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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

A absorptio [%] 

c ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]  

d tunkeuman syvyys [m] 

P laserteho [W] 

v hitsausnopeus [m/s] 

Δr etäisyys hitsin maksimi- ja minimilämpötilojen välillä [m] 

ρ tiheys [kg/m3] 

 

ASS austenitic stainless steel (austeniittinen ruostumaton teräs) 

EDS energy-dispersive X-ray spectroscopy (energiadispersiivinen 

röntgenspektroskopia) 

FSS ferritic stainless steel (ferriittinen ruostumaton teräs) 

SEM scanning electron microscope (pyyhkäisyelektronimikroskooppi)
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1 JOHDANTO 

Metallien eripariliitoksia käytetään nykyaikana yhä useammissa sovelluksissa. 

Hyödyntämällä useita eri materiaaleja helpotetaan suunnittelua ja valmistusta sekä 

maksimoidaan tuotteiden ja laitteistojen suorituskyky. Tärkeimpiä eripariliitoksilla 

saavutettavia hyötyjä ovat kustannussäästöt, painon minimointi sekä mekaanisten 

ominaisuuksien maksimointi. Yksiä vanhimmista ja suurimmista sovelluskohteista ovat 

erilaiset voimalaitoskomponentit, kuten kattilat, putkistot ja tulistimet. Yhdessä 

voimalaitoksessa voi olla kymmeniä tuhansia terästen eripariliitoksia. Muita suuria 

sovelluskohteita ovat esimerkiksi kemian-, elektroniikka- sekä ydinvoimateollisuus. 

Useissa eripariliitoksissa liitetään teräksiä, erityisesti austeniittisia ja ferriittisiä teräksiä 

toisiinsa, mutta erilaisia materiaalikombinaatioita on lukuisia. Esimerkiksi alumiinia liitetään 

teräkseen kylmäjärjestelmissä sekä kuljetus- ja autoteollisuuden sovelluksissa ja kupariin 

elektroniikkateollisuudessa ja lämmönvaihtimissa. Titaania käytetään nikkelin ja alumiinin 

kanssa erilaisissa avaruus- ja kuljetusteollisuuden sovelluksissa ja teräs-nikkeli-liitoksia 

käytetään voimalaitoksissa ja elektroniikkateollisuudessa. Eräs sovelluskohde on myös 

kovametallipalojen liittäminen erilaisiin teriin. 

Tässä työssä keskitytään terästen eripariliitoksiin, tarkemmin austeniitti/ferriitti-liitoksiin, ja 

näiden liitosten laserhitsaukseen. Kyseisiä liitoksia on käytetty jo vuosikymmeniä mm. 

voimalaitoksissa, ja niiden laserhitsattavuudesta, metallurgisista ja mekaanisista 

ominaisuuksista sekä käytöstä muissa sovelluksissa on suoritettu viimeisten 

vuosikymmenten aikana useita tutkimuksia. Työssä perehdytään austeniitti/ferriitti-liitosten 

hitsattavuuteen sekä ominaisuuksiin ja näiden liitosten laserhitsauksesta suoritettuihin 

tutkimuksiin. Työn päätavoitteena on laatia selkeä katsaus tutkimuksista, niissä käytetyistä 

materiaaleista, hitsausparametreistä sekä saaduista tuloksista. Työssä selvitetään lisäksi 

laserhitsauksen etuja tavanomaisiin hitsausprosesseihin verrattuna eripariliitosten 

hitsauksessa. Työn kokeellisessa osiossa hitsattiin S355-AISI 304-eripariliitoksia ja tutkittiin 

niiden metallurgisia ominaisuuksia. Näitä tuloksia verrattiin muissa tutkimuksissa saatuihin 

tuloksiin.  

2 METALLIEN ERIPARILIITOKSET 

Eripariliitoksia käytetään erityisesti voimalaitoskomponenteissa, kemianteollisuudessa sekä 

elektroniikkateollisuudessa. Mahdollisuus käyttää useita eri materiaaleja tuotteessa antaa 

suunnittelulle ja valmistukselle enemmän vapautta ja joustavuutta sekä tarjoaa myös etuja 
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yhdestä materiaalista valmistettuihin komponentteihin nähden. Kalliimpia materiaaleja 

voidaan käyttää kriittisissä kohteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa 

olosuhteissa, kun taas edullisempia materiaaleja voidaan käyttää esimerkiksi tukirakenteissa 

ja muissa vähemmän kriittisissä kohteissa. (Sun 1995, s. 4205) 

Eripariliitos tarkoittaa hitsiä, jossa liitettävillä materiaaleilla on erilaiset kemialliset, fysikaaliset 

ja mekaaniset ominaisuudet. Ongelmia aiheuttavat sekä yksittäisten materiaalien 

ominaisuudet että tiettyjen materiaaliyhdistelmien liitettävyys. Hitsauksessa on otettava 

huomioon mm. materiaalien erilainen absorptio, sulamispiste, lämmönjohtavuus ja 

lämpölaajenemiskerroin, mikä tekee eripariliitosten hitsauksesta huomattavasti 

haastavampaa tavanomaiseen hitsaukseen verrattuna. Korkea lämmönjohtavuus, kuten 

alumiinilla ja kuparilla, vaikeuttaa hitsisulan ylläpitämistä. Suuri ero liitettävien materiaalien 

lämmönjohtavuudessa voi johtaa epätasaiseen lämmön jakautumiseen ja sitä kautta 

asymmetriseen hitsikupuun. Tästä johtuen hitsi ei välttämättä osu juuren puolella railon 

keskelle. (Dahotre & Harimkar 2008, s. 442; Sun 1995, 4207) 

Suuri lämpölaajenemiskertoimien ero perusaineiden välillä johtaa suuriin jäännösjännityksiin, 

jotka saattavat vaikuttaa liitoksen lujuuteen ja väsymisominaisuuksiin. Lämpölaajenemis-

kertoimien eroa voidaan myös jossain määrin lieventää käyttämällä lisäainetta, jonka 

lämpölaajenemiskerroin on perusaineiden väliltä. Ongelmia aiheuttavat myös huomattava 

ero perusaineiden sulamispisteissä sekä yhden perusaineen höyrystymispisteen läheisyys 

toisen perusaineen sulamispisteeseen. Tarkalla energiantuonnilla pystytään kontrolloimaan 

perusaineiden sulamista, esimerkiksi sulattamalla vain toista materiaalia, jolloin syntyy 

juottoliitos. Tätä menetelmää käytetään mm. alumiini-teräs-liitoksissa. (Sun 1995, 4208) 

Erot perusaineiden kemiallisissa ominaisuuksissa saattavat johtaa epäedullisten hauraiden 

faasien muodostumiseen ja näin ollen heikkoihin mekaanisiin ominaisuuksiin. Faasien 

muodostumisen määrää materiaalien sekoittuvuus, johon vaikuttaa atomikoko, kiderakenne, 

kemiallinen affiniteetti ja valenssi. Esimerkiksi kupari ja nikkeli ovat samanlaisia kaikilta näiltä 

ominaisuuksiltaan, joten ne liukenevat toisiinsa hyvin ja muodostavat metallurgisesti ja 

mekaanisesti kestävän hitsin. Metallit, jotka liukenevat toisiinsa sulassa tilassa, mutta eivät 

kiinteässä tilassa, muodostavat eutektisen seoksen. Eutektiset rakenteet ovat yleensä kovia 

ja hauraita, ja heikentävät sitkeyttä. Eutektiset yhdisteet, joilla on matala sulamispiste, 

lisäävät kuumahalkeaman riskiä. Toisaalta nopea lämpösykli, kuten esimerkiksi 

laserhitsauksessa, vähentää suotautumista ja mahdollistaa hienojakoisen mikrorakenteen, 

mikä vähentää kuumahalkeiluriskiä. Jos metallit liukenevat toisiinsa rajoitetusti kiinteässä 
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tilassa, pystytään kelvollinen hitsi saamaan aikaiseksi käyttämällä esimerkiksi oikeaa 

lisäainetta, esilämmitystä ja sopivaa säteen kohdistusta. (Sun 1995, 4208-9) 

3 AUSTENIITTIS-FERRIITTISTEN ERIPARILIITOSTEN HITSAUS 

Austeniittisia ruostumattomia teräksiä käytetään mm. kemian-, selluloosa- ja 

prosessiteollisuudessa sekä voimalaitoskomponenteissa niiden erinomaisen 

korroosionkeston ja kuumalujuuden johdosta. Toisaalta ruostumaton teräs on huomattavasti 

kalliimpaa ja sillä on matala lujuus huoneenlämpötilassa verrattuna tavalliseen 

rakenneteräkseen. Näin ollen ruostumattomia teräksiä käytetään ainoastaan kriittisissä 

kohteissa, kun muualla halvemmat seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset suoriutuvat 

hyvin. Rajakohdissa käytetään näin ollen austeniitti/ferriitti-eripariliitoksia. Austeniittisen ja 

ferriittisen teräksen eripariliitoksesta käytetään useita nimityksiä, kuten musta/ruostumaton-, 

musta/kirkas-, seostamaton/ruostumaton- ja sekaliitos sekä englanniksi dissimilar metal joint, 

austenitic-ferritic joint ja black & white joint. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 435) 

Eripariliitoksia käytetään esimerkiksi ruostumattomiin säiliöihin ja putkistoihin hitsattavissa 

vahvikkeissa, tukirakenteissa ja kannattimissa, ruostumattomien prosessisäiliöiden yläosissa 

ja ruostumattomien putkien liittämisessä kuumalujiin putkiin. Voimalaitosten ja 

ydinvoimaloiden putkistoissa käytetään yleisesti eripariliitoksia. Austeniittisia teräksiä 

käytetään niiden korkean virumislujuuden ja hapettumisenkeston johdosta korkeissa 

lämpötiloissa toimivissa laitteissa, kuten tulistimissa ja toistokuumentimissa. Matalamman 

lämpötilan komponenteissa, kuten kattiloissa ja lämmönvaihtimissa käytetään puolestaan 

virumiskestäviä ferriittisiä teräksiä. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 436; Sireesha et al. 2000, 

s. 74) 

Austeniitti/ferriitti-liitoksiin kuuluvat lisäksi hitsausmetallurgisessa mielessä kompound-levyt, 

seostamattoman teräksen vuoraus ja päällehitsaus sekä huonosti hitsattavien tai 

nikkeliseosteisten terästen hitsaus austeniittisella lisäaineella. Ruostumaton teräs on 

useimmissa eripariliitoksissa austeniittinen ruostumaton teräs, mutta se voi olla myös 

ferriittinen, martensiittinen tai duplex-teräs. Musta teräs voi olla seostamatonta terästä tai 

niukkaseosteista terästä, esimerkiksi kuumalujaa CrMo-terästä. Yksi eripariliitoksen tyyppi on 

myös austeniittisen ja ferriittisen ruostumattoman teräksen liitos. (Kyröläinen & Lukkari 2002, 

s. 436-437) 

Eripariliitos sisältää kolme tärkeää aluetta: perusaineen A muutosvyöhykkeen, hitsiaineen 

sekä perusaineen B muutosvyöhykkeen. Tärkein alue on hitsiaine, jonka koostumus voi 
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vaihdella huomattavasti riippuen perusaineista, lisäaineesta ja hitsausmenettelystä. 

Perusaineet ja niiden muutosvyöhykkeet käyttäytyvät kuten samanlaisten terästen 

hitsauksessa ja niiden erityisvaatimukset, kuten esilämmitys, hitsausenergia ja 

jälkilämpökäsittely on otettava huomioon. Myös yksittäisten materiaalien hitsattavuus on 

tärkeää, vaikka yleisimmin kuitenkin käytetään austeniittista ruostumatonta terästä ja 

seostamatonta terästä, jotka ovat molemmat hyvin hitsattavia teräksiä. Tärkeimmät asiat 

eripariliitoksen onnistumisen kannalta ovat oikean lisäaineen käyttö ja sekoittumisen hallinta, 

joilla varmistetaan riittävän hyvä hitsiaineen mikrorakenne ja mekaaniset ominaisuudet. 

Oikeilla muuttujilla pystytään myös välttämään yleisimpiä ongelmia, joihin kuuluvat kylmä- ja 

kuumahalkeilu, haurastuminen, hiilen diffuusio ja terminen väsyminen. (Kyröläinen & Lukkari 

2002, s. 437) 

3.1 Hitsiaineen koostumus 

Hitsiaineen koostumus määräytyy perusaineiden ja lisäaineen koostumuksien perusteella 

sekoittumisasteen mukaan. Sekoittumisaste tarkoittaa perusaineiden osuutta hitsiaineesta. 

Lisäaineettomassa hitsauksessa sekoittumisaste on siis 100 % ja hitsissä on jossain 

suhteessa molempia perusaineita. Sekoittumisasteeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten 

esilämmitys, aineenpaksuus, railotyyppi, lisäaineen halkaisija sekä hitsausparametrit. 

Ideaalitapauksessa molemmat perusaineet sulavat yhtä paljon, mutta näin ei käytännössä 

aina tapahdu. Esimerkiksi kaarihitsauksessa lisäaineen kohdistus vaikuttaa perusaineiden 

sulamiseen. Valokaari voi myös siirtyä magneettisempaan perusaineeseen päin. Toisaalta 

joissain tapauksissa perusaineiden halutaan myös sulavan eri suhteissa. Sekoittumisaste 

vaikuttaa merkitsevästi hitsiaineen mikrorakenteeseen ja voi pahimmassa tapauksessa 

johtaa hitsausvirheisiin. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 443) 

Yleensä eripariliitoksen tavoitteena on saada austeniittinen hitsiaine, jossa on jonkin verran 

ferriittiä. Ferriittiä halutaan mikrorakenteeseen, koska se vähentää kuumahalkeilualttiutta, 

mutta sillä on myös useita muita vaikutuksia. Ferriitti tekee hitsiaineen magneettiseksi, 

vähentää lämpölaajenemista, suurentaa lämmönjohtavuutta ja nostaa hitsiaineen lujuutta. 

Toisaalta liika ferriitti huonontaa hitsin mekaanisia ominaisuuksia, kuten kylmäsitkeyttä ja 

korkeiden lämpötilojen kestoa sekä alentaa korroosionkestoa. Ferriittipitoisuuteen vaikuttaa 

pääasiassa hitsiaineen koostumus, mutta myös jäähtymisnopeudella on vaikutusta laser- ja 

elektronisuihkuhitsauksessa. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 78) 
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3.2 Lisäaineet 

Hitsiaineen koostumus on lisäaineettomassa hitsauksessa jotakin molempien perusaineiden 

väliltä. Hitsin riittävien ominaisuuksien takaamiseksi käytetään yleensä yliseostettuja 

lisäaineita, joissa on riittävä määrä kromia ja nikkeliä kompensoimaan perusaineiden 

sekoittumisesta johtuvaa seosaineiden laimentumista. Hitsauslisäaineet on jaettu neljään 

ryhmään niiden koostumuksen perusteella. Ryhmään 1 kuuluvat täysausteniittiset lisäaineet, 

ryhmiin 2 ja 3 austeniittis-ferriittiset lisäaineet ja ryhmään 4 täysausteniittiset nikkelivaltaiset 

lisäaineet. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 437, 440) 

Ryhmän 1 lisäaineet ovat täysausteniittisia ja ne ovat sitkeitä eivätkä haurastu 

monipalkohitseissä tai hehkutuksessa. Mangaanipitoisuus on suhteellisen korkea, noin 6 %, 

joten kuumahalkeiluriski on alhainen. Ryhmän 1a lisäainetta 18Cr-8Ni-6Mn käytetään paljon 

eripariliitoksissa. Sekoittuminen voi kyseisellä lisäaineella olla 40 % ennen martensiitin 

muodostumista. Ryhmän 1b lisäaine, 20Cr-16Ni-3Mo-6Mn-0,15N, on voimakkaammin 

seostettu ja näin ollen sillä on suurempi laimentumisvara. Sekoittuminen voi olla 60 % ennen 

liiallista martensiitin muodostumista. Yleisiä käyttökohteita ovat monipalkohitsit ja lämpö-

käsiteltävät kohteet sekä nikkeliterästen hitsaus. Korroosionkesto ja iskusitkeys matalissa 

lämpötiloissa ovat ryhmän 1 lisäaineilla hyvät. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 440-441) 

Ryhmän 2 lisäaineet ovat yleisimmin käytettyjä. Niiden ferriittipitoisuus on 10-20 % ja 

maksimisekoittumisaste ennen martensiitin muodostumista 40-50 %. Tyypillinen lisäaine on 

23Cr-13Ni (AWS 309), joka tuottaa 18/8-tyyppisen hitsiaineen tavallisilla sekoittumisasteilla. 

Näitä lisäaineita käytetään myös päällehitsauksessa puskurikerroksena. Mo-seosteinen 

lisäaine saattaa aiheuttaa sigmahaurastumista paksuissa monipalkohitseissä tai 

lämpökäsittelyissä. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 441) 

Ryhmän 3a lisäaineiden ferriittipitoisuus on yli 20 % ja ne ovat suhteellisen lievästi 

seostettuja, joten laimenemisvara ei ole kovin suuri. Niitä käytetään esimerkiksi voimakkaasti 

karkenevien panssariterästen hitsauksessa. Ryhmän 3b lisäaineissa on yli 40 % ferriittiä ja 

ne ovat jo voimakkaammin seostettuja. Korkea ferriittipitoisuus voi aiheuttaa sigma-

haurastumista monipalkohitseissä, joten niitä ei suositella erityisen paksujen levyjen 

hitsaukseen. Yksi käyttökohde on jäykkääjien hitsaus ruostumattomaan levyyn jauhekaarella. 

Toinen käyttökohde on huonosti hitsattavien terästen korjaushitsaus. (Kyröläinen & Lukkari 

2002, s. 441) 



 
10 

Ryhmän 4 lisäaineet ovat täysausteniittisia nikkelivaltaisia lisäaineita. Korkeasta 

nikkelipitoisuudesta johtuen laimentumisvara on erittäin suuri ja vaara martensiitin ja ferriitin 

muodostumiselle pieni. Hitsiaine ei myöskään haurastu lämpökäsittelyn yhteydessä. Yleisin 

käyttökohde on voimalaitoskomponenteissa kuumalujan CrMo-teräksen ja austeniittisen 

ruostumattoman teräksen liitoksissa, jotka toimivat korkeissa, vaihtelevissa lämpötiloissa. 

Nämä lisäaineet ovat varmin tapa hitsata eripariliitoksia, vaikkakin ne ovat kalliita ja niiden 

hitsausominaisuudet ovat heikommat kuin teräspohjaisilla lisäaineilla. Lisäksi nikkelivaltainen 

hitsi on austeniittis-ferriittistä hitsiainetta herkempi kuumahalkeilulle. (Kyröläinen & Lukkari 

2002, s. 441-442) 

Nikkelipohjaisilla lisäaineilla on useita etuja tavallisiin austeniittisiin lisäaineisiin verrattuna. 

Hiili liukenee ja diffusoituu huonosti nikkelipohjaiseen hitsiaineeseen, mikä vähentää hiilen 

diffuusiota ferriittisestä perusaineesta hitsiin. Tämä ehkäisee hiiliköyhän vyöhykkeen 

syntymistä ferriittiseen perusaineeseen, mikä on yksi suurimmista syistä hitsin murtumiseen 

käytettäessä austeniittisia lisäaineita. Toinen etu on lämpölaajenemiskerroin, joka on lähellä 

ferriittistä terästä. Tämä tasoittaa perusaineiden lämpölaajenemiskerrointen eroa ja vähentää 

perusaineen ja hitsin välisiä jännityksiä lämpösyklien aikana. Nikkelipohjaisten lisäaineiden 

käyttöönotto 1960-luvulla pidensi voimalaitoksissa käytettävien eripariliitosten käyttöikää 

moninkertaisesti. (Sun 1996, s. 154) 

Eripariliitosten käyttöiän maksimoimiseksi ja virumiskestävyyden parantamiseksi voidaan 

liitoksessa käyttää välikappaletta, jonka lämpölaajenemiskerroin on ferriittisen ja 

austeniittisen perusaineen väliltä. Tällaista liitosta kutsutaan transitioliitokseksi. Loivempi 

lämpölaajenemiskertoimen ero vähentää jännityksiä käyttölämpötilan muuttuessa. Eräs 

käytetty materiaali on nikkeli-rauta-kromi-seos alloy 800, joka soveltuu välikappaleen 

materiaaliksi erinomaisen virumiskestävyyden ja hapettumisenkeston sekä sopivan 

lämpölaajenemiskertoimen ansiosta. Tällöin ruostumaton/alloy 800-liitos hitsataan 

austeniittisella lisäaineella ja alloy 800/musta-liitos hitsataan nilkkelipohjaisella lisäaineella. 

(Sireesha et al. 2000, s. 74-75; Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 458) 

3.3 Hitsiaineen koostumuksen ennustaminen 

Hitsiaineen koostumusta voidaan ennakoida laskennallisesti perusaineiden ja lisäaineen 

koostumusten ja sekoittumisasteen perusteella. Koostumuksen ennustaminen perustuu 

esimerkiksi kromi-, nikkeli- ja hiiliekvivalenttien laskentaan. Laskukaavoilla ei kuitenkaan 

pystytä ennustamaan tarkasti mikrorakennetta, ferriittipitoisuutta tai halkeilualttiutta. 

Tarkemmin koostumusta ja mikrorakennetta pystytään ennakoimaan erilaisilla 
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ferriittidiagrammeilla, joita kutsutaan yleisesti Schaeffler-diagrammeiksi. Myös niiden käyttö 

perustuu perus- ja lisäaineiden koostumuksiin ja sekoittumisasteeseen. Koostumuksen 

arviointi perustuu austeniittia suosivista seosaineista laskettavaan nikkeliekvivalenttiin ja 

ferriittiä suosivista seosaineista laskettavaan kromiekvivalenttiin. Näiden perusteella voidaan 

suhteellisen tarkasti määrittää hitsiaineen mikrorakenne ja ennakoida esimerkiksi 

kuumahalkeilu- tai haurastumisriskiä. Diagrammit perustuvat siis seosaineiden pohjalta 

laskettavaan hitsiaineen koostumukseen ja siitä pääteltävään mikrorakenteeseen. 

Diagrammeissa ei näin ollen oteta huomioon hitsausmenettelyjä, kuten esilämmitystä, 

hitsausenergiaa tai jäähtymisnopeutta, mutta toisaalta niiden vaihtelu ei vaikuta merkittävästi 

austeniittisen hitsiaineen mikrorakenteeseen. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 78, 444-445) 

Ensimmäinen diagrammi on Anton Schaefflerin vuonna 1949 laatima Schaeffler-diagrammi, 

joka perustui puikolla tehtyihin päällehitseihin. Sen jälkeen on tehty useita paranneltuja 

versioita, kuten DeLong-diagrammi ja WRC-diagrammit. Delong-diagrammi ottaa huomioon 

typen austeniittia suosivan vaikutuksen ja ilmoittaa ferriittipitoisuuden lisäksi ferriittinumeron 

FN. Viimeisin diagrammi on WRC-1992-diagrammi, joka on tarkempi ja laajempi kuin 

vanhemmat diagrammit sekä soveltuu paremmin nykyisille ruostumattomille teräksille. Se 

soveltuu myös duplex-teräksille ja austeniitti-ferriitti-eripariliitoksille, ja on yleisin nykyään 

käytetty Schaeffler-diagrammi. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 79-81) 

Bystram täydensi vuonna 1956 Schaeffler-diagrammia sisältämään tiettyjä alueita, joissa 

esiintyy halkeilua tai haurastumista (kuva 1). Kolmion muotoinen alue diagrammin keskellä 

on ns. hyvä alue, johon hitsiaineen koostumuksessa tulisi pyrkiä oikealla lisäaineen 

valinnalla. Hyvällä alueella hitsiaine on austeniittinen ja sisältää 10-15 % ferriittiä estämään 

kuumahalkeilua. Kromiekvivalentti ei ole liian korkea, mikä ehkäisee sigmahaurautta, eikä 

hitsissä ole paljoa kylmähalkeilulle altista martensiittia. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 446) 

Bystram-diagrammissa alueella 1 esiintyy rakeenkasvua runsaskromisilla ferriittisillä 

teräksillä lämpötiloissa yli 1150 °C. Alueelle 2 sijoittuvat karkenevat hitsiaineet, jotka 

muodostavat martensiittia ja ovat siten taipuvaisia vetyhalkeiluun. Alueella 3 ovat 

sigmahauraudelle alttiit hitsiaineet, jotka sisältävät runsaasti kromia ja ferriittiä. 

Sigmahaurautta esiintyy hehkutuksessa lämpötila-alueella 500-900 °C sekä mahdollisesti 

monipalkohitsauksessa. Täysausteniittiset kuumahalkeilulle alttiit hitsiaineet ovat alueella 4. 

Kuumahalkeilua esiintyy lämpötiloissa yli 1250 °C. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 446) 
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Kuva 1. Bystram-diagrammi, jossa haurastumiselle ja halkeilulle alttiit alueet numeroilla 

merkittynä (Lukkari 2000, s. 8)  

 

Kuva 2. Lisäaineen vaikutus S355-AISI 316 -eripariliitoksen hitsauksessa Bystramin 

diagrammissa (Lukkari 2000, s. 9) 
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Kuvassa 2 on esimerkki Schaeffler-diagrammin käytöstä eripariliitoksessa, jossa 

haponkestävä teräs hitsataan seostamattomaan teräkseen. Numerot 1 ja 2 ovat perusaineita 

ja 3,4 ja 5 lisäaineita. Jos hitsataan seostamattomalla lisäaineella (3), hitsiaine jää keskelle 

martensiittialuetta, jolloin se on haurasta ja halkeilualtista. Haponkestävällä lisäaineella (4) 

saadaan sekoittumisasteella 0-25 % hyvälaatuinen hitsiaine ja yliseostetulla lisäaineella (5) 

hitsiaine jää hyvälle alueelle sekoittumisasteen ollessa noin 15-40 %. Viimeisintä WRC-92-

diagrammia on myöhemmin laajennettu sisältämään martensiittialueiden rajavyöhykkeet eri 

mangaanipitoisuuksilla. Tämä laajennettu WRC-92-diagrammi (kuva 3) on optimaalinen juuri 

eriparihitsien koostumusten analysoinnissa. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 447-448) 

 

Kuva 3. Uudistettu WRC-1992-diagrammi, johon on merkitty martensiittirajat eri 

mangaanipitoisuuksilla (Hochgraf 2002) 

3.4 Eripariliitosten ryhmittely ja ongelmat 

Eripariliitokset voidaan ryhmitellä niiden käyttökohteiden ja hitsiaineelta vaadittavien 

ominaisuuksien mukaan eri luokkiin. Ryhmään 1 kuuluvat ns. kylmät liitokset eli 

perusliitokset, joissa liitoksen käyttölämpötila on alle 300 °C. Esimerkiksi ruostumattomien 

putkien kannatinrakenteet kuuluvat tähän ryhmään. Ryhmän 1 liitosten ongelmiin kuuluvat 

martensiitin aiheuttama haurastuminen ja kylmähalkeilu, vähäisen ferriitin aiheuttama 

kuumahalkeilu sekä liiallisen ferriitin aiheuttama sigmahauraus. Näiden liitosten hitsaamiseen 
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käytetään yleisesti lisäaineita, joiden kromipitoisuus on alueella 18-29 %. Ryhmän 2 liitoksiin 

kuuluvat esimerkiksi päällehitsaukset ja vuoraukset, joita käytetään korrosoivissa 

olosuhteissa. Yleisiä lisäaineita ovat 23Cr-13Ni ja 23Cr-13Ni-3Mo. Ryhmään 3 luokitellaan 

kuumat liitokset, joiden käyttölämpötila ylittää 300 °C. Tällaisiin sovelluksiin kuuluu 

esimerkiksi voimalaitosten kuumalujissa putkistoissa CrMo-teräksen ja austeniittisen 

ruostumattoman teräksen liitos. Korkeissa käyttölämpötiloissa ongelmiksi muodostuvat 

edellisten ryhmien ongelmakohtien lisäksi hiilen diffuusio ferriittisestä perusaineesta hitsiin 

sekä perusaineiden erilaisista lämpölaajenemiskertoimista johtuva terminen väsyminen. 

Näissä sovelluksissa käytetään tyypillisesti nikkelipohjaisia lisäaineita. (Kyröläinen & Lukkari 

2002, s. 455) 

3.4.1 Martensiittinen vyöhyke 

Ferriittisen teräksen sularajalle hitsiaineen puolelle syntyy aina austeniittia ja martensiittia 

sisältävä vyöhyke. Tämä johtuu sekoittumisesta hitsiaineessa, jonka johdosta alue sisältää 

kaikkia seosainepitoisuuksia molempien perusaineiden väliltä. Seosainepitoisuudet 

muuttuvat alueella asteittain. Martensiittivyöhyke on erittäin kapea, noin yksi mm, ja siinä 

kovuus voi nousta yli 500HV:n. Martensiittivyöhykkeen syntymistä ei voida ehkäistä 

lisäaineilla, mutta sen leveyttä voidaan minimoida nikkelivaltaisilla lisäaineilla. Yleensä 

martensiittivyöhyke on kuitenkin niin kapea, että se ei vaikuta hitsin mekaanisiin 

ominaisuuksiin. (Lukkari 2004, s. 18) 

3.4.2 Hiilen diffuusio 

Korkeissa käyttölämpötiloissa tapahtuu eripariliitoksessa hiilen diffuusiota ferriittisestä 

perusaineesta austeniittiseen hitsiaineeseen. Syynä on perusaineen ja hitsin välinen 

koostumusero. Ilmiötä vahvistavat hiilen voimakas liukoisuus austeniittiin sekä kromin 

taipumus muodostaa karbideja. Diffuusion seurauksena hitsin kovuus kasvaa karbidien 

vaikutuksesta ja samalla perusaineen puolelle syntyy pehmeä hiiliköyhä vyöhyke. Hitsin 

kovuus kasvaa entisestään lämpötilan johdosta. Myös pitkät lämpökäsittelyt voivat aiheuttaa 

kovuuden kasvamista. Hiiliköyhä vyöhyke heikentää hitsin virumislujuutta ja näin ollen 

lyhentää käyttöikää. Ongelmaa voidaan ehkäistä käyttämällä nikkelipohjaista lisäainetta, 

koska hiilen liukoisuus ja diffuusiokerroin nikkelissä ovat matalia. (Kyröläinen & Lukkari 2002, 

s. 456-458; Lukkari 2004, s. 19) 
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3.4.3 Terminen väsyminen 

Korkea, vaihteleva käyttölämpötila aiheuttaa liitoksissa termistä väsymistä. Eriävien 

lämpölaajenemiskerrointen johdosta materiaalit käyttäytyvät vaihtelevassa lämpökuormituk-

sessa erilailla, mikä aiheuttaa mustan teräksen ja hitsiaineen välille jännitystilan. Suuret 

jännitykset voivat aiheuttaa halkeamia. Ongelmaa voidaan lieventää käyttämällä 

nikkelipohjaista lisäainetta, jonka lämpölaajenemiskerroin on lähellä seostamatonta terästä. 

Tällöin jännitysalue tasaantuu ja voimakkaimmat jännitykset syntyvät hitsiaineen ja 

austeniittisen perusaineen välille. Austeniittinen teräs omaa sitkeämmän muutosvyöhykkeen, 

jolloin halkeamien vaara vähenee. Termistä väsymistä voidaan ehkäistä vielä tehokkaammin 

käyttämällä transitioliitosta. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 458) 

3.4.4 Sigmahaurastuminen 

Sigmahaurastuminen on ongelma korkean käyttölämpötilan liitoksissa ja erityisesti, jos hitsi 

joudutaan lämpökäsittelemään. Sigmafaasilla tarkoitetaan ferriitin muodostamaa FeCr-

yhdistettä, mikä on erittäin kovaa ja haurasta, joten sen syntyminen hitsiaineeseen tulee 

estää. Haurastumiseen vaikuttaa hitsin ferriittipitoisuus ja seostus sekä hehkutuslämpötila- ja 

aika. Korkeampi ferriittipitoisuus ja voimakkaampi hehkutus lisäävät haurastumisriskiä. 

Seosaineista erityisesti Mo, mutta myös Si, Mn, Ti ja Nb edistävät haurastumista. Kymmenen 

prosentin ferriittipitoisuudella iskusitkeys laskee murto-osaan kymmenen tunnin 

hehkutuksella. Toisaalta täysausteniittisen hitsiaineen sigmahaurastumiseen vaaditaan 

satojen tuntien hehkutusta. Lisäksi yli kolmen prosentin molybdeeniseostus pienentää 

iskusitkeyttä huomattavasti. Hehkutus aiheuttaa haurastumista tavallisessa yliseostetussa 

CrNi-hitsiaineessa alueella 550-900 °C. Tästä syystä nikkelipohjaisen lisäaineen käyttö on 

suositeltavaa silloin, kun hitsin lämpökäsittely- tai käyttölämpötila on yli 600°C. Myös 

ferriittipitoisuuden rajoittaminen alle 8 %:iin vähentää sigmahaurastumisen riskiä. (Kyröläinen 

& Lukkari 2002, s. 459-460, 464; Lukkari 2004, s. 19-20) 

4 AUSTENIITTIS-FERRIITTISTEN ERIPARILIITOSTEN LASERHITSAUS 

Kaikki laserhitsauksen edut normaalissa hitsauksessa soveltuvat myös eripariliitosten 

hitsaukseen. Tärkeimpiä etuja kaarihitsaukseen verrattuna ovat mm. matala lämmöntuonti ja 

pienet muodonmuutokset, joustavuus, nopeus ja korkea hitsilaatu. Laserhitsauksella on 

myös joitakin ominaisuuksia, jotka korostuvat erityisesti eripariliitosten hitsauksessa. 

Kaarihitsauksessa perusaineet eivät välttämättä sula halutussa suhteessa vaikka valokaari 

olisikin kohdistettu tarkasti oikeaan kohtaan. Magneettiset voimat saattavat siirtää valokaarta 
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enemmän ferriittisen perusaineen puolelle, jolloin perusaineiden sekoittumissuhde muuttuu 

merkittävästi. Laserhitsauksessa tätä ongelmaa ei ole, jolloin hitsiaineen koostumusta 

pystytään hallitsemaan erittäin tarkasti. Laserhitsauksessa pystytään sekä energiantuontia 

että lasersäteen kohdistusta säätämään erittäin tarkasti, jolloin ongelmia, jotka johtuvat 

materiaalien erilaisista lämmönjohtavuuksista, voidaan lieventää. Laserhitsaukselle on 

ominaista myös kaarihitsaukselle pienempi energiantuonti, mikä kaventaa HAZia ja auttaa 

pienentämään jännityksiä. Tämä on erittäin tärkeä etu erityisesti korkeissa lämpötiloissa 

toimivissa hitseissä, joissa terminen väsyminen on usein vaurioon johtava tekijä. Toisaalta 

laserhitsauksen korkea jäähtymisnopeus kaventaa huomattavasti Schaeffler-diagrammin 

austeniitti-ferriitti-aluetta. Tällöin riski kuumahalkeilutaipumukseen kasvaa ja sopivan 

ferriittipitoisuuden aikaansaaminen hankaloituu. Nopea jähmettyminen voi myös haitata 

sekoittumista hitsiaineessa, mikä johtaa epähomogeenisiin alueisiin hitsissä. (Kyröläinen & 

Lukkari 2002, s. 450; Sun & Ion 1995, s. 4207-4208, 4210) 

4.1 Parametrit 

4.1.1 Lämmöntuonti 

Lämmöntuonti vaikuttaa sekä hitsin kokoon että sen laatuun. Korkea lämmöntuonti aiheuttaa 

leveämmän hitsipalon ja lisää ferriittisen teräksen HAZin leveyttä sekä hitsin muodon-

muutoksia. Lämmöntuonnin kaksinkertaistaminen voi kaksinkertaistaa hitsin leveyden sekä 

pituuskutistuman. Lämmöntuonnin nostaminen lisää myös huokosten määrää hitsissä. 

Eräässä tutkimuksessa putkien hitsauksessa ilman lisäainetta 0,14 kJ:n lämmöntuonnilla 

huokosia ei esiintynyt hitsissä merkittävästi, kun taas 0,17 kJ:lla huokosia oli noin 0,5 ja 0,26 

kJ:lla 1,1 jokaista hitsisenttimetriä kohden. Hitsaamalla lisäaineen kanssa, lämmöntuonnilla 

oli sama vaikutus hitsin kutistumaan, mutta HAZ oli suhteessa hieman kapeampi kuin 

lisäaineettomassa hitsauksessa. Lämmöntuonti vaikuttaa myös hitsin laatuun ja mekaanisiin 

ominaisuuksiin. Anawa & Olabi (2008) tutkivat statistisilla menetelmillä eri parametrien 

vaikutusta hitsin vetolujuuteen. Tutkimuksen perusteella lämmöntuonnin kasvattaminen eli 

käytännössä lasertehon nostaminen tai hitsausnopeuden pienentäminen paransivat hitsin 

laatua ja nostivat vetolujuutta. (Sun & Moisio 1994, s. 65, 67; Anawa & Olabi, 2008, s. 575) 

4.1.2 Ilmarako 

Ilmaraolla on merkitystä hitsattaessa lisäaineen kanssa. Mitä suurempi ilmarako, sitä 

enemmän lisäainetta joudutaan käyttämään. Hitsattaessa nikkelipohjaisella lisäaineella, 

hitsin nikkelipitoisuus kasvaa ilmaraon myötä. Näin ollen hitsin koostumukseen voidaan 
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vaikuttaa tehokkaammin suuremmalla ilmaraolla. Sunin ja Moision (1994) tutkimuksessa 

lisäaineellinen hitsaus ilman ilmarakoa aiheutti martensiitin syntymistä hitsiin, kun taas jo 0,2 

mm:n ilmarako riittävällä lisäaineen syötöllä lisäsi hitsin nikkelipitoisuutta riittävästi 

mahdollistamaan austeniittisen hitsiaineen. Kujanpään et al. (1990) tutkimuksessa 

lisäaineettomassa hitsauksessa optimaalisia tuloksia saatiin ilmaraon ollessa alle 0,25 mm. 

Kun ilmarako ylitti 0,5 mm hitsin pinnassa esiintyi vajaata hitsikupua. (Sun & Moisio 1994, s. 

67; Kujanpää et al. 1990, s. 30) 

4.1.3 Lasersäteen kohdistus 

Kohdistuksen vaikutuksesta on useita tutkimuksia ja se on eräs laserhitsauksen tärkeimmistä 

eduista kaarihitsaukseen verrattuna. Sunin ja Moision (1994) tutkimuksessa lasersäteen 

kohdistaminen austeniittisen teräksen puolelle vähensi martensiitin osutta hitsiaineessa. 

Toisaalta säteen kohditus mustan teräksen puolelle lisäsi martensiitin osuutta. 

Lisäaineellisessa hitsauksessa 0,2 mm:n ilmaraolla säteen kohdistuksella ±0 hitsiaine oli 

austeniittinen. Säteen kohdistus mustan teräksen puolelle muutti hitsin koostumusta 

merkittävästi saaden aikaan austeniittis-martensiittisen mikrorakenteen. Toisaalta säteen 

kohdistuksella austeniittisen teräksen puolelle ei ollut huomattavaa vaikutusta hitsin 

koostumukseen hitsin mikrorakenteen ollessa joka tapauksessa austeniittinen. Tutkimuksen 

perusteella säteen kohdistus hitsin keskilinjalle tai maksimissaan 0,25 mm austeniitisen 

teräksen puolelle mahdollistaa austeniittisen hitsiaineen nikkelipohjaisella lisäaineella 

hitsattaessa. Kujanpään et al. (1990) tutkimuksessa suurin poikkeama kohdistuksessa, jolla 

saavutettiin hyväksyttäviä hitsejä, oli 0,5 mm austeniittisen teräksen puolelle. Suuremmalla 

poikkeamalla syntyi virheitä hitsin juureen. (Sun & Moisio 1994, s. 67-68, Kujanpää et al. 

1990, s. 30) 

4.2 Mikrorakenne 

Kaul et al. (2005) tutkivat lasersäteen kohdistuksen sekä suojakaasun vaikutusta hitsin 

mikrorakenteeseen ohutlevyjen eripariliitosten laserhitsauksessa. Materiaaleina olivat 

austeniittinen ruostumaton teräs AISI 304 (ASS) sekä stabiloitu 17Cr ferriittinen ruostumaton 

teräs (FSS). Materiaalien paksuus oli 1,2 mm. Yleensä näitä materiaaleja hitsataan 

yliseostetun lisäaineen kanssa martensiitin muodostumisen välttämiseksi, mutta ohutlevyjen 

tapauksessa lisäaineen hyödyntäminen ei ole käytännöllistä. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää laserhitsauksen käytön mahdollisuuksia ohutlevyjen eripariliitoksissa ja verrata näitä 

tuloksia TIG-hitsattuihin hitseihin. (Kaul et al. 2005, s. 21) 
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TIG-hitsatuissa kappaleissa hitsiaineessa oli karkearakeinen mikrorakenne (kuva 4), joka 

koostui pääasiassa martensiitista ferriitimatriisissa. FSS:n HAZissa oli havaittavissa 

huomattavaa rakeenkasvua. ASS:n sularajalla oli lisäksi noin 100 µm:n levyinen 

sekoittumaton vyöhyke. Hitsiaineen kovuus oli noin 300-400HV. Kromipitoisuus oli 

yhtenäinen koko hitsin alueella ja nikkelipitoisuus vaihteli alueella 5,7-6,5 %. (Kaul et al. 

2005, s. 23) 

Laserhitsaus suoritettiin 10 kW:n CO2-laserilla 2 kW:n teholla hitsausnopeudella 5-10 mm/s. 

Kappaleissa, joissa lasersäde oli kohdistettu suoraan railon keskelle, havaittiin huomattavaa 

variaatiota hitsiaineiden mikrorakenteissa. Kahdessa tutkituista kappaleista mikrorakenne oli 

täysin ferriittinen ja kahdessa muussa hitsiaine koostui primäärisestä ferriitistä, austeniitista 

sekä martensiitista. Mikrorakenne vaihteli jopa saman hitsin eri kohdissa. Alussa hitsi koostui 

ferriitistä ja martensiitista (kuva 4), mikrorakenteen muuttuessa melkein täysin ferriittiseksi 

hitsin loppupuolella. Martensiitiksi muuttuneen austeniitin osuus oli suurempi ASS:n puolella 

hitsin koko matkalla. ASS:n sularajalla oli myös havaittavissa selkeä sekoittumaton vyöhyke, 

jonka leveys oli noin 20 µm. EDS-analyysi osoitti ferriittisen perusaineen sekoittumisen 

kasvavan hitsin matkalla, mikä johti mikrorakenteen muuttumiseen ferriittiseksi. Lasersäteen 

pienen fokuspisteen johdosta pienikin variaatio säteen kohdistuksessa voi vaikuttaa 

huomattavasti perusaineiden sekoittumissuhteeseen. (Kaul et al. 2005, s. 22, 24) 

 

Kuva 4. Vasemmalla TIG-hitsatun ja oikealla laserhitsatun kappaleen mikrorakenne (Kaul et 

al. 2005, s. 23, 25) 

Mikrorakenteen tasoittamiseksi ja austeniittipitoisuuden nostamiseksi osa kappaleista 

hitsattiin lasersäteen kohdistuksella 0,2 mm ASS:n puolelle. Tutkittavassa kappaleessa 

hitsiaine oli hienojakoinen ja koostui pääasiassa martensiitista ja ferriitistä (kuva 5). 

Martensiitti oli muodostunut sekä sälemäisestä primäärisestä ferriitistä että austeniitista. 

ASS:n puolella oli edelleen noin 25 µm leveä sekoittumaton vyöhyke ja myös FSS:n 
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sularajalla oli nyt havaittavissa suhteellisen selkeä sekoittumaton vyöhyke. Kovuusarvot 

vaihtelivat huomattavasti hitsin keskellä, välillä 290-410HV. Hitsin pinnassa kovuus oli 

alhaisempi, 210-265HV. Nikkelipitoisuus oli suhteellisen tasainen, alueella 6,2-7 %, mikä oli 

myös hieman korkeampi kuin edellisissä hitseissä. Kuvassa 6 on esitetty kyseisen hitsin 

kovuusjakaumat sekä nikkelipitoisuus. Lasersäteen kohdistuksen muutoksella saavutettiin 

hienojakoinen hitsiaine sekä korkeampi nikkelipitoisuus. Hitsiaineen koostumus oli lähellä 

TIG-hitsin koostumusta, mutta laserhitsauksen matalamman lämmöntuonnin ja korkeamman 

jäähtymisnopeuden johdosta mikrorakenne oli hienojakoisempi ja lämpövyöhykkeet 

huomattavasti kapeammat. (Kaul et al. 2005, s. 25-28) 

Vaikka lasersäteen kohdistuksen muutos synnytti tasaisen ja hienojakoisen mikrorakenteen, 

se koostui silti paljolti martensiitista. Austeniitin stabiloimiseksi ja martensiitin syntymisen 

ehkäisemiseksi tutkittiin nikkelipitoisuuden kohottamista hitsaamalla typpisuojakaasussa. 

Hitsaus suoritettiin nopeuksilla 6,7 ja 8,3 mm/s sekä säteen kohdistuksella 0,2 mm ASS:n 

puolelle. Tutkituissa kappaleissa hitsi oli pinnasta hieman leveämpi, noin 2,5 mm, 

absorboivan plasmapilven johdosta. Hitsien mikrorakenne oli suurelta osin austeniittinen, 

ferriitin esiintyessä austeniitin raerajoilla (kuva 5). Hitsin kovuus oli lähellä ASS:n kovuutta, 

noin 270-300HV. Lievä kovuuden kasvu johtui typen liuoslujittavasta vaikutuksesta 

austeniitissa. (Kaul et al. 2005, s. 28) 

 

Kuva 5. Vasemmalla ruostumattoman teräksen puolelle kohdistetulla lasersäteellä hitsatun 

kappaleen mikrorakenne ja oikealla samalla kohdistuksella typpisuojakaasussa hitsatun 

kappaleen mikrorakenne (Kaul et al. 2005, s. 26, 28) 

Tutkimuksen perusteella lasersäteen kohdistuksella voi olla huomattava vaikutus 

perusaineiden sekoittumiseen ja sitä myötä hitsin mikrorakenteeseen ja koostumukseen. 

Kohdistamalla säde austeniittisen teräksen puolelle, saadaan hitsiin syntymään tasainen ja 

hienojakoinen mikrorakenne. Typpiatmosfäärissä hitsaaminen kohotti hitsin nikkelipitoisuutta 
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merkittävästi ja johti käytännössä austeniittisen mikrorakenteen syntymiseen. 

Laserhitsaukselle on lisäksi ominaista kapeampi HAZ sekä sekoittumaton vyöhyke kuin 

kaarihitsauksessa. Leveä sekoittumaton vyöhyke voi joissain tapauksissa olla herkkä 

korroosiolle tai lisätä martensiitin syntymistä tai vetyhalkeilua. (Kaul et al. 2005, s. 24, 28) 

 

Kuva 6. Ruostumattoman teräksen puolelle kohdistetulla lasersäteellä hitsatun kappaleen 

kovuusjakaumat sekä nikkelipitoisuus (Kaul et al. 2005, s. 27) 

McPherson et al. (2003) tutkivat ruostumattoman teräksen AISI 316L sekä duplex-teräksen 

2205 hitsausta A-luokan laivanrakennusteräkseen. Hitsauskokeet suoritettiin kuuden 

millimetrin paksuisiin levyihin CO2-laserilla lasertehon ollessa 3,2 kW hitsausnopeudella 0,65 

m/min (316L) ja 0,75 m/min (2205). Suojakaasuna käytettiin heliumia. Lisäksi lasersäde oli 

kohdistettu 75 % ruostumattoman teräksen puolelle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

laserhitsauksen soveltuvuutta erityisesti laivanrakennuksessa käytettäviin teräksiin. 

(McPherson et al. 2003, s. 201) 

Pääpiirteittäin hitsit olivat virheettömiä ja hitsiaine erittäin hienojakoista. 316L-A-hitseissä 

mikrorakenne koostui austeniitista ja ferriitistä, mutta ferriitin tyyppi vaihteli hitsin pinnasta 

juureen. Pinnassa oli hienojakoisempaa ferriittiä kuin hitsin juuressa. Hitsin keskellä taas 

ilmeni dendriittimäistä rakeenkasvua. 2205-A-hitseissä mikrorakenne koostui pääasiassa 

ferriitistä sekä pienistä austeniittisaarekkeista. Austeniitin määrä oli hieman suurempi hitsin 

juuressa kuin pinnassa. Eräässä 2205-A-hitsissä oli halkeama, joka todennäköisesti johtui 

materiaalien eriävistä lämpöominaisuuksista. Lisäksi kaikissa eripariliitoksissa esiintyi 
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hieman martensiittia, mikä vastaa korkeita kovuusarvoja. (McPherson et al. 2003, s. 202, 

204-205, 209) 

Kaikissa hitseissä esiintyi alueita, joissa kovuus ylitti 350HV. 316L-A-hitseissä suurin kovuus 

oli 407HV, mikä on epäedullista väsymiskestävyyden sekä korroosionkeston kannalta. 

Kovuus oli kuitenkin alhaisempi hitsin juuressa kuin pinnassa. Nämä ominaisuudet johtuivat 

hitsin pinnan ja juuren erilaisesta jäähtymisnopeudesta. Myös 2205-A-hitseissä kovuus oli 

alhaisempi hitsin juuressa. Keskimääräinen kovuus oli yli 400HV maksimikovuuden ollessa 

466HV. Tutkimuksen perusteella lisäaineen käyttö on välttämätöntä korkean kovuuden ja 

siitä johtuvan ominaisuuksien heikkenemisen välttämiseksi. (McPherson et al. 2003, s. 200, 

203) 

4.3 Lisäaineen vaikutus 

Laserhitsauksen käytettävyyttä voidaan laajentaa hyödyntämällä lisäainetta. Lisäaineen 

avulla voidaan vaikuttaa hitsiaineen koostumukseen ja parantaa hitsin laatua sekä välttää 

hitsausvirheiden syntymistä ja väljentää laserhitsauksen railotoleransseja. Lisäaineen käyttö 

mahdollistaa myös erittäin paksujen levyjen monipalkohitsauksen. Lisäaineen sekoittumis-

aste vaikuttaa huomattavasti hitsin mikrorakenteeseen sekä ominaisuuksiin. Sun suoritti 

useita tutkimuksia lisäaineen vaikutuksesta eriparihitsien mikrorakenteeseen sekä 

hitsiaineen sekoittumiseen. Tutkimuksissa käytetyt materiaalit olivat niukkaseosteinen teräs 

13CrMo44 ja ruostumaton teräs AISI 347. Käytetty lisäaine oli nikkelipohjainen ENiCrMo-3 

lisäainelanka halkaisijaltaan 1,2 mm. Hitsit olivat putkien päittäisliitoksia, joissa putkien 

halkaisija oli 43,5 mm ja seinämäpaksuus 4,5 mm. Liitokset hitsattiin 0,2 mm:n ilmaraolla 

taulukon 1 osoittamilla parametreillä. Lasersäde fokusoitiin 1,0 mm kappaleiden pinnan 

alapuolelle. (Sun et al. 1998, s. 355) 

Taulukko 1. Hitsausparametrit joita Sun käytti useissa tutkimuksissaan (Sun 1996, s. 156; 

Sun et al. 1998, s. 355) 

Lisäaine Teho 

[kW] 

Hitsausnopeus 

[mm/min] 

Ilmarako 

[mm] 

Lisäaineen syöttö-

nopeus [mm/min] 

Fokuspisteen 

sijainti [mm] 

Ei 3,5 1250 0 - -1,0 

Kyllä 3,5 1250 0,2 1125-1150 -1,0 

Ilman lisäainetta hitsatuissa kappaleissa hitsiaine koostui austeniitista ja martensiitista, mutta 

lisäaineen kanssa hitsatuissa kappaleissa mikrorakenne oli täysin austeniittinen. 
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Kummassakin tapauksessa HAZ sisälsi kuitenkin martensiittia, joka todettiin kovuustestauk-

sen avulla. HAZin maksimikovuus oli noin 400HV, mikä vastasi kyseisen teräksen marten-

siitin kovuutta. Sularajalla esiintyi myös martensiitin muodostama kova alue, joka oli kuitenkin 

pienempi lisäaineen kanssa hitsatuissa kappaleissa. Näistä syistä johtuen lisäaineen käyttö 

on kyseisissä hitseissä edullista. Laserhitsatuissa kappaleissa jännitykset sekä kutistumat 

olivat pienempiä verrattuna kaarihitsausprosesseihin, mikä pidentää liitosten käyttöikää 

kohteissa, joissa käyttölämpötila vaihtelee. Hitsien mekaaniset ominaisuudet olivat veto-

kokeiden, taivutuskokeiden sekä iskukokeiden perusteella riittävät. (Sun 1996, s. 155-156) 

Lisäaineen sekoittumista tutkittiin EDS-analyysien avulla ja sekoittumista havainnoitiin hitsien 

kromi- ja nikkelipitoisuuksilla. Kuvassa 7 on esitetty erään hitsin kromi- ja nikkelipitoisuus 

hitsin leveys- ja pystysuunnassa. Analyysit osoittivat kromipitoisuuden vaihtelevan hitsin 

leveyssuunnassa noin kolme prosenttiyksikköä ja nikkelipitoisuuden noin seitsemän 

prosenttiyksikköä. Näin ollen hitsin koostumus voidaan olettaa suhteellisen homogeeniseksi. 

Tasaiset kovuusjakaumat kuvastavat myös hitsin tasaista mikrorakennetta ja näin ollen 

tasaista sekoittumista. Toisaalta lähellä hitsin juurta seosainepitoisuuksien vaihtelu oli 

hieman voimakkaampaa kuin hitsin pinnassa, mikä saattaa kuvastaa tasaisempaa 

sekoittumista hitsin yläosassa. Vaihtelu pystysuunnassa oli kuitenkin vain noin viisi 

prosenttiyksikköä. Hitseissä havaittiin variaatioita seosainepitoisuuksissa mikrotasolla, mutta 

makrotasolla lisäaineen sekoittuminen hitseissä oli suhteellisen tasaista. (Sun et al. 1998, s. 

355-356) 

 

Kuva 7. AISI 347-13CrMo44-eriparihitsin (♦) kromi- ja (■) nikkelipitoisuuden vaihtelu 

lisäaineellisen hitsin leveys- sekä pystysuunnassa (Sun et al. 1998, s. 346) 

Homogeenisen koostumuksen saavuttaminen on laserhitsauksella huomattavasti 

haastavampaa kuin esimerkiksi kaarihitsauksella. Laserhitsauksen nopea jäähtyminen 



 
23 

vaikeuttaa seosaineiden tasautumista koko hitsiin. Vaikka sekä lisäaineettomalla että 

lisäaineellisella hitsauksella saavutettiin hyväksyttäviä hitsejä, syntyi ilman lisäainetta 

hitsattuihin kappaleisiin väistämättä martensiittia. Lasersäteen kohdistuksella voidaan jossain 

määrin kontrolloida sekoittumissuhdetta, mutta täysin austeniittinen hitsiaine voidaan 

saavuttaa ainoastaan käyttämällä sopivaa lisäainetta. Korkeissa käyttölämpötiloissa 

austeniittinen hitsiaine soveltuu parhaiten, mutta se on herkkä kuumahalkeilulle. 

Kuumahalkeilun ehkäisemiseksi ja hitsiaineen mikrorakenteen hallitsemiseksi on 

hitsausparametrejä sekä lisäaineen tuontia kontrolloitava tarkasti. Lisäaineen kohdistus ja 

syöttö ovat tärkeitä parametrejä myös sen perusteella, että lasersäteen ja lisäainelangan 

välinen vuorovaikutus määrittää lisäaineen sulamisen ja vaikuttaa näin ollen hitsin 

sekoittumisasteeseen. (Sun 1996, s. 156-158; Sun et al. 1998, s. 356-357) 

4.4 Mekaaniset ominaisuudet 

Cam et al. (1999) tutkivat sekä tavallisten että eripariliitosten mekaanisia ominaisuuksia, 

kuten kovuutta, lujuutta ja sitkeyttä. Kappaleita testattiin sekä tavallisilla että 

mikrovetosauvoilla. Mikrovetosauvat valmistettiin perusaineista, HAZeista sekä hitsiaineista, 

jolloin hitsin eri vyöhykkeiden lujuuksia pystyttiin vertailemaan. Tutkimuksissa käytettiin 

materiaaleja AISI 316L, St37 (vastaa S235) ja St52 (vastaa S355). Kokeissa hitsattiin 6 mm 

paksuja levyjä CO2-laserilla läpitunkeumahitsauksena ilman lisäainetta. Eripariliitosten 

hitsiaineet olivat suhteellisen epähomogeenisiä, joka johtui epätäydellisestä perusaineiden 

sekoittumisesta jähmettymisen yhteydessä. Ferriittisen perusaineen puolella ilmeni kapea 

HAZ, mutta austeniittisen perusaineen puolella ei selvää HAZia havaittu. Hitsiaineet 

koostuivat useista faaseista, ferriitistä, austeniitista, bainiitista ja martensiitista. Hitseissä 

esiintyi lisäksi hieman kuumahalkeilua, joka johtui todennäköisesti matalan sulamispisteen 

yhdisteiden muodostumisesta. (Cam et al. 1998, s. 178, 180-181) 

4.4.1 Kovuus 

Hitsien kovuudet olivat laserhitseille tyypillisesti perusaineita suuremmat. Kovuuksissa ei 

kuitenkaan havaittu eroja hitsien pinnan, keskialueen ja juuren välillä, mikä kuvastaa tasaista 

lujuutta koko hitsipalossa. Sekä St37- että St52-hitseissä maksimikovuus oli 400HV, mutta 

St52-hitsien ferriittisen perusaineen HAZissa esiintyi kova martensiittinen vyöhyke, jossa 

kovuus oli 425HV. Kuvassa 8 on esitetty eripariliitosten kovuusjakaumat, jotka vastaavat 

suhteellisen tarkasti seosainepitoisuuksia, erityisesti kromipitoisuutta. Laserhitsaukselle 

ominainen nopea jäähtyminen, noin 104-106 °C/s, johtaa ilman lisäainetta hitsattaessa kovien 
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bainiitti- ja martensiittifaasien syntymiseen, mikä aiheuttaa hitsin kovuuden kasvun. (Cam et 

al. 1998, s. 182, Anawa & Olabi, 2008, s. 576) 

 

Kuva 8. 316L-St37- sekä 316L-St52-hitsien kovuusjakaumat (Cam et al. 1998, s. 181) 

Laserhitsin suuri kovuus saattaa joissain tapauksissa olla este laserhitsauksen käytölle. 

Tušek et al. tutkivat laserhitsauksen käyttöä räätälöityjen levyjen valmistuksessa sekä 

hitsattujen kappaleiden soveltuvuutta syvävetämiseen. Tutkimuksissa hitsattiin sekä MIG-

hitsauksella että CO2-laserhitsauksella 5,5 mm paksua austeniittista ruostumatonta terästä 

5,0 mm paksuun niukkaseosteiseen teräkseen. Laserhitsaus suoritettiin 5,1 kW:n teholla 

hitsausnopeudella 2,5 m/min heliumsuojakaasussa ilman lisäainetta. Laserhitsien kovuus oli 

alueella 400-700HV ja MIG-hitsien noin 300-350HV. MIG-hitsatut kappaleet soveltuivat 

syvävetoon, mutta laserhitsatut kappaleet murtuivat suuren kovuuden johdosta. Kappaleita 

hehkutettiin tunti 680 °C:ssa, jolloin hitsin kovuus laski noin 400HV:iin, mutta kappaleet 

murtuivat silti hitsin rajalta. Sopivalla yliseostetulla lisäaineella suoritettu laserhitsaus saattaa 

tarjota erilaisia tuloksia, mutta ilman lisäainetta laserhitsatut austeniitti-ferriitti-liitokset eivät 

hitsin korkean kovuuden johdosta sovellu syvävetämiseen. (Tušek et al. 2001, s. 183-184) 

4.4.2 Lujuus 

Camin et al. (1998) tutkimuksissa vetokokeissa 316L-St37- sekä 316L-St52-kappaleet 

hajosivat heikommasta, ferriittisestä perusaineesta hitsin korkean lujuuden johdosta. Joissain 

hitseissä esiintyi kuumahalkeamia, mutta näiden vetokokeiden perusteella ne eivät 

vaikuttaneet hitsin kestävyyteen. Vetosauvat murtuivat pääasiassa sitkeästi. Hitsiaineessa 

esiintyi suurin lujuus, mutta venymä sitä vastoin oli erittäin alhainen (kuva 9), mikä johtui 

kovista bainiitti- ja martensiitifaaseista. Myös kuumahalkeamat vaikuttivat negatiivisesti hitsin 
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venymään. Ferriittisen perusaineen HAZissa esiintyi korkeampaa lujuutta ja alhaisempaa 

venymää perusaineeseen verrattuna. Tämä johtui todennäköisesti HAZin hienojakoisesta 

mikrorakenteesta. Austeniittisen perusaineen HAZin lujuus vastasi perusainetta, mutta 

venymä oli hieman alhaisempi. Kuvassa 10 on esitetty hitsin eri vyöhykkeistä otettujen 

mikrovetosauvojen jännitys-venymä-kuvaajat. (Cam et al. 1998, s. 185, 187-188) 

 

Kuva 9. Mekaanisten ominaisuuksien vaihtelu 316L-St37- ja 316L-St52-liitoksissa. (Cam et 

al. 1998, s. 185) 

 

Kuva 10. 316L-St37- ja 316L-St52-liitosten mikrovetosauvojen jännitys-venymä-kuvaajat 

(Cam et al. 1998, s. 184) 

4.4.3 Termiset ominaisuudet 

Bang et al. (2011) tutkivat laserhybridihitsattujen liitosten termisiä ja mekaanisia 

ominaisuuksia sekä tavallisissa että eripariliitoksissa. Kokeissa hitsattiin 13 mm paksuja AISI 

304L- sekä AH32-levyjä CO2-MAG-hybridiprosessilla. Hitsauskokeissa käytetyt parametrit on 

esitetty taulukossa 2. Käytetty lisäaine oli tyyppiä ER309L. Tutkimuksissa havaittiin 
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eripariliitosten kohdalla asymmetrinen lämpöjakauma hitsauksen aikana. Hitsauksen 

lämpövaikutus kohdistui selvästi enemmän hiiliteräksen puolelle, mikä johtui sen 

suuremmasta lämmönjohtavuudesta. Hiiliteräksen puolella havaittiin myös leveämpi HAZ 

kuin ruostumattoman teräksen puolella. Kuvassa 11 on esitetty lämpöjakauma hitsissä kaksi 

sekuntia hitsauksen aloittamisen jälkeen. (Bang et al. 2011, s. 2-4) 

Taulukko 2. CO2-MAG-hybridihitsauksessa käytetty parametrit (Bang et al. 2011, s. 2) 

Teho 

[kW] 

Jännite 

[V] 

Virta 

[A] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Langansyöttö-

nopeus 

[mm/min] 

Hitsausnopeus 

[mm/min] 

Prosessien 

välimatka 

[mm] 

Suojakaasu 

12 27 300 20 9,8 1300 4 

He 65 %, 

Ar 32 %, 

Co2 3 % 

        

 

Kuva 11. 304L-AH32-eriparihitsin lämpöjakauma kaksi sekuntia hitsauksen aloittamisesta 

(Bang et al. 2011, s. 3) 

Hitseistä mitattiin jäännösjännityksiä 0,5 mm kappaleen pinnasta. Eripariliitosten 

jäännösjännitykset hitsin pituussuunnassa olivat tutkimuksen perusteella noin 15-18 % 

korkeammat kuin tavallisissa hitseissä. Toisaalta ekvivalenttijännitykset olivat lähes identtisiä 

kaikissa hitseissä. Jännityksiä esiintyi hiiliteräksen puolella laajemmalla alueella kuin 

austeniittisen teräksen puolella, jossa jännitykset olivat kuitenkin hieman suurempia. 

Jännitysjakauma poikkeaa myös hitsin keskilinjalla tavallisista hitseistä, mikä johtuu eri 

perusaineiden termisten ominaisuuksien eroista. Austeniittisen teräksen lämpölaajenemis-

kerroin on suurempi kuin hiiliteräksen, jolloin myös kutistumat ovat suurempia. Toisaalta 

austeniittisen teräksen lämpölaajenemiskäyttäytyminen tasapainottaa hiiliteräksen puolella 

esiintyviä vetojännityksiä. Plastiset venymät olivat eripariliitoksissa myös hieman suurempia 
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kuin tavallisissa hitseissä. Eripariliitoksen venymä oli 0,75 %, kun taas 304L:n ja AH32:n 

venymät olivat 0,7 % ja 0,6 %. (Bang et al. 2011, s. 4-5) 

4.5 Kaksoislaserhitsaus 

Missouri & Körber (1998) tutkivat nauhamaisella lisäaineella laserhitsatun eripariliitoksen 

laadun parantamista hitsaamalla kahdella laserilla yhtaikaa molemminpuolisesti. 

Tutkimuksessa käytettiin lisäksi useita eri lisäainenauhoja sopivan lisäaine- ja sitä myötä 

hitsiainekoostumuksen aikaansaamiseksi. Kolme hitsikoetta suoritettiin kahdelta puolen 

hitsauksena ja yksi normaalisti yhdellä laserilla. Hitsaus suoritettiin päittäisliitoksena. Käytetyt 

materiaalit olivat AISI 304L sekä 2.25Cr-1Mo ja levynpaksuus oli 10 mm. Lisäaineina 

käytettiin 0,5 mm paksuja levyjä tyypeistä (1) 25Cr-22Ni-2Mo sekä (2) 22Cr-9Ni-3Mo. 

Lisäainenauhoja yhdisteltiin sopivan koostumuksen aikaansaamiseksi. Eri hitsikokeissa 

käytetyt parametrit on esitetty taulukossa 3. (Missouri & Körber 1998, s. 233-234) 

Taulukko 3. Missourin & Körberin (1998) tutkimuksissa käytetyt hitsausparametrit (Missouri & 

Körber 1998, s. 233) 

 A B C D 

Kaksipuolinen hitsaus x - x x 

Laserteho [kW] 2 x 10 10 2 x 10 2 x 10 

Nopeus [m/min] 2,5 1,2 2,0 2,0 

Fokuspisteen sijainti [mm] 0 0 -5 0 

Kahdella laserilla hitsatuissa kappaleissa hitsi oli lähes suorakulmainen. Kappaleessa B hitsi 

oli taas hieman kolmion mallinen ja siinä esiintyi hieman sovitusvirhettä. Kaikissa hitseissä 

saavutettiin täysi tunkeuma eikä muita hitsivirheitä havaittu. Kappaleissa A ja B, joissa 

käytettiin lisäaineina yhtä nauhaa kumpaakin tyyppiä, mikrorakenne oli samankaltainen. 

Niissä esiintyi sekä austeniittia että ferriittiä. Kappaleen A mikrorakenne on kuitenkin 

tasaisempi, joka saattaa johtua suorakulmaisen hitsin aikaan saamasta tasaisemmasta 

sekoittumisesta. Kappaleessa C käytettiin lisäaineena kahta nauhaa tyyppiä 1 sekä yhtä 

nauhaa tyyppiä 2. Siinä mikrorakenne koostui pääasiassa austeniitista sekä raerajaferriitistä. 

Ferriitin määrä oli kuitenkin vähäisempi kuin kappaleissa A ja B. Kappaleessa D lisäaine 

koostui yhdestä nauhasta tyyppiä 1 ja kahdesta nauhasta tyyppiä 2. Hitsiaine koostui 

edelleen austeniitista, mutta ferriittiä esiintyi enemmän kuin edellisissä kappaleissa. Lisäksi 

kappaleissa C ja D hitsin mikrorakenne oli suhteellisen homogeeninen. Kaikissa kappaleissa 

hitsien kovuus vaihteli pääasiassa alueella 200-220HV. (Missouri & Körber 1998, s. 236-237) 
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Molemminpuolisella laserhitsauksella saavutettiin täysi liittyminen juuren puolella, joka oli 

ongelmana yhdeltä puolen hitsattaessa, kun käytettiin lisäainenauhoja. Molemminpuolinen 

hitsaus saattaa myös edelleen vähentää muodonmuutoksia sekä kulmapoikkeamaa. Lisäksi 

hitsialue oli suorakulmion mallinen, mikä sietää paremmin epätarkkuuksia railonvalmistuk-

sessa. Kahdelta puolen hitsaus lisää myös tuottavuutta lähes kaksinkertaiseksi. 

Tutkimuksessa laskettiin jähmettymisajaksi noin 0,5 s sekä jäähtymisnopeudeksi 102-103 

°C/s. Näissä olosuhteissa hitsi jähmettyy lähes vastaavasti kuin kaarihitsauksessa, mikä 

mahdollistaa Schaeffler-diagrammien tarkemman käytön hitsiaineen ennustamiseen. 

(Missouri & Körber 1998, s. 237-238) 

Lisäainenauhan käytöllä saatiin aikaan tasainen sekoittuminen hitsissä sekä homogeeninen 

hitsiaine. Paras lopputulos metallurgisesti oli kappaleessa D, jossa jähmettyminen oli 

tapahtunut primäärisen ferriittisen jähmettymisen (FA) mukaan. Keskimääräinen 

lisäainekoostumus oli 24Cr-14Ni-3Mn-3Mo, joka takasi riittävän määrän ferriittiä 

kuumahalkeamien estämiseksi. Toisaalta muissakaan kappaleissa ei esiintynyt halkeamia, 

joten kyseiset lisäainekoostumukset saattavat sopia sovelluksiin, joissa hitsiltä vaaditaan 

korkeampaa austeniittipitoisuutta. (Missouri & Körber 1998, s. 238) 

4.6 Absorptio 

Absorption laskemiseksi on kehitetty useita eri muuttujiin perustuvia kaavoja. Tässä työssä 

on käytetty seuraavaa yhtälöä (Ahmad & Kujanpää 2009, s. 684-684) 

 
𝐴 =

∆𝑟 × �𝑣𝑑𝑃 � × �𝜋𝑒2 �
½

× (2𝜌𝑐)

� 1
(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0) −

1
(𝑇𝑚𝑖𝑛 − 𝑇0)�

 (1) 

missä, 

A = absorptio [%] 

Δr = etäisyys maksimi- ja minimilämpötilojen välillä [m] 

v = hitsausnopeus [m/s] 

d = tunkeuman syvyys [m] 

ρ = materiaalin tiheys [kg/m3] 

e = luonnollisen logaritmifunktion kantaluku 

c = materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] 

P = laserteho [W] 

Tmax = maksimilämpötila (sulamislämpötila) [K] 
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Tmin = minimilämpötila (faasimuutoslämpötila) [K] 

T0 = huoneenlämpötila [K] 

Kaavassa käytetyt maksimi- ja minimilämpötilat tarkoittavat sularajan sekä HAZin ja 

perusaineen välisen alueen lämpötiloja. Käytännössä nämä lämpötilat ovat teräksen 

sulamispiste 1528 °C ja austeniitin faasimuutoslämpötila 721 °C. Etäisyys näiden 

lämpötilojen välillä tarkoittaa HAZin leveyttä. (Ahmad & Kujanpää 2009, s. 685) 

4.7 Case: Hydrauliventtiili 

Li ja Fontana (1998) tutkivat ruostumattoman teräksen ja automaattiteräksen eripariliitoksen 

hitsausta CO2-laserilla erään hydrauliventtiilin valmistuksen yhteydessä. Normaalisti venttiili 

valmistetaan hiiliteräksestä ja austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä. Automaatti-

teräkset sisältävät seosaineina mm. rikkiä, lyijyä ja fosforia, jotka parantavat teräksen 

koneistettavuutta ja pinnanlaatua ja näin ollen vähentävät valmistuskustannuksia 

nopeuttamalla työstöaikoja ja pidentämällä terien kestoikää. Toisaalta nämä seosaineet 

heikentävät huomattavasti hitsattavuutta aiheuttamalla kuumahalkeilua ja huokosia. 

Tutkimuksessa kehitettiin soveltuva menetelmä ruostumattoman teräksen AISI 304L ja 

automaattiteräksen AISI 12L13 laserhitsaukseen hydrauliventtiilin valmistuksessa. (Li & 

Fontana, 1998, s. 174) 

Kuvassa 12 on esitetty kaavio sekä valokuva venttiilistä. Hydrauliventtiilin hitsattavat 

kappaleet olivat sylinterinmuotoisia, niiden seinämäpaksuus oli 0,9 mm ja halkaisija 18 mm. 

Lisäksi automaattiteräksestä valmistetut kappaleet oli pinnoitettu mangaanifosfaatilla 

kulutuskestävyyden parantamiseksi. Pinnoitteen paksuus oli noin 50 µm. Ongelmana 

valmistuksessa oli kapea, 0,15 mm, väli venttiilin sylinterin ja sen sisällä liikkuvan kappaleen 

välillä. Hitsausmenetelmä ei saanut vaikuttaa venttiilin sisällä liikkuvaan kappaleeseen, jolloin 

tunkeuma täytyi hallita erittäin tarkasti. (Li & Fontana 1998, s. 175-176, 180) 

AISI 12L13:n hitsaus laserilla aiheutti huomattavan määrän huokosia, jotka syntyivät lyijyn 

höyrystymisestä. Rikki, fosfori ja lyijy eivät liukene rautaan vaan muodostavat yhdisteitä, joilla 

on matala sulamispiste. Tämä puolestaan aiheuttaa kuumahalkeilua ja mikrohalkeamia 

HAZiin. Tavoitteena oli sulattaa enemmän ruostumatonta terästä, jolloin rikin, fosforin ja lyijyn 

määrä hitsissä vähenisi. Lasersäteen kohdistus rst:n puolelle vähensi epäedullisten 

yhdisteiden syntymistä ja 0,12 mm:n siirrolla pystyttiin eliminoimaan jähmettymishalkeamien 

syntyminen. Lasersäteen kohdistus ei kuitenkaan poistanut HAZiin syntyviä mikrohalkeamia. 

Muuttamalla lasersäteen kohdistuskulmaa 15° kohtisuorasta pystyttiin vähentämään 
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automaattiteräksen sekä mangaanifosfaattipinnoitteen sulamista ja seosaineiden määrää 

hitsissä. Lasersäteen kohdistus rst:n puolelle sekä 15°:n kallistus kohtisuorasta poistivat 

kokonaan kuumahalkeilun sekä HAZin mikrohalkeamat. Tunkeuman syvyys kriittisessä 

kohdassa A oli 0,65-0,75 mm. Hitsausparametrit virheettömien hitsien aikaansaamiseksi 

kohdissa A ja B on esitetty taulukossa 4. (Li & Fontana 1998, s. 176-177, 180) 

Lasersäteen kohdistuksella sekä kohdistuskulman muutoksella pystyttiin hallitsemaan 

perusaineiden sulamista ja saamaan aikaan virheetön hitsi. Hitsiaine oli kovempaa ja 

lujempaa kuin kumpikaan perusaineista ja 99,8 % 10 000 koehitsistä täytti kaikki 

mekaanisten ominaisuuksien vaatimukset. Tämän tutkimuksen perusteella laserhitsaus 

soveltuu erinomaisesti vaikeasti hitsattavien materiaalien eripariliitoksiin luotettavuuden, 

toistettavuuden ja korkean hitsilaadun ansiosta. (Li & Fontana 1998, s. 180, 182) 

 

Kuva 12. Kaavio- ja valokuva venttiilin osista (Li & Fontana 1998, s. 181) 
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Taulukko 4. Optimaaliset hitsausparametrit venttiilin hitseille A ja B (Li & Fontana 1998, s. 

177, 181) 

 Teho 

[W] 

Nopeus 

[mm/s] 

Fokuspisteen 

sijainti [mm] 

Kaasunvirtaus, 

helium [l/min] 

Säteen kohdistus 

[mm] 

Kohdistus-

kulma 

A 760 61,26 +0,2 15 0,12 15° 

B 920 61,26 +0,2 15 0,12 15 

5 HITSAUSKOKEET JA TULOKSET 

Työn toinen tavoite oli tutkia lasersäteen kohdistuksen vaikutusta syntyvän hitsin laatuun 

sekä mikrorakenteeseen ja koostumukseen, ja verrata saatuja tuloksia kirjallisuuden 

tarjoamiin tuloksiin. Hitsauskokeissa suoritettiin yhdeksän koehitsiä päittäishitsaamalla 

rakenneterästä S355 ruostumattomaan teräkseen AISI 304. Terästen tarkempaa luokitusta ei 

tunnettu. Hitsaus suoritettiin IPG Photonicsin YLS-5000 kuitulaserilla, jossa käytettiin 

Precitecin laserhitsauspäätä. Hitsattavien levyjen paksuus oli 6 mm ja levyjen välinen 

ilmarako 0 mm. Kokeissa käytetyt hitsausparametrit on esitetty taulukossa 5. Hitsauksessa 

lasersäteen kohdistusta siirrettiin 0,2 mm:n välein railon keskeltä neljä kertaa molempien 

perusaineiden suuntaan, jolloin saatiin yhteensä yhdeksän koehitsiä. Kohdistusta ruostumat-

tomaan teräkseen päin merkitään etumerkillä + ja hiiliteräkseen päin etumerkillä -. 

Taulukko 5. Hitsauskokeissa käytetyt parametrit 

Laserteho kappaleen 

pinnassa [kW] 

Hitsausnopeus 

[m/min] 

Fokuspisteen 

sijainti [mm] 

Fokusetäisyys 

[mm] 

Ilmarako 

[mm] 

4,7 1,5 ±0 250 0 

Koekappaleista valmistettuja hieitä syövytettiin 45 sekuntia Kallingin reagentilla, joka toimi 

melko hyvin sekä hiiliteräkseen että ruostumattomaan teräkseen, vaikkakaan se ei 

syövyttänyt raerajoja. Hieistä otettiin makro- ja mikrorakennekuvia, joiden pohjalta selvitettiin 

hitsien mikrorakennetta ja mahdollisia hitsausvirheitä. Kappaleista suoritettiin myös 

kovuusmittauksia, joiden tulokset on esitelty luvussa 5.2. Lisäksi kappaleille (pl. 0,8 mm:n 

poikkeamat) suoritettiin SEM-EDS-analyysi, jonka tarkoituksena oli selvittää kromin ja 

nikkelin sekoittumista hitseissä sekä määrittää perusaineiden tarkat koostumukset. EDS-

analyysin tulokset on esitetty luvussa 5.3. 
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5.1 Mikrorakenne 

Makro- ja mikrokuvien analyysistä nähdään ensimmäisenä että jo 0,4 mm:n poikkeama 

säteen kohdistuksessa railon keskeltä voi aiheuttaa liitosvirhettä. Liitosvirhe esiintyi 

kappaleessa, jossa säde oli kohdistettu 0,4 mm hiiliteräksen puolelle, mutta sama poikkeama 

ruostumattoman teräksen puolelle ei vielä aiheuttanut liitosvirhettä. Kappaleissa, joissa 

kohdistus oli 0,6 ja 0,8 mm jommankumman perusaineen puolelle esiintyi liitosvirhe melkein 

koko hitsin matkalla. Kuvassa 13 on vasemmalla makrokuva virheettömästä hitsistä +0,2 ja 

oikealla makrokuva hitsistä +0,6, josta liitosvirhe näkyy jo selvästi hiiliteräksen puolella. 

Hitseissä ei esiintynyt muita virheitä muutamia huokosia lukuun ottamatta. 

 

Kuva 13. Makrokuvat hitseistä +0,2 sekä +0,6 

Hitsien mikrorakenne oli suhteellisen hienojakoinen, mutta varsin epähomogeeninen. 

Virheettömissä hitseissä esiintyi useita eri faaseja, ja koska lisäainetta ei käytetty, syntyi 

hitseihin nopean jäähtymisen takia martensiittia. Kuvassa 14 on esitetty kohta hitsiä 

kappaleesta ±0. Kuvassa näkyvät tummemmat alueet ovat martensiittia ja vaaleammat 

alueet ferriittiä ja austeniittia. Mikrorakenteessa on todennäköisesti lisäksi nopean 

jäähtymisen johdosta bainiittia. Muiden virheettömien hitsien mikrorakenne vastaa pääosin 

kuvassa 15 esitettyä. Faasien osuuksissa ei ollut suuria eroja eri hitsien välillä. 

Mikrorakenteissa ei myöskään ollut merkittäviä eroja hitsien juuren ja pinnan tai hitsin eri 

puolien välillä. Kuvassa 16 on mikrorakenne hitsistä -0,2 korkeammalla suurennuksella. 
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Kuva 14. Tyypillinen hitsiaine onnistuneissa hitseissä, tummat alueet martensiittia ja vaaleat 

ferriittiä ja austeniittia 

 

Kuva 15. Mikrorakenne kappaleesta -0,2 suurennuksella 200x 
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Hiiliteräksen puolella HAZissa oli selkeä noin 100 µm:n levyinen karkearakeinen vyöhyke ja 

100-200 µm:n levyinen hienorakeinen vyöhyke. HAZin leveys pieneni kohdistusta 

siirrettäessä ruostumattomaan teräkseen päin. Hiiliteräksen puolella oli myös havaittavissa 

selkeä sularaja. Ruostumattoman teräksen puolella sularaja ei ollut yhtä selkeä eikä 

myöskään selvää HAZia ollut havaittavissa. Ruostumattoman perusaineen ja hitsiaineen 

välillä oli kuitenkin selkeä sekoittumaton vyöhyke (kuva 16), jonka leveys oli noin 10-50 µm. 

Vyöhyke oli leveämpi hitseissä, joissa kohdistus oli ruostumattoman teräksen puolella. 

Sekoittumaton vyöhyke koostui austeniitista ja raerajaferriitistä. 

 

Kuva 16. Sekoittumaton vyöhyke ruostumattoman teräksen ja hitsialueen rajalla 

Virheellisten hitsien, eli hitsit, joissa kohdistus oli -0,4, -0,6, -0,8, +0,6 ja +0,8, hitsiaine 

koostui täysin toisesta perusaineesta. Mikrorakenne oli hitseissä kuitenkin perusaineita 

karkearakeisempi ja epätasaisempi. Käytännössä kohdistuksen ollessa ≥ 0,4 mm 

hiiliteräksen puolelle, hitsiaine koostui pääosin ferriitistä ja perliitistä. Mikrorakenteessa 

esiintyi myös hitsauksen johdosta syntynyttä martensiittia, joka näkyy kuvassa 17 terävinä, 

sälemäisinä muodostumina. Kuvan 17 mikrorakenne on kappaleesta, jossa kohdistus oli -0,4 

mm. Kohdistuksen ollessa ≥ 0,6 mm ruostumattoman teräksen puolelle, hitsiaine koostui 

ferriitistä austeniittipohjalla. Kuvassa 18 on mikrorakenne kappaleesta +0,6. 
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Kuva 17. Hitsiaine kappaleesta -0,4, mikrorakenne ferriittiä, perliittiä ja martensiittia 

 

Kuva 18. Hitsiaine kappaleesta +0,6, mikrorakenne austeniittia ja ferriittiä 
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5.2 Kovuusmittaukset 

Koekappaleista mitattiin Vickers-kovuudet kolmen kilon painolla (HV3). Perusaineiden 

keskimääräiset kovuudet olivat hiiliteräksellä 170HV3 ja ruostumattomalla teräksellä 

190HV3. Hitsiaineen kovuus nousi kun säde kohdistettiin hiiliteräksen puolelle korkeamman 

martensiittipitoisuuden johdosta. Ruostumattoman teräksen puolelle kohdistettaessa kovuus 

puolestaan laski. Virheettömien hitsien kovuus oli suurimmaksi osaksi alueella 350-430HV. 

Kun kohdistus oli maksimissaan ±0,2 mm, keskikovuus oli noin 410HV. Kohdistuksella +0,4 

mm keskikovuus laski jo lähelle 350HV:ä. Kuvassa 19 on esitetty virheettömien hitsien 

kovuusjakaumat perusaineesta perusaineeseen. HAZin kovuudessa ei ollut huomattavaa 

vaihtelua. Onnistuneiden hitsien HAZin keskikovuus oli noin 210HV. Virheellisissä hitseissä 

kovuus vastasi luonnollisesti sen perusaineen kovuutta, josta hitsi koostui. 

 

Kuva 19. Virheettömien hitsien Vickers-kovuusjakaumat  

5.3 EDS-analyysi 

EDS-analyysin päätarkoituksena oli selvittää miten perusaineet sekoittuvat hitsissä. 

Sekoittumista havainnollistettiin mittaamalla hitseistä kromi- ja nikkelipitoisuudet, koska 

kumpaakaan alkuainetta ei ole hiiliteräksessä käytännössä ollenkaan. Kohdistuksella -0,4 

mm hitsin kromi- ja nikkelipitoisuudet ovat lähellä nollaa, mikä tarkoittaa että hitsi on 

käytännössä kokonaan hiiliterästä. Samoin kohdistuksella +0,6 mm hitsin pitoisuudet ovat 

lähellä ruostumatonta terästä ja näin ollen hitsi koostuu kokonaan ruostumattomasta 

150

200

250

300

350

400

450

304 HAZ-
A

HAZ-
F

S355

K
ov

uu
sj

ak
au

m
a 

[H
V

3]
 

-0,2
±0
+0,2
+0,4



 
37 

perusaineesta. Onnistuneissa hitseissä pitoisuudet olivat perusaineiden väliltä. Kuvissa 20 ja 

21 on esitetty onnistuneiden hitsien kromi- ja nikkelipitoisuudet. 

 

Kuva 20. Virheettömien hitsien kromipitoisuuden vaihtelu 

 

Kuva 21. Virheettömien hitsien nikkelipitoisuuden vaihtelu 
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Kohdistuksella ±0 kromi- ja nikkelipitoisuudet olivat suhteellisen tarkasti puolet 

ruostumattoman teräksen pitoisuuksista. Kun sädettä kohdistettiin ruostumattoman teräksen 

puolelle, hitsin pitoisuudet nousivat ja kohdistuksen ollessa hiiliteräksen puolella pitoisuudet 

puolestaan laskivat. Lisäksi kromi- ja nikkelipitoisuudet olivat suhteellisen tasaisia koko hitsin 

alueella. Pitoisuudet laskivat heti ruostumattoman teräksen HAZin kohdalla hitsin 

keskipitoisuuksiin ja putosivat nollaan hiiliteräksen HAZin kohdalla. Tämä osoittaa, että 

perusaineet ovat nopeasta lämpösyklistä huolimatta sekoittuneet toisiinsa. Pitoisuuksissa on 

kuitenkin noin 2-3 prosenttiyksikön eroja hitsien eri kohdissa, joten sekoittuminen ei ole ollut 

täydellistä. Taulukossa 6 esitetty hitsien keskiarvopitoisuudet sekä niistä lasketut 

perusaineiden sekoittumissuhteet eli austeniittisen teräksen osuudet hitseissä. Kuvassa 22 

on Schaeffler-diagrammi, johon on merkitty onnistuneet hitsit. Kromi- ja nikkeliekvivalentit 

laskettiin sekoittumissuhteen avulla perusaineiden seosainepitoisuuksista.  

Taulukko 6. Virheettömien hitsien seosaineiden keskiarvopitoisuudet ja perusaineiden 

sekoittumissuhde (austeniittisen teräksen osuus hitsistä) 

 +0,4 +0,2 ±0 -0,2 

Cr 13,3 12,0 8,8 6,7 

Ni 5,3 4,7 3,5 2,6 

Sekoittumissuhde (%) 71 64 47 35 

EDS-analyysillä määritettiin lisäksi perusaineiden tarkat koostumukset, jotka on esitetty 

taulukossa 7. Koska analyysi ei kuitenkaan anna luotettavaa arvoa hiilipitoisuudelle, on 

näistä tuloksista mahdotonta päätellä käytettyjen perusaineiden tarkkaa luokitusta, sillä eri 

luokkien koostumukset eroavat toisistaan ainoastaan hiilipitoisuudessa. 

Taulukko 7. Perusaineiden seosainepitoisuudet EDS-analyysin perusteella (* taulukkoarvo) 

 C (%) Mn (%) Cr (%) Ni (%) Si (%) Al (%) Mo (%) 

S355 Max. 0,18* 0,59 - - 0,15-0,55* 0,49 - 

AISI 304 0,02-0,04* 1,97 18,37 7,58 0,54 0,44 0,29 
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Kuva 22. Schaeffler-diagrammi, johon merkittynä onnistuneet hitsit 

5.4 Absorptio 

Hitsaustapahtumalle laskettiin absorptio kaavan (1) mukaisesti. Kaavassa käytetyt maksimi- 

ja minimilämpötilat tarkoittavat sularajan ja HAZin sekä HAZin ja perusaineen välisen alueen 

lämpötiloja.  Laskuissa käytetyt lämpötilat ovat teräksen sulamispiste 1528 °C ja austeniitin 

faasimuutoslämpötila 721 °C. Etäisyys näiden lämpötilojen välillä tarkoittaa HAZin leveyttä, 

jonka lukuarvona käytettiin useiden mittausten keskiarvoa. Koska kyseessä oli 

läpitunkeumahitsaus, tunkeuman syvyys oli sama kuin materiaalin paksuus eli 6 mm. 

Teräksen tiheydeksi oletettiin 7,85 g/cm3 ja ominaislämpökapasiteettina käytettiin 

hiiliteräksen lukuarvoa 650 J/kgK (SFS-EN 1993-1-2). Kaavan (1) mukaan absorptioksi 

saadaan onnistuneille hitseille noin 42 %. Hitsien välillä erot olivat käytännössä olemattomat, 

koska HAZin leveys oli likimain sama kaikissa kappaleissa. Absorption arvo 42 % vastaa 

hyvin Ahmadin ja Kujanpään (2009) tutkimuksessa saatuja hiiliterästen absorption arvoja. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yleensä eripariliitoksen tavoitteena on saada austeniittis-ferriittinen mikrorakenne, jolloin 

lasersäteen kohdistusta siirretään austeniittisen teräksen puolelle. Tässä tutkimuksessa 0,4 

mm oli suurin poikkeama, jolla saatiin aikaan liitosvirheetön hitsi. Useissa muissa 

tutkimuksissa kohdistusta on siirretty noin 0,1-0,5 mm ruostumattoman teräksen puolelle 

hyväksyttävän mikrorakenteen aikaansaamiseksi. Lasersäteen kohdistus riippuu olennaisesti 

käytetyistä materiaaleista ja niiden sisältämistä seosaineista sekä halutusta hitsiaineen 

mikrorakenteesta. Tässä tutkimuksessa kohdistusta siirrettiin 0,2 mm:n välein liitosvirheen 

syntyessä kohdistuksella +0,6 mm, joten yläraja kohdistuksessa vaikuttaisi näillä 

materiaaleilla olevan noin +0,4-0,5 mm. Todennäköisesti pienemmillä kohdistuksen siirroilla 

olisi saatu tarkempia tuloksia kyseisten materiaalien toleransseista lasersäteen 

kohdistukselle. Kirjallisuuden tutkimusten perusteella kuitenkin noin 0,1-0,2 mm:n kohdistus 

austeniittisen teräksen puolelle vaikuttaa positiivisesti hitsin mikrorakenteeseen terästen 

austeniitti-ferriitti-eripariliitoksissa. Kohdistuksen siirto ferriittisen teräksen puolelle vaikuttaa 

luonnollisesti negatiivisesti hitsin seosainepitoisuuksiin ja ominaisuuksiin. 

Kaikissa työn tutkimuksen hitseissä mikrorakenne oli pääpiirteittäin samanlainen. Hitsiaine 

koostui martensiitista ja ferriitistä sekä mahdollisesti austeniitista ja bainiitista. Myös 

kirjallisuuden tutkimuksissa on saatu vastaavia tuloksia laserhitsatuille kappaleille. Lisäksi, 

kuten useissa tutkimuksissa mainittiin, lisäaineettomassa laserhitsauksessa eripariliitokseen 

syntyy väistämättä martensiittia nopean jäähtymisen seurauksena. Mikrorakennekuvien 

perusteella kappaleiden mikrorakenteissa ei ollut suuria eroja eri faasien osuuksissa eri 

lasersäteen kohdistuksilla. Martensiittipitoisuus oli hieman suurempi ja hitsiaine hieman 

epätasaisempaa ja karkeampaa, kun kohdistus oli hiiliteräksen puolella.  

Tutkimuksessa hitsien kovuuksissa oli keskimäärin 80HV:n ero kohdistusten -0,2 ja +0,4 

välillä, mikä toisaalta viittaa suurempaan martensiittipitoisuuden vaihteluun. Kovuudessa ei 

ollut merkittävää eroa hitsin eri puolien välillä, mikä näkyy myös EDS-analyysin 

seosainepitoisuuksissa. Kovuusmittaukset otettiin läheltä hitsin pintaa, joten eroa hitsin 

syvyyssuunnassa ei tutkittu. Kirjallisuuden tutkimuksissa kovuusarvot ovat kuitenkin 

vaihdelleet myös hitsin syvyyssuunnassa, mikä kuvastaa jälleen epätasaista sekoittumista. 

Tutkimuksissa on lisäksi saatu ristiriitaisia tuloksia kovuuden vaihtelusta hitsin 

syvyyssuunnassa. Joissain tutkimuksissa kovuus oli alhaisempi hitsin pinnassa kuin 

juuressa, kun taas toisissa tutkimuksissa saatiin päinvastaisia havaintoja. Kaikissa työn 

tutkimuksen kappaleissa hitsiaineen keskikovuus oli joka tapauksessa yli 350HV, 

maksimikovuuden ollessa 436HV kappaleessa -0,2. Korkeat kovuusarvot ja 
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martensiittipitoisuudet olivat odotettuja ja vastasivat kirjallisuuden tutkimuksissa saatuja 

arvoja, mutta saattavat haitata hitsin mekaanisia ja termisiä ominaisuuksia sekä 

käytettävyyttä esimerkiksi korkeissa lämpötiloissa. Hitsien mekaanisia ominaisuuksia ei tässä 

tutkimuksessa testattu, mutta kirjallisuuden tutkimuksissa on saatu pääsääntöisesti 

positiivisia tuloksia laserhitsattujen eripariliitosten mekaanisista ominaisuuksista.  

Kuten useissa tutkimuksissa mainittiin, lisäaineen käyttö on helpoin tapa vaikuttaa 

hitsiaineeseen ja lähestulkoon ainoa tapa saada täysin austeniittinen hitsiaine ilman 

martensiittia. Kaul et al. (2005) saivat ohutlevyjen hitsausta koskevassa tutkimuksessa 

täysausteniittisen hitsiaineen aikaiseksi ilman lisäainetta suorittamalla hitsauksen 

typpiatmosfäärissä. Myös kahden laserin käyttäminen molemmilta puolin hitsauksessa on 

antanut lupaavia tuloksia mikrorakenteen ja hitsin laadun parantamiseksi. Kyseisten 

tekniikoiden soveltaminen käytäntöön on varmasti eräs potentiaalinen tutkimuskohde. 

EDS-analyysin kromi- ja nikkelipitoisuuskuvaajista (kuvat 20 ja 21) nähdään perusaineiden 

sekoittumisen olevan suhteellisen epätasaista hitsiaineessa. Epätasaisuus johtuu 

todennäköisesti nopeasta jähmettymisestä sekä siitä, että laserhitsauksessa ei ole 

magneettisia sekoittavia voimia toisin kuin kaarihitsauksessa. Seosainepitoisuudet ovat 

kuitenkin hieman tasaisempia kohdistuksen ollessa hiiliteräksen puolella. Kohdistuksella +0,4 

kromi- ja nikkelipitoisuudet vaihtelevat hitsin alueella kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä, 

mutta kohdistuksella -0,2 vaihtelua on enää noin yksi prosenttiyksikkö. Myös pitoisuuksien 

keskihajonta laskee hieman kohdistuksen siirtyessä ruostumattomasta teräksestä 

hiiliteräkseen. Kirjallisuuden tutkimuksissa ei kuitenkaan ole riittävää tietoa lasersäteen 

kohdistuksen vaikutuksesta hitsiaineen sekoittumiseen vahvistamaan tätä havaintoa. Kaul et 

al. (2005) saivat tutkimuksessaan lasersäteen kohdistuksella +0,2 mm aikaan tasaisemman 

mikrorakenteen kuin kohdistuksen ollessa hitsirailon keskellä, mutta kyseisessä 

tutkimuksessa käytettiin erilaisia materiaaleja kuin tässä tutkimuksessa. Oletettavasti 

kuitenkin terästen erilaiset lämpöominaisuudet, kuten lämmönjohtavuus ja lämpökapasiteetti 

vaikuttavat hitsisulan sekoittumiseen ja jähmettymisnopeuteen ja sitä kautta lopulliseen 

mikrorakenteeseen. 

Tutkimuksessa seosaineiden sekoittumisessa ei ollut havaittavaa eroa hitsin eri puolien 

välillä. Joissain tutkimuksissa seosainepitoisuudet ovat laskeneet ferriittisen teräksen 

puolella hitsiä, mutta näissä tapauksissa sekoittuminen on todennäköisesti ollut vielä 

heikompaa. Sekoittumista hitsin syvyyssuunnassa ei tutkittu, mutta siitä on saatu 

kirjallisuuden tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Sekoittuminen saattaa siis olla parempaa 

joko hitsin pinnan tai juuren lähellä. Lisäksi kirjallisuuden tutkimuksissa, joissa sekoittuminen 
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on ollut tasaisempaa, perusaineiden seosainepitoisuudet ovat olleet lähempänä toisiaan. 

Myös lisäaineen käytöllä on vaikutusta hitsiaineen tasaisuuteen. Yleisesti ottaen 

seosainepitoisuuksien vaihtelu hitsissä riippuu oleellisesti perusaineista, lisäaineista ja 

useista hitsausparametreistä sekä näiden tekijöiden vuorovaikutuksista. Eräitä 

jatkotutkimuskohteita voisivat olla esimerkiksi lasersäteen kohdistuksen ja lämmöntuonnin 

vaikutukset hitsisulan sekoittumiseen. 

7 YHTEENVETO 

Metallien eripariliitoksia voidaan muodostaa useista eri materiaalikombinaatioista, mutta 

useissa sovelluksissa käytetään terästen eripariliitoksia. Tärkeimpiä sovelluskohteita ovat 

voimalaitoskomponentit sekä auto-, kuljetus-, kemian- ja elektroniikkateollisuus. Yleisimpiä 

terästen eripariliitoksia ovat austeniitti-ferriitti-liitokset, esimerkiksi austeniittisen ruostumatto-

man teräksen ja kuumalujan teräksen liitokset. Tällaisia liitoksia voi olla voimalaitoksissa 

kymmeniä tuhansia, esimerkiksi putkistoissa, kattiloissa ja lämmönvaihtimissa. 

Eripariliitokset ovat haastavampia hitsata kuin tavalliset liitokset, koska materiaalien 

kemialliset, fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet poikkeavat usein toisistaan. Suurimpia 

ongelmia aiheuttavat eriävät lämmönjohtavuudet, lämpölaajenemiskertoimet, sulamis-

pisteiden ja seosainepitoisuuksien erot sekä materiaalien alhainen sekoittuvuus toisiinsa. 

Nämä tekijät saattavat aiheuttaa hitsissä jäännösjännityksiä, halkeilua, haurastumista ja 

mekaanisten, termisten tai korroosio-ominaisuuksien heikkenemistä. Yleisiä ongelmia 

terästen eripariliitoksissa ovat kylmä- ja kuumahalkeilu, martensiitin muodostuminen, 

haurastuminen, hiilen diffuusio ja terminen väsyminen. 

Eripariliitoksessa tärkein alue on hitsiaine, joka koostuu molemmista perusaineista sekä 

mahdollisesta lisäaineesta. Tärkein asia hitsauksen onnistumisen kannalta on sekoittumisen 

hallinta, joka määrittää hitsiaineen mikrorakenteen ja ominaisuudet. Sekoittumiseen voidaan 

vaikuttaa hitsausparametreillä sekä lisäaineella. Terästen eripariliitoksissa käytetään sekä 

täysausteniittisia, austeniittis-ferriittisiä että nikkelivaltaisia täysausteniittisia lisäaineita. 

Yleensä lisäaineet ovat yliseostettuja materiaalien sekoittumisesta johtuvan hitsiaineen 

laimenemisen kompensoimiseksi. Usein käytetään myös nikkelivaltaisia lisäaineita, koska ne 

parantavat oleellisesti hitsiaineen ominaisuuksia ja vähentävät hitsausvirheiden syntymistä. 

Eripariliitosten hitsiaineen koostumuksen ennustamiseen käytetään erilaisia Schaeffler-

diagrammeja, viimeisimpänä WRC-1992-diagrammi. Niillä pystytään perusaineiden ja 

lisäaineen koostumuksen sekä sekoittumissuhteen avulla ennustamaan hitsiaineen 

koostumusta ja välttämään hitsausvirheitä. 
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Laserhitsauksella on useita etuja kaarihitsaukseen nähden, kuten matala lämmöntuonti, 

pienet muodonmuutokset ja jännitykset, suuri hitsausnopeus, joustavuus ja korkea hitsilaatu. 

Lisäksi tietyt ominaisuudet korostuvat erityisesti eripariliitosten hitsauksessa. Laser-

hitsauksessa ei ole magneettisia voimia, jotka vaikuttaisivat energiantuontiin ja sitä myötä 

hitsin sekoittumiseen. Prosessiparametrejä, kuten lasersäteen kohdistusta ja energiantuontia 

pystytään kontrolloimaan erittäin tarkasti, mikä helpottaa hitsiaineen koostumuksen hallintaa 

ja lieventää materiaalien eriävistä termisistä ominaisuuksista johtuvia ongelmia. Myös korkea 

jäähtymisnopeus vähentää epäedullisten yhdisteiden syntymistä ja vähentää kuuma-

halkeiluriskiä. Toisaalta nopea jäähtyminen ja jähmettyminen vaikeuttavat hitsin koostu-

muksen ennustamista ja heikentävät hitsisulan sekoittumista. Tämä voi vaikeuttaa sopivan 

ferriittipitoisuuden aikaansaamista ja johtaa epätasaiseen mikrorakenteeseen hitsissä. 

Laserhitsatuissa terästen eripariliitoksissa hitsiaineen mikrorakenne on usein epätasainen 

johtuen hitsisulan nopeasta jähmettymisestä ja heikosta sekoittumisesta. Lisäksi korkea 

jäähtymisnopeus aiheuttaa hitsiin väistämättä martensiittia ja nostaa kovuuden usein yli 

400HV:n. Lasersäteen kohdistuksella pystytään jossain määrin vaikuttamaan hitsiaineen 

koostumukseen sekä hitsin ominaisuuksiin. Yleisesti ottaen parhaat tulokset saadaan 

kohdistamalla lasersäde noin 0,1-0,2 mm austeniittisen teräksen puolelle. Tämä nostaa hitsin 

seosainepitoisuutta, erityisesti nikkelipitoisuutta, mikä puolestaan nostaa austeniitin määrää 

hitsissä. Oikealla kohdistuksella saadaan myös tasaisempi ja hienojakoisempi mikrorakenne. 

Useissa sovelluksissa optimaalinen mikrorakenne on austeniittinen, jossa on lisäksi hieman 

ferriittiä kuumahalkeilun ehkäisemiseksi. Austeniittinen mikrorakenne ja alhaisempi kovuus 

saavutetaan kuitenkin käytännössä ainoastaan sopivalla nikkelivaltaisella lisäaineella. Myös 

typpisuojakaasun käytöllä on saatu aikaan austeniittinen hitsiaine ilman lisäaineen käyttöä. 

Laserhitsattujen eripariliitosten mekaaniset ominaisuudet ovat pääsääntöisesti korkeat. 

Oikeilla hitsausparametreillä sekä sopivalla lisäaineen käytöllä laserhitsauksella saavutetaan 

erinomainen hitsilaatu terästen austeniitti-ferriitti-eripariliitoksissa. 
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