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SYMBOLI-JA LYHENNELUETTELO

A-sarja

3 mm levyjen pienaliitos WiseThin+TM-toiminnolla

B-sarja

3 mm levyjen pienaliitos 1-MIG-toiminnolla

C-sarja

2 mm levyjen pienaliitos WiseThin+TM-toiminnolla

D-sarja

2 mm levyjen pienaliitos 1-MIG-toiminnolla

E

Hitsausenergia [kJ/mm], Energia [kJ]

I

Hitsausvirta [A]

k

Terminen hyötysuhde hitsauksessa

Q

Lämmöntuonti [kJ/mm]

s

Hitsin pituus [mm]

t

Aika [s; ms]

U

Jännite [V]

v

Hitsausnopeus [mm/s; cm/min]

1-MAG

Kemppi Oy:n kehittämä synerginen MIG/MAG-hitsaus-toiminto

a-mitta

Pienahitsin sisään piirretyn tasakylkisen kolmion korkeus

C

Kylmämuovattava

CO2

Hiilidioksidi

DT

Destructive testing, rikkova aineenkoetus

EN

European standard, Euroopan standardisoimisjärjestön tunnus

ET

Eddy current testing, pyörrevirtatarkastus

MC

Termomekaanisesti valssattu (M) ja kylmämuovattava (C)

MAG-hitsaus

Metallikaasukaarihitsaus käyttäen aktiivista suojakaasua (Metal Active
Gas)

MIG-hitsaus

Metallikaasukaarihitsaus käyttäen inerttiä suojakaasua (Metal Inert Gas)

MT

Magnetic particle testing, magneettijauhetarkastus

NDT

Non destructive testing, rikkomaton aineenkoetus

PB

Hitsausasento: alapienahitsaus

PT

Penetrant testing, tunkeumanestetarkastus

RT

Radiographic testing, radiografinen tarkastus

TIG

Volframi-inerttikaasukaarihitsaus (Tungsten inert gas)
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UT

Ultrasonic testing, ultraäänitarkastus

VT

Visual testing, silmämääräinen tarkastus

131

MIG-hitsauksen numerotunnus

133

MIG-metallitäytelankahitsauksen numerotunnus

135

MAG-hitsauksen numerotunnus

138

MAG-metallitäytelankahitsauksen numerotunnus
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1 JOHDANTO

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa konetekniikan
osastolla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana Kemppi Oy:n toimeksiantona. Työssä
selvitetään WiseThin+TM-toiminnon etuja ohutlevyjen hitsauksessa verrattuna perinteiseen
MAG-lyhytkaarihitsaukseen.
1.1 Työn taustaa
Hitsaaminen on kaikkein yleisin metallien liittämismenetelmä. Kappaleiden liittäminen
toisiinsa hitsaamalla perustuu lämpöön ja/tai puristukseen, minkä ansiosta kappaleet liittyvät
toisiinsa. Tässä työssä käytettävät hitsausprosessit kuuluvat kaarihitsausprosesseihin, joissa
liittäminen perustuu perusaineen sulamiseen lämmön vaikutuksesta valokaaren avulla.
(Lukkari, 2002, s. 11–13; Kemppi Oy, 2013a.)

Digitaalitekniikan ja virtalähteiden kehittyminen on mahdollistanut hitsausprosessien entistä
tarkemman hallinnan ja toiminnot saadaan kohdennettua paremmin asiakkaan tarpeisiin.
Hyvänä esimerkkinä tästä kehityksestä on Kemppi Oy:n Wise-tuoteperhe, joka sisältää
modifioituja ratkaisuja eri materiaaleille, aineenpaksuuksille ja erilaisiin asentohitsauksiin.
Uusin Wise-hitsaustoiminto on WiseThin+TM, joka on suunniteltu erityisesti ohuiden levyjen
hitsaukseen. (Kemppinen, 2011, s. 27–28; Kumpulainen, 2013, s. 33.)
1.2 Työn tavoite ja rajaus
Työssä tutkittiin pystytäänkö WiseThin+TM-hitsaustoiminnon avulla pienentämään
hitsauksen

lämmöntuontia

ja

vähentämään

roiskeiden

määrää.

Hitsauskokeissa

suojakaasuna käytettiin puhdasta hiilidioksidikaasua. Modifioitua prosessia verrattiin MAGlyhytkaarihitsaukseen.

Työ

rajattiin

materiaaleina

keskittymään
käytettiin

ohuiden

teräksiä,

aineenpaksuuksien

joiden

myötölujuudet

hitsaukseen.
olivat

Hitsattavina

lähellä

yleisten

rakenneterästen lujuuksia, noin 235 -420 MPa. Hitsaustestit tehtiin kahdelle eri
aineenpaksuudelle

alapienahitsauksena

(PB).

Hitsatuille

kappaleille

ei

suoritettu
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silmämääräisen tarkastuksen ja makrohietutkimuksen lisäksi muita NDT-tai DTtarkastuksia.

1.3 Työn rakenne ja menetelmät
Työ

koostuu

teoriaosuudesta

ja

käytännön

tutkimusosuudesta.

Teoriaosa

on

kirjallisuuskatsaus lyhytkaarihitsauksesta, Kemppi Oy:n Wisethin+TM-prosessista ja
hiilidioksidin vaikutuksista suojakaasuun. Teoriaosassa selvitetään myös tarpeelliset
laskukaavat sekä NDT-ja DT-menetelmät.

Tutkimusosuudessa käsitellään ohutlevyjen koehitsauksia, jotka suoritettiin mekanisointia
apuna käyttäen Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsauslaboratoriossa. Mekanisoinnin
avulla lämmöntuonnin ja hitsausnopeuden mittaukset olivat helpommin toteutettavissa ja
varmistettavissa kuin tavallisessa käsinhitsauksessa. Hitsaustapahtumaa havainnointiin
hitsauksen aikana ja hitsatuista kappaleista otettiin kuvia roiskeiden laskentaa varten.
Hitsatuista koekappaleista valmistettiin myös makrohiet, joiden avulla varmistettiin a-mitan
ja tunkeuman olevan vaatimusten mukaiset. Lopuksi työssä on yhteenveto, jossa työn
tärkeimmät tulokset kootaan yhteen.

1.4 Kemppi Oy
Kemppi Oy on tunnettu kaarihitsauslaitteiden ja hitsausratkaisujen tarjoaja, jolla on jo yli 60
vuoden kokemus hitsauksen sovelluksista. Yritys työllistää yli 600 henkilöä Suomessa ja
maailmalla. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Asikkalassa ja Lahdessa, jossa sijaitsee
myös yrityksen pääkonttori. Yksi tuotantolaitos sijaitsee lisäksi Intiassa. Suurin osa Kemppi
Oy:n tuotteista menee kansainvälisille markkinoille noin 70 eri maahan. (Kemppi Oy,
2013b.)
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2

MODIFIOITU

MIG/MAG-LYHYTKAARIHITSAUS

WISETHIN+TM-

MENETELMÄLLÄ

Tässä tutkimuksessa käytettävät hitsausprosessit ovat MAG-lyhytkaarihitsaus ja siitä
modifioitu WiseThin+TM-hitsaus, joka on erityisesti ohuiden aineenpaksuuksien hitsaukseen
soveltuva hitsausmodifikaatio. Koehitsauksissa käytetään suojakaasuna hiilidioksidia, joka
on erityisen haasteellinen kaasu hitsin roiskeisuuden kannalta. Hiilidioksidin vaikutukset
hitsaukseen selvitetään tässä teoriaosuudessa.

2.1 MIG/MAG-hitsaus
MIG/MAG-hitsaus kuuluu kaarihitsausprosessien ryhmään, jonka standardin SFS-EN ISO
4063 mukaiset tunnukset umpilangalla hitsatessa ovat 131 MIG-hitsaukselle ja 135 MAGhitsaukselle. Hitsausprosessissa hitsilangan ja hitsattavan kappaleen väliin muodostuva
valokaari palaa (kuva 1) suojakaasun suojaamana ja lisäainelanka siirtyy hitsauspistoolin
läpi hitsisulaan. Lisäainepisaroiden siirtymiseen hitsisulaan vaikuttavat useat voimat, joista
suurin vaikutus on sähkömagneettisella pinch-voimalla. Hitsauslangan koskettaessa
työkappaletta muodostuu oikosulku, minkä seurauksena syntyy valokaari langalla
kosketetun työkappaleen ja lisäainelangan välille. Oikosulun aikana virta suurenee, jolloin
lisäainelanka sulaa ja höyrystää. (Lukkari, 2002, s. 158–159; s. 257; SFS-EN ISO 4063.)

Kuva 1. MIG/MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 159).
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Hitsaus on joko MIG-tai MAG-hitsausta riippuen siitä käytetäänkö inerttiä vai aktiivista
suojakaasua. Jos käytetään aktiivista suojakaasua hitsauksessa, kyseessä on MAG-hitsaus,
jota käytetään pääasiassa terästen hitsaukseen. Aktiivinen suojakaasu reagoi hitsisulassa
olevien aineiden kanssa ja aktiivisia suojakaasuja ovat argonin, hapen ja hiilidioksidin
kaasuseokset tai puhdas hiilidioksidi. Inerttejä kaasuja ovat argon ja helium tai niiden
kaasuseokset. Inerttillä suojakaasulla hitsatessa kyseessä on MIG-hitsaus, jossa suojakaasu
ei reagoi hitsiaineen kanssa. MIG-hitsausta käytetään ei-rautametallien kuten alumiinien
hitsaukseen. Valtaosa hitsauksesta on MAG-hitsausta, vaikka usein puhutaankin MIGhitsauksesta. (American Welding Society, 1999, s. 10; Lukkari, 2002, s. 167–169; Kemppi,
2013a.)

2.2 Lyhytkaarihitsaus
MIG/MAG-hitsauksen kaarityypit jaetaan lyhyt-, seka- ja kuumakaareen. Kaarityypin
muodostumiseen vaikuttavat eniten virta-ja jännitearvot. Lisäaineen siirtyminen on joko
pisaramaista tai suihkumaista riippuen kaarityypistä. Näistä kaarityypeistä lyhytkaarta
käytetään lähinnä ohutlevyjen ja juuripalkojen hitsauksessa. (American Welding Society,
1999, s. 11; Lukkari, 2002, s. 167–170.)

Lyhytkaarihitsauksessa lisäaine siirtyy hallitusti oikosulkujen (kuva 2) avulla hitsisulaan.
Oikosulun tapahtuessa jännite laskee lähelle nollaa volttia ja virran arvo puolestaan
suurenee, jolloin metallin pintajännityksen ja magneettisten voimien yhteisvaikutus irrottaa
yksittäisen pisaran lisäainelangan päästä hitsisulaan. Pisaran irrottua langasta, valokaari
syttyy ja jännite nousee nopeasti sekä virta alkaa laskea. Pienien virta-ja jännitearvojen
ansiosta hitsisula on pieni ja se jähmettyy nopeasti. Oikosulkusiirtymisten määrä voi
vaihdella muutamista kymmenistä jopa satoihin kertoihin sekunnissa. (American Welding
Society, 1999, s. 11; Lukkari, 2002, s. 169–169.)
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Kuva 2. Lyhytkaarihitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 168).
2.3 WiseThinTM
WiseThinTM kuuluu Kemppi Oy:n kehittämään WiseTM-tuoteperheeseen, mikä sisältää
hitsaustoimintoja erilaisiin hitsaavan teollisuuden tarpeisiin. WiseThinTM on modifioitu
MIG/MAG-lyhytkaariprosessi

manuaaliseen

ja

mekanisoituun

hitsaukseen

sekä

robottihitsaukseen. Toimintaperiaatteeltaan WiseThinTM perustuu samaan tekniikkaan kuin
WiseRootTM, joka on tarkasti virtaohjattu modifioitu MAG-lyhytkaariprosessi juuripalkojen
hitsaukseen. WiseThinTM käytetään pääasiassa ohuiden teräslevyjen hitsauksessa ja
hitsausprosessina WiseThinTM kuuluu standardin SFS-EN ISO 4063 mukaisesti luokkiin
131, 133, 135 ja 138. (Kemppinen, 2011, s. 27.)
WiseThinTM-toiminnossa hitsausvirran vaiheet voidaan jakaa oikosulku-ja valokaarivaiheen
virrannousuvaiheisiin. Ennen varsinaista ensimmäistä virrannousuvaihetta hitsausvirrassa
on lyhyt

virtapiikki,

jonka seurauksena

lisäainelanka ottaa

kiinni

hitsisulaan.

Oikosulkuvaiheen eli ensimmäisen virrannousuvaiheen aikana lisäainetta siirtyy hitsisulaan,
jonka jälkeen toisessa virrannousuvaiheessa virtaa nostetaan nopeasti ja pidetään hetki
säädetyllä tasolla. Peräkkäisten virrannousuvaiheiden jälkeen virta pienenee asetetulle
pohjavirtatasolle. (Kemppinen, 2011, s. 27.)
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Oikosulku-ja valokaarivaiheessa tapahtuvat seuraavat asiat (Kemppi Oy, 2013c, s. 13):
Oikosulkuvaiheen eli ensimmäisen virrannousun aikana
•

lisäainelanka koskettaa hitsisulaa

•

hitsausvirta nousee nopeasti, mikä aiheuttaa langan kärjen irtikuroutumisen

•

pisara irtoaa ja siirtyy hitsisulaan.

Valokaarivaiheen eli toisen virrannousuvaiheen aikana
•

lisäainelanka sulaa

•

lanka ja railopinnat kuumenevat

•

hitsisula muotoutuu

•

virta laskee lopuksi pohjavirtatasolle.

WiseThinTM-toiminnon virtakäyrä noudattaa samaa virran aaltomuotoa kuin WiseRootTMtoiminto, joka eroaa tavallisesta lyhytkaarihitsauksesta kuvan 3 osoittamalla tavalla.
Lyhytkaarihitsauksessa lisäainepisara irtoaa virran arvon ollessa suuri ja tämän jälkeen virta
pienenee hitaasti ennen valokaarivaiheen päättymistä ja uuden oikosulun alkamista.
WiseThinTM-toiminnon pisara irtoaa virran alhaisella arvolla, mikä takaa lisäaineen
pehmeämmän siirtymisen hitsisulaan. Seuraavassa valokaarivaiheessa WiseThin+TMtoiminto laskee tarvittavan korotuksen valokaarelle ja katkaisee virran nopeasti ennalta
asetetulle tasolle ennen seuraavaa oikosulkuvaihetta. Virran oikea-aikaisen laskun ja nousun
ansiosta ylimenokohta oikosulusta valokaareen on roiskeeton. (Kemppinen, 2011, s. 27.)

Kuva 3. WiseRootTM-toiminnon ja normaalin lyhytkaarihitsauksen (katkoviiva, short arc
process) virtakäyrät lisäainepisaran siirtyessä hitsisulaan (short circuit period =
oikosulkuvaihe, arc period = valokaarivaihe) (Kemppi Oy, 2013c, s. 6).
WiseThinTM-toiminnossa lämmöntuonti on alhaista, mikä vähentää muodonmuutoksia ja
mahdollistaa ohuiden aineenpaksuuksien ja lujien terästen hitsauksen. Hitsausvirtalähteen
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virta-ja jänniteparametreja ohjataan digitaalisesti, jolloin hitsausprosessin ohjaus on
tarkempaa. Muita WiseThinTM-toiminnon etuja ovat asentohitsausominaisuudet, roiskeiden
vähyys ja vähäinen jälkityön tarve. (Kemppinen, 2011, s. 28.)
2.4 WiseThin+TM
WiseThinTM on virtaohjattu toiminto ja WiseThin+TM on jänniteohjattu toiminto.
WiseThin+TM perustuu samaan tekniikkaan kuin WiseTM-tuoteperheen WiseRoot+TMtoiminto, jossa jännitettä mitataan erittäin tarkasti ja sen perusteella ohjataan virran
suuruutta. Jännitteen mittauksessa apuna on ns. ”mittakarva” (kuva 4), jota käytetään
maadoituskaapelin tavoin. (Kumpulainen, 2013, s. 33–34.)

Kuva 4. WiseThin+TM-toiminnossa käytettävä mittakarva.

Yhden oikosulun aikana (kuva 5) virtalähde tunnistaa oikosulun, minkä jälkeen lisäämällä
virtaa lisäainepisara saadaan kuroutumaan hallitusti lisäainelangan päästä. Tarkan
jännitemittauksen perusteella virta lasketaan alas ennen lisäainepisaran irtoamista ja
oikosulun vapautumista. Alhaisen virran ansiosta lisäaineen siirtyminen hitsisulaan on vakaa
ja roiskeeton. Oikosulun jälkeen virtaan muodostuu ns. muotoilupulssi, jonka tarkoitus on
tuoda hitsisulaan lämpöä ja muotoilla hitsisulaa. (Kumpulainen, 2013, s. 33.)
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Kuva 5. WiseThin+TM-toiminnon virran I ja jännitteen U käyttäytyminen yhden oikosulun
aikana (mukaillen Kumpulainen, 2013, s. 33).

2.5 Hiilidioksidi suojakaasuna MIG/MAG-hitsauksessa
Suojakaasu suojaa hitsaustapahtumaa muun muassa hapen ja typen haittavaikutuksilta sekä
mahdollistaa valokaaren palamiselle suotuisat olosuhteet. Ympäröivä ilma hapettaa sulaa
metallia ja sen ympäristöä, jos ilma pääsee suoraan kosketukseen sulan metallin kanssa.
Hitsiin voi aiheutua lisäksi huokoisuutta ilman typen ja kosteuden vaikutuksesta. (AGA,
2013, s. 5-6; Lukkari, 2002, s. 197.)

Suojakaasun

koostumus

vaikuttaa

aineensiirtymistapaan

sulasta

hitsiainelangasta

hitsisulaan, mikä puolestaan vaikuttaa hitsauksessa syntyvien roiskeiden määrään ja kokoon.
Suojakaasu vaikuttaa myös hitsin muotoon ja ulkonäköön, hitsausnopeuteen, seosaineiden
palamishäviöihin sekä hitsin korroosio-ominaisuuksiin ja oksidien muodostumiseen.
Kuvassa 6 on eriteltynä suojakaasun vaikutukset hitsaustapahtumaan. (AGA, 2013, s. 5-6;
Lukkari, 2002, s. 197.)

Kuva 6. Suojakaasun tehtävät hitsaustapahtumassa (AGA, 2013, s. 5).
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Hiilidioksidin käyttö hitsauksessa suojakaasuna on nykyisin melko vähäistä, mutta ennen
argonin

ja

seoskaasujen

yleistymistä

hiilidioksidi

oli

pääasiallinen

suojakaasu.

Hiilidioksidin saatavuus on maailmalla hyvä ja hinta alhainen verrattuna useimpiin muihin
suojakaasuihin, mutta haasteena ovat hiilidioksidin hitsaukselliset ominaisuudet. (AGA,
2013, s. 19.)

Kuvassa 7 näkyy suojakaasun hiilidioksidipitoisuuden vaikutus hitsin tunkeuman muotoon
MAG-hitsauksessa. Suuri hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa voimakkaan kaaripaineen, mistä
johtuen

kaasun

suojausvaikutus

on

parempi

ja

sivutunkeuma

kasvaa.

Suuri

hiilidioksidipitoisuus lisää kuitenkin myös roiskeiden, pintakuonan ja hitsaussavujen
määrää. Erityisesti roiskeiden määrän kasvu lisää hitsin jälkikäsittelyn tarvetta. Täysin
puhtaalla hiilidioksidilla hitsatessa ei voida hitsata kuumakaarialueella, koska puhtaalla
hiilidioksidilla ei päästä suihkumaiseen aineensiirtymiseen. (AGA, 2013, s. 5-6; Lukkari,
2002, s. 169.)

Kuva 7. Hiilidioksidin määrän kasvun vaikutus sivutunkeumaan hitsissä (AGA, 2013, s. 6).
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3 TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LASKENTA- JA
TARKASTUSMENETELMÄT

Tässä tutkimuksessa käytetään hitsausenergian ja lämmöntuonnin kaavoja vertailtaessa
hitsaustapahtumia keskenään. Tarkastusmenetelmistä käytössä ovat silmämääräinen
tarkastus ja makrohietutkimus.
3.1 Hitsausenergia ja lämmöntuonti
Hitsausenergia (E) on merkittävä suure hitsauksessa, mikä vaikuttaa suuresti hitsaukseen ja
hitsausliitoksen ominaisuuksiin. Liian suuri hitsausenergia heikentää hitsausliitoksen
ominaisuuksia ja liian pieni hitsausenergia voi puolestaan aiheuttaa esim. liitosvirheen.
Hitsausenergia mitataan energiana hitsin pituusyksikköä kohden, yleensä yksikkönä kJ/mm.
Hitsausenergia lasketaan kaavan 1 avulla: (Lukkari, 2002, s. 54; Lukkari, 2007, s. 10)
𝑘𝐽

𝐸 (𝑚𝑚) =

𝐼(𝐴)×𝑈(𝑉)
𝑣(

𝑚𝑚
)×1000
𝑠

(1)

, jossa
E on hitsausenergia,
I on hitsausvirta,
U on hitsausjännite ja
v on hitsausnopeus.

Kaikki hitsausenergia ei kuitenkaan siirry kokonaisuudessaan hitsiin, vaan osa häviää esim.
säteilynä, johtumishäviöinä ja roiskeina ympäristöön (kuva 8). Tätä varten eri
kaarihitsausprosesseille on kehitetty termiset kertoimet, joiden avulla selviää kuinka paljon
hitsausenergiasta siirtyy suoraan hitsiin. Erilaiset hitsausenergian häviöt otetaan huomioon
lämmöntuonnissa (Q), joka on kaarihitsauksessa hitsiin siirtynyt lämpömäärä hitsin
pituusyksikköä kohti. Lämmöntuonti lasketaan kaavasta 2: (Lukkari, 2002, s. 54)
𝑘𝐽

𝑘𝐽

𝑄 (𝑚𝑚) = 𝑘 × 𝐸 (𝑚𝑚)
, jossa
Q on lämmöntuonti,

(2)
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k on terminen hyötysuhde ja
E on hitsausenergia.

Kaavan 2 termiset hyötysuhteet eri prosesseille ovat: (Lukkari, 2007, s. 10)


Jauhekaarihitsaus 1,0



MIG/MAG-hitsaus 0,8



Täytelankahitsaus 0,8



Puikkohitsaus 0,8



TIG-hitsaus 0,6



Plasmahitsaus 0,6.

Kuva 8. Osa hitsiin tuodusta kaarienergiasta häviää ”matkalla” (Lukkari, 2007, s. 10).

3.2 A-mitan määrittäminen
Pienahitsauksessa hitsille määritetään a-mitta, jonka tulee olla riittävä liitoksen kestävyyden
ja ominaisuuksien kannalta. Liian suuria a-mittoja tulee välttää, sillä ne eivät kuitenkaan
paranna tuotteen laatua ja aiheuttavat lisäkustannuksia.

A-mitan valitsemisessa tulee

huomioida rakenteeseen kohdistuvien kuormitusten tyyppi ja suuruus. A-mitaksi kutsutaan
suurimman mahdollisen kolmion korkeutta, joka mahtuu hitsiin sisään ja jonka kyljet
koskettavat hitsirailon kylkiä. A-mitan suuruus pienahitsauksessa on 3 -15 mm ja se mitataan
kuvan 9 osoittamalla tavalla. (SFS 2373, 1980; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2004,
s. 137.)
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Kuva 9. A-mitan määrittäminen pienahitsauksessa (SFS 2373, 1980).

3.3 Hitsien aineenkoetus
Hitseille tehdään laaduntarkastuksia, jotta voidaan varmistaa tuotteen turvallisuudelle ja
luotettavuudelle asetetut vaatimukset. Hitsien tarkastaminen jaetaan yleensä NDT-ja DTmenetelmiin, joiden avulla selvitetään koekappaleen ominaisuuksia ja laatua erilaisissa
tilanteissa. (Lukkari, 2001, s. 3; Inspecta, 2013a.)

NDT-menetelmät (non destructive testing) ovat ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä,
joilla varmistetaan suunnitellun laatuvaatimuksen täyttyminen koekappaletta särkemättä.
NDT-menetelmiä on kehitetty testaamaan eri ominaisuuksia ja yleensä hitsausliitosten
kohdalla käytetään useampia menetelmiä, jotta löydetään hitsin pintavirheiden lisäksi
syvemmällä piilossa olevia vikoja. (VTT, 2006, s. 48; Inspecta, 2013a.)

Tyypillisiä NDT-menetelmiä ovat Martikaisen (2012, s. 9) mukaan:


”silmämääräinen tarkastus (visual testing, VT)



tunkeumanestetarkastus (penetrant testing, PT)



magneettijauhetarkastus (magnetic particle testing, MT)



radiografinen tarkastus (radiographic testing, RT)



ultraäänitarkastus (ultrasonic testing, UT)



pyörrevirtatarkastus (eddy current testing, ET)”

DT-menetelmät (destructive testing) ovat tarkastusmenetelmiä, joissa tutkimuskohteena
oleva materiaali rikotaan asettamalla se erilaisten kuormien ja rasitusten alaiseksi tai
leikkaamalla koekappaleita makro-/mikrohietutkimusta varten. DT-menetelmillä voidaan
selvittää materiaaliominaisuuksia, joita ei voida nähdä NDT-menetelmillä. Näitä
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ominaisuuksia ovat mm. materiaalin lujuus, kovuus, sitkeys ja väsymiskestävyys. (Inspecta,
2013b; Martikainen, 2012, s. 4 -5.)

Tyypillisiä DT-menetelmiä ovat Martikaisen (2012, s. 41) mukaan:


”makro-/mikrohietutkimus



murtokoe



iskukoe



taivutuskoe



kovuuskoe



vetokoe”

3.3.1 Makrohietutkimus
Makrohietutkimuksessa

tarkoituksena

on

arvioida

hitsausliitoksen

rakennetta

ja

ominaisuuksia tutkimuskappaleen ja mikroskoopin avulla. Makrohietutkimuksella voidaan
tutkia esim. esiintyykö hitsissä liitosvirheitä, onteloita, kuuma-tai kylmähalkeamia.
Mikroskoopin suurennoskoko on makrohietutkimuksessa pienempi kuin 50-kertainen.
(SFS-EN ISO 17639, 2013.)

Makrohietutkimuksessa testikappaleesta irrotetaan koesauvan kokoinen näyte. Tyypillisesti,
kun halutaan tutkia hitsin tunkeuman suuruutta, irrotetaan koekappale hitsin pituussuuntaan
nähden kohtisuorasti. Koesauvan tulee sisältää hitsiaineen lisäksi myös muutosvyöhykkeet
kokonaisuudessaan hitsin molemmilta puolilta. Leikattu koekappale hiotaan ja/tai
kiillotetaan, sekä tarvittaessa pinta voidaan syövyttää. Käytetyt käsittelymenetelmät eivät
saa vaikuttaa haitallisesti tutkittavaan pintaan. (SFS-EN ISO 17639, 2013.)
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4 HITSAUSKOKEET

Tutkittavat hitsit hitsattiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsauslaboratoriossa
Kempin FastMIG X 450 -hitsauslaitteistolla. Koehitsauksissa vertailtiin keskenään
WiseThin+TM-ja tavanomaista MAG-lyhytkaarihitsausta keskenään. Molemmat soveltuvat
hiilidioksidin kanssa hitsausta varten. Hitsaukset suoritettiin alapienahitsauksena
mekanisoidusti.

4.1 Hitsauskoemateriaalit ja -laitteisto
Hitsauksissa käytettiin Kempin FastMIG X 450 -hitsauslaitteistoa (kuva 10), jonka muistiin
oli valmiiksi syötetty molempien hitsausprosessien synergiset käyrät. Näin pystyttiin
nopeasti vaihtamaan hitsausprosessista toiseen ilman, että muita koejärjestelyitä jouduttiin
muuttamaan.

Kuva 10. Kempin FastMIG X 450 -hitsauslaitteisto.

Hitsattavaksi materiaaleiksi valittiin teräksiä, joiden myötölujuudet ovat lähellä tyypillisesti
käytettyjä rakenneteräksiä (235 -420 MPa).

Hitsauskoemateriaaleina käytettiin 3 mm
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paksua Ruukin Laser 250 C ja 2 mm paksua Ruukin Laser 355 MC levyä. Ruukin Lasersarjan rakenneteräkset on kehitetty automatisoidun hitsauksen tarpeisiin, joten ne soveltuivat
hyvin mekanisoituja hitsauksia varten. (Ruukki Oyj, 2014.)

Hitsauskaasuna käytettiin 99,99 % hiilidioksidikaasua. Kaasupullossa olevan mittarin
mukaan kaasunvirtaus hitsausten aikana oli 8 l/min, mutta mitattaessa digitaalisella
virtausmittarilla (kuva 11) näytti lukema 12 l/min. Kaasunvirtaus pidettiin vakiona kaikkien
hitsausten aikana.

Kuva 11. Digitaalinen kaasunvirtausmittari.
Lisäainelankana käytettiin 1,2 mm Esab OK AristoRodTM 12.50 umpilankaa. Se on
seostamaton yleislanka seostamattomien ja hienoraeterästen hitsaukseen, joiden hitsien
myötölujuusvaatimus on korkeintaan 420 MPa. Lankaa voidaan käyttää CO2-suojakaasun
kanssa ja se soveltuu mekanisoituun sekä robotisoituun hitsaukseen. (Esab, 2013.)

Hitsauspistoolin kuljetuksessa apuna käytettiin puominosturia. Nosturiin liitettiin pidike
hitsauspistoolia varten ja nosturin kuljetusnopeutta ja paikkaa kontrolloitiin erillisen
ohjauslaitteen avulla. Tarkat kuljetusnopeudet mitattiin tietokoneen avulla.

4.2 Hitsauksessa tutkitut asiat
Kokeissa hitsattiin alapiena yhdellä palolla 2 mm ja 3 mm paksuilla levyillä. Molemmissa
tapauksissa hitsin a-mitaksi pyrittiin saamaan 3 mm ja hitsaukset suoritettiin
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alapienahitsauksena

(PB).

Koehitsauksissa

vertailtiin

WiseThin+TM-toiminnon

eroavaisuuksia 1-MAG-toimintoon, joka on normaalia MAG-lyhytkaarihitsausta, kun
suojakaasuna toimii hiilidioksidi. Hitsauksissa tarkasteltuja asioita olivat:


lämmöntuontien vertailu prosessien välillä



roiskeiden määrän vertailu



nurkan sulamisen todentaminen makrohieen avulla



mahdolliset muut esille tulevat seikat.

4.3 Hitsauksen vaiheet
Hitsaukseen liittyvät toiminnot ovat jaoteltuna kolmeen osa-alueeseen: hitsausta edeltäviin,
hitsauksen aikaisiin ja hitsauksen jälkeisiin vaiheisiin. Eri vaiheissa selvitetään hitsattavalle
materiaalille

tehtävät

toimenpiteet,

hitsausten

suoritustapa

ja

käytössä

olevat

tutkimusmenetelmät.

4.3.1 Hitsausta edeltävät toiminnot
Ennen varsinaisia hitsaustestejä leikattiin 3 mm paksusta Laser 270 C ja 2 mm paksusta
Laser 350 MC teräksistä sopivan mittaiset levyt pienahitsausta varten Finn-Powerlevyleikkurin (kuva 12) avulla. Levyjen leveydet olivat 70 mm ja 95 mm ja pituudet noin
500 mm. Leikatut levyt asetettiin paikoitustelineeseen (kuva 13) ruuvipuristimien avulla
siten, että leveämpi levyistä oli vaakatasossa.

Kuva 12. Koekappaleiden leikkauksessa käytetty Finn-Power:n levyleikkuri.
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Hitsauspistooli kiinnitettiin puominosturin kiinnikkeeseen. Hitsauspistooli asetettiin 45°:n
kallistuskulmaan ja 15°:n kuljetuskulmaan. Tämän jälkeen mitattiin vapaalangan pituus,
joka pidettiin hitsausten aikana 15 mm. Jokaisen hitsauksen jälkeen lisäainelanka katkaistiin
oikeaan mittaansa, jotta langan päähän jäänyt palloutunut lisäaine ei vaikuttanut seuraavaan
hitsiin. Hitsauspistooli pyrittiin kohdistamaan mahdollisimman tarkasti pienan nurkkaan,
jotta hitsi levittäytyi tasaisesti railon molemmille kyljille.

Kuva 13. Periaatekuva koehitsauksissa käytetystä paikoitustelineestä ja levyjen
paikoituksesta telineeseen.

Ensimmäisenä hitsattiin työkappaleen päihin ja keskelle siltahitsit, jotta levyt pysyivät
paremmin paikallaan ja muodonmuutokset vähenivät. Hitsauksessa valokaaren sytytys ja
hitsauspistoolin kuljetin käynnistettiin samanaikaisesti, jotta hitsauksen aloitus oli
mahdollisimman jouheva. Hitsausnopeus pidettiin vakiona yksittäisissä hitsauksissa, mutta
hitsauspistoolin kohdistusta säädettiin kesken hitsauksen, jos hitsi näytti suuntautuvan pois
pienan nurkasta.

4.3.2 Hitsauksen aikaiset toiminnot
Hitsausten aikana keskityttiin lähinnä havainnoimaan hitsaustapahtumaa yleisellä tasolla.
Hitseistä käytettiin nimityksiä: A-, B-, C-ja D-sarja (liitteet 1 ja 2). Näistä A-sarja oli
WiseThin+TM-toiminnolla ja B-sarja 1-MAG-toiminnolla hitsattu 3 mm levyjen pienaliitos.
C-sarja oli WiseThin+TM-toiminnolla ja D-sarja 1-MAG-toiminnolla hitsattu 2 mm levyjen
pienaliitos. Tarkasteltavat koekappaleet hitsattiin aiemmin haetuilla parametriarvoilla.
Jokaisessa sarjassa hitsattiin kaksi noin 200 mm pitkää hitsiä. Hitsatut kappaleet ovat
näkyvissä liitteissä 1 ja 2.
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Määritettäessä tarkkoja jännite-ja virta-arvoja oli käytössä apuna oskilloskooppi, jota
käytettiin ainoastaan 2 mm levyjen pienaliitosta tutkittaessa. Oskilloskoopilla mitattiin
hitsausta noin 10 sekunnin ajan, mistä saatuja virta-ja jännitekäyriä suodatettiin selkeämmän
muotoisiksi käyriksi. Virta-ja jännitekäyriltä valittiin sekunnin aikajana, jolla oli vähiten
ylimääräisiä virta-tai jännitepiikkejä. Tältä aikajaksolta kirjattiin virta-ja jännitearvot 10 ms
välein, joiden perusteella laskettiin hetkellisiä lämmöntuontiarvoja.

4.3.3 Hitsauksen jälkeiset toiminnot
Hitsauksen jälkeen hitsiä harjattiin kevyesti muutaman kerran messinkiharjalla, jotta
irtonaiset roiskeet saataisiin pois. Hitsit tutkittiin silmämääräisesti ja tämän jälkeen hitseistä
otettiin valokuvia tarkkojen roiskemäärien selvittämiseksi.

Makrohiekuvia varten hitsatuista testikappaleista leikattiin pienemmät, 25 mm pituiset
tutkimuskappaleet, joissa oli näkyvissä hitsi ja muutosvyöhykkeet. Tutkimuskappaleet
hiottiin ja kiillotettiin pinnan tarkastelua varten. Kiillotuksen jälkeen työkappaleet pestiin
saippualla ja vedellä, sekä kuivattiin alkoholin avulla. Makrohieen rakenne saatiin näkyviin
syövyttämällä hiettä 4 % Nital-happoliuoksessa noin 10 sekunnin ajan.

4.4 Käytetyt parametriarvot
Molemmille modifikaatioille pyrittiin löytämään koehitsauksia varten sopivat hitsausarvot
vaihtelemalla käytössä olevia parametreja. Muutetut parametrit olivat: hitsausnopeus,
langansyöttönopeus, valokaaren dynamiikka ja hienosäätö. Muut hitsauksen parametrit
pidettiin vakiona tai ne muuttuivat automaattisesti valitun hitsausmodifikaation
synergiakäyrän mukana. Sopivat parametrit määritettiin muuttamalla yhtä parametriarvoa
kerrallaan ja hitsaamalla näillä arvoilla lyhyitä noin 100 mm pitkiä koehitsejä. Määrittävinä
tekijöinä valitessa parhaita parametriarvoja olivat hitsien roiskeiden määrä, palon muoto ja
hitsin a-mitta. Muutetut parametriarvot on esitetty taulukossa 1.

Saman paksuisia levyjä hitsatessa käytettiin molemmilla hitsausprosesseilla samaa
hitsausnopeutta, jotta hitsausnopeuden vaikutus roiskeiden määrään saataisiin minimoitua.
Hitsausnopeudet pyrittiin pitämään lähellä käsinhitsaukselle tyypillisiä nopeuksia.
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Taulukko 1. Koehitsauksessa käytetyt parametriarvot.
3 mm

3 mm

2 mm

2 mm

WiseThin+

1-MAG

WiseThin+

1-MAG

Hienosäätö

-0,5

0

-0,5

1,0

Dynamiikka

-2,0

1,0

-1,0

-4,0

Langansyöttö

4,4

4,5

2,8

2,6

43,2

43,2

35,7

35,7

Parametri

(m/min)
Hitsausnopeus
(cm/min)
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Koehitsausten aikana hitsaustapahtumaa havannoitiin ja hitsauskokeiden jälkeen hitseille
tehtiin silmämääräinen tarkastus, minkä lisäksi työkappaleista laskettiin roiskeiden määriä.
Lämmöntuonnin laskennassa käytettiin apuna hitsauslaitteen omien tulosten lisäksi
oskilloskooppia.

Kaikille koekappaleille (A-,

B-, C-ja D-sarja)

tehtiin lisäksi

makrohietutkimukset.

5.1 Hitsaustapahtuman havainnointi ja silmämääräinen tarkastus
Hitsauksen aikana hitsaustapahtumaa havainnointiin, jonka jälkeen kappaleille suoritettiin
silmämääräinen tarkastus. Seuraavassa on lueteltuna tutkimuksen kannalta oleellisimmat
havainnot.
1. Wisethin+TM-valokaaren ääni oli tasaisempi ja valokaari räiskyi hitsattaessa
vähemmän kuin käytettäessä 1-MAG-toimintoa.
2. WiseThin+TM-toiminnolla kaasuholkin sisäpuolelle muodostui huomattavasti
vähemmän roisketta, kun 1-MAG-toiminnolla hitsattaessa kaasuholkkiin muodostui
selkeä ”sormus” jo muutaman hitsauksen jälkeen.
3. Hitsauspistoolin kohdistus oli suoritettava tarkkaan, sillä hitsi painottui helposti
jompaankumpaan levyyn ja samalla myös roiskeiden sijainti ja määrä muuttuivat
4. Hitsausparametrien haussa ei ollut suuria eroja prosessien välillä. Optimaalisten
arvojen hakua vaikeutti epävarmuus kuinka eri parametrit vaikuttavat toisiinsa.
5. Silmämääräisessä koehitsien tarkastelussa ei ollut havaittavissa isoja hitsausvirheitä
roiskeiden lisäksi.

Kaikista koehitsaussarjoista (liitteet 1 ja 2) valittiin kaksi 50 mm pitkää ja noin 40 mm
leveää/korkeaa kohtaa, joista laskettiin alueelle hitsauksessa aiheutuneet roiskeet.
Roiskeiden kokoa ei huomioitu, vaan pyrittiin laskemaan kaikki roiskeet, jotka voitiin
erottaa kameralla otetuista kuvista. Tiiviissä rykelmässä olevat pienet roiskeet luokiteltiin
tarkastuksessa yhdeksi roiskeeksi. Kuvissa jokaisen roiskeen viereen on merkitty punainen
täplä merkitsemään roiskeen paikkaa ja helpottamaan laskemista. Taulukkoon 2 on koottu
yhteen testeissä lasketut roiskeet eri sarjoissa.
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Taulukko 2. Roiskeiden määrän tarkastelu koekappaleesta 50 mm matkalta.
A-sarja

B-sarja

C-sarja

D-sarja

Roiskeita (kpl)

35

44

30

53

Roiskeita (kpl)

33

30

27

43

Roiskeita keskimäärin

34

37

28,5

48

(kpl) 50 mm matkalla

Vertailtaessa A-ja B-sarjojen roiskemääriä keskenään huomattiin, että A-sarjassa (kuvat 14
ja 15) oli roiskeita tulosten perusteella 8,1 % vähemmän kuin B-sarjassa (kuvat 16 ja 17). Csarjan (kuvat 18 ja 19) ja D-sarjan (kuvat 20 ja 21) vertailussa ero oli roiskeiden määrän
suhteen suurempi kuin vertaillessa A-ja B-sarjaa keskenään. C-sarjassa roiskeita oli 39,6 %
vähemmän kuin D-sarjassa. Kaikissa sarjoissa roiskeet oli pääasiassa pieniä ja ne olivat
painottuneet enemmän pienahitsin pystylevyyn.

Kuva 14. Roiskeiden määrä 35 kpl A-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TMtoiminto) 1. koekappaleessa.
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Kuva 15. Roiskeiden määrä 33 kpl A-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TMtoiminto) 2. koekappaleessa.

Kuva 16. Roiskeiden määrä 44 kpl B-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto) 1.
koekappaleessa.
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Kuva 17. Roiskeiden määrä 30 kpl B-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto)
2. koekappaleessa.

Kuva 18. Roiskeiden määrä 27 kpl C-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TMtoiminto) 1. koekappaleessa.
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Kuva 19. Roiskeiden määrä 30 kpl C-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TMtoiminto) 2. koekappaleessa.

Kuva 20. Roiskeiden määrä 53 kpl D-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto)
1. koekappaleessa.
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Kuva 21. Roiskeiden määrä 43 kpl D-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto)
2. koekappaleessa.
5.2 Lämmöntuonti
Lämmöntuonnit

eri

koehitsauksissa

laskettiin

hitsauslaitteen

antamien

virta-ja

jännitearvojen perusteella. Taulukosta 3 käyvät ilmi kaikkien koehitsien keskiarvovirrat ja jännitteet sekä näiden perusteella kaavan 2 avulla hitsille laskettu lämmöntuonti.
Oskilloskooppimittausten kohdalla lämmöntuonti on laskettu hetkellisten lämmöntuontien
keskiarvon perusteella.

Taulukko 3. Koehitsausten virta-ja jännitearvot, hitsausnopeudet, sekä niiden perusteella
lasketut lämmöntuonnit (terminen hyötysuhde k=0,8).
Jännite (V)

Virta (A)

Hitsausnopeus

Lämmöntuonti

(cm/min)

(kJ/mm)

3 mm 1-MAG

21,3

166

43,2

0,393

3 mm WiseThin+

20,4

163

43,2

0,369

2 mm 1-MAG

19,5

112

35,7

0,294

2 mm WiseThin+

17,5

109

35,7

0,254

2 mm 1-MAG

17,6

116

35,7

0,275

16,8

116

35,7

0,262

(oskilloskooppi)
2 mm WiseThin+
(oskilloskooppi)
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Hitsauslaitteistosta saaduilla arvoilla lasketut lämmöntuonnit osoittivat, että WiseThin+TMtoiminnolla lämmöntuonti on molemmissa tapauksissa pienempi kuin 1-MAG-toiminnolla
hitsatessa. 3 mm levyjen pienaliitoksessa lämmöntuonti oli WiseThin+TM-toiminnolla 6,1 %
ja 2 mm levyjen pienaliitoksessa 13,6 % pienempi kuin 1-MAG-toiminnolla hitsattaessa.

Lisäksi 2 mm levyjen pienaliitoksen kohdalla virta-ja jännitearvot mitattiin myös
oskilloskoopin avulla. Kuvan 22 lämmöntuonnit on laskettu hetkellisten virta-ja
jännitearvojen perusteella, mistä keskiarvoksi WiseThin+TM-toiminnolla saatiin 0,265
kJ/mm ja 1-MAG-prosessille 0,275 kJ/mm. WiseThin+TM on tässä tapauksessa
lämmöntuonniltaan oskilloskoopin avulla mitattuna 4,7 % pienempi kuin 1-MAG.
Oskilloskoopilla mitatut arvot poikkesivat hieman hitsauslaitteiston antamista arvoista,
mutta molemmissa tapauksissa hitsausjännitteet ja -virrat olivat WiseThin+TM-toiminnolla
pienempiä.

Lämmöntuonti 10ms välein
0,35

Lämmöntuonti

0,3
0,25
0,2
WiseThin+

0,15

MAG-1

0,1
0,05

0,01
0,07
0,13
0,19
0,25
0,31
0,37
0,43
0,49
0,55
0,61
0,67
0,73
0,79
0,85
0,91
0,97

0

Kuva 22. Lämmöntuonti 2 mm levyjen pienaliitoksessa 10 ms välein oskilloskoopilla
mitattuna.

5.3 Makrohietutkimus
Jokaisesta koekappaleesta tehtiin yksi testikappale makrohietutkimusta varten. Kuvassa 23
on A-sarjan ja kuvassa 24 B-sarjan makrohiekuva. A-sarjan hitsiä hitsattaessa valokaari on
kohdistunut hieman liikaa alalevyn puolelle, mikä näkyy makrohiekuvassa tunkeuman
kohdistumisena hieman alas. Ilmeisesti hitsauspistooli ei ole ollut täysin oikein kohdistettu.
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Kummankaan sarjan makrohiekuvissa ei ole nähtävissä hitsissä hitsausvirheitä, mutta hitsin
ulkopuolella on nähtävissä muutamia roiskeita molemmissa tapauksissa. Tunkeumat ovat
A-sarjan ja B-sarjan välillä yhtä suuret. Molemmilla prosesseilla päästiin haluttuihin amittoihin, jotka on merkitty taulukkoon 4.

Kuva 25 on C-sarjan makrohiekuva ja kuva 26 on D-sarjan makrohiekuva.
Makrohietutkimuksissa C-ja D-sarjojen kohdalla ei hitsiaineessa näy huokosia tai muita
isompia hitsausvirheitä. Kaikissa makrokuvissa on kuitenkin näkyvissä muutamia roiskeita
muutosvyöhykkeiden

läheisyydessä.

WiseThin+TM-toiminnolla

hitsatun

kappaleen

makrokuvassa tunkeuma on terävämmän muotoinen, mutta tunkeuma on molemmissa lähes
yhtä suuri. A-mitta jäi WiseThin+TM-toiminnolla 0,2 mm ja 1-MAG-prosessilla 0,1 mm
tavoitelluista a-mitoista.

Taulukko 4. Koehitsien tavoitellut ja toteutuneet a-mitat millimetreinä.

Nimellinen a-

A-sarja

B-sarja

C-sarja

D-sarja

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,8

2,9

mitta (mm)
Toteutunut amitta (mm)

Kuva 23. Makrohiekuva A-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TM-toiminto)
koehitsausten kappaleesta.
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Kuva 24. Makrohiekuva B-sarjan (3 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto)
koehitsausten kappaleesta.

Kuva 25. Makrohiekuva C-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TM-toiminto)
koehitsausten kappaleesta.
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Kuva 26. Makrohiekuva D-sarjan (2 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto)
koehitsausten kappaleesta.
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Koehitsausten

aikana

tehtyjen

havaintojen

mukaan

MAG-lyhytkaarihitsauksessa

WiseThin+TM-toiminnolla hitsattaessa valokaari paloi tasaisemmin ja vähemmän räiskyen
verrattuna 1-MAG-toimintoon. Tämä tukee myös roiskeiden laskuissa saatua tulosta, joiden
mukaan WiseThin+TM-toiminnolla saadaan selkeästi vähennettyä roiskeiden määrää
hitsattaessa ohutlevyjä. 3 mm levyjen pienahitsin kohdalla WiseThin+TM-toiminnolla
roiskeita tuli 8,1 % vähemmän ja 2 mm levyjen pienahitsin kohdalla 39,6 % vähemmän kuin
hitsatessa 1-MAG-toiminnolla. Tästä voidaan päätellä, että WiseThin+TM-toiminnon edut
roiskeiden määrän vähentämisen suhteen tulevat selkeämmin esille hitsattaessa alle 3 mm
paksuja levyjä, kun suojakaasuna käytetään hiilidioksidia. WiseThin+TM-toiminnolla
hitsattaessa kaasuholkin sisäpuolelle kertyi vähemmän ylimääräistä lisäainetta, mikä johtuu
luultavasti suuremmasta valokaaren paineesta.

Hitsattaessa ei löytynyt selkeää eroa, että modifioitu hitsausprosessi olisi selkeästi helpompi
käyttää tai, että optimaaliset parametriarvot löytyisivät helpommin kuin käytettäessä
normaalia lyhytkaarihitsausta (1-MAG-toiminto). Hitsattaessa täytyi lisäksi olla hyvin
tarkkana hitsauspistoolin kohdistuksen kanssa, jotta hitsi ei painottunut liikaa ylä-tai
alalevyyn. Hitsin painottuessa toiseen levyyn tunkeuma kohdistui väärään paikkaan ja
roiskeiden paikka muuttui samalla.

Makrohietutkimuksissa molemmilla MAG-prosessin toiminnoilla saavutettiin hyvä
tunkeuma ja a-mitat saatiin lähellä haluttuja arvoja. Roiskeiden lisäksi makrohiekuvissa ei
näkynyt varsinaisia hitsausvirheitä. WiseThin+TM-toiminnolla tunkeuma oli hieman
terävämpi molemmissa pienahitsitapauksissa.
WiseThin+TM-toiminnolla saatiin kaikissa tapauksissa pienempi lämmöntuonti kuin MAGlyhytkaarihitsauksessa. Hitsauslaitteiston antamilla virta-ja jännitearvoilla lasketuissa
lämmöntuonneissa WiseThin+TM-toiminnolla hitsattu 3 mm levyjen pienaliitos oli 6,1 % ja
2 mm levyjen pienaliitos lämmöntuonniltaan 13,6 % pienempi kuin 1-MAG-toiminnolla
hitsatessa. Oskilloskoopilla mitatussa 2 mm levyjen pienaliitoksessa lämmöntuonti oli
WiseThin+TM-toiminnolla 4,7 % pienempi kuin MAG-lyhytkaarihitsauksella. Erot
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hitsauslaitteiston antamien ja oskilloskoopilla mitattujen arvojen välillä johtuivat siitä, että
hitsauslaitteisto mittasi virtaa ja jännitettä keskiarvona koko hitsauksen ajalta, kun taas
oskilloskoopilla mitattiin lyhyeltä ajalta hetkellisiä tuloksia.

Tulosten

perusteella

vaikuttaa,

että

WiseThin+TM-toiminnolla

varustettu

MAG-

hitsausprosessi on hyvä vaihtoehto terästen ohutlevyjen hitsaukseen suojakaasun ollessa
hiilidioksidi. WiseThin+TM-toiminnolla saavutetaan yhtä hyvä tunkeuma kuin normaalilla
MAG-lyhytkaarihitsauksella, mutta lämmöntuontia ja roiskeiden määrää saadaan
pienennettyä.
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7 YHTEENVETO

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli vertailla WiseThin+TM-toimintoa normaaliin
MAG-lyhytkaarihitsaukseen

(1-MAG-toiminto)

ohutlevyjen

hitsauksessa,

kun

suojakaasuna käytetään hiilidioksidia. Toimintoja verrattiin toisiinsa hitsaamalla 2 mm
levyjen ja 3 mm levyjen pienahitsauskokeet molemmilla toiminnoilla. Koehitsauksissa
hyödynnettiin mekanisointia ja hitsaukset suoritettiin alapienahitsauksena (PB). Kokeissa
keskityttiin tutkimaan hitsauksessa syntyvien roiskeiden määrää ja lämmöntuontia. Näiden
lisäksi hitsaustapahtumaa havainnointiin hitsausten aikana ja hitsien laatua tarkasteltiin
silmämääräisesti ja makrohiekuvien avulla. Hitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan
teknillisen yliopiston hitsauslaboratoriossa.
WiseThin+TM on Kemppi Oy:n kehittämä hitsaustoiminto ohutlevyjen hitsausta varten. Se
perustuu erittäin tarkkaan jännitteen mittaukseen, jonka perusteella ohjataan virtaa.
Jännitteen mittauksessa apuna on ns. mittakarva, jota käytetään maadoituskaapelin tavoin.
WiseThin+TM-toiminnon alhaisen lämmöntuonnin ansiosta muodonmuutokset ovat vähäisiä,
mikä mahdollistaa ohuiden aineenpaksuuksien ja lujien terästen hitsauksen. Muita
WiseThinTM-toiminnon etuja ovat asentohitsausominaisuudet, roiskeiden vähyys ja
vähäinen jälkityön tarve.

Koetulosten

perusteella

pienahitsaukseen

WiseThin+TM-toiminto

paremmin

kuin

tavallinen

vaikuttaa

soveltuvan

MAG-lyhytkaarihitsaus.

ohutlevyjen
Erityisesti

lämmöntuonnin ja roiskeiden määrän osalta WiseThin+TM-toiminnolla saavutettiin hyviä
tuloksia. Roiskeiden kohdalla huomioitava, että ero on selkeämmin WiseThin+TM-toiminnon
eduksi hitsattaessa ohuempia teräslevyjä. Suurimmiksi haasteiksi hitsausten aikana
muodostui sopivien parametrien löytäminen ja hitsauspistoolin tarkka kohdistaminen.
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LIITE 1
A-ja B-sarjan hitsit. A-sarja (3 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TM-toiminto) ylhäällä, Bsarja (3 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto) alhaalla.

LIITE 2
C-ja D-sarjan hitsit. C-sarja (2 mm levyjen pienaliitos, WiseThin+TM-toiminto)ylhäällä, Dsarja (2 mm levyjen pienaliitos, 1-MAG-toiminto) alhaalla.

