusmenetelmän 

ansiosta perusaine on hyvin hienorakeista, joka muuttuu hitsauksen aikana. Perusaineen korkean 

lujuuden faasit muuttuvat pehmeämmiksi faaseiksi HAZ alueella. (Pirinen 2006, s. 10) 
 

Ultralujalla teräksellä hitsausliitoksesta löytyvät samat vyöhykkeet kuin yleisellä 

rakenneteräksellä, mutta mikrorakennemuutokset ovat erilaiset. Hitsausliitoksen 

iskusitkeysominaisuuksien kannalta kriittinen alue on yleensä karkearakeinen vyöhyke, jossa 

austeniitin raekoko on kasvanut korkean lämpötilan takia. Liitoksen pehmeneminen ultralujalla 

Optim 960 QC teräksellä johtuu rakeenkasvusta karkearakeisella vyöhykkellä (CG HAZ), 

karbidien muodostumisesta osittain austenitoituneelle vyöhykkeellä (IC HAZ), karbidien 

palloutumisesta ja päästöstä perusaineen puolella, kun lämpötila on yli 500 C. Optim 960 QC:n 

mikrorakenne on bainiittis-martensiittinen. (Vähäkainu 1998, s.18; Laitinen R) 

 

Muutosvyöhyke voidaan jakaa tarkemmin osa-alueisiin, joista karkearakeinen, osittain 

austenisoitunut sekä karbidien palloutumisvyöhyke ovat yleensä ns. mis-match alueita.  

 

 Karkearakeinen vyöhyke (CG HAZ), jolloin lämpötila on ollut 1100 – 1500 °C. 

 Hienorakeinen vyöhyke (FG HAZ), jolloin lämpötila on ollut 850–1100 °C. 

 Osittain austenitoitunut vyöhyke (IC HAZ), jolloin lämpötila on ollut 750–850 °C. 

 Karbidien palloutumisvyöhyke (SC HAZ), jolloin lämpötila on ollut 600–750 °C. 
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Mis-match – vyöhykkeellä tarkoitetaan sellaista paikallista vyöhykettä, jonka lujuus- ja 

sitkeysominaisuudet poikkeavat perusaineen ominaisuuksista. Tämä vyöhyke voi olla aliluja, 

yliluja tai tasaluja. Hitsausliitoksessa mis-match vyöhyke on joko hitsiaine tai yksi tai useampi 

muutosvyöhykkeen (HAZ) osa. Aliluja vyöhyke on tällöin aliluja hitsiaine tai pehmennyt 

vyöhyke perusaineen muutosvyöhykkeessä (HAZ). Paikallinen alilujuus korostuu yleensä 

teräksen lujuuden kasvaessa. (Pirinen 2006, s.9) 

 
Kuva 2. Hitsausliitoksen vyöhykkeet (päittäisliitos). (Vähäkainu, 1998, s. 17) 

 

Kuvassa 1 on hitsiaine, 2 on sularaja, 3 on karkearakeinen vyöhyke, 4 on hienorakeinen vyöhyke, 

5 on osittain austenitoitunut vyöhyke ja 6 on karbidien palloutumisvyöhyke. 

 

2.5 Pehmentynyt vyöhyke Optim 960 QC:lla 

Lämmöntuonnin rajoittaminen on tärkeää, koska suurilla lämmöntuonneilla hitsausliitokseen 

muodostuu perusainetta pehmeämpi vyöhyke. Tämä pehmeä vyöhyke on otettava rakennetta 

suunniteltaessa huomioon, vaikka se onkin hyvin kapea. Hitsien sijoittamista rakenteen 

rasitetuimpiin kohtiin on vältettävä.  Ainestodistuksen mukaan Optim 960 QC:n toimitustila on 

karkaistu tila. Hitsauksessa tuodulla lämmöllä on päästövaikutus erityisesti 

muutosvyöhykkeeseen, jonka takia muodostuu pehmentynyt vyöhyke. (Kuumavalssatut 

teräslevyt ja -kelat) 
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Kun teräksen hiilipitoisuus C, hiiliekvivalentti CEV ja jäähtymisaika t8/5 tunnetaan, voidaan 

hitsille määrittää optimaalinen jäähtymisaika-alue, jolloin hitsiliitoksen kovuus jää 

hyväksyttävälle tasolle. Liian hidas jäähtyminen aiheuttaa muutosvyöhykkeeseen sitkeyttä 

heikentävää rakeenkasvua ja laajentaa HAZin ja perusaineen raja-alueelle muodostuvaa 

pehmentynyttä vyöhykettä, mikä pienentää liitoksen kovuutta ja lujuutta. Liian nopea 

hitsiliitoksen jäähtyminen aiheuttaa karkenevuutta, suurta kovuutta ja vetyhalkeiluriskiä. Tämä 

korostuu erityisesti paksuilla materiaaleilla. (Pirinen 2006, s. 6) 

 

3 HITSATTAVUUDEN ARVIOINTI 

 
Optim 960 QC ultralujan teräksen ainestodistuksen perusteella (liite 1) voidaan arvioida 

kyseisen teräksen hitsattavuutta. Ainestodistuksesta saadun kemiallisen koostumuksen 

perusteella pystytään arvioimaan teräksen kylmähalkeilu-, kuumahalkeilu- ja 

myöstöhalkeilualttiutta. Seuraavissa otsikoissa on käsitelty jokainen kohta tarkemmin. 

 

3.1 Kylmähalkeilualttius 

Hiiliekvivalentti CE(IIW) -kaavalla arvioidaan seostamattomien ja niukkaseosteisten 

rakenneterästen kylmähalkeilualttiutta. Kaavalla 1 on laskettu tulokseksi 0,5146, jossa arvot 

perustuvat ainetodistukseen (liite I). Hiiliekvivalentti on suurempi kuin 0,45, joten teräs on altis 

kylmähalkeilulle. Toimittaja antaa tyypilliseksi hiiliekvivalentiksi 0,52, taulukko 2. Terästä on 

mahdollista hitsata konepajaolosuhteissa ilman esilämmitystä. Toimittaja ei suosittele 

esilämmitystä päästövaikutuksen takia. (Martikainen 2009, s. 16) 

 

15/)(5/)(6/)( CuNiVMoCrMnCIIWCE   (1) 

5146,015/)022,006,0(5/)0144,009,1(6/04,1089,0)(IIWCE  

 

3.2 Kuumahalkeilualttius 

Seostamattomille ja niukkaseosteosille rakenne- ja koneteräksille arvioidaan 

kuumahalkeilualttiutta UCS -kaavan (2) avulla. Taipumus on pieni, kun UCS < 10 ja suuri, kun 

UCS > 30. Kaavan 2 mukaan teräkselle saatiin arvoksi 13,24, jolloin taipumusta 

kuumahalkeiluun on, mutta ei suuresti. Teräksessä kuumahalkeilua aiheuttavat erityisesti rikki (S) 
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ja fosfori (P). Näiden pitoisuuden tulee olla yhteensä enintään 0,035 %. Kuumahalkeiluun 

vaikuttaa myös mangaani / rikki (Mn / S) suhde. Tämän pitää olla suurempi kuin 30 – 40 %, 

koska silloin taipumus on pieni. (Martikainen 2009, s. 17) 

 

14.53.124575190230 MnSiNbPSCUCS  (2) 

24,13104,14,520,03,12045012,075005,0190089,0230UCS  

 

3.3 Myöstöhalkeilualttius 

Kuumalujille ”mustille” teräksille arvioidaan myöstöhalkeilualttiutta CS -kaavan (3) avulla. 

Taipumus myöstöhalkeiluun on pieni, kun CS < 0. Kaavan 3 avulla teräkselle saatiin arvoksi -

0,43. Kun CS on < 0, taipumus myöstöhalkeiluun on pieni. (Martikainen 2009, s. 17) 

 

21.83.3 VMoCrCS     (3) 

43,0201.8144.03.309.1CS  

 

4 HITSATTAVUUSONGELMAT 

 

Työn alkupuolella tutkittiin ja arvioitiin ultralujan Optim 960 QC teräksen hitsattavuutta eri 

kaavojen avulla. Näiden kaavojen perusteella arvioitiin kylmähalkeilu-, kuumahalkeilu-, ja 

myöstöhalkeilualttiutta. Pahin ongelma näistä on kylmähalkeilualttius. Seuraavassa alaotsikossa 

on esitetty kylmähalkeiluongelma ja sen estäminen. 

 

4.1 Kylmähalkeilu 

Ultralujien  terästen  hitsauksessa  on  suuri  vaara,  että  hitsiin  syntyyn  kylmähalkeamia.  Tämä  

johtuu seuraavista kolmesta tekijästä: 

– Hitsiliitoksen muutosvyöhykkeen (HAZ) mikrorakenne muuttuu hauraaksi, etenkin 

martensiitiksi. 

– Hitsiin tulee vetyä. 

– Hitsiin vaikuttavat jännitykset. 

(Kou 2002, s. 411) 
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Hitsausprosessin aikana kappaleeseen tuodaan lämpöä, jonka vaikutuksesta austeniittialueelle 

kuumentunut alue pyrkii jäähtyessään muodostamaan martensiittia. Tämän takia on vaarana 

muodostua kylmähalkeamia muutosvyöhykkeen (HAZ) alueelle, kuva 3. Koska martensiitin 

muodostumisen lämpötila sM  on suhteellisen alhainen, niin tämän takia vetyhalkeilua kutsutaan 

myös kylmähalkeiluksi. Kylmähalkeaminen tapahtuu hitsisulan jäähtymisen jälkeen. Hitsisulan 

jäähtyessä vetyatomit pyrkivät yhtymään vetykaasuiksi, osa poistuu teräksestä, osa tunkeutuu 

mikrorakenteeseen. Mikrorakoihin jääneen vetykaasun paine nousee erittäin suureksi ja alkaa 

levittää mikrorakoa, josta alkaa kehittyä kylmähalkeilu. (Kou 2002, s.  411) 

 
Kuva 3. Kylmähalkeilun muodostuminen muutosvyöhykkeelle (Kou 2002, s. 411) 

4.2 Kylmähalkeilun esiintyminen 

Tyypilliset kylmähalkeamat ovat palonalaisia halkeamia HAZ:ssa, juuri- tai sularajahalkeamia. 

HAZ:ssa yleensä pitkittäisiä, sekä hitsiaineessa myös poikittaisia. Materiaalit ovat lujia, 

karkenevia teräksiä (Rm>500 N/mm²), etenkin seostettuja ”mustia” teräksiä. Tyypilliset kohteet 

ovat jäykät rakenteet, pienet palot, suuret aineenpaksuudet, kosteat ja epäpuhtaat olosuhteet. 

Kuvassa 4 on esitetty kuva reunahalkeamasta, sekä palonalaisesta halkeamasta 

muutosvyöhykkeessä (HAZ:ssa). (Kou 2002, s. 413) 

 
Kuva 4. Kylmähalkeaman esiintymismuoto reunahalkeamana (vasemmalla) ja palonalaisena 

halkeamana HAZ:ssa. (Kou 2002, s. 413) 
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4.3 Kylmähalkeilun estäminen 

Konstruktion muodot, jotka aiheuttavat hitsausjännityksiä hitsauksen jälkeen, lisäävät myös 

kylmähalkeiluvaaraa. Kylmähalkeilua voidaan ehkäistä seuraavilla tavoilla. Jäykät rakenteet ja 

suuret ainepaksuudet ovat herkkiä kylmähalkeilulle. Esikuumennuksella saadaan jäähtymisaikaa 

pidennettyä ja näin ollen vety poistuu paremmin hitsistä. Toinen keino on käyttää hitsauksen 

jälkeen vedynpoistohehkutusta, jossa hitsattua kappaletta kuumennetaan 590 – 675 °C:seen ja 

annetaan sen jälkeen jäähtyä hitaasti huoneenlämpötilaan. Kylmähalkeilua voidaan estää 

käyttämällä vähävetyistä hitsausprosessia ja vähävetyisiä lisäaineita sekä esilämmitystä. Myös 

käyttämällä alilujaa hitsauslisäainetta saadaan alennettua hitsausjännityksiä 

muutosvyöhykkeessä (HAZ:ssa). (Kou 2002, s. 416) 

 

5 LÄMMÖNTUONTI JA SEN RAJOITUKSET (OPTIM 960 QC) 
 

Kun silloitus ja sen jälkeen varsinainen hitsaus suoritetaan, kappaleeseen tuodaan lämpöä. 

Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään tarkemmin, mitkä asiat vaikuttavat lämmöntuontiin ja 

millainen vaikutus sillä on syntyvään mikrorakenteeseen. Optim 960 QC:lle suositeltavat 

lämmöntuonnit ovat paljon pienempiä kuin esimerkiksi yleiselle rakenneteräkselle S235-S355. 

Liian suurella lämmöntuonnilla hitsin vieressä olevan muutosvyöhykkeen (HAZ) kovuus 

pienenee päästöilmiön seurauksena. Liian pienellä lämmöntuonnilla jäähtyminen tapahtuu 

nopeasti ja materiaali karkenee entisestään. Siltahitseillä liian nopea jäähtyminen saattaa 

aiheuttaa karkenemishalkeamia. 

 

5.1 Jäähtymisnopeus 

Hitsausliitoksen ominaisuudet riippuvat oleellisesti hitsin jäähtymisnopeudesta, jonka 

suuruuteen vaikuttavat lämmöntuonti, aineenpaksuus sekä mahdollinen esikuumennus ja 

välipalkolämpötila. Hitsiaineen ja muutosvyöhykkeen kiderakenteen kannalta merkittävimmät 

muutokset tapahtuvat liitoksen jäähtyessä lämpötilavälillä 800 – 500 °C. Tästä johtuen 

jäähtymisajan kuvaajana käytetään jäähtymisaikaa t 8/5 (kuva 5) Tämä tarkoittaa lämpötilan 

putoamiseen käytettyä aikaa sekunteina välillä 800 – 500 °C. Jäähtymisnopeuden vaikutusta 

mikrorakenteeseen voidaan arvioida teräksen CCT – käyrän perusteella. Jäähtymisajan 

laskemiseen tarkoitetut kaavat (kaavat 6 ja 7) antavat ajan sekunteina ja tämän ajan sijoittaminen 

CCT – käyrään antaa arvion syntyvästä mikrorakenteesta.. (Hitsausuutiset 2003, s.3) 
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Kuva 5. Jäähtymisaika t8/5 (vasemmalla) ja sen vaikutus muutosvyöhykkeen kovuuteen ja 

iskusitkeyden transitiolämpötilaan. (Vähäkainu 1998, s. 22) 

 

5.2 Lämmöntuonti 

Lämmöntuonnilla (Q) tarkoitetaan kaarihitsauksessa hitsiin siirtynyttä lämpömäärää hitsin 

pituusyksikköä kohden (kJ/mm tai kJ/cm). Kaikki hitsausenergia (E) ei siirry lämpöenergiana 

hitsiin, vaan osa siitä menee säteilynä ja johtumishäviönä ympäristöön sekä suojakaasun 

lämmittämiseen. Lämmöntuonnin laskemiseen tarvittava kaava on esitetty kaavana (4). 

Lämmöntuontia voidaan lisätä suurentamalla hitsausparametreja tai vaihtamalla hitsausprosessi 

suuremman lämmöntuonnin menetelmään. (kaava 4). ( Lukkari 2005, s. 54)  

 

Hitsin hidas jäähtyminen saadaan käyttämällä suurta lämmöntuontia, josta seuraa pitkä 

jäähtymisaika. Tämä kuitenkin heikentää mekaanisia ominaisuuksia, lujuutta ja sitkeyttä, joista 

iskusitkeys on herkempi tälle kuin lujuus. Hitsin nopea jäähtyminen saadaan käyttämällä pientä 

lämmöntuontia, josta seuraa lyhyt jäähtymisaika. Tämä saa aikaan karkenemista, jolloin kovuus 

nousee, mutta vetyhalkeilutaipumus kasvaa.  (Hitsausuutiset 2003, s. 3) 

 

 kEQ      (4) 
 

Optim 960 QC teräksellä suositellaan hitsausenergian rajoittamista yli 4 mm ainepaksuuksilla 

0,5 kJ/mm ja alle 4 mm ainepaksuuksilla 0,4 kJ/mm, jos halutaan saada aikaan mahdollisimman 

tasaluja hitsausliitos perusaineen kanssa. Taulukossa 3 on esitetty ohjeellisia hitsausenergian 

raja-arvoja hitsaukseen sekä päittäisliitokseen että pienaliitokseen. (Kuumavalssatut teräslevyt ja 

-kelat) 
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Taulukko 3. Ohjeelliset hitsausenergiat hitsaukseen. (Kuumavalssatut teräslevyt ja -kelat) 

Teräslaji Levynpaksuus Päittäisliitos  

Hitsausenergia (kJ/mm) 

Pienaliitos 

Hitsausenergia (kJ/mm) 

OPTIM 960 QC alle 4 mm 0,25 – 0,6 0,4 – 0,7 

OPTIM 960 QC yli 4 mm 0,35 – 0,8 0,5 – 1,1 

 

5.3 Hitsausenergia 

Kaarihitsauksessa esiintyy kaksi käsitettä: hitsausenergia ja lämmöntuonti. Hitsausprosessissa 

käytetty hitsausenergia tuo hitsiin mukanaan lämpöenergiaa Hitsausenergia on tärkeä suure 

hitsauksessa. Se vaikuttaa moniin eri asioihin ja ominaisuuksiin. Liian korkea hitsausenergia 

aiheuttaa hitsausliitoksen sitkeysominaisuuksien heikkenemistä, jonka takia hitsausenergiaa 

tulee rajoittaa mm. suurilujuisten terästen hitsauksessa. Hitsausenergian laskemiseen tarvittava 

kaava on esitetty kaavana (5). Koko syntynyt lämpömäärä ei kuitenkaan siirry hitsiin 

vaikuttamaan jäähtymisnopeuteen ja muodostuviin ominaisuuksiin, vaan osa menee säteilyyn, 

lämmönjohtumiseen, kaasun lämmittämiseen ja roiskeisiin. Poistunut lämpömäärä otetaan 

huomioon termisenä hyötysuhteella. Tulee huomioida, että yleensä hitsausohjeessa (WPS) on 

ilmoitettu lämmöntuonnin arvo eikä käytetyn hitsausenergian arvoa. (Hitsausuutiset 2003, s.4; 

Lukkari, s. 54) 

 
v
IUE

1000
60     (5) 

 

5.4 Lämmönjohtuminen  

Mitä paksumpaa ainetta hitsataan, sitä enemmän on massaa, johon hitsauksesta tuotu lämpö 

johtuu ja jäähtymisnopeus kasvaa. Lämmön poisjohtumiseen vaikuttaa myös se, kuinka moneen 

suuntaan lämpö voi siirtyä. Päittäisliitosta hitsattaessa hitsi pääsee jäähtymään kahteen suuntaan, 

jolloin puhutaan 2-dimensionaalisesta jäähtymisestä. 2-dimensionaalinen lämmönjohtuminen 

tapahtuu myös ohuilla aineenpaksuuksilla. Pienaliitosta hitsattaessa hitsi pääsee jäähtymään 

kolmeen suuntaan, jolloin puhutaan 3-dimensionaalisesta jäähtymisestä. On selvää, että 

pienaliitoksen siltahitsit jäähtyvät nopeammin kuin päittäisliitoksen, koska pienaliitoksessa 

jäähtyminen tapahtuu kolmedimensionaalisesti. Silloitushitsauksessa pienen alueen sulan nopea 

jäähtyminen ja kutistuminen aiheuttavat mikrohalkeamia materiaalin pintaan. Kuvassa 6 on 

esitetty periaatekuva kuva 2- ja 3- dimensionaalisesta jäähtymisestä. (Vähäkainu 1998, s. 24) 
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Kuva 6. 3-dim. lämmönjohtuminen vasemmalla ja 2-dim. lämmönjohtuminen oikealla. 

 

5.5 Liitosmuoto 

Muototekijällä tarkoitetaan liitosmuotokerrointa, josta käytetään yleisesti merkintää F. 

Liitosmuotokerroin ottaa huomioon jäähtymisaikaa t8/5 määritettäessä muototekijät, kuten 

liitostyypin ja railogeometrian. Riippuen lämmönjohtumismekanismista käytetään 

liitosmuotokerrointa F2 tai F3. 2-dimensionaalisella liitosmuotokerroin vaihtelee välillä 0,3-1 

ollen pienahitsillä T-liitoksessa välillä 0,45–0,67. 3-dimensionaalisella mekanismilla 

liitosmuotokerroin on välillä 0,67–1,2 ollen pienahitsillä T-liitoksella 0,67. Juuripalkoja ja V-

railoa (60°) hitsattaessa liitosmuotokerroin kolmiulotteisessa lämmönjohtumisessa on 1,0 – 1,2. 

Kaksiulotteisessa lämmönjohtumisessa se on noin 1. Näitä kertoimia käytetään, kun lasketaan 

siltahitsien jäähtymisaikoja päittäisliitoksessa.  (Pirinen 2006; Vähäkainu 1998, s. 26) 
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Kaavassa  6  ja  7  T0 on esilämmityslämpötila[°C] tai palkojen välinen lämpötila [°C],  on 

hitsausmenetelmän terminen hyötysuhde, E on hitsausenergia, d on aineenpaksuus ja F2,F3 on 

liitosmuotokerroin. 
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5.6 Pistekuumentamisen vaikutus 

Siltahitsauksen yhteydessä konstruktiossa tapahtuu pistemäinen kuumeneminen. Hitsattavan 

kohdan esilämmityksen sekä hitsauksen ja sen jälkeen tehtävien toimenpiteiden aikana 

hitsausalueelle syntyy epätasainen lämmönkulku, jonka aikana hitsauskohdan materiaalissa 

tapahtuu monia muutoksia. Pistemäisen kuumentamisen seurauksena lämpö leviää laajemmalle 

alueelle. Mikäli lämmitystä kohdistetaan vain kyseiseen pisteeseen, jatkuu lämpötilan 

suhteellisesti suurempi nousu sillä alueella. Samaan aikaan kuumenneen alueen ulkopuolella 

oleva kylmä alue vastustaa lämmitetyn alueen kiderakenteessa tapahtuvaa laajentumista ja 

syntyy puristusjännityksiä. Käytännössä ollaan kuitenkin niin korkeissa lämpötiloissa, ettei 

kuumennuskohdissa pehmentynyt aine kykene laajenemaan, vaan alkaa tyssääntyä. Tämä johtaa 

siihen, ettei rakenteen kannalta merkittäviä puristusjännityksiä synny kuumentamisen ollessa 

nousujohteista. Jäähtymisen alkaessa kutistuminen alkaa aina lämmityspisteestä ja pisteeseen 

syntyy vetojännityksiä. Vetojännityksen suuruus seuraa raaka-aineen myötörajan senhetkistä 

suuruutta ja kasvaa pisteen jäähtymisen mukana tulevan myötörajan nousun myötä. (Lepola et al. 

s. 356)  

 

6 SILLOITUSHITSAUS 
 

Tässä osiossa käsitellään silloitushitsausta. Konepajoissa ja puhekielessä silloittaminen 

tunnetaan paremmin termein ”heppaaminen” ja ”heftaaminen”. Seuraavissa alaotsikoissa 

selvitetään myös miksi kappaleita silloitetaan, mitä täytyy ottaa huomioon siltahitsejä 

hitsattaessa, minkälaisia vaatimuksia siltahitseille asetetaan sekä käsitellään siltahitsien ja -

liitosten ominaisuuksia. Kuvassa 7 on esitetty kuva siltahitsistä. 

 
Kuva 7. Siltahitsi (pituus 25 mm, aineenpaksuus 4 mm). 
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6.1 Tarkoitus 

Silloittamisella tarkoitetaan kappaleiden kiinnittämistä toisiinsa pienillä, ohuilla 

aineenpaksuuksilla pistemäisillä hitseillä ja paksummilla levyillä pitemmillä siltahitseillä, ennen 

varsinaista hitsausta. Silloitus on monesti välttämätön työvaihe, mutta usein siltahitsit hidastavat 

lopullista hitsausta sekä lisäävät hitsausvirheiden mahdollisuutta. (ProNews 2008, s. 5) 

 

6.2 Siltahitsien ja – liitosten ominaisuuksia ja huomioon otettavia asioita 

Hitsauksen lopulliseen onnistumiseen ja sitä kautta myös hitsin laatuluokkaan vaikuttaa 

kokoonpanohitsauksen yhteydessä suoritettu silloitushitsaus. Siltahitsien ominaisuuksia ja niiden 

onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty tarkemmin seuraavissa alaotsikoissa.  

 

6.2.1 Siltahitsien sijainti 

Ensimmäinen vaihe tehdessä silloitushitsausta on miettiä huolellisesti siltahitsien sijainti. 

Hitsaus voidaan suorittaa myös ilman silloitusta, jos valmistuksen yhteyteen on rakennettu siihen 

soveltuva kiinnitin tai kappaleiden kiinnitys hoidetaan muilla tavoilla. Jos muut kiinnitykset 

eivät ole mahdollisia käyttää, turvaudutaan siinä tapauksessa silloitukseen. Silloituksia ei saa 

hitsata rakenteiden nurkkakohtiin, eikä risteyskohtiin, vaan 20 – 200 mm:n päähän niistä, 

riippuen hitsattavan konstruktion koosta ja materiaalin paksuudesta. Yleisohje siltahitsien 

välimatkaksi on noin 20 – 40 kertaa ainepaksuus, riippuen käytettävästä railonmuodosta ja 

rakenteen muodoista. Silloitusta tehtäessä täytyy ottaa huomioon, että siltahitsin on oltava 

tarvittaessa pois hiottavissa, joten kulmissa tai muissa ahtaissa paikoissa tulee miettiä siltahitsien 

sijoittelu tarkoin. (Lepola et al. 2006, s. 93) 

 

Kun lopullinen hitsi hitsataan railoon ja siltahitsin päälle, voi siltahitsi sulaa täydellisesti ja tulla 

näin osaksi lopullista hitsiä. Vaihtoehtoisesti osa, tai useimmat siltahitseistä voivat jäädä 

liitoksen keskelle ja tulla osaksi varsinaista hitsiä. Siltahitsit, jotka on ulkopuolella varsinaista 

hitsiä voivat jäädä paikalleen tai ne voidaan poistaa sen jälkeen, kun liitos on osittain tai 

kokonaan hitsattu. Siltahitsin lopullinen sijainti ja sen suhde lopulliseen hitsiin vaikuttaa siihen 

miten siltahitsejä tulee käsitellä. (Welding Innovation 2003, s. 8) 
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6.2.2 Hitsausjärjestys 

Kun siltahitsien sijainti on päätetty, on seuraava vaihe miettiä silloitusjärjestys. Hitsauksen 

lopulliseen onnistumiseen vaikuttaa hitsausjärjestys. Hitsausjärjestyksen noudattaminen lähtee 

liikkeelle jo silloitusvaiheessa. Yleisesti voidaan sanoa, jotta hitsausjärjestys valitaan sellaiseksi, 

että hitsausliitokset täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja ettei rakenneosiin ja rakenteisiin 

synny lujuuden tai käytön kannalta haitallisia jännityksiä ja eikä muodonmuutoksia. Tärkeä asia 

hitsausjärjestyksessä on se, että viimeksi hitsattuun kohtaan jää aina pahin vetojäännösjännitys. 

Tämä on tärkeä asia korjaushitsausta suoritettaessa. (Lepola et al. 2006, s. 362) 

 

Hitsausjärjestys suunnitellaan sellaiseksi, että hitsattava konstruktio saavuttaa lopullisen 

jäykkyytensä mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, jolloin hitsien kutistumisesta aiheutuvat 

sisäiset jännitykset jäävät yleensä pieniksi. Vain hyvin harvoin ne pystytään kokonaan 

eliminoimaan. Hitsausjärjestystä valittaessa olisi pyrittävä mahdollistamaan hitsien poikittainen 

kutistuminen. (Lepola et al. 2006 s. 362) 

  

Hitsausjärjestyksen valintaan on olemassa myös sellainen pääperiaate, että rakenne kootaan ja 

hitsataan sellaisessa järjestyksessä, että hitsit pääsevät kutistumaan mahdollisimman vapaasti. 

Tällä menettelyllä pyritään eliminoimaan kalvojännitysten syntyminen kappaleeseen. 

(Teräsrakenteet 2, 1992, s. 105) 

 

Kuvassa 8 on esitetty päittäisliitosten ja pienaliitosten silloitusesimerkkejä. Siltahitsejä ei 

suositella tehtäväksi peräkkäin, vaan ne tulisi hitsata mielellään vuorotellen silloitettavan 

kappaleen eri päihin. Pienaliitoksen silloituksia tehdessä tulee huomioida taipumat. Taipumaa 

voidaan ehkäistä käyttämällä silloituksessa sellaista järjestystä, että joka toinen siltahitsi 

hitsataan kiinnitettävän levyn eri puolelle. Tämä onnistuu vain silloin, kun pienahitsi hitsataan 

molemmille puolille. 

 
Kuva 8. Päittäisliitosten ja pienaliitosten silloitusesimerkkejä. (Lepola et al. 2006, s. 361) 
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6.2.2.1 Askelhitsaus 

Hitsausjärjestystä suunniteltaessa pidetään lähtökohtana hitsauslämmön ja jännitysten 

jakautumista mahdollisimman tasaisesti liitoksen pituussuunnassa siten, että kappale 

pääsee ”elämään” keskeltä rakenteen reunoille päin. Erilaisten askelhitsaustekniikoiden käyttö 

soveltuu moniin eri paikkoihin. Kuvassa 9 on esitetty päittäisliitoksen hitsausjärjestys käyttäen 

askelhitsausta. Sama järjestys soveltuu myös silloittamiseen. (Lepola et al. s. 364) 

 
Kuva 9. Hitsausjärjestys edeten askelhitsauksella (vasemmalla) ja taka-askelhitsauksella tai 

keskeltä päin edeten taka-akselin (oikealla). (Lepola et al. s. 364) 

 

6.2.2.2 Taka-askelhitsaus 

Toisinaan hitsausjärjestyksen valinnalla pyritään mahdollisimman pieneen poikittaissuuntaiseen 

kutistumiseen. Tähän käytetään muun muassa taka-askelhitsausta. Taka-askelhitsauksessa on 

hitsauksen etenemissuunta vastakkainen kuin tapahtuvan hitsauksen suunta. 

Monipalkohitsausten yhteydessä taka-askelhitsaus suoritetaan seuraavalla hitsipalolla aina 

päinvastaiseen suuntaan kuin edellisellä ja suuntaa vaihdetaan jokaisen palon välillä. 

(Teräsrakenteet 2, 1992, s. 106; Lepola et al. 2006, s. 364) 

 

6.2.3 Ilmarako 

Silloituksen onnistumiseen vaikuttaa myös ilmaraon suuruus. Ilmaraon suuruus määräytyy 

hitsattavan perusaineen lämpöpitenemiskertoimen perusteella. Mitä suurempi on hitsattavan 

perusaineen lämpöpitenemiskerroin, sitä enemmän hitsi kutistuu jäähtyessään ja siten vaatii 

suuremman ilmaraon silloitushitsausta tehdessä. Kuvassa 10 on esitetty periaate siitä, miten 

ilmarako otetaan huomioon silloitusvaiheessa.  
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Kuva 10. Ilmaraon huomioon ottaminen silloitushitsauksessa. (Lepola et al. 2006, s. 93) 

 

Hitsattaessa päittäisliitoksia levyt pyrkivät vetäytymään toisiaan kohti. Ilmarako tulee huomioida 

myös silloittamisjärjestyksessä. Kuvassa 11 on esitetty kuva siitä, miten ilmaraon vetäytyminen 

umpeen jo silloitusvaiheessa estetään oikealla silloitusjärjestyksellä. (Lepola et al. 2006, s. 199; 

Metals Handbook 1983, s. 870) 

 
Kuva 11. Oikea silloitusjärjestys (vasemmalla), jotta ilmaraosta tulee molemmista päistä yhtä 

iso. Oikealla on esitetty väärä silloitusjärjestys. (Lepola et al. 2006, s. 199) 

 

6.2.4 Taipumat 

Hitsaus aiheuttaa rakenteeseen jännityksiä. Nämä jännitykset pyrkivät taivuttamaan kappaletta 

tai vetämään levyjä toisiaan kohti. Silloitushitsauksella on tärkeä rooli, jotta lopullinen 

konstruktio täyttää sille asetetut vaatimukset. Silloitushitsauksessa ennakoidaan varsinaisen 

hitsin aiheuttamia muodonmuutoksia. Ennen siltahitsin hitsaamista tulee huomioida hitsauksessa 

syntyvät jännitykset ja muodonmuutokset. Kohteeseen sopimattomalla silloitusjärjestyksellä 

voidaan saada aikaan muodonmuutoksia, jotka sitten vahvistuvat hitsauksen aikana. Mitään 

yleispätevää joka kohteeseen soveltuvaa silloitusohjetta ei ole olemassa. Kuvassa 12 on esitetty 

taipumien eliminoiminen silloitusvaiheessa. Vasemmalla olevassa kuvassa hitsattavat kappaleet 

on silloitettu ilman esitaivutusta, jonka seurauksena valmiiseen kappaleeseen syntyy 
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kulmamuodonmuutosta. Oikealla olevassa kuvassa kulmamuodonmuutosta on ennakoitu 

pienellä esitaivutuksella, joten kappale taipuu hitsauksen aikana ”suoraan”. (Lepola et al. 2006, s. 

92; Welding Handbook 1983, s. 888) 

 
Kuva 12. Kappaleet on silloitettu ilman esitaivutusta (vasemmalla) ja esitaivutuksen kanssa 

(oikealla). (Lepola et al. 2006, s. 93) 

 

6.3 Siltahitsien mitat 

Normaalisti siltahitsin pituus on noin 5 – 50 mm. Siltahitsin pituuteen vaikuttavat hitsattavan 

konstruktion materiaalin paksuus, hitsattaessa syntyvien hitsausjännitysten voimakkuus ja 

hitsauksessa käytettävä railonmuoto. Siltahitsin pituuden suositellaan olevan vähintään 5 mm. 

Aineenpaksuuden ollessa yli 12 mm, siltahitsin vähimmäispituuden pitää olla neljä kertaa 

ohuimman osan aineenpaksuus. Kun aineenpaksuus on yli 50mm tai teräksen myötölujuus on yli 

500  N  /  mm2, pitää harkita siltahitsin koon ja pituuden lisäämistä. Tämä voi edellyttää 

hitsaamista useammalla kuin yhdellä palolla. Kun hitsataan lujia teräksiä, on syytä harkita 

pehmeämmän ja / tai sitkeämmän lisäaineen käyttöä. (Lepola et al. 2006, s.93; Standardi SFS-

EN 1011-2, 2001, s. 14) 

 

Siltahitsien pitää olla niin pieniä kuin mahdollista, jotta ne sekoittuisivat mahdollisimman hyvin 

varsinaisen hitsiaineen kanssa. Kun vaaditaan tasainen hitsi, on hyväksi hioa siltahitsit ennen 

varsinaista hitsausta, tai tehdä siltahitsi varsinaisen hitsiliitoksen vastakkaiselle puolelle. 

Siltahitsien pitää olla tarpeeksi lähellä toisiaan, jotta pystyttäisiin estämään silloitettavia levyjä 

erkaantumasta toisistaan edestäpäin katsottuna kaarelle. Levyjen erkaantuminen on yleisintä 

limiliitoksilla. (Metals handbook, s. 17) 

 

Siltahitsin tulee olla riittävän vahva kestääkseen voimat, jotka välittyvät suoraan siltahitsille. 

Varsinkin pohjapalkojen hitsauksessa syntyvät jännitykset voivat murtaa heikot siltahitsit, 

samoin viereisten hitsien hitsausjännitykset ja rakenteiden oikominen. Jotkut yksittäiset 

hitsattavat komponentit voivat olla isoja ja painavia ja sellaisten kappaleiden paino voi välittyä 
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suoraan siltahitseille, ennen kuin varsinainen hitsaus on suoritettu. Siltahitsien riittävä koko 

takaa niiden kestävyyden isoilla ja painavilla kappaleilla. Siltahitsit ovat usein tarpeellisia 

pitääkseen kappaleet määrätyssä asennossa esikuumennuksen aikana ennen lopullista hitsausta. 

Lämpölaajeneminen, vastaavanlaiset ulkoiset rasitukset ja näiden aiheuttamien voimien summa 

voi tuoda huomattavia rasituksia siltahitseille. Siltahitsien vahvuus, kuten muidenkin hitsien 

vahvuus, on suhteessa tunkeuman syvyyteen ja hitsin pituuteen. Joten, jos halutaan tehdä 

vahvempia siltahitsejä, tulee ne tehdä suuremmalla tunkeumalla tai pidempinä hitseinä tai 

molemmilla. Useimmissa tapauksissa siltahitsit ovat katkonaisia ja liitoksen vaadittava lujuus 

voidaan tehdä lisäämällä siltahitsien lukumäärää. (Welding Innovation 2003, s. 9) 

 

6.3.1 Alle 4 mm levyt 

Ohuilla aineenpaksuuksilla (n.1 mm:n aineenpaksuus) ja I-railoilla käytetään yleensä lyhyitä, 

noin 5 mm pituisia ja ohuita siltahitsejä, jotka ovat hitsattu riittävän tiheästi. Siltahitsien 

välimatkana käytetään yleensä 30–40 kertaa aineenpaksuus. Silloituksessa käytetään suurempia 

parametreja kuin varsinaisessa hitsauksessa, jotta saadaan aikaan mahdollisimman juohea 

liittyminen. (Lepola et al. 2006, s. 127) 

6.3.2 Yli 4 mm levyt 

Paksummilla kappaleilla (yli 4 mm aineenpaksuus) käytetään pidempiä, jopa yli 50 mm pituisia 

siltahitsejä. Kun hitsataan yli 4 mm perusaineenpaksuutta ja halutaan hyvä läpihitsautuminen, 

käytetään yleensä railomuotona V-railoa. Tällöin siltahitsien pituuden tulee olla noin 3 kertaa 

aineenpaksuus. Siltahitsien välimatkana käytetään noin 30–40 kertaa aineenpaksuus. Siltahitsit 

sulavat varsinaisessa hitsauksessa eikä niiden sulaminen yleensä tuota vaikeuksia. Suuremmilla 

aineenpaksuuksilla tarvitaan kestävä silloitus. Siltahitsit hitsataan vahvoiksi ja jätetään osaksi 

pohjapalkoa. Jotta silloituksen jälkeen hitsattavan varsinaisen hitsin ja siltahitsin liittyminen 

saadaan mahdollisimman virheettömiksi, on siltahitsien päiden oltava riittävän ohuet. Tällöin 

puhutaan siltahitsin päiden ohentamisesta. Siltahitsin päiden ohentaminen on esitetty kuvassa 13. 

(Lukkari. 2005, s. 244) 

 
Kuva 13. Siltahitsin päiden ohentaminen. (Lepola et al. 2006, s. 93) 
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6.4 Siltahitsit liitoksissa 

Tapauskohtaisesti tulisi miettiä millainen siltahitsi soveltuu parhaiten juuri siihen kohteeseen. 

Siltahitsit voivat jäädä osaksi lopullista hitsiä tai ne voidaan poistaa ennen varsinaisen hitsin 

hitsaamista. Yleensä on tarkoituksena, että siltahitsit sulavat kokonaan varsinaisen hitsauksen 

yhteydessä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu ja seurauksena on osittain sulava siltahitsi. 

Seuraavissa alaotsikoissa on käsitelty tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja.  

 

6.4.1 Siltahitsit lopullisessa liitoksessa 

Siltahitsejä tehtäessä on mahdollista jättää siltahitsit osaksi silloitushitsauksen jälkeen hitsattavaa 

pohjapalkoa. Kuvassa 20 on esitetty periaatekuva siitä, miten siltahitsi hitsataan jos se jää osaksi 

pohjapalkoa. Tällaisessa tapauksessa silloitushitsaus suoritetaan samalla lailla kuin varsinaisen 

pohjapalon hitsaus ja tämän lisäksi siltahitsien päät hiotaan ohuiksi. Siltahitsien päiden 

hiomisella varmistetaan pohjapalon ja siltahitsien mahdollisimman virheetön liittyminen. 

(Lepola et al. 2006, s. 129) 

 

Kuvassa 14 on esitetty esimerkkikuvia siitä, kun siltahitsit jäävät liitokseen ja varsinaisen hitsin 

alle. Pienaliitoksessa (kuva 14, a) siltahitsi jää lopullisen hitsin alle. Kuva 14, b-kohta esittää 

siltahitsiä V-railossa, jossa siltahitsi voi jäädä osaksi juuripalkoa ja samoin pienaliitoksessa 

kuvassa 14, kohta c. 

 
Kuva 14. Siltahitsejä, jotka jäävät liitokseen. (Welding Innovation 2003, s. 9) 

 

Jokaisessa edellä mainituista tapauksista lopullinen hitsi hitsataan siltahitsin päälle. Lopullinen 

hitsi voi kokonaan sulattaa siltahitsin ja merkittävästi uudelleen kuumentaa ympäröivää 

muutosvyöhykettä (HAZ). Päälle hitsattava lopullinen hitsi voi osittain sulattaa siltahitsin ja 

uudelleen kuumentaa ympäröivää muutosvyöhykettä, jonka seurauksena tapahtuu päästö. 

Hitsauksessa käytetyn lämmöntuonnin ollessa alhainen, kuumentunut muutosvyöhyke voi olla 

sellaisella tasolla, jossa ei tapahdu päästöä. Muutosvyöhykkeessä voi tapahtua karkenemista, jos 
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lämmöntuonti on ollut liian alhainen. Ensimmäisestä tilanteesta käytetään nimeä uudelleen 

sulanut siltahitsi ja toisesta tilanteesta osittain sulanut siltahitsi. (Welding Innovation 2003, s. 9) 

 

6.4.1.1 Kokonaan sulanut siltahitsi 

Jos on päätetty, että siltahitsien pitää sulaa, pitää siltahitsi tehdä siihen muotoon, joka edistää 

sulamista. Sulaminen on helppoa verrattain pienellä siltahitsillä. Suuri siltahitsi on paljon 

vaikeampi saada sulamaan ja kohtuuttoman iso siltahitsi ei tule sulamaan edes suuren energian 

jauhekaarihitsausta käytettäessä. Jotta saavutetaan vaadittava lujuus siltahitseissä, joiden täytyy 

lopullista hitsiä tehdessä kokonaan sulaa, tulee tehdä pienempiä hitsejä, jotka ovat pidempiä. 

Tällä kehotuksella ei saada pelkästään siltahitsejä sulamaan vaan se myös minimoi virheille 

altistumista pinnan ulkomuodoissa lopullisessa hitsissä. (Welding Innovation 2003, s. 10) 

 

Perusajatus kokonaan sulaneen siltahitsin taustalla on se, että siltahitsin jälkeen hitsattava 

varsinainen hitsi eliminoi kaikki merkit siitä, että siltahitsi olisi joskus ollut olemassa. Niinpä on 

järkeenkäypää, että siltahitseihin liittyvät laatuvaatimukset ovat joustavampia tilanteessa, jossa 

siltahitsit jäävät varsinaisen hitsin alle ja sulavat kokonaan. (Welding Innovation 2003, s. 10) 

 

Yleinen laatuvaatimuksia siltahitseille on se, että siltahitsien tulisi olla tehty samoilla 

laatuvaatimuksilla kuin varsinainen hitsi. Seuraavat kaksi poikkeusta on voimassa, jos siltahitsi 

sulaa kokonaan tai osittain ja lopullinen hitsi hitsataan jauhekaarella: 

(1) Esikuumennus ei ole vaatimus siltahitsille, jotka sulavat kokonaan tai osittain jatkuvan 

jauhekaarihitsin alle. 

(2) Epäjatkuvuuskohtien, kuten reunahaavan, loppukraaterin ja huokoisuuden poistaminen eivät 

ole vaatimuksena ennen lopullista jauhekaarihitsausta. (Welding Innovation 2003, s. 10) 

 
Kuva 15. Siltahitsi ja muutosvyöhyke vasemmalla. Sulanut siltahitsi ja muutosvyöhyke 

lopullisen hitsin jälkeen oikealla. (Welding Innovation 2003, s. 10) 
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Kuitenkaan ei pitäisi olettaa, että siltahitsi sulaa automaattisesti, kun käytetään hitsausprosessina 

jauhekaartihitsausta. Joka tapauksessa jauhekaarihitsaus voidaan suorittaa halkaisijaltaan 

pienemmillä elektrodeilla, DC – napa, pitempi vapaalanka, matalammat virran arvot ja ottamalla 

huomioon kaikki muut asiat, jotka voivat haitata jauhekaarihitsauksessa siltahitsien sulamista. 

Eikä myöskään voi olettaa, että muut hitsausprosessit kuin jauhekaarihitsaus eivät sulattaisi 

siltahitsejä. Esimerkiksi MAG - prosessilla saadaan aikaan syvä tunkeuma, jolloin siltahitsit 

saadaan sulamaan. Kun ei ole asetettu tiettyjä vaatimuksia hitsausprosessin suhteen, kannattaa 

harkita suuren tunkeuman prosesseja, jotta saadaan varmasti siltahitsit sulamaan. (Welding 

Innovation 2003, s. 10) 

 

6.4.1.2 Osittain sulanut siltahitsi 

Kun siltahitsit sijoitetaan kohtaan, johon lopullinen hitsi hitsataan ja siltahitsit eivät sula 

lopullisen hitsin yhteydessä, niistä tulee automaattisesti osa lopullista hitsiä. Kun on tällainen 

tilanne, pitää siltahitsi hitsata samalla tavalla kuin lopullisen hitsin juuripalko. Kaikki 

vaatimukset, jotka koskevat lopullisen hitsin juuripalkoa, on voimassa myös siltahitsejä tehtäessä. 

Esikuumennus, lisäaineen valinta, hitsausohjeessa (WPS) annetut hitsausparametrit, hitsin koko, 

lämmöntuonti ja laatuvaatimukset ovat samat kuin lopulliselle hitsille. Laatuvaatimuksista tämä 

voi sisältää reunahaavan suuruuden, huokoisuuden määrän, hitsin muodon ja halkeamien määrän. 

Täytyy muistaa, että sulamattomista siltahitseistä tulee osa lopullista hitsiä. (Welding Innovation 

2003, s. 11) 

 
Kuva 16. Siltahitsi, joka ei sula varsinaisessa hitsauksessa. (Welding Innovation 2003, s. 11) 
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Täytyy miettiä tärkeimpiä vaatimuksia, kun vaihtoehtona on kokonaan sulava siltahitsi tai 

osittain sulava siltahitsi. Esimerkiksi osittain sulava siltahitsi pitää olla tehty sen kokoiseksi ja 

sellaisella lämmöntuonnin tasolla joka takaa hyvän sulatuksen. Näille hitseille pitää olla 

minimikokovaatimus, joka määrättään jokaiselle lopulliselle hitsille. Tästä seurauksena ovat 

isompikokoiset siltahitsit kuin kokonaan sulaneilla siltahitseillä. Liitoksen lujuusvaatimusten 

takia, osittain sulavien siltahitsien tulee olla suurempi kokoisia, mutta ne voivat olla lyhyempiä 

pituudeltaan verrattuna kokonaan sulavaan vaihtoehtoon. (Welding Innovation 2003, s. 11) 

 

Isot, katkonaiset siltahitsit voivat vaatia, että väli siltahitsien välillä on kokonaan hitsattu ennen 

kuin seuraava palko tehdään. Hitsaus yli isojen siltahitsien voi häiritä valokaarta tai voi vaikuttaa 

lopullisen hitsin ulkonäköön heikentävästi. Siltahitsin loppu voi olla pisteessä, missä sulatus 

hitsin juureen on vaikeaa saavuttaa. Hyväksyttävä geometria siltahitsille riippuu lopullisen 

hitsausprosessin pätevyydestä yhdistää kunnolla siltahitsi osaksi lopullista hitsiä. (Welding 

Innovation 2003, s. 11) 

 

6.4.1.3 Molempien siltahitsityyppien harkinta  

Riippumatta siitä onko kyseessä kokonaan tai osittain sulava siltahitsi, siltahitsien ja lopullisen 

hitsin yhteisvaikutus täytyy olla harkittu. Siltahitsit ovat usein tehty eri hitsausprosessilla tai 

käytetty jopa samaa prosessia, mutta eri lisäainetta kuin lopullisessa hitsissä. Kemialliset 

yhteisvaikutukset kahden erityyppisen aineen välillä pitäisi olla hallinnassa. Joillakin 

täytelangoilla on kuonan poisto ongelma, kun hitsataan siltahitsien yli, jotka on tehty käyttäen 

puikkohitsausta. Lisäaineiden valmistajalla on yleensä suositukset yhteensopivista lisäaineista. 

(Welding Innovation 2003, s. 11)  

 

Toisenlainen yhteisvaikutus, jota täytyy pohtia, on mahdolliset lisäaineiden yhdistämisestä 

aiheutuvat mekaaniset ominaisuudet. Charpy - V iskusitkeyskokeella on mahdollista vertailla, 

miten eri lisäaineet ja niiden yhdistäminen vaikuttavat hitsin lopullisiin sitkeysominaisuuksiin. 

Tyypillinen yhdistelmä, jota pitää tutkia, on täytelangalla hitsatut siltahitsit ja niiden päälle 

hitsattu varsinainen hitsi, joka ei ole tehty täytelangalla, vaan esimerkiksi jauhekaarihitsauksella 

tai MAG -hitsauksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki yhdistelmät ovat 

mahdottomia hyväksyä. Jokainen tapaus tulee tutkia tapauskohtaisesti. (Welding Innovation 

2003, s. 11) 
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6.5 Lisäksi muistettavaa ultralujilla teräksillä 
 

Korkean lujuuden teräkset, ultralujat teräkset ja vastaavanlaiset korkeamman hiilipitoisuuden 

omaavat teräkset, vaativat tyypillisesti esikuumennuksen. Jos on tarvetta esikuumennukselle, 

hitsausohjeessa (WPS) on annettu esikuumennuslämpötila, joka vaaditaan myös siltahitseille, 

ellei poikkeuksia ole tehty. Jopa pieni siltahitsi, joka on tehty ilman esikuumennusta, voi saada 

aikaan kovan, halkeilulle alttiin alueen muutosvyöhykkeelle (HAZ) siltahitsin ympärillä. Korkea 

lämmöntuonti jauhekaarihitsauksessa sulattaa siltahitsin kokonaan, mutta myös kuumentaa 

huomattavasti muutosvyöhykettä (HAZ). Jos siltahitsi on tehty esikuumennettuun kappaleeseen, 

niin muutosvyöhyke (HAZ) jäähtyy hitaammin ja kova, halkeilulle altis alue tulee 

pehmeämmäksi, joka ei välttämättä ole hyvä asia. Siltahitsien katkonaisuus ei ole huolestuttavaa, 

sillä varsinaista hitsiä tehtäessä hitsausprosessi eliminoi katkonaisuuden hyvin. (Welding 

Innovation 2003, s. 10) 

 

6.6 Siltahitsit liitoksen ulkopuolella 

Kun siltahitsit on sijoitettu varsinaisen liitoksen ulkopuolelle, muut muuttujat tulee olla 

harkittuja. Yksinkertaisimmassa tapauksessa siltahitsit tulisi tehdä kuten kaikki lopulliset hitsit. 

Tämä koskee parametreja, suoritustekniikkaa ja laatuvaatimuksia. Siltahitsit liitoksen 

ulkopuolella jaetaan kahteen eri kategoriaan: pysyviin siltahitseihin ja poistettaviin siltahitseihin. 

(Welding Innovation 2003, s. 12) 

 

6.6.1 Väliaikaiset siltahitsit liitoksen ulkopuolella 

Siltahitsit liitoksen ulkopuolella täytyy arvioida selvittääkseen, jos ne voivat jäädä paikoilleen 

aiheuttamatta jälkiseurauksia. Siltahitsit, jotka eivät liity osaksi lopullista hitsiä, täytyy poistaa 

lukuun ottamatta staattisesti kuormitettuja rakenteita, ellei suunnittelija vaadi niitten poistamista. 

Joten, staattisesti kuormitetuilla rakenteilla normaali käytäntö on jättää siltahitsit paikoilleen, 

ellei muuta ole vaadittu. Dynaamisesti kuormitetuilla rakenteilla siltahitsit on poistettava. 

Siltahitsien mahdollisuuksia tulee pohtia, jotta voi käyttää liittämiseen pituussuuntaisia tukia V-

railon alapuolella. Yksi vaihtoehto on kiinnittää siltahitseillä tukikappale railon juureen, kuten 

on esitetty kuvassa 14 (b). Tämä voi aiheuttaa joitain käytännön ongelmia. Voi olla vaikea saada 

tukikappale kiinni oikeaan kohtaan ulkopuolelle liitosta. Katkonaiset siltahitsit ovat riittäviä 

pitämään liitettävät kappaleet yhdessä, kuten on esitetty kuvassa 17 (a).  Kuvassa 17 (b) on 
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esitetty yhtenäinen väliaikainen siltahitsi, jonka käyttö on perustelua, kun silloitettuun tukeen 

kohdistuu suuria voimia. On hyvä muistaa vanha periaate, että ei ole toisarvoisia muuttujia 

hitsausliitoksessa, kun arvioidaan poistamisen soveltuvuutta siltahitseillä, jotka ovat varsinaisen 

liitoksen ulkopuolella. (Welding Innovation 2003, s. 12) 

 
Kuva 17. Väliaikaisia siltahitsejä liitoksen ulkopuolella. Vasemmalla (a) katkonaisia ja oikealla 

(b) yhtenäinen. (Welding Innovation 2003, s. 12) 

 

7 SILLOITUSHITSEILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
 

Siltahitsien on pidettävä rakenne kasassa ennen lopullista hitsausta. Silloitushitsaus on tehtävä 

erittäin huolellisesti, koska siltahitsien on kestettävä hitsauksessa syntyvät jännitykset. Joskus 

pienimmät asiat saattavat aiheuttaa suurimmat ongelmat. Tämä tilanne voi muodostua, kun 

muuttujat tai tekijät ovat merkityksettömiä ja siten jätetty huomiotta. Ongelmia tulee myös 

silloin, jos siltahitsejä ei ole tehty kunnolla. Tässä kappaleessa käsitellään siltahitseille 

asetettavia vaatimuksia. Tällaisia vaatimuksia ovat siltahitsien laatuvaatimukset. 

Silloitushitsauksen suorittamiselle ei ole olemassa standardia, joten siihen on sovellettava 

silloitusten jälkeen suoritettavalle varsinaiselle hitsille asetettavia vaatimuksia. 

 

7.1 Laatuvaatimukset 

Nyrkkisääntö siltahitsien laatuvaatimuksille ovat samat kuin silloitushitsauksen jälkeen 

suositettavalle varsinaiselle hitsille asetettavat vaatimukset. Standardi SFS-EN ISO 5817 jakaa 

hitsit B-, C- ja D – luokkaan. 

 

 B = Vaativa 
 C = Hyvä 
 D = Tyydyttävä 
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Luokka D on selvästi sallivampi eri hitsausvirheille kuin luokat B ja C. Luokkien B ja C välinen 

ero määräytyy siitä, miten paljon tiettyjä virheitä sallitaan. Dynaamisesti kuormitetuille 

rakenteille valitaan yleensä vaativin hitsiluokka B ja staattisesti kuormitetuille hitsiluokka C. Jos 

valmiin hitsin laatuluokkavaatimus on B, niin siltahitsienkin tulee täyttää samat vaatimukset.  

(Hitsausuutiset 2000, s.3; Standardi SFS-EN ISO 5817; Welding Innovation 2003) 

 

Siltahitsien täytyy olla kunnolla ja huolellisesti tehtyjä. Ne eivät ole toisarvoisia muuttujia 

hitsatussa konstruktiossa. Huolimattomasti tehdyt siltahitsit voivat aiheuttaa ongelmia 

lopputuloksessa, kuten lisätä halkeamien mahdollisuutta. Siltahitsit pitää hitsata samoilla 

laatuvaatimuksilla kuin varsinainen hitsi. Joka tapauksessa siltahitsien täytyy olla pieniä ja 

katkonaisia, mutta lyhyet katkonaiset hitsit voivat olla epämieluisia jossain olosuhteissa. 

Siltahitsit voivat sijaita keskellä hitsausliitosta ja sen jälkeen hitsataan varsinainen hitsi niiden 

päälle. Vaihtoehtoisesti siltahitsit voivat olla varsinaisen hitsiliitoksen ulkopuolella. (Welding 

Innovation 2003, s. 8) 

 

8 SILTAHITSIEN KORJAUSTARVE JA – KÄYTÄNNÖT 
 

Silloitushitsauksessa on mahdollista syntyä hitsausvirheitä, jotka johtuvat silloituksen väärästä 

suorituksesta. Tällaisia virheitä ovat liitosvirhe, kylmä- ja kuumahalkeama, siltahitsin 

sovitusvirhe ja hitsattavien kappaleiden kulmapoikkeamat eli vetelyt (kuva 18). Muita 

mahdollisia virheitä ovat silloitusvirhe (Nro 607, kuva 12, vasemmalla) joka tarkoittaa 

virheellisen silloituksen aiheuttamaa virhettä, joka voi olla murtunut hitsi tai puuttuva tunkeuma 

(Nro 6071) ja hitsaus virheellisen siltahitsin päälle (Nro 6072). (Esab) 

 
Kuva 18. Silloituksessa mahdollisia hitsausvirheitä. Liitosvirhe (oikealla) ja vetelyt (vasemmalla) 

(Esab, hitsausvirhetaulukko) 

 

Silloitusvirheestä johtuvat kulmapoikkeamat voidaan ehkäistä ottamalla taipumat huomioon jo 

silloitusvaiheessa. Kohteeseen sopivalla esitaivutuksella saadaan valmis kappale oikeisiin 

mittoihin ja muotoihin. Liitosvirhe tapahtuu, kun hitsin ja perusaineen tai siltahitsin ja lopullisen 
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hitsin välillä tapahtuu huono yhteensulaminen. Tämä voidaan estää käyttämällä oikeita 

hitsausparametreja, riittävästi tehoa ja oikeaa kuljetustekniikkaa. Kuvassa 19 esitetty 

vetyhalkeama ja sen ehkäiseminen on käsitelty sivulla 8. Hitsin lopussa oleva kraaterihalkema 

syntyy sulan jäähtyessä. Siltahitsin lopetuskohta on hiottava, jotta kraaterihalkeama saadaan pois 

ja saadaan aikaan mahdollisimman juohea liittyminen. 

  
 
Kuva 19. Silloituksessa mahdollisia hitsausvirheitä. Siltahitsin sovitusvirhe (vasemmalla) 

Vetyhalkeama (keskellä) ja kraaterihalkeama (oikealla). (Esab; Lepola et al. 2006, s. 134) 

 

8.1 Poistettava siltahitsi 

Siltahitsin tarkoitus on pitää hitsattavat kappaleet yhdessä varsinaiseen hitsaukseen asti. 

Siltahitsiä  ei  tarvitse  jättää  lopullisen  hitsin  alle,  vaan  se  voidaan  poistaa  ennen  varsinaista  

hitsausta. Kuvassa 20 on esitetty periaatekuva siitä miten siltahitsi voidaan hitsata, jos se hiotaan 

pois ennen varsinaista hitsausta eikä näin ollen jää osaksi pohjapalkoa. (Lepola et al. 2006, s.126)  

 
Kuva 20. Siltahitsi osana pohjapalkoa (vasemmalla) ja poistettava siltahitsi (oikealla). (Lepola et 

al. 2006, s. 127) 

 

Kun vaaditaan, että siltahitsit pitää poistaa, on tärkeää, jotta siltahitsit poistetaan aiheuttamatta 

mitään vahinkoa perusaineeseen. Tyypillinen käsittely on termisellä leikkauksella irrottaa 

siltahitsi ja hioa pinta tasaiseksi. Kun leikkaus on suoritettu liian lähelle kappaleen pintaa, 

saattaa perusaineen pinta kovertua. (Welding Innovation 2003, s. 12) 

 

Suoritustekniikka kuvastaa kuitenkin sen, onko siltahitsi kunnolla tehty. Lopputuloksena voi olla 

halkeamia, kova muutosvyöhyke (HAZ) tai muita hitsausvirheitä, jos siltahitsi on tehty väärällä 

suoritustekniikalla, missä se on sijoitettu liitoksen ulkopuolelle ja tehty ilman esikuumennusta tai 

liian pienellä lämmöntuonnilla tai vääränlaisella lisäaineella. Yksinkertainen hitsiaineen 

poistaminen kappaleen pinnasta ei automaattisesti poista virheitä, joita voi olla poistetun hitsin 
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alapuolella perusaineen puolella. Lopputuloksena voi olla ongelmia hitsissä, etenkin kun kappale 

on väsyttävässä kuormituksessa. Käytäntönä on siltahitsiä poistettaessa, että hitsiaine plus 3 mm 

vierekkäistä ainetta poistetaan. Tämä menettely takaa, että koko hitsi ja muuttunut perusaine on 

kokonaan poistettu liian kovasta ja mahdollisesti halkeilleesta materiaalista. (Welding 

Innovation 2003, s. 12) 

 

9 KOKEELLINEN OSUUS 
 

Kokeellisessa osuudessa suoritetaan koekappaleille hitsauksia muutamilla erilaisilla 

lämmöntuonneilla. Hitsauksen jälkeen koekappaleille suoritetaan NDT-tarkastus, rikkova 

aineenkoetus ja metallografia. 

 

Kokeellinen osuus aloitetaan suorittamalla päällehitsaus, jonka avulla saadaan haettua sopivat 

hitsausparametrit päittäisliitosten ja pienaliitosten hitsaukseen. Päällehitsauksen, päittäisliitoksen 

ja pienaliitoksen koejärjestelyt käsitellään tarkemmin seuraavissa alaotsikoissa. 

 

9.1 Päällehitsaus 

Koekappaleeseen, jonka mitat ovat 350 mm x 250 mm, hitsataan kolme 150 mm:n pituista hitsiä. 

Kaikki hitsit hitsataan eri hitsausparametreilla. Hitsaus suoritetaan kummallakin langalla (OK 

Autrod 12.50 ja Union X96), ja kumpikin lanka eri koekappaleisiin. Hitsauksen jälkeen valitaan 

silmämääräisesti sopivimmat parametrit, joilla suoritetaan pienaliitosten ja päittäisliitosten 

koehitsaukset. 

 
Kuva 21. Päällehitsauksen periaatekuva. 
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9.2 Päittäisliitos 

Päittäisliitos hitsataan kahdella eri lisäainelangalla (OK Autrod 12.50 ja Union X96) ja 

molemmilla langoilla suoritetaan kaksi eri koetta koekappaleeseen, jonka mitat ovat 1000 mm x 

250 mm. Ensimmäisessä kokeessa (kuva 22) hitsataan lyhyet siltahitsit (5kpl, pituus 20 mm) 

siltahitsien etäisyydeksi toisistaan jätetään 200 mm, silloituksen jälkeen suoritetaan ylihitsaus. 

Siltahitsit aloitetaan 50 mm etäisyydeltä kappaleen päästä. Viimeinen siltahitsi jätetään 

hitsaamatta yli, jotta voidaan tutkia pelkkää siltahitsiä. Railomuotona käytetään puoli- V railoa. 

Toisessa kokeessa (kuva 22) hitsataan kappaleiden päähän 300 mm pitkä siltahitsi ja siltahitsien 

päälle suoritetaan ylihitsaus. Siltahitsit tehdään pelkästään kappaleen päihin, ei ollenkaan 

keskelle. Pitkästä siltahitsistä tehdään hitsauksen jälkeen iskusitkeyskoe.  

 
Kuva 22. Päittäisliitoksen periaatekuva. Lyhyet siltahitsit vasemmalla ja pitkät oikealla. 

 

9.3 Pienaliitos 

Pienaliitoksien siltahitsit tehdään koekappaleeseen, jonka molemmat levyt ovat 350 mm x 250 

mm kokoisia. Pienaliitokset silloitetaan lyhyillä siltahitseillä ja hitsataan yli. Siltahitsin pituus on 

30 mm ja siltahitsit aloitetaan 50 mm etäisyydeltä kappaleen päästä. Siltahitsejä tulee 2kpl:tta ja 

niiden välimatkaksi tulee näin ollen 190 mm. Molemmilla lisäainelangoilla (OK Autrod 12.50 ja 

Union X96) suoritetaan kaksi eri hitsausta, kahdella eri lämmöntuonnilla. Pienaliitoksen a-mitta 

pidetään samana molemmissa kokeissa (a-mitta = 4 mm) ja lämmöntuontia vaihdellaan 

kuljetusnopeuden avulla. 

 
Kuva 23. Pienaliitoksen periaatekuva.     
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10 KOEHITSAUKSET 
 

Koehitsaukset suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa 

29.5.2009. Hitsauksiin käytettiin Motoman EA1900N hitsausrobotilla ja virtalähteenä toimi 

Kemppi Pro4200 Evolution. 

 

10.1 Päällehitsaus 

Päällehitsaukset tehtiin molemmilla eri langoilla ja kolmilla eri parametreilla. Päällehitsit olivat 

pituudeltaan 150 mm. Parametreista valittiin ne, jotka onnistuivat parhaiten. Kuvassa 24 on 

esitetty päällehitsauksen koejärjestely ja taulukossa 4 on esitetty päällehitsauksissa käytetyt 

parametrit. Molemmilla langoilla (OK Autrod 12.50 ja Union X96) käytettiin samoja 

hitsausparametreja. 

 

Taulukko 4. Päällehitsauksen parametrit. 

Palko 1 2 3 
Hitsausvirta (A) 232 210 228 
Jännite (V) 26,4 24 26 
Langansyöttö (m/min) 9 9 9 
Hitsausnopeus (mm/min) 650 650 650 
Vapaalanka (mm) 15 15 15 
Kaasu MISON 8 MISON 8 MISON 8 
Jäähtymisaikat8/5 (sek.)(6) 1,5 1,0 1,4 

 

Päällehitsausta varten kappale kiinnitettiin kiinnityspöytään kahden levyn päälle, jotta levyn alle 

jää ilmarako. Näin lämpö pääsee johtumaan vain kahteen suuntaan.  

 
Kuva 24. Päällehitsauksen koejärjestely 
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10.2 Päittäisliitos 

Päittäisliitoksia hitsattiin yhteensä neljä kappaletta. Kahteen koekappaleeseen tulivat pitkät 

(300mm) siltahitsit ja kahteen lyhyet (20mm) siltahitsit. Molemmilla langoilla (12.50, Union 

X96) tehtiin sekä lyhyet että pitkät siltahitsit. Kuvassa 25 on kuvattu koejärjestely ja kuvassa 26 

on kappaleen hitsauksen aloitus ja lopetus apupalojen avulla. Ennen varsinaista hitsausta 

kokeiltiin käsin hitsaamalla hakea sopiva ilmarako ja ilmaraoksi valittiin 0,5 mm. Tämän jälkeen 

koekappaleet silloitettiin apupalojen avulla. Taulukossa 5 on esitetty päittäisliitoksen 

hitsauksessa käytetyt parametrit.  

 
Kuva 25. Päittäisliitoksen hitsauksen koejärjestely. 
 

 
Kuva 26. Päittäisliitoksen hitsauksen aloitus ja lopetus. 
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Taulukko 5. Päittäisliitoksen hitsausparametrit 
 
Päittäisliitos 1 2 3 4 
Lisäaine 12.50 12.50 Union X96 Union X96 
Kuljetus Kohtisuora Kohtisuora Kohtisuora Kohtisuora 
Siltahitsityyppi lyhyt pitkä pitkä lyhyt 
Hitsausvirta (A) 217 245 218 201 

Hitsausvirta (A) 
päällehitsaus 

268 270 247 239 

Jännite (V) 27,6 27 27 27 
Langansyöttö (m/min) 10,4 10,4 10,4 10,4 
Hitsausnopeus (mm/min) 570 570 570 570 
Lämmöntuonti (kJ/mm) 0,50 – 0,62 0,55 – 0,61 0,49 – 0,56 0,45 – 0,54 
Vapaalanka (mm) 15 15 15 15 
Kaasu MISON 8 MISON 8 MISON 8 MISON 8 
Jäähtymisaika t8/5 (sek.)(6) 2,9 2,8 2,4 2,2 
 

10.3 Pienaliitos 

Pienaliitoksia hitsattiin neljä kappaletta. Kaksi kappaletta OK Autrod 12.50 – lisäaineella ja 

kaksi kappaletta Union X96 – lisäaineella. Molemmilla langoilla käytettiin kahta eri 

lämmöntuontia. Lämmöntuontia vaihdeltiin kuljetusnopeuden avulla. Hitsattavaan kappaleeseen 

tehtiin kaksi 30 mm:n pituista siltahitsiä ja sen jälkeen suoritettiin ylihitsaus. Hitsattava kappale 

kiinnitettiin pöytään kahden levyn päälle, jotta levyn alle jää ilmarako. Levyt silloitettiin 

kevyesti molemmista päistä. Kuvassa 27 on esitetty pienaliitoksen koejärjestely ja taulukossa 6 

on pienaliitoksissa käytetyt hitsausparametrit. 

 
Kuva 27. Pienaliitoksen koejärjestely. 
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Taulukko 6. Pienaliitoksen parametrit. 

Pienaliitos 1 2 3 4 

Lisäaine 12.50 12.50 Union X96 Union X96 
Kuljetus Kohtisuora Kohtisuora Kohtisuora Kohtisuora 
Kallistuskulma (°) 50 50 50 50 
Hitsausvirta (A) 241 237 220 215 
Jännite (V) 26,5 26,5 26,5 26,5 
Langansyöttö (m/min) 9 9 9 9 
Hitsausnopeus (mm/min) 650 570 570 650 
Lämmöntuonti (kJ/mm) 0,47 0,53 0,49 0,42 
Palkojen välinen 
lämpötila (°C) 

70 80 80 60 

Vapaalanka (mm) 15 15 15 15 
Kaasu MISON 8 MISON 8 MISON 8 MISON 8 
Jäähtymisaika t8/5 (sek.) (7) 1,3 1,5 1,4 1,2 
 

11 TULOKSET 
 
Tässä osiossa käydään läpi suoritettujen koehitsausten onnistuminen. Koehitsausten 

onnistumista pohditaan hitsausten aikana esille tulleiden asioiden perusteella, silmämääräisen 

tarkistuksen perusteella ja rikkovien kokeiden perusteella. Koehitseille ja perusaineelle tehtiin 

rikkovia kokeita. Rikkovat kokeet tehtiin Rautaruukin testilaboratoriossa Raahessa 11.9.2009. 

Taulukossa 7 on esitelty tarkemmin, minkälaisia rikkovia kokeita koekappaleille tehtiin. 

 

Taulukko 7. Rikkovat kokeet koekappaleittain. 

Koekappale Koe 

Perusaineen kokeet  – Vetokokeet po 2kpl 
– iskusitkeyskokeet po +20, -20, -40 ja -60 C 
 

Päällehitsaukset – iskusitkeyskokeet; lovet sularajalla; 1 lämpötila 
– kovuusmittaukset 
– mikrorakennetutkimukset 

Päittäisliitokset lyhyet siltahitsit ja välihitsit – vetokokeet 2 kpl 
– kovuusmittaukset 
– mikrorakennetutkimukset 

Päittäisliitokset pitkät siltahitsit ja välihitsit – vetokokeet 2 kpl 
– taivutuskokeet 
– iskusitkeyskokeet; lovet hitsissä, sularajalla ja 
sularaja+1 mm; 1-2 lämpötilaa 
– kovuusmittaukset 
– mikrorakennetutkimukset 

Pienaliitokset – kovuusmittaukset 
– mikrorakennetutkimukset 
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11.1 Koehitsausten onnistuminen 

Päällehitsauksissa haettiin sopivia parametreja päittäisliitoksia ja pienaliitoksia varten. 

Päällehitsauksia tehdessä huomattiin, että lujempi Union X96- lisäainelanka palaa paremmin 

hitsauksen aikana.  

 

Päittäisliitosten hitsausta varten haettiin käsin hitsaamalla sopiva ilmarako. Käsin hitsauksessa 

käytettiin päällehitsauksen perusteella valittuja parhaimpia parametreja. Levyjen väliseksi 

ilmaraoksi valittiin 0,5 mm ja tällä ilmaraolla saatiin aikaan hyvä juuren puoli. Automatisoidussa 

hitsauksessa siltahitsien ja niiden päälle hitsattavan palon liittyminen varmistetaan nostamalla 

liittymäkohdassa hetkellisesti tehoa. Tällä menettelyllä ei tarvitse hioa siltahitsien päitä jouhevan 

liittymisen aikaansaamiseksi. Koehitsauksissa käytettiin vapaalangan pituutena 15 mm. 

Vapaalangan pituutta ei muutettu siltahitsien päälle hitsattavaan palkoon. Siltahitsin ja 

päällehitsattavan palon liittymiskohdan hitsauksessa aiheutui roiskeita vapaalangan pituuden 

vaihtelun johdosta. Robotilla hitsatessa vapaalangan pituutta kannattaa nostaa siltahitsien 

kohdalla. 

 

Pienaliitosten hitsauksessa polttimen kallistuskulmaksi valittiin 50° ja kohdistus noin mm 

alalevyn puolelle. Hitsauksen aikana muodostui roiskeita varsinkin siltahitsin ja sen päälle 

tulevan palon liittymisessä. Tämä johtui samoin vapaalanganpituuden vaihtelusta. 

 

11.2  Hitsien Silmämääräinen tarkastus (SFS- EN 970) 

Valmiin hitsausliitoksen tarkastus jakaantuu kahteen pääryhmään: ainetta rikkomattomiin (NDT) 

ja ainetta rikkoviin tarkastusmenetelmiin. Hitsatuille koekappaleille suoritettiin sekä 

rikkomattomia että rikkovia aineenkoetuskokeita.   

 

Silmämääräinen tarkastus on aina tehtävä ennen muita NDT - menetelmiä tai näiden yhteydessä. 

Ihmissilmä pystyy havaitsemaan taustasta värillisesti eroavan viivan, jonka leveys on hiuskarvan 

halkaisijan luokkaa (noin 50 µm). Tästä kapeammat epäjatkuvuuskohdat, tyypillisesti halkeamat, 

havaitaan vasta sen jälkeen kun niiden antamat näyttämät on saatu sivusuunnassa suurennetuiksi 

esimerkiksi magneettijauhe- tai tunkeumanestetarkastuksen avulla. Pyöreitä, taustasta väriltään 

eroavia pisteitä ihmissilmä pystyy havaitsemaan edellyttäen, että niiden halkaisija ylittää noin 

100 µm. Silmämääräisessä tarkastuksessa voidaan käyttää apuvälineitä. Esimerkiksi peilit 

helpottavat jossain tilanteissa tarkastusta. Silmämääräisessä tarkastuksessa voidaan tunnistaa 
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hitsin pinnassa olevat virheet kuten liitoksen sovitusvirheet, hitsin pinnan muoto, hitsin tasaisuus. 

hitsikuvun korkeus, pienahitsin a-mitta tai z-mitta, läpihitsautuminen, reunahaava, halkeamat, 

huokoset, sytytysvirheet ja roiskeet.  

 

Koekappaleiden silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu halkeamia eikä sovitusvirheitä. 

Pienaliitoksissa oli havaittavissa roiskeita. Union X96 – lisäaineella hitsatun päittäisliitoksen 

viimeisessä lyhyessä siltahitsissä tapahtui läpipalaminen. Tämä johtui langansyöttöhäiriöstä. 

Luja lisäainelanka purkautui kelalta epätasaisesti viimeisen siltahitsin ylihitsauksessa. 

 

11.3  Iskusitkeyskokeet 

Tässä kappaleessa on käsitelty iskusitkeyskokeiden tulokset. Iskusitkeyskokeet tehtiin 

päällehitsauksille ja päittäisliitoksille. Molempien koekappaleiden tulokset käsitellään omissa 

alaotsikoissaan.  

 

11.3.1 Päällehitsaus 

Perusaineelle tehtiin iskusitkeyskoe, jotta saatiin hitsatuille koekappaleille vertailupohja. 

Iskusitkeyskoe perusaineelle tehtiin standardin SFS-EN 10045-1 mukaisesti 7.5x10 mm:n 

koesauvoilla. Taulukossa 8 on esitetty perusaineen iskusitkeyskokeen tulokset. Liitteessä 4 on 

testitulokset esitettynä tarkemmin. 

 

Taulukko 8. Perusaineen iskusitkeyskokeen tulokset. 

Tunniste Koekoodi Lämpötila (°) Tulosten keskiarvo (J) 

Perusaine pi 23 96 
Perusaine pi -20 98 
Perusaine pi -40 87 
Perusaine pi -60 24 
Perusaine po 23 69 
Perusaine po -20 35 
Perusaine po -40 31 
Perusaine po -60 22 
 

Päällehitsauksen iskusitkeyskokeet tehtiin myös saman standardin SFS-EN 10045-1 mukaisesti 

8x10 mm:n koesauvoilla. Taulukossa 9 on esitetty keskeiset tulokset ja liitteessä 4 on 

testitulokset tarkemmin. Päällehitsauksen iskusitkeyskokeet tehtiin kaikki sularajalta (SR) ja 

lämpötilassa -40 °C. Kokeen tulokset vaihtelevat paljon ja nämä vaihtelut johtuvat 
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sekoittumisasteen vaihtelusta. Alilujalla lisäaineella on huomattavissa nro 1 ja nro 3 parempi 

iskusitkeys verrattuna nro 2:een. Tämä johtuu nro 1:ssä ja nro 3:ssa käytetystä suuremmasta 

lämmöntuonnista joka on parantanut iskusitkeyttä.  

 

Taulukko 9. Päällehitsauksen iskusitkeyskokeen tulokset. 

Tunniste Koekoodi Lämpötila (°) Tulosten keskiarvo (J) 

Tasaluja lisäaine X96, nro 1 SR -40 90 
Tasaluja lisäaine X96, nro 2 SR -40 60 
Tasaluja lisäaine X96, nro 3 SR -40 22 
Aliluja lisäaine 12.50, nro 1 SR -40 125 
Aliluja lisäaine 12.50, nro 2 SR -40 50 
Aliluja lisäaine 12.50, nro 3 SR -40 135 
 

11.3.2 Päittäisliitos 

Päittäisliitosten iskusitkeys kokeet tehtiin standardin SFS-EN 10045-1 mukaisesti 5x10 mm:n 

koesauvoilla. Iskukokeen tuloksista (taulukko 10) huomataan, että alilujalla lisäaineella 12.50 (2; 

2.1; 2.2) on parempi iskusitkeys verrattuna tasalujan X96 lisäaineen (3; 3.1 ja 3.2) hitseihin. 

Siltahitsin 2.2 parempi iskusitkeys johtuu hitsausjärjestyksestä. Silloitus on tapahtunut 

järjestyksessä 2.1  2.2 ja ylihitsaus järjestyksessä 2.2  2.1.  Tästä  johtuen  siltahitsiin  2.2  on  

tuotu enemmän lämpöä ja tämä on parantanut iskusitkeyttä. Makrohiekuvasta havaitaan 

siltahitsien 2.1 ja 2.2 lämpövyöhykkeen eroavaisuus. Välihitsien iskusitkeys on huonompi kuin 

siltahitsin + ylihitsauksen. Tämäkin johtuu siltahitsin + ylihitsin suuremmasta lämmöntuonnista, 

joka on parantanut iskusitkeyttä. 

 

Tasalujalla lisäaineella X96 hitsatuilla koekappaleilla ei ole hitsausjärjestyksen vaikutuksella 

iskusitkeyteen yhtä huomattavaa eroa kuin alilujalla lisäaineella. Sen sijaan silloituskohdan 

iskusitkeys on selvästi parempi kuin välihitsin. Kuvassa 28 on iskukoesauvojen murtopintoja, 

joissa on näkyvissä huokosia.  

 
Kuva 28. Iskukoesauvojen murtopintoja, joissa huokosia. 
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 Taulukko 10. Päittäisliitoksen iskusitkeyskokeen tulokset. 

Tunniste Koekoodi Lämpötila (°) Tulosten keskiarvo (J) 

välihitsi 2 H -20 50 
välihitsi 2 SR -20 58 
välihitsi 2 SR+1 -20 65 
välihitsi 3 H -20 33 
välihitsi 3 SR -20 23 
välihitsi 3 SR+1 -20 21 
siltahitsi 2.1 H -20 53 
siltahitsi 2.1 SR -20 67 
siltahitsi 2.1 SR+1 -20 62 
siltahitsi 2.2 H -20 55 
siltahitsi 2.2 SR -20 57 
siltahitsi 2.2 SR+1 -20 70 
siltahitsi 3.1 H -20 48 
siltahitsi 3.1 SR -20 46 
siltahitsi 3.1 SR+1 -20 34 
siltahitsi 3.2 H -20 50 
siltahitsi 3.2 SR -20 25 
siltahitsi 3.2 SR+1 -20 27 
siltahitsi 4.3 H -40 26 
siltahitsi 4.3 SR -40 21 
siltahitsi 4.3 SR+1 -40 15 
 

11.4  Vetokokeet 

Vetokokeet tehtiin perusaineelle, välihitseille ja siltahitseille standardin SFS-EN 898 mukaisesti. 

Perusaineen vetokokeista saatiin vertailupohja hitseille. Perusaineen Rp 0,2 on neljän kokeen 

keskiarvolta 1068 MPa. 1- ja 2- sarjan hitseissä on käytetty alilujaa 12.50 lisäainetta. Kokeista 

huomataan, että niiden vetomurtolujuus on huomattavasti pienempi kuin 3- ja 4-sarjan hitsien. 3- 

ja 4 - sarjassa on käytetty tasalujaa Union X96-lisäainetta. Iskusitkeyskokeissa siltahitsit 

paransivat iskusitkeyttä mutta vastaavasti vetokokeiden perusteella heikentävät 

vetomurtolujuutta. Pitkissä siltahitseissä (2,1; 2,2; 3,1 ja 3,2) on heikompi vetomurtolujuus kun 

lyhyissä ja tämä selittyy kappaleeseen tuodun lämmön määrällä. 

 

Vetokokeessa lujempi Union X96- lisäaine on selvästi parempi kuin aliluja 12.50- lisäaine. 

Lujalla lisäaineella siltahitsien lujuus välihitsin lujuuteen pysyy yli 90 %:ssa. Alilujalla 

lisäaineella vastaavasti siltahitsien lujuus välihitsien lujuuteen jää alle 90 %:iin. Alilujalla 

lisäaineella vetokoesauvat menivät poikki hitsiaineesta. Lujalla lisäaineella vetokoesauvat 

katkesivat välihitsien osalta perusaineesta ja siltahitsien kohdalla SCHAZ:sta (subcritical heat 

affected zone). Kuvassa 30 on esitetty vetokoesauvojen murtopintoja jokaisesta tapauksesta. 
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Perusaineesta ja SCHAZ:sta poikki menneisiin koesauvoihin on piirretty viivat hitsin kohdalle, 

jotta niiden eron huomaa paremmin. Kuvassa 29 on esitetty vetokoesauva, jossa murtokohta 

sijaitsee hitsissä. 

 

Taulukko 11. Vetokokeiden tulokset. 
 

# Näyte 
 

w 
mm 

t 
mm 

Lc 
mm 

A 
mm^2 

ReH 
MPa 

ReL 
MPa 

Rp0.2 
MPa 

Rm 
MPa 

A % 
% 

A50 
% 

Agt 
% 

Ag 
% 

E 
MPa 

° 
deg 

Murt
ok. 

1 Perusaine 19.95 7.97 120 159.00 0 0 1087 1110 10.7 14.8 2.0 1.5 195287 0 - 

2 Perusaine 19.90 7.97 120 158.60 0 0 1086 1120 10.3 13.7 2.0 1.5 204452 0 - 

3 Perusaine 19.81 7.96 120 157.69 0 0 1042 1130 9.4 12.1 2.7 2.1 206485 90 - 

4 Perusaine 19.90 7.96 120 158.40 0 0 1057 1128 9.6 12.6 2.3 1.7 209280 90 - 

5 Välihitsi 1 24.90 6.22 70 154.88 0 0 765 858 0.0 6.5 1.6 1.3 256080 90 Hitsi 

6 Siltahitsi 1.3 24.92 6.63 70 165.22 0 0 720 801 0.0 5.1 1.4 1.0 214359 90 Hitsi 

7 Siltahitsi 1.4 24.94 6.72 70 167.60 0 0 679 785 0.0 4.9 1.5 1.1 209835 90 Hitsi 

8 Välihitsi 2 24.90 5.10 70 126.99 0 0 793 881 0.0 4.9 1.6 1.2 216084 90 Hitsi 

9 Siltahitsi 2.1 24.93 6.75 70 168.28 0 0 716 805 0.0 5.8 2.1 1.5 139281 90 Hitsi 

10 Siltahitsi 2.2 24.94 6.52 70 162.61 0 0 659 772 0.0 5.9 2.0 1.6 199307 90 Hitsi 

11 Välihitsi 3 24.92 5.23 70 130.33 0 0 964 1039 0.0 4.9 1.7 1.3 226110 90 pa 

12 Siltahitsi 3.1 24.94 6.27 70 156.37 0 0 937 1005 0.0 4.8 2.1 1.3 126839 90 
SCH

AZ 

13 Siltahitsi 3.2 24.93 6.67 70 166.28 0 0 899 998 0.0 4.4 2.0 1.4 192141 90 
SCH

AZ 

14 Välihitsi 4.2 24.85 4.81 70 119.53 0 0 945 1019 0.0 5.2 1.7 1.2 220236 90 pa 

15 Siltahitsi 4.2 24.89 6.11 70 152.08 0 0 937 1014 0.0 4.8 1.8 1.3 203155 90 
SCH

AZ 

16 Siltahitsi 4.4 24.78 6.82 70 169.00 0 0 911 997 0.0 5.7 2.0 1.5 205100 90 
SCH

AZ 

 
 

 
Kuva 29. Vetokoesauva (murtokohta hitsissä) 
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Kuva 30. Vetokoesauvojen murtopintoja. Ylhäällä murtuma hitsistä ja alhaalla vasemmalla 
perusaineesta ja alhaalla oikealla SCHAZ:sta.  
 
 

11.5  Mikrorakennekuvat 

Suurin muutosvyöhykkeen sitkeyttä heikentävä tekijä on rakeenksavu, mikä näkyy etenkin 

suuremmilla lämmöntuonneilla silloitettujen liitosten juuripuolella. Suurimmat mikrorakenne-

erot näkyvät hitsiaineessa ja karkearakeisella muutosvyöhykkeellä (CGHAZ). Kuvassa 31 on 

esitetty siltahitsien 2.2 ja 3.2 karkearakeinen muutosvyöhyke. Kuvassa 32 on hitsin 2.2 

mikrorakenne ja hitsin 3.2 mikrorakennekuva. Hitsin 2.2 mikrorakenne on asikulaarinen 

ferriitinen (Kuva 32) ja siltahitsin 2.2 karkearakeisen HAZin mikrorakennekuvasta (Kuva 31) 

havaitaan rakeenkasvua. Tasalujalla lisäaineella hitsatun hitsin mikrorakennekuva löytyy 

oikeanpuoleisesta kuvasta, kuva 32. Hitsiaineen korkeasta hiilipitoisuudesta hitsin mikrorakenne 

hienosäleistä (asikulaarista) martensiittia (Kuva 32). Karkearakeisen HAZin mikrorakenne on 

bainiittis-martensiitinen (Kuva 31). 
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Kuva31. Siltahitsien 2.2 ja 3.2 karkearakeinen muutosvyöhyke. 

 
Kuva 32. Hitsin 2.2 mikrorakenne 12.50- lisäaine ja hitsin 3.2 mikrorakenne Union X96- 

lisäaine. 

 

11.6  Makrokuvat 

Makrokuvista näkee hitsauksen aikana muodostuneet lämpövyöhykkeet. Päittäisliitosten 

makrokuvista huomataan silloitusjärjestyksen tärkeys. Kuvassa 33 on aliluja lisäaine + lyhyet 

siltahitsit makrokuva. Siltahitsi 1.1 on hitsattu ensimmäisenä ja 1.5 viimeisenä. 

Silloitusjärjestyksestä johtuen siltahitsiin 1.5 on tullut pienempi ilmarako ja juuren puoli on 

sulanut paremmin kuin siltahitsillä 1.1. Ylihitsaus on suoritettu päinvastaiseen suuntaan ja tästä 

johtuen siltahitsi 1.1 on ehtinyt jäähtyä pidemmän aikaa. Siltahitsillä 1.1 on pidemmän 

jäähtymisen johdosta kaksi eri lämpövyöhykettä siltahitsin 1.5 yhtenäisen lämpövyöhykkeen 

sijaan. Siltahitsiin 1.5 on näin ollen tuotu enemmän lämpöä kuin siltahitsiin 1.1. 
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Kuva 33. Päittäisliitoksen makrokuvat siltahitseistä 1.1 ja 1.5 

 

Koehitsausten yksi lähtökohta oli vertailla pitkiä ja lyhyitä siltahitsejä. Kuvassa 34 on esitetty 

pitkän siltahitsin 2.2 ja lyhyen siltahitsin 1.5 makrokuva. Molemmat on hitsattu samalla 

lisäaineella ja samalla lämmöntuonnilla. Makrokuvasta näkyy pitkän siltahitsin laajempi 

lämpövyöhyke. Pitkä siltahitsi on myös toiminut juuripalkona ja juurenpuoli on sulanut 

paremmin pitkällä siltahitsillä. Teoriassa siltahitsien pitäisi olla pieniä, koska pitkillä 

siltahitseillä esiintyy helposti liitosvirheitä palkojen välillä. Liitosvirheitä ei ollut havaittavissa 

makrokuvista. 

 
Kuva 34. Siltahitsien 2.2 ja 1.5 makrokuvat. 

 

Kuvassa 35 on esitetty siltahitsien 3.1 ja 3.2 makrokuvat. Lujalla Union X96 lisäaineella 

hitsatuissa pitkissä siltahitseissä on myös havaittavissa erilaiset lämpövyöhykkeet. Siltahitsillä 

3.1 on kaksi lämpövyöhykettä ja siltahitsillä 3.2 on yhtenäinen lämpövyöhyke. Ensin hitsattu 

pitkä siltahitsi 3.1 on jäähtynyt pidemmän aikaa jolloin siltahitsiin 3.2 on tuotu enemmän lämpöä 
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Kuva 35. Päittäisliitoksen makrokuvat siltahitseistä 3.1 ja 3.2 

 

Pienahitsien makrokuvia on esitetty kuvissa 36 ja 37. Siltahitsien välissä olevalla hitsipalolla on 

luonnollisesti vain yksi lämpövyöhyke. Pienahitseillä oli tarkoitus vertailla lämmöntuonnin 

vaikutusta silloitukseen. Pienahitseissä 2-sarjassa oli suurin lämmöntuonti ja 4-sarjassa pienin. 

Suuremmalla lämmöntuonnilla siltahitsissä 2.2 on suurempi tunkeuma kuin pienemmällä 4.2 

siltahitsin lämmöntuonnilla. Myös lämpövyöhyke on laajempi isommalla lämmöntuonnilla 

siltahitsillä 2.2. Siltahitsillä 4.2 lämmöntuonti oli 0,42 kJ/mm. Pienellä lämmöntuonnilla ja 

lyhyellä siltahitsillä on vaara kylmähalkeiluun mutta kylmähalkeilua ei esiintynyt pienimmällä 

lämmöntuonnilla kuten kuvasta 37 huomataan. Kuvassa 36 on pienahitsin 3-sarjan hitsin 

makrokuva sekä välihitsistä että siltahitsistä. Oikealla kohdistuksella siltahitsi näyttää parantavan 

tunkeumaa verrattuna välihitsiin. 

 
Kuva 36. Pienahitsien 3 ja siltahitsin 3.1 makrokuvat. 
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Kuva 37. Pienahitsin siltahitsin 4.2 ja 2.2 makrokuvat. 

 

11.7  Kovuuskokeet 
 
Pienahitseille ja päittäisliitosten hitseille suoritettiin Vickersin (HV 200g) kovuusmittaukset. 

Pienahitsien kovuusmittauksessa mittauspisteet sijoitettiin kuvan 38 mukaisesti ja 

mittauspisteiden välimatka oli 0,1 mm.  

 
Kuva 38. Pienahitsin kovuusmittauspisteiden sijoittaminen. 
 

Päittäisliitosten siltahitsien 1.1 ja 1.5 yläpinnan kovuusprofiilit on esitetty kuvissa 39 ja 40. 

Makrokuvista todettiin, että siltahitsiin 1.5 on tuotu enemmän lämpöä kuin siltahitsiin 1.1. Tästä 

syystä siltahitsin 1.5 kovuusprofiili on pehmeämpi kuin siltahitsin 1.1. Siltahitsin pehmeneminen 

johtuu rakeenkasvusta karkearakeisella vyöhykkeellä, karbidien muodostumisesta osittain 

austenitoituneelle vyöhykkeellä, karbidien palloutumisesta ja päästöstä perusaineen puolella, kun 

lämpötila on ollut yli 500 C. 
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Kuva 39. Siltahitsin 1.1 yläpinnan kovuusprofiili. 

 

Päittäisliitosten osalta mielenkiintoisin vertailukohde on pitkien ja lyhyiden siltahitsien väliset 

eroavaisuudet. Kuvassa 40 on lyhyen siltahitsin 1.5 kovuusprofiili ja kuvassa 41 on siltahitsin 

2.2 kovuusprofiili, molemmat on hitsattu 12.50 – lisäaineella ja lämmöntuonnissa ei ole suurta 

eroavaisuutta. Kovuusprofiileista huomataan, että ne ovat hyvin samankaltaiset mutta pitkän 

siltahitsin (2.2) kovuusprofiili on alempana, eli liitos on pehmeämpi kuin lyhyen siltahitsin. 

Tämä vahvistaa iskusitkeyskokeissa saadun tuloksen, että pitkä siltahitsi parantaa liitoksen 

iskusitkeyttä.  

 
Kuva 40. Siltahitsin 1.5 yläpinnan kovuusprofiili. 
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Kuva 41. Siltahitsin 2.2 yläpinnan kovuusprofiili. 
 

Pienahitsien makrokuvista alilujalla 12.50 – lisäaineella hitsatuista siltahitseistä huomattiin, että 

palko on enemmän alalevyn puolella kuin ylälevyn puolella. Tästä johtuen alalevyyn on johtunut 

enemmän lämpöä ja kovuusprofiilikäyrästä huomataan, että molempien siltahitsien (1.1 ja 1.2) 

kohdalla alalevyssä on kovuus heikentynyt enemmän kuin ylälevyssä (kuvat 42 ja 43). 

 
Kuva 42. Pienahitsin siltahitsin 1.1 yläpinnan kovuusprofiili. 
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Kuva 43. Pienahitsin siltahitsin 1.2 yläpinnan kovuusprofiili. 

 

Pienahitsien siltahitsit ja päällehitsaukset suoritettiin kahdella eri lämmöntuonnilla. 

Makrokuvista nähtiin, että pienimmällä lämmöntuonnilla ei tullut halkeamia. Liian pienellä 

lämmöntuonnilla hitsin muutosvyöhykkeen kovuus nousee liian suureksi. Pienahitsien 

kovuusprofiileja tasalujalla Union X96-lisäaineella on esitetty kuvissa 44 ja 45 (siltahitsit 4.1 ja 

4.2). 4 – sarjan siltahitseissä oli pienin lämmöntuonti mitä käytettiin pienahitseissä. Siltahitsi 4.1 

on kriittisin, koska se on ehtinyt jäähtyä pidemmän aikaa kuin siltahitsi 4.2. Lämmöntuonti oli 

0,42 kJ/mm ja tällä lämmöntuonnilla kovuus ei hitsin vieressä kasva merkittävästi perusaineen 

(350HV) kovuudesta. Sen sijaan kovuusprofiilista (kuva 45) nähdään, että perusaineen puolella 

kovuus on heikentynyt paikallisesti.  

 
Kuva 44. Pienahitsin siltahitsin 4.1 yläpinnan kovuusprofiili. 
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Kuva 45. Pienahitsin siltahitsin 4.2 yläpinnan kovuusprofiili. 
 
 

12 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Kokeiden perusteella tarkoituksena oli selvittää siltahitsien vaikutuksia hitsausliitoksen 

lopullisiin ominaisuuksiin sekä vertailla lyhyiden ja pitkien siltahitsien soveltuvuutta ultralujalle 

teräkselle. Etukäteen olettamus oli, että lyhyitä siltahitsejä käytetään yleisellä rakenneteräksellä 

(S235- S355) ja yli 500Mpa:n teräksillä siltahitsien pituus pitää olla vähintään 50mm. Teoriassa 

lujilla teräksillä pienet siltahitsit aiheuttavat kylmähalkeilua liian nopean jäähtymisen ansiosta, 

mutta kokeiden tulosten perusteella pienellä lämmöntuonnilla (0,42 kJ/mm) ja 25mm siltahitsin 

pituudella ei tapahtunut kylmähalkeilua. 

 

Silloitusjärjestyksen valinta vaikuttaa paljon hitsauksen onnistumiseen. Askelhitsauksen järjestys 

soveltuu erityisesti päittäisliitoksilla silloitusjärjestykseksi. Tällä järjestyksellä saadaan aikaan 

tasainen ilmarako ja juuren puolen liittymisestä tulee jouheva ilman juurituen käyttöä. 

Robotisoidussa hitsauksessa ei tarvitse suorittaa siltahitsien päiden ohentamista. Tämä hoituu 

siltahitsien jälkeisen palon hitsauksessa tehojen nostamisella liittymiskohdassa. 

 

Lisäaineen valinta vaikutti merkittävästi koetuloksiin. Alilujalla (12.50) lisäaineella hitsatuilla 

kappaleilla oli paremmat iskusitkeysominaisuudet mutta selvästi heikompi vetomurtolujuus, 

kuin tasalujalla (Union X96) lisäaineella. Pitkillä siltahitseillä oli kummallakin lisäaineella 
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parempi iskusitkeys mutta heikompi vetomurtolujuus. Taivutuskokeessa tasaluja lisäaine oli 

paras juuren puolen taivutuksessa, mutta selkeästi heikoin pintapuolen taivutuksessa. 

Kovuusprofiileissa käyristä havaittiin, että suurella lämmöntuonnilla pehmenemistä tapahtui 

hitsin vieressä laajemmalta alalta kuin pienellä lämmöntuonnilla, mutta pienellä 

lämmöntuonnilla ei muutosvyöhykkeen kovuus noussut merkittävästi perusaineen kovuutta 

suuremmaksi. Hitsausjärjestys vaikutti myös kovuusprofiileihin. Hitsaus vastakkaiseen suuntaan 

kuin silloitus on tehty, laskee ylihitsauksen aloituskohdan kovuusprofiilikäyrää alemmaksi kuin 

ensimmäisenä silloitetun. Tämä johtuu ensimmäisenä hitsatun siltahitsin pidemmästä 

jäähtymisestä.  

 

Mikrorakennetutkimuksista suurimmat erot löytyivät hitsiaineesta ja karkearakeiselta 

muutosvyöhykkeeltä(CGHAZ). Ultralujalla Optim 960 QC teräksellä suurin sitkeyttä heikentävä 

tekijä on rakeenkasvu, mikä näkyi etenkin suuremmilla lämmöntuonneilla silloitettujen liitosten 

juuripuolella. Kaikissa hitseissä oli samankaltainen osittain austenitoitunut muutosvyöhyke, 

koska lämmöntuonti oli lähes vakio jokaisessa päittäisliitoksen siltahitsissä. 

Mikrorakennekuvista oli nähtävissä osittain austenitoituneen muutosvyöhykkeen perinnäisen 

austeniitin raerajoilla olevia partikkeleita ja tämän tyyppisellä rakenteella on hyvä sitkeys. 

 

Siltahitsin pituuden ja lisäaineen valinta on oikeastaan tapauskohtainen kompromissi. Jos 

vetokuormitus ei ole suuri, ei tasalujan lisäaineen valinnalle ole perusteita. Muilla 

kuormitustapauksilla aliluja lisäaine pärjää paremmin kuin tasaluja. Hitsien suunnitteluvaiheessa 

tämä tulee ottaa huomioon. Lyhyet siltahitsit eivät aiheuttaneet kylmähalkeamia pienen kokonsa 

ja nopeamman jäähtymisen ansiosta. Pitkiä siltahitsejä käytettäessä hyvä lopputulos saavutetaan 

hitsaamalla pohjapalko pitkien siltahitsien yhteyteen ja näin ylihitsauksessa siltahitsit eivät 

aiheuta ongelmia päälle tulevalle hitsipalolle. 
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13 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin siltahitsien vaikutusta ultralujalle Optim 960 QC -teräkselle. 

Ultralujan teräksen silloitushitsauksessa tulee ottaa huomioon monia eri asioita. Optim 960 QC -

teräksen toimitustila on karkaistu. Tällaisen toimtustilan mikrorakenne on bainiittis-

martensiittinen. Hitsauksessa tuotu lämpö on merkittävässä asemassa tällaisella mikrorakenteella. 

Liian iso lämmöntuoni aiheuttaa rakeenkasvua ja näin ollen heikentää teräksen hyvät mekaaniset 

ominaisuudet. Liian pieni lämmöntuonti aiheuttaa uudelleen karkenemista ja varsinkin 

muutosvyöhykkeen (HAZ) kovuus voi nousta yli sallittujen rajojen. Liian pieni lämmöntuonti 

myös altistaa kylmähalkeilulle, joka on tyypillistä ultralujilla teräksillä. 

 

Siltahitsien tarkoituksena on kiinnittää hitsattavat kappaleet toisiinsa ennen varsinaista hitsausta. 

Ennen silloittamista tulee miettiä tarkoin mihin sijoittelee siltahitsit. Kappaleen nurkka- ja 

risteykohtia on vältettävä ja sellaisia paikkoja, josta siltahitsin poistaminen on mahdotonta. 

Ilmarako on otettava huomioon jo silloitusvaiheessa ja myös kappaleiden vetelyt hitsauksen 

aikana. Siltahitsien pituuteen vaikuttaa aineenpaksuus ja hitsattavan konstruktion koko. Pituuden 

pitää olla riittävä, jotta siltahitsi kestää siihen kohdistuvat rasitukset.  

 

Ultralujalla teräksellä tulisi käyttää pitkiä, yli 50 mm:n pituisia siltahitsejä. Kokeellisessa 

osuudessa kokeiltiin myös lyhyitä, noin 20 – 25 mm:n pituisia siltahitsejä. Lyhyillä siltahitseillä 

teräksen vetomurtolujuus on parempi kuin pitkillä siltahitseillä. Vastaavasti 

iskusitkeysominaisuudet paranevat pitkillä siltahitseillä. Näin ollen tulee tapaukskohtaisesti 

miettiä minkäpituinen siltahitsi soveltuu parhaiten. Lyhyet siltahitsit sulavat paremmin 

ylihitsauksessa ja näin ollen niiden laatuvaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin pidemmillä ja 

sulamattomilla siltahitseillä. Pitkää siltahitsiä käytettäessä tulee se hitsata osaksi pohjapalkoa. 

Mitään yhtä oikeaa ja joka kohteeseen sopivaa silloituskäytäntöä ei ole, vaan silloitushitsausta 

tulee pohtia tilanteen mukaan. 
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14 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET  

Hitsauskokeet ja koekappaleille tehtävät kokeet jättävät aina paljon kysymysmerkkejä ja tuovat 

lisää kysymyksiä. Yksi lisätutkimuksia vaativa asia on silloittaminen alilujalla lisäaineella ja 

ylihitsaus tasalujalla lisäaineella. Tutkia voisi pystytäänkö tällä menettelyllä yhdistämään 

molempien lisäaineiden hyvät puolet ja minimoimaan huonoja puolia. Toinen tutkittava asia 

liittyy pienaliitoksen hitsausasentoon. Miten silloitus muuttuu jos alapienan tuottavimpaan 

asentoon eli jalkoasentoon.  

 

Hitausprosessin vaihtaminen vaikuttaa paljon silloitukseen. Hybridiprosessit soveltuvat hyvin 

ultralujan teräksen hitsaukseen ja silloituksia hybridiprosesseilla voisi tutkia. Samoin 

railonmuoto on merkittävässä asemassa. Hybridiprosesseilla voitaisiin käyttää pienempää 

railokulmaa ja suuria hitsausnopeuksia.  

 

Yksi laajempi tutkimuskohde olisi teräksen S-käyrän jäähtymiskäyrien kovuusarvojen 

muuttaminen lämmöntuonniksi. Tätä varten testejä voitaisiin tehdä laitteella joka lämmittää 

koekappaleita jollain tietyllä lämmöntuonnilla ja sen jälkeen voidaan selvittää jäähtymiskäyrä. 

Varsinaisia hitsauskokeita ei tarvitsisi tehdä kuin muutamia varmistaakseen jäähtymiskäyrien 

oikeellisuus. Tällainen lämmöntuonnin ilmoittava jäähtymiskäyrä palvelisi kokonaisvaltaisesti 

hitsausta eikä vain pelkästään silloitushitsausta. 
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