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Tässä tutkimuksessa selvitetään ilman hitsauslisäainetta tapahtuvan laser–TIG–hybridihit-

sausprosessin soveltuvuus 6 mm ja 8 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 K2 ja Laser 355 

MC rakenneterästen hitsaukseen. Hitsien tarkastelussa huomio kiinnitetään hitsausnopeu-

teen, hitsien tunkeumaan, liittämistehokkuuteen, hitsien kovuuteen ja hitsausliitoksen ulko-

näköön. Muita tutkittavia asioita ovat laser-TIG-hybridihitsattujen levyjen muodonmuutok-

set ja suuresta hitsausnopeudesta sekä pienestä t8/5 jäähtymisajasta johtuvat mahdolliset 

kylmähalkeamat. Laser-TIG-hybridihitsejä verrataan robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsei-

hin sekä kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkien mukaisiin raja-arvoihin.  

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessissa TIG-valokaari mahdollistaa tasaisen ja lähes roiskeet-

toman hitsin ja lasersäde aikaansaa syvän tunkeuman sekä tasalaatuisen juurihitsin. Laser-

TIG-hybridihitsausprosessilla 6 mm paksut S355 K2 rakenneteräslevyt on mahdollista 

hitsata levyn yhdeltä puolelta kerralla valmiiksi. Paksummat 8 mm levyt voidaan hitsata 

levyn yhdeltä tai molemmilta puolilta suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella. Laser-

TIG-hybridihitsausprosessilla hitsatut hitsit ovat hyvin siistejä ja lähes roiskeettomia. 

 

Verrattaessa laser-TIG-hybridihitsausprosessia muihin hitsausprosesseihin sen voidaan 

todeta olevan erittäin kilpailukykyinen 6 mm paksujen päittäisliitettyjen rakenneterästen 

hitsaamisessa, mutta se soveltuu myös 8 mm paksujen rakenneterästen hitsaamiseen. 

Tutkitut hitsit täyttävät kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 B- ja D-hitsiluokkien 

mukaiset raja-arvot.  

 

Vertailukokeet 6 mm paksulla S355 rakenneteräksellä osoittavat, että yhdeltä puolelta 

suoritettavan laser-TIG-hybridihitsauksen hitsausnopeus on robotti-MAG-hitsaukseen 
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verrattuna yli nelinkertainen ja MAG-käsinhitsaukseen verrattuna yli viisinkertainen. 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa liittämistehokkuus on noin viisinkertainen robotti-MAG-

hitsaukseen verrattuna. Molemmilta puolilta suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella 

voidaan 8 mm paksulla S355 rakenneteräksellä saavuttaa noin kolminkertainen hitsaus-

nopeus ja liittämistehokkuus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna. 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-kaaren tuoman lisälämmön ansiosta suurillakin hitsa-

usnopeuksilla (1 m/min) voidaan saavuttaa edulliset kovuusarvot. Kovuusmittausten tulos-

ten perusteella 6 mm ja 8 mm paksujen S355 K2 ja Laser 355 MC rakenneterästen hitsit 

eivät ylittäneet kaarihitsausstandardin määrittelemää 350 HV kovuuden enimmäisrajaa. 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksen edullisesta lämmöntuonnista johtuen levyjen pituus- ja 

poikittaissuuntaiset muodonmuutokset ovat noin 80 prosenttia pienemmät kuin käsin 

suoritettavassa MAG-hitsauksessa. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla käytetään I-railoa, 

mutta robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsausprosesseilla joudutaan käyttämään V-railoa, 

jolloin lämmöntuonti ja siitä johtuvat muodonmuutokset ovat suuremmat. Korkea liittämis-

tehokkuus ja edullinen lämmöntuonti merkitsevät vähäisempiä muodonmuutoksia ja siten 

merkittäviä säästöjä työ-, materiaali- ja energiakustannuksissa. 

 

8 mm ja sitä paksummilla S355 rakenneteräksillä levyn yhdeltä puolelta suoritettava 

päittäisliitoksen hitsaaminen on laser-TIG-hybridihitsauksella haastavaa, koska yli 200 A:n 

TIG-kaarivirralla suuri metallisula aiheuttaa avaimenreiän sulkeutumisen ja avaimenreiän 

alaosaan muodostuu kaasukuplia. Tästä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että päittäis-

liitettävien levyjen ilmarakoa pitäisi kasvattaa niin suureksi, että avaimenreiän sulavirtaus 

ei pääse estymään. Yli 0,25 mm:n ilmarako edellyttää lasersäteen vaaputusta tai säteen 

halkaisijan kasvattamista. Ilmaraon kasvattaminen edellyttää myös lisäaineen käyttöä. 

 

Tutkimustulosten perusteella laser-TIG-hybridihitsausprosessilla voidaan saavuttaa merkit-

täviä etuja ja kustannussäästöjä, joten sen hyödyntämistä kannattaa harkita 8 mm  ja sitä 

ohuempien päittäisliitettävien tuotteiden konepaja- ja tehdastuotannossa. Laser-TIG-

hybridihitsausprosessi soveltuu esimerkiksi seuraavien tuotteiden hitsaamiseen: päittäis-

liitettävät levyt, palkit, koneenosat, putket, säiliöt ja erilaiset pyörähdyskappaleet. 
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ABSTRACT  
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Keywords: Laser- Arc  Hybrid Welding and Laser- TIG  Hybrid Welding 

 

This paper examines the suitability of laser-TIG hybrid welding process without filler 

material to welding of 6 mm and 8 mm thick butt welded S355 K2 and Laser 355 MC 

structural steels. When examining the welds, attention is drawn to the welding speed, 

penetration, hardness and the appearance of the weld joints. Furthermore, the purpose of 

this thesis is to study deformations of laser-TIG-hybrid welded plates and possible cold 

cracking which is caused by the small cooling time of t8/5. Laser-TIG-hybrid welds are 

compared to robot-MAG- and manual-MAG welds, in addition to limit values defined by 

the classes of the arc welding standard SFS-EN ISO 5817. 

 

In laser-TIG hybrid welding the TIG arc enables an even and almost spatter-free weld and 

the laser beam causes a deep penetration, as well as a consistent quality root of the weld. 

With Laser-TIG hybrid welding process, it is possible to weld 6 mm thick S355 K2 

structural steel plates with a keyhole process in one run. Thicker 8 mm plates can be 

welded with laser-TIG hybrid welding process from one or both sides. Laser-TIG hybrid 

welds are very clean and almost spatter-free. 

 

Comparing laser-TIG hybrid welding process to other welding processes, it can be 

considered to be highly competitive when welding 6 mm thick butt joint structural steel, 

but is also suitable for 8 mm thick structural steel welding. The investigated welds meet the 

standard arc welding SFS-EN ISO 5817 B-and D-quality level limit values. 

 

The comparative tests with 6 mm thick S355 K2 structural steel showed that the speed of 

laser-TIG hybrid welding is more than fourfold compared to robot-MAG welding and 
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about fivefold compared to manual MAG welding. The joint efficiency of  laser-TIG 

hybrid welding  is about fivefold compared to robotic-MAG welding. The welding speed 

and joint efficiency of on both sides weldable laser-TIG hybrid welding of 8 mm thick 

structural steel is about threefold compared to robotic-MAG welding. 

 

With the additional heat provided by the TIG-arc in laser-TIG-hybrid welding, efficient 

hardness values can be achieved even on high welding speeds (1 m/min). Hardness tests 

showed that 6 mm and 8 mm thick steel plate welds S355 K2 and Laser 355 MC did not 

exceed the 350 HV hardness limit specified in arc welding standard values. 

 

Because of the efficient heat input, horizontal and vertical plate deformations are about 80 

percent smaller than with manual-MAG welding. I-groove is used in laser-TIG-hybrid 

welding, but robot-MAG and hand- MAG welds require the use of V-groove, where the 

heat input and the deformations caused by it are greater. High joint efficiency and efficient 

heat input mean lesser deformations and therefore significant savings in labor-, material- 

and energy costs. 

 

Using laser-TIG-hybrid welding with over 6 mm thick S355 steel plates is very 

challenging, because with a TIG arc current exceeding 200 A, molten metal causes the 

keyhole to close and to form gas bubbles in the lower part of the keyhole. Because of this, 

it can be concluded that the air gap  of  butt jointed plates should be increased so high that 

the keyhole melt flow passing through the joint will not be prevented. An air gap of 0,25 

mm or over requires oscillation of the laser beam or increasing the diameter of the beam. 

Increasing the air gap also requires the use of an additive. 

 

Based on the test results, the laser-TIG hybrid welding process can achieve significant 

benefits and cost savings, so the use of it should be considered in 8 mm or thinner butt 

joint products in engineering workshops and industrial production. Laser-TIG hybrid 

welding process is suitable for the following products for welding, for example: butt joint 

plates, beams, machine parts, pipes, tanks and various bodies of revolution. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

BPP Sädeparametritulo [mm*mrad] 

BW Päittäisliitos 

CEV  Hiiliekvivalentti 

Charpy-V  Iskukokeessa käytetyn sauvan uran muoto on V-ura 

D Hitsin tunkeuma [mm] 

E Hitsausenergia [kJ/mm] 

f Polttoväli [mm] 

FCAW Flux-Cored Arc welding (MAG-täytelankahitsaus) 

GMAG Gas Metal Arc Active welding (MIG/MAG-hitsaus)   

GTAW Gas tungsten arc welding (TIG-hitsaus) 

HAZ Heat Affected Zone (muutosvyöhyke) 

HLAW  Hybrid Laser Arc Welding (Laser-Hybridhitsaus) 

HV  Vickers–kovuus 

Hybridi  Kahden tai useamman eri asian yhdistelmä 

J  Joule  

JE Liittämistehokkuus [mm2/kJ] 

k Terminen hyötysuhde 

Laser  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MAG Metal–arc Active Gas welding (metallikaasukaarihitsaus aktiivisella suoja-

kaasulla) 

MIG Metal Inert Gas welding (metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla) 

Nd:YAG  Neodyymi-yttrium -laser 

P Teho [W] 

PLaser Laserteho [W] 

PAW Plasma arc welding (plasmahitsaus) 

PTIG TIG–virtalähteen tuottama teho [W] 

Q  Lämmöntuonti [kJ/mm] 

SAW Submerged arc welding (jauhekaarihitsaus) 

SFS-EN  Suomen standardisoimisliiton hyväksymä standardi 

t  Levyn paksuus [mm] 
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t8/5 Jäähtymisaika (aika joka kuluu hitsipalon ja muutosvyöhykkeen jäähtymiseen 

lämpötila-alueen 800 - 500 °C ohittamiseen) 

v Hitsausnopeus [m/min] 

vk Suojakaasun virtausnopeus  

α TIG–hitsaimen kallistuskulma [°] 

γ Lasersäteen tulokulma [°]
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1 JOHDANTO 

 

Hitsaavan tuotannon valmistuskustannuksia on pyrittävä jatkuvasti alentamaan. Kaikilla 

hitsausprosesseilla on omat erityispiirteensä, joiden käyttökelpoisuus on riippuvainen 

hitsattavista tuotteista ja niiden määristä. Hitsauksen tuottavuuden parantamisessa tärkeitä 

osatekijöitä ovat hitsaamiseen kuluvan ajan ja sivuaikojen lyhentäminen sekä jälkitöiden 

minimointi. Hitsausaikaa voidaan lyhentää ottamalla käyttöön uusia ja tehokkaampia 

hitsaussovelluksia tai tehostamalla nykyisten käyttöastetta. Eräs tällainen uusi hitsaus-

prosessi on tämän tutkimuksen kohteeksi valittu laser-TIG–hybridihitsausprosessi. Hitsaus-

kustannuksiin vaikuttavat useat eri osatekijät kuten työstä, aineista, koneista ja energiasta 

aiheutuvat kustannukset. 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet 

 

Puikko- ja MIG/MAG-hitsausprosesseilla hitsauslisäaineen ja työkappaleen välisen kaaren 

epästabiiliudesta johtuen roiskeiden muodostuminen liitosalueelle on hyvin tyypillistä. 

Hitsausprosessin lämmöntuonti on monilla kaarihitsausprosesseilla vaikeasti hallittavissa. 

Usein sitä joudutaan rajoittamaan, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia valmiiseen 

tuotteeseen. Laserhitsi ja sen muutosvyöhyke (HAZ) ovat suuresta jäähtymisnopeudesta 

johtuen usein kovempia ja lujempia kuin perusaine, jossa kovuus ja lujuus ovat keskitty-

neet hyvin kapealle alueelle. Kaarihitsauksen standardit määrittelevät hitsin maksimi-

kovuuden sallituksi ylärajaksi 350 HV. Laserhitsin ja sen muutosvyöhykkeen kovuutta 

voidaan alentaa esimerkiksi lisälämmöllä tai hybridihitsauksella. Laser-TIG–hybridihitsa-

uksessa yhdistyvät laserin ja TIG–valokaaren energiat. Laser-TIG–hybridihitsauksella 

voidaan saavuttaa kilpailuetuja muihin hitsausprosesseihin verrattuna silloin, kun hitsauk-

selta edellytetään korkeaa laatua. Lisäksi sillä voidaan vähentää turhia jälkitöitä ja kustan-

nuksia kuten oikomisesta ja roiskeiden poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.   

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään ilman hitsauslisäainetta tapahtuvan laser–TIG–hybridihit-

sausprosessin soveltuvuus 6 mm ja 8 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 K2 ja Laser 355 

MC rakenneterästen hitsaukseen. Hitsien tarkastelussa huomio kiinnitetään hitsausnopeu-

teen, hitsien tunkeumaan, hitsien kovuuteen ja hitsausliitoksen ulkonäköön. Muita tutkit-

tavia asioita ovat laser-TIG-hybridihitsattujen levyjen muodonmuutokset ja korkeasta 
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hitsausnopeudesta sekä pienestä t8/5 jäähtymisajasta johtuvat mahdolliset kylmähalkeamat. 

Laser-TIG-hybridihitsejä verrataan teollisuusrobotilla täytelangalla hitsattuihin MAG-

hitseihin ja käsin umpilangalla hitsattuihin MAG-hitseihin sekä kaarihitsausstandardin 

SFS-EN ISO 5817 mukaisiin hitsiluokkien raja-arvoihin. Hitseille ei tehty radiografista 

tutkimusta. 

 

Seostamattomat S355 rakenneteräkset ovat suomalaisessa konepajateollisuudessa hyvin 

yleisesti käytettyjä rakenneteräksiä ja ne ovat hinnaltaan edullisia. Tutkittaviksi koe-

materiaaleiksi valittiin yleisesti käytetyt 6 mm ja 8 mm paksut S355 K2 ja Laser 355 MC 

rakenneteräkset. Mikäli S355 rakenneterästen hitsaaminen onnistuu laser-TIG-hybridi-

hitsausprosessilla, niin silloin myös esimerkiksi austeniittisen ruostumattoman teräksen 

hitsaaminen onnistuu hyvin. 

 

Kuvat 1 ja 2 esittävät 6 mm paksun S355 K2 rakenneteräksen laser-TIG–hybridihitsausta. 

Kuvassa 1 TIG-hitsain sijaitsee lasersäteen edessä 60˚ kulmassa työkappaleen pintaan 

nähden. Tällöin kyseessä on vetävä TIG-hitsain. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin teho 

on noin 8,9 kW ja hitsausnopeus on 1,5 m/min.   

                      

 

Kuva 1. Laser-TIG–hybridihitsaus (PL=4,5 kW ja PT=4,4 kW). Perusaine S355 K2, t=6 

mm. Prosessietäisyys x=5 mm ja vetävä TIG–hitsain α=60˚. Hitsausnopeus v=1,5 m/min. 
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Kuvassa 2 TIG-hitsain sijaitsee lasersäteen jäljessä 60˚ kulmassa työkappaleen pintaan 

nähden. Tällöin kyseessä on työntävä TIG-hitsain. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin teho 

on noin 7,6 kW ja hitsausnopeus on 1,2 m/min.  

 

                                                 
 

Kuva 2. Laser-TIG–hybridihitsaus (PL=4,5 kW ja PT=3,1 kW). Perusaine S355 K2, t=6 

mm. Prosessietäisyys x=5 mm ja työntävä TIG–hitsain α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 

m/min. 
 

1.2 Tutkimuksen lähdekirjallisuus 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 64 lähdettä, joihin sisältyy väitöskirjoja, tutkimus-

artikkeleita, lähdeteoksia ja internetjulkaisuja. Antti Salmisen väitöskirjassa (The Effects of 

filler Wire Feed on the Efficiency, Parameters and Tolerances of Laser Welding. 

Lappeenranta University of Technology, 2001) on tutkittu lisäaineen avulla tapahtuvaa 

CO2 laserhitsausta kirjallisuuden ja kokeellisen tutkimuksen avulla ja on pystytty onnistu-

neesti jopa 2 mm levyiseen ilmarakoon. Väitöskirjassa on esitetty lisäainelangan syötön 

vaikutuksia laserhitsauksen tehokkuuteen, parametreihin ja hitsausrailon ilmaraon tolerans-

seihin. Tommi Jokisen väitöskirjassa (Nowel ways of using Nd:YAG laser for welding thick 

section austenitic stainless steel. Lappeenranta University of Technology, 2004) perehdy-

tään paksun austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsaamiseen kirjallisuuden perusteella 

ja kokeellisesti 3 kW Nd:YAG-laserin ja MIG-kaaren yhdistelmällä. Tutkitulla hitsaus-

prosessilla onnistuttiin monipalkohitsaustekniikalla hitsaamaan 20 mm ja jopa 30 mm 

paksua austeniittista ruostumatonta terästä.  

 
Hitsi no 4.2 
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Anna Fellmannin väitöskirjassa (The effects of some variables on CO2-laser-MAG hybrid 

welding. Lappeenranta University of Technology, 2008) on käsitelty perusteellisesti laser-

MAG-hybridihitsausprosessiin vaikuttavia tekijöitä kirjallisuustutkimuksen ja käytännön 

laserhybridihitsauskokeiden avulla. Fellmannin tutkimuksen kirjallisuusosassa käsitellään 

hiukan myös Nd:YAG laser-TIG–hybridihitsausta. Paul Kahin väitöskirjassa (Usability of 

laser-arc hybrid welding processes in industrial applications. Lappeenranta University of 

Technology, 2001) käsitellään kirjallisuustutkimuksen avulla laserhybridihitsausprosessien 

parametriasetuksia. 

 

Tutkimuksessa vertaillaan valittuja parametreja ja pohditaan laserhybridiprosessin käytet-

tävyyttä teollisissa sovelluksissa. Väitöskirjassa on vertailtu myös Nd: YAG laser-TIG–

hybridihitsauksen prosessierojen ja TIG–kaarivirran vaikutuksia hitsin tunkeumaan. 

 

Laser-TIG–hybridihitsauksen soveltuvuusstutkimuksen kannalta merkittäviä ovat myös 

seuraavat laser-TIG–hybridihitsausta käsittelevät tutkimukset Dilthey, U. 2002, Gao, M. et 

al. 2007, Gu, H. & Mueller, R. 2001, Ishide, T. et al. 1997, 1999, 2002 ja 2003, Katayama, 

S. et al. 2006, Liming, L. et al. 2004. Naito, Y. et al. 2003a ja 2003b ja Suder, W. et al., 

2011. Viimeisimmät näistä ovat Katayama, S. et al., 2006 ryhmän tutkimukset, jossa 

käsitellään 10 mm paksun austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsauksessa esiintyviä 

fysikaalisia ilmiöitä ja hitsin huokoisuuden estäviä mekanismeja Nd: YAG laser-TIG-

hybridihitsauksessa. Suder, W. et al., 2011 ryhmän tutkimuksessa käsitellään laser- ja 

laser-TIG-hybridihitsausprosessien lämmöntuonnin aiheuttamia jännityksiä, muodonmuu-

toksia ja liittämistehokkuutta. 

 

Teräs- ja laitevalmistajien suositukset ja ohjeet sekä heidän kanssaan käydyt keskustelut 

(Rautaruukki Raahe, Kemppi Oy Lahti) ovat olleet tärkeitä tämän tutkimuksen kannalta. 

Tutkimuksen kannalta keskeisiä asioita ovat myös hitsauksen tuottavuus ja siihen 

vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä on käsitelty hyvin monipuolisesti muun muassa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinkäytetöissä, luentokursseilla ja useissa muissa 

alan lähdeteoksissa sekä ammattilehdissä. 
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Tutkituissa lähteissä on käsitelty laser- ja laserhybridihitsauksen lisäksi muun muassa 

terästen hitsattavuutta, hitsauksen muodonmuutoksia, lämmöntuontia ja jäähtymisaikaan 

t8/5 vaikuttavia tekijöitä. Lähteiden jakautuminen eri aihealueittain esitetään kuvan 3 

diagrammissa. Laserhitsausta ja laser-MIG/MAG–hybridihitsausta käsitteleviä tutkimuksia 

ja artikkeleita löytyy paljon, mutta laser-TIG-hybridihitsauksesta niitä on löytynyt vähän. 

 

 

 

Kuva 3.Tutkimustyössä tarkasteltujen artikkeleiden aihealueet sekä niiden jakaantuminen. 

 

2 TEOREETTINEN TAUSTA  

 

2.1 Laserhitsaus 

 

Laserhitsauksen edut voidaan parhaiten hyödyntää lisäaineettomassa avaimenreikähitsa-

uksessa. Laserhitsauksessa fokusoidun lasersäteen energia kohdistetaan liitoskohtaan, 

jolloin materiaali sulaa ja höyrystyy, tehotiheys on tällöin 106 W/cm2. Laserhitsaukseen 

Laserhitsaus

25 %

Laser-MIG/MAG-

hybridihitsaus

24 %Laser-TIG-

hybridihitsaus

19 %

Muut

32 %

Laser-TIG-hybridihitsaustutkimusta käsittelevien artikkeleiden 

jakautuminen aihealueiden mukaisesti
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voidaan yhdistää muita hitsausprosesseja esimerkiksi MIG/MAG- tai TIG–hitsausprosessi.  

Hybridihitsauksella voidaan kasvattaa hitsausnopeutta, ainepaksuutta ja väljentää railo-

toleransseja. Laserhitsauksella aikaansaadaan suuri hitsausnopeus, jonka ansiosta hitsin 

leveys, lämpövyöhyke ja työkappaleen muodonmuutokset jäävät pieniksi. Laserhitsin 

muoto on syvä ja kapea, hitsin vetypitoisuus on alhainen ja hitsin viereisellä lämpövyöhyk-

keellä ei tapahdu raekoon kasvamista. (LUT., 2010), (Keskitalo, M., 2010) 

 

Ilman lisäainetta suoritettava laserhitsaus asettaa suuret tarkkuusvaatimukset railon valmis-

tusmenetelmille ja kiinnitintekniikoille. Pienetkin poikkeamat  0–ilmaraosta voivat aiheut-

taa hitsin laadun heikkenemistä. Laserhitsauksessa hitsattava perusainepaksuus on suoraan 

verrannollinen laserin tehoon. Railotoleransseja voidaan väljentää lisäaineen avulla, jolloin 

paksujenkin perusaineiden liittäminen on mahdollista monipalkohitsaustekniikkaa käyt-

täen. (Jokinen, T., 2004) 

 

Kuvassa 4 esitetään lisäaineellisen laserhitsauksen periaate. Lisäaineet voivat olla samoja 

kuin TIG– tai MIG/MAG-hitsauksessa. Lasersäteen ja lisäainelangan kohtaaminen levyn 

pinnan alapuolella ei onnistu ellei lisäainelangan halkaisija ole pienempi kuin hitsausrailo. 

 

           

 

 

        Kuva 4. Lisäaineellinen laserhitsaus. (Dawes, C., 1992) 
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Laserhitsaus on vakaa prosessi ja sillä tuotettu hitsiliitoksen laatu on tasaista. Teräksen 

laserhitsauksessa hitsin lujuus ja kovuus nousevat yleensä perusaineen arvoja suuremmiksi, 

jolloin murtovenymä jää pienemmäksi. Edellä mainittuja vaikutuksia voidaan lieventää 

lämmöntuontia lisäämällä. Pienellä lämmöntuonnilla lämpösykli on nopea ja hitsin jäähty-

misaika on lyhyt, mikä tuottaa kovan ja lujan martensiittisen rakenteen. Suurella lämmön-

tuonnilla jäähtymisnopeus hidastuu ja rakenne pehmenee. (Väisänen, T., 2008) 

 

2.1.1 Metallihöyryn ja plasman muodostuminen CO2-laserhitsauksessa 

 

Metallihöyryn lämpötilan ollessa tarpeeksi korkea tuottamaan ionisaation kehittyy plas-

maa, joka aiheuttaa haittaa liikkuessaan kohti fokusointioptiikkaa. Plasmapilven sisältämät 

osittain ionisoituneet kaasut absorboivat CO2-lasersäteen infrapuna-aallon pituutta. 

Lasersäteen absorboitunut energia lisää elektroneja metallihöyryssä. Lisääntynyt elektroni-

tiheys johtaa lisääntyvään lasersäteen absorptioon metallihöyryssä. (McCay, M.H. et al., 

1988), (Xie, J., 1999), (Chiang, S., 1991), (Kim, K.R. & Farson, D.F., 2000) 

 

Xie (1999) on tutkinut metallihöyryn ja plasman muodostumisen dynaamista käyttäyty-

mistä He-suojakaasulla. Hän huomasi, että metallihöyryn määrä kasvoi jatkuvasti saavut-

taen maksimimääränsä, jonka jälkeen se pieneni kuluneen ajan suhteessa. Kun höyrypilvi 

pieneni riittävästi, alkoi se kasvaa uudelleen, aloittaen jälleen näin toistuvan seuraavan 

uuden jakson. Satunnaisesti metallihöyrypilvi hävisi kokonaan. Plasman muodostuminen 

hajottaa lasersädettä ja absorboi sen tehoa. Tämä vaikuttaa laserin käytettävyyteen ja hitsin 

laatuun. Hitsattaessa alhaisella intensiteetillä plasman muodostuminen rajoittaa lämmön 

siirtymistä hitsattavaan perusaineeseen. (Xie, J., 1999)  

 

Plasmapilven kasvaessa liian suureksi lasersäteen pääsy työkappaleen pintaan estyy eikä 

työkappaleesta enää irtoa ainetta, joka tarvittaisiin plasmapilven muodostamiseen, jolloin 

ioneiden ja elektronien hävitessä plasmapilvi pienenee. Kun höyrypilvi pienenee, niin 

lasersäde pääsee jälleen tunkeutumaan metallin pintaan muodostaen lisää metallihöyryä, 

jolloin prosessi alkaa uudelleen. (Xie, J., 1999)  
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2.1.2 Laserhitsausparametrit 

 

Laserhitsausparametreja ovat sädeparametrit, prosessiparametrit ja perusaineparametrit.  

Sädeparametrit ovat laitteistokohtaisia, ja niitä ei muuteta hitsauksen aikana. Sädepara-

metreja ovat polarisaatio, säteen tehojakauma eli moodi, säteen halkaisija ja säteen 

halkaisijan divergenssi. Optisella kuidulla tapahtuvassa säteen siirrossa polarisaatio on 

merkityksetön, koska kuitu säilyttää säteen polarisaation tai muokkaa sen satunnais-

polarisoituneeksi ja silloin kuidusta ulos tulevan säde on satunnaispolarisoitunutta. Säteen 

halkaisija ja divergenssi vaikuttavat säteen laatuun ja polttopisteen halkaisijaan sekä 

syvyysterävyyteen. (Kujanpää, V. et al., 2005), (Staufer, H., 2005), (Väisänen, T., 2008) 

 

Prosessiparametreja ovat: teho, hitsausnopeus, polttopisteen asema ja suojakaasu. Prosessi-

parametrit on säädettävä tapauskohtaisesti. Prosessiparametreja ovat myös lisäaine-

parametrit, kuten lisäaineen laatu ja koko, langansyöttönopeus sekä syöttösuunta. Laser-

teho työkappaleen pinnalla ja hitsausnopeus määräävät energiantuonnin hitsin pituus-

yksikköä kohden. Laserenergian kasvaessa hitsin tunkeuman syvyys ja leveys kasvavat, 

mutta eivät suoraan verrannollisesti lasertehoon verrattuna. Polttopisteen halkaisijaan 

vaikuttavat raakasäteen koko, polttoväli, optiikan ja säteen laatu sekä lasersäteen teho-

jakautuma. Laserhitsauksessa polttoväliä muutetaan optiikkaa vaihtamalla. Laserhitsauk-

sessa käytettyjä suojakaasuja ovat Ar, He ja N2, usein ne johdetaan prosessiin erillisellä 

suuttimella. (Kujanpää, V. et al., 2005), (Kraj, S. et al., 2005) 

 

Kuitulaserilla siirtokuidun lopussa fokusointioptiikka kokoaa säteen työkappaleelle, jossa 

kollimoidut lasersäteet poistuvan kuidusta. Kollimaatiosuhde, kohdistavan linssin poltto-

väli ja säteen siirtokuidun halkaisija määräävät avaimenreikähitsauksessa käytettävissä 

olevan maksimitehotiheyden. Tehovälimatka on fokusointilinssin ja hitsattavan materiaalin 

pinnan välinen etäisyys (työetäisyys). Tämän etäisyyden on oltava riittävän suuri siksi, 

etteivät hitsausroiskeet vahingoita optiikka. (Verhaeghe, P. et al., 2005)  

 

Kuvassa 5 esitetään lasersäteen fokusoinnin vaikutus polttopisteen halkaisijaan. Siihen 

vaikuttavat raakasäteen koko, polttoväli sekä optiikan ja säteen laatu ja säteen moodi. 

(Kujanpää, V. et al., 2005) 
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                    Kuva 5. Lasersäteen fokusoinnin vaikutus polttopisteen halkaisijaan.  

 

Perusaineparametreja ovat hitsattavan aineen paksuus, materiaalin pinnanlaatu, liitoksen 

ilmarako ja materiaalin ominaisuudet. Epäpuhtaudet kuten lika, öljy, pinnoitteet ja valssi-

hilse aiheuttavat roiskeita ja huokosia. Hitsattavan perusaineen pinnan laatu vaikuttaa 

säteen absorptioon, mattapinta absorboi peilipintaa paremmin. (Kujanpää, V. et al., 2005) 

Metallurgiset tekijät kuten materiaalissa esiintyvät sulkeumat ja suotautumat sekä perus-

aineen raekoko, mikrorakenne, homogeenisuus ja kemiallinen koostumus vaikuttavat laser-

hitsattavuuteen. Useimmat seosaineet, esimerkiksi Mn, Cr, Ni ja Mo, lisäävät teräksen 

karkenevuutta. Rikki ja fosfori lisäävät teräksen kuumahalkeilutaipumusta. Typpi ja hiili 

lisäävät teräksen vanhenemistaipumusta. Hitsisulan juoksevuuteen vaikuttavat useat aineet 

esimerkiksi pii ja happi. Lisäksi hitsattavuuteen vaikuttavat perusaineen lämpölaajenemis-

kerroin, lämmönjohtavuus, sulamispiste, lujuus ja sitkeys sekä höyrystymislämpötila. 

(Kyröläinen, A. & Lukkari, J., 2002) Myös teräksen toimitustila vaikuttaa terästen hitsatta-

vuuteen (taulukko 4). (Vähäkainu, O., 2003) 
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2.1.3 Laserhitsauksen prosessiparametrien vaikutukset  

 

Hitsausnopeutta, polttopisteen paikkaa, suojauskaasun virtausta ja hitsiliitoksen mekaanisia 

ominaisuuksia sekä geometriaa tutkitaan usein kokeilla, jossa vain yhtä tekijää muutetaan 

kerrallaan muiden parametrien pysyessä vakioina. Vain yhden muuttujan säädöllä ei aina 

saada muodostumaan vuorovaikutusta eri parametrien välillä. Parametrien yhteisvaikutus 

on usein erilainen kuin yksittäisen parametrin vaikutus. (Kraj, S. et al., 2005) 

 

2.1.4 Polttopisteen aseman lämmöntuonnin ja suojauskaasun vaikutus hitsin   

         kovuuteen 

 

Polttopisteen asema suhteessa työkappaleen pintaan oli ainoa merkittävä tekijä, jonka 

todettiin vaikuttavan 25CrMo- ja 42CrMo-teräksillä hitsin kovuuteen. Jos polttopisteen 

paikka oli 1 mm 25CrMo- ja 42CrMo-levyn pinnan alle, niin hitsit voitiin tuottaa ilman 

halkeamia. Tilastoanalyysi ja matemaattiset mallit osoittavat fokuksen asemalla olevan 

vaikutusta hitsin maksimikovuuteen. Mikäli polttopisteen paikka kohdistetaan levyn 

yläpinnan alapuolelle, niin lämmöntuonnin kasvusta johtuen hitsin kovuus pienenee. 

Korkeampi lämmöntuonti hidastaa jäähtymisnopeutta ja alentaa hitsiliitoksen kovuutta. 

Pienempi lämmöntuonti vastaavasti lisää jäähtymisnopeutta ja hitsatun rakenteen kovuutta. 

(Kraj, S. et al., 2005)  

 

Suojakaasu vaikuttaa hitsausliitoksen mikrorakenteeseen ja kovuuteen. Heliumin korke-

ampi ionisaatioenergia verrattuna argoniin saa aikaan korkeamman lämmöntuonnin kaari-

prosessiin, jolloin jäähtymisnopeus hidastuu ja kovuus alenee. Tutkimukset, tilasto-

analyysi ja matemaattiset mallit vahvistavat sen, että suojakaasun virtausmäärällä ei ole 

merkittävää vaikutusta hitsiliitoksen maksimikovuuteen. (Kraj, S. et al., 2005) 
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2.1.5 Laserhitsin kovuus lujuus ja iskusitkeys 

 

Laserhitsi ja sen muutosvyöhyke ovat suuremmasta jäähtymisnopeudesta johtuen kovem-

pia ja lujempia kuin perusaine. Kohonnut lujuus ja kovuus ovat keskittyneet hyvin kapealle 

alueelle. Laserhitsin suuri kovuus ei aina heikennä sitkeyttä, koska nopean jäähtymisen 

seurauksena martensiitti on hyvin hienojakoista. Laserhitsin ja muutosvyöhykkeen (HAZ) 

kovuutta voidaan alentaa lisälämmöllä, hybridihitsauksella ja hitsaamalla pienemmällä 

nopeudella tai isommalla teholla. Hitsin kovuutta voidaan alentaa myös hitsin seosta-

misella, pehmeämmällä lisäaineella tai esi- ja jälkilämpökäsittelyllä. Teräksillä, joiden 

hiilipitoisuus on noin 0,22 prosenttia voi hitsatun liitoksen kovuus olla lähes 350 HV. 

Kaarihitsauksen standardit määrittelevät hitsin maksimikovuuden sallituksi ylärajaksi 350 

HV. (Kujanpää, V. et al., 2005) Det Norske Veritas määrittelee hitsin kovuuden ohjerajat 

päittäisliitoksille laser-kaari-hybridihitsauksessa. Sisällä automaattisilla tuotantolinjoilla 

hyväksytään ≤ 380 HV5 kovuusarvot ja ulkohitsauksissa tulisi sallia arvo 350 HV5. (Det 

Norske Veritas. Guidelines No 19. 2006) 

 

Kuvassa 6 esitetään hiiliteräksen 1.403 kovuusprofiilit suhteessa hitsin keskilinjaan. Hitsit 

on tuotettu lisäaineettomalla ja lisäaineellisella laserhitsauksella. 

    

                

Kuva 6. Hiiliteräksen 1.403 laserhitsien kovuusprofiilit. Lisäaineeton ja lisäaineellinen  

laserhitsaus. (Paten, M. et al., 1990) 

 

● Lisäaineeton laserhitsaus 

    perusaine   St 1403 

    ainepaksuus  1,0 mm 

    laserteho  5 kW 

    hitsausnopeus  4,0 m/min 

    railon leveys  0,2 mm 
 

○ Lisäaineellinen laserhitsaus 

    perusaine   St 1403 

    ainepaksuus  1,0 mm 

    laserteho  5 kW 

    hitsausnopeus  4,0 m/min 

    railon leveys  0,3 mm 

    lisäainelangan halkaisija 0,6 mm 

    lisäaineen syöttönopeus 5,7 m/min 
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Hiiliterästen hitsauksessa alhainen iskusitkeys johtuu yleensä väärästä mikrorakenteesta. 

Iskusitkeyden kannalta huonoin mikrorakenne on yläbainiitti. Edullisimpia rakenteita ovat 

asikulaarinen ferriitti, alabainiitti ja jopa martensiitti. Hienorakeisella martensiitilla voi olla 

hyvä sitkeys jopa 400 HV kovuudessa. Laserhitsin iskusitkeyttä voidaan parantaa hybridi-

hitsauksella tai suuremmalla lämmöntuonnilla. Muita keinoja ovat teräksen tiivistäminen 

titaanilla tai Al-, C-, Mn- ja Si–pitoisuuksien alentaminen ja hitsin seostaminen Ni–

pitoisuutta lisäämällä tai esi- ja jälkilämpökäsittelyllä. (Kujanpää, V. et al., 2005)  

 

2.1.6 Laserhitsien huokoisuus 

 

Hitsin huokoisuus johtuu sulan nopeasta jähmettymisestä, jolloin muodostuvilla kaasuilla 

ei ole aikaa poistua hitsisulasta. Huokoisuutta aiheuttavat myös perusaineen epäpuhtaudet, 

kuten happi (< 60 ppm), typpi (< 100 ppm), rikki ja fosfori. Epävakaa lasersäde aiheuttaa 

epävakaan avaimenreiän ja sen on todettu aiheuttavan myös huokoisuutta. Epäpuhtauksien 

aiheuttamien pienten, pyöreiden huokosten vaikutukset mekaanisiin ominaisuuksiin ovat 

vähäiset. Avaimenreiän epävakaisuus saattaa aiheuttaa suuriakin huokosia, joilla on 

suurempi vaikutus rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin, heikentäen hitsin muodon-

muutoskykyä. Laserhitsin huokoisuutta voidaan vähentää oikealla materiaalivalinnalla, 

suoritustekniikalla, hitsattavien perusaineiden puhtaudella ja vakaan lämmöntuonin omaa-

villa laserhitsausprosessilla. (Kujanpää, V. et al., 2005)  

 

2.1.7 Hitsisulan dynamiikka laserhitsauksessa  

 

Laserhitsauksessa hydrodynaamiset prosessit vaikuttavat merkittävästi hitsien laatuun. Eräs 

tällainen ilmiö on Humping–vaikutus, jota esiintyy suurilla hitsausnopeuksilla. Analyytti-

sessä mallinnuksessa Bernoullin laki ja Navier-Stokesin yhtälö osoittavat, että suurella 

hitsausnopeudella hitsisulan epävakauteen osittain vaikuttavat myös ulkopuoliset säde-

parametrit. Humping–vaikutusta voidaan vähentää hidastamalla sulan virtausnopeutta. 

Fokuksen halkaisijan mukautuksella, kaksoispistefokustekniikalla tai mukautetulla fokuk-

sella hitsausnopeutta voidaan kasvattaa merkittävästi. (Behler, K. & Schafer, P., 2005) 

Kaikki tutkijat eivät pidä Humping-vaikutusta todellisena ongelmana. 
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Hitsisulan dynamiikkaa on tutkittu Nd:YAG-laser-TIG-hybridihitsauksessa.Tutkimuksessa 

havaittiin, että avaimenreiän seinämän lähellä sulan virtaukset menevät alaspäin ja sen 

jälkeen sula virtaa avaimenreiän edestä taaksepäin pitkin sulan pohjaa. Tämä viittaa siihen, 

että sulan virtauksella pohjaa pitkin taaksepäin on lähinnä sulaa syventävä vaikutus. 

Toisaalta suuremmalla 200 A kaarivirralla sula painuu alaspäin. Avaimenreiän ympärillä 

lähellä pintaa havaittiin nopeita sulavirtauksia, jotka muodostivat leveämpää hitsiä. Tutki-

muksessa varmistui se, että avaimenreikä leveni, kun kaarivirtaa lisättiin. (Katayama, S. et 

al., 2006) 

 

2.1.8 Kuitulaserin kilpailutekijät ja suorituskyky 

 

Laserin hankinta- ja investointikustannukset ovat korkeat, mutta kustannuksia pitää 

tarkastella yhdessä tuottavuuden näkökulmasta ja miettiä samalla laserhitsausprosessin 

tarjoamia etuja. Kustannuksia tarkasteltaessa on laskettava hitsauskustannukset esimerkiksi 

€/m hitsiä tai osaa kohden. Suorien teknisten etujen lisäksi kaikki laserhitsaukseen vaikut-

tavat taloudelliset tekijät on huomioitava, mukaan lukien jäähdyttimien käyttö ja laitteiston 

tilantarve. Kuitulaser tarvitsee vähemmän lattiapinta-alaa sekä huoltoa kuin ND:YAG tai 

CO2-laser, mikä on huomioitava taloudellista arviota laadittaessa. (Verhaeghe, G. & 

Hilton, P., 2005)  

 

 

Taulukossa 1 esitetään vertailu erityyppisten työstölasereiden ominaisuuksia. 

 

Taulukko 1. Työstölaserien vertailu. (Lähde: IPG Photonics., 2010) 
 

Ominaisuudet Kuitulaser Nd:YAG -laser CO2 -laser Kiekkolaser 

Kokonaishyötysuhde 30 % 5 % 10 % 25 % 

Maksimi teho 50 kW 6 kW 20 kW 16 kW 

BPP (4/5kW)  < 2,5 mm*mrad 25 mm*mrad 6 mm*mrad 8 mm*mrad 

Diodin elinikä 100,000 h 10,000 h  10,000 h 

Jäähdytys Deionisoitu vesi Deionisoitu vesi Deionisoitu vesi Deionisoitu vesi 

Lattiapinta-ala (4/5kW) < 1 m
2
  6 m

2
  3 m

2
 > 4 m

2
 

Käyttökustannukset $/h  $ 21,31 $ 38,33 $ 24,27 $ 35,43 

Huolto Harvoin usein vaaditaan Harvoin 
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Kuitulaserit tuottavat 1070 nm aallonpituuden ja erittäin hyvän säteen laadun, ne yltävät 

jopa 50 kW tehoon. Suuren tehon lisäksi kuitulasereiden etuja ovat: pieni polttopisteen 

koko, pieni sädeparametritulo ja hyvä kokonaishyötysuhde. (Lähde: IPG Photonics., 2010) 

 

Kuvassa 7 esitetään eri laserhitsausjärjestelmien sädeparametrituloja (BPP) tehon funk-

tiona eri tehoalueilla. Pienempi sädeparametritulo merkitsee parempaa säteen laatua. 

Muihin lasereihin kuin CO2 -laseriin verrattuna 5-10 kW tehoalueella kuitulaser tuottaa 

paremman säteen laadun. (Lähde: Beyer, E., 2006)   

    

 

                             
 

 

Kuva 7. Laserhitsausjärjestelmien sädeparametritulojen (BPP) vertailu tehon funktiona. 

(Lähde: Beyer, E., 2006) 

 

Kuvassa 8 esitetään eri hitsausnopeuksia ja niillä saavutettavia tunkeuman syvyyksiä eri 

laserhitsausjärjestelmillä. Kuvaajaan on kerätty lähes samantehoisia lasereita, joiden säteen 

ominaisuudet (polttopisteen halkaisija (df), sädeparametritulo(Bpp)) edustavat tämän 

hetken tilannetta. 
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Kuva 8. Erilaisten laserhitsausjärjestelmien ominaisuuksia ja tunkeumat hitsausnopeuden 

funktiona. (Lähde: Beyer, E., 2006) 

 

Kuvassa 9 esitetään Nd:YAG -, kuitu- ja CO2 -laserhitsausjärjestelmien pituus- ja paksuus-

yksikköä kohden tarvitsemia energiamääriä verrattuna hitsattuun ainepaksuuteen. Nd: 

YAG–laserilla saavutetaan pienin energiantuonti 0-2,3 mm ja 2,3–7,8 mm ainepaksuuk-

silla. Kuitu- ja CO2–laserit tuottavat suurin piirtein yhtä suuren energiamäärän. CO2–laser-

hitsaus tuottaa pienimmän energiamäärän 7,8 mm ainevahvuudesta lähtien. (Lähde: Beyer, 

E., 2006) 

 
 

          
 
 

Kuva 9.  Joidenkin Nd:YAG-, kuitu- ja CO2-laserjärjestelmien energia tunkeuman syvyys-

suhteessa hitsattuun energiantuontiin. (Lähde: Beyer, E., 2006) 
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Kuvassa 10 esitetään eritehoisilla Nd:YAG- ja kuitulasereilla aikaansaatujen tunkeumien 

riippuvuus hitsausnopeudesta. 

 

         
 

Kuva 10. Eritehoisten Nd:YAG – ja kuitulasereiden tunkeumien riippuvuus hitsaus-

nopeudesta. (Lähde: Bremer Institut fur angewandte Strahltechnik GmbH., 2010) 

 

Kuvassa 11 esitetään YLR–10000 kuitulaserilla eri perusaineille aikaansaadut tunkeumat 

verrattuna hitsausnopeuteen. 

                    

             
 

Kuva 11. Kuitulaser YLR–10000 tunkeuma hitsausnopeuden funktiona.  (Lähde: Bremer 

Institut fur angewandte Strahltechnik GmbH., 2010) 



22 

 

Kuvassa 12 esitetään YLR–10000 kuitulaserilla eri perusaineille erilaisilla polttopisteen 

asemilla aikaansaadut tunkeumat. 

                
                   

 

Kuva 12. YLR–10000 kuitulaserilla saadut tunkeumat fokuksen paikan funktiona. (Lähde: 

Bremer Institut fur angewandte Strahltechnik GmbH., 2010) 

 

Kuitulasereilla hitsattaessa voidaan käyttää pienempää kuidun halkaisijaa kuin useilla 

muilla lasereilla, mikä mahdollistaa lisääntyneen tehotiheyden kuidun keskellä. (Thomy, 

T., 2005) Käytännössä tämä havaitaan pienempänä säteen halkaisijana tai suurempina 

tehoina ja säteen siirtomatkoina. Korkea säteen laatu takaa paremman tehotiheyden fokuk-

sessa tai suuremman polttovälin ja fokuksen syvyyden, jotka molemmat vaikuttavat 

hitsausprosessin suorituskykyyn.  

  

Kuitulasereilla voidaan saavuttaa syvä tunkeuma ja suuri hitsausnopeus. Ne ovat joustavia 

ja niillä on kompakti koko, helppo asennettavuus ja pieni jäähdytystarve. Kuitulaserit 

soveltuvat hyvin työmaakohteissa paikan päällä tapahtuvaan hitsaukseen esimerkiksi 

putkistojen hitsauksessa ja laivan rakentamisessa. (Verhaeghe, G. & Hilton, P., 2005) 

 

Kuitulaserilla säteen siirtoon tarvittavan kuidun pituus voi olla jopa 200 m ja sitä voidaan 

soveltaa myös liikkuvaan käyttöön. Kuitulaserin käyttökustannusten, kuten pumppaus-

diodien kestävyyden, ennustetaan olevan pidempi kuin muilla diodipumpatuilla lasersäde-
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lähteillä. Suuritehoiset kuitulaserit voivat olla pitkällä aikavälillä investointeina edullisia, 

koska ne vaativat vain vähän huoltoa alhaisin kustannuksin. (Thomy, T., 2005)  Taulukossa 

2 esitetään parametreja erilaisilla laser- ja laser-MAG-hybridihitsaustehoilla hitsatuista 

päittäisliitetyistä 11,2 mm paksuista (ruostumaton ja X 70 teräs) teräksistä.  

 

Taulukko 2. Laserhitsausprosessien parametreja, päittäisliitos ja I -railo. (Lähde: Bremer 
Institut fur angewandte Strahltechnik GmbH., 2010) 
 

Laserhitsaus- 

prosessi 

PL 

(kW) 
Materiaali Liitos 

t 

(mm) 

Hits. nopeus 

(m/min) 
f 

(mm) 

I 

(A) 

U 

(V) 

E 

(kJ/cm) 

 
Kuitulaser 

 

10 

Ruostumaton 

teräs 
BW/I 11,2 4 - - - 1,5 

Kuitulaser 10,2 X 70 BW/I 11,2 2,2 200 - - 2,8 

Kuitulaser GMAG 

hybridi 
10,5 X 70 BW/I 11,2 8,0 - 243 25,3 3,8 

Kuitulaser 15 X 70 BW/I 11,2 2,9 500 - - 3,1 

Kuitulaser 16,7 X 70 BW/I 11,2 3,8 250 - - 2,6 

 

2.1.9 Laserhitsauksen etuja ja haasteita 

 

Taulukossa 3 esitetään luettelo laserhitsauksen eduista ja laserhitsauksen haasteista. 

 

Taulukko 3. Laserhitsauksen edut ja haasteet. 

Laserhitsauksen etuja Laserhitsauksen haasteita 

– laserhitsaus on tarkkaa, syvä ja kapea hitsi – hitsattavien osien on oltava tarkkamittaisia 

– suuri hitsausnopeus ja etähitsausmahdollisuus – soveltuvuus yhden kappaleen valmistukseen 

– hitsatut tuotteet ovat tarkkamittaisia – suuret tarkkuudet railonvalmistuksessa  

– hitsatut kappaleet ovat sellaisenaan käyttövalmiita – edellyttää tarkoja railonvalmistusmenetelmiä 

– korkealaatuiset hitsit ei hiomista ja oikomista – railoepätarkkuudet heikentävät hitsin laatua 

– pieni lämmöntuonti ja vähäiset muodonmuutokset  – voi edellyttää muutoksia aihion valmistukseen 

– voidaan liittää eri materiaaleja ja ainepaksuuksia – tuotteet on suunniteltava laserhitsausta varten 

– joustava ja muunneltavissa oleva sarjatuotanto – tarkat kiinnittimet ja asemointimenetelmät 

– lisäaineen käyttö kasvattaa railotoleransseja – tunkeuma on pieni suhteessa lasertehoon 

– kapea railo ja monipalkohitsausmahdollisuus – hankinta vaatii huomattavia investointeja 

– mahdollisuus erilaisiin hybridihitsaussovelluksiin – hitsattavien osien on oltava tarkkamittaisia 

– hybridihitsaus lisää paksuutta ja railotoleransseja – työturvallisuuteen liittyvät riskit (suojaimet) 
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2.2 Laser-valokaari-hybridihitsaus 

 

Tyypillisiä laserhitsaukseen yhdistettäviä hitsausprosesseja ovat esimerkiksi MIG/MAG- ja 

TIG-hitsausprosessit. Tällöin hitsausnopeus ja railontäyttökyky kasvavat sekä railotole-

ranssit väljenevät, vaikka hitsaus tapahtuu avaimenreikämekanismilla. Hybridihitsauksessa 

on havaittu, että laserin muodostama kuuma piste stabiloi ja ohjaa MIG/MAG-hitsauksen 

valokaarta tarjoten kaarelle ja sen muodostumiselle edulliset olosuhteet. (Jokinen, T., 

2004), (Lähde: LUT., 2010)  

 

Hybridihitsauksessa prosessien energiasuhteita muuttamalla voidaan vaikuttaa hitsin muo-

toon ja ominaisuuksiin. Hybridihitsauksessa laserin tehon ollessa hallitseva aikaansaadaan 

syvempi tunkeuma ja vastaavasti kaarienergian ollessa laserin tehoa suurempi tunkeuma 

levenee. Laserin tai kaaren valtasuhde vaikuttaa myös hybridihitsien muotoon. Hybridi-

hitsausprosessi voi olla joko laser- tai kaaripainotteinen. (Dilthey, U. et al, 1999a), (Shi, 

G., Hilton, P., 2005), (Dilthey, U. & Wieschemann, A., 1999b)  

 

Hybridihitsauksen toteuttaminen raskaassa teollisuudessa edellyttää riittävää railontäyttö ja 

tunkeutumiskykyä. Hitsausrailo edellyttää tiukkoja railotoleransseja ja laserhitsauspro-

sessilta säädettävyyttä. Lisäksi hitsaus- ja langansyöttönopeus täytyy sovittaa todelliseen 

vaihtelevaan railotilavuuteen railokulman ja ilmaraon mukaisesti. (Staufer, H., 2005)  

 

2.2.1 Laserhybridihitsauksen etuja ja haasteita 
 

Yhdistämällä laser- ja kaariprosessi voidaan saavuttaa synergiaetuja, mikä mahdollistaa 

laadullisia ja tuotantoteknisiä etuja sekä parantaa kustannustehokkuutta. Hybridihitsaus-

prosessilla voidaan laserhitsaukseen verrattuna saavuttaa suurempi hitsausnopeus ja 

tunkeuma sekä parempi hitsin laatu ja väljemmät railotoleranssit. Sillä saavutetaan myös 

hyvät mekaaniset ja tekniset ominaisuudet, jolloin taloudellisuus paranee. (Staufer, H., 

2005), (Verhaeghe, G. & Hilton, P., 2005)  

 

Hybridihitsausprosessi on nopeampi kuin lisäaineellinen laserhitsaus ja sillä on paljon 

suurempi railontäyttökyky kuin lisäaineettomalla tai lisäaineellisella laserhitsauksella. 

Hybridihitsausprosessilla (Laser + MIG/MAG) voidaan hitsata jopa neljä kertaa suurempia 
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ilmarakoja (1,4 mm) kuin lisäaineettomalla laserhitsauksella. Suuremmat 1,6 mm ilmaraot 

voidaan myös hitsata säätämällä langansyöttöä tai hitsauspään liikenopeutta, muiden 

hitsausparametrien pysyessä ennallaan. (Shi, G. & Hilton, P., A., 2005) 

  

Hybridihitsaus lisää lämmöntuontia, jolloin jäähtymisaika pitenee ja karkeneminen 

vähenee. Hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa lisäaineen seosta-

misella. Hybridihitsauksella voidaan liittää juohevasti myös eri tasoissa olevia levyjä. 

(Siltanen, J., 2012) Tutkimustulosten perusteella on osoitettu, että teräksen ja alumiinin 

hitsausnopeutta voidaan nostaa tai läpihitsattavan materiaalin paksuutta, voidaan kasvattaa 

merkittävästi kuitulasereilla, laser- ja laser–MIG/MAG–hybridihitsaussovelluksilla. 

(Thomy, T., 2005)   

 

Kuvassa 13 verrataan laser-kaari-hybridihitsausprosessin hitsausnopeutta MIG/MAG-, 

ydintäytelanka MIG/MAG- ja jauhekaarihitsausprosessien hitsausnopeuteen päittäisliitok-

sella eri ainepaksuuksilla.    

        

             
 

Kuva 13. Laser-kaari-hybridihitsauksen vertailu (GMAW, FCAW ja SAW) hitsaus-

prosesseihin. (Lähde: Esab) 
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2.2.2 Laser-TIG–hybridihitsaus 

 

TIG–Nd:YAG -laserhybridihitsauksessa TIG–elektrodi voidaan sijoittaa lasersäteen eteen 

tai taakse siten, että elektrodin kärki sijaitsee 1-5 mm etäisyydellä lasersäteen fokus-

pisteestä. TIG- elektrodi voidaan sijoittaa myös samanakselisesti lasersäteen kanssa, silloin 

säde jaetaan peileillä kahteen osaan, jossa säde ympäröi TIG-elektrodin. (Ishide, T. et al., 

1999), (Dilthey, U., 2002) Tälläinen järjestely on lähes teoreettinen tällä hetkellä. Kuvassa 

14 esitetään ilman lisäainetta tapahtuvan CO2-laser-TIG–hybridihitsauksen periaate. Kuvan 

DLA arvo kuvaa syvempää tunkeumaa, joka riippuu lasertyypistä ja -tehosta, kaarityypistä, 

kaaren ja sulan koosta, jotka vuorostaan riippuvat virrasta, jännitteestä ja hitsausnopeudesta. (Ishide 

et al., 1997) 

  

                         

 
Kuva 14.  CO2 laser- TIG –hybridihitsaus. (Ishide et al., 1997) 

 

Nd:YAG-TIG-laserhybridihitsauksessa TIG:n aiheuttaman energianlisäyksen ansiosta 

avaimenreiän halkaisija kasvaa 1,5 kertaa suuremmaksi. TIG–valokaari ei häiritse avai-

menreiän syntymistä ja ylläpitoa, toisin kuin MIG/MAG–hitsauksessa, sen lisäaine-

pisaroista johtuen. (Ishide et al., 2002) 

 

Laser-TIG–hybridihitsausprosessilla saavutetaan huomattavasti suurempi tehotiheys kuin 

kaarihitsauksessa, mistä johtuen lämmöntuonti jää merkittävästi pienemmäksi kuin TIG-

hitsauksessa. Laser-TIG–hybridihitsausprosessilla hitsausnopeutta voidaan lisätä huomat-

tavasti. (Dilthey, U., 2002) 
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2.2.3 Lasersäteen ja TIG–elektrodin keskinäinen asema 

 

Hybridihitsausprosessin onnistuminen riippuu sekä lasersäteen polttopisteen että valo-

kaaren asemasta, niiden asemointi ilman lisäainetta on myös helpompaa. Jos TIG-elektrodi 

sijoitetaan laserin (Nd:YAG) eteen, niin TIG-valokaari palaa silloin osittain avaimen-

reiässä ja sulattaa metallia hitsirailon pinnasta, jolloin kaari aikaansaa matalan hitsisulan 

laserin synnyttämän avaimenreiän edessä. Silloin laserin absorptio paranee ja avaimenreiän 

halkaisija kasvaa.  (Gu, H., et al., 2001) 

 
Jos TIG–elektrodi sijoitetaan lasersäteen taakse, se vaikuttaa hitsisulaan niin, että kaaren 

tasapainottuminen on vaikeampaa ja sula metalli tarttuu silloin helposti elektrodin kärkeen.  

Eräs tapa kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi on sijoittaa TIG-elektrodi hiukan 

sivuun hitsin keskilinjasta. Tutkimuksissa on havaittu, että jos TIG–elektrodi sijoitetaan 

lasersäteen taakse, niin hitsin laatu paranee. TIG-elektrodin ja lasersäteen asemalla 

(peräkkäin tai rinnan) ei ole vaikutusta hitsin tunkeumaan, kuva 15. (Gu, H., et al., 2001) 

(Ishide et al., 2002)  

                 

Kuva 15. Säteen fokuksen ja TIG–elektrodin aseman (peräkkäin tai rinnan) vaikutus tun-

keumaan TIG–Nd:YAG laser–hybridihitsauksessa. (Ishide et al., 2002) 

 

TIG-valokaari on vakaampi laserin kanssa erityisesti matalilla kaarivirroilla. Ilmiö johtuu 

laserin kehittämästä plasmasta, joka aikaansaa suuremman elektronitiheyden vähentäen 

kaarivastusta. Laserin muodostama kuuma piste stabiloi ja ohjaa kaaren laserin fokus-

pisteeseen Stenbeckin efektin mukaista reittiä suosien. (Liu., et al., 2004)  Kuvassa 16 

esitetään AZ31B-magnesiumseoksen hitsauksessa TIG– ja laser-TIG–hybridihitsaus-

prosessien hitsausnopeuden riippuvuus kaarivirrasta. Molemmissa tapauksissa hitsaus-

nopeutta kasvatettiin asteittain virheellisen hitsin muodostumiseen saakka.  
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                  Kuva 16. Hitsausnopeudet kaarivirran funktiona. (Liu., et al., 2004) 

 

Nd: YAG laser-TIG-hybridihitsausta käsittelevässä tutkimuksessa (Ishide et al., 2003) 

TIG-kaari sijoitettiin koaksiaalisesti lasersäteeseen nähden. Lasersäde jaettiin kahteen 

osaan TIG-elektrodin eteen ja taakse, jolloin avaimenreikäsulan havaittiin toimivan eri 

tavalla kuin tavanomaisessa laserhybridihitsauksessa. Nd:YAG laser-TIG-hybridihitsauk-

sessa avaimenreikä oli pitkä ja kapea ja sen käyttäytyminen sulan sisällä oli suhteellisen 

vakaata. (Ishide et al., 2003) 

 

Korkealla kaarihitsausteholla avaimenreiän koko vaihteli ja se ei ollut niin epävakaa kuin 

pelkällä Nd:YAG laserilla hitsattaessa. Kuvasta 17 nähdään, että Nd:YAG laser-TIG-

hybridihitsauksessa avaimenreikä on laajempi kuin tavanomaisella laserhitsauksella. 

(Naito, Y. et al., 2003a), (Naito, Y. et al., 2003b), (Ishide, T. et al., 2003) 

 

                                 

 

 Kuva 17. Yläkuvassa avaimenreiän koko Nd:YAG- laserhitsauksessa ja alakuvassa  Nd: 

YAG-TIG-hybridihitsauksessa. (Ishide, T. et al., 2003) 
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Naito ja hänen tutkimusryhmänsä (Naito, Y. et al., 2003a & Naito, Y. et al., 2003b) osoitti, 

että vetävällä Nd: YAG laser-TIG–hybridihitsausprosessilla lasertehon lisäys lisää 

tunkeumaa ja TIG-kaarivirran lisäys vain levittää hitsiä, mutta ei lisää tunkeumaa. (Naito, 

Y. et al., 2003b) Kuvassa 18 esitetään Nd:YAG ja Nd:YAG laser-TIG-hybridihitsien 

tunkeumat eri lasertehoilla ja kaarivirroilla hitsattaessa 5 mm paksua austeniittista AISI 

304 ruostumaton terästä. 

 

                    
 

Kuva 18. Nd:YAG ja Nd:YAG laser-TIG-hybridihitsien tunkeumat (vetävä prosessi) eri 

lasertehoilla (a) ja kaarivirroilla (b). Perusaine t=5 mm, AISI 304 ruostumaton teräs. 

Hitsausnopeus a-b; v=0,6 m/min. TIG-elektrodin kallistus α=55°. TIG-elektrodin etäisyys 

levyn pinnasta 2 mm ja prosessietäisyys 2 mm. TIG-virta 100–200 A ja suojakaasu Ar (30 

l/min); laserteho 0,6-1,7 kW. (Naito, Y. et al., 2003b)  

 

Kuvassa 19 vertaillaan TIG-hitsausprosessilla, Nd:YAG-laserhitsausprosessilla ja Nd: 

YAG-laserhybridihitsauksella (vetävä TIG-hitsain) eri hitsausnopeuksilla aikaansaatuja 

hitsien tunkeumia. Laser-TIG–hybridihitsauksella saavutettu hitsausnopeus ja tunkeuma 

ovat suurempia kuin Nd:YAG-laserilla tai TIG-hitsausprosesseilla saavutetut tunkeumat.  

Hitsausnopeuksien kasvaessa tunkeumien välinen ero pienenee laser- ja laser-TIG-hybridi-

hitseillä. (Naito, Y. et al., 2003b) 
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Kuva 19. TIG-hitsausprosessin, Nd:YAG-laserhitsausprosessin ja vetävän Nd:YAG-laser-

TIG-hybridihitsausprosessin hitsausnopeuksien vaikutus tunkeumaan. Perusaine t=5 mm, 

AISI 304 ruostumaton teräs. Laserteho 1,7 kW ja fokuksen asema 0. TIG-elektrodin kallis-

tus α=55°. TIG-elektrodin etäisyys levyn pinnasta 2 mm ja prosessietäisyys 2 mm. TIG-

kaarivirta 100 A ja suojakaasu argon. (Naito, Y. et al., 2003b) 

 

Kuvassa 20 esitetään laser- ja laser-TIG-hybridihitsauksessa tunkeuman riippuvuus laser-

tehosta. Hitsit on tuotettu AISI 304 teräkselle 10 mm perusaineelle 100 A TIG–virralla. 

Hitsausnopeus oli 0,6 m/min ja fokuspiste sijaitsi levyn pinnalla. TIG–elektrodin kallistus-

kulma oli 55°. TIG-YAG:ssa prosessietäisyys oli 5 mm ja YAG-TIG:ssä 1 mm. TIG-

elektrodin kärki sijaitsi koelevyn pinnasta 2 mm etäisyydellä. (Naito, Y. et al., 2003) 

 

                                     

Kuva 20. Nd:YAG-laserilla ja TIG-YAG- sekä YAG-TIG–yhdistelmillä saavutetut tunkeu-

mat. Perusaine AISI 304, t=10 mm, fokus=0 mm. TIG–hitsain 55°, I=100 A, v=0,6 m/min. 

TIG-elektrodi levyn pinnasta 2 mm, suojakaasu Ar (30 l/min). Prosessietäisyydet TIG-YAG 

5 mm ja YAG-TIG 1 mm. (Katajama, S. et al., 2009) 
 

Kuvassa 21 esitetään laserhitsausprosessien prosessietäisyyden vaikutus hitsin tunkeu-

maan. Hitsattava perusaine on 10 mm paksu AISI 304 ruostumaton teräs. Vetävällä TIG-

YAG-prosessilla paras tunkeuma saavutettiin 5 mm prosessietäisyydellä. Työntävällä Nd: 

YAG-TIG-prosessilla paras tunkeuma saavutettiin 1 mm prosessietäisyydellä. TIG-YAG- 
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ja YAG-TIG-prosessiyhdistelmillä hitsisula muodostui helposti kaaren avulla, mutta sulan 

sijainnissa oli kaaren asemasta johtuen eroja. Silloin, kun lasersäde kohdistettiin sulan 

päälle, saavutettiin useilla hitseillä syviä tunkeumia. (Naito, Y. et al., 2003b) 

 

                 

Kuva 21. Nd:YAG laser-TIG-hybridihitsausprosessin prosessietäisyyden vaikutus hitsin 

tunkeumaan. Perusaine AISI 304, t=10 mm. Laserteho 1,7 kW ja fokus=0 mm. TIG–

kaarivirta 100 A, v=0,6 m/min, suojakaasu Ar (30 l/min). Prosessietäisyydet TIG-YAG 5 

mm ja YAG-TIG  1 mm. (Naito, Y. et al., 2003b) 

 

2.2.4 Huokoisuutta estävä mekanismi laser-TIG–hybridihitsauksessa  
 

Fysikaalisia ilmiöitä ja huokoisuutta estäviä mekanismeja on tutkittu Nd:YAG-laser-TIG-

hybridihitsauksessa. Perusaineena käytettiin 10 mm:n SUS 304 austeniittista ruostumatonta 

terästä, jonka kemiallinen koostumus on 18,2 % Cr, 8,1 % Ni, 0,05 % C, 0,47 % Si, 0,99 % 

Mn-0,028 % P ja 0,003 % S. Hitsaus suoritettiin kuvan 22 mukaisessa kammiossa, mikä 

täytettiin Ar-O2 seoskaasulla (50 l/min). TIG-hitsaimen suojakaasuna käytettiin puhdasta 

Ar-suojakaasua (30 l / min). (Katayama, S. et al., 2006) 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

Kuva 22. Nd:YAG laser-TIG-hybridihitsauskokeessa käytetty kammio, joka tuottaa 

puhtaan  Ar ja Ar-O2–seoskaasuatmosfäärin. (Katayama, S. et al., 2006) 
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Alhaisen rikkipitoisuuden sisältävän teräksen käyttö varmistaa sen, että pintajännityksestä 

johtuvat pääsulavirrat havaitaan korkeista alhaisiin lämpötiloihin.  Tutkimuksessa käytetyn 

YAG-laserin maksimiteho oli 4 kW ja TIG-virtalähteen maksimivirta 300 A. TIG-hitsain 

oli varustettu halkaisijaltaan 3,2 mm W-2 % Ce2O3 elektrodilla. Kaasuatmosfäärin vaiku-

tusta hitsin tunkeumaan tutkittiin ND:YAG laserilla ja TIG-YAG-hybridillä 100 ja 200 A 

TIG-kaarivirroilla, Ar-happi seoskaasuilla.  

 

Hitsien poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 23, jossa vertailun vuoksi esitetään kammi-

ossa ja ilman kammiota tuotetut hitsit. Luvut ovat hitseistä mitattuja happipitoisuuksia. 

Hitsin happipitoisuus kasvoi kammion happipitoisuuden kasvaessa, samoin tapahtui ilmas-

sa hitsatuissa hitseissä. (Katayama, S. et al., 2006) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Kaarivirran ja atmosfäärin vaikutukset laser- ja hybridihitsien tunkeuman geo-

metriaan.  Hitsattava perusaine sisältää happea 41 ppm. (Katayama, S. et al., 2006) 

 

Kuvassa 24 esitetään kaaviollisesti hybridihitsauksen ilmiöitä ilmassa 100 A ja 200 A 

kaarivirroilla. Avaimenreiän seinämää lähellä olevat alaspäin menevät sulan virtaukset 

ovat selvästi nähtävissä. Sen jälkeen sula virtaa avaimenreiän edestä taaksepäin pitkin 

sulan pohjaa. TIG-YAG-laserhybridihitsauksessa kaasukuplia muodostui avaimenreiän 

alaosaan metallin voimakkaasta höyrystymisestä tai avaimenreiän romahtamisesta johtuen. 

Huokoisuus muodostuu siten, että kuplat jäävät hitsisulan jähmettyvään etuosaan. TIG-

YAG-laserhybridihitsauksessa 100 A kaarivirralla avaimenreikä oli hieman suurempi ja 

syvempi kuin YAG-laserhitsauksessa. (Katayama, S. et al., 2006) 
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Kuva 24. TIG-YAG-hybridihitsauksen ilmiöt. Avaimenreikä, plasma, kovera pinta ja hitsin 

geometriaan vaikuttavat sulavirtaukset. (Katayama, S. et al., 2006) 

 

Avaimenreiän halkaisija kasvoi hiukan 100 A kaarivirralla ja huokoisuuden aiheuttavat 

suuremmat kaasukuplat lisääntyivät. Isommalla 200 A kaarivirralla avaimenreiän yläosan 

halkaisija oli suurempi kuin 100 A kaarivirralla ja sulan pinta muodostui myös selvästi 

koverammaksi. Hitsisulaan syntyi vain muutamia kaasukuplia ja näyttääkin siltä, että 

niiden muodostumistaipumus riippuu kaarivirran voimakkuudesta. Hitsattaessa Nd:YAG–

laser-TIG-hybridillä SUS 304 ruostumatonta terästä 200 A kaarivirralla huokoisuus väheni, 

mikä johtui vähentyneestä kaasukuplien muodostumisesta. (Katayama, S. et al., 2006) 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu huokoisuutta erilaisissa kaasuatmosfääreissä päällehitsa-

tuissa hitseissä, jotka eivät läpäisseet perusainetta, joten tutkimustuloksia ei voida suoraan 

soveltaa päittäisliitettyihin (I-railo) hitseihin. 

 

2.2.5 Liittämistehokkuus ja jäännösjännitykset 

 

Hitsausprosessin tuoma lämpö aiheuttaa perusaineessa suuria pituussuuntaisia jännityksiä 

ja plastisen puristusvoiman ja siten muodonmuutoksia rakenteeseen. Muodonmuutokset 

voivat helposti ylittää kriittisen nurjahduskuorman ja niiden poistaminen on kallista ja 

aikaavievää. Käytetyimmät menetelmät hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten mini-

moinnissa ovat hitsin oikaisu, suunnittelun optimointi ja sopivat valmistusmenetelmät. 

Helpoin ja käytännöllisin tapa hitsauksen aiheuttamien jännitysten vähentämiseksi on 

käyttää pienen lämmöntuonnin omaavia hitsausprosesseja kuten laserhitsausta. Laserin 

korkean tehotiheyden johdosta sillä voidaan tehokkaasti tuottaa syviä ja kapeita hitsejä. 
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Laserhitsausprosessien suuresta tehotiheydestä johtuen niillä voidaan tuottaa hitsejä 

pienemmällä energiantuonnilla ja siten jäännösjännitykset ovat alhaisempia kuin muilla 

hitsausprosesseilla. Ilman lisäainetta suoritettavan laser- ja laser-TIG-hybridihitsauksen 

liittämistehokkuus on saavutetun tunkeuman syvyys energiayksikköä kohden. Tutkimus-

tulokset osoittavat, että laserhybridihitsaus aiheuttaa noin 50 prosenttia suuremman pituus-

suuntaisen vetojännityksen kuin laserhitsaus, mutta hybridihitsaus, jossa laser yhdistetään 

kaarihitsaukseen, tarjoaa paremman hitsin laadun kuin laserhitsaus. (Suder, W. et al., 2011)   

 

Laser- ja laser-TIG-hybridihitsauksen liittämistehokkuutta ja jäännösjännityksiä tutkittiin 8 

kW tehoisella IPG YLR-8000 kuitulaserilla, jossa syöttökuidun halkaisija oli 300 µm ja 

kohdistinlinssien polttovälit olivat 125 mm ja 250 mm. Hitsien laatu, energiamäärät ja jään-

nösjännitysten väliset suhteet selvitettiin eri hitsausparametreilla ja hitsien muotosuhteilla. 

Hitsauskokeet suoritettiin S355 perusaineelle päällehitsauksena ilman lisäainetta 4 kW ja 7 

kW lasertehoilla ja 7 kW (PL=4 kW ja PTIG=3 kW) laser-TIG-hybridihitsausteholla. Suoja-

kaasuna käytettiin puhdasta argonia ja hitsausnopeuksina 1-8 m/min. Koejärjestely mah-

dollisti laser- ja laser-TIG-hybridihitsausprosessien vertailun samansuuruisilla energian-

tuonnilla. (Suder, W. et al., 2011) 

 

Laserhitsauksessa sama tunkeuma voidaan saavuttaa eri parametriyhdistelmillä ja eri 

energiantuonnilla sekä erilaisilla polttopisteen halkaisijoilla. Laserhitsauksella saavutetaan 

suuri liittämistehokkuus. Liittämistehokkuus määrittelee sen kuinka paljon hitsausprosessin 

energiaa hyödynnetään tunkeuman pituus- ja syvyysyksikköä kohden. Liittämistehokkuus 

on yhtä suuri kuin tunkeumasyvyyden ja energiamäärän suhde, jossa (v) hitsausnopeus (D) 

tunkeuma ja (P) teho. Liittämistehokkuus (JE) esitetään yhtälössä 1. 

 

                                    			JE = �∙�
�·
�  [mm2/kJ]                              (1)

      
 
Liittämistehokkuus korreloi jäännösjännitysten kanssa siten, että korkea liittämistehokkuus 

merkitsee matalaa energiamäärää, pieniä jäännösjännityksiä ja vähäisiä muodonmuutoksia.  

Kuvassa 25 esitetyissä hitsien makrokuvissa samoilla hitsausnopeuksilla saatiin samat 

tunkeumat. Hybridihitsausprosessilla saavutettiin paras hitsin laatu ja väljemmät railotole-

ranssit vaikka lisäainetta ei käytettykään.  
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Kuvista nähdään myös, että hybridihitsausprosessin energiatuonti on ollut suurempi verrat-

tuna 4 kW ja 7 kW laserhitsausprosesseihin. Suurimmat tunkeumat saavutettiin 7 kW 

laserhitsausprosessilla.  

                                  

                         

 

Kuva 25. Hitsien tunkeumat, tehot ja energiapanokset, jotka on saatu 2 m/min vakio 

hitsausnopeuksilla a) Laserhitsaus 4 kW (120 J/mm); b) Laser-TIG-hybridihitsaus 7 kW 

(210 J/mm) ja c) Laserhitsaus 7 kW (210 J/mm). (Suder, W. et al., 2011) 

 

Kuvassa 26 esitetään makrokuvat 4 kW ja 7 kW laserilla sekä 7 kW laser-TIG-hybridi-

hitsausprosessilla päällehitsatuista 6 mm tunkeuman omaavista S355  perusaineeseen hitsa-

tuista hitseistä. Kuvista nähdään, että 7 kW laserihitsi on kapeampi kuin 4 kW laserhitsi.  

 

                        
 

Kuva 26. Makrokuvat 4 kW ja 7 kW laserilla sekä 7 kW laser-TIG-hybridihitsausproses-

silla tuotetuista 6 mm tunkeuman omaavista hitseistä: a) 4 kW laserhitsaus v=1 m/min 

(240 J/mm). b) 7 kW laser-TIG-hybridihitsaus v=1 m/min (420 J/mm) ja c) 7 kW laser-

hitsaus v=3 m/min (140 J/mm). (Suder, W. et al., 2011) 

 

Kuvassa 27 esitetään hybridi- ja laserhitsausprosessien liittämistehokkuuksien vertailu, 

jossa energian määrä on esitetty tunkeuman funktiona. Kaikilla tunkeumilla laserhybridi-

hitsauksen energiansyöttö on suurempi kuin laserhitsausprosesseilla. Verrattaessa 4 kW ja 

7 kW laserhitsausta nähdään, että 7 kW laserilla 6 mm tunkeuma voidaan saavuttaa 

pienimmällä energialla. 
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Kuva 27. Liittämistehokkuuksien vertailu, energiansyöttö tunkeuman funktiona. Hitsit on 

hitsattu 4 kW ja 7 kW lasertehoilla sekä 7 kW hybridihitsausteholla. (Suder, W. et al., 

2011). 

 

2.3 Terästen hitsattavuus 

 

Erään määritelmän mukaisesti perusaine on hitsattavaa, jos se täyttää perusaineen kemial-

lisille, metallurgisille ja fysikaalisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Perusaineen 

hitsattavuuteen vaikuttavat sen karkenevuustaipumus (vetyhalkeilu), kuumahalkeiluherk-

kyys ja hitsisulan käyttäytyminen sekä vanhenemistaipumus. Useat seosaineet kuten Mn, 

Cr ja Mo lisäävät teräksen karkenevuutta. Rikki ja fosfori lisäävät teräksen kuumahalkeilu-

taipumusta. (Kyröläinen, A. & Lukkari, J., 2002) 

 

Rakenteelliseen hitsattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat rakenteellinen muotoilu: voimien 

vaikutussuunta, hitsausliitosten sijoittelu, ainepaksuus, lovivaikutus ja rakenteen jäykkyys-

erot. Lisäksi kuormitustila: jännitysten suuruus ja laatu, jännitystila (kaksi- tai kolmi-

aksiaalisuus), kuormitusnopeus, lämpötila ja korroosio. (Kyröläinen, A. & Lukkari, J., 

2002) Valmistukselliseen hitsattavuuteen vaikuttavat hitsauksen esivalmistelut, hitsaus-

prosessi ja-lisäaine, liitos- ja railomuoto, esikuumennuslämpötila sekä hitsauksen suoritus-

tekniikka, hitsausparametrit ja -energia sekä hitsausjärjestys. Valmistukselliseen hitsatta-

vuuteen vaikuttavat myös hitsauksen jälkeinen jälkilämpökäsittely, viimeistely ja peittaus. 

(Kyröläinen, A. & Lukkari, J., 2002) 

 

Rakenneteräksen S355 K2 transitiolämpötila on 40 J (- 20 ˚C) testauslämpötilassa. Kemial-

liselta koostumukseltaan se vastaa S355 J2 terästä. Valmistajan ilmoituksen mukaan S355 

rakenneteräkset ovat yleensä hyvin hitsattavissa tavanomaisilla hitsausprosesseilla. 
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Taulukossa 4 esitetään S355 J0 ja S355 J2 (≈ S355 K2) rakenneterästen hitsattavuuden 

vertailu.  

 

Taulukko 4. Rakenneterästen hitsattavuuden vertailu kuumahalkeilun, kylmähalkeilun, 

lamellirepeilyn ja myötövanhenemisen suhteen. (Vähäkainu, O., 2003) 
 

Teräs Kuumahalkeilu Kylmähalkeilu Lamellirepeily Myötövanheneminen 

S355 J0 1 3 3 2 

S355 J2 1 3 3 1 

S355 K2 - - - - 

Laser 355 MC - - - - 

Arvostelu taipumus kasvaa       1    2            3 

 

Kuumahalkeama syntyy hitsin keskelle sen kutistuessa ja jäähtyessä. Kuumahalkeamien 

syntymistä edistää perusaineessa oleva rikki. Kylmähalkeamat syntyvät hitsin jäätyessä 

hitsin vieressä olevaan perusaineeseen. Kylmähalkeamien syinä voivat olla hitsisulaan 

joutunut vety ja jäähtymisen aiheuttama karkeneminen (martensiitin muodostuminen). 

(Lepola, P. & Makkonen, M., 2008) 

 

Teräksen karkenemisessa (martensiittireaktiossa) sen tilavuus kasvaa paikallisesti. Marten-

siitti on sitä hauraampaa, mitä suurempi on teräksen hiilipitoisuus. Muutkin seosaineet 

lisäävät teräksen karkenemistaipumusta, koska ne pienentävät sen kriittistä t8/5 jäähtymis-

nopeutta ja edistävät martensiitin muodostumista. Seostamattomat teräkset on määritelty 

hyvin hitsattaviksi, jos niiden hiilipitoisuus on alle 0,22 prosenttia. (Lepola, P. & 

Makkonen, M.) Ruukki Laser 355 MC rakenneterästen hiiliekvivalentti (CEV) nauha-

levyillä on enintään 0,24.  

 

Teräksen hitsattavuutta pidetään karkenemisesta johtuvan halkeamisvaaran kannalta 

hyvänä, jos hiiliekvivalentin arvo (CEV) on alle 0,41. CEV 0,41–0,45 arvo takaa hyvän 

hitsattavuuden jos käytetään vähävetyisiä hitsauslisäaineita. CEV arvo pätee parhaiten yli 

0,18 prosenttia hiiltä sisältävillä hiili ja hiilimangaaniteräksillä sekä mikroseostetuilla 

hienoraeteräksillä. (Lepola, P. & Makkonen, M.) 

 

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen mikrorakenne on suurimmaksi osaksi ferriit-

tiä, josta syystä niiden murtumiskäyttäytyminen muuttuu sitkeästä hauraaksi transitio-

lämpötila-alueella jo 20 ˚C ja -100 °C välillä, joten silloin jo tavanomaiset ilmasto-olo-

suhteet asettavat vaatimuksia käytettäville materiaalille. Iskusitkeys ei korreloi teräksen 
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muovattavuuden tai murtovenymän kanssa. Matalalujuuksisella hyvän muodonmuutos-

kyvyn teräksellä voi olla vaatimaton iskusitkeys ja lujalla teräksellä voi olla erinomainen 

iskusitkeys, mutta vaatimaton muodonmuutoskyky. Charpy V-koe mittaa samanaikaisesti 

haurasmurtuman ydintymistä ja sen etenemisen edellytyksiä. (Huhdankoski, E.)  

 

Haurasmurtuman syntymisessä on kaksi vaihetta ydintyminen ja sen eteneminen. Taulu-

kossa 5 esitetään haurasmurtuman ydintymisen syitä ja korjaavia toimenpiteitä. 

 

Taulukko 5. Haurasmurtuman syyt ja korjaavat toimenpiteet. (Huhdankoski, E.) 

Haurasmurtuman ydintymisen syitä Korjaavat toimenpiteet 

korkea vetojännitys (väärin valittu materiaali, väärä mitoitus) mittaus tai laskenta 

alhainen lämpötila (väärin valittu materiaali, väärä mitoitus) mittaus tai laskenta 

suuri perusainepaksuus (väärin valittu materiaali, väärä mitoitus) mittaus tai laskenta 

kolmiaksiaalinen jännitystila (lovellinen kappale, suuri ainepaksuus) mittaus tai laskenta 

hauras materiaali (iskumainen kuorma, sopimattomat sääolosuhteet) mittaus tai laskenta 

jäännösjännitykset (hitsaus ja polttoleikkaus) oikea iskusitkeysluokan valinta 

iskumainen kuormitus (kasvava kuormitusnopeus, iskumainen kuorma) materiaalivalinta (iskusitkeys) 

jännityskeskittymät (jyrkät poikkileikkaukset, hitsausliitokset) suunnitteluohjeet 

särömäiset alkuviat (hitsausvirheet, jännityskorroosio …) NDT (Non-Destructive Testing) 

 

Kuvassa 28 on esimerkki perusaineen S355 J2 hauras-sitkeä käyttäytymisestä Charpy V-

kokeella mitattuna. Alatasennealueella V-lovisauvan murtamiseen tarvitaan energiaa vain 

muutama joule. Ala- ja ylätasennealueen ero on noin 200 joulea. Rakenneteräksen S355 J2 

iskusitkeysvaatimus -20 ˚C testauslämpötilassa on 27 J ja S355 K2:lla se on 40 J.  

 

                                        
 

Kuva 28.  Teräksen S355 J2 hauras-sitkeä käyttäytyminen Charpy V-kokeella mitattuna. 

(Schröter, F., 2012) 
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2.3.1 Hiiliteräksen laserhitsaus 

 

Hiiliteräksillä laserhitsattavuus on yleensä hyvä mikäli liitos on huolellisesti esivalmis-

teltu. Hitsausparametrien optimoinnilla ja tarkalla säteen kohdistamisella voidaan välttää 

suurimmat geometrisistä hitsausvirheistä johtuvat ongelmat. Laserhitsaus on hyvin vähä-

vetyinen hitsausprosessi. Laserhitsattavilla teräksillä korkea hiilipitoisuus aiheuttaa huo-

mattavaa kovuuden lisäystä hitsin muutosvyöhykkeellä (HAZ). Perusaineen kemiallinen 

koostumus ja hiiliekvivalentti vaikuttavat myös teräksen hitsattavuuteen. Teräksillä, joiden 

hiilipitoisuus on noin 0,22 prosenttia, voi hitsatun liitoksen kovuus olla lähes 350 HV. 

Kaarihitsauksen standardit määrittelevät hitsin maksimikovuuden sallituksi ylärajaksi 350 

HV. (Kujanpää, V. et al., 2005), (Kraj, S. et al., 2005) 

 

Seostamattomat teräkset, joilla on suuri hiilipitoisuus ja niukasti seostetut teräkset, joilla on 

korkea veto- ja väsymislujuus, ovat vaikeammin hitsattavia. Korkean hiilipitoisuuden 

teräkset karkenevat. Karkeneminen on estettävä ennen hitsausta tai sen jälkeen, jotta 350 

HV kovuusarvoa ei ylitetä. Laserhitsauksen muutosvyöhyke on kapea ja hitsin kiderakenne 

on hienojakoinen, mikä osittain korvaa muutosvyöhykkeellä korkean kovuuden aiheutta-

mat ongelmat. (Kraj, S. et al., 2005)  

 

2.4 Hitsausliitoksen jäähtyminen ja mikrorakenne 

 

Hitsausliitoksen jäähtymisnopeuden ja hitsauksen lämmöntuonnilla on suora riippuvuus 

lämmöntuonnista. Suurella lämmöntuonnilla liitos jäähtyy hitaasti ja pienellä nopeasti. 

Hitsausliitoksen muutosvyöhykkeen mikrorakenteen kannalta ratkaisevin lämpötila-alue on 

t8/5 eli jäähtymisaika 800–500 °C. (Vähäkainu, O., 2003) 

   

Hitsauslisäaineen ja perusaineen sekoittumisaste riippuu käytettävästä hitsausprosessista, 

railomuodosta ja hitsausparametreista. Monipalkohitsauksessa ja pienen lämmöntuonnin 

hitsausprosesseilla perusaineen ja lisäaineen sekoittuminen on vähäisempää. Sulassa tilassa 

olleen hitsauslisäaineen ja jähmeänä pysyneen perusaineen muutosvyöhykkeen välissä on 

sularaja-alue, joka muodostuu kokonaan tai osittain sulana olleesta perusaineesta. Hitsaus-

liitokseen mekaanisilta ominaisuuksiltaan huonoimmat mikrorakenteet syntyvät yleensä 

sularajalla. (Vähäkainu, O., 2003)  
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Hitsausliitoksen iskusitkeysominaisuuksien kannalta kriittisin alue on usein karkearakeinen 

vyöhyke. Karkearakeisella vyöhykkeellä austeniitin raekoko on korkeasta lämpötilasta (yli 

1100 °C) johtuen kasvanut. Suuri raekoko johtaa teräksen jäähtyessä ja austeniitin hajaan-

tuessa kovien ja hauraampien mikrorakenteiden kuten yläbainiitin syntymiseen ja jäähty-

misnopeuden ollessa suuri myös martensiitin muodostumiseen. (Vähäkainu, O., 2003) 

 

Kuvassa 29 esitetään hitsausliitoksen vyöhykkeet 0,15 % hiiltä sisältävässä teräksessä. 

Kuvassa oikealla on osa rautahiiliolotilapiirroksesta, josta teräksen hiilipitoisuuden lisäksi 

nähdään myös lämpötilaa vastaava mikrorakenne. Hienorakeisella alueella lämpötila on 

noussut teräksen austeniittilämpötila-alueen alaosaan, jossa austenitoituminen on tapahtu-

nut, mutta raekoko ei kuitenkaan ole kasvanut. Liitoksen jäähtyessä tälle vyöhykkeelle 

muodostuu ferriittinen tai ferriittis-perliittinen hienorakeinen ja pehmeä mikrorakenne, 

mikä iskusitkeysominaisuuksiltaan voi olla jopa parempi kuin toimitustilassa oleva perus-

aine. (Vähäkainu, O., 2003) 

 

        

  

Kuva 29. Hitsausliitoksen vyöhykkeet 0,15 % hiiltä sisältävässä teräksessä. Käyrä T kuvaa 

maksimilämpötilaa, jossa teräksen lämpötila on käynyt. (Lepola,P. & Makkonen, M., 

2008) 
 

T

1 Hitsiaine 
2 Sularaja 
3 Karkearakeinen vyöhyke 
4 Hienorakeinen vyöhyke 
5 Osittain autenoitunut vyöhyke 
6 Karbidien palloutumisvyöhyke 
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Muutosvyöhykkeen ulkopuolella 550–720 °C lämpötila-alueella on karbidien palloutumis-

vyöhyke. Sen ominaisuudet eivät juuri poikkea perusaineen ominaisuuksista. Lämpö-

vyöhykkeellä lämpötila on kuitenkin noussut työlämpötilaa korkeammaksi. Niillä teräk-

sillä, joita ei ole tiivistetty alumiinilla, voi lämpövyöhykealueella hitsausjännitysten aiheut-

taman plastisen muodonmuutoksen takia esiintyä muotovanhenemista, mikä heikentää 

hitsausliitoksen iskusitkeyttä. (Vähäkainu, O., 2003) 

 

Hitsausliitoksen vyöhykkeiden mikrorakenne ja sen ominaisuudet riippuvat huippulämpö-

tilasta ja sen kestoajasta, hitsauksen jälkeisestä jäähtymisnopeudesta sekä perus- ja hitsaus-

aineiden kemiallisista koostumuksista. Hitsausliitoksen ominaisuuksien kannalta kriittisiä 

kohtia ovat sularaja, karkearakeinen vyöhyke ja suurilla hitsausenergioilla myös hitsiaine. 

Kaikilla niillä hitsausprosesseilla, joilla maksimilämpötila vastaa teräksen sulamislämpö-

tilaa, hitsiliitoksen jäähtymisnopeus on määräävin tekijä liitoksen mikrorakenteen ja sen 

ominaisuuksien kannalta. (Vähäkainu, O., 2003) 

 

2.5 Hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset 

Mitä suurempi on hitsausprosessin aiheuttama lämmöntuonti sitä suuremmat ovat myös 

hitsatuissa levyissä ilmenevät muodonmuutokset kuvat (39–41). Poikittaiset muodon-

muutokset aiheuttavat levyssä kulmavetäytymän ja pitkittäiset muodonmuutokset kaareu-

tumisen. Yhdessä nämä muodonmuutokset vääntävät levyaihion kuvassa 30 esitettyyn 

satulapinnan muotoon. Ennen hitsausta yksittäiset levyt ovat suoria. 

 

 
 

 

 

Kuva 30. Hitsauksen aiheuttaman kulmavetäytymän ja pituussuuntaisen kaareutumisen 

syntyminen yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksessa. Koekappaleet ovat suoria tai 

lähes suoria ennen hitsausta. (Skriko, T., 2011) 
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2.6 Laser-TIG-hybridihitsien jäähtymisajat t 8/5 mikrorakenne ja kovuudet 
 

Hitsattavan työkappaleen lämpötila (työlämpötila) hitsauksen alussa vaikuttaa hitsaus-

liitoksen jäähtymisnopeuteen. Hitsausprosessilla ja sen aiheuttamalla lämmöntuonnilla on 

merkittävä vaikutus t8/5 jäähtymisaikaan. Lämpötilaväli 800–500 ˚C on se jäähtymisaika 

jossa hitsiaineen ja muutosvyöhykkeen ominaisuuksien kannalta tapahtuvat merkittä-

vimmät kiderakennemuutokset. Mikäli transitiolämpötila on alhainen, niin liitoksen isku-

sitkeysominaisuudet ovat hyvät. Jos jäähtymisaika on pitkä, niin silloin liitoksen transitio-

lämpötila kasvaa ja kovuus jää matalaksi. Liitoksen optimaalisten ominaisuuksien kan-

nalta jäähtymisajan tulisi osua alueelle II. (Vähäkainu, O.) 

 

Lämmöntuonnin alarajan tulisi hiiliteräksillä olla noin 1 kJ/mm teräksen karkenemisen 

vuoksi ja ylärajan noin 2 kJ/mm hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten ehkäise-

miseksi. (Lepola & Makkonen., 2008)  

 

Kuvassa 31 esitetään seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen jäähtymisajan vaiku-

tus hitsiliitoksen muutosvyöhykkeen kovuuteen ja iskusitkeyden transitiolämpötilaan. 

Mikäli hitsin jäähtymisaika on hyvin lyhyt (pieni hitsausenergia, suuri levyn paksuus, 

alhainen työlämpötila) niin hitsin maksimikovuus muutosvyöhykkeellä nousee voimak-

kaasta karkenemisesta johtuen suureksi.  

 

 

       

 

Kuva 31. Jäähtymisajan t8/5 vaikutus hitsausliitoksen muutosvyöhykkeen kovuuteen ja 

iskusitkeyden transitiolämpötilaan. (Vähäkainu, O., 2003) 
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Jäähtymisajan t8/5 kasvaminen johtaa usein iskusitkeyden heikkenemiseen, iskuenergian 

laskuun ja iskusitkeyden transitiolämpötilan nousuun muutosvyöhykkeellä. Sitkeyden 

heikkeneminen riippuu teräslajista ja sen kemiallisesta koostumuksesta, standardi SFS-EN 

1011-2 2001. Kuvassa 32 esitetään jäähtymisajan t8/5 vaikutus iskusitkeyteen ja iskusitkey-

den transitiolämpötilaan.  

              

                

 
Kuva 32. Jäähtymisajan t8/5 vaikutukset: A) iskusitkeyteen, B) iskusitkeyden transitio-

lämpötilaan. (SFS-EN 1011-2 2001) 

 

Kuvasta 33 nähdään, miten jäähtymisajan t8/5 kasvaessa muutosvyöhykkeen kovuus 

pienenee.       

                                                      

 

Kuva 33. Jäähtymisajan t8/5 kasvaessa muutosvyöhykkeen kovuus pienenee. (SFS-EN 1011-
2 2001) 
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Taulukossa 6 esitetään standardin EN 10025-2 mukaisten seostamattomien rakenneterästen  

nimikkeiden vertailua aikaisempien standardien mukaisiin nimikkeisiin. 

Taulukko 6. Seostamattomat rakenneteräkset EN 10025-2:2004.  
Myötölujuus 

ReH MPa 

Murtolujuus 

Rm MPa 

Iskusitkeys 
1)

 

KV J    t C˚ 

EN 10025–2 

2004 

Vanhat standardit  EN 10025: 1990, 

EN 10025:1990 + A1:1993 

355 510–680 27        0 S355J0 S355J0 
355 510–680 27      -20 S355J2+N S355J2G3 

355 510–680 27      -20 S355J2 S355J2G4 
355 510–680 40     -20 S355K2+N S355K2G3 

355 510–680 40     -20 S355K2 S355K2G4 

Arvot pätevät levynpaksuuksille ≤ 16 mm.  
1)

 Myötölujuuden ReH ja iskusitkeyden Charpy V-arvot ovat vähimmäisarvoja. 

 

Taulukossa 7 esitetään Multisteel (EN 100252) ja laser 355 MC (EN 10149) mukaisten 

rakenneterästen iskusitkeys ja testauslämpötilat (EN ISO 148-1:2010). 

 

Taulukko 7. Multisteel ja Laser 355 MC rakenneterästen iskusitkeys ja testauslämpötila. 

(Lähde: Ruukki Laser rakenneteräkset.,2012) 

Rakenneteräs   EN 10025–2 2004 Iskusitkeys KV[ J ] Testauslämpötila [˚C ] 

Multisteel  S355K2 40 J – 20 ˚C 

Ruukki Laser 355 MC - 40 J – 20 ˚C 

  

Taulukossa 8 esitetään standardin SFS-EN 10025:2004 mukaisten rakenneterästen kemial-

liset koostumukset mukaan lukien maksimihiilipitoisuudet eri ainepaksuuksilla. 

 

Taulukko 8. Rautaruukin Multisteel (EN 100252) ja Ruukki Laser 355 MC (EN 10149) 

rakenneterästen kemialliset koostumukset. (Lähde:Ruukki Laser rakenneteräkset., 2012)  

Teräslaji 
C % max. t 

[mm] ≤ 16 

Si % 

max. 

Mn % 

max. 

P % 

max. 

S % 

max. 

N % 

max. 

Cu % 

max. 

Al %  

min. 

Multisteel 

Ruukki Laser 355 MC 

0,18 

0,12 

0,50 

0,03 
1,60 

1,60 
0,025 

0,020 

0,020 

0,015 
0,012 

- 
0,55 

- 

0,02 

0,015 

 

Hitsien jäähtymisen seurauksena syntyviä rakenteita voidaan ennustaa CCT-diagrammien 

avulla. Kuvassa 34 esitetään esimerkkinä S355 J2 rakenneteräksellä syntyvä mikro-

rakenne eri jäähtymislämpötiloilla. Kuvaan merkityt kovuudet ja jäähtymisajat esittävät 

yhdeltä puolelta laser-TIG-hybridihitsattujen 6 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 raken-

neterästen t8/5 jäähtymisaikoja ja jäähtymisen seurauksena syntyviä mikrorakenteita. 

 

Nopeassa jäähtymisessä, jossa hiilen diffuusiolle ei ole aikaa. Jäähtymiskäyrillä välillä 

400–449 HV30 ( kuva 34 ) austeniitin hajaantuminen tapahtuu Ms-lämpötilan alapuolella, 

jolloin syntyvä mikrorakenne on täysin martensiittinen. (Easterling, K., 1992)    
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Kuva 34. Rakenneteräksen S355 J2 (≈S355 K2) CCT-diagrammi ja syntyvä mikrorakenne 

eri jäähtymislämpötiloilla. Teräksen hehkutuslämpötila Tγ=1350 °C. Ms-käyrä kuvaa 

martensiittimuutoksen alkamislämpötilaa. (Lähde:TTA / TTT – Diagrams., 2012) 

 

Kuvan 34 jäähtymiskäyrällä 363 HV30 syntyy martensiittia vielä noin 55 %, mikä on noin 

5 % yli sallitun rajan. Keskinopeassa jäähtymisessä jäähtymiskäyrillä 249–270 HV30 

syntyy bainiittisia rakenteita. Jäähtymiskäyrät 249–270 HV30 tuottavat mikrorakenteita 

joissa on bainiittia 92–75 %. Bainiitin muodostuminen alkaa metastabiilista austeniitista 

lämpötilassa, joka on liian matala, jotta hiili pystyisi siirtymään diffuusion avulla rae-

rajoille. Jäähtymisnopeudesta riippuen voi syntyä ylä- tai alabainiittia siten, että ala-

bainiittia syntyy nopeammassa jäähtymisessä. (Kaplan & Murry., 2008) Alieutektoidisilla 

kuumavalssatuilla rakenneteräksillä esimerkiksi S355J2 teräksellä syntyy yläbainiittia. 

(Metallurgia., 2011)  

 

Onnistuneen hitsausliitoksen kannalta karkeneminen ei ole suotavaa. Karkeneminen voi 

johtaa kovan ja hauraan martensiitin syntymiseen, mikä lisää vetyhalkeilutaipumusta. 

(Seppälä, E. 2007) Martensiittisia mikrorakenteita voidaan välttää sopivalla lämmön-

tuonnilla, valitsemalla jatkuvan jäähtymisen CCT-diagrammilta jäähtymiskäyrä siten, että 

rakenteeksi ei synny liikaa martensiittia. Martensiitin määrän rajana voidaan pitää 50 %. 

(Martikainen, J., 2011)  
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Hitsin kriittisin kohta sijaitsee muutosvyöhykkeen sularajalla. Liian pieni t8/5 jäähtymis-

aika (nopea jäähtyminen) lisää HAZ:n karkenemista ja kylmähalkeilualttiutta. Liian suuri 

t8/5 (hidas jäähtyminen) alentaa liitoksen kovuutta, lujuutta ja iskusitkeyttä.  

 

2.7 Laserhitsattavien osien tarkkuus 

 

2.7.1 Laserleikkaus 

 

Valmistettavien osien tarkkuutta voidaan parantaa käyttämällä laserleikkausta, ja erilaisia 

koneistusmenetelmiä. Joissakin tapauksessa kyseeseen voisivat tulla myös hienosuihku-

plasmaleikkaus ja suuntaisleikkaus. Laserleikkauksella saavutetaan yleensä erinomainen 

leikatun kappaleen tarkkuus ja leikkauspinnan laatu poltto- ja plasmaleikkaukseen verrat-

tuna. Hyvä tarkkuus johtuu erittäin keskitetystä lämmöntuonnista ja suuresta leikkaus-

nopeudesta, jolloin esimerkiksi polttoleikkauksessa esiintyviä kappaleiden muototark-

kuutta heikentäviä ilmiöitä ei pääse syntymään. Laserilla leikatun pinnan laatu riippuu 

käytetystä tehosta, leikkausnopeudesta, leikkauskaasusta ja sen paineesta (virtausnopeu-

desta) sekä polttovälistä. (Siltanen, J., 1999) Kuvassa 35 esitetään termisten leikkaus-

menetelmien käyttöalueet eri levyn paksuuksilla. 

 

                      

 

                  Kuva 35. Termisten leikkausmenetelmien käyttöalueet. (Lukkari, J., 2000) 
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Laserleikkauksen etuina voidaan mainita: 

 

• Erittäin tarkka ± 0,1 mm ja se soveltuu useampien aineiden leikkaamiseen. 

• Leikkausjälki on erittäin laadukas ja sileä, jälkityöstöä ei useinkaan tarvita.  

• Laserleikkaus korvaa joissakin tapauksissa porauksen, jyrsimisen ja lävistyksen. 

• Edullinen pienillä ja keskisuurilla sarjoilla sekä suuri leikkausnopeus. 

• Leikattavan kappaleen muoto säilyy hyvin mittatarkkana.  

• Kappaleen muoto on vapaasti valittavissa ja sellaistenkin palkkien ja putkien leikkaus   

   on  mahdollista, mikä perinteisin menetelmin on hankalaa.   

 

Laserleikkauksen tehokkuustekijät  

 

Kuvassa 36 esitetään termisillä leikkausmenetelmillä saavutettavat tarkkuudet ja leikkaus-

railojen leveydet. 

 

     

 

 Kuva 36. Termisten leikkausmenetelmien tarkkuudet ja leikkausrailojen leveydet. 

(Lukkari, J., 2000) 
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2.7.2 Hienosuihkuplasmaleikkaus  

 

Hienosuihkuplasman leikkausnopeus ei ole samaa luokkaa kuin tavallisessa plasmaleik-

kauksessa johtuen niiden pienestä 150 A virtakapasiteetista. Hienosädeplasma soveltuu 

noin 10–15 mm paksujen materiaalien leikkaukseen. Markkinoilta on saatavissa hieno-

suihkuplasmalaitteita, jopa 400 A leikkausvirralla. Hienosuihkuplasman tarkkuus on 

selvästi tavallista plasmaleikkausta parempi, mutta ei kuitenkaan laserin luokkaa. Hieno-

suihkuplasmalaitteiston hinta on vain 30–40 prosenttia vastaavan laserlaitteiston hinnasta. 

(Siltanen, J., 1999), (Lukkari, J., 2000) 

 

Hienosuihkuplasman ominaisuuksista voidaan mainita seuraavaa: 

 

• Suuri energiatiheys 

• Kapea leikkausrailo 

• Terävät reunat 

• Vähemmän pursetta 

• Pitempi leikkaussuuttimen ikä 

• Leikkaustarkkuus on lähes laserin tasoa 

 

2.7.3 Koneistus polttoleikkaus  ja suuntaisleikkaus 

 

Valmistettavien osien sopivan tarkkuusasteen määrittämisellä voidaan osaltaan vaikuttaa 

hitsin laatuun, lämmöntuontiin, muodonmuutoksiin ja tuotteen valmistuskustannuksiin. 

Kuvan 36 lisäksi taulukoissa 9 ja 10 on esitetty eri valmistusmenetelmillä saavutettavia 

hitsausrailojen valmistustarkkuuksia.  

 

Taulukko 9. Viisteiden valmistustarkkuus. (Ahola, H., 1988)   

Kohde/Menetelmä Yhdensuuntaisuus Viistekulma Juuren korkeus Suoruus 

Viistejyrsin ± 0,5 mm ± 1,0° ± 0,25 mm ± 0,25 

Polttokone ± 1 mm ± 2,5° ± 1 mm ± 1 mm 
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Taulukko 10. DIN 55804:n mukaiset tärkeimmät suuntaisleikkureiden ja niillä leikattujen 

kappaleiden suurimmat sallitut mittapoikkeamat. (Ahola, H., 1988) 
 

 

 

2.7.4 Yhteenveto laserhitsattavien osien railonvalmistusmenetelmistä 

 

Laserhitsattavien osien tarkkuutta voidaan parantaa käyttämällä laserleikkausta ja erilaisia 

koneistusmenetelmiä. Laserleikkauksella saavutetaan yleensä erinomainen leikatun kappa-

leen tarkkuus kuvasta 36 nähdään, että laserleikkaus antaa erinomaisen mittatarkkuuden ja 

sillä voidaan leikata tarkasti ± 0,1 mm paksujakin teräksiä. Hyvä tarkkuus johtuu erittäin 

keskitetystä lämmöntuonnista ja suuresta leikkausnopeudesta, jolloin polttoleikkauksessa 

esiintyviä kappaleiden muototarkkuutta heikentäviä ilmiöitä ei pääse syntymään. Laserilla 

leikatun pinnan laatu riippuu käytetystä tehosta, leikkausnopeudesta, leikkauskaasusta ja 

sen paineesta (virtausnopeudesta), suuttimesta sekä polttovälistä. 

 

Hienosädeplasmaa voidaan joissakin tapauksissa (kuva 36) soveltaa laser-kaari-hybridi-

hitsattavien noin 2–10 mm paksujen osien leikkaukseen. Hienosuihkuplasmaleikkauksen 

tarkkuus on tavallista plasmaleikkausta parempi, mutta se ei ole laserin luokkaa. Laser- ja 

hienosädeplasmaleikkauksen lisäksi laserhybridihitsattavia osia valmistetaan myös erilaisin 

koneistusmenetelmin ja jossakin tapauksessa tarkkuussuuntaisleikkauksella. Taulukoissa 9 

ja 10 on esitetty koneistamalla ja suuntaisleikkaamalla saavutettavat tarkkuusluokat. Suun-

taisleikkauksen tarkkuusluokka III voisi joissakin tapauksissa soveltua laser-kaari-hybridi-

hitsattavien osien valmistukseen. Polttoleikkaamalla valmistettujen osien tarkkuus ja 

leikkauspinnan laatu eivät yleensä riitä laserhitsattavien osien valmistukseen. 
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2.7.5 Laserhitsattavien materiaalien käsittely ja varastointi  

 

Laser- ja laserhybridihitsaus sekä hitsauksen automatisointi aiheuttavat vaatimuksia mate-

riaalien varastoinnille, maalaukselle, puhtaudelle ja tasalaatuisuudelle. Yleensä levyn 

pinnalla oleva ruoste, valssihilse, lika ja paksu maalikerros vaikeuttavat kaaren sytytystä ja 

aiheuttavat virheitä sekä häiriöitä hitsauksen aloituksissa. Nämä edellä mainitut tekijät on 

huomioitava erityisesti laser- ja laserhybridihitsauksessa, jotka ovat herkkiä prosesseja 

erilaisille epäpuhtauksille. 

 

3 KOKEELLINEN OSA  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään ilman hitsauslisäainetta tapahtuvan kuitulaser–TIG–hybri-

dihitsausprosessin soveltuvuus 6 mm ja 8 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 K2 ja Laser 

355MC rakenneterästen hitsaukseen. Tutkimuksessa verrataan kuitulaser-TIG-hybridi-

hitsausprosessilla hitsattuja hitsejä robotti- MAG- ja käsin MAG-hitsausprosesseilla hitsat-

tuihin hitseihin. Muita tutkittavia asioita ovat laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsat-

tujen levyjen muodonmuutokset ja hitsien kylmähalkeiluherkkyys. Laser-TIG-hybridi-

hitsejä verrataan robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsausprosesseilla hitsattuihin hitseihin 

sekä kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisiin hitsien laatuluokkiin. 

 

Laser-TIG–hybridihitsausprosessin soveltuvuutta tutkitaan 6 mm paksulla S355 K2 raken-

neteräksellä työntävällä ja vetävällä TIG-hitsaimella. Ohuempia 6 mm paksuja levyjä 

hitsataan levyn yhdeltä puolelta sekä työntävällä että vetävällä hitsaustavalla. Paksummat 8 

mm koelevyt hitsataan yhdeltä ja molemmilta puolilta (levy käännetty hitsausten välillä) 

suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella. Liitostyyppeinä käytetään päittäisliitosta (I-

railo) 0 ja 0–0,25 mm muuttuvaa kiilamaista ilmarakoa. Molemmissa tapauksissa TIG-

hitsain sijaitsee 60˚ kulmassa hitsaussuuntaan nähden työntävässä asennossa.  

 

Laser-TIG-hybridihitsejä verrataan robotti-MAG- ja käsin MAG- hitseihin sekä kaari-

hitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkien mukaisiin raja-arvoihin. Robotti-MAG-

hitsauksessa 6 mm:n S355 rakenneteräksellä käytetään V-railoa. Liitoksen juuren puoli 

hitsataan ensin ja levyn kääntämisen jälkeen hitsataan pintapalko. Paksummalla 8 mm 

S355 perusaineella juuripalon lisäksi hitsataan väli- ja pintapalot. Käsin tapahtuvassa 
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MAG-hitsauksessa 6 mm:n ja 8 mm:n S355 perusaineet  hitsataan V-railoon yhdeltä 

puolelta valmiiksi kahdella hitsipalolla. 

 

3.1 Laser-TIG-hybridihitsauslaitteisto 

 

Laser–TIG-hybridihitsausprosessin soveltuvuustutkimuksessa käytetään Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston portaalityyppistä laserhitsaustyöasemaa. Laserhitsauslaitteet ovat 

tyypiltään IPG YLR-5000-S ja IPG YLS-10000 kuitulasereita, joiden maksimitehot ovat 5 

ja 10 kW. IPG YLR-5000 Ytterbium-kuitulaserin aallonpituus on 1070–1080 nm. 

Laserhitsauspää (valmistaja  Kugler) on varustettu 120 mm kollimaattorilla ja 300 mm 

polttovälin fokusointioptiikalla. Säteen siirtoon käytettävän optisen kuidun halkaisija on 

200 µm. Hitsauspäästä ulostulevan säteen polttopisteen halkaisija on 0,6 mm (mitattu 3 

kW:n teholla) ja suurin mitattu tehotiheys (maksimi intensiteetti) on 192 kW/cm2. 

 

Laserin sädeparametritulo BPP on 4-4,5 mm*mrad, 100 µm kuidulla syöttökuidun päästä 

mitattuna. IPG YLS-10000 kuitulaserilla arvot ovat muuten samat, mutta laserin säde-

parametritulo BPP on 3,6 mm*mrad 100 µm kuidulla syöttökuidun päästä mitattuna. 

Hitsausjärjestelmä sisältää myös seuraavat komponentit: TIG-hitsausyksikkö Pro TIG 410 

A, TIG–hitsaimen jäähdytysjärjestelmä Pro Cool, MIG-langansyöttölaitteisto Pro MIG 501 

ja virtalähde Pro 5200 (valmistaja Kemppi Oy) lisäksi käytettävissä on suojakaasujen 

sekoituslaite. 

 

3.2 Tutkittavat perusaineet  ja railon valmistus 

Tutkittaviksi perusaineiksi valitaan S355 K2 ja Laser 355 MC rakenneteräkset. Perus-

aineen valintaan vaikuttivat sen yleisyys suomalaisessa konepajateollisuudessa ja materi-

aalin edullinen hinta. Koelevyjen mitat ovat 6 mm x 100 mm x 200 mm, 6 mm x 100 mm x 

350 mm, 6 mm x 150 mm x 450 mm, 8 x 100 x 200 mm ja 8 mm x 100 mm x 350 mm. 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsatut koelevyt leikataan laserilla, joten niitä ei 

tarvitse oikoa ennen hitsausta ja railon valmistus on nopeaa ja tarkkaa. Laserleikkauksella 

saavutetaan erinomainen leikattujen osien tarkkuus ja leikkauspinnan laatu. Laserleikka-

uksessa railopinnoille voi joskus muodostua vähäisissä määrin oksidia, mikä varmuuden 

vuoksi poistetaan kuulapuhaltamalla.  
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Robotti-MAG- ja käsin-MAG-hitsattavat koelevyt leikataan suuntaisleikkurilla, minkä 

jäljitä levyt oikaistaan. Hitsausrailoon tarvittavat 30° viisteet valmistetaan railojyrsimellä. 

Silloituksen ajaksi koelevyt kiinnitetään tasoon, jossa ne silloitetaan levyjen päistä ja hitsin 

juurenpuolelta levyn keskeltä. Hitsauksen ajaksi levyt kiinnitetään siten, että hitsauksen 

aiheuttamat muodonmuutokset eivät pääse estymään.  

 

Hitsausrailon liitostyyppinä käytetään päittäisliitosta I-railoa ja 0 sekä 0-0,25 mm suuruista 

muuttuvaa kiilamaista ilmarakoa. Koehitsattavat levyt silloitetaan päistään ja joissakin 

tapauksissa myös keskeltä. Hitsattavat levyt kiinnitetään työpöytään siten, että hitsaus-

lämmön aiheuttamat muodonmuutoset eivät pääse estymään. 

 

Koehitsattavat levyaihiot kiinnitetään puristimilla koneistetun I-palkkiin, jossa ne silloi-

tetaan molemmista päistään ja juuren puolelta levyn keskeltä. Silloituksen jälkeen levyjen 

suoruus tarkastetaan teräsviivaimella. Hitsausta varten koelevyt kiinnitetään niin, etteivät 

hitsauslämmön aiheuttamat levyjen muodonmuutokset esty. 

 

3.3 Hitsauskoejärjestely 

Kuvan 37 kaaviossa esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessin periaate. Työntävässä 

hitsaustavassa TIG-hitsain sijaitsee hitsaussuuntaan nähden lasersäteen jäljessä 60˚ 

kulmassa taaksepäin kallistettuna. Vetävässä hitsaustavassa TIG-hitsain sijaitsee laser-

säteen edessä 60˚ kulmassa hitsaussuuntaan nähden eteenpäin kallistettuna. Lasersäteen 

tulokulma on hitsattavan levyn pintaan nähden 90˚. 

 

                

                                    Kuva 37. Laser-TIG–hybridihitsauksen periaate.  
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3.4 Laser–TIG-hybridihitsausparametrit 

 

Kuvan 38 kaaviossa esitetään laser-TIG–hybridihitsauksessa käytettävät hitsauspara-

metrit, jotka voidaan jakaa hitsausprosessista, perusaineesta ja laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessista riippuviin parametreihin. Koehitsit hitsataan niin, että hitsausparametrit 

pidetään vakiona koko hitsaustapahtuman ajan. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
  

      

  

  

 

 

                   Kuva 38. Laser-TIG-hybridihitsausparametrit.  

LASER-TIG-HYBRIDIHITSAUS 

 
PERUSAINEPARAMETRIT 
 
– perusaineen laatu yleinen rakenneteräs (S355 K2) 
– perusaineen paksuus [mm] 
– hitsausrailo ja liitosmuoto (BW ja I-railo) 
– railonvalmistusmenetelmä (laserleikkaus ja koneistus) 
– ilmarako [mm] 
– railopintojen laatu ja puhtaus (kuulapuhallus tai hionta) 
 

 
LASERPARAMETRIT 
 
– laserteho levyn pinnalla [kW] 
– sädeparametritulo 
– polttoväli [mm] 
– fokuksen halkaisija [mm] 
– fokuksen asema [mm] 
 

 
TIG–HITSAUSPARAMETRIT 
 
– hitsausvirta [I], jännite [U] ja virtalaji [DC/AC] 
– kaaren pulssitus [1/s] 
– elektrodin tyyppi ja halkaisija [mm] 
– elektrodin teroituskulma [°] 
– kaasusuuttimen / linssin koko Ø [mm] 
 

 
LASER-TIG-HYBRIDIHITSAUSPARAMETRIT 
 
– lasersäteen tulokulma [° ] ja fokuksen asema 
– TIG–hitsaimen kulma [° ] 
– lasersäteen ja TIG–hitsaimen elektrodin väli (prosessietäisyys) 
– hitsaustapa (TIG-hitsain vetävä tai TIG-hitsain työntävä) 
– suojakaasuseosten suhde (Ar/He) ja virtaus [l/min] 
– hitsausnopeus [m/min] 
– laser- ja TIG-hitsausprosessien keskinäinen tehotasapaino [kW] 
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3.4.1 Laser–TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 

 

 

 

 

 

Koesarjan II laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 

Koesarjan I laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 
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Koesarjan III laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 

Koesarjan IV laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 



56 

 

 

Koesarjan V laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 
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Jatkuu koesarjan V laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 
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Koesarjan VI laser-TIG-hybridihitsauskokeiden hitsausparametrit 
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3.4.2 Robotilla hitsattujen MAG–hitsauskokeiden parametrit  

 

 

 

3.4.3 Käsinhitsattujen MAG–hitsauskokeiden parametrit 

 

 
 

 

3.5 Laser-TIG-hybridihitsauksen liittämistehokkuus ja lämmöntuonti 
 

 

Liittämistehokkuus määrittelee sen, kuinka paljon hitsausprosessin tuottamaa energiaa 

hyödynnetään tunkeuman pituus- ja syvyysyksikköä kohden. Korkea liittämistehokkuus 

merkitsee matalaa energiamäärää, pieniä jäännösjännityksiä ja vähäisiä muodonmuutoksia. 

(Suder, W. et al., 2011) Sivulla 60 esitetään liittämistehokkuuden, hitsausenergian ja 

lämmöntuonnin laskemisessa tarvittavat kaavat 1-3. 
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Liittämistehokkuus (JE) voidaan laskea kaavalla 1. 

 

  JE = �∙�
�∙
�                     (1)  

 
 

     JE = liittämistehokkuus [mm2/kJ] 

     v = hitsausnopeus [mm/min]        

    D = hitsin tunkeuma [mm] 

      P = teho [kW] 
 

Hitsausenergia (E) lasketaan kaavalla 2. 

 

																										E = (60 ∙ P)/(1000 ∙ v)                                    (2)  
     

  E = hitsausenergia [kJ/mm] 

      P = hitsausteho [W] 

      v = hitsausnopeus [mm/min] 
 

Hitsiin pituusyksikköä kohden siirtyvä lämmöntuonti (Q) saadaan kaavalla 3.  

 

 Q = k ∙ E	                                        (3)
      E = hitsausenergia [kJ/mm] 

       k = terminen hyötysuhde 
 

Hitsausprosessien termiset hyötysuhteet. 

 
k TIG = 0,6 (0,7) (TIG–hitsaus terminen hyötysuhde SFS-EN 1011-1, 2009)  

k laser = 0,47 – 1 (0,9) (Laserhitsauksen terminen hyötysuhde) 

kLaser-TIG-hybridihitsaus = 0,83 (Laser-TIG-hybridihitsauksen hyötysuhde) 

kMAG = 0,8 (MAG-hitsaus SFS-EN 1011-1, 2009)   

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-kaaren hyötysuhteeksi valitaan 0,7 ja laserin hyöty-

suhteeksi 0,9. Laser-TIG-hybridihitsauksessa käytetty Ar/He (50/50 %) suojakaasuseos 

lisää heliumin vaikutuksesta TIG-hitsauksen hitsin tunkeumaa ja lämpöenergian siirtymistä 

perusaineeseen. TIG-hitsaimen vakaa koneellinen kuljetus ja roiskeeton hitsaus parantavat 

hyötysuhdetta. Kovuusmittausten tulosten, rakenneteräksen CCT-diagrammin (kuva 34) 

sekä kaavojen 2, 3 ja 4 tulosten perusteella (Liite 3) voidaan tehdä johtopäätös, että laser-

TIG-hybridihitsausprosessin hyötysuhde on noin 0,83, mikä on hiukan parempi kuin 

MAG-hitsausprosessilla saavutettu 0,8 (MAG-hitsaus SFS-EN 1011-1, 2009).  
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3.6 Laser-TIG-hybridihitsien jäähtymisajat t 8/5 

 

Hitsattavan työkappaleen lämpötila hitsauksen alussa vaikuttaa myös hitsausliitoksen 

jäähtymisnopeuteen. Tässä tutkimuksessa hitsattujen koelevyjen lämpötila on ennen hitsa-

usta noin 21-24 ˚C. Hitsausprosessilla ja erityisesti sen aiheuttaamalla lämmöntuonnilla on 

merkittävä vaikutus t8/5 jäähtymisaikaan. Hitsin ja muutosvyöhykkeen ominaisuuksien 

kannalta merkittävimmät kiderakennemuutokset tapahtuvat lämpötilavälillä 800–500 ˚C. 

Jäähtymisaika t8/5   voidaan laskea esimerkiksi kaavalla 4. 

 

    t8/5 = (4300-4,3·T0) · 105 · 
��∙��
��  · �� �

����� !
" −	� �

$���� !
"% ∙ F"	[ s ]            (4) 

 

 t 8/5 = jäähtymisaika (s) välillä 800―500 ˚C 

 T0 = työlämpötila (˚C) 

 k = hitsausprosessin terminen hyötysuhde 

 E = hitsausenergia (kJ/mm) 

 d = hitsattavan levyn ainepaksuus (mm) 

F2 = 1 (liitosmuotokerroin kaksidimensionaalisessa lämmön johtumisessa 

I-railossa ja V-railossa juuri-, väli- sekä pintapalossa ) 

 
 

3.7 Laser-TIG-hybridihitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset  

 

Mitä suurempi on hitsausprosessin lämmöntuonti, niin sitä suuremmat ovat myös hitsa-

tuissa levyissä ilmenevät muodonmuutokset. Poikittaiset muodonmuutokset aiheuttavat 

levyssä kulmavetäytymän ja pitkittäiset muodonmuutokset kaareutumisen.  

 

Hitsauksen ajaksi levyt kiinnitetään siten, että hitsauslämmön aiheuttamat levyjen muodon-

muutokset eivät esty. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsiliitos vodaan hitsata kerralla 

valmiiksi, mutta robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsausprosesseilla hitsatut hitsit joudutaan 

hitsaamaan useammalla eri hitsipalolla. Robotti-MAG-hitsauksessa 6 mm levyn hitsaa-

miseen tarvitaan kaksi hitsiä ja 8 mm levyn hitsaamiseen kolme hitsiä. Juuripalot hitsataan 

ensin, jonka jälkeen levy käännetään ja railossa oleva kuona puhdistetaan. Levyn kääntä-

miseen ja hitsausrailon puhdistamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia. 
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Käsin tehtävässä MAG-hitsauksessa 6 mm ja 8 mm paksuilla S355 J2 rakenneteräslevyillä 

tarvitaan kaksi hitsiä, pohja- ja pintapalko. Liitos hitsataan valmiiksi yhdeltä puolelta 

levyjä kääntämättä. Pohjapalon puhdistamiseen, oksidin poistoon, hitsin jatkoskohdan 

työstämiseen ja hitsauksen jälkeiseen puhdistus- sekä viimeistelytyöhön kuluu aikaa noin 

20 minuuttia. 

 

Kuvissa 39, 40 ja 41 esitetään laser-TIG-hybridi- ja robotti-MAG- sekä käsin MAG-

hitsausprosesseilla hitsattujen hitsien aiheuttamien muodonmuutosten mittausperiaate. 

Levyt oikaistaan ennen silloitusta ja niiden suoruus tarkastetaan silloituksen jälkeen. 

Hitsauslämmön aiheuttamat muodonmuutokset mitataan teräsviivaimen, työntömitan ja 

rakotulkin avulla. Kuvassa 39 esitetään laser-TIG-hybridi-, robotti-MAG- ja käsin MAG-

hitsausprosesseilla hitsattujen koelevyjen muodonmuutosten mittausperiaate. Mittaus-

pisteet sijaitsevat poikittais- ja pitkittäissuunnassa koelevyn keskellä kuvassa esitetyn 

kaavion mukaisesti. 

 

           

 

Kuva 39. Muodonmuutosten poikkeamien mittaaminen koelevyn keskeltä poikittaissuun-

nassa Z1 etäisyydellä Y1=10 ± 2 mm ja pituussuunnassa Z2. 
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                        Kuva 40. Poikittaisen muodonmuutoksen kulmavetäytymän mittaus.  

                    MAG-käsinhitsaus. Perusaine 6 mm paksu S355 J2 rakenneteräs.   

 

       

 

      Kuva 41. Pitkittäisen muodonmuutoksen kaareutuman mittaus. MAG-käsinhitsaus.   

      Perusaine 6 mm paksu S355 J2 rakenneteräs.     
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3.8 Vertailuhitsit ja kovuuskokeet 
 

Hitsausrobotilla hitsatut MAG-vertailuhitsit hitsattiin Etelä-Karjalan ammattiopistolla 

Imatralla kone- ja metallityöosaston kuusiakselisella Hitachi M 6100 teollisuusrobotilla. 

Robottiin on kytketty puoliautomaattinen ohjelmoitava MAG-hitsauslaitteisto. Käsin 

hitsatut MAG-vertailuhitsit hitsattiin Etelä-Karjalan aikuisopistolla (AKTIVA) MAG-

hitsauslaitteistolla (Kemppi Oy). Hitsien makrohieet valmistettiin ja kovuuskokeet tehtiin 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston konepaja- ja levytyötekniikan laboratoriossa.  

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsattuja hitsejä verrataan robotti-MAG- ja käsin 

hitsattuihin MAG- hitseihin sekä kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkien 

mukaisiin raja-arvoihin. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin soveltuvuustutkimuksessa hit-

seille ei tehty radiografista tutkimusta. 

 

 

4 TULOKSET  

 

4.1 Laser-TIG-hybridihitsauskokeet 
 

Hitsattavien levyjen liitostyyppinä käytettiin päittäisliitosta, I-railoa ja 0 mm sekä 0-0,25 

mm suuruista muuttuvaa ilmarakoa. Ohuempi 6 mm paksu S355 perusaine hitsattiin levyn 

yhdeltä puolelta ja paksumpi 8 mm S355 perusaine hitsattiin levyn yhdeltä ja molemmin 

puolin suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella. Levyn molemmin puolin suoritettu 

hitsaus tuotti hiukan korkeamman ja leveämmän hitsin kuin yhdeltä puolelta hitsaus.  
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4.1.1 Koesarja I laser-TIG-hybridihitsauskokeet 

 

   
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=3,2 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, I–railo. Lasersäde 90˚, fokuspiste 0. TIG–hitsain vetävä α =55˚-

60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=16 l/min. Hitsausnopeus v=1,0 m/min. 

 

        

      
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=3,2 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm.  

Perusaine S355, t=6 mm, I–railo. Lasersäde γ=90˚, fokuspiste 0. TIG–hitsain vetävä α 

=55˚-60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=16 l/min. Hitsausnopeus v=1,0 m/min. 

 

         

   

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=3,2 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355,  t=10 mm, I–railo. Lasersäde γ=90˚, fokuspiste 0. TIG–hitsain vetävä 

α=55˚-60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=16 l/min. Hitsausnopeus v=1,0 m/min.    
   
 

 

 

 

  

 
 

1.4 

1.6 

Hitsin pinta 

  Hitsin pinta 

     Hitsin pinta 

1.3 
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4.1.2 Koesarja II laser-TIG-hybridihitsauskokeet  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2.1 

2.4 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW,  PT=2,7 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja hitsausnopeus 

v=1,5 m/min. 

2.5 

Laser TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=3,7 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, I–railo. TIG–hitsain vetävä α=60˚ ja hiitsausnopeus v=1,5 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=3 kW, PT=2,6 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja hitsausnopeus 

v=1,2 m/min. 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=3,7 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine  S355, t=6 mm, I–railo. TIG–hitsain vetävä α=60˚ja hitsausnopeus v=1,5 m/min. 

 

2.3 
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4.1.3 Koesarja III laser-TIG–hybridihitsauskokeet  
                  
 

 

  
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=12 mm. 

Perusaine S355,  t=5 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=87˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=70˚. Hitsausnopeus v=0,75 m/min. 
 

  
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=4 mm. Perusaine 

S355, t=5 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=70˚. 

Hitsausnopeus  v=7,5 m/min. 

2.6 

2.7 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW,  PT=3,7 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine S355,  t=6 mm, päällehitsaus. TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja hitsausnopeus 

v=1,5 m/min. 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW,  PT=2,1 kW ja prosessietäisyys x=2,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja hitsausnopeus 

v=1,5 m/min. 

Hitsin juuri 10 mm 

 

10 mm 

 

3.8 

3.9 

Hitsin pinta 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=4 mm. Perusaine 

S355,  t=5 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=70˚. 

Hitsausnopeus  v=1,5 m/min. 

 

 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=4 mm.  

Perusaine S355, t=4 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=70˚. Hitsausnopeus v=1,1 m/min.  

 

 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=5 mm. Perusaine 

S355, t=5 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=70˚. 

Hitsausnopeus v=0, 95 m/min. 
 
 

 

 
 

Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW,  PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=4 mm. Perusaine  

S355, t=5 mm,  päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=70˚. 

Hitsausnopeus v=0,95 m/min. 
 

Hitsin juuri 

10 mm 

 

10 mm 

 

10 mm 

 

10 mm 

3.11 

3.12 

3.10 

3.13 Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW, PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=2 mm. Perusaine  

S355, t=5 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=62˚. 

Hitsausnopeus v=0,95 m/min. 
 
 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW,  PT=5,4 kW ja prosessietäisyys x=2 mm. Perusaine  

S355, t=5 mm,  päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=62˚. 

Hitsausnopeus v=1,5 m/min.  

 

 

 

Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW,  PT=4 kW ja prosessietäisyys x=2 mm. Perusaine  

S355, t=5 mm, I-railo ilmarako 0.  Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=62˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 
 
  

 

   

Laser-TIG–hybridihitsi. PL=4,5 kW, PT=3,6 kW ja prosessietäisyys x=2 mm. Perusaine 

S355, t=5 mm, I-railo ilmarako 0. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=62˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

10 mm

mm 

10 mm 

 

10 mm 

 

10 mm 

 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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4.1.4 Koesarja IV laser-TIG-hybridihitsauskokeet                      

 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=2,3 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

 

 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=3,1 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

 

 

 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=3,7 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

4.2 

4.4 

4.3 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=3,7 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

 

 

 
 

Laser-TIG–hybridihitsi jossa PL=4,5 kW,  PT=4,2 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 
 
  

         

Laser-TIG–hybridihitsi jossa PL=4,5 kW,  PT=5,1 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355,  t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

4.5 

4.7 

4.6 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=5,8 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain  työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

 

  
 

Laser- TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=6,8 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine  S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

       

 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=7,5 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

4.9 

4.8 

4.10 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=4 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=0,8 m/min. 

 

      

 

Laser-TIG –hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,   PT=3,6 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,2 m/min. 

 

 

 Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=4,5 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä   

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,3 m/min. 

 

 

4.13 

4.14 

4.16 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=4,3 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus.  Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä 

α=62˚. Hitsausnopeus v=1,4 m/min. 

 

 

 

Laser- TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW,  PT=4,4 kW ja prosessietäisyys x=4,5 mm. 

Perusaine S355, t=6 mm, päällehitsaus. Lasersäde γ=75˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä 

α=60˚. Hitsausnopeus v=1,5 m/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17 

4.18 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Koesarja IV hitsien no 4.2–4.6 ja no 4.17 ja 4.18 makrokuvat. 

 

Laser-TIG-hybridi- 
hitsaus 
 
Lasersäde 90˚  
TIG-hitsain työntävä. 
Perusaine S355; t=6 mm 
Koelevy 6x150x200 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %). 
Päällehitsaus.  

 

 

 

 

P1010003 

 
 

PL=4,5 kW ja PT=1,6 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,2 m/min.  

P1010004 

 
 

PL=4,5 kW ja PT=3,1 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,2 m/min. 

Lasersäde 90˚ 
TIG-hitsain työntävä 
Perusaine S355; t=6 mm 
Koelevy 6x150x200 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %). 
Päällehitsaus  

 

 

 

 

 

 

P1010005

 
 
PL=4,5 kW ja PT=3,7 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,2 m/min. 

P1010006 

 
 
PL=4,5 kW ja PT =3,7 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=1,2 m/min. 

 
Lasersäde 90˚.Hitsi no 4.6 
TIG-hitsain työntävä; no 
4.17 TIG-hitsain vetävä 
Perusaine S355; t=6 mm 
Koelevy 6x150x200 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %) 
(50/50 %). Päällehitsaus 
 

 

 

 

 

 

 

P1010007 

 
 
PL=4,5 kW ja PT=4,2 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=1,2 m/min. 

P1010001

 
 
PL=4,5 kW ja PT=4,3 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain vetävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=1,4 m/min. 

Lasersäde 90˚ 
TIG-hitsain vetävä 
Perusaine S355; t=6 mm 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %) 
Koelevy 6x150x200 
Päällehitsaus  

 

 

 

 

P1010002

 
 
PL=4,5 kW ja PT=4,4 kW, prosessietäisyys 
x=4,5 mm; Y=2 mm. TIG-hitsain vetävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=1,5 m/min. 

 

4.2 4.3

4.4 4.5 

4.17 4.6 

4.18 
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4.1.5 Koesarja  V laser-TIG-hybridihitsauskokeet  

 

    

   

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=8 kW,  PT=1,7 kW ja prosessietäisyys x=7 mm. 

Perusaine  S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–

hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v=1,5 m/min. 

 

    

   

  Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=8 kW,  PT=1,7 kW ja prosessietäisyys x=10 mm. 

Perusaine  S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–

hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =1,5 m/min. 

  

       

    

   

  Laser- TIG –hybridihitsi, jossa PL=5 kW,  PT=2,1kW ja prosessietäisyys x=15 mm. 

Perusaine  S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–

hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =1,0 m/min. Tässä hitsissä kokeiltiin TIG-

kaaren pulssitusta, jossa pulssivirta 50 % ja taajuus 1/50 s. 

 

5.7 

5.8 

5.28 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hybridihitsi  PL=5 kW, PT=2 kW ja prosessietäisyys x=18 mm. Perusaine 

S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain 

työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =1,0 m/min. 

 

   

           

 
  
        

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5,3 kW,  PT=2,7 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Perusaine S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–

hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =1,0 m/min. 

  

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5,3 kW, PT=2,7 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Perusaine S355J2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–

hitsain  työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v=1,0 m/min. 

   

5.30 

5.33 

5.34 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Laser-TIG–hyridihitsi  PL=5,3 kW,  PT=2,52 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. Perusaine 

S355K2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain 

työntävä α = 60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min ja hitsausnopeus v=1,0 

m/min. 

 

 

 
    

Laser-TIG–hybridihitsi  PL=5,3 kW, PT=3,24 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Perusaine S355K2, t=6 mm, I-railo muuttuva ilmarako 0–0,25 mm. Lasersäde γ=90˚, 

fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. 

Hitsausnopeus v =1,0 m/min. 
 

 

 

 
 

Laser-TIG–hybridihitsi  PL=5,3 kW, PT=3 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. Perusaine 

S355K2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0,25 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain 

vetävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min.  Hitsausnopeus v =1,0 m/min. 

 

 

5.35 

5.37 

5.38 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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4.1.6 Koesarja VI laser-TIG-hybridihitsauskokeet 

 

 

 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=6 kW, PT=2,52 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v=1,0 m/min. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=6 kW, PT=2,2 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v=1,0 m/min. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

 
 
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5,5 kW, PT=2,8 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v=0,7 m/min. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 
 

6.1 

6.2 

6.3 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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Molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5,3 kW, PT=2,5 kW ja 

prosessietäisyys x=20 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. 

Hitsausnopeus v=1,0 m/min. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

 

  
Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=5 kW, PT=2,5 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus  0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =1,0 m/min. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

 

 
 

Laser-TIG–hybridihitsi, jossa PL=4,5 kW, PT=2,7 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Hitsausnopeus v =0,8 m/min. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

6.5 

Hitsin juurI 6.6 

Hitsin juurI 6.7 

Juuripalko 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 
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Levyn molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi/TIG-hitsi. Pintapalko PL=4,5 kW, 

PT=4 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausnopeus v =0,8 m/min. Lasersäde γ=90˚, 

fokus 0. Juuripalko TIG-hitsi PT=3,2 kW ja hitsausnopeus v=0,6 m/min. Molemmissa 

hitseissä TIG–hitsain työntävä α=60˚. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 

0 mm.  
 

 

  
 

Levyn molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi. Pintapalko1 PL=4,5 kW, PT=2,7 

kW ja hitsausnopeus v=0,8 m/min. Juuripalko  PL=5 kW, PT=2,3 kW ja hitsausnopeus 

v=0,5 m/min. Molemmissa hitseissä prosessietäisyys x=20 mm, lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja 

TIG–hitsain työntävä α=60˚. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 
 
 

  

Levyn molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi/TIG-hitsi. Pintapalko PL=5 kW,  

PT=2,3 kW ja prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausnopeus v=0,8 m/min. Lasersäde γ=90˚, 

fokus 0. Juuriplko TIG-hitsi PT=3,1 kW ja hitsausnopeus v=0,5 m/min. Molemmissa 

hitseissä TIG–hitsain työntävä α=60˚. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 

0 mm. 

6.8 

6.9 

6.10 

Juuripalko 

Juuripalko 

Juuripalko 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 
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Levyn molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi. Pintapalko PL=4,5 kW, PT=2,3 

kW ja hitsausnopeus v=0,8 m/min. Juuripalko PT=3,2 kW ja hitsausnopeus v =0,5 m/min. 

Prosessietäisyys x=20 mm, lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. 

Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

 

 

 
 

Levyn molemmin puolin hitsattu laser-TIG–hybridihitsi. Pintapalko PL=4,5 kW, PT=2,25 

kW ja hitsausnopeus v=0,8 m/min. Juuripalko PL=4,5 kW, PT=2,3 kW ja hitsausnopeus 

v=0,8 m/min. Molemmissa hitseissä prosessietäisyys x=20 mm, lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja 

TIG–hitsain työntävä α=60˚. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm.  

 

 

 

 

6.14 

6.13 

Hitsin pinta 

Juuripalko 

Juuripalko 

Hitsin pinta 
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Laser-TIG-hybridihitsien 
makrokuvat 
 
Laser-TIG-hybridihitsaus. 
Lasersäde 90˚.  
I-railo, 0 ja 0,25 mm ilma-
rako. Hitsi no 5.35 TIG-hit-
sain työntävä. Hitsi no 5.37 
TIG-hitsain vetävä.  
Perusaine S355K2, t=6 mm.  
Levyn mitat 6x300x450 mm. 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL=5,3 kW ja PT=2,4 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,0 m/min.  

 
 

PL=5,3 kW ja PT=3,1 kW, prosessietäisyys  
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain vetätävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,0 m/min. 

 
Laser-TIG-hybridihitsaus. 
Lasersäde 90˚.  
I-railo.TIG-hitsain työntävä 
Perusaine Laser 355 MC, t=8 
mm Levyn mitat 8x200x350.  
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

 

 

 

 

 

 

 
 
PL=6 kW ja PT=2,5 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. 

 
 
PL=6 kW ja PT =2,2 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. 

 
Levyn molemmilta puolilta 
hitsattu laser-TIG-hybridi - ja 
TIG-hitsausprosessi. 
Lasersäde 90˚.  I-railo, 0-
ilmarako. TIG-hitsain 
työntävä  α=60 ˚.Juuri on 
hitsattu TIG:llä, TIG-hitsain 
työntävä  α=60. Perusaine 
Laser 355 MC, t=8 mm. 
Levyn mitat 8x200x350 mm. 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  
 

 

 

 
 
PL=5,3 kW, PT=2,4 kW, prosessietäisyys x=20 
mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  α=60 ˚, 
elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. Juuri TIG- 
työntävä   α=60 ˚,  PT=3,1 kW ja v=0,7 m/min. 

 
 
PL=4,5 kW, PT=2,4 kW, prosessietäisyys  x=20 
mm, Y=2 mm. TIG-hitsain vetävä  α=60 ˚, 
elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. Juuri TIG- 
työntävä.  α=60˚, PT=3,2 kW  ja v=0,5 m/min. 

Levyn molemmilta puolilta 
hitsattu laser-TIG-hybridi-
hitsaus. Lasersäde 90˚. I-
railo, 0-ilmarako. TIG- 
hitsain työntävä α=60. Perus-
aine Laser 355 MC, t=8 mm. 
Levyn mitat 8x200x350 mm. 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  
① on hitsin yläpuoli ja② on 
hitsin alapuoli. 

 

 

 

 

 
 
①Hitsi PL=5 kW, PT=2,3 kW. ②Hitsi PL=4,5 
kW,  PT=2,2 kW ja v=0,8 m/min. Prosessietäi-
syys x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①② PL=4,5 kW ja PT=2,3 kW, prosessietäi-

syys x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. 

 

5.37 

6.1 6.2 

6.5 6.13 

6.11 6.14 

Huokonen 

 
5.35 
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4.2 Vertailuhitsauskokeet 

 

Robotti-MAG-hitsauksessa 6 mm:n S355 rakenneteräksellä käytettiin V-railoa. Liitok-

sen juuren puoli hitsattiin ensin ja levyn kääntämisen jälkeen hitsattiin pintapalko. 

Paksummalla 8 mm S355 perusaineella juuripalon lisäksi hitsattiin väli- ja pintapalot. 

Käsin tapahtuvassa MAG-hitsauksessa 6 mm:n ja 8 mm:n S355 perusaineet  hitsattiin 

V-railoon yhdeltä puolelta valmiiksi kahdella hitsipalolla. 

 

4.2.1 Robotilla hitsatut MAG–hitsauskokeet 

 

   

  
 
Robotti-MAG-hitsi. Perusaine 6 mm paksu S355 J2 rakenneteräs. Hitsauslisäaine Ø 1,2 

mm OK Tubrod 15.14 rutiilitäytelanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03% NO seoskaasu, 

vk=12 l/min. Hitsausarvot: juuripalko  I=169 A, U=22,8 V ja v=0,5 m/min. Pintapalko 

I=217 A, U=25,7 V ja v=0,4m/min. Pintapalon leveys10 mm, korkeus 1 mm ja juuripalon 

leveys 7 mm, korkeus 2 mm. 

 

 

Robotti MAG-hitsi. Perusaine 8 mm paksu S355 J2 rakenneteräs. Hitsauslisäaine Ø 1,2 

mm OK Tubrod 15.14 rutiilitäytelanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03% NO seoskaasu, 

vk=12 l/min. Hitsausarvot: juuripalko I=163 A, U=23 V ja v=0,5 m/min. Välipalko I=214 

A, U=25,7 V ja v=0,4 m/min. Pintapalko I=215 A, U=25,7 V ja v=0,4 m/min. Pintapalon 

leveys 12 mm, korkeus 1 mm ja juuripalon leveys 7 mm, korkeus 2 mm. 

 

7.1 

7.2 

Pintapalko 

Juuripalko 

Juuripalko 

Pintapalko 
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4.2.2 Käsinhitsatut MAG–hitsauskokeet 

 

 

 

Käsinhitsattu MAG-hitsi. Perusaine on 6 mm paksu S355J2 rakenneteräs. Hitsauslisäaine 

Ø 1,0 mm OK AristoRodTM 12.50 hitsauslanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO 

seoskaasu, vk=15 l/min. Hitsausarvot: pohjapalko I=125 A, U=17,5 V ja v=0,2 m/min. 

Pintapalko hitsausvirta I=220 A, U=28 V ja v=0,5 m/min. Hitsin leveys 11 mm, korkeus 

1,5 mm ja  juuren leveys 3 mm, korkeus 1,5 mm. 

 

 

 

Käsinhitsattu MAG-hitsi. Perusaine on 8 mm paksu  S355 J2 rakenneteräs. Hitsauslisäaine 

Ø 1,0 mm OK AristoRodTM 12.50 hitsauslanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+ 0,03 % NO 

seoskaasu, vk=15 l/min. Hitsausarvot: pohjapalko I=135 A, U=17 V ja v=0,15m/min. 

Pintapalko I=220 A, U=28 V ja v=0,35 m/min. Pintapalon leveys on 12 mm; korkeus 1,5 

mm ja juuren leveys 3 mm, korkeus 1,5 mm. 

 
 

4.3 Laser-TIG-hybridihitsit  

 

Hitsauskokeiden tuloksista voidaan selvästi havaita, että kokeiden edetessä on löydetty 

sellaiset hitsausparametrit, joilla laser-TIG-hybridihitsausprosessilla voidaan saavuttaa 

kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 edellyttämät hitsiluokkien mukaiset raja-arvot. 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-valokaari mahdollistaa tasaisen ja lähes roiskeet-

toman hitsin ja lasersäde aikaansaa syvän tunkeuman sekä tasalaatuisen juurihitsin. Laser-

TIG-hybridihitsausprosessilla 6 mm paksut S355 K2 rakenneteräslevyt on mahdollista 

7.3 

7.4 

Pintapalko 

Pintapalko 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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hitsata kerralla valmiiksi. Paksummat 8 mm levyt voidaan hitsata levyn yhdeltä tai molem-

milta puolilta tapahtuvalla laser-TIG-hybridihitsauksella. Laser-TIG-hybridihitsit ovat 

hyvin siistejä ja lähes roiskeettomia. 

 

Vertailukokeet 6 mm paksulla S355 rakenneteräksellä osoittivat, että laser-TIG-hybridi-

hitsausprosessilla hitsausnopeus on robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna yli nelinkertainen 

ja MAG-käsinhitsaukseen verrattuna yli viisinkertainen. Myös liittämistehokkuus on noin 

viisinkertainen robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna. Levyn molemmin puolin suoritet-

tavalla laser-TIG-hybridihitsauksella voidaan 8 mm:n rakenneteräksellä saavuttaa noin 

kolminkertainen hitsausnopeus ja liittämistehokkuus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna.  

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-kaaren tuoman lisälämmön ansiosta suurillakin hitsa-

usnopeuksilla (1 m/min) voidaan saavuttaa edulliset kovuusarvot. Kovuusmittausten tulos-

ten perusteella 6 mm ja 8 mm paksujen S355 K2 ja Laser 355 MC rakenneterästen hitsit 

eivät ylittäneet kaarihitsausstandardin määrittelemää 350 HV kovuuden enimmäisrajaa. 

Det Norske Veritas määrittelee hitsin kovuuden ohjerajat päittäisliitoksille laser-kaari-

hybridihitsauksessa. Sisällä automaattisilla tuotantolinjoilla hyväksytään ≤ 380 HV5 

kovuusarvot ja ulkohitsauksissa tulisi sallia arvo 350 HV5. (Det Norske Veritas. 

Guidelines No 19. 2006) 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksen pienestä lämmöntuonnista johtuen levyjen pituus- ja poikit-

taissuuntaiset muodonmuutokset ovat noin 80 % pienemmät kuin käsin suoritettavassa 

MAG-hitsauksessa. Laser-TIG-hybridihitsauksessa käytetään I-railoa, mutta robotti-MAG- 

ja käsin MAG-hitsauksessa käytetään V-railoa, joilla lämmöntuonti ja siitä johtuvat 

muodonmuutokset ovat myös suuremmat.  

 

Kuvissa 42 ja 43 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla vetävällä ja työntävällä TIG-

hitsaimella 6 mm.:n S355 K2 rakenneteräslevyyn hitsattuja hitsejä. Hitsien makrokuvat on 

esitetty kuvissa 47–48. Hitsit on hitsattu kerralla valmiiksi eivätkä ne tarvitse jälki-

käsittelyjä. Laser-TIG-hybridihitseissä käytettiin päittäisliitosta I-railoa ja 0 tai  muuttuva 

kiilamaista 0–0,25 mm ilmarakoa. Hitsausprosessissa ei käytetty erillistä juurikaasua hitsin 

juuren suojaamiseen. Laser-TIG–hybridihitsi hitsi no 5.35 hitsattiin työntävällä TIG-

hitsaimella laser-TIG-teholla. Hitsi on pinnan ja juuren puolelta hyvin sileä ja roiskeeton. 

Hitsausnopeudeksi saavutettiin 1 m/min.  



87 

 

           

                          

   
Kuva 42. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355 K2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 
Lasersäde γ=90˚, fokus 0. TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja TIG-elektrodi Ø 2,4 mm. TIG-
hitsaimen suojakaasu Ar/He (50/50 %) kaasuseos, vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. 
Hitsausteho ja -nopeus PL=5,3 kW, PT=2,52 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 4,5 mm, 
korkeus 0-0,1 mm ja juuren leveys 1,5 mm, korkeus 0,1-0,3 mm. 
 

Laser-TIG–hybridihitsi no 5.37 hitsattiin vetävällä TIG-hisaimella. Hitsausnopeudeksi 

saavutettiin 1 m/min. Hitsin pintaan muodostui hiukan metallihuurua, mikä irtosi siitä 

kevyesti harjaamalla. Hitsin juuren leveydeksi mitattiin 1,5 mm ja korkeudeksi 0-1 mm. 

Hitsin pinnan leveydeksi mitattiin 5 mm ja korkeudeksi 0,5 mm. Ulkoisten virheiden osalta 

hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 B-hitsiluokan raja-arvot. 
 

     

Kuva 43. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355 K2, t=6 mm. I-railo muuttuva ilmarako 

0–0,25 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0. TIG–hitsain vetävä α=60˚ ja TIG-elektrodi Ø 2,4 

mm. TIG-hitsaimen suojakaasu Ar/He (50/50 %) vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. 

Hitsausteho  ja -nopeus PL=5,3 kW, PT=3,24 kW ja v =1 m/min. Hitsin leveys 5 mm, 

korkeus -0,1- 0 mm ja juuren leveys 1,5 mm, korkeus 0,2 mm. 

 

Laser-TIG–hybridihitsauksessa 8 mm paksulla Laser 355 MC rakenneteräksellä käytettiin 

vain työntävää TIG-hitsainta. Hitsaukset suoritettiin levyn yhdeltä ja molemmilta puolilta 

(levy käännetty) suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella. Tämä hitsaustapa tuottaa 

matalamman ja leveämmän hitsin kuin yhdeltä puolelta hitsaus ja se näyttäisi soveltuvan 

hyvin 8 mm paksun S355 rakenneteräksen päittäisliitoksen (I-railo) hitsaamiseen. 

Hitsin juuri 5.35 

5.37 Hitsin juuri 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 
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Laser-TIG-hybridihitsi no 6.1 hitsattiin työntävällä TIG-hitsaimella. Hitsausnopeudeksi 8 

mm paksulla Laser 355 MC rakenneteräksellä saavutettiin 1 m/min. Hitsin pinnassa 

esiintyy kaksi pientä ≤ 2 mm avohuokosta. Pinnan liittymä on juohea, mutta reunoiltaan se 

on 0,5 mm vajaa. Hitsi täyttää niukasti vajaan hitsikuvun osalta B-hitsiluokan määrit-

telemät raja-arvot (0,4 ja max. 0,5). Hitsin juuri on melko tasaisesti läpihitsautunut ja se 

täyttää standardin B-hitsiluokan mukaiset raja-arvot (2,6 ja max. 3). Ulkoisten virheiden 

osalta hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisen D-hitsiluokan 

määrittämät raja-arvot.  

 

 

Kuva 44. Laser-TIG–hybridihitsi.  Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 

mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja TIG-elektrodi Ø 2,4 mm. 

TIG-hitsaimen suojakaasu Ar/He (50/50 %) vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. 

Hitsausteho ja -nopeus PL=6 kW, PT=2,52 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 6 mm, korkeus - 

0,5 mm ja juuren leveys 2-2,3 mm, korkeus 2-2,7 mm.   

 

Laser-TIG-hybridihitsi no 6.3 on myös hitsattu työntävällä TIG-hitsaimella 0,7 m/min 

hitsausnopeudella ja 200 A:n TIG-kaarivirralla. Hitsisula vajosi hitsauksen alussa, jonka 

jälkeen vajoaminen tasaantui. 

 

 

 
 

Kuva 45. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 

mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚ ja TIG-elektrodi Ø 2,4 mm. 

TIG-hitsaimen suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm.  

Hitsausteho ja -nopeus PL=5,5 kW, PT=2,8 kW ja v=0,7 m/min.  

6.1 Hitsin juuri 

Hitsin juuri 6.3 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 
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Hitsi no 6.14 on hitsattu levyn molemmin puolin tapahtuvalla laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessilla työntävällä TIG-hitsaimella. Tämä hitsaustapa tuottaa hiukan korkeamman ja 

leveämmän hitsin kuin levyn yhdeltä puoleltaa tapahtuva hitsaus. Hitsausnopeudeksi 

saavutettiin 0,4 m/min. Hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisen B-

hitsiluokan raja-arvot.  
 

 
 

Kuva 46. Levyn molemmin puolilta hitsattu laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine Laser 355 

MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsaustehot 

ja –nopeudet: pintapalko PL=4,5 kW, PT=2,3 kW ja v=0,8 m/min. Juuripalko PL=4,5 kW, 

PT=2,3 kW ja hitsausnopeus v=0,8 m/min. Pintapalon leveys 6 mm, korkeus 0,2 mm. 

Juuripalon leveys 5 mm, korkeus 0,4 mm. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,4 m/min.  

 

4.3.1 Laser-TIG-hybridihitsien makrokuvat 
 
Kuvissa 47–50 esitetään tutkittujen laser-TIG-hybridihitsien makrokuvat. Kuvien 47–49 

hitsit on hitsattu levyn yhdeltä puolelta ja kuvan 50 hitsi no 6.14 hitsattiin levyn molemmin 

puolilta. Makrokuvasta nähdään, että levyn molemmin puolin tapahtuvalla laser-TIG-

hybridihitsaustekniikalla (hitsi no 6.14) on mahdollista hitsata myös paksumpia perusaineita. 
 

 

  
Kuva 47. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355 K2, t=6 mm. I-railo ilmarako 0 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %) 

vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus PL=5,3 kW, PT=2,52 kW 

ja v=1 m/min. Hitsin leveys 5 mm ja korkeus 0,1 mm. Juuren leveys 2 mm ja korkeus 0,3 

mm. 

6.14 Juurihitsi 

Hitsin pinta 

 
5.35 

Hitsin pinta 

Hitsin juuri 
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Kuva 48. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355K2, t=6 mm. I-railo ilmarako 0-0,25 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), 

vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus PL=5,3 kW, PT=3,24 kW 

ja v=1 m/min. Hitsin leveys 5 mm ja korkeus -0,2- 0 mm. Juuren leveys 1,5 mm ja korkeus 

0,3 mm.  

 

 

 

 

Kuva 49. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ja ilmarako 0 

mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He 

(50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus PL=6 kW, 

PT=2,52 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 6 mm, korkeus - 0,5 mm ja juuren leveys 2-2,3 

mm, korkeus 2-2,7 mm.  

  

 
 

Kuva 50. Levyn molemmilta puolilta hitsattu laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine Laser 355 

MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä 

α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsaustehot 

ja –nopeudet: hitsin pinta PL=4,5 kW, PT=2,25 kW ja v =0,8m/min. Juurihitsi PL=4,5 kW, 

PT=2,25 kW ja v=0,8 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,4 m/min. Pinnan leveys 

6 mm, korkeus 0,2 mm ja juurihitsin leveys 5 mm, korkeus 0,4 mm. 

5.37 
 

 

 

6.1 

6.14 

Huokonen 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 

Juurihitsi 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 
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4.4  Robotti-MAG–vertailuhitsit 

 

Kuvissa 51 ja 52 esitetään 6 mm ja 8 mm paksujen S355 J2 rakenneterästen robotti-MAG-

hitsit. Railotyyppi 60˚ V-railo, ilmarako 1-1,5 mm ja juuripinta 2 mm. Juuripalon hitsa-

uksen jälkeen levy käännettiin. Liitos hitsattiin valmiiksi 2-3 hitsipalolla. Hitsauslisäaine 

oli Ø 1,2 mm OK Tubrod 15.14 rutiilitäytelankaa. Suutintäisyys oli 14 mm ja suojakaasuna 

käytettiin Ar+25 % CO2+0,03 % NO seoskaasua, jonka virtausnopeus oli 15 l/min. 

Hitsauspistoolin kallistus oli 88˚ hitsaussuuntaan nähden taaksepäin (työntävä). Kuvan 51 

hitsi no 7.1 hitsattiin kahdella hitsipalolla. Hitsausnopeudeksi saavutettiin 0,225 m/min. 

Hitsin pintaan muodostunut kuona poistettiin kuonahakulla ja teräsharjalla. Hitsi täyttää 

kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaiset B-hitsiluokalle asetetut laaatu-

vaatimukset. 

 

 
 

Kuva 51. Robotti MAG-hitsi. Perusaine S355J2, t=6 mm, V-railo. Lisäaine Ø 1,2 mm OK 

Tubrod 15.14 rutiilitäytelanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO, vk=12 l/min. 

Hitsausarvot: juuripalko I=169 A, U=22,8 V ja v=0,5 m/min. Pintapalko I=217 A, U=25,7 

V ja v=0,4 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,225 m/min. Pintapalon leveys 10 

mm, korkeus 1 mm ja juuripalon leveys 7 mm, korkeus 2 mm. 
 

 

Kuvan 52 hitsi no 7.2 hitsattiin kolmella hitsipalolla 60˚ V-railoon. Hitsausnopeudeksi saa-

vutettiin 0,144 m/min. Hitsin pintaan muodostunut kuona poistettiin kuonahakun ja teräs-

harjan avulla. Hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaiset B-hitsiluo-

kalle asetetut laatuvaatimukset. 

 

7.1 Juuripalko 

Pintapalko 
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Kuva 52. Robotti MAG-hitsi. Perusaine 8 mm paksu S355J2 rakenneteräs. Hitsauslisäaine 

Ø 1,2 mm OK Tubrod 15.14 rutiilitäytelanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO seos-

kaasu, vk=12 l/min. Hitsausarvot: juuripalko I=163 A, U=23 V ja v=0,5 m/min. Välipalko 

I= 214 A, U=25,7 V ja v=0,4 m/min. Pintapalko I=215 A, U=25,7 V ja v=0,4 m/min. 

Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,144 m/min. Pintapalon leveys 12 mm, korkeus 1 mm 

ja juuripalon leveys 7 mm, korkeus 2 mm.  

 

 

4.5 Käsinhitsatut MAG–vertailuhitsit 

 

Kuvissa 53 ja 54 esitetään 6 mm ja 8 mm paksujen S355 J2 rakenneterästen kahdella hitsi-

palolla yhdeltä puolelta käsin hitsatut MAG-hitsit. Levyissä käytettiin 60˚ V-railoa, 1-1,5 

mm ilmarakoa ja 2 mm juuripintaa. Hitsauslisäaine oli Ø 1,0 mm OK Aristo RodTM 12.50 

hitsauslanka. Suutinetäisyys oli 15 mm. Suojakaasuna käytettiin Ar+25 % CO2+0,03 % 

NO seoskaasua, jonka virtausnopeus oli 15 l/min. Hitsauspistooli on kallistettu 60˚ hitsaus-

suuntaan nähden taaksepäin (työntävä). 

 

Kuvassa 53 esitetyllä käsin hitsatulla MAG-hitsillä 6 mm paksulla rakenneteräksellä hitsa-

usnopeudeksi saavutettiin 0,175 m/min. Hitsi on hitsattu kahdella hitsipalolla 60˚ V-railoon 

yhdeltä puolelta. Hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaiset B-

hitsiluokalle asetetut laaatuvaatimukset. 

7.2 

Hitsin pinta 

Juuripalko 
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Kuva 53. Käsinhitsattu MAG-hitsi. Perusaine S355 J2, t=6 mm. Lisäaine Ø 1,0 mm OK 

Aristo RodTM 12.50 hitsauslanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO; vk=15 l/min. 

Hitsausarvot: pohjapalko I=125A, U=17,5 V ja v=0,2 m/min. Pintapalko I=220 A, U=28 

V ja v=0,5 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,175 m/min. Hitsin leveys 11 mm, 

korkeus 1,5 mm ja juuren leveys 3 mm, korkeus 1,5 mm.  
  

Kuvassa 54 esitetyllä käsin hitsatulla MAG-hitsillä 8 mm paksulla rakenneteräksellä 

hitsausnopeudeksi saavutettiin vain 0,125 m/min. Hitsi on hitsattu kahdella hitsipalolla 60˚ 

V-railoon yhdeltä puolelta. Hitsi täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukai-

set B-hitsiluokalle asetetut laaatuvaatimukset. 

 

 

Kuva 54. Käsinhitsattu MAG-hitsi. Perusaine S355 J2, t=8 mm. Hitsauslisäaine Ø 1,0 mm 

OK AristoRodTM 12.50 hitsauslanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+ 0,03 % NO seoskaasu, 

vk=15 l/min. Hitsausarvot: pohjapalko I=135 A, U=17 V ja v=0,15m/min. Pintapalko 

I=220 A, U=28 V ja v=0,350 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,125 m/min. 

Pintapalon leveys on 12 mm, korkeus 1,5 mm ja juuren leveys 3 mm; korkeus 1,5 mm.  
 

4.6 Koehitsien visuaalinen vertailu 

 

Kuvissa 55-58 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja käsin MAG-

hitsausprosesseilla hitsatut 6 mm paksujen S355 K2 ja S355 J2 rakenneteräslevyjen hitsit.  

7.3 

7.4 

Pintapalko 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

Pintapalko 
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Kuva 55. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355 K2, t=6 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG-hitsain työntävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %) 

vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus PL=5,3 kW, PT=2,52 kW 

ja v=1 m/min. Hitsin leveys 4,5 mm, korkeus 0-0,1 mm ja juuren leveys 1,5 mm, korkeus 

0,1-0,3 mm. 
 

 

Kuva 56. Laser-TIG–hybridihitsi. Perusaine S355 K2, t=6 mm, I-railo muuttuva ilmarako 

0-0,25 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He 

(50/50 %) vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus PL=5,3 kW, 

PT=3,24 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 5 mm, korkeus -0,1-0 mm ja juuren leveys 1,5 

mm, korkeus 0,2 mm.  
 

  

Kuva 57. Robotti-MAG-hitsi. Perusaine t=6 mm, S355 J2 rakenneteräs. Lisäaine Ø 1,2 mm 

OK Tubrod 15.14 rutiilitäytelanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO, vk=12 l/min. 

Hitsausarvot: juuripalko I=169 A, U=22,8 V ja v=0,5 m/min. pintapalko I=217 A, U=25,7 

V ja v=0,4 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,225 m/min. Pintapalon leveys 10 

mm, korkeus 1 mm ja juuripalon leveys 7 mm, korkeus 2 mm.   

7.1 

Hitsin juuri 

Hitsin juuri 

5.35 

5.37 

TIG-hitsain 60˚ työntävä 

TIG-hitsain 60˚ vetävä 

Pintapalko 

Juuripalko 

Hitsin pinta 

Hitsin pinta 
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Kuva 58. Käsinhitsattu MAG-hitsi. Perusaine S355 J2, t=6 mm. Lisäaine Ø 1,0 mm OK 

Aristo RodTM 12.50 hitsauslanka. Suojakaasu Ar+25 % CO2+0,03 % NO, vk=15 l/min. 

Hitsausarvot: pohjapalko I=125 A, U=17,5 V ja v=0,2 m/min. pintapalko I=220 A, U=28 

V ja v=0,5 m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v=0,175 m/min. Hitsin leveys 11 mm, 

korkeus 1,5 mm ja juuren leveys 3 mm, korkeus 1,5 mm.  

 

4.7 Laser-TIG-hybridihitsauksen hitsausnopeus ja -teho 
 

Taulukossa 11 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsin-

hitsausprosesseilla saavutetut hitsausnopeudet ja -tehot. 

 

Taulukko 11. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsaus-

prosesseilla saavutetut hitsausnopeudet ja -tehot.   

 

HITSAUSPROSESSI 

 

 

Perusaine S355 K2 ja S355 J2, t = 6 mm 

Hitsin 

no 

palko 

no 

Hits. nopeus 

v [m/min] 

[m/min] 

Teho P 

[kW] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 

(työntävä TIG-hitsain) 
5.35 1 1 7,82 

Laser-TIG-hybridihitsaus  

(vetävä TIG-hitsain) 
5.37 1 1 8,54 

Robotti-MAG-hitsaus 

1 = juuripalko; 2 = pintapalko 
7.1 

1 

2 

 

0,5 

0,4 

 

3,85 

5,58 

 
MAG-käsinhitsaus  

1=pohjapalko; 2=pintapalko 
7.3 

1 

2 

0,2 

0,5 

2,19 

6,16 

 

HITSAUSPROSESSI 

 

 

Perusaine Laser 355 MC ja S355 J2, t = 8 mm 

Hitsin 

no 

palko 

no 

Hits. nopeus  
v [m/min] 

 Teho P 

 [kW] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 

(työntävä TIG-hitsain) 
6.1 1 1 8,52 

Laser-TIG-hybridihitsaus  

(työntävä TIG-hitsain) 
6.14 

1 

2 

0,8 

0,8 

6,75 

6,75 

Robotti-MAG-hitsaus  

1 = juuripalko; 2 = pintapalko 
7.2 

1 

2 

3 

0,5 

0,4 

0,4 

3,75 

5,50 

5,53 

MAG-käsinhitsaus  

1=pohjapalko; 2=pintapalko 

 

7.4 
1 

2 

0,15 

0,35 

2,30 

6,16 

Hitsin juuri 7.3 

Pintapalko 
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Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsatut 6 mm:n S355 rakenneteräshitsit no 5.35 ja 

5.37 on hitsattu I-railoon. Hitsi no 5.35 hitsattiin työntävällä ja hitsi no 5.37 vetävällä TIG-

hitsaimella. Robotti-MAG–hitsausprosessilla hitsattu hitsi no 7.1 on hitsattu kahdella hitsi-

palolla 60˚ V-railoon, niin että juuripalko hitsattiin ensin, minkä jälkeen levy käännettiin ja 

railon puhdistuksen sekä asemoinnin jälkeen liitos hitsattiin toisella hitsillä (pintapalko) 

valmiiksi. Käsin hitsattu MAG–hitsi no 7.3 on hitsattu levyn yhdeltä puolelta kahdella 

hitsipalolla 60˚ V-railoon. Pohjapalon hitsauksen jälkeen railo puhdistettiin hiomalla ja 

teräsharjalla ja sen jälkeen hitsattiin pintapalko.  

 

4.8 Laser-TIG-hybridihitsauksen energia lämmöntuonti ja liittämistehokkuus 
 

Taulukossa 12 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsin-

hitsausprosesseilla hitsattujen vertailuhitsien hitsausenergiat (E), lämmöntuonnit (Q), liittä-

mistehokkuudet (JE). Taulukon 12 laskelmat on esitetty liitteessä 3.  

 

Taulukko 12. Laser-TIG-hybridihitsien, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsausprosesseilla 

hitsattujen vertailuhitsien, energiat (E), lämmöntuonnit (Q) ja liittämistehokkuudet (JE). 
 

HITSAUSPROSESSI 
Perusaine S355 K2 ja S355 J2, t = 6 mm 

Hitsi 

no 

Hits. nopeus 

v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

Energia E 

[kJ/mm] 

Q kok. 

[kJ/mm] 

JE 

[mm
2
/kJ] 

 Laser-TIG-hybridihitsaus  
(työntävä TIG-hitsain) 

5.35 1 7,82 0,47 0,392 12,8 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(vetävä TIG-hitsain) 

5.37 1 8,54 0,51 0,422 11,7 

Robotti-MAG-hitsaus 

 
7.1 0,225 9,43 1,21 1,04 2,39 

MAG-käsinhitsaus 

 
7.3 0,175 8,35 1,395 1,12 2,09 

HITSAUSPROSESSI 

Perusaine Laser 355 MC ja S355 J2, t = 8 mm 
 
Hitsi 

no 

Hits. nopeus 

v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

Energia E 

[kJ/mm] 

Q kok. 

[kJ/mm] 

JE 

[mm
2
/kJ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(työntävä TIG-hitsain) 

6.1 1 8,52 0,51 0,43 15,64 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(työntävä TIG-hitsain) 

6.14 0,4 13,5 1,01 0,84 2,96 

Robotti-MAG-hitsaus 

 

7.2 0,144 14,78 2,1 1,68 1,30 

MAG-käsinhitsaus 

 

7.4 0,125 8,46 1,395 1,12 1,97 

 

*Termiset hyötysuhteet (k) kLaser = 0,47-1 (0,9); kTIG = 0,7 ja MAG = 0,8 => laser-TIG-

hybridihitsaus k ≈ 0,83.       
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4.9 Laser-TIG-hybridihitsien jäähtymisajat t 8/5 

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun 6 mm paksun 

S355 K2 rakenneteräshitsin no 5.35 jäähtymisajaksi t8/5 saadaan taulukon 12 arvojen ja 

kaavan 4 mukaisesti 5 sekuntia.  

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa 6 mm:n rakenneteräkselle tarvittava t8/5 jäähtymisaika voi-

daan laskea tai arvioida kuvan 59 käyrästä. Tämän jälkeen kuvan 34 diagrammista voidaan 

lukea S355 J2 rakenneteräksen syntyvä mikrorakenne eri t8/5 jäähtymislämpötiloilla. 

Käytännössä t8/5 jäähtymisaikaa voidaan kasvattaa lisäämällä TIG- tai lasertehoa tai alenta-

malla hitsausnopeutta. TIG-kaarivirran lisäämisellä on kuitenkin rajoitteensa. 

 

                  
    

Kuva 59. Laser-TIG-hybridihitsauksessa 6 mm paksulla S355 K2 rakenne-

teräksellä eri hitsausenergioilla saavutettavat t8/5 jäähtymisajat.  

 

 Taulukossa 13 esitetään eri hitsausprosessien hyötysuhteet (k) ja koehitsien jäähtymisajat 

(t8/5).    Taulukon 13 laskelmat on esitetty liitteessä 3.                                  
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Taulukko 13. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsaus-

prosessien hyötysuhteet ja koehitsien jäähtymisajat t8/5.  
 

HITSAUSPROSESSI 

Perusaine S355K2 ja S355J2, t=6 mm, työlämpötila T0=23-40 ˚C, liitosmuotoker. F2=1 

Hitsin 

no 

Hitsausnopeus 

[m/min] 

Teho P 

[kW] 

k  

Hyötysuhde 

Energia E 

[kJ/mm] 

t 8/5 

[ s ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus  
(työntävä TIG-hitsain) 

5.35 0,1 7,82 0,83 0,47 5,0 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(vetävä TIG-hitsain) 

5.37 0,1 8,54 0,83 0,51 6,0 

Robotti-MAG-hitsaus 

 

7.1 0,225 9,43 0,8 1,21 18,1 

MAG-käsinhitsaus 

 
7.3 0,175 8,35 0,8 1,395 42,8 

HITSAUSPROSESSI 

Perusaine S355K2 ja Laser 355MC, t=8 mm; työlämpötil. T0=23-40 ˚C, liitosmuotok. F2=1 

Hitsin 

no 

Hitsausnopeus 

v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

k 

Hyötysuhde 

 

Energia E 

[kJ/mm] 

t 8/5 

[ s ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(työntävä TIG-hitsain) 

6.1 0,1 8,52 0,83 0,51 3,3 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(työntävä TIG-hitsain) 

6.14 0,4 13,5 0,83 1,01 13,6 

Robotti-MAG-hitsaus 7.2 0,144 14,78 0,8 2,1 56 

MAG-käsinhitsaus 7.4 0,125 8,46 0,8 1,395 24 

 

4.10 Laser-TIG-hybridihitsien kovuudet 

Kuvat 60–64 esittävät laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsattujen 6 ja 8 mm paksujen 

päittäisliitettyjen rakenneteräshitsien kovuusprofiileja. Punainen käyrä kuvaa hitsin pinnan 

puolelta mitattuja kovuusarvoja ja sininen käyrä hitsin juuren puolen kovuusarvoja. Kuvan 

60 hitsi no 5.35 on hitsattu laser-TIG-hybridihitsauksella työntävällä TIG-hitsaimella. 

 

 
 

Kuva 60. Laser-TIG–hybridihitsi no 5.35 kovuusprofiilit. Perusaine S355 K2, t=6 mm. I-

railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚.  Suoja-

kaasu Ar/He (50/50 %) vk=15 l/min. Prosessietäisyys x = 20 mm. Hitsausteho ja–nopeus 

PL=5,3 kW, PT=2,52 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 5 mm ja korkeus 0,1 mm. Juuren 

leveys 2 mm ja korkeus 0,3 mm.   

 
5.35 
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Kuvan 61 hitsi no 5.37 on hitsattu laser-TIG-hybridihitsauksella vetävällä TIG-hitsaimella. 

Hitsin suurin kovuus 322 HV5 sijaitsee muutosvyöhykkeen sularajalla. 

 

        

Kuva 61. Laser-TIG–hybridihitsi no 5.37 kovuusprofiilit. Perusaine S355 K2, t=6 mm. I-

railo ilmarako 0-0,25 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain vetävä α=60˚. Suoja-

kaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja –nopeus 

PL=5,3 kW, PT=3,24 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 5 mm ja korkeus -0,2- 0 mm. Juuren 

leveys 1,5 mm ja korkeus 0,3 mm. 

 

Kuvassa 62 esitetään työntävällä TIG-hitsaimella yhdeltä puolelta hitsatun 8 mm paksun 

S355 rakenneteräslevyn laser-TIG-hybridihitsin kovuusprofiilit. Hitsin no 6.1 suurin 

kovuusarvo 241 HV5 mitattiin hitsin pinnan puolelta. 

 

     

Kuva 62. Laser-TIG–hybridihitsi no 6.1 kovuusprofiilit. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, 

I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Suoja-

kaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsausteho ja -nopeus 

PL=6 kW, PT=2,52 kW ja v=1 m/min. Hitsin leveys 6 mm, korkeus - 0,5 mm ja juuren 

leveys 2-2,3 mm, korkeus 2-2,7 mm.   
 

Kuvassa 63 esitetään laser-TIG–hybridi- ja TIG-hitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsai-

mella levyn molemmilta puolilta hitsatun 8 mm paksun rakenneteräshitsin kovuusprofiilit. 

 
5.37 

 
6.1 
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Hitsin juuren puoli hitsattiin ilman lasersädettä pelkällä TIG-hitsausprosessilla. hitsin no 

6.13 suurin kovuusarvo 231 HV5 mitattiin hitsin juuren puolelta. 

 

     
 

Kuva 63. Levyn molemmilta puolilta laser-TIG–hybridi- ja TIG-hitsausprosessilla hitsatun 

hitsin no 6.13  kovuusprofiilit. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. 

Lasersäde γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), 

vk=15 l/min. Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsi no 1 PL=4,5 kW; PT=2,3 kW ja hitsaus-

nopeus v=0,8 m/min. Hitsi no 2 on hitsattu vain TIG:llä, PT=3,2 kW ja hits. nopeus v=0,5 

m/min. Hitsausnopeus ilman sivuaikoja v = 0,325 m/min. 1-hitsin leveys 6 mm, korkeus 0,2 

mm ja 2-hitsin leveys 5 mm, korkeus 0,4 mm ja reunoilta vajaa 0,2 mm. 

 

Kuvassa 64 esitetään levyn molemmin puolin laser-TIG–hybridihitsatun 8 mm paksun 

rakenneteräshitsin kovuusprofiilit. Laser-TIG-hybridihitsin tunkeumaksi saatiin 6 mm. 

Hitsin no 6.14 suurin kovuusarvo 204 HV5 mitattiin hitsin juuren puolelta. 

 

    
 
Kuva 64. Levyn molemmilta puolilta laser-TIG–hybridihitsausprosessilla hitsatun hitsin no 

6.14  kovuusprofiilit. Perusaine Laser 355 MC, t=8 mm, I-railo ilmarako 0 mm. Lasersäde 

γ=90˚, fokus 0 ja TIG–hitsain työntävä α=60˚. Suojakaasu Ar/He (50/50 %), vk=15 l/min. 

Prosessietäisyys x=20 mm. Hitsaustehot ja -nopeudet hitsi no 1 PL=4,5 kW, PT=2,3 kW ja 

v=0,8 m/min. Hitsi no 2 PL=4,5 kW, PT=2,3 kW ja v =0,8 m/min. Hitsausnopeus ilman 

sivuaikoja v=0,4 m/min. 1-hitsin leveys 6 mm, korkeus 0,2 mm ja 2-hitsin leveys 5 mm, 

korkeus 0,4 mm. 

 

 

6.13 

6.14 
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Kovuusarvot on mitattu 1 mm:n syvyydestä hitsin pinnan ja juuren puolelta. Laser-TIG-

hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin no 5.35 suurin kovuus-

arvo 318 HV5 mitattiin muutosvyöhykkeen sularajalta hitsin pinnan puolelta ja vetävällä 

TIG-hitsaimella hitsatun hitsin no 5.37 suurin kovuusarvo 322 HV mitattiin muutosvyö-

hykkeen sularajalta hitsin juuren puolelta. Levyn molemmilta puolilta laser-TIG–hybridi-

hitsausprosessilla hitsatun hitsin no 6.13 suurin kovuusarvo 231 HV5 mitattiin hitsin 

juuren puolelta. Juuren puoli hitsattiin ilman lasersädettä vain TIG-hitsauksella. Laser-

TIG–hybridi- ja TIG-hitsausprosesseilla levyn molemmilta puolilta hitsatun hitsin no 6.14 

suurin kovuusarvo 204 HV5 mitattiin hitsin juuren puolelta. Laser-TIG-hybridihitsien 

kovuusmittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 4. 

 

4.11 Laser-TIG-hybridihitsien muodonmuutokset  

 

Taulukossa 14 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsin-

hitsausprosesseilla hitsattujen levyjen poikittais- (Z1) ja pitkittäissuuntaisten (Z2) muodon-

muutosten mittaustulokset (kuvat 39-41). Koetulokset osoittavat eri hitsausprosessien 

lämmöntuonnin aiheuttamat vaikutukset koelevyjen muodonmuutoksiin.   

Taulukko 14. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsauspro-

sesseilla hitsattujen levyjen muodonmuutosten mittaustulokset Z1 ja Z2. 
 

HITSAUSPROSESSI 

  

Perusaine S355K2/S355 J2, t=6 

mm Y1 = mittausetäisyys [mm] 

Perusaine S355 J2, t=8 mm 

Y1 = mittausetäisyys [mm] 

Hitsi 

no 

Y1 

[mm] 

Z1 

[mm] 

Z2 

[mm] 

Hitsi 

no 

Y1 

[mm] 

Z1 

[mm] 

Z2 

[mm] 

Laser-TIG-hybridihitsaus (työntävä TIG-hitsain) 5.35 10 0,9 1,0 - - - - 

Laser-TIG-hybridihitsaus (vetävä TIG-hitsain) 5.37 10 0,2 0,5 - - - - 

Robotti-MAG-hitsaus (täytelanka Ø 1,2) 7.1 10 2,7 2,1 7.2 10 2,44 1,25 

MAG-käsinhitsaus (umpilanka Ø 1,0 ) 7.3 10 4,15 4,65 7.4 10 3,55 2,85 

HITSAUSPROSESSI 

 

Perusaine S355 K2 / S355 J2 

t=6 mm 

Perusaine S355 J2 / Laser 355 MC

t=8 mm 

Hitsi 

no 

Palko 

no 

v 

[m/min] 

Q 
[kJ/mm] 

Hitsi 

no 

Palko 

no 
v 

[m/min] 

Q 
[kJ/mm] 

Laser-TIG-hybridihitsaus (työntävä TIG-hitsain) 

hitsit no 5.35 ja no 6.1 
5.35 1 1 0,392 6.1 1 1 0,43 

Laser-TIG-hybridihits.no 5.37, t=6 mm (vetävä 

TIG- hits.) ja no 6.14, t=8 mm (työnt. TIG-hits.) 5.37 1 1 0,422 6.14 
1 

2 

0,8 

0,8 

0,415 

0,415 

Robotti-MAG-hitsaus  no 7.1 ja 7.2 (täytelanka  

Ø 1,2) 1 = juuripalko; 2-3 = väli- ja pintapalko 
7.1 

1 

2 

- 

0,5 

0,4 

- 

0,38 

0,69 

- 

7.2 

1 

2 

3 

0,5 

0,4 

0,4 

0,36 

0,66 

0,66 

MAG-käsinhits. no 7.3 ja 7.4 (umpilanka Ø 1,0 ) 

1=pohjapalko; 2=pintapalko 
7.3 

1 

2 

0,2 

0,5 

0,53 

0,59 
7.4 

1 

2 

0,15 

0,35 

0,73 

0,84 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

5.1 Laser-TIG-hybridihitsaus 

 

Laser–TIG–hybridihitsien tarkastelussa huomio kiinnitettiin hitsausnopeuteen, tunkeu-

maan, liittämistehokkuuteen, hitsin kovuuteen ja hitsin ulkonäköön. Muita tutkittavia 

asioita olivat laser-TIG-hybridihitsattujen levyjen muodonmuutokset ja korkeasta hitsaus-

nopeudesta sekä pienestä t8/5 jäähtymisajasta johtuvat mahdolliset kylmähalkeamat. laser-

TIG-hybridihitsausprosessilla käytettyjä hitsausparametreja ei ole optimoitu. Todennäköi-

sesti sillä voidaan saavuttaa suurempiakin yli 1 m/min hitsausnopeuksia. 

 

Laser–TIG–hybridihitsausprosessilla 6 mm ja 8 mm paksuilla S355 rakenneteräksillä, 

parhaimmaksi prosessietäisyydeksi sekä työntävällä että vetävällä TIG-hitsaimella osoit-

tautui 20 mm prosessietäisyys. Pienellä 2-5 mm prosessietäisyydellä hitsisula kasvoi niin 

suureksi, että avaimenreiän aukipysyminen ei ollut mahdollista. Tutkimuksessa havaittiin, 

että suurempi prosessietäisyys lisää TIG-elektrodin ja keraamisen kaasusuuttimen käyttö-

ikää. Myös kaasusuuttimen halkaisijan suurentaminen 12–16 mm lisää sen käyttöikää.  

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-valokaari mahdollistaa tasaisen ja lähes roiskeettoman 

hitsin ja lasersäde aikaansaa syvän tunkeuman sekä tasalaatuisen hitsin juuren. Laser-TIG-

hybridihitsausprosessilla 6 mm paksut rakenneteräslevyt on mahdollista hitsata levyn 

yhdeltä puolelta kerralla valmiiksi. Paksummat 8 mm levyt voidaan hitsata levyn yhdeltä 

tai levyn molemmilta puolilta (levy käännetty) tapahtuvalla laser-TIG-hybridihitsauksella.  

 

 

5.1.1 Laser-TIG-hybridihitsit 6 mm S355 K2 rakenneteräksellä 

 
Laser-TIG–hybridihitsausprosessilla työntävävällä TIG-hitsaimella hitsattu hitsi no 5.35 on 

siisti ja tasaisesti läpihitsautunut eikä siinä ole jälkityöstöä vaativia roiskeita tai epä-

puhtauksia. Hitsausprosessissa ei käytetty juurikaasua. Hitsin leveydeksi mitattiin 5 mm ja 

korkeudeksi 0,5 mm. Hitsin juuren leveydeksi mitattiin 1,5 mm ja korkeudeksi 0-1 mm. 

Työntävällä TIG-hitsaimella 6 mm paksulla S355 K2 rakenneteräksellä 7,82 kW teholla 

hitsausnopeudeksi saavutettiin 1 m/min. Hitsausparametreja ei ole optimoitu. 
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Laser–TIG–hybridihitsausprosessilla vetävällä TIG-hitsaimella hitsin no 5.37 pintaan 

muodostui metallihuurua, joka irtosi siitä harjalla kevyesti pyyhkäisemällä. Muilta osin 

hitsissä ei ollut jälkityöstöä vaativia roiskeita. Hitsi on tasainen ja hyvin läpihitsautunut. 

Hitsin pinnan leveydeksi mitattiin 5 mm ja korkeudeksi 0,5 mm. Hitsin juuren leveydeksi 

mitattiin 1,5 mm ja korkeudeksi 0-1 mm. Vetävällä TIG-hitsaimella 6 mm paksulla S355 

K2 rakenneteräksellä hitsausnopeudeksi saavutettiin 1 m/min. Hitsausparametreja ei opti-

moitu. Työntävällä TIG-hitsaimella hitsattu hitsi no 5.35 on tasaisempi ja siistimpi kuin 

vetävällä tavalla hitsattu hitsi no 5.37. Työntävällä TIG-hitsaimella 20 mm:n prosessi-

etäisyydellä voidaan aikaansaada laadukkaampi hitsi kuin vetävällä TIG-hitsaimella. 

Ulkoisten virheiden osalta molemmat hitsit no 5.35 ja 5.37 täyttävät kaarihitsaus-

standardin SFS-EN ISO 5817 B-hitsiluokan määrittämät raja-arvot. 

 

5.1.2 Laser-TIG-hybridihitsit 8 mm Laser 355 MC rakenneteräksellä 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsattu 8 mm paksu Laser 

355 MC rakenneteräshitsi no 6.3 hitsattiin 0, 7 m/min hitsausnopeudella. Tässä tapauksessa 

hitsisula käyttäytyi epävakaasti. Hitsisula vajosi hitsaustapahtuman alussa aiheuttaen 

epätasaisen juuren. Hitsin vajoaminen saattaa johtua korkeahkon TIG-kaaritehon (2,8 kW) 

aiheuttamasta perusaineen epätasaisesta kuumenemisesta. TIG-kaari sytytettiin noin 2 

sekuntia ennen laserin käynnistämistä. Koelevyjen lämmetessä lasersäde läpäisi 8 mm 

perusaineen jo pienellä 4 kW laserteholla. Hitsin vajoamisen syitä yritettiin ratkaista 

erilaisilla TIG-virtalähteen maadoituskaapeleiden sijoitusvaihtoehdoilla. Lisäksi kokeiltiin 

apulevyjä kaaren aiheuttaman magneettikentän tasoittamiseksi, mutta käytetyt keinot eivät 

korjanneet ongelmaa. 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksella työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin no 6.1 pinnan 

liittymä on juohea, mutta se on reunoilta 0,5 mm vajaa. Hitsi täyttää niukasti vajaan hitsi-

kuvun B-hitsiluokan raja-arvot (0,4 ja max. 0,5). Hitsin juuri on melko tasaisesti läpihit-

sautunut, mikä täyttää kaarihitsausstandardin mukaisen B-hitsiluokan raja-arvot (2,6 ja 

max. 3). Hitsin pinnassa esiintyy kaksi pientä avohuokosta ≤ 2 mm, joista johtuen hitsi 

täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 D-hitsiluokan määrittämät raja-arvot. 

Koetulosten perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että levyn yhdeltä puolelta tapahtu-

vassa laser-TIG-hybridihitsauksessa pitäisi ≥ 8 mm paksuilla rakenneteräksillä tutkia lisä-

aineen käytön mahdollisuutta.   
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Kuvissa 46 ja 50 esitetyn 8 mm paksun Laser 355 MC rakenneteräslevyn hitsi no 6.14 on 

hitsattu levyn molemmilta puolilta laser-TIG-hybridihitsausprosessilla 0,8 m/min hitsaus-

nopeudella. Hitsin tunkeumaksi saatiin 6 mm. Levyn molemmilta puolilta tapahtuvassa 

hitsauksessa ensimmäisen hitsipalon lämpöenergia kasvattaa levyaihion lämpötilaa, mikä 

lisää t8/5 jäähtymisaika ja alentaa hitsin kovuutta. 

 

Levyn molemmilta puolilta suoritettava laser-TIG-hybridihitsausprosessi näyttäisi tässä 

koejärjestelyssä soveltuvan paremmin 8 mm paksun Laser 355 MC teräslevyn päittäis-

liitoksen hitsaamiseen kuin yhdeltä puolelta hitsaus. Levyn molemmilta puolilta hitsatut 

hitsit ovat puhtaita ja roiskeiden määrät hitseissä ja levyn viereisillä railopinnoilla olivat 

vähäiset. Mikäli 8 mm:n S355 rakenneteräshitsiltä edellytetään B-hitsiluokan vaatimukset, 

niin silloin levyt olisi varminta hitsata molemmilta puolilta laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessilla. Hitsi no 6.14 täyttää kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisen B-

hitsiluokan raja-arvot. 

 

Levyn molemmin puolin suoritettava laser-TIG-hybridihitsaus tuottaa hiukan korkeamman 

ja leveämmän hitsin kuin levyn yhdeltä puolelta tapahtuva hitsaus. Siitä ei ole etua 

hitsausliitoksen kannalta. Molemmilta puolin suoritettava laser-TIG-hybridihitsaus näyt-

täisi soveltuvan paremmin 8 mm paksun S355 rakenneteräksen päittäisliitoksen hitsaa-

miseen kuin yhdeltä puolelta tapahtuva hitsaus. Levyn molemmilta puolin suoritettavan 

laser-TIG-hybridihitsauksen hitsausnopeus (0,4 m/min) on pienempi kuin levyn yhdeltä 

puolelta tapahtuva (1 m/min) hitsaus. Hitsi no 6.14 täyttää hyvin kaarihitsausstandardin 

SFS-EN ISO 5817 mukaisen B-hitsiluokan raja-arvot.    

 

5.2 Laser-TIG-hybridihitsien vertailu MAG-hitseihin 

 

Verrattaessa laser-TIG-hybridihitsejä robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsausprosesseilla hit-

sattuihin 6 mm:n S355 rakenneteräshitseihin nähdään, että laser-TIG-hybridihitsit ovat 

tasaisempia ja lähes roiskeettomia (kuvat 55-58). Käsin tapahtuvassa MAG-hitsauksessa 

hitsin epätasaisuus ja roiskeiden muodostuminen hitsin viereisille pinnoille, ovat tyypillisiä 

erityisesti umpilangalla hitsattaessa. Laser-TIG-hybridihitsauksessa sivu- ja jälkityöajat 

ovat merkittävästi lyhyempiä kuin robotti-MAG- tai käsin suoritettavassa MAG-hitsa-

uksessa. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla saavutettu hitsausnopeus on robotti-MAG-
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hitsaukseen verrattuna yli nelinkertainen ja MAG-käsinhitsaukseen verrattuna yli viisin-

kertainen (taulukko 12). 

 

Laser-TIG–hybridihitsausprosessilla 8 mm paksulla S355 rakenneteräksellä sovellettiin 

vain työntävää hitsaustapaa. Levyn yhdeltä puolelta suoritettavalla laser-TIG-hybridi-

hitsauksella (hitsi no 6.1) hitsausnopeudeksi saavutettiin 1 m/min, mikä oli robotti-MAG-

hitsaukseen verrattuna yli kuusinkertainen (taulukko 12). Laser-TIG-hybridihitsin no 6.1 

laatu, ei ollut niin hyvä kuin robotti-MAG-hitsin laatu. Rutiilitäytelangalla hitsatun robotti-

MAG-hitsin no 7.1 pinta on siisti ja tasainen, siinä on havaitavissa vain joitakin pieniä 

yksittäisiä roiskeita perusaineessa. Hitsin pintaan muodostunut kuona (kuva 49) poistettiin 

kuonahakun ja teräsharjan avulla.   

 

Levyn molemmilta puolilta tapahtuvalla laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsatun 8 mm 

paksun S355 rakenneteräksen hitsausnopeus oli lähes kolminkertainen robotti-MAG-

hitsaukseen verrattuna (taulukko 12). Visuaalisesti tarkasteltuna laser-TIG-hybridihitsit 

ovat käsin hitsattuihin MAG-hitseihin verrattuna paremman näköisiä. Tutkituilla hitsaus-

prosesseilla hitsatut hitsit täyttävät ulkoisten virheiden osalta kaarihitsausstandardin SFS-

EN ISO 5817 mukaiset B-hitsiluokan raja-arvot. 

 

5.3 Laser-TIG-hybridihitsauksen liittämistehokkuus  ja lämmöntuonti 

 

Liittämistehokkuus (JE) määrittelee sen, kuinka paljon hitsausprosessin tuottamaa energiaa 

hyödynnetään tunkeuman pituus- ja syvyysyksikköä kohden. Liittämistehokkuus korreloi 

jäännösjännitysten kanssa. Korkea liittämistehokkuus merkitsee matalaa energiamäärää, 

pieniä jäännösjännityksiä ja vähäisiä muodonmuutoksia. (Suder, W. et al., 2011) 

  

Laser-TIG-hybridihitsien ja robotti-MAG- sekä käsin hitsattujen MAG-vertailuhitsien 

liittämistehokkuuden (JE), hitsausenergian (E) ja lämmöntuonnin (Q) arvot ratkaistiin 

yhtälöiden 1-3 avulla. Tutkituilla hitsausprosesseilla toteutuneet liittämistehokkuuden arvot 

esitetään taulukossa 12.  

 

Hitsausliitoksen ominaisuudet riippuvat liitoksen jäähtymisnopeudesta, jonka suuruuteen 

vaikuttavat lämmöntuonti perusainepaksuus, liitosmuoto ja työlämpötila. Hitsiaineen ja 

muutosvyöhykkeen ominaisuuksien kannalta merkittävimmät kiderakennemuutokset hitsin 
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jäähtyessä tapahtuvat lämpötilavälillä 800–500 °C. Laserhybridihitsauksessa lasersäteen ja 

TIG-kaaren energiasuhteet vaikuttavat hitsin muotoon ja ominaisuuksiin. Jos laserteho on 

suurempi kuin kaarienergia saadaan syvempi tunkeuma ja vastaavasti lasertehoa suurem-

malla kaarienergialla hitsin tunkeuma levenee. (Katayama, S. et al., 2006) 

  

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsatut päittäishitsit hitsattiin I-railoon, työntävällä ja 

vetävällä TIG-hitsaimella. Robotti-MAG–hitsit hitsattiin 60˚ V-railoon, niin että juuren 

puoli hitsattiin ensin, minkä jälkeen levy käännettiin. Railon puhdistuksen ja asemoinnin 

jälkeen, liitos hitsattiin valmiiksi kahdella tai kolmella hitsipalolla. Käsin hitsatut MAG–

hitsit hitsattiin yhdeltä puolelta kahdella hitsipalolla 60˚ V-railoon. Juuripalon hitsauksen 

jälkeen jälkeen railo puhdistettiin, jonka jälkeen liitos hitsattiin valmiiksi.   

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla voidaan saavuttaa korkea liittämistehokkuus, joka on 

laser-TIG-hybridihitsauksella 6 mm paksulla S355 rakenneteräksellä yli viisi kertaa 

suurempi kuin robotti-MAG- hitsauksessa ja vastaavasti lämmöntuonti on noin kolme 

kertaa pienempi. Yhdeltä puolelta suoritettavassa laser-TIG-hybridihitsauksessa 8 mm 

paksulla S355 rakenneteräksellä liittämistehokkuus on yli viisikertainen molemmin puolin 

suoritettavaan laser-TIG-hybridihitsaukseen verrattuna ja yli kymmenkertainen robotti-

MAG- ja käsin MAG-hitsaukseen verrattuna. Levyn molemmin puolin tapahtuvalla laser-

TIG-hybridihitsauksella voidaan 8 mm paksulla S355 rakenneteräksellä saavuttaa noin 

kolminkertainen liittämistehokkuus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna.  

 

5.4 Laser-TIG-hybridihitsien kovuusprofiilien tarkastelu   

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella 6 mm paksuun S355 K2 

perusaineeseen hitsatun hitsin no 5.35 suurin kovuusarvo 318 HV5 mitattiin muutos-

vyöhykkeen sularajalta hitsin pinnan puolelta ja vetävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin 

no 5.37 suurin kovuusarvo 322 HV mitattiin muutosvyöhykkeen sularajalta hitsin juuren 

puolelta. Vetävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin pinnan ja juuren kovuusprofiilit ovat 

hiukan lähempänä toisiaan kuin työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin kovuus-

profiilit. Hitsien kovuusarvoissa ei ollut merkittäviä eroja.  
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Yhdeltä puolelta laser-TIG-hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsatulla 

8 mm paksulla Laser S355 MC teräksellä, hitsin no 6.1 suurin kovuusarvo 241 HV5 

mitattiin hitsin pinnan puolelta. Levyn molemmilta puolilta suoritettavalla laser-TIG–

hybridihitsausprosessilla hitsatun 8 mm paksun Laser 355 MC rakenneteräshitsin no 6.13 

pinnan puoli hitsattiin laser-TIG-hybridihitsausprosessilla ja juuren puoli vain TIG-hitsaus-

prosessilla. Suurin kovuusarvo 231 HV5 mitattiin hitsin juuren puolelta. Kovuusprofiili 

muodostui lähes samanlaiseksi sekä hitsin pinnan että juuren puolella.  

 

Levyn molemmilta puolilta laser-TIG–hybridihitsausprosessilla hitsattu Laser 355 MC 

rakenneteräshitsi no 6.14 on hitsattu hitsin pinnan ja juuren puolelta samoilla hitsaus-

parametreilla. Hitsin hyvästä symmetriasta johtuen sen kovuusprofiili on samanlainen 

hitsin pinnan ja  juuren puolella. Hitsin suurin kovuusarvo 204 HV5 mitattiin hitsin juuren 

puolelta.  

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla aikaansaadaan edullinen lämmöntuonti, mikä pienen-

tää laserhitsaukselle tyypillistä > 350 HV kovuutta. Hitsin kriittisin kohta sijaitsee muutos-

vyöhykkeen sularajalla. Liian pieni t8/5 jäähtymisaika (nopea jäähtyminen) lisää HAZ:n 

karkenemista ja kylmähalkeilualttiutta. Liian suuri t8/5 (hidas jäähtyminen) alentaa liitoksen 

kovuutta, lujuutta ja iskusitkeyttä. Kylmähalkeilua voidaan välttää, jos t8/5 jäähtymisaika 

S355 rakenneteräksillä valitaan riittävän suureksi niin, että kovuusarvot jäävät pienem-

miksi kuin 350 HV.  Kovuusmittausten tulosten perusteella 6 mm ja 8 mm paksujen S355 

K2 ja Laser 355 MC rakenneteräslevyjen hitsit eivät ylittäneet kaarihitsausstandardin 

määrittelemää 350 HV kovuuden enimmäisrajaa. 

 

5.5 Laser-TIG-hybridihitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset  

 

Yhdeltä puolelta suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsausliitos voidaan 

hitsata kerralla valmiiksi, mutta molemmin puolin suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessilla ja robotti-MAG- sekä käsin MAG-hitsausprosesseilla hitsiliitos joudutaan 

hitsaamaan kahdella tai kolmella hitsipalolla. Robotti-MAG-hitsausprosessilla hitsatuissa 

levyissä käytetään 60˚ V-railoa ja hitsauslisäaineena Ø 1,2 mm rutiilitäytelankaa. Robotti-

MAG-hitsausprosessilla hitsatun 6 mm paksujen ja 400 mm pitkien S355 rakenneteräs-

levyjen liittämiseksi tarvittiin kaksi hitsiä. Railon juuripalko hitsattiin ensimmäisenä, jonka 
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jälkeen levyt käännettiin ja railossa oleva kuona puhdistettiin. Levyjen hitsaamiseen, 

kääntämiseen, asemointiin ja juuri- sekä pintapalon puhdistamiseen kului aikaa yhteensä 

noin 10 minuuttia.  

 

Käsin tapahtuvassa MAG-hitsauksessa hitsauslisäaineena käytettiin Ø 1,0 mm OK Aristo 

RodTM 12.50 hitsauslankaa. Levyt hitsattiin valmiiksi yhdeltä puolelta. Molempiin 6 mm ja 

8 mm levyihin tarvittiin kaksi hitsiä, pohja- ja pintapalko. Käsin-MAG-hitsauksessa 6 mm 

paksun ja 400 mm pitkän rakenneteräslevyn hitsaamiseen ja pohjapalon puhdistamiseen 

sekä hitsin jatkoskohdan työstämiseen kuluu aikaa noin 20 minuttia.    

 

Muodonmuutokset ovat erityisen selvästi havaittavissa robotti- ja käsin-MAG-hitsatuissa 

levyissä, sitä vastoin laser-TIG-hybridihitsatuissa levyissä muodonmuutokset olivat hyvin 

pieniä. Lämmöntuonti ja siitä johtuvat muodonmuutokset ovat selvästi paljon suuremmat 

robotti MAG- ja käsin-MAG-hitseissä kuin laser-TIG-hybridihitseissä. Robotti- ja käsin-

MAG-hitsaus joudutaan suorittamaan lisäaineen avulla 60˚ suuren tilavuuden V-railoon. 

Suuri railotilavuus merkitsee kasvavaa lämmöntuontia ja suurempia muodonmuutoksia. 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsausliitos voidaan valmistaa pienemmällä lämmön-

tuonnilla I-railoon ilman lisäainetta, jolloin työ, materiaali ja energiakustannukset piene-

nevät merkittävästi. 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksen edullisesta lämmöntuonnista johtuen levyjen pituus- ja 

poikittaissuuntaiset muodonmuutokset ovat noin 80 prosentttia pienemmät kuin käsin 

MAG-hitsauksessa (taulukko 14). Laser-TIG-hybridihitsien ja robotti-MAG- sekä käsin 

hitsattujen MAG-vertailuhitsien mittaustuloksista (taulukko 14) nähdään, että robotti-

MAG-hitsatun S355 J2 rakenneteräslevyn muodonmuutokset ovat hiukan pienemmät kuin 

käsin MAG-hitsatuissa levyissä. Syynä tähän on se, että robottihitsatuissa levyissä juuren 

puoli hitsattiin ensin, minkä jälkeen levy käännettiin  ja liitos hitsattiin yhdellä tai kahdella 

hitsipalolla valmiiksi. Hitsin juuren ja väli- tai pintapalkojen eri puolilta hitsaaminen 

kompensoi muodonmuutoksia. Mittaustulokset osoittavat, että laser-TIG-hybridihitsauksen 

aiheuttamat muodonmuutokset ovat merkittävästi pienempiä kuin robotti-MAG- tai käsin-

MAG-hitsausprosesseilla hitsattujen levyjen muodonmuutokset.  
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Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun koelevyn kulma-

vetäytymä ja poikittaissuuntainen kaareutuminen olivat 6 mm:n S355 rakenneteräksellä 

hiukan suurempia kuin vetävällä TIG-hitsaimella hitsattuna. Vetävällä TIG-hitsaimella 

lämmöntuonti oli kohonneesta kaarijännitteestä johtuen suurempi kuin työntävällä TIG-

hitsaimella, vaikka molemmilla hitsaustavoilla käytettiin muuten samoja hitsauspara-

metreja (taulukko 14). Vetävällä TIG-hitsaimella hitsatuissa levyissä pienemmät muodon-

muutokset voivat johtua myös siitä, että hitsin no 5.37 levyaihioissa käytettiin (I-railo) 

muuttuvaa 0-0,25 mm ilmarakoa, mikä mahdollisesti kompensoi kulmavetäytymää ja 

pituussuuntaista kaareutumista.Työntävällä TIG-hitsaimella hitsatuissa levyissä hitsillä no 

5.35 käytettiin 0-ilmarakoa. Muodonmuutosten ero on niin pieni (taulukko 14), että se voi 

johtua myös mittausepätarkkuudesta tai levyjen silloitukseen liittyvistä tekijöistä. 

 

5.6 Laser-TIG-hybridihitsauksen edut ja haasteet 
 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla saavutettavia etuja: 

 

� Päittäisliitetyt 6 mm ja 8 mm S355K2 rakenneteräshitsit ovat edustavia ja roiskeettomia.  
 

� Hitsaus voidaan suorittaa ilman lisäainetta.  
 
� Päittäisliitokset (I-railo) voidaan hitsata ilman lisäainetta ≤ 8 mm paksuuteen saakka. 

 
� Ei tarvita kallista hitsauslisäainetta ja turhaa materiaalin poistoa railon valmistuksessa. 

 
� Suuri hitsausnopeus ≥ 1 m/min tutkittuun 8 mm perusainepaksuuteen saakka. 

 
� Hitsaaminen on robotti- MAG-hitsaukseen verrattuna yli kaksi kertaa tehokkaampaa. 

 
� Liittämistehokkuus on noin viisi kertaa korkeampi kuin robotti MAG-hitsauksessa.  

 
� Hitsattujen levyjen muodonmuutokset ovat hyvin vähäisiä. 

 
� Hitsit täyttävät kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkien raja-arvot. 

 
� Oikomis- ja jälkityöstökustannukset ovat vähäisiä kaarihitsausprosesseihin verrattuna.    

 
� Hitsaus, railonvalmistus-, perus-, lisäaine-, energia- ja työkustannukset (€/tuote) 

pienenevät merkittävästi kaarihitsausprosesseihin verrattuna. 
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Laser-TIG-hybridihitsausprosessin haasteita: 

 

� Hitsattavien osien ja osien kiinnittämiseen tarvittavien jigien on oltava tarkkamittaisia. 
 
� Edellyttää tarkkoja railonvalmistusmenetelmiä (laserleikkaus tai koneistus). 
 
� Prosessi on herkkä ulkoisille epäpuhtauksille (valssihilse, oksidi, lastuamisneste). 

 
� Paksuilla yli 8 mm perusaineilla hitsausprosessilla tarvitaan lisäainetta. 

 
� Tuotantolaitteisto edellyttää hyvää säädettävyyttä (automaattinen säätöjärjestelmä). 

 
� Laserhitsausaseman työturvallisuus edellyttää laitteistolta hyvää suojausta. 

 
� Korkeat kone- ja laiteinvestoinnit vaikka laserhisauslaitteiden hinnat ovatkin laskeneet. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla hitsaaminen on selvästi paljon tehokkaampaa kuin 

mihin robotti-MAG- tai käsin tapahtuvalla MAG-hitsauksella ylletään. Verrattaessa laser-

TIG-hybridihitsausta robotti-MAG- ja käsin suoritettavaan MAG-hitsaukseen sen voidaan 

todeta olevan hyvin kilpailukykyinen erityisesti 6 mm paksuilla rakenneteräksillä, mutta se 

soveltuu myös 8 mm paksujen rakenneterästen hitsaamiseen. Laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessilla hitsatut 6 mm:n ja 8 mm:n rakenneteräslevyhitsit täyttävät ulkoisten virheiden 

osalta kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 B- ja D-hitsiluokkien mukaiset raja-arvot. 

 

Robotti-MAG- ja käsin-MAG-hitsauksessa joudutaan hitsaamaan suuren railotilavuuden 

omaavaan V-railoon, mikä heikentää hitsaustehokkuutta ja kasvattaa lämmöntuontia sekä 

lisää muodonmuutoksia. Laser-TIG-hybridihitsauksella liitos voidaan valmistaa edullisella 

lämmöntuonnilla I-railoon ilman hitsauslisäainetta, jolloin työ-, materiaali- ja energia-

kustannukset pienenevät merkittävästi. Laser-TIG-hybridihitsauksen edullinen lämmön-

tuonti pienentää laserhitsaukselle tyypillistä > 350 HV kovuutta. Kovuusmittaustulosten 

perusteella 6 mm ja 8 mm paksujen S355 K2 ja Laser 355 MC rakenneteräshitsit eivät 

ylittäneet kaarihitsausstandardin määrittelemää 350 HV kovuuden enimmäisrajaa.  
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6.1 Tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja johtopäätökset 

 

Laser-TIG–hybridihitsausprosessissa voidaan selvästi havaita laserin vakauttava vaikutus 

TIG-kaareen. Laserin muodostama kuuma piste vakauttaa ja ohjaa TIG-kaaren laserin 

fokuspisteeseen. Hitsattavat levyt voidaan valmistaa laserleikkaamalla, jolloin ne ovat 

suoria ja niitä ei tarvitse oikoa ennen hitsausta. Laser-TIG-hybridihitsausprosessissa yhdis-

tyvät laser- ja TIG-hitsauksen parhaimmat puolet. TIG-kaari tuottaa tasaisen ja lähes 

roiskeettoman hitsin ja laser tuottaa syvän tunkeuman sekä hyvänlaatuisen juurihitsin. 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-kaaren tuoman lisälämmön ansiosta suurillakin 

hitsausnopeuksilla (1 m/min) voidaan saavuttaa edulliset kovuusarvot. Laser-TIG-hybridi-

hitsaus voidaan todeta kilpailukykyiseksi 6 mm ja 8 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 

rakenneterästen hitsaamisessa robotti-MAG- ja käsin suoritettavaan MAG-hitsaukseen 

verrattuna. 

 

Tutkimustulosten perusteella levyn yhdeltä puolelta suoritettava laser-TIG-hybridihitsaus 

soveltuu hyvin 6 mm ja tyydyttävästi 8 mm paksujen päittäisliitettyjen rakenneterästen 

hitsaukseen. Ohuempi 6 mm:n rakenneteräs hitsattiin sekä työntävällä että vetävällä TIG-

hitsaimella. Työntävällä TIG-hitsaimella aikaansaatiin tasaisempi ja siistimpi hitsi kuin 

vetävällä TIG-hitsaimella. Hitsissä ei havaittu jälkityöstöä vaativia roiskeita, oksidia eikä 

metallihuuruja. Vetävällä TIG-hitsaimella hitsin pintaan muodostui metallihuurua, mitä 

työntävällä TIG-hitsaimella hitseissä ei esiintynyt. Metallihuuru kuitenkin irtosi hitsin 

pinnasta kevyesti pyyhkäisemällä. 

 

6.1.1 Laser-TIG-hybridihitsit 6 mm S355 K2 rakenneteräksellä 

Yhdeltä puolelta suoritetussa laser-TIG-hybridihitsauksessa sekä työntävällä että vetävällä 

TIG-hitsaimella saavutettiin 1 m/min hitsausnopeus. Hitsausnopeus on robotti-MAG-

hitsaukseen verrattuna yli nelinkertainen ja käsin-MAG-hitsaukseen verrattuna yli viisin-

kertainen. Hitsausprosessin lämmöntuonnin aiheuttamat muodonmuutokset ovat laser-TIG-

hybridihitsauksessa merkittävästi pienempiä kuin robotti-MAG- tai käsin suoritettavassa 

MAG-hitsauksessa. Laser-TIG-hybridihitsauksen liittämistehokkuus on noin viisinkertai-

nen robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna. Pieni lämmöntuonti ja korkea liittämistehok-

kuus merkitsevät vähäisempiä muodonmuutoksia. 
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Vetävällä TIG-hitsaimella 6 mm paksulla rakenneteräksellä TIG-kaarijännite nousi 5 V 

korkeammaksi kuin työntävällä TIG-hitsaimella. Korkeammasta TIG-kaaren jännitteestä 

johtuva pieni tehonlisäys kasvatti lämmöntuontia. Kaarijännitteen kasvu voi  johtua 0-0,25 

mm ilmaraosta tai työntävän TIG-hitsaimen vaihtumisesta vetäväksi. Laser-TIG-hybridi-

hitsaus on vetävällä TIG- hitsaimella epävakaampi kuin työntävällä TIG-hitsaimella. 

Vetävä TIG-hitsain tuottaa herkemmin huokosia. Hitsin pinnanlaadusta saadaan työntä-

vällä TIG-hitsaimella parempi kuin vetävällä TIG- hitsaimella. Laser–TIG–hybridihitsaus-

prosessilla sekä 6 mm:n että 8 mm:n S355 rakenneteräksillä  parhaimmaksi prosessietäi-

syydeksi sekä työntävällä että vetävällä TIG-hitsaimella osoittautui 20 mm prosessi-

etäisyys. Tutkimuksessa havaittiin, että suurempi prosessietäisyys lisää TIG-elektrodin ja 

keraamisen kaasusuuttimen käyttöikää. Myös kaasusuuttimen halkaisijan suurentaminen 

12–16 mm lisää kaasusuuttimen käyttöikää.    

 

6.1.2 Laser-TIG-hybridihitsit 8 mm Laser 355 MC rakenneteräksellä 

 
Levyn molemmin puolin suoritettu laser-TIG-hybridihitsaus onnistui hyvin. Hitsit olivat 

tasaisia ja roiskeiden määrät niissä olivat vähäisiä.  Molemmin puolin suoritettu hitsaus 

näyttäisi soveltuvan paremmin ilman lisäainetta tapahtuvan 8 mm:n rakenneteräksen 

päittäisliitoksen hitsaamiseen kuin levyn yhdeltä puolelta hitsaus. Molemmin puolin suori-

tettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella voidaan saavuttaa noin kolminkertainen hitsaus-

nopeus ja liittämistehokkuus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna.  

 

Korkeilla yli 200 A TIG-kaarivirran arvoilla hitsisulan kasvoi niin suureksi, että perus-

aineen läpäisevän avaimenreiän muodostuminen estyi. Hitsisulan  kasvaessa liian suureksi 

avaimenreiän alaosaan muodostuu kaasukuplia metallin voimakkaasta höyrystymisestä tai 

avaimenreiän romahtamisesta johtuen. Suuri metallisula aiheuttaa perusaineen avaimen-

reiän sulkeutumisen, jolloin kaasukuplat eivät pääse poistumaan hitsisulasta ja ne jäävät 

hitsisulan jähmettyvään etuosaan aiheuttaen huokoisuutta. 

  

TIG-kaarijännite pysyi vakaana silloin, kun hitsistä muodostui hyvänlaatuinen ja tasainen. 

Mikäli kaarijännite heilahteli tai se kasvoi siitä oli seurauksena virheitä hitsiin, esimerkiksi 

vajaa pinta tai juuren valuma. TIG-kaaren jännitteen muutosherkkyyden hyödyntämistä, 

laserteholähteen ja hitsauspään ohjaukseen pitäisi myös tutkia. Muita mahdollisia säätö-
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tapoja voisivat olla konenäön soveltaminen ja hitsattavan perusaineen lämpötilan muutok-

seen perustuva laserteholähteen ja hitsauspään liikeohjaus. 

 

Levyn yhdeltä puolelta suoritettavan laser-TIG-hybridihitsaus on ≥ 8 mm paksuilla 

rakenneteräksillä haastavaa yli 200 A:n TIG-kaarivirroilla. Tästä voidaan tehdä johto-

päätös, että päittäisliitettävien levyjen ilmarakoa pitää kasvattaa niin suureksi, että 

avaimenreiässä tapahtuva metallisulan virtaus ei pääse estymään. Yli 0,25 mm:n ilmarako 

edellyttää lasersäteen vaaputusta tai säteen halkaisijan kasvattamista ja ilmaraon kasva-

minen edellyttää lisäaineen käyttöä. TIG-kaarivirran suurentaminen levittää hitsipalkoa, 

mutta se ei lisää hitsin tunkeumaa. Pienellä 2-5 mm prosessietäisyydellä hitsisulan laser-

sädettä häiritsevä vaikutus on niin merkittävää, että avaimenreiän auki pysyminen ei ole 

mahdollista. Tällöin ei myöskään laadukkaan hitsin muodostuminen ole mahdollista.    

 
Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla 8 mm perusaineella pieni hitsausnopeus ja suuri yli 

200 A TIG-kaarivirta aiheuttivat epävakaan hitsaustapahtuman. Hitsauksen epävakauden 

todennäköisenä syynä oli TIG-kaaren aiheuttama perusaineen liiallinen kuumeneminen. 

TIG-kaari sytytettiin noin kaksi sekuntia ennen laserin käynnistämistä. Koelevyn lämme-

tessä lasersäde läpäisi hitsattavan 8 mm perusaineen jo melko pienellä 4 kW laserteholla. 

Hitsin vajoamisen syitä yritettiin ratkaista erilaisin TIG-virtapiirin maadoituskaapeleiden 

sijoitusvaihtoehdoilla. Lisäksi kokeiltiin apulevyjä kaaren aiheuttaman magneettikentän 

tasoittamiseksi, mutta edellä mainitut keinot eivät ratkaisseet ongelmaa.   

 

6.2 Tutkimusprosessin arviointi ja tulosten hyödyntäminen 

 

Maailmalta löytyi vain muutamia yksittäisiä laser-TIG-hybridihitsaukseen liittyviä tutki-

musraportteja ja niissäkin on tutkittu vain  6 mm ja sitä ohemmilla levyillä  päällehitsat-

tujen hitsien tunkeumia. Päittäisliitetyistä 6 mm–8 mm levyistä tuloksia ei ollut saatavilla. 

Laser- ja laser-MIG/MAG-hybridihitsaustutkimuksia sensijaan löytyy melko paljon. 

Hitsatut koesarjat muodostivat tutkimuksen kannalta merkittävimmän osan. Hitsaus-

kokeiden sovittaminen laserlaboratorion aikatauluihin ja tutkimukseen käytettävissä oleva 

koneaika muodostuivat keskeisiksi tekijöiksi tutkimuksen aikataulun kannalta. Tutkimuk-

seen käytetyt koneet, laitteet ja muut tutkimusvälineet soveltuivat hyvin tämäntyyppiseen 

perustutkimukseen. 
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Laser–TIG-hybridihitsausprosessin soveltuvuuden selvittäminen 6 mm ja 8 mm paksujen 

rakenneterästen hitsaamisessa muodostui tutkittavien muuttujien suuresta määrästä johtuen 

laajaksi, vaikka tutkimukselle asetettiin selkeä rajaus ja tavoite. Kattavan tutkimuksen 

kannalta tärkeitä osa-alueita olivat hitsausprosessit ja niiden yhdistäminen (laserhitsaus, 

laserhybridihitsaus, TIG-hitsaus), metallien hitsattavuus, liittämistehokkuus, lämmön-

tuonti, t8/5 jäähtymisaika, hitsin kovuus ja hitsatun rakenteen muodonmuutokset.  

 

Laser–TIG-hybridihitsausprosessin vertailu robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsausproses-

seihin oli tärkeää tutkimustulosten hyödynnettävyyden kannalta.  Laser-TIG-hybridihitsaus 

voisi olla hyvä ratkaisu konepaja- ja tehdastuotannossa erityisesti 6 mm paksujen, mutta 

myös 8 mm paksujen päittäisliitettävien rakenneterästen hitsaamisessa. Laser-TIG-hybridi-

hitsausprosessille soveltuvia tuotteita ovat levyjen, putkien, kotelopalkkien, koneenosien, 

säiliöiden ja erilaisten pyörähdyskappaleiden hitsaaminen. Levyn molemmin puolin suori-

tettava laser- TIG-hybridihitsaus näyttäisi soveltuvan paremmin 8 mm paksun rakenne-

teräksen päittäisliitoksen hitsaamiseen kuin levyn yhdeltä puolelta suoritettava hitsaus.  

 

Laser-TIG-hybridihitsauksen edullisesta lämmöntuonnista johtuen levyjen pituus- ja 

poikittaissuuntaiset muodonmuutokset ovat 80 % pienemmät kuin käsin MAG-hitsauk-

sessa. Korkea liittämistehokkuus ja edullinen lämmöntuonti merkitsevät vähäisempiä 

muodonmuutoksia ja siten merkittäviä säästöjä työ-, materiaali- ja energiakustannuksissa.  

 

Yhdeltä puolelta suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsauksella 6 mm:n S355 rakenne-

teräksellä voidaan saavuttaa 1 m/min hitsausnopeus ja 8 mm perusainepaksuudella 0,8-1 

m/min hitsausnopeus. Laser-TIG-hybridihitsauksen hyödynnettävyyden kannalta rajoit-

tavana tekijänä saattavat olla laserhitsauslaitteiston ja tarvittavien oheislaitteiden hankin-

taan liittyvät kustannukset. Laser-TIG-hybridihitsausprosessi on selvästi kilpailukykyinen 

useisiin muihin hitsausprosesseihin verrattuna.  

 

Tutkimustulosten perusteella laser-TIG-hybridihitsausprosessin teollinen sovellus näyttäisi 

edellyttävän parempaa säädettävyyttä. Säädettävyydellä tarkoitetaan sitä, että lasersäteen 

tehoa ja hitsauspään nopeutta pitäisi pystyä säätämään automaattisesti hitsauksen edetessä. 

Mikäli hitsiliitokselta edellytetään B-hitsiluokan vaatimukset, niin silloin 8 mm paksut 

rakenneteräslevyt on varminta hitsata levyn molemmilta puolilta suoritettavalla laser-TIG-
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hybridihitsauksella. Laser-TIG-hybridihitsauksessa pitäisi harkita lisäaineen käyttöä perus-

ainepaksuuden kasvaessa yli 8 mm:n. 

 

6.3 Yhteenveto 

 

Tässä lisensiaattitutkimuksessa selvitettiin lisäaineettoman laser–TIG–hybridihitsaus-

prosessin soveltuvuus 6 mm ja 8 mm paksujen päittäisliitettävien S355 K2 ja Laser 355 

MC rakenneterästen hitsaukseen. Tutkimuksessa keskeisiä selvitettäviä asioita olivat 

hitsausnopeus, hitsin tunkeuma, liittämistehokkuus, hitsin kovuus ja hitsausliitoksen ulko-

näkö. Muita tutkittavia asioita olivat laser-TIG-hybridihitsattujen levyjen muodonmuutok-

set ja suuresta hitsausnopeudesta sekä pienestä t8/5 jäähtymisajasta johtuvat mahdolliset 

kylmähalkeamat. 

 

Laser-TIG-hybridihitsejä verrattiin robotti-MAG- ja käsin MAG-hitsattuihin hitseihin sekä 

kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisiin hitsiluokkien raja-arvoihin. Tutkitut 

hitsit täyttivät ulkoisten virheiden osalta B- ja D-hitsiluokkien mukaiset raja-arvot.  

 

Laser–TIG–hybridihitsausprosessilla hitsattavien 6 mm ja 8 mm paksujen rakenneteräs-

levyjen liitostyyppinä käytettiin päittäisliitosta I-railoa ja 0 sekä 0-0,25 mm muuttuvaa 

ilmarakoa. 6 mm paksut koelevyt hitsattiin yhdeltä puolelta ja 8 mm paksut sekä yhdeltä 

puolelta että molemmin puolin suoritettavalla laser-TIG-hybridihitsausprosessilla. Molem-

min puolin suoritettu hitsausprosessi tuotti hiukan korkeamman ja leveämmän hitsin kuin 

yhdeltä puolelta suoritettu hitsaus. Laser-TIG–hybridihitsausprosessissa työntävällä TIG-

hitsaimella TIG–hitsain sijaitsi 60˚ kulmassa hitsaussuuntaan nähden lasersäteen jäljessä ja 

vetävällä TIG-hitsaimella TIG-hitsain sijaitsi 60˚ kulmassa hitsaussuuntaan nähden laser-

säteen edessä. 

 

Pienellä 2-5 mm prosessietäisyydellä TIG-kaaren lasersädettä häiritsevä vaikutus oli niin 

merkittävää, ettei laadukkaan hitsin muodostuminen ei ollut mahdollista. Useista testatuista 

prosessietäisyyksistä 20 mm prosessietäisyys osoittautui parhaimmaksi.  

 

Laser-TIG-hybridihitsit olivat siistimpiä ja roiskeettomampia kuin robotti-MAG tai käsin-

hitsatut MAG-hitsit. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla 6 mm paksu S355 K2 rakenne-

teräs voitiin hitsata kerralla valmiiksi. Paksumman 8 mm:n rakenneteräksen hitsaaminen 
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levyn yhdeltä puolelta osoittautui vaikeammaksi hitsausprosessin säätömahdollisuuksien 

puutteista johtuen. Kaarihitsausstandardin SFS-EN ISO 5817 mukaisen B-laatuluokan 

varmistamiseksi 8 mm paksu perusaine hitsattiin levyn molemmilta puolilta. 

 

Vertailukokeet osoittivat, että 6 mm:n S355 rakenneteräksellä laser-TIG-hybridihitsaus-

prosessilla hitsausnopeus on robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna yli nelinkertainen ja 

MAG-käsinhitsaukseen verrattuna yli viisinkertainen. Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla 

voidaan 6 mm:n rakenneteräksellä saavuttaa 1 m/min hitsausnopeus ja 8 mm perusaine-

paksuudella 0,4–1 m/min hitsausnopeus. Levyn molemmin puolin suoritettavalla laser-

TIG-hybridihitsauksella voidaan 8 mm:n S355 rakennteräksellä saavuttaa noin kolmin-

kertainen hitsausnopeus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna. Hitsausparametreja ei opti-

moitu, mutta on todennäköistä, että suuremmatkin hitsausnopeudet ovat mahdollisia.   

 

Robotti-MAG- ja käsinhitsatut MAG-hitsit jouduttiin hitsaamaan 60º V-railoon kahdella 

tai kolmella hitsipalolla. Robotti- MAG- ja käsin suoritetussa MAG-hitsauksessa erilaisten 

sivuaikojen (puhdistukset, hiomiset, asetukset) osuus lisää merkittävästi hitsattavan kappa-

leen käsittelyaikaa. Laser-TIG-hybridihitsauksessa sivuajat olivat paljon lyhyempiä kuin 

mihin robotti-MAG-hitsauksella tai käsin suoritettavalla MAG-hitsauksella ylletään. 

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla voidaan 6 mm paksulla S355 rakenneteräksellä 

saavuttaa noin viisinkertainen liittämistehokkuus robotti-MAG-hitsaukseen verrattuna. 

Levyn molemmin puolin suoritetulla laser-TIG-hybridihitsauksella voidaan 8 mm:n S355 

rakenneteräksellä saavuttaa noin kolminkertainen liittämistehokkuus.   

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessilla TIG-kaaren tuoman lisälämmön ansiosta suurillakin 

hitsausnopeuksilla (1 m/min) voidaan saavuttaa edulliset kovuusarvot. Laser-TIG-hybridi-

hitsausprosessilla työntävällä TIG-hitsaimella hitsatun 6 mm paksun S355 K2 rakenne-

teräshitsin jäähtymisajaksi t8/5 saatiin 5 sekuntia. Vetävällä TIG-hitsaimella hitsatun hitsin 

jäähtymisajaksi t8/5 saatiin 6 sekuntia. Kovuusmittausten tulosten perusteella 6 mm ja 8 

mm paksujen S355 K2 ja Laser 355 MC rakenneteräslevyjen hitsit eivät ylittäneet kaari-

hitsausstandardin määrittelemää 350 HV kovuuden enimmäisrajaa. Korkein kovuusarvo 

322 HV5 mitattiin 6 mm:n S355 K2 rakenneteräksellä hitsin juuren puolelta muutos-

vyöhykkeen sularajalta. 
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Laser-TIG-hybridihitsausprosessin edullisesta lämmöntuonnista johtuen levyjen pituus- ja 

poikittaissuuntaiset muodonmuutokset ovat noin 80 prosenttia pienemmät kuin käsin 

suoritettavassa MAG-hitsauksessa. Korkea liittämistehokkuus ja edullinen lämmöntuonti 

merkitsevät vähäisempiä muodonmuutoksia ja siten merkittäviä säästöjä työ-, materiaali- ja 

energiakustannuksissa. Robotti-MAG- ja käsin hitsatuilla MAG-hitseillä käytetään 60˚ V-

railoa, jolloin lämmöntuonti ja siitä johtuvat muodonmuutoksetkin ovat suuremmat. 

 

Yli 6 mm:n S355 rakenneteräksillä yhdeltä puolelta suoritettavan laser-TIG-hybridi-

hitsauksen soveltaminen päittäisliitoksen hitsaamiseen on haastavaa, koska yli 200 A:n 

TIG-kaarivirralla suuri metallisula aiheuttaa avaimenreiän sulkeutumisen ja avaimenreiän 

alaosaan muodostuu kaasukuplia. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että päittäisliitettävien 

levyjen ilmarakoa pitää kasvattaa niin suureksi, että  avaimenreiän sulavirtaus ei pääse 

estymään. Suurempi kuin 0,25 mm:n ilmarako edellyttää lasersäteen vaaputusta tai säteen 

halkaisijan kasvattamista. Ilmaraon suurentaminen edellyttää  myös lisäaineen käyttöä.  

 

Laser-TIG-hybridihitsausprosessin teollinen sovellus edellyttää yli 6 mm paksuilla S355 

rakenneteräksillä lisäaineen käyttöä ja hitsauslaitteistolta hyvää säädettävyyttä. Säädettä-

vyydellä tarkoitetaan sitä, että lasersäteen tehoa ja hitsausnopeutta pitää pystyä säätämään 

automaattisesti hitsaustapahtuman aikana. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin hyödynnet-

tävyyden kannalta rajoittavana tekijänä saattaa olla laserhitsauslaitteiston hankintaan 

liittyvät kustannukset. Laserhitsauslaitteistot ovat käytettävyydeltään hyvin monipuolisia.  

 

Tutkimustulosten perusteella laser-TIG-hybridihitsausprosessin voidaan todeta olevan 

hyvin kilpailukykyinen 6 mm paksujen päittäisliitettyjen S355 rakenneterästen hitsaa-

misessa, mutta se soveltuu myös 8 mm paksujen rakenneterästen hitsaamiseen. Laser-TIG-

hybridihitsauksen etujen hyödyntämistä kannattaa harkita 8 mm paksujen ja sitä ohuem-

pien terästen konepaja- ja tehdastuotannossa. Laser-TIG–hybridihitsauksella voidaan 

saavuttaa kilpailuetuja muihin hitsausprosesseihin verrattuna silloin, kun hitsaukselta 

edellytetään korkeaa laatua. Lisäksi sillä voidaan vähentää turhia jälkitöitä ja kustannuksia 

kuten oikomisesta ja roiskeiden poistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Laser-TIG-hybridi-

hitsaus soveltuu esimerkiksi seuraavien tuotteiden hitsaamiseen: päittäisliitettävät levyt, 

palkit, koneenosat, putket, säiliöt ja erilaiset pyörähdyskappaleet.  
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Laser-TIG-hybridihitsit 
 
Hitsi. no 5.35.  
I-railo, ilmarako 0.  
TIG-hitsain työntävä.  
Lasersäde 90˚. 
 
Hitsi no 5.37.  
ilmarako 0-0,25mm . 
TIG-hitsain vetävä.  
Lasersäde 90˚.  
 

Perusaineet S355K2, t=6 mm. 
Levyt 6x300x450 mm. 
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL=5,3 kW ja PT=2,4 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,0 m/min.  

 
 

PL=5,3 kW ja PT=3,1 kW, prosessietäisyys  
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain vetätävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2.4 mm ja v=1,0 m/min. 

 
Laser-TIG-hybridihitsit. 
Lasersäde 90˚. I-railo. 
TIG-hitsain työntävä 
Perusaine Laser 355 MC, t=8 
Levyt 8x200x350 mm.  
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

 

 

 

 

 

 

 
 
PL=6 kW ja PT=2,5 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. 

 
 
PL=6 kW ja PT =2,2 kW, prosessietäisyys 
x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä 
α=60 ˚, elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. 

Levyn molemmilta puolilta 
hitsatut laser-TIG-hybridi - ja 
TIG-hitsit. Lasersäde 90˚.   
I-railo, 0-ilmarako.  
TIG-hitsain työntävä  α=60 ˚. 
Juuri on hitsattu TIG:llä. 
TIG-hitsain työntävä  α=60. 
Perusaine Laser 355 MC, t=8  
Levyt 8x200x350 mm.  
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

 

 

 

 
 
PL=5,3 kW, PT=2,4 kW, prosessietäisyys x=20 
mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  α=60 ˚, 
elektrodi Ø 2,4 mm ja v=1,0 m/min. Juuri TIG- 
työntävä   α=60 ˚,  PT=3,1 kW ja v=0,7 m/min. 

 
 
PL=4,5 kW, PT=2,4 kW, prosessietäisyys  x=20 
mm, Y=2 mm. TIG-hitsain vetävä  α=60 ˚, 
elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. Juuri TIG- 
työntävä.  α=60˚, PT=3,2 kW  ja v=0,5 m/min. 

 
Levyn molemmilta puolilta 
hitsatut laser-TIG-hybridi-
hitsit. Lasersäde 90˚.  
I-railo, 0-ilmarako.  
TIG- hitsain työntävä α=60.  
Perusaine Laser 355 MC, t=8 
mm. Levyt 8x200x350 mm.  
Suojakaasu Ar/He (50/50 %).  

① on hitsin yläpuoli ja② on 
hitsin alapuoli. 

 

 

 

 

 
 
①Hitsi PL=5 kW, PT=2,3 kW. ②Hitsi PL=4,5 
kW,  PT=2,2 kW ja v=0,8 m/min. Prosessietäi-
syys x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①② PL=4,5 kW ja PT=2,3 kW, prosessietäi-

syys x=20 mm, Y=2 mm. TIG-hitsain työntävä  
α=60 ˚, elektrodi Ø 3,2 mm ja v=0,8 m/min. 
 

 

5.37 

6.1 6.2 

6.5 6.13 

6.11 

Liite 1  

6.14 

Huokonen 

5.35 
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Hitsausprosessien  liittämistehokkuuksien,  energioiden, lämmöntuontien ja t8/5 
jäähtymisaikojen laskeminen   
 

Taulukossa 12 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessilla, robotti-MAG- ja MAG-käsin-

hitsausprosesseilla hitsattujen vertailuhitsien hitsausenergiat (E), lämmöntuonnit (Q), liittä-

mistehokkuudet (JE).  

 

Taulukko 12. Laser-TIG-hybridihitsien, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsausprosesseilla 

hitsattujen vertailuhitsien, energiat (E), lämmöntuonnit (Q) ja liittämistehokkuudet (JE). 
 

HITSAUSPROSESSI 
Perusaine S355 K2 ja S355 J2, t = 6 mm 

Hitsi 

no 

Hits. nopeus  
v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

Energia E 

[kJ/mm] 

Q kok. 

[kJ/mm] 

JE 

[mm
2
/kJ] 

 Laser-TIG-hybridihitsaus  

(työntävä TIG-hitsaus) 
5.35 1 7,82 0,47 0,392 12,8 

Laser-TIG-hybridihitsaus 

(vetävä TIG-hitsaus) 
5.37 1 8,54 0,51 0,422 11,7 

Robotti-MAG-hitsaus 

 
7.1 0,225 9,43 1,21 1,04 2,39 

MAG-käsinhitsaus 

 
7.3 0,175 8,35 1,395 1,12 2,09 

HITSAUSPROSESSI 

Perusaine Laser 355 MC ja S355 J2, t = 8 mm 
 
Hitsi 

no 

Hits. nopeus 

v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

Energia E 

[kJ/mm] 

Q kok. 

[kJ/mm] 

JE 

[mm
2
/kJ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 

(työntävä TIG-hitsaus) 
6.1 1 8,52 0,51 0,43 15,64 

Laser-TIG-hybridihitsaus 

(työntävä TIG-hitsaus) 
6.14 0,40 13,5 1,01 0,84 2,96 

Robotti-MAG-hitsaus 

 
7.2 0,144 14,78 2,1 1,68 1,30 

MAG-käsinhitsaus 

 
7.4 0,125 8,46 1,395 1,12 1,97 

 

*Termiset hyötysuhteet (k) kLaser = 0,47-1 (0,9); kTIG = 0,7 ja MAG = 0,8 => laser-TIG-

hybridihitsaus k ≈ 0,83.                   

 

Hitsausprosessien termiset hyötysuhteet  

k TIG = 0,6 (0,7)(TIG–hitsaus terminen hyötysuhde SFS-EN 1011-1, 2009)  

k laser = 0,47 – 1 (0,9) (Laserhitsauksen terminen hyötysuhde) 

kL+T = 0,83 (Laser-TIG-hybridihitsauksen hyötysuhde) 

kMAG=0,8 (MAG-hitsaus SFS-EN 1011-1, 2009) 

 

Laser-TIG-hybridihitsauksessa TIG-kaaren hyötysuhteeksi valitaan 0,7 ja laserin hyöty-

suhteeksi 0,9. Laser-TIG-hybridihitsauksessa käytetty Ar/He (50/50 %) kaasuseos lisää 

heliumin vaikutuksesta hitsin tunkeumaa ja lämpöenergian siirtymistä perusaineeseen. 

Liite 3 (1/10) 
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TIG-hitsaimen vakaa koneellinen kuljetus ja roiskeeton hitsaus parantavat hyötysuhdetta. 

Kovuusmittausten tulosten, rakenneteräksen CCT-diagrammin (kuva 37) sekä kaavojen   

2-4 tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että laser-TIG-hybridihitsausprosessin 

hyötysuhde on noin 0,83, mikä on hiukan parempi kuin MAG-hitsausprosessilla 0,8 

(MAG-hitsaus SFS-EN 1011-1, 2009).  

                       

Taulukossa 13 esitetään laser-TIG-hybridihitsausprosessin, robotti-MAG- ja MAG-käsin-

hitsausprosessien hyötysuhteet (k) ja koehitsien jäähtymisajat (t8/5). Hitsattavien koelevyjen 

lämpötila oli ennen hitsausta noin 23-40 ˚C.  

 

Taulukko 13. Laser-TIG-hybridihitsausprosessin, robotti-MAG- ja MAG-käsinhitsaus-

prosessien hyötysuhteet  ja koehitsien jäähtymisajat t8/5.  
 

HITSAUSPROSESSI 

Perusaine S355K2 ja S355J2, t=6 mm, työlämpötila T0=23-40 ˚C, liitosmuotoker. F2=1 

Hitsin 

no 

Hitsausnopeus    v 

[m/min] 

Teho P 

[kW] 

k  

Hyötysuhde 

Energia E 

[kJ/mm] 

t 8/5 

[ s ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus  
(työntävä TIG-hitsaus) 

5.35 1 7,82 0,83 0,47 5,0 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(vetävä TIG-hitsaus) 

5.37 1 8,54 0,83 0,51 6,0 

Robotti-MAG-hitsaus 

 
7.1 0,225 9,43 0,8 1,21 18,1 

MAG-käsinhitsaus 

 

7.3 0,175 8,35 0,8 1,395 42,8 

HITSAUSPROSESSI 

Perusain. S355K2 ja Laser 355MC, t=8 mm; työlämpöt. T0=23-40 ˚C, liitosmuotok. F2=1 

Hitsin 

no 

Hitsausnopeus      
v [m/min] 

Teho P 

[kW] 

k 

Hyötysuhde 

 

Energia E 

[kJ/mm] 

t 8/5 

[ s ] 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(lja työntävä TIG-hitsaus) 

6.1 1 8,52 0,83 0,43 3,3 

Laser-TIG-hybridihitsaus 
(työntävä TIG-hitsaus) 

6.14 0,4 13,5 0,83 1,01 13,6 

Robotti-MAG-hitsaus 7.2 0,144 14,78 0,8 2,1 56 

MAG-käsinhitsaus 7.4 0,125 8,46 0,8 1,395 24 

 

Hitsi no 5.35 (Laser-TIG-hybridihitsausprosessi työntävä TIG-hitsain)  

 

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.35 hitsausenergia E  

 

E = 
�
����∙) · (*+,-./ + *123) = 4�+4" => E = 0,318 + 0,1512	= 0,47 kJ/mm              (2)  

 
 

E = 0,47 kJ/mm       PLaser = 5300 kW 

                       PTIG = 2520 kW (I=180 A ja U=14 V) 

PLaser + PTIG = 7820 W 

                    v = 1000 mm/min 

Liite 3 (2/10) 
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Laser-TIG-hybridihitsin no 5.35 lämmöntuonti Q 

 

Q = ;+,-./ · 4� + ;123 · 4"	=> Q = 0,9 · 0,318 kJ/mm+ 0,7 · 0,1512	kJ/mm = 0,392 kJ/mm  (3)  
 
 

Q = 0,392 kJ/mm      E = 0,47 kJ/mm 

kLaser = 0,9 ja kTIG = 0,7 

Hyötysuhde  kLaser-TIG-hybridi	= =
>  = �,?@"

�,AB = 0,834	  kLaser-TIG-hybridi ≈ 0,83  

    

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.35 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

			JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = ����∙


B,$"∙
� 	= 12,8 [mm2/kJ]                         (1) 

     v = 1000 mm/min 

JE = 12,8 mm2/kJ  D = 6 mm 

   P = PLaser +PTIG=7,82 kW   

     

Hitsien jäähtymisajat t 8/5 (kaksidimensionaalinen  lämmönjohtuminen)  

   

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.35 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·T0) · 105 · 
��∙��
��  · �� �

����� !
" −	� �

$���� !
"% ∙ F"                          (4) 

 

 t 8/5 = jäähtymisaika (s) välillä 800―500 ˚C 

 T0 = työlämpötila (˚C) 

 k = hitsausprosessin terminen hyötysuhde 

 E = hitsausenergia (kJ/mm) 

 d = hitsattavan levyn ainepaksuus (mm) 

F2 = liitosmuotokerroin kaksidimensionaalisessa lämmön johtumisessa. 

I-railossa ja V-railossa juuri-, väli- sekä pintapalossa F2 ≈ 1 
 

t8/5 = (4300-4,3·23) · 105 · 
�,$?∙�,AB�


�  · �� �
����"?!

" −	� �
$���"?!

"% ∙ 1 = 5,0 s              

 

      d = 6 mm 

  t8/5 = 5,0 s     T0 = 23 C˚ 

Liite 3 (3/10) 
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Hitsi no 5.37 (Laser-TIG-hybridihitsausprosessi työntävä TIG-hitsain)  
  

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.37 hitsausenergia E  

 

4 
�
����∙) · (*+,-./ + *123) = 4�+4" = (0,318 + 0,1944)	= 0,51 kJ/mm                 (2)  

       

PLaser = 5300 kW 

E = 0,51 kJ/mm  PTIG = 3240 kW (I=180 A ja U=18 V) 

    P = PLaser + PTIG = 8540 W 

    v = 1000 mm/min  
 

Laser-TIG-hybridihitsin no 3.37 lämmöntuonti Q 

 

Q = ;+,-./ · 4� + ;123 · 4"	=> Q = 0,9 · 0,318 kJ/mm+ 0,7 · 0,1944	kJ/mm = 0,422 kJ/mm  (3) 

 

  Q = 0,422 kJ/mm   E= 0,51 kJ/mm 

     kLaser = 0,9 ja kTIG = 0,7  

Hyötysuhde  kLaser-TIG-hybridi	= =
>  = �,A""

�,�� = 0,827	    kLaser-TIG-hybridi  ≈ 0,83  

 

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.37 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

		JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = ����∙


B$,�A∙
� 	= 11,7 mm2/kJ                         (1) 

   v = 1000 mm/min  

JE = 11,7 mm2/kJ   D = 6 mm 

     P = PLaser+PTIG= 8,54 kW 

 

   

Laser-TIG-hybridihitsin no 5.37 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·23) · 105 · 
�,$?�∙�,���


�  · �� �
����"?!

" −	� �
$���"?!

"% ∙ 1 = 6,0 s             (4)             

 

      d = 6 mm 

  t8/5 = 6,0 s     T0 = 23 C˚ 

Liite 3 (4/10) 
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Hitsi no 6.1 (Laser-TIG-hybridihitsausprosessi työntävä TIG-hitsain)  

 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.1 hitsausenergia E  

 

4 = 
�
����∙) · (*+,-./ + *123) = 4�+4" = (0,36 + 0,15)	= 0,51 kJ/mm                  (2)  

 

  PLaser = 6,0 kW 

E = 0,51 kJ/mm  PTIG = 2,43 kW (I=180 A ja U=14 V) 

    P = PLaser + PTIG = 8520 W 

    v = 1000 mm/min 
 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.1 lämmöntuonti Q 

 

Q = ;+,-./ · 4� + ;123 · 4"	=> Q = 0,9 · 0,36 kJ/mm+ 0,7 · 0,15	kJ/mm = 0,429 kJ/mm        (3) 

 

Q = 0,429 kJ/mm  E = 0,51 kJ/mm 

     kLaser = 0,9 ja kTIG = 0,7 

Hyötysuhde  kLaser-TIG-hybridi	= =
>  = �,A"@

�,�� = 0,84	   kLaser-TIG-hybridi ≈ 0,84  

 

   

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.1 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = ����∙$

$,�"∙
� 	= 15,64 mm2/kJ                         (1) 

   v = 1000 mm/min    

JE = 15,64 mm2/kJ   D = 8 mm 

     P = 8,52 kW  
 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.1 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·23) · 105 · 
�,$?�∙�,A?�

$�  · �� �
����"?!

" −	� �
$���"?!

"% ∙ 1 = 3,3 s             (4)             

 

      d = 8 mm  

t8/5 = 3,3 s    T0 = 23 C˚ 

Liite 3 (5/10) 
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Hitsi no 6.14 (Laser-TIG-hybridihitsausprosessi työntävä TIG-hitsain)  

 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.14 hitsausenergia E  

 

4 = "·
�
����∙) · (*+,-./ + *123) = 4�+4" = (2,7 + 1,35)	= 1,01 kJ/mm                                  (2)  

 

    Hitsi 1. PTIG = 180 A ·12,5V = 2250 W  

E = 1,01 kJ/mm  Hitsi 2. PTIG = 180 A ·12,5V = 2250 W 

                     Hitsi 1. PLaser  = 4,5 kW  

                     Hitsi 2. PLaser  = 4,5 kW 

                          v = v1= v2 = 800 mm/min 
 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.14 lämmöntuonti Q 

 

Q = k ∙ E	=> Q =  0,83 ∙ 1,01 = 0,83	kJ/mm                           (3) 

     E = 1,01 kJ/mm 

  Q = 0,838 kJ/mm   kLaser-TIG-hybridi = 0,83  
 

   

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.14 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = A��∙$

�?,�∙
� 	= 3,95 mm2/kJ                         (1) 

                       v = v/2 = 400 mm/min 

JE = 3,95 mm2/kJ  D = 8 mm 

                       P = PLaser + PTIG=13,5 kW  
 

Laser-TIG-hybridihitsin no 6.14 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·40) · 105 · 
�,$?�∙�,���

$�  · �� �
����A�!

" −	� �
$���A�!

"% ∙ 1 = 13,6 s             (4)             

 

      d = 8 mm  

t8/5 = 13,6 s     T0 = 40 C˚ 

Liite 3 (6/10) 
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Hitsi no 7.1 (Robotti MAG-hitsaus)  

 

Robotti MAG-hitsi no 7.1 hitsausenergia E  

 

	E = 
�∙�
����∙� => E = 
�

���� · �
GH
)H +

G�
)�	!	= 1,21 kJ/mm                                            (2)  

 

                      Hitsi 1. P1=169 A · 22,8 V = 3853,2 W 

  E = 1,21 kJ/mm  Hitsi 2. P2=217 A · 25,7 V = 5576,9 W 

    Hitsi 1. v1 = 500 mm/min 

                   Hitsi 2. v2 = 400 mm/min                  
  

Robotti MAG-hitsi no 7.1 lämmöntuonti Q 

 

Q = k ∙ E	=> Q =  0,8 ∙ 1,3 = 1,04	kJ/mm                           (3) 

     E = 1,3 kJ/mm 

  Q = 1,04 kJ/mm  k = 0,8  

 
   

Robotti MAG-hitsi no 7.1 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

       

	JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = ""�∙


@,A?∙
� 	= 2,39 [mm2/kJ]                         (1) 

   v = v/2=225 mm/min    

JE = 2,39 mm2/kJ   D = 6 mm 

     P = P1+ P2 = 9,43 kW  
 

Robotti MAG-hitsi no 7.1 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·40) · 105 · 
�,$�∙�,"��


�  · �� �
����A�!

" −	� �
$���A�!

"% ∙ 1 = 18,09 s             (4)             

 

      d = 6 mm 

  t8/5 = 18,1 s    T0 = 40 C˚ 

 

Liite 3 (7/10) 
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Hitsi no 7.2 (Robotti MAG-hitsaus)  

 

Robotti MAG-hitsi no 7.2 hitsausenergia E  

                        

E = 
�∙�
����∙� => E = 
�

���� · �
GH
)H +

G�
)� +

GI
)I!	= 2,1 kJ/mm                  (2)    

 

    Hitsi 1. P1 = 163 A · 23 V =  3749 W 

  E = 2,1 kJ/mm Hitsi 2. P2=214 A · 25,7 V = 5499,8 W 

    Hitsi 3. P2=215 A · 25,7 V = 5525,5 W 

    Hitsi 1. v1 = 500 mm/min 

                   Hitsi 2. v2 = 400 mm/min   

      Hitsi 3. v3 = 400 mm/min                            

                     
 

Robotti MAG-hitsi no 7.2 lämmöntuonti Q 

 

Q = k ∙ E		=> Q =  0,8 ∙ 2,1 = 1,68	kJ/mm                           (3) 

     E= 2,05 kJ/mm 
  Q = 1,68 kJ/mm  k = 0,8 
 

 

Robotti MAG-hitsi no 7.2 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

		JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = �AA,??∙$

�A,BB∙
� 	= 1,30 mm2/kJ                         (1) 

     v= v/3 = 144,33 mm/min 

JE = 1,30 mm2/kJ  D = 8 mm 

    P = P1+ P2 + P3 = 14,77 kW 

 
   

Robotti MAG-hitsi no 7.2 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·45) · 105 · 
�,$�∙",��

$�  · �� �
����A�!

" −	� �
$���A�!

"% ∙ 1 = 55,7 s             (4)             

 

      d = 8 mm 

  t8/5 = 56 s    T0 = 45 C˚ 

Liite 3 (8/10) 
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Hitsi no 7.3 (MAG-käsinhitsaus)  

 

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.3 hitsausenergia E  

 

E = 
�∙�
����∙� => E = 
�

���� · �
GH
)H +

G�
)�!	= 1,395 kJ/mm                    (2)  

 

    Hitsi 1. P1=125 A · 17,5 V =2187,5 W 

E = 1,395 kJ/mm Hitsi 2. P2 = 220 A · 28 V = 6160 W 

    P = P1+ P2 = 8350 W 

    Hitsi 1. v1 = 200 mm/min 

                   Hitsi 2. v2 = 500 mm/min                  
                     

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.3 lämmöntuonti Q 

 

Q = k ∙ E	=> Q =  0,8 ∙ 1,395 = 1,14	kJ/mm                           (3) 

     E = 1,395 kJ/mm 

  Q = 1,12 kJ/mm  k = 0,8 

 

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.3 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = �B�∙


$,?�∙
� 	= 2,09 mm2/kJ                        (1) 

   v =v/2= 175 mm/min 

JE = 2,09 kJ/mm  D = 6 mm 

     P = 8,35 kW  

 

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.3 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·40) · 105 · 
�,$�∙�,?@��


�  · �� �
����A�!

" −	� �
$���A�!

"% ∙ 1 = 42,8 s             (4)             

 

      d = 6 mm 

  t8/5 = 42,8 s    T0 = 40 C˚ 

 

Liite 3 (9/10) 



137 

 

Hitsi no 7.4 (MAG-käsinhitsaus)  

 

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.4 hitsausenergia E  

 

	E = 
�∙�
����∙� => E = 
�

���� · �
GH
)H +

G�
)�!	= 1,395 kJ/mm                                            (2)  

     

Hitsi 1. P1 = 135 A · 17 V = 2295 W 

  E = 1,395 kJ/mm Hitsi 2. P2 = 220 A · 28 V =6160 W 

    P = P1+ P2 = 8460 W 

    Hitsi 1. v1 = 150 mm/min 

                   Hitsi 2. v2 = 350 mm/min                  
               

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.4 lämmöntuonti Q 

 

Q = k ∙ E	=> Q =  0,8 ∙ 1,395 = 1,116	kJ/mm                           (3) 

     E = 1,395 kJ/mm 

  Q = 1,12 kJ/mm  k = 0,8  
   

Käsin MAG-hitsaus hitsi no 7.4 liittämistehokkuus JE  

 

Hitsausnopeus (v), tunkeuma (D) ja teho (P)  

        

	JE = �∙�
�∙
�  =>  JE = �"�∙$

$,A
∙
� 	= 1,97 mm2/kJ                         (1) 

     v = v/2=125 mm/min 

JE = 1,97 mm2/kJ   D = 8 mm 

     P = 8,46 kW  

 

MAG-käsinhitsaus hitsi no 7.4 jäähtymisaika t 8/5 

 

t8/5 = (4300-4,3·40) · 105 · 
�,$�∙�,?@��

$�  · �� �
����A�!

" −	� �
$���A�!

"% ∙ 1 = 24,05 s             (4)             

 

      d = 8 mm 

  t8/5 = 24 s    T0 = 40 C˚ 
 

 

Liite 3 (10/10) 
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Laser-TIG-hyridihitsien kovuusmittauspöytäkirjat 

 

Hitsin no 5.35 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 5.35 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 172 232,177 

  2 HV 5 10x 0,5 0 174 230,839 

  3 HV 5 10x 1 0 175 230,178 

  4 HV 5 10x 1,5 0 169 234,228 

  5 HV 5 10x 2 0 173 231,505 

  6 HV 5 10x 2,5 0 174 230,839 

  7 HV 5 10x 3 0 175 230,178 

  8 HV 5 10x 3,5 0 175 230,178 

  9 HV 5 10x 4 0 178 228,23 

  10 HV 5 10x 4,5 0 179 227,592 

  11 HV 5 10x 5 0 184 224,478 

  12 HV 5 10x 5,5 0 180 226,959 

  13 HV 5 10x 6 0 192 219,752 

  14 HV 5 10x 6,5 0 231 200,344 

  15 HV 5 10x 7 0 318 170,753 

  16 HV 5 10x 7,5 0 298 176,302 

  17 HV 5 10x 8 0 303 174,929 

  18 HV 5 10x 8,5 0 302 175,218 

  19 HV 5 10x 9 0 296 176,985 

  20 HV 5 10x 9,5 0 294 177,586 

  21 HV 5 10x 10 0 280 181,972 

 

Hitsin no 5.35 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 5.35 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 170 233,538 

  2 HV 5 10x 0,5 0 174 230,839 

  3 HV 5 10x 1 0 176 229,523 

  4 HV 5 10x 1,5 0 175 230,178 

  5 HV 5 10x 2 0 167 235,627 

  6 HV 5 10x 2,5 0 170 233,538 

  7 HV 5 10x 3 0 173 231,505 

  8 HV 5 10x 3,5 0 167 235,627 

  9 HV 5 10x 4 0 174 230,839 

  10 HV 5 10x 4,5 0 165 237,051 

  11 HV 5 10x 5 0 174 230,839 

  12 HV 5 10x 5,5 0 171 232,855 

  13 HV 5 10x 6 0 177 228,874 

  14 HV 5 10x 6,5 0 177 228,874 

  15 HV 5 10x 7 0 178 228,385 

  16 HV 5 10x 7,5 0 179 227,592 

  17 HV 5 10x 8 0 183 225,091 

  18 HV 5 10x 8,5 0 209 210,625 

  19 HV 5 10x 9 0 291 178,499 

  20 HV 5 10x 9,5 0 273 184,29 

  21 HV 5 10x 10 0 254 191,058 

Liite 4 (1/8) 
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Hitsin no 5.37 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 5.37 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 179 227,604 

  2 HV 5 10x 0,5 0 172 232,177 

  3 HV 5 10x 1 0 178 228,125 

  4 HV 5 10x 1,5 0 175 230,178 

  5 HV 5 10x 2 0 173 231,505 

  6 HV 5 10x 2,5 0 182 225,708 

  7 HV 5 10x 3 0 177 228,874 

  8 HV 5 10x 3,5 0 177 228,874 

  9 HV 5 10x 4 0 178   228,23 

  10 HV 5 10x 4,5 0 176 229,523 

  11 HV 5 10x 5 0 179 227,592 

  12 HV 5 10x 5,5 0 180 226,959 

  13 HV 5 10x 6 0 179 227,592 

  14 HV 5 10x 6,5 0 200 215,312 

  15 HV 5 10x 7 0 259 189,205 

  16 HV 5 10x 7,5 0 272 184,628 

  17 HV 5 10x 8 0 273   184,29 

  18 HV 5 10x 8,5 0 268 186,001 

  19 HV 5 10x 9 0 270 185,311 

  20 HV 5 10x 9,5 0 256 190,311 

  21 HV 5 10x 10 0 270 185,311 

  22 HV 5 10x 10,5 0 267 186,349 

 

Hitsin no 5.37 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 5.37 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 167 235,627 

  2 HV 5 10x 0,5 0 169 234,228 

  3 HV 5 10x 1 0 169 234,228 

  4 HV 5 10x 1,5 0 174 230,839 

  5 HV 5 10x 2 0 174 230,839 

  6 HV 5 10x 2,5 0 174 230,839 

  7 HV 5 10x 3 0 174 230,839 

  8 HV 5 10x 3,5 0 178 228,23 

  9 HV 5 10x 4 0 180 226,959 

  10 HV 5 10x 4,5 0 173 231,505 

  11 HV 5 10x 5 0 180 226,959 

  12 HV 5 10x 5,5 0 178 228,23 

  13 HV 5 10x 6 0 178 228,23 

  14 HV 5 10x 6,5 0 176 229,523 

  15 HV 5 10x 7 0 194 218,616 

  16 HV 5 10x 7,5 0 212 209,129 

  17 HV 5 10x 8 0 232 199,912 

  18 HV 5 10x 8,5 0 307 173,786 

  19 HV 5 10x 9 0 322 169,69 

  20 HV 5 10x 9,5 0 268 186,001 

  21 HV 5 10x 10 0 251 192,197 

  22 HV 5 10x 10,5 0 253 191,436 

Liite 4 (2/8) 
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Hitsin no 6.1 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.1 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 170 233,538 

  2 HV 5 10x 0,5 0 173 231,505 

  3 HV 5 10x 1 0 172 232,177 

  4 HV 5 10x 1,5 0 173 231,505 

  5 HV 5 10x 2 0 173 231,505 

  6 HV 5 10x 2,5 0 172 232,177 

  7 HV 5 10x 3 0 175 230,178 

  8 HV 5 10x 3,5 0 177 228,874 

  9 HV 5 10x 4 0 178   228,23 

  10 HV 5 10x 4,5 0 183 225,091 

  11 HV 5 10x 5 0 189 221,489 

  12 HV 5 10x 5,5 0 190 220,905 

  13 HV 5 10x 6 0 191 220,326 

  14 HV 5 10x 6,5 0 192 219,752 

  15 HV 5 10x 7 0 193 219,182 

  16 HV 5 10x 7,5 0 196 217,708 

  17 HV 5 10x 8 0 208 211,131 

  18 HV 5 10x 8,5 0 236 198,211 

  19 HV 5 10x 9 0 220 205,292 

  20 HV 5 10x 9,5 0 239 196,963 

  21 HV 5 10x 10 0 241 196,144 

 

Hitsin no 6.1 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.1 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 166 236,335 

  2 HV 5 10x 0,5 0 161 239,977 

  3 HV 5 10x 1 0 164 237,772 

  4 HV 5 10x 1,5 0 166 236,335 

  5 HV 5 10x 2 0 166 236,335 

  6 HV 5 10x 2,5 0 173 231,505 

  7 HV 5 10x 3 0 172 232,177 

  8 HV 5 10x 3,5 0 168 234,924 

  9 HV 5 10x 4 0 174 230,839 

  10 HV 5 10x 4,5 0 174 230,839 

  11 HV 5 10x 5 0 175 230,178 

  12 HV 5 10x 5,5 0 182 225,708 

  13 HV 5 10x 6 0 179 227,592 

  14 HV 5 10x 6,5 0 186 223,268 

  15 HV 5 10x 7 0 184 224,478 

  16 HV 5 10x 7,5 0 192 219,752 

  17 HV 5 10x 8 0 186 223,268 

  18 HV 5 10x 8,5 0 177 228,874 

  19 HV 5 10x 9 0 192 219,752 

  20 HV 5 10x 9,5 0 187   222,67 

  21 HV 5 10x 10 0 194 218,616 

 
 
 
 

Liite 4 (3/8) 
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Hitsin no 6.2 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.2 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 163   238,5 

  2 HV 5 10x 0,5 0 167 235,627 

  3 HV 5 10x 1 0 162 239,235 

  4 HV 5 10x 1,5 0 172 232,177 

  5 HV 5 10x 2 0 167 235,627 

  6 HV 5 10x 2,5 0 171 232,855 

  7 HV 5 10x 3 0 172 232,177 

  8 HV 5 10x 3,5 0 168 234,924 

  9 HV 5 10x 4 0 173 231,505 

  10 HV 5 10x 4,5 0 175 230,178 

  11 HV 5 10x 5 0 176 229,523 

  12 HV 5 10x 5,5 0 181 226,331 

  13 HV 5 10x 6 0 183 225,091 

  14 HV 5 10x 6,5 0 180 226,959 

  15 HV 5 10x 7 0 183 225,091 

  16 HV 5 10x 7,5 0 192 219,752 

  17 HV 5 10x 8 0 202 214,243 

  18 HV 5 10x 8,5 0 212 209,129 

  19 HV 5 10x 9 0 213 208,638 

  20 HV 5 10x 9,5 0 221 204,827 

  21 HV 5 10x 10 0 219   205,76 

 

Hitsin no 6.2 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.2 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 167 235,627 

  2 HV 5 10x 0,5 0 173 231,505 

  3 HV 5 10x 1 0 171 232,855 

  4 HV 5 10x 1,5 0 171 232,855 

  5 HV 5 10x 2 0 173 231,505 

  6 HV 5 10x 2,5 0 173 231,505 

  7 HV 5 10x 3 0 173 231,505 

  8 HV 5 10x 3,5 0 175 230,178 

  9 HV 5 10x 4 0 177 228,874 

  10 HV 5 10x 4,5 0 179 227,592 

  11 HV 5 10x 5 0 179 227,592 

  12 HV 5 10x 5,5 0 181 226,331 

  13 HV 5 10x 6 0 184 224,478 

  14 HV 5 10x 6,5 0 179 227,592 

  15 HV 5 10x 7 0 184 224,478 

  16 HV 5 10x 7,5 0 186 223,268 

  17 HV 5 10x 8 0 190 220,905 

  18 HV 5 10x 8,5 0 184 224,478 

  19 HV 5 10x 9 0 189 221,489 

  20 HV 5 10x 9,5 0 204   213,19 

  21 HV 5 10x 10 0 171 232,855 
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Hitsin no 6.5 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.5 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 167 235,627 

  2 HV 5 10x 0,5 0 165 237,051 

  3 HV 5 10x 1 0 172 232,177 

  4 HV 5 10x 1,5 0 169 234,228 

  5 HV 5 10x 2 0 171 232,855 

  6 HV 5 10x 2,5 0 172 232,177 

  7 HV 5 10x 3 0 170 233,538 

  8 HV 5 10x 3,5 0 173 231,505 

  9 HV 5 10x 4 0 175 230,178 

  10 HV 5 10x 4,5 0 173 231,505 

  11 HV 5 10x 5 0 180 226,959 

  12 HV 5 10x 5,5 0 182 225,708 

  13 HV 5 10x 6 0 183 225,091 

  14 HV 5 10x 6,5 0 184 224,478 

  15 HV 5 10x 7 0 198 216,397 

  16 HV 5 10x 7,5 0 209 210,417 

  17 HV 5 10x 8 0 206 212,153 

  18 HV 5 10x 8,5 0 214 208,15 

  19 HV 5 10x 9 0 210 210,123 

  20 HV 5 10x 9,5 0 217 206,706 

  21 HV 5 10x 10 0 204   213,19 

 

Hitsin no 6.5 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.5 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 160 240,625 

  2 HV 5 10x 0,5 0 168 234,924 

  3 HV 5 10x 1 0 164 237,772 

  4 HV 5 10x 1,5 0 163   238,5 

  5 HV 5 10x 2 0 170 233,538 

  6 HV 5 10x 2,5 0 164 237,772 

  7 HV 5 10x 3 0 169 234,228 

  8 HV 5 10x 3,5 0 168 234,924 

  9 HV 5 10x 4 0 164 237,772 

  10 HV 5 10x 4,5 0 170 233,538 

  11 HV 5 10x 5 0 165 237,051 

  12 HV 5 10x 5,5 0 173 231,505 

  13 HV 5 10x 6 0 170 233,538 

  14 HV 5 10x 6,5 0 178   228,23 

  15 HV 5 10x 7 0 187   222,67 

  16 HV 5 10x 7,5 0 190 220,905 

  17 HV 5 10x 8 0 196 217,498 

  18 HV 5 10x 8,5 0 228 201,658 

  19 HV 5 10x 9 0 229 201,217 

  20 HV 5 10x 9,5 0 236 198,211 

  21 HV 5 10x 10 0 200 215,312 
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Hitsin no 6.11 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys  Y-etäisyys  Kovuus Lävistäjä 

no 6.11 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 161 239,977 

  2 HV 5 10x 0,5 0 163   238,5 

  3 HV 5 10x 1 0 168 234,924 

  4 HV 5 10x 1,5 0 167 235,627 

  5 HV 5 10x 2 0 165 237,051 

  6 HV 5 10x 2,5 0 169 234,228 

  7 HV 5 10x 3 0 173 231,505 

  8 HV 5 10x 3,5 0 169 234,228 

  9 HV 5 10x 4 0 172 232,177 

  10 HV 5 10x 4,5 0 172 232,177 

  11 HV 5 10x 5 0 174 230,839 

  12 HV 5 10x 5,5 0 175 230,178 

  13 HV 5 10x 6 0 176 229,523 

  14 HV 5 10x 6,5 0 175 230,178 

  15 HV 5 10x 7 0 180 226,959 

  16 HV 5 10x 7,5 0 185 223,871 

  17 HV 5 10x 8 0 189 221,489 

  18 HV 5 10x 8,5 0 188 222,077 

  19 HV 5 10x 9 0 198 216,397 

  20 HV 5 10x 9,5 0 194 218,616 

  21 HV 5 10x 10 0 199 215,852 

  22 HV 5 10x 10,5 0 198 216,397 

 

Hitsin no 6.11 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys  Y-etäisyys  Kovuus Lävistäjä 

no 6.11 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 167 235,627 

  2 HV 5 10x 0,5 0 158 242,245 

  3 HV 5 10x 1 0 166 236,335 

  4 HV 5 10x 1,5 0 169 234,228 

  5 HV 5 10x 2 0 167 235,627 

  6 HV 5 10x 2,5 0 166 236,335 

  7 HV 5 10x 3 0 164 237,772 

  8 HV 5 10x 3,5 0 170 233,538 

  9 HV 5 10x 4 0 172 232,177 

  10 HV 5 10x 4,5 0 169 234,228 

  11 HV 5 10x 5 0 176 229,523 

  12 HV 5 10x 5,5 0 175 230,178 

  13 HV 5 10x 6 0 170 233,538 

  14 HV 5 10x 6,5 0 179 227,592 

  15 HV 5 10x 7 0 190 220,905 

  16 HV 5 10x 7,5 0 201 214,776 

  17 HV 5 10x 8 0 208 211,131 

  18 HV 5 10x 8,5 0 203 213,715 

  19 HV 5 10x 9 0 201 214,776 

  20 HV 5 10x 9,5 0 203 213,715 

  21 HV 5 10x 10 0 200 215,312 
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Hitsin no 6.13 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.13 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 160 240,726 

  2 HV 5 10x 0,5 0 162 239,235 

  3 HV 5 10x 1 0 166 236,335 

  4 HV 5 10x 1,5 0 167 235,627 

  5 HV 5 10x 2 0 169 234,228 

  6 HV 5 10x 2,5 0 170 233,538 

  7 HV 5 10x 3 0 171 232,855 

  8 HV 5 10x 3,5 0 167 235,627 

  9 HV 5 10x 4 0 170 233,538 

  10 HV 5 10x 4,5 0 175 230,178 

  11 HV 5 10x 5 0 174 230,839 

  12 HV 5 10x 5,5 0 179 227,592 

  13 HV 5 10x 6 0 179 227,592 

  14 HV 5 10x 6,5 0 179 227,592 

  15 HV 5 10x 7 0 172 232,177 

  16 HV 5 10x 7,5 0 176 229,523 

  17 HV 5 10x 8 0 184 224,478 

  18 HV 5 10x 8,5 0 191 220,326 

  19 HV 5 10x 9 0 196 217,498 

  20 HV 5 10x 9,5 0 201 214,776 

  21 HV 5 10x 10 0 199 215,852 

 

Hitsin no 6.13 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys  Y-etäisyys  Kovuus Lävistäjä 

no 6.13 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 163   238,5 

  2 HV 5 10x 0,5 0 166 236,335 

  3 HV 5 10x 1 0 162 239,235 

  4 HV 5 10x 1,5 0 158 242,245 

  5 HV 5 10x 2 0 169 234,228 

  6 HV 5 10x 2,5 0 164 237,772 

  7 HV 5 10x 3 0 167 235,627 

  8 HV 5 10x 3,5 0 160 240,726 

  9 HV 5 10x 4 0 168 234,924 

  10 HV 5 10x 4,5 0 170 233,538 

  11 HV 5 10x 5 0 167 235,627 

  12 HV 5 10x 5,5 0 174 230,839 

  13 HV 5 10x 6 0 170 233,538 

  14 HV 5 10x 6,5 0 177 228,874 

  15 HV 5 10x 7 0 182 225,708 

  16 HV 5 10x 7,5 0 187   222,67 

  17 HV 5 10x 8 0 211 209,624 

  18 HV 5 10x 8,5 0 221 204,827 

  19 HV 5 10x 9 0 231 200,344 

  20 HV 5 10x 9,5 0 225 202,998 

  21 HV 5 10x 10 0 222 204,365 

 
 
 
 

Liite 4 (7/8) 



145 

 

Hitsin no 6.14 pinnan puolelta mitatut HV 5 kovuudet.  

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.14 pinta Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 173 231,505 

  2 HV 5 10x 0,5 0 173 231,505 

  3 HV 5 10x 1 0 171 232,855 

  4 HV 5 10x 1,5 0 171 232,855 

  5 HV 5 10x 2 0 176 229,523 

  6 HV 5 10x 2,5 0 174 230,839 

  7 HV 5 10x 3 0 175 230,178 

  8 HV 5 10x 3,5 0 175 230,178 

  9 HV 5 10x 4 0 175 230,178 

  10 HV 5 10x 4,5 0 178   228,23 

  11 HV 5 10x 5 0 174 230,839 

  12 HV 5 10x 5,5 0 180 226,959 

  13 HV 5 10x 6 0 172 232,177 

  14 HV 5 10x 6,5 0 177 228,874 

  15 HV 5 10x 7 0 186 223,268 

  16 HV 5 10x 7,5 0 193 219,182 

  17 HV 5 10x 8 0 188 222,077 

  18 HV 5 10x 8,5 0 197 216,945 

  19 HV 5 10x 9 0 195 218,055 

  20 HV 5 10x 9,5 0 201 214,776 

  21 HV 5 10x 10 0 198 216,397 

  22 HV 5 10x 10,5 0 198 216,397 

 

Hitsin no 6.14 juuren puolelta mitatut HV 5 kovuudet. 

Näyte Sarja Mittauspiste Menetelmä Objektiivi X-etäisyys Y-etäisyys Kovuus Lävistäjä 

no 6.14 juuri Sarja 1 1 HV 5 10x 0 0 160 240,726 

  2 HV 5 10x 0,5 0 167 235,627 

  3 HV 5 10x 1 0 163   238,5 

  4 HV 5 10x 1,5 0 164 237,772 

  5 HV 5 10x 2 0 164 237,772 

  6 HV 5 10x 2,5 0 163   238,5 

  7 HV 5 10x 3 0 167 235,627 

  8 HV 5 10x 3,5 0 170 233,538 

  9 HV 5 10x 4 0 170 233,538 

  10 HV 5 10x 4,5 0 171 232,855 

  11 HV 5 10x 5 0 174 230,839 

  12 HV 5 10x 5,5 0 174 230,839 

  13 HV 5 10x 6 0 173 231,505 

  14 HV 5 10x 6,5 0 177 228,874 

  15 HV 5 10x 7 0 183 225,091 

  16 HV 5 10x 7,5 0 189 221,489 

  17 HV 5 10x 8 0 196 217,498 

  18 HV 5 10x 8,5 0 203 213,715 

  19 HV 5 10x 9 0 204   213,19 

  20 HV 5 10x 9,5 0 201 214,776 

  21 HV 5 10x 10 0 201 214,776 
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