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Viime vuosien aikana tapahtunut nikkelin hinnan nouseminen on vaikuttanut austeniittis-

ferriittisten ruostumattomien terästen, ns. duplex -terästen kehittämiseen. 

Niukkaseosteisemmissa lean duplex -teräksissä seostetun nikkelin määrää on vähennetty ja 

sitä on korvattu typellä ja mangaanilla. Nämä muutokset ko. terästen seostuksessa 

aiheuttavat haasteita hitsaukselle, erityisesti austeniitti-ferriitti -suhteen säilyttämisessä, 

sekä sitä kautta iskusitkeyden ja korroosio-ominaisuuksien säilyttämiselle. Suurempi typen 

osuus myös lisää teräksen hitsisulan viskositeettia, mikä heikentää juuripalkojen 

hitsauksessa tunkeumaa. 

 

Tässsä diplomityössä on tutkittu keinoja helpottaa paksujen (yli 20 mm) lean duplex 

-teräslevyjen hitsausta käytännön näkökulmasta, sekä parantaa hitsattujen levyjen 

iskusitkeyttä. Hitsauskokeilla löydettiin hitsausta helpottavia menetelmiä ja kokeista 

saatiin karsimalla valikoitua hitsausarvot, joilla pystytään hitsaamaan painelaitedirektiivin 

mukaisesti hyväksyttäviä hitsejä lean duplex -laatuihin LDX2101 ja UR2202.  
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ABSTRACT 
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In the last few years, the rising cost of nickel has led to a development of duplex stainless 

steels. Lean duplex stainless steels have less alloyed nickel, but some of it has been 

replaced with nitrogen and manganese. These changes in the alloying of lean duplex 

stainless steels give a challenge to welding, especially for maintaining austenite-ferrite 

-ratio, and thus keeping the steel’s impact toughness and corrosion-properties. Also, higher 

nitrogen-content increases the viscosity of the melt pool when welding, leading to a poorer 

penetration with root passes. 

 

Different ways were studied to make welding practice for thick (over 20 mm) lean duplex 

stainless steels easier and to ensure high enough impact toughness for welds in the 

demanding requirements of pressure vessel fabrication. Through welding experiments, 

successful welding methods and welding parameters were found for lean duplex grades 

UR2202 and LDX2101. 
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LYHENTEET JA SYMBOLIT 

 

AAF Alloy adjustment factor, seosainelisä 

AC Alternating current, vaihtovirta 

A5 Murtovenymä, prosentteina (lyhyt suhdesauva, 

k=5) 

Ar Argon 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

C   Hiili 

 C   Celsius-aste 

CC/CV   Continuous current/voltage, jatkuva virta/jännite 

CCT Critical crevice temperature, kriittinen 

rakokorroosio-lämpötila 

CPT Critical pitting temperature, kriittinen 

pistekorroosio-lämpötila 

CO2   Hiilidioksidi 

Cu   Kupari 

Cr   Kromi 

DC   Direct Current, tasavirta 

E   Hitsausenergia [Kilojoulea / millimetri, kJ/mm] 

EAM European Approval of Materials, Eurooppalainen 

materiaalien hyväksyntä 

EN   European Norm 

FCAW   Flux Cored Arc Welding, täytelankahitsaus 
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FN   Ferrite number, ferriittinumero 

HAZ   Heat affected zone, lämpövaikutusvyöhyke 

HB   Brinell Hardness, Brinellin kovuus 

He   Helium 

I   Virta [Ampeeria, A] 

ISO   International Standards Organization 

k   Prosessikohtainen lämmöntuonnin hyötysuhde 

KA   Keskiarvo 

LDX   Lean duplex 

MIG/MAG Metal Active Gas / Metal Inert gas (welding), 

metallikaasukaarihitsaus 

MMA   Manual Metal Arc (welding) 

MPa   Megapascal 

Mo   Molybdeeni 

N   Typpi 

NaCl   Natriumkloridi 

Nb   Niobi 

Ni   Nikkeli 

PAW   Plasma arc welding, plasmakaarihitsaus 

PED   Pressure equipment directive (97/23/EC), 

painelaitedirektiivi (97/23/EY) 

 

pkk   Pintakeskinen kuutiollinen hilarakenne 

PMA Particular Material Appraisal, materiaalien 

erityisarviointi 
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PREN Pitting resistance equivalent number, kuoppakorr. 

vastustuskyvyn ekvivalenttinumero 

Q   Hitsauksen lämmöntuonti [kJ/mm] 

Ra   Pinnankarheus [µm] 

Rm   Murtolujuus [MPa] 

Rp0,2   Myötölujuus [MPa], 0,2 % pysyvä venymä 

SAW   Submerged arc welding, jauhekaarihitsaus 

SCC Stress Corrosion Cracking, 

jännityskorroosiohalkeilu 

t8/5      ht misaika v lill   00-500  C 

TIG Tungsten Inert Gas (welding), wolframi-

kaasukaarihitsaus 

tkk   Tilakeskinen kuutiollinen hilarakenne 

U   Jännite [volttia, V] 

UNS Unified Numbering System, yhdistetty 

numerointijärjestelmä 

v   Hitsausnopeus [mm/min] 

W   Wolframi 

WPQR Welding procedure qualification record, 

hitsausmenetelmän hyväksymispöytäkirja 

WPS   Welding procedure specification, hitsausohje 

α   Alfafaasi, ferriitti 

γ   Gammafaasi, austeniitti 

γ2   Sekundäärinen austeniitti 
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δ   Sigmafaasi 

χ   Chi-faasi 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn taustaa 

Tämä diplomityö tehtiin Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla osana Viafin Terästorni 

Oy:n teettämää tutkimusta, johon kuuluu yrityksen käyttämien terästen hitsausohjeiden 

päivitys, sekä hitsausprosessien ja automaation tutkiminen. Diplomityö käsittelee 

niukkaseosteisten austeniittis-ferriittisten ruostumattomien terästen (lean duplex-terästen) 

hitsausta. 

 

Lean Duplexien syntyyn on vaikuttanut nikkelin hinnan nouseminen maailmalla, mikä on 

myös nostanut ruostumattomien terästen hintaa, nikkelin ollessa yksi niiden tärkeimmistä 

seosaineista. Lean Duplex -ter ksiss  (l henne ”LDX”) nikkelin m  r   on p ritt  

vähentämään, mutta samalla säilyttämään teräkselle ominaisia suurta lujuutta ja 

korroosionkestoa. Nikkelin ja muiden seosaineiden vähentäminen saattaa kuitenkin 

aiheuttaa hitsaamiselle erityisvaatimuksia ja toimenpiteitä, joihin perehdytään tässä 

diplomityössä. 

 

Lukijan helpottamiseksi, kun t öss  jatkossa puhutaan ”duplexista”, sill  tarkoitetaan 

kaikkia duplex-laatuja yleisesti, sekä lean duplexilla tarkoitetaan niukkaseosteisempia 

laatuja. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on tutkia paksujen lean duplex -teräslevyjen hitsattavuutta ja löytää 

sellaiset hitsausarvot ja hitsauskäytännöt, joilla saadaan varmistettua hitseille riittävä 

iskusitkeys. Hitsauskokeissa myös tutkitaan erilaisia hitsauskäytäntöjä, jotka voisivat 

helpottaa hitsaamista tuotannossa. 

 

Työ on rajattu hitsauskokeiden osalta niukkaseosteisempiin lean duplex -laatuihin, koska 

niiden hitsausta ei tunneta vielä niin hyvin kuin tavallisilla duplex-teräksillä. Työssä myös 

keskitytään ainakin kokeiden osalta paksumpien terästen hitsaamiseen, mikä on monin 

tavoin haastavampaa kuin ohuempien terästen hitsaus. Teoriaosiossa käsitellään duplex ja 
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lean duplex -terästen metallurgiaa, ominaisuuksia ja hitsaukseen liittyviä käytännön 

ohjeita. 

 

1.3 Viafin Terästorni Oy 

Terästorni Oy on perustettu vuonna 1986 ja se liittyi Viafin -konserniin vuonna 2006. 

Konepaja sijaitsee Lappeenrannassa Muukonkankaalla, missä toimitiloja on noin 

11 000 m
2
 ja henkilöstöä 51 henkilöä. Viafin -konserniin kuuluu useita muitakin yrityksiä, 

mutta Terästorni Oy:llä valmistetaan pääasiassa suuria massatorneja, painelaitteita ja 

säiliöitä. Kuvassa 1 on tyypillinen duplex-terästen käyttökohde. 

 

 

Kuva 1. Erilaiset säiliöt ovat hyvin tyypillinen duplex-terästen käyttökohde (Avesta 

Welding, 2006)  
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2 DUPLEX-TERÄKSET 

 

Duplex-teräkset eivät ole oikeastaan kovin uusi keksintö, sillä ns. ensimmäisen sukupolven 

duplexit keksittiin jo yli 70 vuotta sitten. Ensimmäiset laadut syntyivät Ruotsissa 1930-

luvulla paperiteollisuuden vaativiin käyttötarkoituksiin. Suomessakin tuotettiin duplex-

valuja 1930-luvulla, mutta ensimmäinen patentti myönnettiin Ranskaan vuonna 1936. 

Myöhemmin 1960- ja 1970-luvulla duplexien kehittämiseen vaikutti lopulta pula 

nikkelistä, sekä tarve saada tarpeeksi kestäviä teräksiä offshore- ja öljyteollisuuden 

tarpeisiin. Myös valmistusmenetelmien kehittyminen mahdollisti entistä parempien seosten 

valmistamisen. (Alvarez-Armas, 2008) 

 

Toisen sukupolven duplex-teräkset kehitettiin 1980-luvun alkupuolella, kun niiden 

hitsattavuuteen alettiin kiinnittää erityistä huomiota. Kehityksen myötä myös niiden 

korroosio-ominaisuudet ja lujuus parantuivat huomattavasti. Duplex 2205 on ollut pitkään 

selkeästi käytetyin laatu, mutta viime vuosina nikkelin hinnan nousu on ajanut 

niukkaseosteisempien lean-duplex -laatujen kehittämistä. (Alvarez-Armas, 2008) 

Taulukossa 1 on listattuna eri duplex-laatujen kauppanimiä ja eri standardinimiä laatujen 

tunnistamisen helpottamiseksi. Superduplexeilla tarkoitetaan runsasseosteisempia laatuja 

(PREN>40). Tässä luvussa käsitellään yleisesti duplex-terästen ominaisuuksia ja 

standardisointia, mutta painopiste on lean duplex -laaduissa. 

 

Taulukko 1. Duplex -terästen standardeja ja kauppanimiä tunnistamisen helpottamiseksi 

(Outokumpu Duplex stainless steels, verkkosivut) 

  Kauppanimi EN ASME/UNS ISO 

LEAN DUPLEX LDX2101 EN 1.4162 S32101 4162-321-01-E 

LEAN DUPLEX 2304 EN 1.4362 S32304 4362-323-04-I 

LEAN DUPLEX LDX2404 EN 1.4662 S82441 4662-824-41-X 

LEAN DUPLEX UR2202 EN 1.4062 S32202   

DUPLEX  2205 EN 1.4462 S32205 4462-318-03-I 

SUPERDUPLEX 2507 EN 1.4410 S32750 4410-327-50-E 
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Duplex–teräksen nimitys tulee sen kaksiosaisesta austeniittis-ferriittisestä 

mikrorakenteesta. Näiden mikrorakenteiden osuus perusaineessa on yleensä noin 1:1 ja 

hitsaukselle haastetta aiheuttaa tämän mikrorakenteen säilyttäminen hitsien jäähtyessä. 

Duplex-teräs yhdistää ferriittisen ja austeniittisen ruostumattoman teräksen hyviä puolia; se 

on lujaa, sitkeää ja kestää erittäin hyvin korroosiota muihin ruostumattomiin teräksiin 

verrattuna. Kaksijakoinen mikrorakenne on edullinen erilaisten murtumien estämisessä; 

murtumat etenevät yleensä ferriittisessä faasissa ja riittävä austeniitin määrä tuo siten 

teräkselle sitkeyttä. Korvaamalla tavallisia ruostumattomia teräksiä duplexilla, voidaan 

suuren lujuuden ansiosta keventää rakenteita, sekä pystytään ratkaisemaan ongelmia 

korroosionkestoa vaativissa olosuhteissa. (Petterson & Fager, 1995) 

 

2.1 Mekaaniset ominaisuudet 

Duplex -teräksillä on kaksijakoisen mikrorakenteen ansiosta huomattavasti tavallisia 

ruostumattomia teräksiä paremmat lujuusominaisuudet. Niiden myötölujuus 

huoneenlämpötilassa on karkeasti kaksi kertaa suurempi kuin austeniittisilla 

ruostumattomilla teräksillä. Duplex-teräkset ovat myös yleensä valmistettu valssaamalla, 

mik  johtaa lujuusominaisuuksien ”suuntautumiseen”. Valssauksen tuloksena ferriitti- ja 

austeniittirakeet venyvät valssaussuuntaan. Valssaussuunta tulee ottaa huomioon 

valssattujen tuotteiden suunnittelussa ja käytössä, sillä esimerkiksi iskusitkeys on parempi 

silloin, kun isku kohdistuu pitkittäisten metallirakeiden sivulle. Iskusitkeys 

pitkittäissuunnassa on noin 50 - 60 % poikittaissuuntaisesta iskusitkeydestä. Taulukoissa 2, 

3 ja 4 seuraavilla sivuilla on esitetty joidenkin duplex -laatujen lujuusominaisuuksia. 

(International Molybdenum Association, 2009) 

 

Suhteellisen suuresta lujuudesta huolimatta, duplexeilla on myös varsin hyvä iskusitkeys 

kylmissäkin olosuhteissa, jopa -40 ˚C lämpötiloihin asti. Suuri lujuus voi kuitenkin tehdä 

valmistuksesta haastavampaa; suuren lujuuden myötä plastiset muodonmuutokset vaativat 

myös suurempaa voimaa ja esim. taivuttamisessa takaisinjousto on suurempaa kuin 

austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä. Duplex -terästen muokattavuus on karkeasti 

puolet austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä ja haastavimpiin taivutusoperaatioihin 

voi tarvita lämpökäsittelyjä. Suuri kovuus ja työstökarkenevuus myös aiheuttavat 

duplexien lastuamiseen erityistoimenpiteitä. Lastuamisajat ovat tästä johtuen yleensä 
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hieman pidempiä ja työkalun kestoikä lyhyempi. (International Molybdenum Association, 

2009) 

 

Taulukko 2. Duplex -terästen mekaanisia ominaisuuksia (Outokumpu Duplex stainless 

steels esite, 2010), taulukkoon lisätty Industeelin UR2202 vertailuun 

    
EN 10088 mukaan 

   

    
Minimiarvot 

 
Tyypilliset arvot 

    
P H C P H C 

LDX 
2101® Proof strength Rp0.2 MPa 450 480 530 500 560 610 

  
Tensile 
strength Rm MPa 650 680 700 700 755 810 

  Elongation A5 % 30 30 30/20 38 35 293 

  Hardness HB         225 235 992 

2304 Proof strength Rp0.2 MPa 400 400 450 450 600 620 

  
Tensile 
strength Rm MPa 630 650 650 670 765 790 

  Elongation A5 % 25 20 20/20 40 30 26 

  Hardness HB         210 235 99 

LDX 2404 Proof strength Rp0.2 MPa 480 550 550 520 645 640 

  
Tensile 
strength Rm MPa 680 750 750 750 825 850 

  Elongation A5 % 25 25 25/20 33 30 24 

  Hardness HB   290 290 290 230 250   

2205 Proof strength Rp0.2 MPa 460 460 500 510 630 690 

  
Tensile 
strength Rm MPa 640 700 700 750 840 880 

  Elongation A5 % 25 25 20/20 35 30 26 

  Hardness HB         230 250 101 

2507 Proof strength Rp0.2 MPa 530 530 550 580 700 730 

  
Tensile 
strength Rm MPa 730 750 750 830 905 940 

  Elongation A5 % 20 20 20/20 35 30 24 

  Hardness HB         250 270 103 

UR2202 Proof strength Rp0.2 MPa 450           

  
Tensile 
strength Rm MPa 650 

 
  

  
  

  Elongation A5 % 30 
 

  
  

  

  Hardness HB               

P = Hot rolled plate, H = Hot rolled strip, C = cold rolled coil and strip 
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Taulukko 3. Duplex-laaduille luvattuja iskusitkeyksiä. Minimiarvoja EN10028-7 mukaan. 

(Outokumpu Duplex stainless steels esite, 2010) 

 

LDX 2101 2304 LDX2404 2205 2507 

20°C 60J 60J 60J 60J 60J 

-40°C 27J 40J 40J 40J 40J 

 

 

Taulukko 4. Duplexien murto- ja myötölujuuksia korotetussa lämpötilassa (Outokumpu 

Duplex stainless steels esite, 2010). Industeelin Uranus 2202 lisätty taulukkoon. 

  LDX 2101   2304   LDX2404   2205   UR2202   

 MPa Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm 

100˚C 380 590 330 540 385 615 360 590 380 650 

150˚C 350 560 300 520 345 590 335 570 - - 

200˚C 330 540 280 500 325 575 315 550 330 520 

250˚C 320 540 265 490 310 560 300 540 - - 

 

 

2.2 Duplex -terästen seosaineet 

Duplex-terästen tärkeimmät seosaineet ovat kromi, hiili, nikkeli, molybdeeni, typpi, 

mangaani ja kupari. Näiden seosaineiden määrillä pyritään tasapainottamaan 

mikrorakenteiden osuuksia eri tavoin. Ensisijaisesti austeniitin muodostumista edesauttavat 

seosaineet ovat nikkeli ja typpi, sekä ferriitin muodostumiseen kromi ja molybdeeni. Hiilen 

määrää on pidetty duplex-teräksissä hyvin niukkana hitsattavuuden ja herkistymisalttiuden 

takia; kun hiiltä ei ole paljon, karbideja ei juuri pääse muodostumaan raerajoille. Näillä 

seosaineilla on myös faasitasapainon lisäksi suuri vaikutus teräksen lujuuteen ja 

korroosionkestoon. Muiden seosaineiden määrät ovat hyvin pieniä, mutta niilläkin voidaan 

saada aikaan huomattavia muutoksia teräksen ominaisuuksissa. (International 

Molybdenum Association, 2009) 

 

Niukkaseosteisemmissa lean -duplexeissa on vähennetty huomattavasti nikkelin määrää, 

sekä lisätty mangaania ja typpeä vastapainona. Myös molybdeeniä on vähennetty. Lean  

-laaduilla on usein seostetumpia laatuja vastaava lujuus, mutta korroosionkestossa sen 

sijaan löytyy eroja. Myös vähäisen nikkelin määrän myötä tulee lean -laaduille varmistaa 
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myös riittävä iskusitkeys. Eri duplex- ja lean duplex-laatujen tyypillisiä seosaineita on 

esitetty taulukossa 5. (Sieurin et al, 2006) 

 

Taulukko 5. Duplex- ja lean duplex -laatujen seosainepitoisuuksia Outokumpu Duplex 

stainless steels esite, 2010) Industeelin UR2202 lisätty taulukkoon vertailuun 

Outokumpu     Chemical composition, % by weight     

Steel name EN ASTM C N Cr Ni Mo Others 
LDX2101 1.4162 S32101 0,03 0,22 21,5 1,5 0,3 5Mn 

2304 1.4362 S32304 0,02 0,10 23 4,8 0,3 - 

LDX2404 1.4662 S82441 0,02 0,27 24 3,6 1,6 3Mn 

2205 1.4462 S32205 0,02 0,17 22 5,7 3,1 - 

2507 1.4410 S32750 0,02 0,27 25 7,0 4,0 - 

UR2202 1.4062 S32202 0,02 0,2 22 2 <0,45 <2Mn 

 

 

2.2.1 Kromi ja molybdeeni 

Kromi on kaikkien ruostumattomien terästen tärkein seosaine, sillä se muodostaa 

korroosionkestoa parantavan passiivisen kalvon teräksen pinnalle. Vähimmäismäärä 

kromille ruostumattomilla teräksillä on noin 16 % ja duplex-teräksillä sen määrä on 

yleensä yli 20 %. Teräksen korroosionkesto korreloi suhteellisen hyvin seostetun kromin 

määrän kanssa. Kromi edesauttaa teräksessä ferriitin muodostumista ja tästä johtuen 

runsasta kromin seostamista joudutaan duplex-teräksissä tasapainottamaan lisäämällä 

nikkeliä ja typpeä. Molybdeeni seosaineena lisää myös teräksen korroosionkestoa, 

erityyppisissä olosuhteissa. Kromikalvo vastustaa oksidointia, kun taas molybdeenillä 

saadaan vastustuskykyä kuoppa- ja piilokorroosiota vastaan. Molybdeeni toimii hyvin 

yhdessä kromin kanssa; kun kromipitoisuus on yli 18 %, molybdeenin vaikutus nousee 

huomattavasti. Myös Molybdeeni edesauttaa ferriitin muodostumista, joten sitä ei seosteta 

suuria määriä, lean-laaduissa yleensä alle 4 %. (International Molybdenum Association, 

2009) 

 

2.2.2 Nikkeli ja typpi 

Nikkeli edesauttaa ruostumattomissa teräksissä austeniitin muodostumista. Tavallisissa 

duplex-laaduissa nikkeliä on noin 6 - 7 %, mutta nikkelin hinnan nousun myötä lean 

duplex -laaduissa nikkelin määrä on usein vain 1,5 - 3 %. (International Molybdenum 

Association, 2009) Nikkelin päärooli duplex-teräksissä on olla vastapainona ferriittiä 
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muodostaville seosaineille. Kuitenkin, liian suuri nikkelin määrä perusaineessa voi altistaa 

metallien välisille yhdisteille ja liian suurelle austeniitin määrälle. (Grunn, 2003) 

 

Typpi on tärkeä seosaine duplexeissa, koska se on huomattavasti nikkeliä edullisempaa ja 

sillä pystytään lisäämään austeniitin määrää, koska se nostaa austeniitin 

muodostumislämpötilaa. Typellä onkin pyritty LDX-laaduissa hieman korvaamaan 

nikkeliä, koska se on erittäin tehokas austeniitin lisääjä. Typpi voi kuitenkin muodostaa 

raerajoille kromin kanssa krominitridejä, jotka voivat olla lujuuden tai korroosionkeston 

kannalta haitallisia. Nitridit kuitenkin liukenevat austeniittiin, joten niiden välttämiseksi 

riittävä austeniitin määrä voi olla tarpeellista varmistaa. Typpi siis lisää duplexin lujuutta, 

sitkeyttä ja muokkauslujittuvuutta stabiloimalla austeniittia. (International Molybdenum 

Association, 2009) 

 

Duplex-terästen korroosiokokeissa on havaittu typen määrän lisääntymistä passiivisessa 

kalvossa teräksen pinnalla, mikä selittää typen parantavaa vaikutusta korroosionkestoon. 

Typpi auttaa siis kuluneen passiivisen kalvon uudelleenmuodostumisessa. Typellä on myös 

yhdessä molybdeenin kanssa piste- ja rakokorroosiota parantavia vaikutuksia. (Grunn, 

2003, s. 17-18) 

 

2.2.3 Muut seosaineet 

Mangaanin vaikutuksesta on olemassa poikkeavia tuloksia, mutta mangaania on pidetty 

austeniittia stabiloivana seosaineena. Kuitenkaan sen vaikutusta faasitasapainoon ei ole 

pidetty normaalisti kovin suurena ja sitä ei olekaan tavallisesti siksi käytetty nikkeli- ja 

kromiekvivalentin laskemiseen. Mangaania ei seosteta duplexeihin suuria määriä, koska se 

saattaa hieman nopeuttaa sigmafaasin muodostumista, sekä saattaa 3-6 % määrillä sitoutua 

typpeen ja vähentää CPT-arvoja. (Grunn, 2003, s. 18-19) Kuitenkin, joissain lean duplex -

laaduissa mangaania on lisätty typen liukoisuuden parantamiseksi. Tällä tavalla mangaani 

on epäsuorasti austeniitin muodostaja. (Westin et al. 2008). 

 

Kuparia käytetään joskus duplexeissa pieniä määriä korroosionkeston parantamiseen 

muissa kuin oksidoivissa ympäristöissä, kuten rikkihapossa. Ylärajana on pidetty 2 % Cu, 

jonka jälkeen teräksen sitkeys saattaa vähentyä ja aiheuttaa Cu-erkaumia raerajoille. 

Kuparia on käytetty joissain duplex-laaduissa lisäämään korroosionkestoa merivettä 
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vastaan, sekä abrasiivista kulumista ja kavitaatiota vastaan. Tällaiset ominaisuudet ovat 

hyvin käyttökelpoisia esim. pumppujen duplex-valuissa. Kupari myös parantaa duplexien 

lastuttavuutta. (Grunn, 2003) 

 

2.2.4 Seosaineiden suotautuminen 

Eri seosaineet duplex-teräksissä suosivat eri faaseja ja seosainepitoisuudet vaihtelevat 

jonkin verran näiden faasien välillä. Kun sula jähmettyy primäärisesti ferriittisenä, se 

johtaa voimakkaaseen nikkelin suotautumiseen ja vastaavasti austeniittisessä 

jähmettymisessä kromi suotautuu voimakkaammin. Seosaineet voivat vielä suotautua 

rakeiden tai dendriittien sisällä kohti niiden keskipistettä. Liian voimakas suotautuminen 

jäähtymisen aikana voi vaikuttaa hitsin korroosionkestoon, mikäli raerajoille jäävä 

materiaali on teräksen nimelliskoostumusta heikompaa. Varsinkin kromin ja molybdeenin 

suotautumisella on negatiivisia vaikutuksia. (Kyröläinen & Lukkari, s. 70 - 71, 2002) 

 

2.3 Faasit ja lämpökäsittely 

Seosaineiden määrällä pyritään kontrolloimaan faasien muodostumista, mutta lämpötilalla 

ja jäähtymisnopeudella on myös suuri vaikutus. Duplex-teräs jähmettyy ferriittisenä yli 

1400    l mpötilassa, mink  j lkeen austeniittia alkaa muodostua diffuusion v lit ksell  

noin  00    – 1000  C lämpötilaan asti seoksesta riippuen. Tästä johtuen austeniittia ei voi 

tulla seokseen enempää kuin sen tasapainotilassa on mahdollista, mutta tarpeeksi nopeassa 

jäähtymisessä se voi jäädä melkein kokonaan ferriittiseksi. Duplex-teräksiä hitsattaessa on 

siis tärkeää, ettei hitsi jäähdy liian nopeasti, jolloin austeniittia ei ehdi muodostua. Duplex-

teräksiin saattaa kuitenkin muodostua hauraita faaseja ja metallien välisiä yhdisteitä, mikäli 

ne ovat pitkään austeniitin muodostumislämpötilan alapuolella. Duplex-terästen 

suositukset korkeimmasta sallitusta käyttölämpötilasta vaihtelevat, mutta yläraja on eri 

lähteissä noin 300 ˚C tai hieman yli. (International Molybdenum Association, 2009)  

 

On myös havaittu, että usein runsaammin seostetut duplex-laadut eivät välttämättä jähmety 

kokonaan ferriittisenä, vaan jo osittain austeniittisena. Niukkaseosteisemmillä laaduilla 

taas kokonaan ferriittisenä jähmettyminen on yleisempää (Ramirez et al. 2003). 

 

Ferriittinen faasi on kiderakenteeltaan tilakeskinen kuutiollinen (tkk) ja austeniitti 

pintakeskinen kuutiollinen hila (pkk). Kun ferriitti alkaa jäähtymisprosessin aikana 
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muuttua austeniitiksi, nikkeli siirtyy diffuusion avulla ferriitissä kohti muodostuvia 

austeniittirakeita. Raerajoille muodostuva austeniittinen faasi taas hylkii kromia, joka 

keskittyy enemmän ferriittisiin rakeisiin. Jäähtymisen aikana muodostuneessa austeniitissa 

on siis enemmän nikkeliä ja vähemmän kromia. (Leone & Kerr, 1982) 

 

Primäärinen austeniitti muodostuu yleensä ensin allotriomorfisena raerajoilla, jonka 

jälkeen edelleen jäähtyessä Widmanstättenin tyyppisinä pitkinä neuloina raerajoilta. 

Tarpeeksi pitkäkestoisessa jäähtymisessä austeniittia voi esiintyä myös asikulaarisena 

ferriittirakeiden sisällä. Kuvassa 2 on havainnollistettu duplex-hitsin jäähtymisen 

etenemistä ja faasien tyypillisiä ominaisuuksia taulukossa 6. (Westin, 2010) 

 

Taulukko 6. Austeniittisen ja ferriittisen faasin ominaisuuksia (Metallurgy of Mo in 

stainless steels, 2009) 

Ominaisuudet Austeniittinen Ferriittinen 

Sitkeys Erittäin korkea Kohtalainen 

Muovattavuus Erittäin korkea Kohtalainen 

Hitsattavuus Hyvä Rajoitettu 

Lämpölaajenevuus Korkea Kohtalainen 

SCC vastustus Pieni Erittäin korkea 

Magneettisuus Ei Kyllä 
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Kuva 2. LDX2101-duplexin jähmettymismekanismi ja austeniitin muodostuminen 

jähmettymisen jälkeen: 

a) Normaalitilassa olevan perusaineen kiteet (austeniitti ja ferriitti) ovat 

valssaussuunnan mukaisesti pitkittäisiä. 

b) Hitsauksen jälkeen sula alkaa jähmettyä. Sularajalle muodostuu suurikokoisia 

ferriittirakeita, jotka eivät ole suuntautuneet. 

c) Seosaineet alkavat diffundoitua ja ferriittirakeet kasvavat kohti hitsisulaa. 

d) Dendriitit alkavat kasvaa ferriitistä kohti hitsisulan keskipistettä. HAZ-

vyöhykkeellä alkaa raerajoille muodostua austeniittia. 

e) Sula jähmettyy kokonaan ja dendriitit kasvavat loppuun asti. Austeniittia 

muodostuu ferriitin raerajoille. 

f) Jähmettyneen hitsiaineen jäähtyessä austeniittia muodostuu lisää rakeiden sisälle, 

raerajoille, sekä raerajoilta kohti rakeita Widmanstättenin neuloina. 

(Westin, 2010) 
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Faasien tasapainoa pystytään ennakoimaan laskemalla niille kromi- ja nikkeliekvivalentit: 

 

                                                             (1) 

 

                                                         (2) 

 

Kromi- ja nikkeliekvivalenttia voidaan hyödyntää WRC-92–diagrammissa, josta voidaan 

arvioida hitsin faasitasapainoa. Cr- ja Ni-ekvivalentin avulla voidaan arvioida perusaineen 

ja hitsiaineen ferriitin määrää. Niiden välille piirretyltä viivalta löytyy tarkempi valmiin 

hitsin koostumus sekoittumissuhteen avulla. Kuvassa 3 on esitetty WRC92-diagrammi, 

jossa on SAF 2205 –duplexia hitsattuna OK 67.50 -puikolla. Sekoittumissuhteen on 

oletettu olevan 30 %. (Welding duplex stainless steel the ESAB way) 

 

 

Kuva 3. WRC-92-diagrammi. Kuvaan merkitty no.1 on hitsattu perusmateriaali duplex 

SAF 2205, no. 2 ja 3 ovat OK 67.50 -puikon ja OK Autrod 2209 -langan (MIG) hitsiaineet 

ja no. 4 on tuntematonta superduplexia hitsattuna OK 68.53 -puikolla. (Welding duplex 

stainless steel the ESAB way) 
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Faasitasapaino on siis seosaineiden ja teräksen jäähtymisen lopputulos. Suhteellisen 

pienilläkin seosaineiden muutoksilla ja jäähtymisajalla voidaan saada duplexissa aikaan 

suuria muutoksia. Yleensä faasitasapainolle suositellaan hyväksymisrajoina 30–70 % 

ferriittiä, mutta parhaat ominaisuudet tavoitetaan yleensä noin 1:1-osuuksilla, mielellään 

niin, että austeniittia on kuitenkin hieman enemmän. Kuvassa 4 on havainnollistettu 

faasidiagrammilla ferriitin (α) ja austeniitin (γ) muodostumista duplexin jäähtyessä. 

(International Molybdenum Association, 2009) 

 

Niukkaseosteisilla ja seostamattomilla teräksillä jäähtymisajan määrittämiseen käytetään 

suureena ns. t8/5-aikaa, joka kertoo sekunteina jäähtymisajan välillä 800-500 ˚C. 

Ruostumattomilla teräksillä käytetään useammin t18/5-aikaa, johtuen erilaisista reaktioista 

jäähtymisen aikana. Kuitenkin duplex-teräksillä tätä suuretta ei käytetä kovin usein, vaan 

useammin käytetään suoraan ohjearvona lämmöntuonnin rajoja. (Kyröläinen & Lukkari, s. 

57, 2002) 

 

 

Kuva 4. Fe-Ni-Cr–faasidiagrammi, 68 % Fe. Huom. kuinka typpi nostaa austeniitin 

muodostumislämpötilan ylärajaa (merkitty nuolella jäähtymiskäyrään). (International 

Molybdenum Association, 2009) 
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Duplex-terästen uudelleenlämmityksessä on havaittu joitakin mikrorakenteen muutoksia, 

jotka voivat tulla kysymykseen esimerkiksi paksumpien levyjen monipalkohitsauksessa. 

Austeniitin lämpötilavyöhykkeen alarajoilla on havaittu muodostuvan krominitridejä 

(Cr2N) ja sekundääristä austeniittia (γ2). Eräässä kokeessa havaittiin SAF 2304 -lean 

duplexille tehdyssä lämpökäsittelyssä, että 1200 °C alueella allotriomorfinen austeniitti ja 

Widmanstättenin austeniitti lisääntyi, sekä austeniitissa havaittiin pieni määrä nitridejä. 

Vastaavia nitridejä löytyi vain tälle yhdelle lean -laadulle, sekä SAF 2205:lle. 1000 °C ja 

1100 °C lämpötilassa austeniitin kasvu jatkui, nitridien havaittiin liukenevan austeniittiin ja 

raerajoille havaittiin muodostuvan sekundääristä austeniittia. Sekundäärisen austeniitin 

muodostumiseen tarvittiin alle 10 s ja sen muodostuminen SAF2304 -laadussa oli 

korkeimmillaan 1000 °C lämpötilassa. Kokeesta oli pääteltävissä, että lean-duplexit 

saattavat olla alttiimpia sekundäärisen austeniitin muodostumiselle. (Ramirez et al. 2003) 

  

Sekundäärisen austeniitin muodostumiseen ja muodostuneen γ2-kerroksen paksuuteen 

vaikuttavat ainakin ferriitin raekoko ja ferriitiin keskittyneet seosaineet. Kun ferriitin 

raekoko on suurempi, raerajoilla on ympärillä enemmän ferriittiä ja paljon austeniitin 

muodostumiseen suotuisia seosaineita. Nitridien on myös havaittu liittyvän sekundäärisen 

austeniitin muodostumiseen. Raerajoille erkaumina muodostuvat nitridit sitovat itseensä 

kromia, molybdeenia ja vanadiinia ferriitistä sekä hylkivät nikkeliä ja kuparia. Tämä 

edistää ferriitin muuttumista austeniitiksi ja johtaa sekundäärisen austeniitin 

muodostumiseen. Raerajalle muodostuva sekundäärinen austeniitti kasvaa ja lopulta sulkee 

sisälleen raerajoille erkautuneet nitridit, jotka lopulta liukenevat sekundääriseen 

austeniittiin. Kuvassa 5 ja 6 on esitetty sekundääristä austeniittia ja krominitridejä  

α/γ-raerajoilla.  (Ramirez et al. 2003) 
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Kuva 5. Sekundääristä austeniittia (γ2) raerajalla. Kuvassa γ1 prim  rinen austeniitti ja α 

merkitsee ferriittiä. Materiaali superduplex SAF 2507 (Cr 24 - 26 %) (Ramirez et al. 2003) 

 

 

 

Kuva 6. Krominitridejä (Cr2N) ja sekundääristä austeniittia (γ2) raerajalla. Edelleen 

kuvassa γ1 on prim  rist  austeniittia ja α merkitsee ferriitti . Materiaali duplex SAF 2205 

(Ramirez et al. 2003) 

 

 



25 

 

Austeniitin lämpötila-alueen alapuolella ferriittiin muodostuu haitallisia faaseja, joita tulisi 

v ltt   duplexien hitsaamisessa ja l mpök sittel ss .  lle  00  C lämpötilassa 

ferriittifaasiin voi muodostua ns. sigma- ja chi-faaseja (χ), jotka ilmenevät yleensä 

erkaumina austeniitti/ferriitti- ja ferriitti/ferriitti–raerajoilla.  lle 525  C lämpötiloissa alkaa 

ferriittiin muodostua 475-haurautta, joka vähentää teräksen iskusitkeyttä varsinkin 

matalissa lämpötiloissa. Tätä faasia kutsutaan monesti englanninkielisissä lähteissä nimellä 

”alpha-prime”. Lean duplex -laadut eivät ole niukkaseosteisina kaikille haitallisille 

faaseille niin alttiita; kromi, molybdeeni ja nikkeli nopeuttavat sigma-faasien 

muodostumista. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

Nämä sitkeyttä alentavat faasit muodostuvat ferriittiin, joten duplexeissa ne eivät ole yhtä 

haitallisia kuin täysin ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä. Murtumat etenevät yleensä 

ferriittifaasissa, joten suurempi austeniitin määrä lisää teräksen sitkeyttä.  Kuvassa 7 on 

esitetty 2205-duplexin faasidiagrammi, jossa näkyy haitallisten faasien 

muodostumisalueet. Kuvaajasta voidaan nähdä, että runsaammin seostetuilla laaduilla 

sigma- ja chi-faasien muodostuminen on selkeästi nopeampaa kuin lean-laaduilla. 

(International molybdenum association, 2009) 

 

 

Kuva 7. Duplex 2205:n jäähtymis-diagrammi. Vertailukohteena myös lean duplex 2304 ja 

superduplex 2507. (International molybdenum association, 2009) 
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Sigmafaasi heikentää teräksen lujuus- ja sitkeysominaisuuksia, mutta sillä on myös 

heikentävä vaikutus korroosionkestoon. Korroosiokokeissa on osoitettu, että jo pienikin 

sigmafaasin osuus voi laskea teräksen CPT-arvoa merkittävästi. Eräässä kokeessa EN 

1.4462 –duplexia (2205) hehkutettiin 750 °C ja 850 °C lämpötilassa 5, 10, 20 ja 60 

minuuttia ja koekappaleista mitattiin sigmafaasien osuudet ja CPT-arvot. Toimitustilassa 

teräksen CPT oli noin 48 °C ja 60 min hehkutuksen jälkeen se putosi 18-23 °C lukemiiin. 

750 °C lämpötilassa syntynyt sigmafaasi oli selkeästi haitallisempaa verrattuna 850 °C 

hehkutukseen. Tarkemmat kokeiden tulokset ovat taulukossa 7 ja kuvassa 8 ko. kokeessa 

ilmenneitä mikrorakenteen muutoksia. (Mathiesen & Hansen, 2010) 

 

 

Kuva 8. EN 1.4462–terästä (2205) hehkutettuna 750 C lämpötilassa 10 ja 60 minuuttia. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy selvästi raerajoille muodostunut sigmafaasi. (Mathiesen 

& Hansen, 2010) 
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Taulukko 7. EN 1.4462 -duplexin (2205) sigma-osuudet ja CPT lämpökäsiteltynä 

(Mathiesen & Hansen, 2010)

 

 

 

2.4 Korroosio 

Duplex-teräksissä suuri määrä seostettua kromia tekee niistä hyvin korroosionkestäviä, 

sekä happoja että emäksiä vastaan. Kromikalvo antaa teräkselle vastustuskykyä oksidoivia 

aineita vastaan ja riittävä molybdeenin ja nikkelin seostus lisää kestävyyttä lievästi 

pelkistäviä aineita vastaan. Duplexit kestävät suhteellisen hyvin kloridipitoisessa 

ympäristössä kuoppa- ja piilokorroosiota, mutta kuitenkaan duplexia ei suositella 

käytettäväksi vahvasti pelkistävien aineiden kanssa, tai vedylle alttiina. Ferriittifaasi on 

duplex-teräksissä altis vetyhauraudelle. (International molybdenum association, 2009) 

 

Duplex-terästen suhteellista korroosionkestoa voidaan arvioida erilaisilla tunnusluvuilla. 

Yksi niistä on PREN (Pitting resistance equivalent number), joka tunnetaan usein myös 

l henteell  ”PRE”. Luku kuvaa ter ksen vastustuskykyä pistekorroosiota vastaan ja se 

määritellään seuraavan yhtälön mukaan: 

 

           (         )                                        (3) 
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Tärkeimmät pistekorroosiota vastustavat seosaineet ovat siis tämän mukaan kromi, 

molybdeeni, wolframi ja typpi. Eri ruostumattomien terästen PRE-lukuja ja 

myötölujuuksia on esitetty taulukossa 8. Taulukossa mainittu EDX 2304 –duplex vastaa 

tavallista 2304 –terästä, mutta sen seostusta on muutettu hieman niin, että sen 

korroosionkesto on hieman parempi. EDX2304 on kehitetty offshore-teollisuuden 

tarpeisiin. (International molybdenum association, 2009) 

 

Duplexien korroosionkestoa voidaan myös arvioida ainekohtaisilla kriittisillä 

lämpötilapisteillä, joiden ylittyessä teräs altistuu korroosiolle nopeammin. Näitä ovat CPT 

(Critical Pitting Temperature) ja CCT (Critical Crevice Temperature). Näistä CPT on 

yleisemmin käytetty, koska CCT mittaa siis rakokorroosiota ja sen mittaustulokset 

riippuvat aina jonkin verran testissä tehdyn raon suuruudesta, mikä aiheuttaa täten 

enemmän hajontaa koetuloksiin. CPT myös korreloi usein hyvin PREN-luvun kanssa. 

 leens    T-arvo on ollut noin 15 - 20  C alempana kuin saman materiaalin CPT. CPT-

lukuun vaikuttaa myös jonkin verran pinnankarheus. Kuvassa 9 on esitetty muutamien 

austeniittisten ja duplex-laatujen CPT- ja CCT–arvoja NaCl-liuoksessa. Duplexeilla on 

myös hyvä jännityskorroosion kesto (SCC = stress corrosion cracking), verrattuna esim. 

austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin. Monissa rakennuskohteissa tavallinen 

austeniittinen teräs on korvattu duplex-laaduilla juuri jännityskorroosion takia. Kuvasta 10 

voidaan nähdä suuri ero jännityskorroosionkestossa tavallisen ruostumattoman teräksen ja 

duplexin v lill  vahvassa natriumkloridissa, 120  C lämpötilassa. Kuvassa 11 on esitetty eri 

ruostumattomien terästen jännityskorroosiohalkeilun kestoa erilaisissa korroosio-

olosuhteissa. (International molybdenum association, 2009) 
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Taulukko 8. Ruostumattomien terästen PRE-lukuja ja myötölujuuksia (Outokumpu Duplex 

stainless steels esite, 2010) 

   

Rp0,2@20˚C [MPa] 

  Teräslaatu Mikrorak. PRE P H C 

 4307 A 18       

 4404 A 24       

 LDX 2101 A+F 26 450 480 530 

 2304 A+F 26 400 400 450 

 EDX 2304 A+F 28       

 LDX 2404 A+F 33 480 550 550 

 904L A 34       

 2205 A+F 35 460 460 500 

 254 SMO A 43       

 2507 A+F 43 530 530 550 

 P = kuumavalssattu levy, H = kuumavalssattu nauha, C = kylmävalssattu nauha 

 

 

 

Kuva 9. Tyypillisiä CPT- ja CCT-arvoja austeniittisille ruostumattomille teräksille ja 

duplex-teräksille vahvassa NaCl-liuoksessa. (Outokumpu Duplex stainless steel datasheet 

2013) 
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Kuva 10. Jännityskorroosiohalkeilun vertailua eri teräslaaduilla. Pystyakselilla on kuvattu 

jännitysmurtumaan johtanut jännitys, prosentteina teräksen myötölujuudesta. Suuret erot 

korostuvat vahvassa natriumhydroksidissa, 120 ˚C lämpötilassa. (International 

Molybdenum Association, 2009) 

 

 

 

Kuva 11. Ruostumattomien terästen alttius jännityskorroosiohalkeiluun erilaisissa 

korrodoivissa aineissa, nopeutetussa laboratorio-kokeessa. (International Molybdenum 

Association, 2009) 
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Vaikka tiettyyn käyttökohteeseen olisikin valittu oikeanlainen duplex-laatu 

korroosionkeston kannalta, voivat korroosio-ominaisuudet muuttua hitsauksessa. HAZ-

alueelle, jossa perusmateriaali on l mminn t n. 300–400  C asteeseen, voi tulla diffuusion 

takia kromi-köyhä vyöhyke (kuva 12).  Kromin vähentyessä HAZ-vyöhykkeen 

korroosionkesto saattaa heikentyä. Useat hitsauskokeet osoittavat, että HAZ-vyöhyke, sekä 

joskus myös hitsiaine altistuvat hitsattaessa kuoppakorroosiolle ja herkistymiselle. 

Korroosiolle alttiimman HAZ-vyöhykkeen pitäisi yleensä erottua hyvin pinnan värin 

muutoksen takia ja korroosionkeston pitäisi palautua hyvin peittaamalla, mikäli se on 

heikentynyt hitsauksessa. (Westin et al. 2008) 

 

Hitsauksessa lämpövaikutusvyöhykkeelle voi tulla lämpöoksideja, jotka voivat altistaa 

materiaalia kuoppakorroosiolle. Tämän välttämiseksi tulisi yleensä huolehtia riittävästä 

kaasusuojauksesta ja kaasun puhtaudesta, sekä mahdollisesti hioa hitseistä oksidikerros 

pois ja palauttaa korroosio-ominaisuuksia peittaamalla. Pinnanlaadulla on merkittävä 

vaikutus pistekorroosion synnyssä. (Westin et al. 2008) 

 

Kuva 12. Kromiköyhä vyöhyke ruostumattomassa teräksessä hitsauksen jälkeen (J. 

Martikainen, 2011). 

 

 

2.5 Standardisointi ja laadunvarmistus 

Eräs duplex-terästen suurin käyttökohde on paperiteollisuuden säiliöt, joille on erikseen 

määritetty standardeja materiaaleihin ja valmistukseen liittyen. EN 14015 (”Specification 

for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above 

ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above”) 
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määrittelee paineettomien säiliöiden valmistukseen liittyviä sääntöjä ja rajoituksia, sekä 

viisiosainen EN 13445 määrittelee erikseen paineellisten säiliöiden vastaavat standardit. 

 

Standardissa EN13445 on listattu hyväksytyt materiaalit painelaitekäyttöön eri 

materiaaliluokissa. Duplex-teräkset sijoittuvat luokkaan 10, jossa alaryhmät 10.1 ja 10.2 

erottaa kromin määrä, rajana 24 %. Lean-duplexit sijoittuvat siis ryhmään 10.1, mutta 

10.1–ryhmässä on listattuna ainoastaan laadut EN 1.4362 ja EN 1.4462 eli 2304 ja 2205. 

Muille materiaaleille tulee hankkia hyväksyntä erikoismenetelmin. (EN 13445-2) 

 

Painelaitedirektiivi PED määrittelee materiaaleille kolme eri hyväksymismenetelmää: 

1) Yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukaiset materiaalit (EN 13445-2) 

2) Eurooppalainen Materiaalihyväksyntä EAM (European approval of materials) 

3) Materiaalien erityisarvioinnin PMA perusteella (Particular material appraisal). 

Toisin sanoen, mikäli haluttu duplex -teräs ei ole kohdassa 1) mainitussa standardissa, sille 

tulee hakea hyväksyntä EAM- tai PMA -menetelmällä. (Pressure equipment directive, 

materials) 

 

Valmistajalta edellytetään paineellisten ja paineettomien säiliöiden valmistuksessa 

normaalin konepajakäytännön mukaan erinäisiä laadunvarmistukseen liittyviä seikkoja: 

- Vaaditaan WPS 

- WPS:n hyväksyntä (WPQR) 

- Pätevöidyt hitsaajat 

(EN 13445-4) 

 

Hitsausohjeen hyväksymiseen tarvitaan erillinen WPQR-pöytäkirja (Welding procedure 

qualification record). Hitsausohje voidaan hyväksyä joko suorittamalla menetelmäkoe 

standardin SFS EN ISO 15614-1 mukaisesti, tai esituotannollisella kokeella standardin 

SFS EN ISO 15613 mukaan. Menetelmäkokeen lisäksi, yli 20 mm paksuille 

päittäisliitoksen koelevyille tehdään pitkittäinen vetokoe vähintään 6 mm halkaisijaltaan 

olevalla koesauvalla. Myötö- ja murtolujuuden on täytettävä perusaineen vähimmäisarvot 

tai hitsauslisäaineelle asetetut vaatimukset. Lisäksi perusaineryhmille 8.2 ja 10 (duplex) 

suoritetaan mikrohietutkimukset. Ferriittipitoisuus duplex-teräksillä on oltava 
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muutosvyöhykkeellä (HAZ) 30-70 % välillä ja mittaus tulee suorittaa metallografisesti. 

(EN 13445-4) 

 

Muilla menetelmillä hyväksyttäville materiaaleille iskusitkeysvaatimukset voivat hieman 

vaihdella, mutta esimerkiksi PMA:lla hyväksytylle LDX2101 -lean duplexille vaaditaan 

kuumavalssatuille 4,76 - 75 mm paksuille levyille 60J sitkeyttä -20 ˚C lämpötilassa tai 27J  

-40  C lämpötilassa. Kuumavalssatulle ja kylmävalssatulle nauhalle, jonka paksuus on alle 

10 mm, vaaditaan  0   sitke s 20    l mpötilassa tai 50   sitke s -40  C lämpötilassa. 

(Outokumpu Duplex stainless steel datasheet 2013) 

 

Eräässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin LDX2101 -teräksen iskusitkeysominaisuuksia, 

laadittiin ns. iskusitkeyden transitiolämpötila T27: 

 

            , (4) 

 

missä T0 on vertailulämpötila ja T27J on lämpötila, jossa testikappaleen iskusitkeys on 

vähintään 27 J. Tutkimuksen mukaan kyseinen kaava korreloi hyvin LDX2101 -teräksellä, 

lean duplexille tarkoitetulla lisäaineella. Testissä saavutettiin T27J -arvoksi -72 C, jolloin T0 

arvoksi saatiin -90 ˚C. T0-arvoa voidaan käyttää suunnittelussa vertailuarvona eri terästen 

välillä. (Sieurin et al. 2006) 

 

Korroosiotestaus voi olla hankalaa ja kallista, koska siihen voidaan tarvita useita kokeita. 

Yleensä käytännössä tutkitaan onko CPT-arvo muuttunut hitsauksen jälkeen. Tällä tavalla 

voidaan havaita korroosionkeston kannalta vakavampia mikrorakenteen muutoksia. Toinen 

menetelmä on mitata pitkäaikaisen korroosiokokeen aikana koekappaleen painon 

muutosta. (International Molybdenum association, 2009) 

 

Hitsien ferriittipitoisuutta voidaan mitata useilla menetelmillä. Yleensä ferriittipitoisuutta 

mitataan ns. ferritoskoopilla, metallografisesti tai teräksen kemialliseen koostumukseen 

perustuvilla laskelmilla, kuten WRC92-diagrammilla. (Avesta Welding, 2006) 
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2.6 Sovellukset 

Duplex-terästen suurimmat käyttökohteet ovat kemian-, paperi- ja offshore-teollisuudessa. 

Suuri lujuus ja korroosionkesto ovat mahdollistaneet rakenteiden keventämistä ja 

pidempää käyttöikää monissa käyttökohteissa. Duplexia voidaan käyttää esimerkiksi 

prosessiputkistoissa, lämmönvaihtimissa, öljy- ja kaasuputkissa, painelaitteissa tai 

paperiteollisuuden säiliöissä. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

Ruostumattomilla teräksillä on passiivisen kalvon myötä erittäin hyvä suoja ilmastollista 

korroosiota vastaan. Duplex-teräkset soveltuvat siis erittäin hyvin ilmasto-olosuhteisiin ja 

niillä voidaan keventää rakenteita suuren lujuuden ansiosta esimerkiksi silloissa ja muissa 

rakenteissa. (Korroosiokäsikirja, 2008, s.227) 

 

Duplex-teräkset soveltuvat hyvin off-shore -teollisuuteen ja petrokemianteollisuuteen. 

Näissä duplexeja käytetään esimerkiksi raakaöljy- ja luonnonkaasuputkistoihin, koska ne 

kestävät hyvin klorideja sisältävää vettä ja hiilidioksidia, jotka aiheuttavat pistekorroosiota 

ja di-vetysulfidin aiheuttamaa jännityskorroosiota. (Korroosiokäsikirja 2008, s.479) 

 

Seuraavassa yleisimpiä duplex-terästen sovelluskohteita: 

- Sellu- ja paperiteollisuus 

- Suolanpoistolaitokset 

- Savukaasun puhdistus 

- Lastisäiliöt ja putkistot kemikaalitankkereissa 

- Merivesisovellukset 

- Paloseinät öljynporauslautoilla 

- Sillat ja kaiteet 

- Varastosäiliöt 

- Painelaitteet 

- Lämmönvaihtimet 

- Vedenlämmittimet 

- Roottorit, juoksupyörät ja akselit 

- Lujitetangot betonirakennelmiin 

(Outokumpu Duplex stainless steels esite, 2010) 
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Lean-duplexeilla on luonnollisesti huonompi korroosionkesto kuin runsaammin 

seostetuilla laaduilla, mutta niitä voidaan silti käyttää jopa paperiteollisuuden valkolipeää 

sisältävissä kohteissa. Lean-duplexeilla on monesti korvattu austeniittisia laatuja, esim. 

biodieselin, ruokateollisuuden tuotteiden ja jäteveden käsittelyssä. Aggressiivisempia 

kemikaaleja vastaan suositellaan tavallisia tai super-duplexeja. (Outokumpu Duplex 

stainless steels esite, 2010) 

 

2.7 Duplex-terästen ja muiden ruostumattomien terästen hintataso nykypäivänä 

 

Kuluneen vuoden aikana (2013) nikkelin hinta on laskenut voimakkaasti parin vuoden 

takaisesta hintapiikistä. Lean duplex -teräkset kehitettiin nikkelin hinnan noustessa, 

Kuvassa 13 on esitetty nikkelin hintakehitys viimeisen 5 vuoden aikana. Kuvaaja ulottuu 

viime elokuuhun asti, mutta elo-joulukuun hintataso on pysynyt noin 6500 USD/lb tasolla. 

(Kitcometals verkkosivut, 2013) 

 

 

Kuva 13. Nikkelin hintakehitys viimeisen viiden vuoden ajalta yksikössä USD/lb. 

(Kitcometals verkkosivut, 2013) 
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Ruostumattomien terästen hinta määräytyy laskemalla yhteen teräksen perushinta ja 

toimituskuukauden seosainelisä eli AAF. Yleensä materiaalinvalinta suoritetaan ensin 

korroosionkeston ja materiaalin lujuuden mukaan, jonka jälkeen pystytään vertailemaan 

kokonaiskustannuksia eri materiaalien kesken. Taulukossa 9 on esitetty Outokumpu Oy:n 

eri terästen seosainelisän hintakehitystä vuoden 2013 aikana ja viimeiseen sarakkeeseen on 

lisätty yksi esimerkki kullekin materiaalille kuumavalssatun 5 mm paksun teräksen 

kokonaishinnasta joulukuun seosainelisällä. (Koistinen, 2013)  

 

Taulukko 9. Outokumpu Oy:n ruostumattomien teräslaatujen AAF-hintakehitys ja 

tämänhetkinen kokonaishinta 5 mm paksulle kuumavalssatulle levylle. (Koistinen, 2013) 

  2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Grade Jan Feb Mars April May June July  Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 
Dec. 
(Hot 

Rolled) 

EN Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final 

Bse 
Price + 
open 
AAF 

1.4301 1290 1277 1 319 1 277 1 280 1 196 1 136 1 056 1 067 1 045 1 002 1 031 1060 

1.4404 1928 1930 1 964 1 904 1 892 1 798 1 701 1 576 1 557 1 533 1 468 1 523 1360 

1.4432 2072 2078 2 124 2 060 2 045 1 951 1 845 1 708 1 678 1 655 1 585 1 647 1510 

LDX 
2101 

703 701 736 739 765 749 712 667 643 643 620 639 2100 

1.4362 957 955 988 976 1 000 964 919 857 843 833 802 824 2225 

1.4462 1437 1458 1 553 1 530 1 544 1 513 1 433 1 331 1 276 1 269 1 219 1 267 2300 

1.441 1765 1791 1 843 1 813 1 825 1 790 1 696 1 572 1 503 1 495 1 436 1 493 4800 

1.4547 3102 3130 3 238 3 142 3 107 2 990 2 825 2 606 2 530 2 502 2 396 2 496 7130 

1.4529 3791 3812 3 913 3 778 3 722 3 543 3 351 3 085 3 026 2 982 2 853 2 968 7320 
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3 DUPLEX-TERÄSTEN HITSAAMINEN 

 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin tällä hetkellä vallitseviin duplex-terästen 

hitsaussuosituksiin hitsauksen valmistelun, hitsauksen, jälkikäsittelyn ja 

laadunvarmistuksen osalta. Painopiste on lean-duplexeissa. 

 

3.1 Hitsauksen valmistelu ja railonvalmistus 

Yleisesti duplex-teräkset, kuten muutkin ruostumattomat teräkset, tulee puhdistaa 

huolellisesti ennen hitsausta kaikesta liasta, rasvasta tai kosteudesta, mitä voi mahdollisesti 

esiintyä railopinnoilla. Sama koskee lisäaineita ja elektrodeja. Puhdistamiseen tulee käyttää 

ainoastaan ruostumattomia harjoja ja asiaankuuluvia puhdistuskemikaaleja. Pinnoitteet, 

öljyt ja maalipinnat poistetaan railon lisäksi 50 mm etäisyydeltä railosta, sillä 

kontaminaatiot hitsissä voivat johtaa hitsin hylkäämiseen. Mikäli hitsattavat levyt on 

leikattu termisesti, tulee mahdolliset oksidit ja huokoset jyrsiä pois railonvalmistuksessa. 

(Avesta Welding, 2006) 

 

Käytetyt railomuodot ja -kulmat eroavat hieman muista ruostumattomista teräksistä, koska 

duplex-terästen hitsisulan viskositeetti on pienempi. Siitä syystä railokulmat ovat hieman 

tavallista suurempia, esim. sulkeumien välttämiseksi. Yhdeltä puolen hitsattaessa voidaan 

käyttää keraamista juuritukea pohjapalon hitsaamiseen. Railomuotoja eri 

hitsausprosesseille yksi- ja kaksipuolisessa hitsauksessa on esitetty kuvissa 14 ja 15. 

Jauhekaarihitsauksessa X-railon railokulma on erityisen suuri, jopa 90°. 

Jauhekaarihitsauksessa yli 25 mm paksuille levyille on molemmilta puolin hitsattaessa 

suositeltu käytettäväksi tupla-U -railoa, jota kannattaa harkita jo pelkästään hitsiaineen 

kulutuksen takia. Jos laskee paksulle levylle X- ja U-railon railon poikkipinta-alan, voi 

huomata, että U-railolle saadaan huomattavasti pienempi railotilavuus. U-railon 

valmistaminen voi kuitenkin itsessään olla hankalampaa ja kalliimpaa (Petterson & Fager, 

1995) 
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Kuva 14. Railomuotoja duplexille yhdeltä puolelta hitsaamiseen (Fager & Petterson, 1995) 

 

 

 

Kuva 15. Railomuotoja duplexille molemmilta puolin hitsaamiseen. (Fager & Petterson, 

1995) 
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Railonvalmistuksessa plasma- ja laserleikkausta voidaan suorittaa suurin piirtein samoilla 

leikkausarvoilla kuin austeniittisia ruostumattomia teräksiä leikattaessa. Huonompi 

lämmönjohtavuus voi hieman muuttaa optimaalisia leikkausarvoja, mutta hyväksyttävää 

leikkausjälkeä usein syntyy samoilla leikkausarvoilla helposti. HAZ-vyöhyke 

plasmaleikkauksessa on yleensä varsin pieni, alle millimetrin luokkaa, levynpaksuudesta 

riippuen. Duplex -terästen sahaamista varten suositellaan karkeahampaisia teriä, hidasta tai 

keskihidasta leikkausnopeutta, suurta syöttöä ja runsasta lastuamisnestettä. 

Lastuamisnesteenä toimii parhaiten emulsio-pohjainen neste, joka myös voitelee sahan 

terää. Leikkausarvot ovat samankaltaiset kuin austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä, 

johtuen työstökarkenevuudesta. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

Lastuamisessa tarvitaan jykeviä kiinnittimiä sekä kappaleille että koneen lastuamisterille. 

Suuren lujuuden takia lastuamisvoimat ovat suuria ja se asettaa koneistolle suurempia 

vaatimuksia. Nirkon säde tulee olla mahdollisimman pieni ja yhden lastuamiskierroksen 

syvyys tulisi olla aina niin syvä, että terä ulottuu edellisellä lastuamiskierroksella 

työstökarenneen pinnan alle. Työstökarkenemisen minimoimiseksi tulee käyttää runsasta 

syöttöä. Kuvassa 16 on esitetty erilaisia lastuamisarvoja eri duplex -teräksille. 

(International molybdenum association, 2009) 

 

 

Kuva 16. Ohjearvoja eri duplex-laatujen tasojyrsintään (International Molybdenum 

Association, 2009) 
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Verrattuna austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin silloitushitsien täytyy olla pidempiä ja 

lyhyemmällä etäisyydellä toisistaan. Silloitushitsien tulee siis olla lujempia hitsauksen 

aikaisten muodonmuutosten välttämiseksi. Alle 6 mm paksuille levyille silloitushitsien 

pituudeksi suositellaan 10 - 15 mm ja paksummille 20 – 25 mm. Sopiva välimatka 

siltahitseille duplex-teräksiä hitsattaessa on noin 150 – 200 mm. (Avesta Welding, 2006) 

 

3.2 Hitsaus 

Yleisesti ottaen duplexien ja lean-duplexien hitsaaminen ei ole vaikeaa, kunhan 

hitsausmenetelmissä on huomioitu eräitä duplexin hitsaamiseen liittyviä erityispiirteitä. 

Duplexeja pidetään yleensä helpommin hitsattavina kuin täysin ferriittisiä laatuja, mutta 

hieman vaikeampina kuin austeniittisia ruostumattomia teräksiä. Seuraavissa osioissa 

perehdytään hitsauksen eri osa-alueisiin, joihin tulee kiinnittää huomiota duplexia 

hitsattaessa. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

3.2.1 Lämmöntuonti, parametrit ja hitsaustekniikka 

Kuten aiemmin mainittu, duplexien hitsaamisessa tulee huolehtia enemmänkin riittävän 

suuresta lämmöntuonnista kuin pyrkiä vähentämään sitä. Hitsauksen lämmöntuonnilla on 

seosaineiden lisäksi suuri merkitys austeniitin ja ferriitin muodostumisessa. Liian pieni 

lämmöntuonti johtaa liian suureen ferriitin määrään, koska austeniitti alkaa muodostua 

vasta pikkuhiljaa hitsin jähmetyttyä täysin ferriittisenä. Toisaalta liian suuri lämmöntuonti 

voi aiheuttaa hitsiin liiallista austeniitin muodostumista. Kannattaa myös huomioida, että 

hitsausasento sekä levynpaksuus voivat vaikuttaa lämmöntuontiin. Lämmöntuonnin rajoina 

on yleisesti duplex-teräksille suositeltu 0,5 – 2,5 kJ / mm, mutta monissa lähteissä ylärajaa 

on pidetty vähemmän kriittisenä, varsinkin paksuilla materiaaleilla. Joissain kokeissa 

lämmöntuonnin ylärajan reilulla ylittämisellä on jopa saatu lujempia hitsejä. Esimerkiksi 

Sandvikin aikoinaan tekemän tutkimuksen mukaan 2205-duplexin iskusitkeys ja 

korroosionkesto parantuivat, kun sitä hitsattiin jopa 5,0 – 6,0 kJ/mm lämmöntuonnilla. 

(Lukkari, 2005) 

 

Hitsauksen lämmöntuonnin suositukset voivat hieman vaihdella valmistajan ja hitsattavan 

duplex-laadun mukaan. Esimerkiksi Avestan hitsausohjeissa on suositeltu LDX2101 -lean 

duplexille hitsausenergian maksimiksi 1,5 kJ/mm ja vastaavasti 2304:lle 2,0 kJ/mm. 
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Superduplexeille on myös suositeltu standardi-duplexeja alhaisempaa 

maksimilämmöntuontia 1,5 kJ/mm. (Avesta Welding, 2006) 

 

Hitsauksen lämmöntuonti voidaan laskea seuraavilla kaavoilla: 

 

   
          

      
,                                       (5) 

 

missä E=hitsausenergia, U [V] on jännite, I [A] on hitsausvirta ja v on hitsausnopeus 

yksikköä [mm/s]. Tästä edelleen saadaan laskettua lämmöntuonti seuraavasti: 

 

       ,                     (6) 

 

missä Q on hitsauksen lämmöntuonti, E on hitsausenergia ja k on prosessikohtainen 

lämmöntuonnin terminen hyötysuhde. 

 

Eri prosessien hyötysuhteet ovat: 

- Jauhekaarihitsaus k = 1.0 

- MIG/MAG/täytelankahitsaus k = 0.8 

- Puikkohitsaus k = 0.8 

- TIG-hitsaus k = 0.6 

- Plasmahitsaus k = 0.6 

(Kyröläinen & Lukkari, s. 52-53, 2002) 

 

Tavallisten paksujen duplex-terästen hitsauskokeissa on havaittu, että suuri hitsauksen 

lämmöntuonti ei vaaranna hitsien mekaanisia ominaisuuksia tai korroosionkestoa. 

Niukkaseosteisemmille lean -laaduille ei ole löytynyt vastaavaa tarkempaa tutkimustietoa. 

2205-teräkselle jauhekaarihitsauksella suoritetussa kokeessa hitsattiin 9, 14 ja 28 mm 

paksuille levyille 3,0 - 5,0 kJ/mm lämmöntuonneilla, sekä vastaavalla, hieman 

yliseostetulla 23Cr8,5Ni3,0Mo -lisäainelangalla. Kaikille hitseille saatiin -40 ˚C 

lämpötilassa, kyseisessä tapauksessa vaadittu 27J iskusitkeys. Monipalkohitsauksessa 

havaittiin syntyvän sekundääristä austeniittia, mutta korroosio-ominaisuudet säilyivät 

teräksessä ennallaan. (Nowacki & Rybicki, 2007) 
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Juuripalko kannattaa usein hitsata esim. TIG:llä tai puikolla, jolloin juuripintaan saadaan 

riittävä tunkeuma ja hyvät ominaisuudet. Täyttöpalkoja voidaan tämän jälkeen hitsata 

suuremman tehon prosesseilla, kuten jauhekaari-, MIG- tai täytelankahitsauksella. 

Monipalkohitsauksessa useimmille niukkaseosteisemmille lean duplex -teräksille 

suositellaan 150 °C välipalkolämpötilaa. Välipalkolämpötilaa tulee mitata palkojen 

jäähtyessä ja hitsausjärjestys tulee suunnitella siten, että välipalkolämpötilaa ei ylitetä. 

Esilämmitystä ei suositella duplexeille normaaleissa olosuhteissa. Kylmissä tai kosteissa 

oloissa n. 50 °C esilämmitystä voidaan käyttää kosteuden välttämiseksi. (Avesta Welding, 

2006)  

 

Valokaaren stabiilius on tärkeää materiaalin korroosionkeston kannalta; mikäli valokaari 

hyppää pois railosta tai puikkohitsauksessa kaari sytytetään muualla, voi valokaaren isku 

perusaineessa altistaa pistekorroosiolle. (Avesta Welding, 2006) 

 

3.2.2 Lisäaineet 

Duplex-teräksiä ja varsinkin lean -laatuja hitsataan lievästi nikkelillä ja molybdeenillä 

yliseostetulla lisäaineella. Kromia lisäaineessa voi usein olla jopa vähemmän kuin 

perusaineessa. Sekä lisä- että perusaineelle tulee laskea kromi- ja nikkeliekvivalentit ja 

sijoittaa WRC-diagrammiin, mistä voidaan arvioida syntyvän hitsin koostumusta. 

Teoriassa Mo-seosteinen lisäaine voi lean duplex -laaduissa tehdä hitsiaineesta liian 

ferriittipitoista, koska molybdeeni lisää lisäaineen kromiekvivalenttia usealla yksiköllä. 

Mikäli lisäaineessa on molybdeeniä runsaasti, tulisi siinä olla vastaavasti 

nikkeliekvivalenttia korostavia seosaineita, kuten nikkeliä ja typpeä. Kannattaa kuitenkin 

huomioida, että myös jäähtymisaika vaikuttaa huomattavasti ferriitin määrään, joten 

WRC92-diagrammi ei ole välttämättä aina täysin tarkka (Karlsson, 2010). 

 

Lean duplexia hitsataan yleensä vastaavasti yliseostetulla, mutta niukkaseosteisemmalla 

lisäaineella (esim. 23Cr7Ni+N). Kuitenkin joskus voidaan käyttää myös hieman enemmän 

seostettuja lisäaineita (tavallisille duplexeille tarkoitettuja), kuten 22Cr9Ni3Mo+N. 

Yhdeltä puolelta hitsattaessa käytetään joskus pohjapalon hitsaamiseen superduplex-

lisäainetta, jotta pystytään varmistamaan hitsin korroosionkesto juurenpuolelta esimerkiksi 

putkien hitsauksessa. Sekaliitokset eivät yleensä ole ongelma, niin kauan kuin 

lämpökäsittelyjä ei tarvita hitsauksen jälkeen. Monesti käytetään liitosparin hitsaamiseen 
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vastaavaa duplexin lisäainetta. Muita sekaliitoksiin käytettyjä lisäaineita ovat mm. 

23Cr12Ni (austeniittinen) ja 23Cr12Ni+Mo. (Karlsson, 2010) 

 

Lisäaineen emäksisyys voi vaikuttaa hitsin iskusitkeyteen merkittävästi. Emäksisemmällä 

lisäaineella saadaan hitsin happipitoisuus laskemaan, mikä parantaa sitkeyttä. Suurempi 

happipitoisuus hitsiaineessa johtaa sitkeyttä huonontaviin sulkeumiin. (Kyröläinen & 

Lukkari, 2002) 

 

Hitsaus- ja juurikaasuihin on yleensä suositeltu lisänä 1 – 2 % typpeä. Tällä pyritään 

korvaamaan mahdollista typen höyrystymistä hitsisulasta, joka saattaa heikentää 

korroosionkestoa ja lujuutta. Jauhekaari-, puikko- ja täytelankahitsauksessa hitsisulaa 

suojaa kuona- tai jauhekerros, joten näissä prosesseissa typen höyrystyminen on 

vähäisempää. Heliumin käyttö esim. argonin lisänä voi lisätä hitsisulan viskositeettiä, 

mistä voisi olla hyötyä erityisesti duplexin jähmeän hitsisulan kontrolloinnissa, mutta se ei 

välttämättä ole kovin kustannustehokasta. Eri prosesseille suositeltuja kaasuja on esitelty 

taulukossa 10. (Karlsson, 2010) 

 

Taulukko 10. Eri prosesseille suositellut hitsaus- ja suojakaasut (Karlsson, 2010)
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3.2.3 Prosessit 

Oikeata hitsausprosessia valittaessa tärkeintä on saada aikaa hitsejä, jotka täyttävät vaaditut 

ominaisuudet, mahdollisimman hyvällä tuottavuudella. Duplexia pystytään yleensä 

hitsaamaan melkein kaikilla perinteisillä hitsausprosesseilla (MIG, TIG, SAW, MMA, 

jne.), mutta pienen hitsausenergian prosesseilla tulee kiinnittää huomiota lämmöntuontiin, 

joka ei saa olla liian alhainen. Tuottavuutta voidaan usein mitata hitsiaineentuotolla, 

hitsausenergialla, hitsausnopeudella ja näitä yhdistelemällä. (Karlsson, 2010) 

 

TIG-hitsaus on usein duplex- ja lean duplex -teräksillä käytetty menetelmä putkien ja 

levyjen juuripalkojen hitsaamiseen, sekä korjaushitsaukseen. TIG-hitsauksessa suositellaan 

usein typen lisäämistä hitsauskaasuun, jolla voidaan kompensoida mahdollista typen 

hörystymistä hitsisulasta. Sama pätee suuren tehotiheyden prosesseille. Lisäaineettomassa 

hitsauksessa usein suositellaan hitsien lämpökäsittelyä, kuten myös plasmahitsauksessa. 

(Karlsson, 2010) 

 

MIG-hitsaus on monipuolinen ja paljon käytetty hitsausprosessi käsin- ja automatisoidussa 

hitsauksessa. MIG-hitsauksessa, kuten muissakin kaasukaarihitsausmenetelmissä, 

suositellaan hitsauskaasuksi argonia, lisänä n. 2 % typpeä, sekä mahdollisesti heliumia  

noin 20 %. MIG-hitsaus on melko helposti mekanisoitavissa ja robotisoitavissa, varsinkin 

yksinkertaisille hitseille. Lyhytkaarialueella sillä pystytään hitsaamaan kaikissa asennoissa, 

mutta tällöin lämmöntuonti on huomattavasti pienempi. Kuumakaarialueella lämmöntuonti 

on tyypillisesti korkeampi, mutta se soveltuu enimmäkseen jalko- ja pienahitseihin. 

Kuumakaarta pulssittamalla tai eräillä modernimmilla MIG-prosesseilla pystytään 

kuitenkin hitsaamaan kaikissa asennoissa. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

Täytelankahitsausta voidaan suorittaa samanlaisilla laitteistoilla kuin tavallista MIG-

hitsaustakin. Suurimmat erot tulevat lisäaineissa; suojakaasussa käytetään usein 18 – 25 % 

hiilidioksidia. Koska suojakaasussa on hapettavia komponentteja, jotka saattavat heikentää 

hitsin sitkeyttä, täytelankaan on usein seostettu enemmän nikkeliä kuin tavalliseen MIG-

hitsauksessa käytettävään lisäainelankaan. (International Molybdenum Association, 2009) 

  

Puikkohitsaus on varsinkin korjaus- ja asennushitsaukseen käytännöllinen hitsausprosessi. 

Puikkojen päällyste takaa itsessään kaasusuojan hitsauksen aikana ja käytettävä laitteisto 
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on usein kevyt ja helppo kuljettaa. Hitsauksen aikana valokaari tulee pitää lyhyenä, että 

päällysteestä saatava kaasusuoja pysyy riittävänä. Hitsausta voidaan suorittaa kaikissa 

asennoissa. Hitsauspuikot tulee säilyttää kuivana, jotta vältetään kosteista puikoista 

hitseihin välittyvä haitallinen vety. Puikkoja suositellaan säilytettäväksi kuivausuunissa, 

noin 95   C lämpötilassa. (International Molybdenum Association, 2009) 

 

Jauhekaarihitsaus on hyvin tuottava hitsausprosessi, jota käytetään paljon paksumpien 

materiaalien hitsaamiseen. Jauhekaarihitsauksessa kannattaa ottaa huomioon tavallista 

suuremmat suositellut railokulmat. Hitsauksen lämmöntuonti on jauhekaarihitsauksessa 

tyypillisesti korkea, mikä käy hyvin duplex-terästen hitsaamiseen. (International 

Molybdenum Association, 2009) 

 

Jauhekaarivirtalähteitä on olemassa sekä AC- että DC-tyyppisinä. DC-virtalähteet eivät 

sovellu niin hyvin suurimmille tehoalueille kaaripuhalluksen takia.  DC-virtalähteillä myös 

yleisimmin käytetään vakiojännitettä (CV), jolloin käytetään langansyöttöä 

vakionopeudella. AC-virtalähteet soveltuvat paremmin kaikkein suurimmalle tehoalueelle 

ja esimerkiksi monilankahitsaukseen ja kapearailohitsaukseen, missä kaaripuhallus voi olla 

suurempi ongelma. Vakiovirtahitsauksessa (CC) virta pidetään vakiona ja laitteisto säätää 

sen mukaisesti jännitettä ja langansyöttönopeutta, jolloin tunkeuma saadaan pysymään 

tasaisena. Vastaavasti vakiojännitteellä hitsattaessa saadaan tasaisempi hitsiaineentuotto. 

(Lincoln electric, 2005) 

 

Duplexien laser- ja laserhybridihitsauksessa on myös pystytty saamaan duplex-teräksien 

hitseihin riittäviä austeniittiosuuksia parametreja muokkaamalla. Laserhitsauksessa 

lämmöntuonti jää helposti alhaiseksi ja siksi täytyy selvittää toimivat hitsausparametrit, 

joilla hyväksyttävä hitsi saadaan aikaan. Tärkeitä muuttujia laserhitsauksessa ovat 

laserteho ja absorptio, kohdistusetäisyys, suojakaasunvirtaus ja ehkä tärkeimpänä 

hitsausnopeus. Hybridihitsauksessa näiden lisäksi vaikuttavat hitsaussuuttimien etäisyys, 

asento ja sijoittelu, sekä tietenkin ylimääräisen hitsauspään hitsausenergia ja 

hitsiaineentuotto. Laserhitsaus on käytännöllinen prosessi silloin, kun tehdään pitkiä hitsejä 

ja halutaan minimoida vetelyjä rakenteissa. Kuitenkin, laser- ja laserhybridihitsaus 

edellyttävät erittäin tarkkaa railonvalmistusta. Laivanrakennus- ja telakka-ala ovat eräitä 

paljon laserhitsausta hyödyntäviä teollisuuden aloja. (El-Batahgy et al. 2011) 
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3.3 Korjaushitsaus 

Hitsit, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, tulee avata hiomalla ongelmakohtaan asti. Avattu 

hitsi puhdistetaan roiskeista, kuonasta ynnä muusta ja hiotaan hitsausvalmiiksi. Avatuille 

hitseille myös suositellaan peittausta ennen korjaushitsausta, tosin peittaaminen voi olla 

monessa tapauksessa hyvin hidasta työtä. Plasmaa voidaan käyttää suurempien hitsin 

sisäisien vikojen avaamiseen, mutta hiilikaaritalttausta ei suositella materiaalin 

hiilettymisen takia. Hitsejä avatessa tulee myös välttää liiallisia roiskeita ja ne tulee 

poistaa, jotta hitsin ja perusaineen pinnan kestävyys säilyy. Roiskeiden välttämiseksi 

voidaan hitsin ympäristö maalata suojaavalla kerroksella. Korjaushitsaus voidaan 

normaalisti suorittaa ainakin viisi kertaa samaan kohtaan ennen kuin perusmateriaaliin 

tulee pysyviä vahinkoja. (Avesta Welding, 2006) 

 

3.4 Jälkikäsittely 

Yleensä hitsauksen jälkeen ei tarvita lämpökäsittelyjä. Kuitenkin, joissain tilanteissa 

mikrorakenteen muutoksen, tai jäännösjännitysten takia se on kuitenkin tarpeellista. 

Taulukossa 11 on esitetty eri laaduille lämpökäsittelyjen lämpötiloja. Lämpökäsittelyssä on 

oltava tarkkana materiaalin lämpötilan, pitoajan ja jäähtymisajan kanssa. (Avesta Welding, 

2006) 

 

Taulukko 11. Kuumamuokkauksen, liuotushehkutuksen ja jännityksenpostohehkutuksen 

lämpötiloja eri duplex-laaduille. (Avesta Welding, 2006) 

 

 

 

Hitsit kannattaa jälkeenpäin puhdistaa korroosionkeston varmistamiseksi, mutta se ei silti 

ole aina välttämättä standarditoimenpide. Jälkipuhdistamisen tarve riippuu materiaalin 

käyttökohteesta. Roiskeet, viat, lämpöoksidit ja muu ylimääräinen aines tulee hioa hitsin ja 

perusaineen päältä pois mekaanisesti tai kemiallisesti. Hitsien pinnankarkeus (Ra) vaikuttaa 

huomattavasti pistekorroosioherkkyyteen. Periaatteessa jyrsiminen tulisi aina viimeistellä 

hiomalla. Usein hiomisen jälkeen duplex-hitsit käsitellään vielä peittaamalla. Duplex-
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laatuihin tulee käyttää väkevämpiä peittausaineita kuin tavallisille austeniittisille 

ruostumattomille teräksille, koska duplexeissa on huomattavasti enemmän kromia ja 

passiivinen kalvo on paksumpi. (Avesta welding, 2006) 

 

3.5 Yleisimmät hitsausvirheet 

Yksi yleisimmistä duplexiin liittyvistä hitsausongelmista on korroosionkeston 

heikkeneminen, joka monesti ilmenee pistekorroosiona hitsiaineessa ja HAZ-

vyöhykkeellä. Tällaisia ongelmia ilmenee usein, jos hitsin faasitasapaino muuttuu 

radikaalisti, hitsisulasta häviää typpeä tai jos hitsin seostumissuhde on liian suuri. Edelleen, 

näitä ilmiöitä voi esiintyä esim. liian nopean jäähtymisen seurauksena, joka voi olla 

tyypillistä pienen lämmöntuonnin hitsausprosesseissa, kuten TIG-hitsaus (kuva 17). 

(Karlsson, 2010) 

 

 

Kuva 17. Pistekorroosiota TIG-hitsatussa duplexissa. (Karlsson, 2010) 

 

 

Lean-duplexit ovat hieman alttiimpia sekundääriselle austeniitille ja krominitrideille, kuin 

runsaammin seostetut laadut, mutta eivät vastaavasti niin alttiita alempien 

lämpötilavyöhykkeiden haitallisille faaseille, kuten sigmafaasi. Nopea jäähtyminen 

yhdistettynä monipalkohitsaukseen voi heikentää hitsin korroosionkestoa; pintapalko 

saattaa jäädä liian ferriittiseksi, sekä täyttöpalkoihin voi uudelleenlämmityksessä syntyä 

suuriakin määriä sekundääristä austeniittia. Liian ferriittinen pintapalko, sekä 

uudelleenlämmitetyt palot voivat altistua pistekorroosiolle, koska sekundäärisessä 

austeniitissa on vähemmän typpeä. Pohjapalkoihin monesti käytetäänkin kriittisissä 

kohteissa runsaammin seostettua lisäainetta. Tämä on myös yksi syy miksi joskus 

juuripalko on tarpeen hitsata eri prosessilla kuin täyttöpalot. Kuvassa 18 on 

havainnollistettu 22 % Cr duplexin viimeisen ja uudelleenlämmitetyn hitsipalon 
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mikrorakenteet. Uudelleenlämmitetyssä palossa näkyy runsaasti sekundääristä austeniittia. 

(Karlsson, 2010) 

 

Esimerkiksi putkien hitsaamisessa juuripalon hitsaus korostuu entisestään. Juuripalko on 

tällöin eniten alttiina putkissa virtaavalle korrodoivalle materiaalille ja sen hitsaukseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavallisesti putkien hitsaajat ovat tottuneet hitsaamaan 

hiiliteräksiin juuripalon suuremmalla kuljetusnopeudella ja pienemmällä lämmöntuonnilla. 

Duplex-teräksiä hitsattaessa juuripalko jää tällöin liian ferriittiseksi ja seuraavat 

palkokerrokset lämmittävät juuripalkoa uudestaan, aiheuttaen juuripalkoon erkaumina 

metallienvälisiä yhdisteitä, kuten sigmafaasia. Duplex-putkissa kannattaa siis hitsata 

juuripalko suuremmalla lämmöntuonnilla kuin täyttöpalot. (Kotecki, 2009) 

 

 

Kuva 18. Vasemmalla on hitsin pintapalko ja oikealla puolen uudelleenlämmitetty 

välipalko. Kuvan hitsit on hitsattu TIG:llä, 22Cr9Ni3Mo+N -tyyppisellä lisäaineella  

22 % Cr -duplex-teräkseen. (Karlsson, 2010) 

 

 

Mikäli hitsiprofiilia tai virheitä yritetään korjaushitsata esim. TIG:llä lisäaineettomasti, voi 

hitsin korroosionkesto heiketä merkittävästi. Lisäaineetonta hitsaamista ei suositella 

muuten kuin ohuille levyille tai silloin, kun hitsin lämpökäsittely on mahdollista. 

(Karlsson, 2010) 

 

Hitsin korroosionkeston kannalta lisäaineen kromipitoisuus on tärkeä tekijä, mutta toisaalta 

suuri kromin määrä hitsissä voi tehdä hitsiaineesta liian ferriittisen. On siis tärkeää löytää 

materiaalin ja prosessin kanssa optimaalisesti toimiva lisäaine. Korroosionkeston kannalta 

hitsin ehkä huonoimmat ominaisuudet ovat liian suuri ferriitin määrä yhdistettynä 

sekundääriseen austeniittiin. Mikäli austeniittia on hitsissä tarpeeksi, ei sekundäärinen 
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austeniitti hitsissä aiheuta yhtä vakavaa korroosionkeston heikkenemistä. Pistekorroosio 

suosii yleensä enemmän ferriittifaasia ja suurempi austeniitin määrä suojaa siltä. (Kang & 

Lee, 2012) 

 

Kuuma- ja kylmähalkeamat eivät ole suuri ongelma duplex-teräksissä, koska 50 - 50 

mikrorakenne estää hyvin halkeamien etenemistä ja syntyä. Mikäli mikrorakenne päätyy 

hyvin ferriittiseksi, pieni kylmähalkeilun riski on olemassa ja teräksen sitkeys heikkenee.  

Vastaavasti kuumahalkeilua voi myös ilmetä, mikäli mikrorakenne päätyy liian 

austeniittiseksi. Ferriittipitoisuuden alarajan alittamisesta voi myös seurata 

jännityskorroosionkeston heikkenemistä. Suositukset ferriittipitoisuudelle ovat 30 – 70 %. 

(Lukkari, 2005) 

 

Kuumahalkeilua voi ilmetä joskus, mikäli leveän hitsausrailon pintapalon muoto päätyy 

hyvin leveäksi. Tämä korostuu erityisesti silloin kun käytetään X-railoa 

jauhekaarihitsauksessa, jolloin railokulma voi olla jopa 90 astetta. Tällaisten 

kuumahalkeamien välttämiseksi hitsausparametrit tulee optimoida ja välttää kovin leveiden 

palkojen muodostumista. Kuvassa 19 on esitettynä tällaisessa tapauksessa syntyneitä 

kuumahalkeamia. (Karlsson, 2010) 

 

 

Kuva 19. Kuumahalkeamia jauhekaarihitsatussa 22 % Cr -duplexissa. (Karlsson, 2010) 

 

 

Lean-duplex –laadut ovat muita alttiimpia huokosille ylimääräisen typen seostamisen takia. 

Huokoisuus-alttius korostuu asentohitsauksessa. Mikäli hitsauskaasuissa käytetään 

typpiseostusta, suositellaan sitä käytettäväksi vain pohja- ja pintapaloille. (SFS-EN 1011-3 

Ruostumattomien terästen hitsausohjeet, 2001) 
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Hitsauksen aikaiset muodonmuutokset ovat duplex-teräksillä ja muilla ruostumattomilla 

teräksillä varsin yleistä. Vetelyt johtuvat pienestä lämmönjohtuvuudesta ja 

muodonmuutoksien mahdollisuus tulee huomioida hitsauksen valmistelussa. Duplex-

terästen tapauksessa lämmöntuontia ei voida välttämättä rajoittaa kovin paljon, joten 

muodonmuutoksia tulee välttää muilla keinoilla. Muodonmuutoksia voidaan välttää 

seuraavilla toimenpiteillä: 

- Käytetään pienintä mahdollista railotilavuutta 

- Käytetään molemmin puolin hitsausta, siten että hitsausliitos on symmetrinen 

- Palkojen määrä mahdollisimman pieni 

- Taka-askel -hitsaus 

- Osien esitaivutus 

- Kiinnittimien käyttö 

- Siltahitsien käyttö 

- Jäähdytyskappaleiden käyttö  

(SFS-EN 1011-3 Ruostumattomien terästen hitsausohjeet, 2001) 
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4 HITSAUSKOKEET 

 

Diplomityön kokeellisessa osassa tutkittiin pääasiassa paksumpien LDX2101 ja  

UR2202 lean duplex -laatujen monipalkohitsausta jauhekaarella ja MAG-täytelangalla. 

Kokeet keskittyivät koekappaleiden hitsauksessa sopivien railomuotojen, 

hitsausparametrien ja lisäaineiden kautta parhaimman tunkeuman löytämiseen, sekä 

sopivan mikrorakenteen kautta iskusitkeyden varmistamiseen. Hitsauskokeita suoritettiin 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa, jonne Viafin 

Terästorni Oy toimitti lisäaineita ja duplex-levyjä kokeita varten. 

 

Lean duplex -teräksiä käytetään yrityksessä paljon sellukeittimien seinämien 

valmistamiseen. Aineenpaksuudet vaihtelevat 5 - 40 mm välillä, paksuimpia levyjä 

käytetään keittimen päätyihin, missä levynpaksuudet voivat olla jopa 43 mm. Yrityksessä 

käytetyt 5 – 8 mm paksut levyt ovat olleet nauhavalssattuja ja sitä paksummat 

kvarttovalssattuja levyjä. Valmistuksessa työmenetelmät vaihtelevat jonkin verran 

valmistettavien säiliöiden kokoerojen takia. Suurimmat säiliöt joudutaan toimittamaan 

kuljetuksen takia pienemmissä osissa, jolloin niitä joudutaan hitsaamaan enemmän 

rakennusvaiheessa työmaalla. Yrityksessä käytetään hitsaamiseen pääasiassa MAG-

täytelanka- ja jauhekaarihitsausta. Säiliöiden seinämälevyt hitsataan jalkoasennossa 

jauhekaarella, minkä jälkeen ne voidaan mankeloida. Mankeloituja levyjä korottaessa 

joudutaan pohjapalkoja hitsaamaan vaaka-asennossa, jolloin MAG-täytelanka on ainoa 

vaihtoehto pohjapalon hitsaamiseen. Jauhekaarihitsausta voidaan jälleen käyttää täyttö- ja 

pintapalkoihin jalkoasennossa kun säiliö on pohjapalkoja myöten hitsattu 

toimituspituuteensa. 

 

4.1 Kokeiden suunnittelu 

Hitsauskokeita suunniteltaessa lähdettiin ongelmakohtia lähestymään määrittämällä 

kokeiden tärkeimmiksi muuttujiksi lisäaine ja lämmöntuonti. Näillä pystytään 

vaikuttamaan eniten hitsin lopulliseen faasitasapainoon, joka taas puolestaan vaikuttaa 

eniten lopullisen hitsatun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin ja korroosionkestoon. 

Useita hitsauskokeita jouduttiin myös suorittamaan täytelangalla riittävän tunkeuman 

saavuttamiseksi. Käytetyt materiaalit ja lisäaineet sijoitettiin WRC-92 -diagrammiin, mistä 

pystyttiin ennakoimaan hieman syntyviä faasiosuuksia.  
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Kokeissa käytetyt olevat perusaineet olivat LDX2101 ja UR2202 -lean duplex  

-teräkset. Käytetyt levyt olivat jauhekaarihitsauksessa 20-23 mm paksuja. 

Täytelankahitsauksessa käytettiin ohuempia levyjä, koska tällöin hitsattiin ainoastaan 

pohjapalkoja. Näitä hitsattiin neljällä eri lisäaineella: jauhekaarelle ESAB OK Autrod 2209 

ja 2205, sekä niukkaseosteisempi OK Autrod 2307. 2209 ja 2205 -langat olivat 3,2 mm ja 

2307 -lanka 2,4 mm paksuja. Jauhekaarihitsauksessa käytettiin pääasiassa ESAB:n OK 

Flux 10.93- ja päällehitsauskokeissa Avestan Flux 805 -jauhetta. Lisäksi 

täytelankahitsauksia suoritettiin Avestan FCW2205 1,2 mm paksulla täytelangalla. 

Täytelangalla hitsattaessa käytettiin Ar+18%CO2 -kaasua. Hitsattavat railot jyrsittiin 

yliopiston konetekniikan laboratoriossa.  

 

Taulukossa 12 on esitetty hitsauskokeille suunniteltu koe-ohjelma ja kuvassa 20 on 

koemateriaalit sijoitettuna WRC-92 -diagrammiin. Perusaineille lasketut 

nikkeliekvivalentit olivat niin alhaiset, että taulukkoa piti jatkaa alaspäin. Perinteisen 

nikkeliekvivalentin kaavaa voitaneen lean duplex -terästen tapauksessa kyseenalaistaa, 

koska seosaineita on muutettu niin, ettei perinteisellä nikkeliekvivalentin kaavalla saada 

vertailukelpoisia tuloksia. Esimerkiksi LDX2101:ssä on lisätty huomattavasti mangaania, 

jota ei huomioida laisinkaan nikkeliekvivalentissa. Kuitenkin WRC92-diagrammi antaa 

lisäaineiden suhteen hyviä viitearvoja. Taulukossa 13 on vielä esitetty käytettyjen 

lisäaineiden tarkempi koostumus. 
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Kuva 20. Kokeissa käytetyt materiaalit ja lisäaineet sijoitettuna WRC-92 -diagrammiin. 

Autrod 2209 sijoittuu diagrammiin huomattavan ferriittiselle alueelle. Ni-ekvivalentti on 

pystyakselilla ja Cr-ekvivalentti vaaka-akselilla. 
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Taulukko 12. Hitsauskokeiden koeohjelma 

Koeohjelma 
    

     1) MAG-Täytelangalla juuripalon hitsaus 
    Parametrit, juurituen käyttö, railogeometria 

 
  2) Jauhekaaren tunkeumakokeet 

    Päällehitsaus, I-railo 
   

     3) X-Railoonhitsaus: 
   Muuttujat Koe1 Koe2 Koe3 Koe4 

Perusaine LDX2101 LDX2101 UR2202 UR2202 

Lisäaineet ESAB2205 ESAB2209 ESAB2205 ESAB2209 

Prosessi SAW SAW SAW SAW 

Lämmöntuonti n. 2,0 kJ/mm 
n. 2,0 

kJ/mm 
n. 2,0 

kJ/mm 
n. 2,0 

kJ/mm 

     
 

Koe 5 Koe 6 
  Perusaine LDX2101 UR2202 
  Lisäaineet ESAB2307 ESAB2307 
  Juuripalko SAW SAW 
  

Lämmöntuonti n. 2,0 kJ/mm 
n. 2,0 

kJ/mm 
  

     4) Testaus ja jatkosuunnittelu 
   

     Testaus/tutkinta Muutokset 
   Iskusitkeys Lämmöntuonti 
   Mikrorakenne Lisäaineen rajaus 
   Ferriittipitoisuus Pohjapalon hitsaus 
   

     5) Tulokset 
    Oikea lisäaine valittu 

   Hitsausohjeet 
    Ideoita jatkokehitykseen 

    

 

Taulukossa 12 on esitettynä käytettyjen koemateriaalien seosainepitoisuudet, sekä lasketut 

kromi- ja nikkeliekvivalentit. Taulukossa on mukana myös Avestan LDX2101 -lisäaine, 

jota suunniteltiin kokeisiin mukaan alun perin, mutta sitä ei saatu hankittua kokeita varten. 
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Taulukko 13. Kokeissa käytettyjen perus- ja lisäaineiden seosaineet, sekä kromi- ja 

nikkeliekvivalentit. 

           
creq/ 

Lisäaineet C Si Mn Cr Ni Mo N Cu creq nieq nieq 

Autrod 2307 0,02 0,7 1,1 22,5 7,5   0,12   22,5 10,6 2,12 

Autrod 2205 0,02 0,4 1,5 23 9 3 0,15   26 12,7 2,05 

Autrod 2209 0,03 0,5 1,7 22,5 8,5 3,3   <0,3 25,8 9,63 2,68 
Av FCQ2205-
PW 0,02 0,8 0,8 23 9,5 3 0,17   26 13,6 1,91 

Av LDX2101 0,02     23,5 7,5 0,2 0,15   23,7 11,2 2,12 

Perusaineet                 
   LDX2101 0,019 0,67 4,9 21,35 1,58 0,23 0,212 0,32 21,58 6,56 3,29 

UR2202 0,024 0,49 1,87 23,31 2,78 0,19 0,19   23,71 7,42 3,2 
 

 

4.2 MAG-täytelankahitsaus 

MAG-täytelangalla hitsattiin päittäisliitoksia jalkoasennossa mekanisoidusti liikutettavan 

kiskon avulla. Täytelangalla pyrittiin hitsaamaan V- ja X-railoihin pohjapalkoja 

jauhekaarihitsausta varten. Railonvalmistuksen tarkkuus korostui kokeissa, kun 

optimaalisia hitsausparametreja etsittiin pohjapalkojen hitsaamiseen. Käytetty 

hitsausnopeus ja jännite vaikuttivat huomattavasti saatavaan tunkeumaan, käytetyn 

railogeometrian lisäksi. Samoilla hitsausparametreilla hitsattaessa pienikin railon muutos 

saattoi aiheuttaa vaihtumisen hyvin sujuvasta hitsistä joko vajaaseen tunkeumaan tai sulan 

l pipalamiseen. V-railoihin hitsattuna tavallinen 60  -railokulma antoi varsin huonoja 

tuloksia tunkeuman suhteen, joten railokulmaa kasvatettiin 80 asteeseen. Ilmarakoa 

onnistuneissa V- ja X-railoissa oli n. 3 mm, joka silloitushitsauksessa kapeni vetelyn takia 

n. 2,7 millimetriin. Juuripinta kokeissa vaihteli noin 2-3 mm välillä. X-railojen 

hitsauksessa todettiin, että mikäli pohjapalko ei hitsautunut kunnolla yhdeltä puolelta, 

voitiin tulosta korjata avaamalla hitsiä toiselta puolelta ja hitsaamalla pohjapalko myös 

sieltä. Todettiin, että juurituen käyttämisestä on huomattava apu pohjapalon hitsaamisessa, 

varsinkin mikäli ei olla varmoja hitsauksen onnistumisesta. Tällöin voidaan käyttää 

parametreja, joilla hitsi varmasti tunkeutuu läpi, mutta juurituen avulla sula pysyy railossa. 

Kuvassa 21 on esitetty miten pienetkin erot juuripinnassa ja hitsausjännitteessä vaikuttavat 

juuripalon tunkeumaan. Lisää kokeiden kuvia ja hitsausparametreja on esitetty liitteessä 1 
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ja 2. Kokeissa käytettiin Kempin KempoMig -hitsauslaitetta, Ar+18%CO2 -hitsauskaasua 

ja Avestan 1,2mm FCW2205 -lisäainelankaa. 

 

 

Kuva 21. MAG-täytelangalla hitsattu koe X1 ylä- ja alapuolelta. Perusaineena LDX2101. 

 

 

4.3 Jauhekaarihitsaus 

Yliopistolla suoritetuissa jauhekaarihitsauskokeissa käytettiin vanhaa ESAB -

jauhekaaritraktoria ja virtalähdettä. Hitsauslisäaineina käytössä oli 3,2 mm paksuja ESAB 

OK Autrod 2209 ja 2205 -lankoja, sekä 2,4 mm paksua OK Autrod 2307 -lankaa. Jauheena 

käytettiin Avestan Flux 805 -jauhetta ja ESAB Flux 10.93 -jauhetta. 

 

Ensimmäisissä jauhekaarihitsauskokeissa tutkittiin jauhekaarihitsauksen tunkeumaa 

päällehitsauksena 8 mm paksuun LDX2101 -levyyn. Tunkeumaan saatiin pieniä eroja, 

jotka vaihtelivat noin 3,5 - 4,7 mm välillä. Kokeiden parametrit on esitetty liitteessä 1. 

Paras tunkeuma oli 4,7 mm, tunkeumakokeessa nro 3. Vapaalangan pituudella havaittiin 

olevan jonkin verran vaikutusta tunkeumaan, kuten myös jännitteellä. Jauhekaarilaitteen 

jännitettä mitattiin tarkemmilla mittareilla ja huomattiin, että laitteen oma jännitemittari 
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näyttää muutamaa yksikköä enemmän. Kun jännite saatiin lähemmäksi aiottua todellista 

jännitettä, tunkeuma parani. Kokeessa nro 4 hitsausnopeutta nostettiin hitsin puolivälin 

jälkeen viidestäkymmenestä kuuteenkymmeneen cm/min ja todettiin, että nopeuttamalla 

hitsausta tunkeuma huononi lievästi. Lisäksi hitsattiin yksi 8 mm I-railo molemmilta puolin 

onnistuneesti. Kyseisessä kokeessa havaittiin, että lisäainelangan asento on tärkeää saada 

suoraan, koska hitsipalon ”k rki” ei toiselta puolelta osunut aivan täydellisesti kohdalleen. 

Siitä huolimatta tunkeuma oli riittävä ja 8 mm levy saatiin kahdella palolla hitsattua läpi. 

Makrokuvat kokeista ovat kuvassa 22 ja näiden kokeiden hitsausarvot ovat taulukossa 14. 

 

1)       2)                                           3) 

 

4/1)       4/2)             I-1) 

 

Kuva 22. Päällehitsauskokeita ja I-railoon hitsattu koe. Perusaineena LDX2101. Kokeissa 

näkyy pieniä eroja tunkeumassa. Silmämääräisesti koe nro. 3 on tunkeutunut parhaiten. 

 

Taulukko 14. Tunkeumakokeiden hitsausarvoja 

Koe: Jännite Virta Vapaalanka  Hitsausnopeus  Tunkeuma  

1 ~32 V 500 A 28 mm 50 cm / min n. 4 mm 

2 ~32 V 500 A 35 mm 50 cm / min 3,5 mm 

3 30 V 500 A 35 mm 50 cm / min 4,7 mm 

4 / 1 30 V 500 A 30 mm 50 cm / min 4 mm 

4 / 2 30 V 500 A 30 mm 60 cm / min 3,5 mm 

I-1 30 V 500 A 30 mm 50 cm / min Läpi 
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X-railoihin jauhekaarella hitsattaessa havaittiin, että tunkeumaan on todella vaikeaa 

vaikuttaa ja että paras keino varmistaa läpihitsautuvuus on panostaa railonvalmistukseen. 

Ensimmäisessä X-railoon jauhekaarella hitsatussa kokeessa railon juuripinta oli 3 mm, ja 

hieestä otetusta makroskooppikuvasta havaittiin, että railo ei hitsautunut ainakaan hieen 

kohdalta läpi. Mikroskooppikuvasta arvioitu puuttuva tunkeuma oli noin 0,3-0,4 mm. 

Seuraaviin kokeisiin railopintaa pienennettiin kahteen millimetriin, ja ainakin päällisin 

puolin tarkasteltuna pohjapalko tuli läpi. Juurenpuolen hyvän muodon varmistamiseksi 

käytettiin pyöreää 7 mm paksua keraamista juuritukea, ettei sula valu X-railosta läpi 

hitsattaessa. LDX2101-levyä hitsattiin vielä yksi kappale 1 mm juuripinnalla, jolloin 

varmistettiin kunnollinen läpihitsautuvuus. EN 1.4062 -materiaali (UR2202) osoittautui 

hieman helpommin hitsattavaksi materiaaliksi tunkeuman suhteen. Näennäisesti 2 mm 

juuripinnalle ko. materiaalin pohjapalot hitsautuivat paremmin läpi kuin vastaavilla 

arvoilla LDX2101-levyyn. Kuvassa 23 on esitetty kokeissa käytetty railotyyppi. 

 

Kuva 23. Jauhekaarihitsauksessa käytetty X-railo. 

 

 

ESABin OK Autrod 2307 -hitsauslankaa oli saatavilla vain 2,4 mm halkaisijalla, joten sitä 

varten jouduttiin etsimään uudestaan hitsausarvoja. Vapaalangan pituudelle todettiin 28 

mm melko hyväksi mitaksi. Hitsausnopeutta pudotettiin 35 cm/min:iin ja langansyöttöä 

lisättiin siten, että jauhekaarilaitteen virtamittari näytti arvoa 400A. Näillä parametreillä 

pystyttiin saavuttamaan samanlainen n. 2 kJ/mm hitsauksen lämmöntuonti, sekä 

hitsiaineentuotto, jolla pystytään hitsaamaan 23 mm paksu levy kahdeksalla palolla. 
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Kuvassa 24 on esitettynä tunkeumia erimittaisilla juuripinnoilla ja kuvassa 25 on vertailtu 

tunkeumaa eri hitsauskokeissa. LDX2101- ja UR2202 -materiaalien välillä näkyy hieistä 

hieman erilaisia muutoksia HAZ-vyöhykkeellä. Ferriittisemmäksi muuttunut 

lämpövyöhyke erottuu jo paljaalla silmällä värin muutoksena. Tarkempia kuvia ko. 

ilmiöstä löytyy mikroskooppikuvista. Kuvassa 25 näkyy, että 2 mm juuripinta UR2202 -

materiaalilla on kuitenkin vaikuttanut tunkeumaan. Autrod 2307 -langalla hitsatuissa 

kokeissa näkyy myös selkeä ero pohjapaloissa, koska ko. hitsauslanka oli vain 2,4 mm 

paksua. 

 

a)           b) 

 

c) 

 

Kuva 24. LDX2101-teräksen tunkeuman vertailua erimittaisilla juuripinnoilla. Railokulma 

90˚ ja juuripinnat järjestyksessä a) 3 mm, b) 2 mm ja c) 1 mm. Levyjen paksuus 20 mm ja 

22,7 mm. 
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Kuva 25. Hitsauskokeiden makrokuvia lisä- ja perusaineen mukaan jaoteltuna. 

Vakiojännitteellä hitsattuna tunkeuman saaminen on osoittautunut hankalaksi.  

 

 

4.4 Jatkokokeet 

Tutkimus loppupuolella saatiin käyttöön uusi jauhekaarihitsauslaite, jolla tutkittiin vielä 

vakiovirta-asetuksella (CC) hitsaamista. Ensimmäisiin kokeisiin virta säädettiin 500 

ampeeriin, mutta näillä asetuksilla jännite vaihteli alueella 30 - 34 V, joka ei tuottanut juuri 

mink  nlaista tunkeumaa. Saatu hitsipalko oli h vin tasainen, mutta se ei ollut ”uponnut” 

juuri lainkaan railoon. Hitsauslangan oikaisussa oli jälleen ongelmia, koska  

3,2 mm paksu duplex-lanka ei tahdo suoristua pienellä koneistolla kunnolla. Vapaalankaa 

lyhennettiin, mutta jännitettä ei saatu edelleenkään putoamaan. 
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Jauhekaarilaitteen virtalähdettä mitattiin jatkokokeissa oskilloskoopilla ja havaittiin että 

virtalähteeseen asetettava jännite vakiovirta-asetuksella on jännitteen keskiarvo. Jännitteen 

heittelyn amplitudiksi havaittiin noin 4,5 V. Uusi koe suoritettiin LDX2101 -levylle  

X-railoon samanlaisella railokulmalla ja juuripinnalla kuin aiemminkin. Nyt hitsausarvot 

olivat 450 A, 20V (todellinen alue noin 15-25 V) ja hitsausnopeudeksi valittiin 50 cm/min. 

Näillä arvoilla laskettiin hitsauksen lämmöntuonniksi n. 1 kJ/mm. Pienestä laskennallisesta 

lämmöntuonnista huolimatta hitsien jäähtymisaika oli samaa luokkaa kuin aikaisemmissa 

kokeissa. Hitsipalot siis jäähtyivät lähelle huoneenlämpötilaa ennen seuraavan hitsaamista. 

Myös ferriittimittaukset antoivat samankaltaisia tuloksia. Pohjapalko hitsattiin molemmilta 

puolilta ja todettiin, että hitsisula tunkeutui osittain läpi jo ensimmäisellä hitsipalolla (kuva 

26). Tämän lisäksi hitsi näytti päältäpäin erittäin tasaiselta ja railo saatiin täyttymään 

erittäin hyvin. Kokemuksen perusteella railo saataisiin näillä asetuksilla täyteen yhteensä 

kuudella palolla. Hitsin mekaanisia ominaisuuksia ei ehditty tällä aikataululla 

kokeilemaan. Ensimmäisen hitsipalon keskelle on makrokuvan mukaan muodostunut 

selkeä jähmettymislinja, joka saattaa heikentää iskusitkeyttä. Toisen pohjapalon 

jähmettymisrakenne näyttää taas huomattavasti paremmalta; dendriitit suuntautuvat 

jouhevasti kohti hitsin pintaa, eivätkä suoraan hitsin keskiviivalle, kuten ensimmäisessä 

hitsipalossa. 

 

 

Kuva 26. Vakiovirta-asetuksella suoritettu hitsauskoe 20 mm paksuun LDX2101 -levyyn 

näyttää erinomaista tunkeumaa. Ensimmäinen palko on kuvassa alapuolella.  
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5 AINETTA RIKKOMATTOMAT KOKEET 

 

Hitsatuille koekappaleille tehtiin seuraavia ainetta rikkomattomia kokeita. 

 

5.1 Ferriittimittaukset 

Kaikista suoritetuista hitsauskokeista mitattiin hitsien ferriittipitoisuudet ferritoskoopilla 

hitsien pinnasta. Taulukossa 15 on esitetty eri kokeissa käytetyt perusaineet, lisäaineet ja 

ferriitin määrä mittaustulosten keskiarvona, sekä ko. arvon vastaava ferriittinumero. 

Ferriittinumero on laskettu karkeasti kertoimella 0,7. Ferriittinumero on hyvä tietää, kun 

tarkastellaan WRC-92 -diagrammia. Kaikista hitseistä otettiin 30 mittausta luotettavampien 

tuloksien saamiseksi. Lisäaineista Autrod 2307:llä esiintyi vähiten hajontaa 

mittaustuloksissa. 

 

Taulukko 15. Hitsauskokeiden perus- ja lisäaineet, sekä ferriittimittaukset. 

Hitsauskoe Perusaine Lisäaine 
Ferriitti-% 
KA FN 

X2 LDX2101 OK Autrod 2209 (3,2mm) 60,9 87 

X3 LDX2101 OK Autrod 2209 57,4 82 

X4 2202 OK Autrod 2209 49,1 70,1 

X5 LDX2101 OK Autrod 2209 -  - 

Y1 2202 OK Autrod 2205 (3,2mm) 51,73 73,9 

Y2 2202 OK Autrod 2205 60,1 85,8 

Y3 LDX2101 OK Autrod 2205 47 67,1 

Z1 LDX2101 OK Autrod 2307 (2,4mm) 45,2 64,5 

Z2 2202 OK Autrod 2307 44,86 64,1 
 

 

5.2 Mikroskooppitutkimus 

Kaikista onnistuneista hitsatuista koekappaleista otettiin hieet ja niistä kuvia 

mikroskoopilla. Mikroskooppikuvista nähtiin tarkemmin eri palkokerrosten ja HAZ-

vyöhykkeen mikrorakenteet ja niissä esiintyneet ilmiöt. Hieet valmistettiin käsin ja hieiden 

syövytteenä käytettiin oksaalihappoa ja sähkövirtaa. 

 

Paloissa, jotka on hitsattu hieman keskimääräistä pienemmällä lämmöntuonnilla, näkyy 

enemmän austeniittia Widmanstättenin tyyppisinä neuloina. Hitaassa jäähtymisessä nämä 

Widmannstättenin neulat hajaantuvat pienemmiksi rakeiksi. Yleensä näitä pienempiä 
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austeniittikiteitä löytyy alueilta, joissa lämmöntuonti on ollut suurempi ja austeniitin määrä 

on muutenkin keskimääräistä runsaampi. Kuitenkin, samassa hitsipalossa voi esiintyä 

dendriitin eri puolilla molempia austeniitin muotoja, joten jähmettymisessä tapahtuva 

austeniitin muodostuminen on jossain määrin valikoivaa. 

 

Kahdella tutkitulla perusaineella hitsiaine oli aina melko samannäköistä. Sen sijaan HAZ-

vyöhykkeellä havaittiin eroja. UR2202 -lean duplexilla havaittiin jonkinasteista 

rakeenkasvua, sekä syöpymää ferriitissä. LDX2101 -lean duplex sen sijaan ei osoittanut 

vastaavaa ilmiötä. Kuvissa 27-33 on esitetty joitakin hieiden mikroskooppikuvia. 

 

 

Kuva 27. LDX2101-lean duplexin perusainetta. Valssautunut austeniittis-ferriittinen 

rakenne on hieman sekoittunut lämmöntuonnin takia. Suurennos 500x. 
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Kuva 28. Z2-kokeesta OK Autrod 2307 -langalla hitsattua hitsiainetta. Dendriittien välille 

on muodostunut Widmanstättenin austeniittia, joka on osittain hajaantunut pienemmiksi 

kiteiksi. Kyseisestä kokeesta ferritoskoopilla mitattu keskiarvo oli noin 44,86 % ferriittiä. 

Suurennos 500x. 

 

 

Kuva 29. Autrod 2205 -langalla hitsatun hitsiaineen ferriittipitoisuus vaihtelee 

paikallisesti. Ferritoskoopilla mitattuna keskiarvo on 60,1 % ferriittiä. Suurennos 850x. 
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Kuva 30. X3-kokeessa hitsattujen juuripalkojen ja täyttöpalkojen sularajoilla ei havaittu 

liiallista ferriittiä, eikä kovin runsasta rakeenkasvua. Perusaine tässä kokeessa oli 

LDX2101. Suurennos 850x. 

 

 

Kuva 31. UR2202 -materiaalilla sularaja näyttää hieman erilaiselta. Kuva on otettu X4 -

kokeesta, lisäaineena Autrod 2209. HAZ-vyöhyke on silmämääräisesti ferriittisempi kuin 

LDX2101:llä. Lisäksi rakeenkasvu näyttää olevan tällä materiaalilla runsaampaa. 

Suurennos 500x. 
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Kuva 32. UR2202-materiaalilla havaittiin kaikissa kokeissa lämpövaikutusalueella 

enemmän ferriittiä, verrattuna LDX2101:een. Suurennos 500x. 

 

 

 

Kuva 33. Z2-kokeen HAZ-vyöhykkeellä on suurempia yhtenäisiä ferriittisiä alueita. 

Ferriitti syöpyy hieen valmistuksessa selvästi nopeammin kuin austeniitti. Suurennos 

kuvassa on noin 3850-kertainen. 
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6 AINETTA RIKKOVAT KOKEET 

 

Tärkein ja ainoa suoritettu ainetta rikkova koe oli hitsien iskusitkeyden testaaminen. 

Tutkimuksen hitsauskokeille olisi mahdollisesti ollut aiheellista tehdä myös veto- ja 

taivutuskokeita, mutta aikataulun tiukkuuden myötä ne suljettiin pois. Iskusitkeys jäi 

kriittisimpänä tekijänä ainoaksi ainetta rikkovaksi kokeeksi. 

 

Ferriitin ja austeniitin osuuksien muutos vaikuttaa iskusitkeyteen, mutta myös teräksen 

lujuuteen. Yleensä lisäämällä austeniitin määrää saavutetaan parempi iskusitkeys, mutta 

samalla alennetaan teräksen lujuutta. 

 

6.1 Charpy-V -iskukokeet 

Kaikille X-railoon jauhekaarihitsatuille onnistuneille koekappaleille suoritettiin standardin 

mukainen iskukoe. Vaatimuksena PMA:n mukaan LDX2101 -teräkselle on 27J -40 ˚C 

lämpötilassa tai 40J -20 ˚C lämpötilassa. UR2202 -materiaalille on määritetty ainoastaan 

vastaava 40J -20 ˚C lämpötilassa. Kaikki kokeet suoritettiin siis -20 ˚C lämpötilassa, jotta 

saataisiin vertailukelpoisia tuloksia näiden kahden materiaalin välillä. Iskukokeen 

tuloksille laskettiin keskiarvo hitsiaineesta ja HAZ:lta, joiden tuli ylittää vaadittu raja. 

Standardin mukaan yksittäinen iskukokeen arvo tulee olla vähintään 70 % vaadistusta 

rajasta, kunhan keskiarvo ylittää vaaditut 40 J. Yksittäinen poikkeava iskusitkeyden arvo 

saa siis olla toisin sanoen alimmillaan 28 J. 

 

Iskukokeiden tulokset on esitelty taulukossa 16, sekä iskusauvojen murtopinnat ja 

iskukoepöytäkirjat löytyvät työn lopusta liitteistä 3 ja 4. Ensimmäisenä suoritettiin 

iskukokeet Autrod 2209 -langalla hitsatuille kokeille. Molemmat materiaalit läpäisivät 

vaatimukset, joskin tulokset LDX2101:llä olivat varsin lähellä rajoja. UR2202 -duplexilla 

iskusitkeys saavutti kiitettävästi yli 50 joulea. Autrod 2205 -langalla hitsatun UR2202-

materiaalin alhainen iskusitkeys (KA = 31 J) selittyy ainakin osittain sillä, että hieestä 

paljastui vajaa juuripalkojen tunkeuma. Autrod 2307 -lisäaine tuotti LDX2101-levyyn 

erittäin alhaiset 14 J ja UR2202-materiaalille 32 J. Näiden kokeiden perusteella ainoastaan 

Autrod 2209 läpäisi iskusitkeysvaatimukset. 
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Taulukko 16. Hitsausliitoksille suoritetut Charpy-V -iskukokeiden keskiarvot eri 

lisäaineilla hitsiaineesta ja HAZ-vyöhykkeeltä. Värjätyt arvot eivät täytä 

40 J / -20˚Cvaatimusta. 

Iskusitkeys J @-20C (KA) Lisäaine: OK Autrod _____ 

Perusaine: 2209 2205 2307 

LDX2101 - Hitsi 42 33 14 

LDX2101 - HAZ 43 76 71 

UR2202 - Hitsi 52 31 32 

UR2202 - HAZ 59 61 27 
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Tässä osiossa pohditaan ja käsitellään hitsauskokeista saatuja tuloksia ja hitsaukseen 

vaikuttaneita ilmiöitä. 

 

7.1 Tunkeuma 

Lean Duplex -teräksillä on tyypillisesti hitsauksessa muita duplex-laatuja huonompi 

tunkeuma. Tämä johtuu osittain siitä, että niihin on lisätty typpeä austeniitin 

muodostamiskyvyn takia, mutta se samalla nostaa hitsisulan viskositeettiä, mikä 

puolestaan hankaloittaa varsinkin paksumpien levyjen railoonhitsausta. Kokeissa todettiin, 

että pienetkin muutokset railon tarkkuudessa tai hitsausparametreissa voivat aiheuttaa 

hitsisulan läpipalamisen tai vajaan tunkeuman. Pohjapalkojen hitsaamista helpotti 

huomattavasti juurituen käyttö, jolloin pystyttiin hitsaamaan sellaisilla arvoilla, joilla 

juuripinta saatiin varmasti sulamaan, ilman huolta läpipalamisesta. Vakiovirtahitsaamisella 

voi myös helpottaa juuripalkojen hitsaamista, ehkä jopa ilman juuritukea, koska 

vakiovirralla tunkeuma on tasaisempi. Siinä tapauksessa juuripinta tulee optimoida 

uudestaan sopivaksi. 

 

Jauhekaarihitsauksessa todettiin myös, että vapaalangan pituus kannattaa tiedostaa ja pitää 

suunnitelluissa arvoissa eri palkokerroksia hitsattaessa; ts. vapaalankaa tulee säätää 

jokaisen palkokerroksen jälkeen siten, että se pysyy samanlaisena joka hitsauskierroksella. 

Kokeissa muutokset vapaalangassa aiheuttivat muutoksia hitsausvirtaan. Hyvänä 

nyrkkisääntönä vapaalangan pituuteen on kymmenen kertaa langan halkaisija. 

 

MAG-täytelankahitsausta pohdittiin vaihtoehdoksi pohjapalkojen hitsaamiseen, mikäli se 

olisi ollut jauhekaarella liian vaikeaa. Kuitenkin, jauhekaarihitsaukselle löytyi sopivat 

hitsausparametrit ja koska tällöin ei tarvita ilmarakoa, railotilavuus on hieman pienempi 

kuin vastaavasti MAG-täytelangalla, missä käytettiin jopa 3 mm ilmarakoa. Jos oletetaan, 

että jauhekaarihitsausta suoritetaan 90 asteen railokulmalla ja täytelankahitsausta 80 asteen 

railokulmalla ja 3 mm juuripinnalla, laskelmien mukaan jauhekaarihitsauksessa menee 

vähemmän hitsiainetta noin alle 40 mm levynpaksuuksiin asti. 
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7.2 Hitsien metallurgia ja ominaisuudet 

Kokeissa tunkeuman ohella muita tarkasteltavia ominaisuuksia olivat ferriittipitoisuus ja 

mekaaniset ominaisuudet, erityisesti iskusitkeys. 

 

Lean duplex -terästen monipalkohitsauksessa tulee kiinnittää huomiota hitsauksen 

lämmöntuontiin ja siihen, ettei se jää yhdelläkään palkokierroksella liian alhaiseksi. 

Lämmöntuonti vaikuttaa suoraan hitsin jäähtymisnopeuteen, joka määrää hitsiin lopulta 

muodostuvan austeniitin ja ferriitin määrän. Toinen huomionarvoinen seikka on eri 

palkokerrosten välipalkolämpötila. Yleisen ohjeen mukaan lean duplex -teräksillä 

v lipalkol mpötila saisi olla korkeintaan 150  C, mutta kokeissa hitsien annettiin jäähtyä 

lähelle huoneenlämpötilaa. Kokeissa hitsit jäähtyivät noin 45-60 minuuttia 

huoneenlämpötilaan. Hitsauskokeita tehdessä ja varsinaisessa tuotantohitsauksessa 

kannattaa kuitenkin ottaa huomioon hitsattavien kappaleiden kokoero, mikä vaikuttaa 

huomattavasti lämmönjohtuvuuteen ja siten hitsin jäähtymisaikaan. Tuotantohitsauksessa 

kannattaa siis mitata jäähtymiseen menevää aikaa ja sen korrelointia ferriitin määrään. 

Kokeissa käytettyjen perusaineiden jäähtymiskäyrien (kuvat 33 ja 34) mukaan 45-60 min 

jäähtymisajalla teräkseen ei pitäisi muodostua metallienvälisiä yhdisteitä tai muita 

haitallisia erkaumia. Käyrien oikealle puolelle muodostuu alue, joilla haitallisia faaseja 

alkaa muodostua. 

 

 

Kuva 33. Outokumpu LDX2101 -lean duplexin jäähtymiskuvaaja. Vertailukohteena on 

myös muita duplex-teräksiä (Outokumpu Duplex stainless steels esite, 2010). 
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Kuva 34. UR2202 -lean duplexin jäähtymiskuvaaja. (Industeel UR2202 -esite, 2011). 

 

 

Ferriitin ja austeniitin määrä eivät kuitenkaan ole ainoita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

monipalkohitsauksessa iskusitkeyteen. Monipalkohitsausta suorittaessa tulee kiinnittää 

huomiota hitsausjärjestykseen ja syntyvien palkojen jäähtyessä syntyvään 

kiderakenteeseen. Alla on esitetty kolmesta eri hitsauskokeesta lasketut lämmöntuontien 

keskiarvot, mitatut ferriittipitoisuudet ja kokeissa saavutettujen iskusitkeyksien keskiarvot: 

 

X3-kokeessa Q(KA) = 1,87 kJ/mm, Ferriitti%-KA = 57,4%, sitkeydet W/H = 42/43 J 

X4-kokeessa Q(KA) = 1,89 kJ/mm, Ferriitti%-KA = 49,1%, sitkeydet W/H = 52/59 J 

Z1-kokeessa Q(KA) = 1,92 kJ/mm, Ferriitti%-KA = 45,2%, sitkeydet W/H = 14/71 J 

 

Vaikka kokeissa käytettiin samankaltaista lämmöntuontia ja ferriittipitoisuudet olivat 

lähellä optimia, ei kaikissa kokeissa saavutettu samanlaista iskusitkeyttä. Lisäaineen 

koostumus on yksi tekijä, joka on varmasti vaikuttanut iskusitkeyteen, mutta ei pysty 

yksinään selittämään suuria eroja. Jos tarkkaillaan esimerkiksi X4- ja Z1-kokeiden 

makrokuvia (kuva 25, sivu 58), voidaan havaita palkojen jähmettymisrakenteesta, että 

toisessa palkojen j hmett misrakenne on ”rikkoontunut” aina seuraavan hitsipalon 

lämpövaikutuksesta. Mikäli hitsipalko on liian korkea ja kapea, sen jähmettyessä dendriitit 

suuntautuvat suoraan hitsipalon keskelle, muodostaen yhden pitkittäisen jäähtymislinjan, 

jota pitkin murtuma pystyy helpommin etenemään. Kun taas hitsipalon muoto ei ole liian 

”s v ” ja seuraavat hitsipalot kohdistetaan hieman limittäin edelliseen hitsipalkoon 
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nähden, ei lopulliseen koko hitsin jähmettymisrakenteeseen muodostu liian selkeätä 

”reitti ” jota pitkin murtuma p st isi etenem  n. Ilmiö on hieman samankaltainen, kuin 

nopealla ja hitaalla hitsausnopeudella hitsattujen palkojen jähmettyminen (kuva 35). 

Kuvassa 36 on esitetty vielä X4-kokeessa tehty onnistunut hitsausjärjestys. 

 

 

Kuva 35. Dendriittien suuntautuminen hitaalla (b) ja nopealla (a) hitsausnopeudella (J. 

Martikainen, 2011) 

 

 

 

Kuva 36. X4-kokeen makrokuva. Toimiva hitsausjärjestys, jossa hitsipalot ovat 

tunkeutuneet edellisiin ja rikkoneet jäähtymisrakennetta. Perusaine UR2202. 
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Hitsiaineessa ei materiaalien kesken löytynyt kovinkaan suuria eroja, toisin kuin HAZ-

vyöhykkeellä. HAZ-vyöhykkeen rakenne eroaa hitsiaineesta siten, että austeniitti ja ferriitti 

ovat keskittyneet suurempiin rykelmiin. UR2202 -lean duplexilla ferriitissä olevat 

seosaineet ovat mahdollisesti suotautuneet kohti austeniittikiteitä, vähentäen ferriitin 

korroosionkestoa. Liian suuret ferriittiset alueet syöpyvät helpommin kuin alueet, joissa 

austeniitti rikkoo ferriittistä rakennetta. HAZ-vyöhykkeellä on havaittu selkeästi enemmän 

ferriittiä kuin hitsiaineessa. LDX2101 -lean duplexilla vastaavia ferriittialueita ei juuri 

havaittu. Tarkempia korroosiokokeita ei kuitenkaan pystytty projektin puitteissa tekemään, 

joten havaintoja ei voida pitää merkittävinä. 

 

Erot seosainepitoisuuksissa näillä kahdella perusaineella ovat varsin pieniä, lukuun 

ottamatta LDX2101:ssä runsasta 4,9 % mangaania (UR2202:ssa 1,87 % Mn). Mangaani 

vaikuttaa duplex-teräksissä ainakin typen liukenevuuteen, mikä saattaa osittain selittää 

austeniitin rakennetta ja määrää HAZ-vyöhykkeellä. HAZ-vyöhykkeellä tapahtuneet 

muutokset eivät ole vaikuttaneet kovin negatiivisesti ainakaan iskusitkeyteen, sillä kaikki 

koekappaleet (paitsi Z2) läpäisivät iskukokeet HAZ-vyöhykkeeltä testattuna. 

 

Hitsattavan railon ollessa leveä, hitsin paikalliseen koostumukseen voi vaikuttaa 

huomattavasti hitsausprosessin sekoittumisaste. Kun käytettävä lisäaine on selkeästi 

yliseostettua, hitsin keskelle tulee perusainetta seostetumpi koostumus, kun taas hitsin 

reunoilla perusaine sekoittuu enemmän hitsiaineeseen. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Lean duplex -teräkset ovat hyvin hitsattavia, kunhan käytetty hitsausprosessi on hyvin 

kontrolloitavissa ja hitsaus pystytään valmistelemaan huolellisesti. Duplex-terästen 

hitsaaminen poikkeaa varsinkin lämmöntuonnin osalta monista muista ruostumattomista 

teräksistä ja on tärkeää painottaa hitsaajille oikeiden hitsausarvojen käyttöä hitsaamisessa. 

 

Niukkaseosteisemmille lean duplex -teräksille on huomattavan vaikeaa saada täytelanka- ja 

jauhekaarihitsauksella kunnollista tunkeumaa. Tästä johtuen, varsinkin paksumpia levyjä 

X-railoon hitsattaessa suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota railonvalmistukseen. 

Railonvalmistuksessa tärkein tekijä on railon juuripinnan mittatarkkuus. Tehtyjen kokeiden 

perusteella voidaan suositella 1 mm juuripintaa ja läpipalamisen estämiseksi keraamisen 

juurituen käyttöä. Tunkeuman ja palkomäärien vähentämiseksi harkittiin myös 

epäsymmetristä railoa, jolla saataisiin toiselta puolen parempaa tunkeumaa, mutta kokeissa 

havaittiin, että jo pieni ero palkojen määrässä levyn eri puolilla johtaa muodonmuutoksiin 

hitsattavissa levyissä. On siis hyvin tärkeää pitää paksuilla duplex-levyillä hitsausliitos 

symmetrisenä. Muodonmuutoksista voi aiheutua liitettäviin kappaleisiin sovitusvirheitä, 

jotka vielä korostuvat säiliönhitsauksessa suurilla hitsattavilla kappaleilla. Kun hitsausrailo 

on saatu hyvin valmistettua, siihen ei tule poikkeamia ja kun hitsaustapahtuma on stabiili, 

juuripalon hitsaaminen on huomattavasti varmempaa. Huolellinen hitsauksen valmistelu 

tulee viime kädessä nopeammaksi ja halvemmaksi, kuin hitsien avaaminen ja korjaaminen 

jälkeenpäin, varsinkin kun duplex-terästen hiominen on varsin hidasta ja hankalaa. 

Railonvalmistuksen tarkkuus on myös edellytys hitsauksen automaation lisäämiselle, mikä 

voisi olla yrityksessä aiheellista. 

 

Vakiojännitteellä saadaan aikaan jatkuva ja tasainen hitsiaineentuotto ja vakiovirta-

asetuksella tasainen tunkeuma. Mikäli hitsauslaitteistoa päivitetään, vakiovirtahitsaaminen 

voisi olla hyvä keino varmistaa pohjapalkojen hitsaamisen sujuvuutta. Vakiovirta-

asetuksella hitsausvirta pysyy samana, kun taas jännite ja langansyöttönopeus vaihtelevat. 

 

Myös vakiojänniteasetuksella hitsattaessa hitsaustapahtuman kontrolloitavuus ja tasaisuus 

on tärkeää. Vapaalangan pituutta tulee mitata ja säätää joka palkokerrosta varten, jotta 

saadaan varmistettua tasainen virta ja vakaa valokaari. Vakiojänniteasetuksella juuripalon 
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hitsaamiseen käytettiin pienempää jännitettä tunkeuman parantamiseksi. Jännitteen määrä 

vaikuttaa hitsipalon muotoon siten, että suuremmalla jännitteellä saatava hitsipalko on 

leveämpi. Täyttöpalkoihin käytettiin suurempaa jännitettä tuottavuuden parantamiseksi. 

Joissain tapauksissa pintapalkoja hitsattiin myös pienemmällä jännitteellä, ettei hitsisula 

leviä liikaa railon ulkopuolelle levyn pinnalle. Tarkempia hitsausarvoja on esitelty 

liitteessä 1. 

 

Viafin Terästorni Oy:n tällä hetkellä käyttämä lisäaine antoi hyväksyttäviä tuloksia 

iskusitkeyden suhteen, joten tästä voidaan päätellä, että tärkein tekijä iskusitkeyden 

varmistamisessa on itse hitsausprosessin kontrollointi. Juuripalkojen hitsaamiseen jännite 

oli testeissä 26 V ja hitsausnopeudelle 45 cm/min osoittautui sopivaksi arvoksi. 

Täyttöpalkoihin 30 V jännitteellä saadaan parempi tuottavuus ja hitsisula levittymään 

tasaisemmin koko railoon. Mikäli täyttöpalkoja tulee useampia, lanka tulisi kohdistaa siten, 

että hitsipalot muodostuvat hieman limittäin. Pintapalkojen hitsaamiseen voidaan taas 

käyttää 26 V jännitettä tarvittaessa, ettei hitsisula leviä liikaa railon ulkopuolelle ja että 

päällekkäisten hitsipalkojen sekoittuminen korostuu. Täyttö- ja pintapaloissa 

hitsausnopeutta tulee säätää niin, ettei lämmöntuonti putoa kovin paljoa. Pohjapalkoja 

hitsattaessa hitsausnopeus ei saa olla liian pieni, jolloin valokaari jää palamaan hitsisulan 

päälle. Kannattaa myös huomioida, että pienemmällä jännitteellä myös täyttöpalot 

saattaisivat tunkeutua enemmän ja sekoittaa jäähtymisrakennetta paremmin. Kokeissa eri 

palkokerrosten lämmöntuonti vaihteli noin 1,7 – 2 kJ/mm välillä. 

 

Jatkokehitystä varten yrityksessä tulisi pohtia mahdollisuuksia lisätä hitsauksen 

automaatiota, mutta se edellyttää railonvalmistuksen kehittämistä. Ohuemmille levyille 

railonvalmistukseen voisi harkita plasmaleikkausta ja hiomalla viimeistelyä. Terminen 

leikkaaminen on looginen vaihtoehto, kun käsitellään teräksiä, joiden koneistaminen ja 

hiominen ovat suuresta lujuudesta johtuen aikaa vievää ja hankalaa. Plasmaleikkausta 

varten leikkausasemaa tulisi kehittää siten, että suuremmilla levyillä vaihtelut pinnan 

tasaisuudessa eivät haittaisi leikkausta, tai vaihtoehtoisesti hankkia 

plasmaleikkauslaitteistoon jonkinlainen seurantalaite, joka tunnistaa vaihtelut 

suutinetäisyydessä. Kaikkein paksuimmille levyille plasmaleikkaus ei ole järkevä 

vaihtoehto, joten niiden railonvalmistuksen ulkoistaminen saattaisi olla kokonaisuudessaan 

edullisin ratkaisu. 
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Automaation lisäämiseksi kaikki jalkoasennossa suoritettavat hitsit kannattaisi hitsata 

jauhekaarella, tai vaihtoehtoisesti MAG-täytelankahitsausta käytettäessä mekanisoida 

hitsausprosessi täysin. Yrityksessä hitsattavien säiliöiden valmistusmenetelmät vaihtelevat 

paljon erilaisista ja erikokoisista säiliöistä johtuen. Mekanisointia varten tulisi pohtia 

vaihtoehtoja jauhekaarihitsauksen lisäämiseksi, esimerkiksi olisiko säiliöitä mahdollista 

jatkaa vaaka-asennossa niin, että liitoksen sovite saataisiin tehtyä varmasti. Tässä 

tapauksessa voitaisiin harkita säiliöiden tukemista sisäpuolisilla jäykistesauvoilla. Mikäli 

säiliöiden sisäpuolisessa hitsauksessa jauhekaarihitsauspuomi ei yletä kunnolla sisälle, 

kannattaisi harkita jauhekaarihitsaustraktorin hankkimista, jota pystyisi tarpeen vaatiessa 

ottamaan käyttöön myös muuhun hitsaamiseen. Säiliönhitsaamisessa jauhekaaritraktorin 

käyttäminen sisäpuolisiin hitseihin on varsin yleinen käytäntö. Jauhekaaritraktori voitaisiin 

tällöin myös ottaa käyttöön mankeloitavaksi menevien duplex-levyjen pohjapalkojen 

hitsauksessa, jos siihen saataisiin vakiovirtahitsaukseen soveltuva virtalähde. 

 

Liitteessä 5 on esitetty pWPS, jolla hitsausta voidaan lähteä kehittämään. Kyseinen pWPS 

on tehty EN 1.4062 -materiaalille (UR2202), mutta samoja hitsausarvoja voidaan soveltaa 

myös EN 1.4162 -lean duplexille (LDX2101). Ohjeessa esitetyillä hitsausarvoilla on saatu 

hitsattua vakiojänniteasetuksella sellainen päittäisliitos, joka on läpäissyt 

iskusitkeyskokeet. Hitsauksia suoritettaessa tulee myös korostaa täyttöpalkojen limittäin 

kohdistamista ja ainakin vakiojännitteellä hitsattaessa vapaalangan mittaamista. Kokeita ei 

ehditty toistaa kehitysprojektin aikana, joten hitsausohjeita laatiessa kokeiden uusiminen 

voi olla aiheellista oikeiden hitsausarvojen varmistamiseksi. 

 

Mikäli vakiovirtahitsaamista halutaan kokeilla pohjapalkojen hitsaamisessa, käytettävän 

jännitteen tulee olla vähintään sen amplitudin (noin 5V) verran alempana tunkeuman 

varmistamiseksi. Jatkokokeessa 26 V jännite vakiovirta-asetuksella ei saanut aikaan 

kunnollista tunkeumaa, mutta 20 V jännite tuotti vastaavasti loistavan pohjapalon. 

Hitsausnopeuden tulee olla myös hieman suurempi pohjapalkojen hitsaamisessa; 50 

cm/min osoittautui hyväksi arvoksi. Vakiovirtahitsaamisessa kannattaisi myös kokeilla 

isommalla juuripinnalla hitsaamista, jolloin voitaisiin hitsata ilman juuritukea. Vakiovirta-

asetuksella hitsattaessa tunkeuma on tasaisempi kuin vakiojännitteellä ja tällöin 

pohjapalkojen hitsaamisessa sulkeumien riski on pienempi. 
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Kehityskohteita yrityksessä ovat: 

- Railonvalmistuksen tarkkuus 

- Automaation lisääminen 

o Jauhekaarihitsausta voisi ottaa laajempaan käyttöön.  

o Säiliöiden sisäpuolelta hitsaamiseen voisi harkita jauhekaaritraktoria 

 Uudemmilla laitteilla on myös mahdollisuus hitsata vakiovirralla 

o MAG-täytelankahitsauksessa mekanisoinnin lisääminen (Railtrackit) 

- Lean duplex -terästen hitsausohjeiden päivittäminen (automaation lisäämisen 

myötä) ja hitsausohjeiden arkistointi 

- Jäähtymisajan, välipalkolämpötilan ja vapaalangan mittaaminen hitsauksessa 

- Juurituen käyttömahdollisuudet, hitsausaseman päivittäminen 

- Ferriitin mittaus laadunvarmistuksessa 

- Hitsaajien koulutus railtrackien käyttöön, sekä duplex-terästen hitsaamiseen 

 

Näiden kehityskohteiden lisäksi kehitysprojektin aikana nousi esille muita ideoita, joista 

saattaisi olla hyötyä yrityksen hitsaustoiminnassa. Monilankahitsaus voisi olla erittäin hyvä 

tapa lisätä hitsauksen tuottavuutta, varsinkin paksumpien levyjen hitsaamisessa. 

Jauhekaarihitsauksessa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tandem- tai twin-

monilankahitsausta. Paksumpien terästen hitsaamiseen käytetään monesti myös 

kapearailotekniikkaa, jolloin railotilavuus ja hitsiaineen kulutus vähenevät merkittävästi. 

Yrityksessä hitsataan myös sekaliitoksia, joiden metallurgiaan ei pystytty tämän projektin 

aikataululla puuttumaan. Yrityksen aiemman hitsauskokemuksen perusteella voisi olla 

myös aiheellista tutkia vaaka-, pysty- ja jalkoasennossa hitsaamisen vaikutusta liitoksen 

iskusitkeyteen ferriitin määrän, lämmöntuonnin ja jäähtymisrakenteen kautta. 

 

Ideoita jatkotutkimukseen: 

- Hitsauksen tuottavuuden lisäys 

O Monilankahitsaus 

O Kapearailohitsaus 

O Vakiovirtahitsaus (CC SAW) 

- Duplex- ja ”mustien” ter sten sekaliitokset 

- Hitsausasennon vaikutus lämmöntuontiin ja jäähtymisrakenteeseen 

- Standardien päivittäminen uudemmille duplex-laaduille 
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LIITE 1 

Kokeiden hitsausparametreja 

  MAG-Koe1 (V1) MAG-Koe2 (V2) 
MAG-Koe3 
(v3) 

MAG-Koe4 
(v4) 

Jännite U 24,5 V 24,5 V 23,5 - 23 V 24,5 V 

Virta I 160-170 A 160-170 A 160-170 A 160-170 A 

Hitsausnopeus ~160 mm/min ~160 mm/min ~160 mm/min   

Langansyöttö 7,8 m/min 7,8 m/min 7,8 m/min 7,7 m/min 

Juurituki Ei Ei Ei Ei 

Railo ja kulma V, 60 V, 60 V, 80, jyrsitty V, 80, jyrsitty 

Juuripinta 3-2 mm 3-2 mm 2 mm vajaa 2 mm 

Ilmarako 1,5-2 mm 2,5 - 3 mm 3 mm 3 mm 

Tulos Vajaa juuri Vajaa juuri OK Paloi läpi 

       MAG-Koe5 (V5) MAG-Koe6 (x1)     

Jännite U 24,5 V 23,8 -24,5 V     

Virta I 160-170 A 160-170 A     

Hitsausnopeus 155 mm/min 
(21) 
~130mm/min     

Langansyöttö 7,7 m/min 7,8m/min     

Juurituki Kyllä ei     

Railo ja kulma V, 80, jyrsitty X, 90, jyrsitty     

Juuripinta 2,1 mm 2 mm     

Ilmarako 2,7 mm 2,7 mm     

Tulos OK Alkuun läpi, lop.     

  
 

vajaa juuri     
  

Koe X2 (SAW) 1 2 3 4 

Jännite U 26V 31V 25V 30 

Virta I ~500A ~500A ~500A ~500A 

Hitsausnopeus 50 cm/min 
45 
cm/min 

50 
cm/min 

40 
cm/min 

Langansyöttö ?  ? ? ? 

Juurituki Kyllä ei ei ei 

Railo ja kulma X, 90       

Juuripinta 3mm       

Ilmarako 0mm       

Tulos Vajaa hyvä Vajaa Hyvä  

   juuri Pinta  juuri  Pinta 

Q (kJ / mm) 1,56 2,067 1,5 2,25 
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Koe X3 (LDX) 1 2 3 4 5 6 

Jännite U (V) 26 30 30 26 30 30 

Virta I (A) 
alle 
500 500 500 450 500 500 

Hitsausnopeus 
(cm/min) 45 50 45 40 45 45 

Langansyöttö [7]           

Juurituki Kyllä           

Railo ja kulma X, 90           

Juuripinta 2 mm           

Ilmarako 0 mm           

Tulos             

              

Q (kJ / mm) 1,664 1,8 2 1,75 2 2 
 

Koe X4 (2202) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jännite U (V) 26 30 26 
25-
26 26 30 26 26 

Virta I (A) 500 500 500 500 500 500 500 500 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 45 45 50 45 40 40 40 40 

Langansyöttö [7]               

Juurituki kyllä               

Railo ja kulma X, 90               

Juuripinta 2 mm               

Ilmarako 0 mm               

Tulos                 

                  

Q (kJ / mm) 1,73 2 1,56 1,73 1,95 2,25 1,95 1,95 
 

Koe X5 (SAW) 1 2 3 4 5 

Jännite U (V) 26 30 30 26 30 

Virta I (A) 500 500 500 500 500 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 45 40 50 45 40 

Langansyöttö           

Juurituki kyllä         

Railo ja kulma x, 90         

Juuripinta 1 mm         

Ilmarako 0 mm         

Tulos           

            

Q (kJ / mm) 1,73 2,3 1,8 1,73 2,3 
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Koe Y1 (2202) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jännite U (V) 26 30 30 30 26 30 26 26 

Virta I (A) 500 500 500 500 450 500 500 500 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 45 40 40 40 45 40 40 40 

Langansyöttö [7]               

Juurituki Kyllä               

Railo ja kulma X, 90               

Juuripinta 2 mm               

Ilmarako 0 mm               

Tulos                 

                  

Q (kJ / mm) 1,73 2,25 2,25 2,25 1,56 2,25 1,95 1,95 
 

Koe Y2 (2202) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jännite U (V) 26 30 26 26 26 30 26 27 

Virta I (A) 500 500 500 500 500 500 500 500 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 45 40 40 40 45 40 40 40 

Langansyöttö [7]               

Juurituki Kyllä               

Railo ja kulma X, 90               

Juuripinta 2 mm               

Ilmarako 0 mm               

Tulos                 

                  

Q (kJ / mm) 1,73 2,25 1,95 1,95 1,73 2,25 1,95 2 
*LANKA OK Autrod 
2205 

   
 

   

Koe Y3 (LDX) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jännite U (V) 26 30 30 26 26 30 26 26 

Virta I (A) 450 450 500 450 500 500 500 500 

Hitsausnopeus (cm/min 40 40 40 45 45 45 40 40 

Langansyöttö [7]               

Juurituki Kyllä               

Railo ja kulma X, 90               

Juuripinta 1 mm               

Ilmarako 0 mm               

Tulos   VL             

    
25 
mm             

Q (kJ / mm) 1,75 2,025 2,25 1,56 1,73 2 1,95 1,95 
*VL = Vapaalanka 
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Koe Z1 (LDX) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jännite U (V) 27 30 27 30 27 30 27 27 

Virta I (A) 400 400 400 400 400 400 400 400 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Langansyöttö [8]               

Juurituki kyllä               

Railo ja kulma x, 90               

Juuripinta 1 mm               

Ilmarako 0 mm               

Tulos                 

                  

Q (kJ / mm) 1,85 2,05 1,85 2,05 1,85 2,05 1,85 1,85 
*LANKA OK Autrod 
2307 

         

Koe Z2 (2202) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jännite U (V) 27 30 30 27 27 27 30 30 27 

Virta I (A) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Hitsausnopeus 
(cm/min) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Langansyöttö [8]                 

Juurituki kyllä                 

Railo ja kulma x, 90                 

Juuripinta 2 mm                 

Ilmarako 0 mm                 

Tulos                   

                    

Q (kJ / mm) 1,85 2,05 2,05 1,85 1,85 1,85 2,05 2,05 1,85 
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LIITE 2 

 MAG-hitsauskokeiden kuvia 

 

Kokeen V5 valmistelua: silloitushitsit ja keraaminen juurituki. 

 

Kokeen V5 pohjapalko päältä 

 

Kokeen V5 pohjapalko alta 
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LIITE 3  

Iskusauvojen murtopintoja 

 

Alhaalla esitettynä iskukokeiden keskiarvot. X:llä, Y:llä ja Z:lla merkittyjen kokeiden 

lisäaineet samassa järjestyksessä ovat OK Autrod 2209, 2205 ja 2307. 

Iskusitkeys, KA @-20C [J] 
X3 
(1.4162) 

X4 
(1.4062) 

Y3 
(1.4162) 

Y2 
(1.4062) 

Z1 
(1.4162) 

Z2 
(1.4062) 

Hitsi 42 52 33 31 14 32 

HAZ 43 59 76 61 71 27 
 

Kokeissa merkatut iskusauvat x.1-x.3 ovat hitsiaineesta ja x.4-x.6 ovat HAZ-vyöhykkeeltä. 
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LIITE 4 

ISKUKOEPÖYTÄKIRJAT 
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