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SYMBOLILUETTELO 

 

CET   Hiiliekvivalentti [%] 

CS Myöstöhalkeilualttius [%] 

d Aineenpaksuus [mm] 

 HD Vetypitoisuus [mm/100g] 

Mf Martensiittireaktion loppumislämpötila [°C] 

Ms  Martensiittireaktion alkamislämpötila [°C] 

Q Lämmöntuonti [kJ/mm] 

pCETT    CET:stä riippuva esikuumennuslämpötila [°C] 

Tpd  Aineenpaksuudesta d riippuva esikuumennuslämpötila [°C] 

TpHD  Vetypitoisuudesta HD riippuva esikuumennuslämpötila [°C] 

TpQ   Lämmöntuonnista Q riippuva esikuumennuslämpötila [°C] 

UCS Kuumahalkeilu alttiuden arvioiminen [%] 
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1. JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksen on perehtyä hammaspyörän hampaan täytehitsaukseen. Ennen 

hitsausta on selvitettävä hammaspyörän materiaali sekä mikrorakenne, jonka perusteella 

tutkitaan hitsattavuutta. Työtä voidaan soveltaa teollisuudessa korjaushitsauksiin, jos laite 

on saatava nopeasti toimintakuntoon tai uuden hammaspyörän hankinta on mahdotonta tai 

kallista. Työssä perehdytään lähinnä hitsausprosessin onnistumiseen ja hammaspyörässä 

tapahtuviin mikrorakennemuutoksiin sekä kerrotaan erilaisia hitsausmenetelmiä 

lopputuloksen parantamiseksi.  

Työn alussa kerrotaan lyhyesti hammaspyörän seostuksen selvittämisestä, joka on 

oleellinen osa hitsausparametrien valinnassa ja hitsauksen onnistumisessa. Seostuksen 

selvittämiseen on useita keinoja, joista paras ja tarkin menetelmä on etsiä hammaspyörän 

valmistajan ainestodistus. Yleensä se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska hammaspyörän 

alkuperää ei tunneta. Tässä työssä on käytetty esimerkkinä Valmet 361-traktorin perän 

hammaspyörää, josta on murtunut hammas kovassa rasituksessa. 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoite on selvittää hammaspyörän materiaali sekä tutkia erilaisia keinoja täytehitsata 

hammas käyttäen erilaisia lisäaineita sekä lämpökäsittelyjä. Hampaan uudelleenmuotoilua 

ei tässä työssä käsitellä, sillä se riippuu täysin käytettävissä olevista työkaluista sekä 

halutusta laadusta. 
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2. MATERIAALIN SELVITYS 

 

Esimerkkihammaspyörästä ei ole saatavilla ainestodistusta, joten seostus on selvitettävä 

muulla menetelmällä. Koska hammaspyörästä voidaan irroittaa näyte, tarkin keino selvittää 

seostus on elektronimikroskoopin avulla. 

  

2.1 Elektronimikroskooppianalyysi 

Elektronimikroskoopissa elektronisuihku saadaan aikaiseksi elektronitykillä, jonka sisällä 

vallitsee tyhjiö. Tyhjiössä on hehkulanka, josta irtoaa suurjännitteen avulla elektroneja. 

Elektronit pommittavat tyhjiössä olevan kappaleen pintaa, jolloin pinnan materiaalista 

riippuen syntyy eri aallonpituisia röntgensäteitä. Näistä säteistä voidaan tulkita kappaleen 

seostus. Menetelmällä ei kuitenkaan saada selville hiilen todellista määrää, sillä ilmassa 

olevat epäpuhtaudet sotkevat mittausta. (Egerton 2005, s. 11-12.) 

Elektronimikroskooppianalyysissä huomattiin seostuksen vaihtelevan eri kohdissa 

kappaletta. Huomattiin, että hampaan reunalla on eri seostus kuin hampaan keskellä. 

Kuvassa 1 on elektronmikroskoopilla otettujen näytteiden kohdat hampaassa. Taulukossa 1 

on esitetty hampaan seostus keskeltä ja taulukossa 2 reunoilta. 

 

Kuva 1. Hampaan seostuksen mittauskohdat 
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Taulukko 1. Hampaan keskeltä mitattu seostus 

Seosaine 2 [%] 3 [%] 4 [%] 5 [%] Keskiarvo 

Hiili 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 

Alumiini 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

Pii 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Kromi 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Mangaani 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 

Rauta 95,8 96,0 95,8 95,8 95,8 

Molybdeeni 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

 

 

Taulukko 2. Hampaan reunalta mitattu seostus 

Seosaine 1 [%] 6 [%] 7 [%] Keskiarvo 

Hiili 1,1 1,2 1,2 1,2 

Alumiini 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pii 0,8 0,9 0,9 0,9 

Kromi 0,2 0,3 0,2 0,2 

Mangaani 0,6 0,7 0,7 0,7 

Rauta 96,7 96,5 96,5 96,6 

Molybdeeni 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Taulukoista nähdään, että hampaan keskellä on selvästi enemmän seosaineita kuin reunalla. 

Muun muassa kromipitoisuus on yli viisinkertainen ja reunoilla ei ole molybdeenia 

ollenkaan. Tämä selittyy vain sillä, että kyseistä hammasta on valmistusvaiheessa jouduttu 

hitsaamaan, jolloin seostus vaihtelee lisäaineen ja perusaineen välillä.  

 

2.2 Mikrorakenne 

Täytehitsatussa hampaassa mikrorakenteet vaihtelivat suuresti, joten mikrorakennekuvat ja 

kovuuskokeet ovat otettu toisesta hampaasta. Uudesta hampaasta ei ole tehty 

elektronimikroskooppianalyysia, mutta mikrorakenne ei vaihtele niin paljon kuin 

ensimmäisessä hampaassa, joten seostuksen voidaan olettaa pysyvän vakiona koko 
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hampaan alalla. Kuvassa 2 on esitetty mikrokuvien kuvauspaikat. Kuvasta näkyy myös 

hyvin hampaan kylkeen suoritetun pintakarkaisun vaikutus. Pintakarkaisumenetelmänä on 

todennäköisesti käytetty liekkikarkaisua, jolla on saatu hampaan pinnan kovuutta 

kasvatettua. Jotta mikrorakenne saatiin näkyviin, syövyttettiin hiettä 4 %:ssa Nital-hapossa 

noin 10 sekuntia.  

 

 

Kuva 2. Mikrokuvien paikat hampaassa, kuvat 3 ja 4 

 

Kuvassa 3 mikrorakenne on martensiittia. Martensiitti on saatu aikaiseksi 

karkaisukäsittelyn avulla. Hampaan sisustan ja hammaspyörän rungon mikrorakenne on 

päästömartensiittia (kuva 4).  
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Kuva 3. Martensiittinen mikrorakennerakenne hampaan pinnassa 500 x suurennuksella 

 

 

Kuva 4. Päästömartensiittinen mikrorakenne hampaan sisustassa 500 x suurennuksella 
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2.3 Kovuuskokeen tulokset 

Kovuuskoe suoritettiin Vickersin kovuuskokeella 10 kg painolla (HV 10). Kovuudet 

vaihtelivat suuresti päästömartensiittin ja hampaan kyljen martensiitin välillä. 

Kovuusmittaustulokset on esitetty taulukossa 3 ja paikat kuvassa 5. 

 

.Taulukko 3. Kovuusmittaustulokset  

Mittauskohta Kovuus [HV10] 

1 446 

2 236 

3 599 

4 554 

5 548 

6 164 

 

 

 

Kuva 5. Kovuuskokeiden mittauspaikat                   
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2.4 Hammaspyörän materiaalin tunnistus 

Koska elektronimikroskooppianalyysissä näytteenä oli täytehitsattu hammas, ei analyysin 

seostukseen voi täysin luottaa. Perusaineen kovuus (noin 230 HV) vastaa äärimmilleen 

nuorrutettua nuorrutusterästä. Elektronimikroskoopilla hampaan keskeltä mitatun 

seostuksen perusteella (taulukko 1) materiaali voisi olla esimerkiksi nuorrutusteräs 

42CrMo4. Taulukossa 4 on esitetty teräksen 42CrMo4 standardin mukainen seostus. 

Elekrtonimikroskooppianalyysyssa saatu hiilipitoisuus ei pidä paikkaansa epäpuhtauksien 

takia, joten hiilipitoisuuksia ei voida suoraan verrata keskenään. (Metalliteollisuuden 

Keskusliitto 2001, s. 115.) 

 

Taulukko 4. Nuorrutusteräksen 42CrMo4 seostus (Metalliteollisuuden Keskusliitto 2001, s. 

115). 

Teräs C Si max Mn P max S max Cr Mo 

42CrMo4 0,38-0,45 0,4 0,6-0,9 0,025 0,035 0,9-1,2 0,15-0,3 
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3. ONGELMAT HITSAUSPROSESSIN AIKANA 

 

Seuraavaksi käsitellään erilaisia ongelmia nuorrutusteräksien hitsauksessa. 

Nuorrutusterästen lujuus on käytännössä saatu aikaan seostusta lisäämällä ja 

lämpökäsittelemällä. Seosaineet saattavat aiheuttaa liiallista karkenemista tuoden erilaisia 

ongelmia hitsaukseen. (Rautaruukki steel 2003, s. 37.) 

 

3.1 Kylmähalkeilu 

Kylmä- eli vetyhalkeama on vedyn aiheuttama halkeama hitsissä. Kylmähalkeamalle on 

tyypillistä syntyä alle 150 ˚C:ssa tai vasta huoneenlämpötilassa jopa vuorokauden kuluttua. 

Kylmähalkeamat ovat yleisiä karkenevissa teräksissä, joissa karkenevuus saadaan aikaan 

seosaineilla. Esimerkki tällaisesta teräksestä on muun muassa nuorrutusteräs. 

Kylmähalkeamia syntyy tyypillisesti palonalasina halkeamina HAZ:iin, juureen tai 

sularajalle. Kuvassa 6 on esitetty erilaisia kylmähalkeilutyyppejä. (Lukkari 2001, s. 8.) 

 

Kuva 6. Kylmähalkeilutyyppejä (Lukkari 2001, s. 8). 
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Kylmähalkeilun aiheuttajia ovat hauras mikrorakenne, vedyn määrä hitsissä sekä 

jännitystila. Eniten kylmähalkeilua näistä tekijöistä aiheuttaa vety, jonka määrää voidaan 

tietyin edellytyksin hallita hitsissä. Vetyä hitsiin tulee lähinnä kosteudesta railon pinnalta 

sekä lisäaineesta. Tämän takia lisäaineet on syytä kuivat hyvin ennen käyttöä ja säilyttää 

kuivassa ja lämpimässä varastossa. Austeniittiin vedyn liukoisuus on huomattavasti 

suurempi kuin ferriittiseen rakenteeseen. Hitsin jäähtyessä austeniittisesta ferriittiseksi vety 

ei enää kykene liukenemaan ferriittiin ja hitsistä tulee altis kylmähalkeilulle. (Lukkari 2001, 

s. 8.) 

 

3.1.1 Hiiliekvivalentti  

Nuorrutusteräksillä kylmähalkeilualttiutta voidaan arvioida hiiliekvivalentin avulla. 

Hiiliekvivalentin perusteella voidaan määrätä mahdollisesti tarvittavan esilämmityksen 

lämpötila. Kaavalla 1 voidaan laskea hiiliekvivalentti CET, jonka perusteella 

esilämmityksen tarvetta voidaan arvioida kaavalla 2. CET:n pätevyysalue tutkittavan 

materiaalin seosaineiden suhteen on ilmoitettu taulukossa 5. (SFS-EN 1011-2, s. 58.) 

 

402010

NiCuCrMoMn
CCET 





     (1) 

 

Taulukko 5. Raja-arvot CET:n pätevyysalueelle (SFS-EN 1011-2, s. 58). 

Seosaine C Si Mn Cr Cu 
 Pitoisuus [%] 0,05-0,32 max. 0,8 0,5-1,9 max. 1,5 max. 0,7 
 Seosaine Mo Nb Ni Ti V B 

Pitoisuus [%] max 0,75 max 0,75 max. 2,5 max. 0,12 max. 0,18 max. 0,005 

 

Esikuumennuslämpötila pCETT  riippuu hiiliekvivalentista CET kaavan 2 mukaisesti. Lisäksi 

täytyy huomioida, että hiiliekvivalentti CET:n arvo laskettuna perusaineen mukaan täytyy 
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ylittää hitsiaineen CET-arvon 0,03 %:lla. Muuten CET lasketaan hitsiaineen seostuksen 

mukaan lisäten lopputulokseen vielä 0,03 %. (SFS-EN 1011-2, s. 58, 66.) 

 

C150750  CETTpCET      (2) 

 

3.1.2 Aineenpaksuus 

Myös aineenpaksuus vaikuttaa esikuumennuslämpötilaa valittaessa. Ohuiden 

aineenpaksuuksien vaikutus esikuumennuslämpötilaan on negatiivinen, kun taas suuret 

aineenpaksuudet kasvattavat esikuumennuslämpötilaa. Kuvassa 7 on esitetty 

aineenpaksuuden d vaikutus esikuumennuslämpötilaan Tpd. (SFS-EN 1011-2, s. 60.) 

 

Kuva 7. Aineenpaksuuden vaikutus esikuumennuslämpötilaan (SFS-EN 1011-2, s. 60). 

 

3.1.3 Vetypitoisuus 

Vetypitoisuudella on suuri merkitys kylmähalkeiluriskiin. Vetypitoisuus määritetään 

vetyasteikon perusteella. Taulukossa 6 on esitetty vetyasteikon vetypitoisuuksien määrät. 

Esimerkiksi emäspäällysteiselle puikolle asteikolta valitaan B-D riippuen puikkojen 
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säilytystavasta ja hitsausolosuhteista. Rutiilipuikoille käytetään aina asteikkoa A. Kuvassa 

8 on esitetty vetypitoisuuden HD vaikutus esikuumennuslämpötilaan TpHD. (SFS-EN 1011-

2, s. 62.) 

 

Taulukko 6. Vetyasteikko (SFS-EN 1011-2, s. 28).   

Hitsiaineen vetypitoisuus  
[mm/100g] Vetyasteikko 

> 15 A 

10 ≤ 15 B 

5 ≤ 10  C 

3 ≤ 5 D 

≤ 3 E 

 

 

  

Kuva 8. Vetypitoisuuden vaikutus esikuumennuslämpötilaan (SFS-EN 1011-2, s. 62). 

 

3.1.4 Lämmöntuonti 

Lämmöntuonti vaikuttaa myös esikuumennuslämpötilaan joko nostavasti tai laskevasti. 

Pienellä lämmöntuonnilla kappaletta joudutaan lämmittämään enemmän ja suurella 

lämmöntuonnilla esikuumennusta voidaan vähentää. Lämmöntuonnin vaikutus 
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esikuumennuslämpötilaan on myös verrannollinen hiiliekvivalentin arvoon. Kuvassa 9 on 

esitetty esikuumennuslämpötila TpQ lämmöntuonnin Q funktiona kolmella eri 

hiiliekvivalentilla. Esikuumennuslämpötila voidaan myös laskea suoraan kaavalla 3, jos 

hiiliekvivalentin arvo poikkeaa paljon kuvassa esitetyistä. (SFS-EN 1011-2, s. 62.) 

 

  32533253  CETQCETTpQ     (3) 

 

 

Kuva 9. Lämmöntuonnin vaikutus esikuumennuslämpötilaan (SFS-EN 1011-2, s. 64). 

 

3.1.5 Lopullinen esikuumennuslämpötila  

Lopullista esikuumennusta laskettaessa täytyy ottaa huomioon kaikki edellä mainitut 

tekijät. Esikuumennus Tp saadaan laskettua kaavasta 4. (SFS-EN 1011-2, s. 68.) 

 

pQpHDpdpCETp TTTTT      (4)
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3.2 Kuumahalkeilu 

Kuumahalkeama eli jähmettymislohkeama syntyy yleensä hitsin keskilinjalle tai sularajalle 

pitkittäin jähmettymisen yhteydessä. Myös poikittaiset halkeamat hitsin 

muutosvyöhykkeellä ovat mahdollisia. Kuumahalkeama voi jäädä hitsin sisään, jolloin sen 

havaitseminen paljaalla silmällä on vaikeaa. Pintaan syntynyt halkeama on helppo 

tunnistaa, sillä halkeaman murtopinta on sinertävä ja hapettunut, koska murtuma syntyy 

hitsin ollessa vielä kuuma. (Lukkari 2001, s. 6.) 

Kuumahalkeilun syntymiseen on useita syitä. Liian suuri poikittainen jännitys 

jähmettymisen aikana voi laukaista kuumahalkeaman. Suuria jännityksiä aiheuttaa esim. 

railon väärä syvyys/leveys-suhde (kuva 10). Railon syvyys/leveys-suhde ei saisi ylittää 

suhdetta 2:1. Kapeassa ja syvässä railossa sula jähmettyy reunoilta keskelle päin, törmäten 

palon keskellä. Tällöin hitsin jähmettymisen loppuvaiheessa palon keskelle voi suotautua 

epäpuhtauksia (rikki, fosfori) luoden halkeamalle otolliset olosuhteet. Myös hiilen suuri 

sekoittumisaste perusaineen kanssa lisää halkeilutaipumusta.  Pienahitsiin kuumahalkeama 

voi syntyä myös liiallisen railon koveruuden takia, eikä hitsi kestä kokoonpuristumisesta 

syntyviä jännityksiä. (Rautaruukki steel 2003, s. 44; Lukkari 2001, s. 6.) 

 

Kuva 10. Railon syvyys/leveys-suhde (Lukkari 2001, s. 6). 
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Kuumahalkeilualttiuden arvioimiseen on kehitetty kaavan 4 mukainen yhtälö UCS. Yhtälö 

on kehitetty jauhekaarihitsaukseen hiili- ja mangaaniteräksille, mutta sitä voidaan soveltaa 

myös muille ferriittisille teräksille ja muille hitsausmenetelmille. Kun UCS arvo on alle 10, 

taipumus kuumahalkeiluun on pieni. Arvon ollessa yli 30, on teräksellä taipumusta 

kuumahalkeiluun. Taulukossa 7 on esitetty UCS-kaavan pätevyysalue. (SFS-EN 1011-2, s. 

92; Rautaruukki steel 2003, s. 44.) 

 

14,53,124575190230  MnSiNbPSCUCS   (4) 

 

Taulukko 7. UCS-kaavan pätevyysalue (Rautaruukki steel 2003, s. 45). 

Aine Pitoisuus [%] Aine                       Pitoisuus [%]                                                   

C 0,03-0,23 Mo Max. 0,4 

S 0,01-0,05 V Max. 0,07 

P 0,01-0,045 Cu Max. 0,3 

SI 0,15-0,65 Ti Max. 0,02 

Mn 0,45-1,6 Al Max. 0,03 

Nb 0-0,07 B Max. 0,002 

Ni Max. 1 Pb Max. 0,01 

Cr Max. 0,5 Co Max. 0,03 

 

Kuumahalkeilualttiutta voidaan arvioida myös epäpuhtauksien määrästä. Jos rikkiä on 

seostettu enintään 0,03 % tai rikin ja fosforin yhteenlaskettu määrä on alle 0,035-0,040 %, 

on alttius kuumahalkeilulle vähäinen. Raja-arvot ylitettäessä alttius kuumahalkeiluun 

kasvaa. Mangaanin seostaminen teräkseen vähentää kuumahalkeilualttiutta, sillä mangaani 

sitoo itseensä rikkiä muodostaen mangaanisulfideja. Mangaanin suhde rikkiin tulisi olla 

suurempi kuin 30-40. (Martikainen 2011, s. 103.) 
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3.3 Lamellirepeily 

Lamellirepeily syntyy yleensä levymateriaaleihin paksuussuuntaisten jännitysten takia. 

Jännitykset repivät materiaalin auki, jos materiaalin sisällä on paljon nauhamaisia ei-

metallisia sulkeumia jonossa. Materiaalin lamellirepeilyherkkyyttä voidaan mitata 

standardissa SFS-EN 10164 esitetyn vetokokeen avulla. Matalahappisissa teräksissä 

(alumiinikäsitellyt ja tyhjiökäsitellyt) herkkyyttä voidaan arvioida myös rikkipitoisuuden 

avulla. Rikin määrästä voidaan päätellä sulkeumien määrän, josta teräksen 

lamellirepeilyherkkyys on riippuvainen. Rikkipitoisuuden ollessa alle 0,005% on 

lamellirepeilyriski vähäinen. Lamellirepeämää esiintyy pääasiassa levyjen T-hitseissä 

suurien muodostuvien jännitysten takia. (SFS-EN 1011-2, s. 96.) 

 

3.4 Myöstöhalkeilu 

Myöstöhalkeilu esiintyy tavallisesti muutosvyöhykkeellä pitkittäisenä tai poikittaisena 

halkeamana myöstöhehkutuksen aikana. Halkeama voi myös syntyä hitsauksen aikana tai 

korotetun työlämpötilan seurauksena. Myöstöhalkeilu vaatii suuret aineenpaksuudet sekä 

suuren lämmöntuonnin. Myöstöhalkeilualttiutta lisäävät seuraavat seosaineet: Cr, Mo, V, P, 

S, Sn, As, Cu ja Al. Myöstöhalkeilualttiutta CS voidaan arvioida kaavan 5 avulla. 

Taipumus myöstöhalkeiluun on pieni, kun CS < 0. (Martikainen 2011, s. 126.) 

 

21,83,3  VMoCRCS     (5) 
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4. NUORRUTUSTERÄKSEN 42CRMO4:N HITSATTAVUUS  

 

Seuraavaksi tutkitaan edellä mainituilla menetelmillä nuorrutusteräksen 42CrMo4 

hitsattavuutta. Teräksen seostus ylittää joidenkin kaavojen pätevyysalueet, joten näitä 

kaavoja käytettäessä tuloksiin täytyy suhtautua erityisellä varovaisuudella. Laskukaavoissa 

käytetään standardin SFS-EN 10083-3 mukaisia sallittujen seosainevaihtelujen ylärajaa. 

Tällöin saadaan laskettua ko. teräkselle pahin mahdollinen tilanne, koska todellista 

seostusta ei tiedetä. Kaavoihin syötettävät seostukset pitäisi aina katsoa ainestodistuksesta, 

jos se on mahdollista. 

 

4.1 Kylmähalkeilu 

Kylmähalkeilun estämiseksi hitsauksessa on erilaisia keinoja. Pahin ongelma hitsauksessa 

on vedyn määrä. Seuraavaksi on esitetty neljä erilaista menetelmää ehkäistä kylmähalkeilua 

hitsattaessa 42CrMo4-terästä. 

 

4.1.1 Hitsaus isotermisen muutoksen avulla 

Tämän menetelmän tarkoituksena on saada austeniitti hajaantumaan sitkeäksi 

mikrorakenteeksi, esimerkiksi bainiitiksi hauraan martensiitin sijaan. Seuraavaksi on 

esitetty esikuumennuslämpötilan etsiminen standardin SFS-EN 1011-2 mukaan. 

Esilämmityslämpötilaa mietittäessä ko. teräkselle lähtökohtana on hiiliekvivalentti CET 

(kaava 1) jonka perusteella lasketaan alustava esilämmitys kaavalla 2. 

Hiiliekvivalentti CET: 

%63,0
40

0

20

02,1

10

3,0,09,0
45,0 





CET  
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Alustava esilämmityksen arvo pCETT : 

C5,322C150%63,0750 pCETT  

Aineenpaksuus tässä tapauksessa on hyvin suuri, joten kuvan 6 perusteella Tpd:ksi valitaan 

50 C . Vetypitoisuus määräytyy käytännössä hitsausolosuhteista sekä lisäaineesta. 

Käytännössä pienet korjaushitsaukset tehdään aina puikkohitsauksella, sillä lisäaineen 

kulutus on olemattoman pieni, jos korjataan vain yksi hammas. Huolellisesti kuivatuille 

emäspäällysteisille puikoille vetypitoisuudeksi taulukon 6 mukaan voidaan valita 5 

mm/100g, joka tarkoittaa kuvan 7 perusteella esikuumennuslämpötilan TpHD nostoa noin 10 

C . Jos joudutaan hitsaamaan rutiilipäällysteisellä puikolla, vetypitoisuus on aina yli 15 

mm/100g. Tällöin esikuumennuslämpötilaa joudutaan korottamaan yli 50 C . 

Suurempi lämmöntuonti hitsiin vähentää esilämmitystarvetta. Lämmöntuonti perinteisillä 

puikkohitsausmenetelmillä vaihtelee välillä 0,5-5 kJ/mm. Tarkka lämmöntuonnin arvo 

saadaan kuvan 11 kuvaajasta. Esimerkiksi puikon halkaisijan ollessa 3,25 ja palon pituuden 

suhde puikon pituuteen 0,5 on hitsausenergia noin 1,5 kJ/mm. Tällöin kaavan 3 mukaan 

esikuumennuslämpötilaa ei tarvitse muuttaa. Esikuumennuslämpötilaa voidaan pienentää 

suurentamalla lämmöntuontia, mutta puikolle suositeltuja hitsausvirtaa sekä jännitettä ei 

tulisi ylittää. Vaaputtaminen pienentää hitsausnopeutta ja samalla lisää lämmöntuontia. 

(Rautaruukki steel 2003, s. 24.) 
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Kuva 11. Hitsausenergian määrittäminen puikkohitsauksessa (Rautaruukki steel 2003, s. 

24). 

 

Lopullinen esikuumennuslämpötila lasketaan kaavan 4 mukaan. Esikuumennuslämpötilaan 

vaikuttaa vielä valitun puikon päällystetyyppi. pT :ksi saadaan emäspäällysteisellä puikolla 

CCCCCTp  3855,38210505,322  ja rutiilipuikolla 

CCCCCTp  4255,42250508,254 .  

Verrataan seuraavaksi saatuja tuloksia S-käyriin. Kuvassa 12 on esitetty nuorrutusteräksen 

42CrMo4 isotermiset S-käyrät. Jotta austeniitti ehtii hajaantua sitkeäksi bainiitiksi, 

esikuumennuslämpötilan täytyy ylittää martensiittireaktion alkamislämpötila Ms. Kuvan 11 

perusteella Ms-lämpötila on noin 370 C . Edellä saadut tulokset ylittävät Ms-lämpötilan, 
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joten vaara martensiitin muodostumiselle on vähäinen. Käyrästön perusteella austeniitin 

hajaantuminen vie aikaa noin kaksi minuuttia. Jotta austeniitti ehtii hajaantua varmasti 

kokonaan, on lämpötilaa pidettävä yllä kaksinkertainen aika S-käyrissä esitettyyn aikaan 

verrattuna. (Lukkari 2004, s. 8.) 

Hitsauslisäaineena voidaan valita halutun lujuuden mukaan. Hammaspyöriin, jotka eivät 

joudu kovalle rasitukselle tai kulutukselle, voidaan käyttää alilujaa lisäainetta, esimerkiksi 

OK 48.00 (C 0,06%,Si 0,5%, Mn 1,2%, P 0,02%, S 0,015% ), jonka myötölujuus on 445 

MPa. Tämä riittää hyvin kevyemmin kuormitettuihin hammaspyöriin. Alilujan lisäaineen 

etuna on sen hyvä murtovenymä, joka on OK 48.00:lla 29 %. Tämä ottaa hyvin jännityksiä 

vastaan vähentäen halkeiluriskiä. Tasalujan hitsin aikaansaamiseksi on käytettävä lujempaa 

lisäainetta, esimerkiksi OK 75.75 (C 0,06%, Si 0,35%, Mn 1,7%, Cr 0,4%, Ni <2,6%, Mo 

0,4%, P 0,02%, S 0,02%, V 0,05). Myötölujuus tällä lisäaineella on 755 MPa, joka vastaa 

lähes teräksen 42CrMo4 myötölujuutta. Murtovenymä lujemmalla lisäaineella on 20 %. 

(Esab 2009; Lukkari 2004, s. 8.) 

 

Kuva 12. Teräksen 42CrMo4:n isotermiset S-käyrät (Metalliteollisuuden Keskusliitto 

2001, s. 144) 
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4.1.2 Hitsaus välijäähdytyksen avulla 

Edellisen menetelmän korkea esikuumennuslämpötila on hankala hitsaajan kannalta, joten 

jos korkeaa esikuumennusta ei voida tai ei haluta käyttää, voidaan hitsaus suorittaa 

matalammalla esikuumennuksella. Tällöin valitaan esikuumennuslämpötila läheltä 

martensiitin muodostumisen alarajaa Mf, joka on noin 250 C . Tällöin martensiittia 

muodostuu, mutta halkeiluriski on vielä tässä lämpötilassa pieni. Kuitenkin jäähdyttäminen 

huoneenlämpötilaan voi aiheuttaa suuren halkeiluriskin, joten hammaspyörä jäähdytetään 

välilämpötilaan 180 C , jotta loputkin mikrorakennemuutoksista ehtisivät tapahtua. 

Hitsaus voidaan suorittaa samoilla lisäaineilla kuin hitsaus isotermisen muutosten avulla. 

Tämän jälkeen on suoritettava suoraan välilämpötilasta vielä päästöhehkutus 620-650 

C :ssa noin kaksi tuntia, jonka jälkeen hammaspyörän annetaan jäähtyä hitaasti. (Lukkari 

2004, s. 9.) 

 

4.1.3 Hitsaus vedynpoistokuumennuksen avulla 

Vedynpoistokuumennuksella hitsaaminen ei eroa kovin paljon edellä mainitusta 

menetelmästä. Esikuumennuslämpötilana käytetään samaa 250 C . Hitsaus suoritetaan 

samoilla lisäaineilla, mutta hitsauksen jälkeen pidetään hammaspyörä vähintään neljä tuntia 

vedynpoistohehkutuksessa 250 C :ssa. Tällöin vedyllä on aikaa poistua hitsistä ja 

martensiitin halkeiluriski pienenee. Halkeiluriski on suurimmillaan, kun hammaspyörän 

annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan. Tämän takia jäähdytys on tehtävä mahdollisimman 

hitaasti. Tarvittaessa hampaan sitkeyttä voidaan vielä lisätä suorittamalla jäähtymisen 

jälkeen päästöhehkutus kuten edellä. (Lukkari 2004, s. 9.) 

 

4.1.4 Hitsaus austeniittisella lisäaineella 

Koska kylmähalkeama tarvitsee muodostuakseen hauraan mikrorakenteen, jännityksen sekä 

vedyn läsnäolon, voidaan hitsin antaa karkaistua, mutta minimoidaan vedyn määrä hitsissä. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, vedyn liukoisuus austeniittiin on huomattavan suuri 
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verrattuna ferriittiin. Hitsattaessa austeniittisella lisäaineella vety ei pääse diffundoitumaan 

muutosvyöhykkeelle, sillä vety liukenee austeniittiseen hitsiin. Austeniittisella lisäaineella 

hitsaaminen ei kuitenkaan estä muutosvyöhykkeen karkenemista, vaan se voi jäädä 

hauraaksi martensiitiksi. Vety ei pääse martensiittiselle muutosvyöhykkeelle, mikä 

vähentää kylmähalkeilualttiutta. Austeniittiin sitoutuneena vety ei aiheuta ongelmia 

hitsissä.  (Lukkari 2004, s. 9.) 

Austeniittisen hitsiaineen lujuus on huomattavasti matalampi kuin teräksen. Sitkeys 

puolestaan on korkeampi, joten hitsi yleensä venyy ennemmin kuin muutosvyöhyke 

halkeilee. Kuitenkaan vetyhalkeiluriski ei tällä menetelmällä ole täysin olematon ja sitä 

voidaan pienentää pienellä esikuumennuksella (100-150 C ), jos se on mahdollista.  Jotta 

saavutetaan hitsin riittävä sitkeys, on lisäaine valittava niin, että hitsi jää hitsauksen aikana 

tapahtuvan sekoittumisen jälkeenkin austeniittiseksi tai austeniittis-ferriittiseksi. On myös 

huomioitava, että sekoittumisaste ei saa ylittää puikon laimistumiskapasiteettia. (Lukkari 

2004, s. 9.) 

Yleisin korjaushitsaukseen sopiva lisäaine on OK 68.82 (C 0,115%, Si 0,95%, Mn 0,85%, 

Cr 29%, Ni 10%, Mo 0,5%, P 0,03%, S 0,02%). Lisäaine on ruostumaton, ja sen myötöraja 

on 500 MPa ja murtovenymä 25 %. Koska hitsi jää melko hauraaksi karkenemisen vuoksi, 

voidaan hampaalle suorittaa päästöhehkutus. Kuitenkaan kaikille lisäaineille ei voida 

suorittaa päästöhehkutusta. Esimerkiksi OK 68.82 voi haurastua korkeissa lämpötiloissa 

sekä monipalkohitseissä suuren ferriittipitoisuuden (40 %) takia. Nikkelipohjainen lisäaine 

OK 92.26 (C 0,03%,Si 0,5%, Mn 6,6%, Cr 15,8%, Ni 67%, Nb 1,7%, Cu <0,5%, Ti <0,5%, 

Ta <0,3%, Fe 8,8%) soveltuu hyvin korkeisiin lämpötiloihin, joten se ei haurastu 

päästöhehkutuksen aikana. Myös murtovenymä OK 92.26:lla on ylivoimaisesti paras, 40 

%. Myötöraja on kuitenkin vain 410 MPa, joten suurta lujuutta vaativiin sovelluksiin se ei 

kuitenkaan sovellu. (Esab 2009; Esab 2007, s. 8; Lukkari 2004, s. 10.) 
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4.2 Kuumahalkeilu 

Nuorrutusteräksen 42CrMo4 seostus ylittää UCS:n (kaava 4) pätevyysalueen, joten kaava 

ei anna todellisia tuloksia. Rikin ja fosforin maksimiseostus on ilmoitettu ko. teräkselle 

taulukossa 4. Yhteenlaskettuna maksimiarvot saadaan raja-arvon 0,035 % reilusti ylittävä 

arvo 0,06 %.  Myös rikin maksimiseosmäärä ylittää raja-arvon 0,03 %. Mangaanin suhde 

rikin maksimiarvoon on 7,25035,0/9,0/ SMn . Tämän arvon pitäisi olla yli 30, joten 

myös tämän perusteella teräs on altis kuumahalkeiluun. Standardin mukainen tietyn 

seosaineen maksimiarvo ei kuitenkaan kerro todellista seostusta. Kaavoihin pitäisi käyttää 

aina ainestodistuksessa olevia tarkkoja arvoja. Koska korjaushitsauksessa tämä ei ole aina 

käytännössä mahdollista, ei kuumahalkeilualttiutta voi kovin tarkasti arvioida seostuksen 

perusteella. 

Hammaspyörän hampaan täyttöhitsauksessa hitsin muoto on kuitenkin edullinen 

kuumahalkeilun estämiseksi. Kuumahalkeilu vaatii suuria poikittaisia jännityksiä, joka taas 

edellyttää materiaalia palon molemmin puolin. Hammasta hitsattaessa palon syvyys/leveys 

suhde ei koskaan voi ylittää arvoa 2:1, sillä mitään suurta railoa ei ole. Hitsauksen aikana 

on myös syytä muistaa täyttää hitsauspalon päähän syntyvä hitsauskraatteri 

kraatterihalkeamien välttämiseksi. (Rautaruukki steel 2003, s. 24.) 

 

4.3  Lamellirepeily 

Lamellirepeily vaatii yleensä jäykkiä T-hitsejä, jolloin muodostuvat suuret jännitykset 

repivät materiaalia paksuussuunnassa. Hammaspyörän täytehitsauksessa hitsin muoto on 

edullinen lamellirepeilyn kannalta, sillä uusi palko hitsataan aina päällimmäiseksi, eikä 

hitsin yläpuolella ole materiaalia, joka aiheuttaisi jännityksiä.  

Lamellirepeily on kuitenkin herkkä epäpuhtauksille, kuten fosforille ja rikille. 42CrMo4:n 

sallitut rajat näille epäpuhtauksille taulukon 4 mukaan on 0,025 % fosforille ja 0,035 % 

rikille. Epäpuhtauksia voidaan kuitenkin sitoa piillä ja alumiinilla, jotta lamellirepeilyltä 

vältyttäisiin (Martikainen 2011, s. 118). Taulukon 4 mukaan 42CrMo4:sta on tiivistetty 0,4 

% piillä, joten tämä laskee lamellirepeilyriskiä.  
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4.4 Myöstöhalkeilu 

Hammaspyörä on geometriansa puolesta herkkä myöstöhalkeiluun, sillä hampaan alla on 

yleensä paljon aineenpaksuutta. Myös esikuumennus hitsauksen aikana edesauttaa 

myöstöhalkeamien syntyä. Kaavan 5 avulla voidaan arvioida myöstöhalkeilualttiutta 

42CrMo4:n seostuksen perusteella. Kun CS < 0, myöstöhalkeilualttius on pieni. 

%19,0201,83,03,32,121,83,3  VMoCrCS  

CS-arvon ollessa yli 0, on syytä varautua myöstöhalkeamiin. Myöstöhalkeamia voidaan 

ehkäistä käyttämällä hitsauksessa sitkeämpää, alilujaa lisäainetta. Tällöin lisäaine ottaa 

vastaan lämmön aiheuttamia muodonmuutoksia ja myöstöhalkeilualttius pienenee. 

Hampaan pinnalta kuitenkin yleensä vaaditaan suurta lujuutta, eikä alilujan lisäaineen 

käyttö aina ole mahdollista. Tällöin voidaan käyttää bufferointia (kuva 13). Hampaan 

sisälle hitsataan alilujalla lisäaineella sitkeä kerros (kuvassa punaisella), joka ottaa vastaan 

jännityksiä. Tämän jälkeen hitsataan hammas täyteen tasalujalla lisäaineella, jolloin 

hampaan pinnasta saadaan luja. (Martikainen 2011, s. 127.) 

 

Kuva 13. Bufferontikerroksen hitsaus (muokattu: Esab 2007, s. 11). 
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Myöstöhalkeilua voidaan myös estää käyttämällä sopivaa palkotekniikkaa. Hitsausjärjestys 

on valittava niin, että seuraava palko normalisoi edellisen palon hävittäen jännitykset 

hitsistä. Myös myöstön oikeanlainen suorittaminen ehkäisee myöstöhalkeilua. Myöstöaika 

on yleensä noin 1h/25mm ja lämpötila 500-650 C . Myöstö on tehokkaampaa 

korkeammassa lämpötilassa, mutta lämpötilan ylittäessä A1-rajan, alkaa edellisessä 

lämpökäsittelyssä aikaansaatu mikrorakenne muuttua. Jäähdytys on tapahduttava hitaasti, 

jottei termisiä jännityksiä pääse syntymään kappaleen sisäisien lämpötilaerojen vuoksi. 

(Miekk-oja 1986, s. 317.) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Murtuneen hammaspyörän hampaan täytehitsaus on vaativa työ, mutta oikein tehtynä 

hitsaus onnistuu hyvin. Ennen itse hitsauksen aloittamista on otettava selvää 

hammaspyörän materiaalista. Tässä työssä käytettyä elektronimikroskooppia on vaikea 

saada käyttöön, mutta hieiden teko, mikroskooppitutkimus ja kovuuskokeet pelkästään 

antavat jo viitteitä materiaalista. Myös kipinäkokeen avulla saadaan tietoa materiaalista. 

Helpoin tapa selvittää materiaali on tiedustella valmistajalta tarkka ainestodistus. Tällöin 

hitsattavuuden arviointikaavat pätevät paremmin. 

Tässä työssä on mainittu useita erilaisia tapoja hitsata hammaspyörää. Periaatteena on aina 

estää jokin halkeilua synnyttävä elementti: hauras martensiitti, vety tai jännitykset. 

Martensiitin ehkäisemiseksi voidaan käyttää korkeaa esikuumennuslämpötilaa. Lämpötila 

on hitsaajan kannalta korkea, ja käytännön hitsaustyö vaikeutuu huomattavasti. Myös 

hitsattavan kappaleen lämmitys haluttuun lämpötilaan maksaa. Toisaalta Ms-rajan 

yläpuolella suoritettavan hitsauksen jälkeinen hehkutusaika on lyhyt, joten tässä säästetään 

energiaa. Matalissa lämpötiloissa suoritettavat hitsausmenetelmät vaativat jonkinlaisen 

jälkilämpökäsittelyn, joka kestää kahdesta neljään tuntia. Pitkät lämpökäsittelyt vaativat 

paljon energiaa ja voivat tulla kalliiksi. 

Helpoin tapa suorittaa hitsaus on käyttämällä austeniittista lisäainetta. Tällöin 

esikuumennus ei ole välttämätön, joten menetelmä ei lisää energiakustannuksia. Toisaalta 

austeniittisilla lisäaineilla ei saavuteta tasalujia hitsejä, joten kovassa rasituksessa olevia 

hammaspyöriä hitsatessa kannattaa miettiä hampaan kulumiskestävyyttä. Austeniittiset 

lisäaineet ovat myös hyvin kalliita ja suuria määriä hammaspyöriä täytehitsattaessa 

puikkoja voi kulua huomattava määrä. Tällöin voidaan jo harkita MAG-umpilangan 

käyttöä. Hitsauspuikkoja voidaan myös ostaa kappaleittain, joten pientä työtä varten ei 

tarvitse ostaa koko pakettia. 

Sopivan menetelmän valinta riippuu käytössä olevista resursseista sekä halutusta laadusta. 

Oikean esikuumennuslämpötilan ylläpitäminen vaatii sopivia laitteita. Jos hammaspyörä ei 
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tule todella vaativaan kohteeseen, on hitsaus austeniittisella hitsaaminen helpoin ja 

hitsaajaystävällisin keino. Vaativissa kohteissa asianmukaisilla laitteistoilla hitsattaessa 

paras lopputulos saadaan käyttämällä Ms-rajan yläpuolella suoritettavaa hitsausta. Tällöin 

mikrorakenne on sitkeää ja kestävyyden kannalta lopputulos on paras mahdollinen. 
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