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Tässä työssä tutkittiin orbitaali-TIG-hitsauksen hyödyntämistä paineenalaisten 

compoundputkien jatkohitsien hitsaamiseen. Tutkimus tehtiin Warkaus Works Oy:n 

omistamalle konepajalle. Tutkimuksen tavoitteena oli laatia standardin SFS-EN ISO 15613 

mukaan hyväksytty hitsausmenetelmä. 

 

Työn kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin orbitaalihitsauksessa käytettävät hitsausprosessit ja 

laitteistot eri liitosmuodoille. Työssä esiteltiin myös kuumavedettyjen compoundputkien 

valmistusprosessia ja rakennetta. Tämän lisäksi kerrottiin putkien hitsattavuudesta ja 

hitsauksen esivalmisteluista, sekä käyttökohteista voimalaitoskattilassa. 

 

Ennen menetelmäkokeen hitsausta suoritettiin suuri määrä koehitsauksia yrityksen 

orbitaali-TIG-laitteistolla. Onnistuneiden koehitsausten perusteella laadittiin 

hitsausohjelma, jolla hitsattiin testiputket menetelmäkokeeseen. Hitsausmenetelmää varten 

valittiin Sandvikin valmistama compoundputki. Testihitseille suoritettiin rikkomattomia ja 

rikkovia tarkastuksia. Hyväksyttyjen tarkastusten pohjalta laadittiin hitsausmenetelmän 

hyväksymispöytäkirjan. Lisäksi diplomityössä verrattiin mekanisoidun hitsauksen 

hitsausaikaa käsinhitsauksen hitsausaikaa. 

 

Orbitaali-TIG-hitsauksen käyttäminen edellyttää hitsattavalta railolta aina mahdollisimman 

samanlaisen lähtötilanteen, jotta sen suoritusvarmuus saadaan mahdollisimman korkeaksi. 

Railon valmistamisen tarkkuudella on mahdollista saada riittävän tarkkoja railoja hitsien 

laadukkaaseen hitsaukseen. Hitsaus edellyttää laitteiston langansyötön ja elektrodin 

tarkkoja asetuksia, jotta hitsaus on laadukasta. Lisäaineen jähmeä sula ja hitsin 

tunkeumavaatimus hankaloittavat orbitaalihitsausta. 
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In this thesis was studied to develop orbital TIG welding for welding pressure composite 

tube butt welds. The study was made for Warkaus Works workshop. The main objective of 

study was make standard SFS-EN ISO 15613 qualified welding procedure.  

 

In literature review were introduced welding processes and equipments for different joints 

which are used in orbital welding. In this thesis was also explained manufacturing process 

and structure of hot extruded composite tube. Also was explained weldability and 

preparing works of joint welding and use in boilers. 

 

Before starting qualification of welding procedure was tested a lot of test welds which 

were welded by company’s orbital TIG welding equipment. Welding program was made 

based on acceptable test welds and the same program is used to welding procedure. Test 

tube to welding procedure was chosen Sandvik composite tube. Test welds were tested by 

destructive and non-destructive testing methods. Welding Procedure Qualification Record 

was written of acceptable test results. In this thesis was also compared the mechanized TIG 

welding and manual welding time. 

 

Orbital TIG welding requires identical grooves before welding that the performance 

assurance can get high as possible. Accuracy of preparation of weld groove and welders 

instructs allows the precise weld groove. Welding requires exact adjust of wire feed and 

electrode for good quality welding. Stiff molten mass and the limit of penetration 

complicates orbital welding. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Automatisoitua ja mekanisoitua hitsausta käytetään laajasti nykyaikaisissa konepajoissa 

putkien hitsaamiseen. Laitteistoja on kehitetty eri putkien halkaisijoille ja materiaaleille. 

Orbitaali-TIG-hitsaus on yksi mekanisointisovellus, jolla on mahdollista parantaa työn 

tuottavuutta, ergonomiaa ja laatua. Laitteisto ei ole kuitenkaan syrjäyttämässä 

ammattitaitosta hitsaajaa, koska laitteisto vaatii aina osaavan koneenkäyttäjän valvomaan 

hitsaustapahtumaa. Laitteisto mahdollistaa hankalissa hitsausasennoissa hitsaamisen 

ergonomisesti, mikä vähentää hitsaajan kuormitusta. 

 

1.1 Diplomityön tausta 

Diplomityö tehdään Varkaudessa sijaitsevalle Andritz Oy:n omistamalle Warkaus Works 

Oy:lle. Andritz Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, 

laitteiden ja palvelujen toimittajista. Yrityksen tuotealueita ovat puunkäsittely, 

kuituprosessi, kemikaalien talteenotto, voimakattilat ja massankäsittely. Warkaus Works 

Oy on erikoistunut soodakattiloiden ja voimalaitoskattiloiden valmistukseen. 

 

Tulistimet sijaitsevat soodakattilassa kuvan 1 mukaisesti kattilan yläosassa, jossa ne 

roikkuvat ripustustankojen varassa kannatuskoteloistaan kattilan tukirakenteissa. 

Tulistimien tehtävä on siirtää savukaasun lämpö tulistimien sisällä virtaavan höyryn 

tulistamiseen. Tulistimet jaetaan kattilatyypin ja sijoitustavan mukaan säteilytulistimiin, 

verhotulistimiin, konvektiotulistimiin ja yhdistelmätulistimiin. (Knowpulp, 2015) 
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Kuva 1. Vasemmalla soodakattilan rakenne ja oikealla konvektiotulistimia (Knowpulp, 

2015; Optimus Industries, 2010). 

 

Tulistimien materiaalikirjo on nykyään laajentunut niukkaseosteisten kuumalujien terästen 

lisäksi Compound-materiaaleihin, joita käytetään tulistimien kohdissa, joissa niihin 

kohdistuu savukaasusta suurin kulumista ja korroosioita aiheuttava kuormitus. Compound-

materiaaleissa perusaine on niukkaseosteista terästä, jonka päällä on pinnoitekerros. 

Pinnoite voi olla ruostumatonta terästä tai ei-rautametallia, kuten nikkeliseoksia tai 

kupariseoksia (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2014, s. 206). Tässä työssä 

keskitytään erityisesti nikkeli ja kromiseoksilla pinnoitettujen putkien päittäisliitosten 

hitsaamiseen. Pinnoitteiden nikkelipitoisuus on vähintään 30 % ja kromipitoisuus on 

vähintään 25 %. Compound-putkien kahden eri materiaalin koostumus tekee niiden 

hitsaamisesta haastavan ja työlään verrattuna homogeenisten materiaalien hitsaukseen. 

Työssä keskitytäänkin hitsaamisen tehostamiseen orbitaali-TIG-laitteistoilla, jotka yritys 

omistaa.  

 

1.2 Diplomityön tavoite 

Diplomityön tavoitteena on saada hyväksytyt menetelmäkokeet nikkeli- ja kromivaltaisten 

pinnoitteiden hitsaamiseen orbitaali-TIG-laitteistolla, jotta sitä voidaan käyttää tuotannossa 

hyödyksi korvaamaan manuaalista hitsausta. Käyttökohteeksi tulisivat compoundputkien 

jatkohitsien hitsaus. Tavoitteena on saada prosessi ja laitteisto käyttövarmaksi ja 

tuottavaksi, jotta siitä saatava hyöty olisi mahdollisimman iso. Käyttövarmuudella 

tarkoitetaan tässä tapauksessa hitsien onnistumista määritettyjen laatuvaatimusten 

mukaisesti ilman korjauksia. Hitsauslaitteisto on myös tavoitteena saada toimimaan 

joustavasti. 
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1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksen ongelmana voidaan pitää hitsauksen suoritusta ja esi- ja jälkitoimenpiteitä 

joita suoritus vaatii. Ongelmana on saada tasapaino hitsauksen suoritusvarmuuden ja 

vaadittavan laadun kanssa. Lisäksi kaikki pyritään saamaan tehdyksi mahdollisimman 

vähällä työllä ja ajalla.  

 

Tutkimuksen pääkysymys on kuinka saada orbitaali-TIG-laitteisto suoritusvarmaksi 

riittävällä laadulla. Alakysymyksinä on kuinka vähentää mahdollisia esi- ja jälkitöitä 

mekanisoitua hitsausta varten. Kuinka saada hitsausohjelma niin yksinkertaiseksi, että 

hitsausoperaattorin tarvitsee vain " painaa nappia" eikä erillisiä korjausliikkeitä tarvitsisi 

tehdä ollenkaan hitsauksen aikana. Myös mahdolliset muutostarpeet hitsausohjelmiin on 

saatava minimiin.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta ja käytännön hitsauskokeita. 

Pääpaino on käytännön osiossa, koska hitsauskokeista saatuja tuloksia tullaan käyttämään 

pohjana hitsausohjelmissa. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään Internetin 

tietokantoja ja alan kirjallisuutta. Työssä hyödynnetään myös yrityksen aikaisempaa 

kokemusta ja kirjallista materiaalia orbitaali-TIG-laitteiston käytöstä. 

 

1.5 Työn rajaus 

Työ rajataan materiaalien osalta nikkeli- ja kromivaltaisilla pinnoitteilla pinnoitettuihin 

compoundputkiin. Kirjallisuuskatsauksen kahdessa ensimmäisessä pääkappaleessa 

esitellään orbitaalihitsauksessa käytettäviä hitsausprosesseja ja laitteistoja. 

Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä osiossa esitellään compoundputkien rakennetta ja 

hitsattavuutta. Työn viimeiset kappaleet keskittyvät menetelmäkokeen hitsaamiseen ja 

tulosten analysointiin. Menetelmäkoe tehdään EN-normien mukaan. Hitsausprosessina 

käytetään mekanisoitua orbitaali-TIG-hitsausta lisäaineen kanssa. Koeputkien halkaisijat ja 

laadut ovat samoja, joita tuotannossa käytetään. 
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2 ORBITAALIHITSAUSPROSESSIT 

 

 

Orbiaalihitsauksessa hitsauspoltin kiertää mekaanisesti putkien ympäri. Nimitys tulee 

liikkeestä, koska laitteiston poltin kiertää putken kehää ympäri ja putki pysyy paikallaan. 

Orbitaalihitsaus jaetaan kahteen pääkategoriaan, putki-putki-liitoksiin ja putki-levy-

liitoksiin. Liitosmuotoina ovat piena- ja päittäisliitos. (Polysoude, 2009, s. 5.) 

 

Orbitaalihitsauksessa yleisimmin käytetty hitsausprosessi on TIG. Muita käytettäviä 

hitsausprosesseja ovat MIG/MAG- ja plasmahitsaus. Halkaisijaltaan isoille kappaleille 

käytetään myös jauhekaarihitsausta. Prosessit ovat yleensä puoliautomaattisia 

ohjelmoitavia prosesseja, joissa hitsaus tapahtuu ennalta määritetyn ohjelman mukaan. 

Hitsausoperaattorilla on yleensä mahdollisuus tehdä korjauksia ohjelmaan kesken 

hitsaustapahtuman, esimerkiksi muuttamalla hitsausvirtaa ja jännitettä. (Salkinoja, 2009, s. 

28.) 

 

2.1 TIG- hitsaus 

TIG-hitsauksessa (141) valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen 

välillä suojakaasun suojaamana. Valokaari tuottaa prosessissa lämpöä, joka sulattaa 

perusainetta ja lisäainetta muodostaen hitsisulan. Prosessia voidaan käyttää myös ilman 

lisäainetta. Prosessi kuuluu kaasukaarihitsausprosesseihin. Suojakaasuna käytetään yleensä 

inerttejä suojakaasuja, kuten argonia ja heliumia ja niiden seoksia. Suojakaasu suojaa 

hitsisulan lisäksi myös elektrodin kärkeä hapettumiselta. Elektrodeissa käytetyt materiaalit 

ovat puhtaan wolframin lisäksi torium-, zirkonium-, lantaani- ja ceriumseosteisia 

wolframielektrodeja. Seostuksella parannetaan elektrodin syttymistä, valokaarta, kestoikää 

ja virrankestävyyttä. TIG-hitsausprosessin periaate on esitetty kuvassa 2. TIG-hitsauksessa 

käytetyt virtalähteet ovat vakiovirtalähteitä. Manuaalisessa TIG-hitsauksessa käytettävät 

lisäaineet ovat halkaisijaltaan 1–4 mm vedettyjä metrin mittaisia lankoja. Automaattisessa 

tai puoliautomaattisessa hitsauksessa lisäainelanka syötetään keloilta. (Lukkari, 2002, s. 

249, 260–261.)  
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Kuva 2. TIG-hitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 249). 

 

TIG-hitsauksessa elektrodiin johdetaan tasavirtaa positiivisen tai negatiivisen napaisena. 

Hitsausta voidaan suorittaa myös vaihtovirralla. Yleisin virtalaji on tasavirtaa elektrodi 

kytkettynä negatiiviseen napaan (DC-). Virtalajin valintaan vaikuttavat perusaine ja 

ainepaksuus. Pääsääntönä on, että perusaineet, joiden pinnalla on oksidikalvo, kuten 

alumiini, alumiinipronssi ja magnesium, hitsataan vaihtovirralla tai elektrodi positiivisessa 

navassa, jotta perusaineen pinnalta saadaan puhdistettua ensin oksidikalvo. Oksidikalvolla 

on korkeampi sulamislämpötila kuin perusaineella, ja siksi se on saatava pois ennen 

perusaineen hitsausta. Muut materiaalit hitsataan yleensä elektrodi negatiivisessa navassa. 

Elektrodin napaisuus vaikuttaa myös hitsin tunkeumaan ja elektrodin kestoikään. 

Elektrodin ollessa negatiivisessa navassa, positiivisesti varautuneet kaasuionit kulkeutuvat 

elektrodia kohti ja negatiivisesti varautuneet elektronit perusaineeseen. Tällöin suurin osa 

lämpömäärästä johtuu perusaineeseen ja tunkeuma on syvä ja kapea suhteessa muihin 

virtalajeihin. Hitsattaessa elektrodi positiivisessa navassa, kulkeutuvat elektrodit ja 

kaasuionit päinvastoin. Tällöin suurin osa lämpömäärästä kohdistuu elektrodiin ja pieni osa 

perusaineeseen. (Lukkari, 2002, s. 250–251.)       

 

Vaihtovirralla (AC) hitsaaminen on kompromissi valokaaren puhdistuskyvyn, elektrodin 

keston ja tunkeuman välillä. Siinä virran suunta muuttuu työkappaleen ja elektrodin välillä 

valitun vaihtovirtataajuuden perusteella. Positiivinen puolijakso tuo valokaarelle 

puhdistuskykyä ja negatiivinen puolijakso tunkeumaa. Vaihtovirran aaltomuotoina 

käytetään yleensä sinimuotoista aaltoa tai suorakaiteenmuotoista aaltoa. Negatiivisen ja 

positiivisen puolijakson tasapainoa voidaan säätää painottaen haluttua ominaisuutta. 

(Lukkari, 2002, s. 251–253.) 
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Perinteiselle TIG-hitsaukselle on ominaista erittäin hyvä sulan ja tunkeuman hallinta, 

koska valokaari ja lisäaineen syöttö ovat erillään toisistaan. Tämä korostuu erityisesti 

mekanisoidussa hitsauksessa, koska kaikkia parametreja voidaan säätää erikseen ja ne 

pysyvät lähellä asetettuja arvoja. Lämmöntuontia ja sulan hallintaa voidaan hallita 

paremmin käyttämällä jatkuvan virran sijasta pulssihitsausta. Siinä valokaaren virta 

vaihtelee kahden virta-arvon välillä, pulssivirran ja perusvirran välillä. Kuvassa 3 on 

esitetty pulssihitsauksen hitsausvirran ja sulan muodon yhteys. (Lukkari, 2002, s. 249, 255; 

Polysoude, 2009, s. 14.) 

 

 

Kuva 3. TIG-hitsaus pulssivirralla (Polysoude, 2009, s. 14). 

 

Pulssihitsauksessa korkeamman pulssivirran (Ih) aikana (Th) valokaari sulattaa perusainetta 

ja lisäainetta, muodostaen hitsisulan ja tunkeuman. Perusvirran (Ib) aikana (Tb) hitsisula 

jäähtyy ja kutistuu, joka mahdollistaa sulan paremman hallinnan asentohitsauksessa. 

Pulssitaajuus on yleensä noin 1 – 5 kertaa sekunnissa. Pulssi- ja perusvirran aikoja voidaan 

säätää erikseen. Pulssihitsauksessa voi käyttää samoja virtalajeja kuin hitsatessa jatkuvalla 

virralla. Pulssihitsaus mahdollistaa laadukkaiden hitsien hitsauksen pienemmällä 

lämmöntuonnilla kuin jatkuvalla virralla. Tämä on eduksi, kun halutaan minimoida 

työkappaleeseen syntyviä muodonmuutoksia tai kun hitseille on annettu tiukat vaatimukset 

tunkeuman suhteen, muun muassa pinnoitushitsauksessa. (Lukkari, 2002, s.255; 

Polysoude, 2009, s. 14.)  

 

Hitsauksessa käytetään yleensä kuvan 4. tavalla suorittavaa ohjelmarunkoa, joka on 

ohjelmoitu virtalähteeseen, jota ohjataan hitsauspolttimen virtakatkaisijalla. Suojakaasun 
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esivirtauksella varmistetaan hitsin aloituskohdan ja elektrodin suojaus. Ennen hitsausta 

sytytetään valokaari hitsausvirtaa pienemmällä virralla, jonka jälkeen virta nousee 

hitsausvirralle. Tällä varmistetaan hitsin aloituskohdan esilämmitys ja sulan 

muodostuminen haluttuun kohtaan. Sillä myös pidennetään elektrodien käyttöikää ja 

estetään volframisulkeumien muodostuminen. Hitsauksen jälkeen, virran lopetusrampilla 

estetään lopetukseen syntyvä lopetuskraatteri ja kraatteriin syntyvän halkeaman 

muodostumista. Lopuksi suojakaasun jälkivirtauksella suojataan ja jäähdytetään 

jähmettyvä sula ja kuuma elektrodi. (Lukkari, 2002, s. 254.) 

 

 

Kuva 4. Esimerkki TIG-hitsauksen ohjelmasta (mukaillen Weman, 2003, s. 34). 

 

2.1.1 Kuumalanka-TIG 

Kuumalanka-TIG on TIG-hitsauksen erikoisprosessi, jossa hitsisulaan syötettävää 

lisäainelankaa esilämmitetään johtamalla sen läpi virtaa. Langan virranvastus kuumentaa 

sitä ennen siirtymistä valokaaren alle. Prosessi on muuten samanlainen kuin perinteinen 

kylmälanka-TIG-hitsaus. Lisäaineen esilämmitys mahdollistaa hallitumman hitsisulan ja 

suuremman sulamisnopeuden. Lisäaineen sulamisnopeudeksi voidaan saavuttaa yli 100 

g/min. Kuvassa 5. on esitetty kuumalanka-TIG-hitsauksen periaate. Prosessia käytetään 

pääsääntöisesti orbitaalihitsauksessa, mutta esilämmitettyä langansyöttöä voidaan käyttää 

myös tehostamaan käsinhitsausta. Tällöin hitsaaja syöttää puoliautomaattisesti lankaa 

toisella kädellä ja toisella kädellä pitää normaalisti poltinta. Orbitaalihitsauksessa 

lisäainelangan halkaisija on yleensä 0,8 mm tai 1 mm, mutta puoliautomaattisessa 

käsinhitsauksessa langan halkaisija on 1,2 mm. (Hori et al., 2004, s. 458, 466.) 
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Kuva 5. Kuumalanka-TIG-hitsauksen periaate (mukaillen Hori et al 2004, s. 456). 

 

Lisäainelangan esilämmityksessä voidaan käyttää joko tasavirtaa (DC) tai vaihtovirtaa 

(AC). Tasavirralla suoritettava esilämmitys on huonompi vaihtoehto kuin vaihtovirralla, 

sillä tasavirta aiheuttaa magneettisen puhalluksen elektrodin ja lisäainelangan välille. 

Tällöin valokaari ei sulata perusainetta riittävästi, koska valokaari kääntyy lisäaineeseen 

päin. Tämä voidaan välttää tasavirralla tapahtuvassa esilämmityksessä syöttämällä virta 

kosketussuuttimessa kahden pisteen välillä, jolloin magneettista puhallusta ei tapahdu 

vapaalle langalle. Langan esilämmitystä rajoittaa tällöin lämpötila, jolloin lanka ei enää 

kulje suuttimen läpi kunnolla.  Lisäainelankaa voidaan myös lämmittää pulssivirralla, mikä 

vähentää magneettista puhallusta. Kuvassa 6. on esitetty esilämmityksen eri variaatiot. 

(Hori et al., 2004, s. 458.) 

 

 

Kuva 6. Kuumalanka-TIG-hitsauksen virtamuodot (mukaillen Hori et al., 2004, s. 458). 
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2.1.2 Kaksoiskaasu-TIG 

Kaksoiskaasu-TIG-hitsauksen ero perinteiseen TIG-hitsausprosessiin on polttimen 

rakenteessa ja käytettävissä suojakaasuissa. Polttimen sisällä on kaksi kaasulinjaa, joista 

sisempi kaasulinja syöttää inerttiä suojakaasua ja ulompi aktiivista suojakaasua. Inertin 

suojakaasun tehtävä on suojata elektrodia hapettumiselta ja reaktiolta aktiivisen 

suojakaasun kanssa. Ulomman suojakaasun tehtävä on reagoida ja liueta hitsisulaan jolloin 

tunkeuma kasvaa, mikä parantaa prosessin tehokkuutta. Molempien suojakaasujen 

virtausnopeudella ja elektrodin pituudella on merkittävä vaikutus tunkeuman muotoon. 

Kuvassa 7 on esitetty prosessin periaate. (Dongjie et al., 2014, s. 922 – 927.) 

 

 

Kuva 7. Kaksoiskaasu-TIG-polttimen poikkileikkaus (mukaillen Dongjie et al., 2014, s. 

923). 

 

2.1.3 TOPTIG 

TOPTIG-prosessi on kehitetty kilpailemaan erityisesti robotisoidun MAG-hitsauksen 

kanssa. Prosessin etuina ovat roiskeeton ja tasalaatuinen visuaalisesti hyvännäköinen hitsi. 

Prosessin lähtökohtana on hitsauspoltin, joka on normaalia lisäaineensyötöllä varustettua 

TIG-poltinta kompaktimpi. Polttimen poikkileikkauskuva on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. TOPTIG poltin (mukaillen Opderbecke & Guiheux, 2009, s. 524). 

 

Lisäainelanka syötetään ylhäältä noin 30° kulmassa polttimen sisään, suoraan valokaaren 

kuumimpaan kohtaan. Tällöin on mahdollista sulattaa suuremmalla sulatusnopeudella kuin 

perinteisellä TIG-prosessilla, jossa lanka tulee melkein suorassa kulmassa valokaaren alle. 

Tämä parantaa myös polttimen luoksepäästävyyttä, koska lanka tulee vinosti ylhäältäpäin 

eikä näin ollen ole riippuvainen polttimen asennosta. (Opderbecke & Guiheux, 2009, s. 

523–526.) 

 

TOPTIG-hitsauksessa lisäainelangalla on kaksi siirtymismuotoa; jatkuvana sulana ja 

pisaroina. Lisäaine on jatkuvasti kontaktissa hitsisulaan, kun lisäaine siirtyy ensin 

mainitulla tavalla. Tällöin sulatusnopeus ja hitsausnopeus ovat korkeampia kuin lisäaineen 

siirtyessä pisaroina. Myös elektrodin riski osua hitsisulaan on tällöin pienempi. 

Pienemmillä langansyöttönopeuksilla lisäaine siirtyy pisaroina langan päästä. 

Siirtymismuodon etuna on hitsisulan parempi sekoittuminen ja sitä kautta syntyvä 

metallurgia. Pisarakoko pienenee ja pisaroiden irtoamistiheys kasvaa 

langansyöttönopeuden kasvaessa. Langan sulaminen muuttuu jatkuvaksi, kun 

langansyöttönopeus ylittää tietyn raja-arvon suhteessa muihin hitsauspatametreihin. 

(Opderbecke & Guiheux, 2009, s. 525.) 
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2.1.4 A-TIG 

A-TIG on kehitetty parantamaan perinteisen TIG-hitsauksen tuottavuutta. Menetelmässä 

tehokkuus saadaan levittämällä ennen hitsausta työkappaleen päälle titaanioksidia (TiO), 

titaanidioksidia (TiO2) tai tristaritea (Ti2O3) jauheena tai aerosolina, mikä vaikuttaa 

hitsattaessa tunkeuman muotoon. Tunkeumasta tulee tällöin syvempi ja kapeampi 

verrattaessa jos hitsataan samoilla paranmetreillä ilman jauheen käyttöä perusaineen 

pinnassa. Kuvassa 9 on esitetty kahden eri prosessin ero ruostumattoman teräksen 

päittäisliitokselle. (Niagaj, 2014, s. 48.)  

 

Kuva 9. 6 mm paksun AISI 304 (1.4301) levyjen päittäisliitokset hitsattuna samoilla 

hitsausparametreilla TIG-prosessilla ja A-TIG-prosessilla BC-31 jauheen kanssa (Niagaj, 

2014, s. 51). 

 

Perusaineen pinnalle levitettävä jauhe alentaa sulan hitsin pintajännitystä, jolloin 

tunkeumasta tulee syvempi. Jauhe myös kurottaa valokaarta kapeammaksi, jolloin 

virtatiheys ja kaaripaine kasvavat. Nämä yhdessä mahdollistavat lähes kolminkertaisen 

tunkeuman ja suuremman hitsausnopeuden verrattuna perinteiseen TIG-hitsaukseen. 

(Niagaj, 2014, s. 48–49.) 

 

2.1.5 TIPTIG 

TIPTIG-hitsausprosessin ero perinteiseen TIG-hitsaukseen on lisäaineen värähtelevä 

syöttö, jossa lanka liikkuu edestakaisin. Jotta lankaan saadaan edestakaisin värähtelevä 

liike, on hitsauskoneeseen liitettävä oma langansyöttölaitteisto ja hitsauspoltin, missä lanka 

ohjataan kohdistetusti valokaaren alle. Polttimessa voi olla myös langan esilämmityksen 

mahdollisuus. Kuvassa 10 on esitetty langansyöttölaitteisto virtalähteen päällä ja 

hitsauspoltin.  
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Kuva 10. TIPTIG hitsauslaitteisto ja poltin (Wilson, 2007, s. 462–463). 

 

Prosessin etu normaaliin TIG-hitsaukseen on langan värähtelyn tuomassa liike-energiassa 

hitsisulaan. Tällöin hitsausnopeus saadaan jopa kolminkertaistettua verrattuna perinteiseen 

TIG-hitsaukseen. Hitsausnopeudet ovat lähellä MIG/MAG-hitsauksen tasolla. Prosessin 

etuina ovat myös vähäiset hitsaushuurut ja roiskeettomat hyvännäköiset hitsit. Prosessia 

käytetään mekanisoidussa hitsauksessa ja käsinhitsauksessa monille materiaaleille. 

Erityisesti mekanisoidussa hitsauksessa saadaan suurin hyöty, koska silloin voidaan 

kontrolloida kaikkia hitsaukseen vaikuttavia parametreja. (Wilson 2007, s. 462–463.) 

 

2.2 MIG/MAG-hitsaus ja täytelankahitsaus 

MIG/MAG-hitsauksessa valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välillä suojakaasun 

suojaamana. Lisäaine siirtyy hitsisulaan pisaroina langan kärjestä. Langansyöttö tapahtuu 

joko työntävällä tai vetävällä langansyöttölaitteistolla monitoimijohdon sisällä 

langanjohtimessa. Hitsausvirta johdetaan monitoimijohdon sisällä virtakaapelia pitkin 

hitsauspistooliin virtasuuttimeen, josta se johtuu hitsauslankaan. Hitsauslangan 

koskettaessa perusainetta, oikosulkuvirta sytyttää valokaaren. MIG/MAG-hitsauksen 

periaate on esitetty kuvassa 11. (Lukkari, 2002, s. 159–160.) 
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Kuva 11. MIG/MAG-hitsauksen periaatekuva (Matilainen et al., 2011, s. 292). 

 

Prosessin tunnus on 135 MAG-hitsaukselle ja 131 MIG-hitsaukselle. Prosessien ero on 

suojakaasu, joka MAG-hitsauksessa aktiivinen ja MIG-hitsauksessa inertti. Aktiivisia 

suojakaasuja ovat argonin ja hiilidioksidin tai hapen seokset ja puhdas hiilidioksidi. 

Inerttejä suojakaasuja ovat argon ja helium sekä niiden seokset. Käytännössä MIG-hitsaus 

ja MAG-hitsaus eivät eroa laitteistoltaan ja suoritustekniikaltaan toisistaan. Käytännön 

eroina ovat perusaineet ja hitsausaineet. MIG-hitsauksella hitsataan ei-rautametalleja ja 

MAG-hitsauksella niukkaseosteisia teräksiä ja ruostumattomia teräksiä. Käytettävä virtalaji 

on yleensä tasavirta ja elektrodi positiivisessa navassa, jolloin valokaari on vakaa ja 

vähäroiskeinen. Elektrodin ollessa negatiivisessa navassa, saadaan sulatusnopeutta 

korotettua ja tunkeumaa pienennettyä, josta on hyötyä erityisesti pinnoituksessa. 

Hitsausvirtalähteet ovat TIG-hitsaukseen poiketen vakiojännitevirtalähteitä. Tämä 

mahdollistaa, että valokaari pysyy lähes vakiomittaisena, kun lisäainelankaa syötetään 

vakionopeudella. Tällöin muutokset vapaalangan pituudessa vaikuttavat hitsausvirran 

arvoon, mutta eivät merkittävästi jännitteen arvoon. (Lukkari, 2002, s. 159–162.) 

 

Täytelankahitsaus (136) on menetelmältään hyvin samankaltainen kuin MIG/MAG–

hitsaus. Menetelmien ero on lisäainelanka, joka on MIG/MAG – hitsauksessa umpinainen 

metallilanka ja täytelankahitsauksessa putkimainen jauhetäytteinen lisäainelanka. 

Suojakaasut ovat yleensä aktiivisia argonin ja hiilidioksidin seoksia. Hitsaaminen tapahtuu 

tasavirralla elektrodin napaisuuden ollessa positiivinen tai negatiivinen riippuen 
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lankatyypistä. Täytelankahitsauksessa käytettävät kaarityypit ovat samoja kuin 

MIG/MAG–hitsauksessa. Pienimmillä virta-arvoilla hitsauslisäaineen siirtyminen tapahtuu 

lyhytkaarialueella, sekakaarialue virta-alueen keskellä ja kuumakaarialue virta-alueen 

yläpäässä. Täytelankahitsauksessa käytetään myös pulssikaarta, jolla mahdollistetaan 

epäsuotuisan välikaarialueen virta-arvojen käyttö ja asentohitsausominaisuuksien 

paraneminen. (Lukkari, 2002, s. 228–229.)  

 

Eri virtalähdevalmistajat ovat kehittäneet kylmäkaarisovelluksia MIG/MAG-hitsaukseen, 

joilla on parempi hitsata ohutlevyjä ja asentohitsejä kuin perinteisellä lyhytkaariprosessilla. 

Kylmäkaarisovelluksella hitsattaessa lämmöntuonti on pienempi ja vähäroiskeisempi kuin 

perinteisellä kylmäkaarella ja hitsisula on helpommin hallittavissa. Kylmempi ja 

hallittavampi hitsisula edesauttaa sen hyödyntämistä orbitaali-MIG/MAG -hitsauksessa, 

koska silloin juuren hitsaaminen ilmarakoon on varmempaa. Kylmäkaari on käytännössä 

hitsauksen aikana tapahtuvan virta- ja jännitearvojen kontrolloimista niin, että muutokset 

ovat hitsauksen aikana nopeampia ja jyrkempiä kuin tavallisella lyhytkaarella. 

Nopeammilla muutoksilla saadaan langan päästä irtoavan sulan pisarakokoa pienemmäksi 

ja kaaripaineeltaan voimakkaammaksi. Eri virtalähdevalmistajien kylmäkaarisovelluksia 

ovat muun muassa (The Welding Institute, 2016.): 

 Fronius, Cold Metal Transfer (CMT) 

 Kemppi, FastROOT 

 Lincol Electric, Surface Tension Transfer (STT) 

 Miller, Regulated Metal Deposition (RMD™) 

 EWM, ColdArc® 

 Jetline, Controlled Short Circuit (CSC™) 

 Daihen Corporation, Controlled Bridge Transfer (CBT) 

 Merkle, ColdMIG 

 ESAB, QSet™ 

 

Kuvassa 12 on havainnollistettu lyhytkaarihitsauksen kolme jaksoa ja niissä tapahtuvat 

virta- ja jännitevaihtelut. EWM:n ColdArc®-kylmäkaariprosessissa kylmempi valokaari on 

saatu aikaiseksi kuvassa näkyvästi, jyrkemmällä virta-arvon tippumisella, kun sulapisara 

irtoaa langan päästä 3. jakson alussa. Tämän jälkeen virta-arvo nousee hetkellisesti 
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korkeammalle, jotta valokaari syttyy nopeasti uudestaan ja palaa lyhyemmällä kaaren 

pituudella kuin perinteinen lyhytkaari.  

 

 

Kuva 12. Virta- ja jännitevaihtelut lyhytkaarella ja EWM:n ColdArc®-kylmäkaarella 

(mukaillen The Welding Institute, 2016). 

 

Edellä mainitusta listasta kaikkien valmistajien kylmäkaarisovellukset, paitsi Froniuksen 

CMT liittyvät ainoastaan virta- ja jännitearvojen ohjaukseen virtalähteessä. CMT:ssä idea 

perustuu langan liikkeeseen hitsauksen aikana. Lankaa syötetään eteenpäin, kun valokaari 

palaa langan ja työkappaleen välillä. Oikosulun syttyessä lankaa vedetään takaisinpäin, 

kunnes pisara irtoaa langan päästä. Langansyötön suunta kääntyy työkappaleeseen kohti 

uudestaan, kun valokaari syttyy. Prosessin langansyötön liike on esitetty kuvassa 13. (The 

Welding Institute, 2016; Fronius, 2016.) 

 

 

Kuva 13. Froniuksen CMT-prosessin periaate (Fronius, 2016). 

 

2.3 Plasmahitsaus 

Plasmahitsaus (15) kuuluu volframikaasukaarihitsausprosesseihin. Plasmakaarihitsaus 

muistuttaa prosessina hyvin paljon TIG–hitsausta. Erona ovat hitsausenergian muodostava 



25 

 

lämmönlähde ja plasmahitsauspoltin ja sen sisällä virtaavat kaasut. Plasmahitsauksessa 

elektrodi sijaitsee polttimen sisällä plasmasuuttimessa, ulospäin näkymättömissä. TIG-

hitsauksessa elektrodin kärki on ulompana kuin kaasusuutin. Plasmakaarihitsauksessa 

päälämmönlähde on plasma, mikä saadaan aikaan ionisoimalla polttimen sisempää 

kaasuvirtausta sähköpurkauksella. Lämpöä saadaan myös työkappaleessa olevasta 

anodipisteestä. Plasmakaasu kuroutuu jäähdytetyn plasmasuuttimen lävitse kohti 

työkappaletta, joka on osana virtapiiriä. Kurotettu plasmakaari on muodoltaan 

sylinterimäinen, jonka etuina ovat suuntavakavuus ja korkea energiatiheys. TIG-

hitsauksessa valokaari ei kuroudu, kun valokaari palaa elektrodin ja työkappaleen välillä, 

jolloin se on muodoltaan kartiomainen. Plasmassa sähköenergia on termisenä ja 

kineettisenä energiana. Plasmakaasuna käytetään yleensä argonia tai argonin ja vedyn 

seosta. Ulomman kaasuvirtauksen tehtävä on suojata hitsaustapahtumaa ilmalta. 

Suojakaasuina käytetään joko inerttejä tai aktiivisia suojakaasuja ja niiden seoksia. 

(Lukkari, 2002, s. 272–275.) 

 

Plasmahitsauksesta on myös toinen variaatio, jossa valokaari palaa elektrodin ja 

plasmasuuttimen välissä, jolloin työkappale ei ole kytketty virtapiiriin. Tätä kutsutaan 

plasmasuihkuhitsaukseksi. Prosessissa lämmönlähteenä toimii ainoastaan plasmasuihku.  

Prosesseista plasmakaarihitsausta käytetään enimmäkseen hitsauksessa. 

Plasmasuihkuhitsausta käytetään pinnoitettaessa plasmaruiskutuksella ja 

plasmaleikkaukseen. Plasmakaarihitsauksen ja plasmasuihkuhitsauksen ero on esitetty 

kuvassa 14. Kumpaakin prosessia voidaan käyttää lisäaineen kanssa hitsattaessa 

manuaalisesti tai automatisoidusti.  (Lukkari, 2002, s. 272–273.) 

 

 

Kuva 14. Plasmakaarihitsaus ja plasmasuihkuhitsaus (mukaillen Weman, 2003, s. 39). 
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Plasmakaarihitsausta käytetään kahdella eri toimintaperiaatteella. Alle 100 A 

hitsausvirroilla hitsaus tapahtuu TIG-hitsauksen tapaan sulattavana valokaarena. Tätä 

periaatetta voidaan käyttää myös käsivaraisessa hitsauksessa lisäaineen kanssa tai ilman. 

Käytettävät materiaalipaksuudet rajoittuvat yleensä ohutlevyihin (0,01–3 mm). Yleisimmät 

käytettävät materiaalit ovat ruostumattomat teräkset. (Lukkari, 2002, s.274 -275.) 

 

Yli 100 A hitsausvirroilla hitsauksen toimintatapa muuttuu suuntaan, jossa valokaari 

lävistää perusaineen. Tätä kutsutaan avaimenreikähitsaukseksi. Menetelmässä 

plasmapatsas lävistää perusaineen noin 1,5–3 mm leveällä reiällä. Sula metalli virtaa reiän 

sivuista reiän taakse jähmettyen yhtenäiseksi hitsiksi. Avaimenreikähitsausta käytetään, 

kun perusaineen paksuus on yli 3 mm. (Lukkari, 2002, s.274 -275.) 

 

Jauheplasmahitsaus on plasmahitsauksesta kehitetty prosessisovellus. Se on suunniteltu 

erityisesti ohutlevyjen hitsaamiseen ja pinnoitushitsaukseen. Prosessia käytetään erityisesti 

pinnoitushitsaukseen, jossa työkappaletta pinnoitetaan esimerkiksi abrasiivisen kulumisen 

kestävällä kobolttipohjaisella pinnoitteella.  Erot plasmahitsaukseen sillä ovat lisäaineen 

syötössä ja lisäaineessa. Jauheplasmahitsauksessa lisäaineena käytetään metallijauhetta, 

joka syötetään hitsisulaan polttimen kautta. Jauheensyöttö edellyttää polttimen, jonka 

sisällä on jauhesuutin. Lisäksi tarvitaan erillinen jauheensyöttölaitteisto. Kuvassa 15 on 

esitetty jauheplasmahitsauspolttimen poikkileikkaus. (IMES, 2016; Lukkari, 2002, s. 121.) 
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Kuva 15. Jauheplasmapolttimen poikkileikkaus (mukaillen IMES, 2016). 

 

2.4 Jauhekaarihitsaus 

Jauhekaarihitsaus (12) kuuluu metallikaarihitsausprosesseihin. Prosessissa hitsauslangan ja 

perusaineen välissä palaa valokaari hitsausjauheen suojaamana. Lisäainelanka siirtyy 

sulaan pieninä tai suurina pisaroina, riippuen käytettävästä hitsausvirrasta ja lisäainelangan 

paksuudesta. Yleisimmin käytetyt lisäainehalkaisijat ovat: 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 

mm. Lisäainelangat ovat yleensä umpilankoja, mutta myös täytelankoja käytetään.   

Hitsaustapahtuma on hitsausjauheen sisällä suojassa kaariontelossa, jossa hitsausjauhetta 

seostuu hitsauslangan ja perusaineen sulaan. Hitsausjauhe syötetään jauhesäiliöstä 

syöttöputkea pitkin hitsauslankojen eteen. Hitsisulan jäähtyessä jähmettyy sulanut 

hitsausjauhe kuonaksi valmiin hitsin päälle. Kuona suojaa, tukee ja eristää hitsiä, jolloin 

valtaosa lämmöstä siirtyy perusaineeseen. Ylimääräinen hitsausjauhe kerätään imurilla 

talteen uudelleenkäytettäväksi. Jauhekaarihitsauksen periaate levyjen päittäisliitokselle V-

railoon on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16. Jauhekaarihitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 121). 
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3 ORBITAALIHITSAUSLAITTEISTOT 

 

 

Orbitaalihitsauslaitteistoon kuuluu hitsausvirtalähteen lisäksi hitsauspihti tai kuljetin, 

kaukosäädin ja tietokone tai ohjelmointipaneeli, millä ohjelmoidaan hitsausohjelma. 

Polysouden valmistamia TIG-hitsausvirtalähteitä on käyttökohteen mukaan pieniä, 

keskisuuria ja isoa. Pieniä (alle 200 A) virtalähteitä on helppo kuljettaa mukana ja ne on 

tarkoitettu pienimmille hitsauspihdeille liikkuviin työkohteisiin. Ne toimivat 230 V 

jännitteellä. Näissä ohjelmointi tapahtuu koneen mukana kulkevan paneelin avulla. 

Pienimpienkin kokoluokan hitsausvirtalähteissä on suljettu vesijäähdytyskierto. 

Keskikokoisten (400 A asti) virtalähteiden koko ja paino kasvavat pieniin verrattuna, eikä 

niitä voi samaan tapaan kuljettaa mukana pienille asennuksille. Ne vaativat toimiakseen 

415 V jännitteen. Suurimmat virtalähteet (600 A asti) vaativat myös kolmivaihejännitteen. 

Niillä voidaan ohjata hitsattaessa kaikkia akseleita ja näiden lisäksi lisäainelangan 

esilämmitystä. (Polysoude, 2009, s. 16–18.) 

 

3.1 Umpi- ja avopihdit 

Hitsauksen suorittaa hitsauspihti tai kuljetin, joka asennetaan putken ympärille hitsauksen 

ajaksi. Putkien päittäishitsien hitsauksessa käytetään pääsääntöisesti kahta eri 

hitsauspihtityyppiä, umpimallisia ja avomallisia pihtejä. Umpipihdit ovat yleisimpiä 

hitsattaessa ulkohalkaisijaltaan alle 100 mm ja ainepaksuudeltaan alle 3 mm putkia. 

Umpipihtien käyttöalue putkien ulkohalkaisijoille on 1.6–170 mm. TIG-hitsaus on 

käytetyin prosessi. Umpipihdit ovat halkaisijakohtaisia. Hitsattavat materiaalit voivat olla 

teollisuudessa käytettäviä ruostumattomia teräksiä, nikkeliseoksia ja myös titaaneja. 

Kuvassa 17 on esitetty vasemmalla Polysouden valmistama umpipihti ja oikealla Orbitec:n 

valmistama umpipihti. Orbitec:n umpipihdissä on vaihdettavat hitsauspäät eri 

putkihalkaisijoille. (Polysoude, 2009, s.18, 32–34; Orbitec, 2016.) 
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Kuva 17. Vasemmalla Polysouden MW-sarjan ja oikealla Orbitec:n OSK G-sarjan 

umpipihti (Polysoude, 2009, s. 34; Orbitec, 2016 ). 

 

Umpipihdeillä hitsattaessa ei käytetä lainkaan lisäainelankaa, jonka vuoksi putkien 

aineenpaksuudet jäävät alle kolmeen millimetriin. Esivalmisteluina putkien päät on 

leikattava suoraksi ja puhdistettava purseista ja epäpuhtauksista. Putket on kohdistettava 

tarkasti toisiinsa, jotta ei jää ilmarakoa. Kohdistetut putket silloitetaan toisiinsa pienillä 

siltahitseillä. Siltahitsien on oltava pienempiä kuin hitsattava hitsi, jotta valokaari sulattaa 

ne kokonaan, eikä jää kylmäjuoksua. Silloituksen jälkeen putken sisälle johdetaan 

juurikaasu, jos materiaali sitä vaatii juurenpuolen suojaamiseksi. Tämän jälkeen hitsauksen 

suoritus on erittäin tehokasta. Elektrodin kärki teroitetaan ja asetetaan oikealle etäisyydelle 

putken pinnasta tulkin avulla. Pihti suljetaan ja aloitetaan hitsausohjelma. 

Hitsaustapahtumalla on hyvä suojaus, koska pihdin sisälle johdetaan suojakaasua putken 

ympärille, jolloin koko liitosalue on suojattuna, mistä on erityisesti hyötyä, kun hitsataan 

titaaneja. Umpipihdin etuja ovat myös sen kompakti koko, jolloin pystytään hitsaamaan 

nopeammin ahtaissa paikoissa olevia liitoksia. Pihdit ovat yleensä varsin kapeita, jolloin ne 

eivät vaadi paljoa putken suoraa osaa asennettaessa ja ne ovat nopeita asentaa. (Polysoude, 

2009, s.18, 32–34.) 

 

Toinen yleinen pihtityyppi on avopihti. Pihdit ovat rakenteeltaan U tai D-muotoisia ja 

niissä hitsauspää on avoin. U-mallisten avopihtien koko rajoittuu halkaisijaltaan 8 – 275 
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mm putkiin. Ainepaksuudet voivat olla umpipihteihin verrattuna paljon suuremmat, koska 

avopihdit ovat yleensä varustettu vaaputusluisteilla, joilla poltinta voidaan liikuttaa 

korkeus- ja sivuttaissuunnassa. Käytännössä hitsattavia ainepaksuuksia rajoittavat luistien 

liikevarat ja työkappaleen railon mitat. Kuvassa 18 on esitetty Polysouden valmistama U-

mallinen avopihti, jossa on lisäaineen syöttö. 

 

Kuva 18. Polysouden MU-sarjan avopihti (Polysoude, 2009, s. 34). 

 

U-muotoinen avopihti vaatii enemmän tilaa joka suuntaan kuin umpipihti, jolloin sen 

käyttökohteet ovat rajatumpia. Pyöritysmoottori, vaaputusluistin ja pihdin runko vaativat 

enemmän tilaa kuin kompakti umpipihti. Hitsattaessa on myös enemmän otettava 

huomioon pihdin vaatima putken suoran mitta, jotta se saadaan asetettua paikalleen. 

(Polysoude, 2009, s. 34) 

 

D-muotoiset avopihdit ovat kehitetty putkien päittäisliitosten hitsaamiseen ahtaissa 

paikoissa, joissa muilla pihtityypeillä ei mahdu hitsaamaan. Magnatech on kehittänyt D-

muotoisen avopihdin, joka soveltuu putkille joiden ulkohalkaisija on 25–356 mm (1–14"). 

Hitsauspihti vaatii ympärilleen 64 mm säteen verran tyhjää tilaa toimiakseen, kun pihtiin 

on kytketty 1 kg lisäainekela. Hitsauspihti on esitetty kuvassa 19. Pihdissä on 

lisäaineensyötön lisäksi vaaputus ja AVC (Arc Voltage Control) eli valokaaren pituuden 

säätö. Se pyrkii pitämään valokaaren pituuden samana asetettuun jännitearvoon nähden. 

(Magnatech, 2015a s. 1 – 4.) 
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Kuva 19. Magnatech D420-avopihti (Magnatech, 2015a, s. 1). 

 

Avopihdeissä lisäaineen syöttö ja elektrodin kohdistaminen tuovat omia haasteitaan 

hitsaustapahtumaan. Elektrodin pituus ja teroituskulma vaikuttavat merkittävästi 

hitsausprosessiin. Elektrodin teroituskulma ja etäisyys työkappaleesta vaikuttavat 

jännitearvoon ja kaaripaineeseen. Elektrodin teroituskulma tulee olla 18–30 astetta ja 

hiontajäljet pituussuuntaisia, jolloin syttyminen on parempaa ja valokaari on vakaampi. 

Mitä pienempi teroituskulma on, sitä leveämmälle valokaari ulottuu perusaineessa, jolloin 

kaaren intensiteetti pienenee. Lisäaineen syötön ja elektrodin kohdistus on esitetty kuvassa 

20.  

 

Kuva 20. Lisäaineen syötön ja elektrodin kohdistus suhteessa työkappaleeseen (mukaillen 

Polysoude, 2009, s. 42). 

 

Hitsauspihdin elektrodin pituus kaasuholkista on hyvä pitää samana, jolloin langansyöttöä 

ei tarvitse asemoida joka kerta uudestaan suhteessa elektrodiin. Langansyöttö tulee 
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kohdistaa siten, että se ”laahaa” perusaineen pintaa ja työntää hieman hitsisulaa. Jos lanka 

tulee liian jyrkästi perusaineen pintaan, alkaa se tökkiä ja haitata prosessia. Langan tullessa 

vastaavasti liian loivasti, joutuu se sulamaan pisaroina ja tippumaan perusaineen pinnalle 

langan päästä, jolloin käyttövarmuus huononee. Elektrodin etäisyys langasta tulisi pitää 1,5 

– 3 mm päässä. Langan tullessa liian lähelle elektrodin kärkeä, on sillä vaarana osua 

elektrodiin ja liian kaukana sillä on huonompi sulatusnopeus. Lisäksi vapaalangan pituus 

vaikuttaa myös käyttövarmuuteen. Pituuden ollessa liian lyhyt, on sillä vaarana palaa 

lankasuuttimeen kiinni, erityisesti hitsauksen lopussa, kun langansyöttö kytkeytyy pois. 

Vastaavasti, jos vapaalangan pituus on liian pitkä, aiheuttaa se langan heilumista, koska 

lanka purkautuu pieneltä kelalta. Hitsauspihdeissä käytettävät lankakelat ovat yleensä 

yhden tai viiden kilon kokoisia. Liian pitkä vapaalanka takertelee vaaputuksen 

sivuttaisliikkeissä putken pinnalla. (Polysoude, 2009, s. 42.) 

 

3.2 Hitsauspäät ulkoisella radalla 

Yli 114 mm halkaisijoille ja sitä suuremmille on laitteistoja, joissa polttimen kuljetin 

liikkuu putken ympäri asetettua erillistä rataa pitkin. Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti 

suurille putken halkaisijoille ja ainepaksuuksille, jotka vaativat monta hitsauspalkoa. 

Normaalin TIG-hitsauslaitteiston lisäksi radalle voidaan asentaa vaihtoehtoisesti 

kapearailo-TIG laitteisto, jolloin voidaan hitsata tehokkaasti jopa 250 mm ainepaksuuksiin 

asti. Kuvassa 21 on esitetty ulkoisella radalla oleva kapearailo-TIG. (Polysoude, 2009, 

s.19.) 

 

 
Kuva 21. Polysouden Polycar kaperailo-TIG kuljetin (Polysoude, 2009, s. 19). 
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Ulkoisella radalla liikkuvia mekanisointiratkaisuja on suunniteltu myös plasmahitsaukselle, 

MIG/MAG-ja täytelankahitsaukselle. MIG/MAG-hitsaus on näistä yleisimmin käytetty 

prosessi. Kuvassa 22 on Magnatech:n valmistama orbitaalikuljetin MIG/MAG- ja 

täytelankahitsaukseen. Rata on suunniteltu putkille, joiden halkaisija on 168–1524 mm. 

Laitteistoa voidaan hyödyntää myös kapearailohitsauksessa yli 100 mm ainepaksuuksille 

vaihtamalla kuljettimeen poltin, joka on normaalia poltinta kapeampi ja pidempi. Kuvassa 

oikealla on Nov-Weldin kehittämä kapearailo-MIG/MAG-poltin, jossa on 150 mm pitkä ja 

27,5 mm leveä kaasusuutin. Virtasuutin on myös erikoisvalmisteinen, jotta se ylettyy 

kaasusuuttimen päähän. (Magnatech, 2015b; Nov-Weld, 2014.) 

 

 

Kuva 22. Magnatech pipeliner II-orbitaalikuljetin ja Nov-Weld:in kapearailopoltin 

(Magnatech, 2015b; Nov-Weld, 2014). 

 

3.3 Putki-levy-liitosten ja putkipienojen hitsauspäät 

Lämmönvaihtimien päätyjen hitsaukseen on kehitetty räätälöityjä hitsauspihtejä. Pihdit 

eroavat merkittävästi perinteisistä päittäishitsejä varten kehitetyistä hitsauspihdeistä, koska 

niillä hitsataan putken päitä reikälevyyn kiinni pienahitseillä. Kyseisissä laitteissa 

käytetään pääosin TIG- ja MIG/MAG-prosesseja. Kuvassa 23 on esitetty vasemmalla ja 

keskellä Polysouden valmistamat hitsauspäät, joissa on TIG-prosessi. Ensimmäisessä on 

lisäaineen syöttö ja toisessa ei. Hitsauspäät soveltuvat putkille, joiden sisähalkaisija on 

minimissään 9.5 mm ja suurimmillaan 60 mm. Valmistajalta löytyy myös laitteistoja, joilla 

voidaan hitsata putken sisäpuolisia hitsejä. Hitsaus on huomattavasti haasteellisempaa kuin 

ulkopuolelta hitsattaessa, koska hitsaustapahtumaa on vaikea seurata. Kuvassa 23 on 

oikealla saman valmistajan hitsauspää putki-reikälevy-liitosten sisäpuolisille hitseille. 

(Polysoude, 2009, s. 20, 50.) 
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Kuva 23. Polysouden hitsauspäitä lämmönvaihtimien päätyjen hitsaukseen (Polysoude, 

2009, s. 20, 50). 

 

Putkipienojen hitsaamiseen on kehitetty tehokkaita mekanisointiratkaisuja. Aikaisemmin 

esitetyt hitsauspäät eroavat aikaisemman kappaleen hitsauspäihin, sillä niillä voi hitsata 

putkipienoja, joissa kierrettävä putki voi olla pitempi kuin aikaisemmassa kappaleessa. 

Käyttökohteina ovat putki-levy-liitokset tai putki-putki-liitokset. Hitsattavat liitokset voivat 

olla satulapintoja tai suoria putki-levy-liitoksia. Käytetyimmät prosessit ovat TIG ja 

MIG/MAG. Kuvassa 24 on vasemmalla Polysouden putki-putki-liitoksia varten suunniteltu 

hitsauspihti. Pihti käyttää TIG-prosessia lisäaineen kanssa. Pihti soveltuu erityisesti 

ruostumattomille putkille, joiden halkaisija on alle 40 mm ja seinämänvahvuus alle 3 mm. 

(Vinot, 2015.) 

 

 

Kuva 24. Putkiyhteiden hitsauksen Polysouden MU-S hitsauspihti ja Froniuksen FTW 24–

120 PRO orbitaalikuljetin (Vinot, 2015; Fronius, 2013, s. 1). 
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MIG/MAG-hitsaus on yleistynyt putki-levy-liitoksien mekanisoidussa hitsaamisessa, 

koska se on tuottavampi prosessi kuin TIG-hitsaus. MIG/MAG-prosessille kehitetyt 

kylmäkaarisovellukset ovat edesauttaneet niiden yleistymistä, koska esimerkiksi 

lämmönvaihtimien päätyjen hitsaaminen edellyttää hyvää sulan hallintaa hitsattaessa 

asennoissa PH ja PJ. Kuvassa 24 oikealla on Froniuksen valmistama FTW 24–120 PRO-

orbitaalikuljetin putki-levy-liitosten hitsaamiseen. Kuljettimen keskitysleuat voidaan 

asentaa putken sisään, jonka sisähalkaisija on 24–120 mm. (Fronius, 2013, s.1-2.) 

 

Jauhekaarihitsausta käytetään orbitaalihitsauksessa käyttökohteissa, joissa voidaan hitsata 

alapiena-asennossa (PB) tai jalkoasennossa (PA). Hitsausjauheen pysyminen 

hitsauskohteessa ja suuri hitsisula rajoittavat hitsausasentoja. Menetelmän tuottavuus 

verrattuna TIG- ja MIG/MAG-prosessiin on moninkertainen, jonka vuoksi se soveltuu 

hyvin raskaisiin ja halkaisijaltaan isoihin kohteisiin, joissa vaaditaan isoa a-mittaa 

monipalkohitsauksena. Käyttökohteita ovat kammioiden yhdeputkien ja päätyjen hitsaus. 

Kuvassa 25 on Bug-O:n valmistama jauhekaarihitsauslaitteisto kammion yhteiden 

hitsaukseen. Malli soveltuu halkaisijaltaan 254–1270 mm yhdeputkien ja 

kammionpäätyjen hitsaamiseen. (Bug-O Systems, 2015, s. 4-5.) 

 

 

Kuva 25. Bug-O CW-18-jauhekaarihitsauskuljetin (Bug-O Systems, 2015, s. 5). 
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3.4 Ohjelmointi 

Riippuen laitteistosta ja hitsausprosessista, vaatii se toimiakseen ohjelmoidun ohjelman, 

jonka mukaan hitsaus suoritetaan. Käytännössä ohjelma on tehtävä erikseen jokaisen 

putkikoon ja materiaalin kohdalla, koska samat parametrit käyvät harvemmin kahdelle eri 

kohteelle. Ohjelmointi tapahtuu virtalähteeseen kiinnitetyllä ohjauspaneelilla tai erillisellä 

tietokoneella. Ohjelmointi tapahtuu joko online- tai offline-tilassa. Offline-tilassa 

tapahtuva ohjelmointi on yleisimmin käytössä laitteistolle, jossa on enemmän 

vapausasteita, kuten vaaputus ja AVC eli valokaareen pituuden säätyminen asetetun 

jännitteen mukaan. Valmiiksi tehdyt ohjelmat tallennetaan virtalähteen muistipaikoille, 

josta ne haetaan hitsauksen alussa.  

 

Orbitaalihitsauksen ohjelmointi tapahtuu sektoreittain. Hitsattaessa asennossa PK, putki on 

kuvan 26 mukaisesti kiinteästi vaaka-asennossa ja poltin kiertää 360 astetta ympäri (SFS-

EN ISO 6947, 2011, s. 19). Tällöin joudutaan käytännössä hitsaamaan kaikissa 

putkihitsausasennoissa kiinteälle vaakaputkelle; ylhäältä alaspäin (PJ) ja alhaalta ylöspäin 

(PH).  

 

 

Kuva 26. Hitsausasento PK (SFS-EN ISO 6947, 2011, s. 19). 

 

Hitsausohjelma jaetaan yleensä neljään sektoriin, koska sektorin vaihtuessa vaihtuu myös 

hitsausasento, jolloin joudutaan muuttamaan hitsausparametreja. Tämä korostuu erityisesti, 

kun käytössä on lisäaineensyöttö ja joudutaan hitsaamaan useita palkoja. Sektoreita 

voidaan tarvittaessa ohjelmoida enemmän tai vähemmän riippuen käyttökohteesta. 

Hitsausohjelman perusrakenne kronologisesti, kun käytetään lisäaineensyöttöä, 

valokaarenseurantaa, oskillointia ja pulssivirtaa, on seuraava (Polysoude, 2009, s. 28): 

1) Hitsausohjelman aloitus, suojakaasun esivirtaus päälle, elektrodin kosketus 

työkappaleeseen hakujännitteellä ja nosto sytytyskorkeuteen. 

2) Valokaaren sytytys, pulssivirran syöttö, valokaaren jännitteen seuranta päälle. 
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3) Impulssilähettimien tietoa hyödyntävän paikkahallintajärjestelmän eli sekvensserin 

nollaantuminen aloituskohdassa. 

4) Lisäaineen syötön alkaminen loivalla rampilla, vaaputuksen alkaminen loivalla 

rampilla. 

5) Polttimen pyöritysliike aloitus eteenpäin, hitsaus ensimmäisen sektorin 

hitsausarvoilla. 

6) Siirtyminen seuraavaan sektoriin, hitsausparametrien vaihtuminen. 

7) Viimeisen sektorin lopussa hitsin aloituskohdan ylityksen jälkeen lisäainelanka 

vedetään takaisin päin muutama millimetri ja sen syöttö lopetetaan. 

8) Vaaputusliike pysäytetään palon keskelle ja hitsausvirran lopetusramppi alkaa. 

Lopetusrampilla varmistetaan, että hitsin lopetukseen ei synny lopetuskraateria eikä 

halkeamia. 

9) Valokaaren sammutus ja pyörityksen pysäytys. 

10) Suojakaasun jälkisyöttö hitsin ja elektrodin hapettumisen estämiseksi. 

11)  Suojakaasun virtauksen lopetus, pyöritys taaksepäin ja uuden hitsipalon aloitus. 
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4 COMPOUNDPUTKI 

 

 

Compoundputkella tarkoitetaan putkea, joka koostuu ferriittisestä kuormaa kantavasta 

sisäosasta ja korroosiota kestävästä ulkoisesta pinnoitteesta. Sisäosa ja ulkoinen pinnoite 

ovat metallurgisesti sidottu toisiinsa. Compoundputkien on oltava saumattomia ja ne on 

valmistettava kuumavetämällä ja sen jälkeen kylmävalssaamalla. Kuvassa 27 on esitetty 

Sandvikin valmistustapa. Japanilainen Sumitomo Metal käyttää samaa 

valmistusperiaatetta. (Sandvik, 1996, s 1–4; Pat. US 5879818, 1999, s. 6.) 

 

 

Kuva 27. Compoundputken valmistus (mukaillen Sandvik, 1996, s. 1). 

 

Ennen kuumavetoa, aihiot valmistetaan kahdesta eri materiaalista, jotka laitetaan sisäkkäin. 

Tämän jälkeen koottu aihio kuumennetaan induktiokuumennuksella ennen kuumavetoa. 

Kuumavedon jälkeen kappaleet kuumavalssataan tai kylmävalssataan ennen 

lämpökäsittelyä. Lämpökäsittely tehdään 1000–1200 asteen lämpötilassa. Lämpökäsittelyn 

jälkeen putket peitataan hilseettömiksi ja tarkastetaan visuaalisesti sisä- ja ulkopuolelta. 
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Peittauksen jälkeen putkille tehdään ultraäänitarkastukset koko pituudelle, jolloin 

varmistutaan, että putkeen ei ole jäänyt säröjä kylmävalssauksen jälkeen. Tarkistuksen 

jälkeen jokaisen putken mitat tarkastetaan putkien päistä. Putkien toleranssit ovat esitetty 

taulukossa 1. (Sandvik, 1996, s 1–4; Pat. US 5879818, 1999, s. 6.) 

 

Taulukko 1. Compoundputkien toleranssit (SFS-EN 12952-2, 2011, s. 54–56).  

Muuttuja Toleranssi 

Ulkohalkaisija ± 0,5 %, vähintään ± 0,30 mm 

Seinämän kokonaispaksuus 

ulkohalkaisijoille < 50,8 mm 

+ 22 % - 0 

Seinämän kokonaispaksuus 

ulkohalkaisijoille ≥ 50,8 mm 

+ 15 % - 0 

Pinnoitteen paksuus ± 0,40 mm 

Putken suoruus 1,5 mm / 1000 mm 

 

Jokaisesta sulatuserästä otetaan sulatusanalyysi, jolla tarkistetaan materiaalin 

seosainepitoisuudet. Rikkomattomien tarkastusten lisäksi putkille tehdään myös rikkovia 

tarkastuksia. Putken painetta kantavalle ferriittiselle sisäosalle tehdään vetokoe. 

Vetokokeiden määrää riippuu putkierästä, mutta niitä tehdään vähintään 2 kappaletta ja 

maksimissaan 6 kappaletta erää kohden. Lisäksi valmistuserän jokaisen putken 

molemmista päistä otetaan koekappaleet, joille tehdään rengaslaajennuskoe standardin 

SFS-EN ISO 8495 mukaan. Kokeessa 10 – 16 mm pitkän koekappaleen sisään työnnetään 

kartiotuurna, minkä kartiokulma on 1:5, jolla koekappaleita laajennetaan (SFS-EN ISO 

8495, 2014, s. 10). Koekappaleen on laajennettava vähintään 30 % sisähalkaisijasta. (SFS-

EN 12952-2, 2011, s. 54–56.) 

 

4.1 Rakenne ja hitsattavuus 

Compoundputket koostuvat kahdesta eri materiaalista. Kuormaa kantavasta sisäosasta ja 

vaativia olosuhteita kestävästä pinnoitekerroksesta. Pinnoitekerros voi olla ruostumatonta 

terästä tai ei-rautametallista, esimerkiksi nikkeliseosta, kupariseosta tai titaania (Ti) 

(Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2014, s. 206). Tässä työssä keskitytään 

ruostumattomien terästen ja nikkeliseoksilla pinnoitettuihin putkiin. Putki voi olla 

rakenteeltaan myös sellainen, että sen pinnoitekerros on putken sisäpuolella. Tällainen 
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rakenne on esimerkiksi Sandvikin valmistamassa HT5/Sanicro 30-putkessa. Taulukossa 2 

on koottuna Sandvikin valmistamia compoundputkien laatuja.  

 

Taulukko 2. Sandvikin valmistamat compoundputket (Composite tube for boilers, 2015). 

Sandvikin laatu UNS ASME-

laatu 

EN 10216-5 

numero 

EN-laatu 

Pinnoiteseokset 

Sanicro 67 N06690 - 2.4642 - 

Sanicro 38 N08825  2.4858 - 

Sanicro 30 N08800 - 1.4558 X2NiCrAlTi32-20 

Sanicro 28 N08028 - 1.4563 X1NiCrMoCu31-27-4 

Sandvik 3RE28 - 310 1.4845 - 

Sandvik 3R12 S30403/S30400 304L 1.4306 - 

Kuormaa kantava seos 

4L7 - SA210-A1 1.0425 ST45.8/P265GH 

3Mo1 - SA209-T1 1.5415 16Mo3 

HT5 - SA213-T12 1.7335 13CrMo4-5 

HT8 - SA213-T22 1.7380 10CrMo910 

HT7 - SA213-T91 1.4903 X10CrMoVNb91 

T23 - SA213-T23 1.8201 - 

T24 - SA213-T24 1.7378 - 

 

Taulukko 3. Sandvikin putkikoot minimiseinämän paksuuksilla (Composite tube for boilers, 

2015). 

Ulkohalkaisija Ainepaksuus 

(minimi) 

Pinnoitepaksuus Kantavan osan 

paksuus (minimi) 

mm tuumaa mm mm mm 

38.0 1 ½ 5.00 1.30 3.70 

44.5 1 ¾ 5.00 - - 

48.3 1.9 7.2 - - 

50.8 2 5.08 1.50 3.58 

63.5 2 ½ 6.53 1.65 4.88 

76.2 3 6.58 1.65 4.93 

 

Taulukossa 3 on esitetty Sandvikin valmistamien compoundputkien koot. Tulipesän 

valmistuksessa käytetään eniten kokoja 63.5 mm ja 76.2 mm. Vastaavasti tulistimien 

valmistuksessa käytetään eniten kokoja 50.8 mm ja 63.5 mm. Taulukon 2 putkien 

pinnoiteaineet sisältävät kromia ja nikkeliä, jotka ovat tärkeimmät seosaineet niiden 

käyttökohteen vaatimassa ympäristössä. Pinnoitteiden kromi- ja nikkelipitoisuudet ovat 
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eritelty taulukossa 4. Pitoisuudet ovat annettu valmistajan antamina minimipitoisuuksina. 

Tarkat seosainepitoisuudet löytyvät putken toimittajan lähettämästä EN 10204:2004 tyypin 

3.1 vastaanottotodistuksesta. Vastaanottotodistus sisältää toimituseräkohtaiset koetulokset, 

mukaan lukien ainestodistuksen, jolla toimittaja vakuuttaa, että materiaalit ovat tilauksen 

mukaisia (SFS-EN 10204, 2004, s. 8). 

 

Taulukko 4. Pinnotteiden kromi- ja nikkelipitoisuudet (Composite tube for boilers, 2015). 

Pinnoite Cr [%] Ni [%] 

Sanicro 67 30 60 

Sanicro 38 20 38.5 

Sanicro 30 20 32 

Sanicro 28 27 31 

Sandvik 3RE28 25.5 21 

Sandvik 3R12 18.5 10 

 

Compoundputken hitsaaminen eroaa merkittävästi normaalin putken hitsaamisesta, jossa 

perusaine on koko paksuudelta sama. Pääperiaate on, että perusaine ja pinnoite hitsataan 

erikseen. Jotta vältytään perusaineen ja pinnoitteen sekoittumiselta, on suositeltavaa 

käyttää railon valmistamisessa kuorintaa. Kuorinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä V-

viisteen valmistamista lastuamalla, jossa lisäksi perusaineen pinnalta lastutaan pinnoitetta 

pois muutaman millimetrin matkalta. Kuorinta tehdään, jotta juurta ja välipalkoja 

hitsattaessa ei ole vaaraa, että pinnoite sekoittuisi kuormaa kantavaan perusaineeseen. 

Kuvassa 28 on esitetty esimerkki railon valmistamisesta ja hitsausjärjestyksestä. Railon 

viisteen valmistamisessa voidaan käyttää 30˚ tai 37,5˚ teriä. Hitsattaessa on otettava 

huomioon oikeiden lisäaineiden käyttö ja välipalkolämpötila ja lämmöntuonti.  

 

Painetta kantavan sisuksen juuri ja välipalko hitsataan perusaineelle sopivilla lisäaineilla ja 

lämmöntuonnilla. Tietyt kuumalujat teräkset voivat vaatia myös esilämmityksen ennen 

hitsausta 100–150 °C lämpötilaan vetyhalkeilun estämiseksi. Lisäksi kyseisille teräksille 

on annettu enimmäisvälipalkolämpötilat, jotka ovat teräksestä riippuen 250–350 °C. (SFS-

EN 1011-2, 2001, s. 74.) 
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Kuva 28. Esimerkki compoundputken jatkohitsin railosta ja hitsausjärjestyksestä (A new 

composite tube product, 2013). 

 

Compoundputken pinnoitteen hitsaus on kuormaa kantavaa sisustaa haastavampi hitsata. 

Pinnoitepalkojen hitsauksessa on otettava huomioon pinnoitemateriaali, joka määrittää 

käytettävä lisäaineet. Pinnoitepalot tulee hitsata pinnoitetta vastaavalla lisäaineella tai 

reilusti yliseostetulla lisäaineella. Nikkeliseokset, joissa on noin 40 % nikkeliä, tulee 

hitsata reilusti yliseostetulla lisäaineella, jossa on noin 70 % nikkeliä, jolloin hitsiaineessa 

ei ole deltaferriittiä, joka lisäisi täysin austeniittisen rakenteen kuumahalkeamisvaaraa 

(Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2014, s. 228). Lisäksi yliseostetulla lisäaineella 

varmistetaan hitsiaineen korroosionkestävyys hitsausvyöhykkeellä korkeissa lämpötiloissa 

ja kosteissa olosuhteissa.  

 

Lisäaineet, joissa valtaosa on nikkeliä, ovat hankalia hitsata, koska niiden sula on erittäin 

jäykkäjuoksuinen, eikä kostuta railon reunoja samalla tavalla kuin niukkaseosteiset 

lisäaineet. Lisäksi pinnoitteen hitsaamisessa tulee ottaa huomioon, että pinnoite ei saa 

tunkeutua perusaineeseen niin paljoa, että painetta kantavan perusaineen 

minimiainepaksuus alittuisi. Käytännössä tunkeuma on pidettävä alle yhdessä 

millimetrissä, joka edellyttää, että lämmöntuonti pidetään maksimissaan 1 kJ/mm. Myös 

välipalkolämpötila on alhainen, 150 °C, mikä lisää hitsattaessa läpimenoaikaa. 

Pinnoitehitsaukseen sopivat prosessit ovat MIG, TIG ja puikko. Hitsattaessa tulee 

noudattaa erityistä puhtautta lisäaineissa ja railossa, jotta hitsiin ei pääse rikkiä, lyijyä tai 

fosforia, jotka lisäävät hitsin haurautta. Lisäksi nikkelipinnoitteen hitsauksessa voi helposti 
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muodostua huokosia, jotka johtuvat epäpuhtauksista ja suojakaasusta. Myös hitsisulan 

ylikuumeneminen aiheuttaa huokoisuutta, koska hitsiaineen deoksidointiaineet 

kaasuuntuvat. Hitsisulan ylikuumeneminen voidaan välttää noudattamalla oikeita 

välipalkolämpötiloja ja hitsaamalla mahdollisimman pienellä lämmöntuonnilla. 

 

4.2 Käyttökohteet 

Compoundputkia käytetään yleisesti soodakattilan tulipesän alaosassa ja pohjassa. 

Soodakattilan polttoaineena käytetään mustalipeää, jota muodostuu keittoprosessin 

sivutuotteena. Mustalipeä koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista aineista ja vedestä. 

Tulipesän pohjalla oleva sulakeon lämpötila laskee pohjalle päin 1200 °C:sta noin 760 

°C:een. Tulipesän pohjalle kertyvä sula koostuu pääosin natriumsulfidista (Na2S), 

natriumkarbonaatista (Na2CO3) ja natriumsulfaatista (Na2SO4). Taulukossa 5 on esitetty 

mustalipeän koostumusprosentteina kuiva-aineesta. Tulipesän alaosassa on myös korkea 

rikkivetypitoisuus. Kuvassa 29 on esitetty mustalipeän palaminen tulipesässä. 

(Vakkilainen, 2011, s. 19–20.) 

 

 

Kuva 29. Mustalipeän palaminen tulipesässä ja siitä vapautuvat palamistuotteet 

(Vakkilainen, 2011, s. 3). 
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Taulukko 5. Mustalipeän koostumus (KnowPulp, 2015). 

Orgaaniset yhdisteet (sisältävät 

sitoutuneen Na:n ja S:n) 

Yhteensä 78 % 

Ligniini 37,5 % 

Sakkariinihapot 22,6 % 

Alifaattiset hapot 14,4 % 

Rasva- ja hartsihapot 0,5 % 

Polysakkaridit 3,0 % 

Epäorgaaniset yhdisteet Yhteensä 22 % 

NaOH 2,4 % 

NaHS 3,6 % 

Na2CO3 ja K2CO3 9,2 % 

Na2SO4 4,8 % 

Na2S2O ja Na2S 0,5 % 

NaCl 0,5 % 

Muut aineet (Si, Ca, Mn, Mg, jne.) 0,2 % 

 

Tulipesän alaosan pelkistävien olosuhteiden vuoksi siellä ei voida käyttää rakenteissa 

niukkaseosteisia hiiliteräsputkia, koska ne syöpyisivät nopeasti puhki. Pelkistäviä 

olosuhteita aiheuttavat natriumhydroksidi (NaOH), natriumvetysulfidi (NaHS), 

natriumkarbonaatti (Na2CO3), kaliumkarbonaatti (K2CO3), natriumsulfaatti (Na2SO4), 

natriumtiosulfaatti (Na2S2O), natriumsulfidi (Na2S) ja natriumkloridi (NaCl). on esitetty 

soodakattilan tulipesän alaosan lohkoja, jotka ovat valmistettu Sanicro 38 

compoundputkesta. Putken pinnoitekerros vastaa austeniittista alloy 825-seosta, joka 

kestää käytönaikaisia olosuhteita. Taulukossa 4 on esitetty kyseisen putken nikkeli- ja 

kromipitoisuudet.  

 

Tulipesän jälkeen noin 900 ºC savukaasut kohtaavat tulistimet, jotka toimivat 

voimalaitoksen yksinä lämmönsiirtopintoina. Tulistimien pintalämpötila vaihtelee noin 300 

– 550 ºC. Tulistimien pinnalle kertyy käytössä väistämättä tuhkan lisäksi natrium-, kalium- ja 

klooriyhdisteitä. Savukaasujen ollessa yli 550 ºC, sulavat nämä yhdisteet putkipinnoille ja 

syövyttävät hitaasti putkia. Compoundputkia käytetään tulistimissa alalenkeissä, joihin 
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käytönaikana kohdistuvat kuumimmat savukaasut ja sitä kautta suurin korroosion vaikutus. 

Putkimateriaalin käyttöä puoltaa myös sen lämpölaajenemiskerroin, joka on pienempi kuin 

jos materiaali olisi koko ainepaksuudeltaan ruostumatonta terästä, joten myös jännitykset 

jäävät pienemmiksi. 
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5 MENETELMÄKOKEET HITSAUKSEEN 

 

 

Orbitaali-TIG-prosessin käyttöönottaminen vaatii menetelmän tutkimista ja testausta, jotta 

se voidaan ottaa kattilaputkien ja tulistimien hitsaamisessa käyttöön. Lähtökohtaisesti 

kaikki perustuu eurooppalaiseen painelaitedirektiiviin, PED (2014/68/EU). 

Painelaitedirektiivin mukaan tuotteet, joiden käyttöpaine on yli 0,5 bar, kuuluvat 

painelaitedirektiiviin (PED 2014/68/EU, 2014, s. 2). Direktiivi luokittelee valmistettavat 

tuotteet neljään eri kategoriaan niistä aiheutuvien haittojen ja käyttöpaineen mukaan. 

Neljäs luokka on kaikista kriittisin. Tulistimet ja kattilan tulipesän osat kuuluvat neljänteen 

luokkaan. Valmistettaessa luokkiin 2–4 kuuluvia painelaitteiden osia, on kolmannen 

osapuolen hyväksyttävä menetelmät ja hitsaushenkilöstö. Kolmannella osapuolella 

tarkoitetaan Suomessa toimivia tarkastusorganisaatioita, joita ovat muun muassa Dekra 

Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy ja Insteam Oy (European Commission, 2015). PED ei 

suoraan kerro minkä standardin mukaan menetelmät ja hitsaajat tulee pätevöidä, koska 

pätevöinnissä tulee käyttää harmonisoituja standardeja. Voimalaitoskattiloiden osien 

valmistuksessa se tarkoittaa standardin SFS-EN 12952-5 (Vesiputkikattilat ja niihin 

liittyvät laitteistot. Osa 5: Paineenalaisten osien valmistus) soveltamista.  

 

5.1 Standardien vaatimukset 

Vesiputkikattiloiden valmistuksen standardi SFS-EN 12952-5 sisältää hitsausta koskevat 

vaatimukset. Hitsausliitosten hitsaamiseen voidaan ryhtyä, kun seuraavat ehdot täyttyvät 

(SFS-EN 12952-5, 2011, s. 38): 

 Valmistajalla on oltava laadittuna ISO 15609 mukaiset hitsausohjeet (WPS) 

kaikkiin liitoksiin ja liitosryhmiin. 

 Valmistajan valitsemat hitsausohjeet ovat hyväksyttyjä käyttökohteisiinsa. 

 Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla on voimassaolevat pätevyydet. 

 

Hitsausohjeiden hyväksyntä compoundputkien päittäisliitoksille on tehtävä standardin 

SFS-EN ISO 15613 (2004) mukaisella esituotannollisella kokeella. Hitsausohjeen 

laadinnassa on otettava huomioon putkenvalmistajan suosittelemat erityisvaatimukset. 

Hyväksytty hitsausohje koskee vain yhden spesifikaation mukaista putkea (SFS-EN 

12952-5, 2011, s. 42). Tämän työn menetelmäkokeessa edellytetään käsinhitsausta ja 
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mekanisoitua hitsausta, joten menetelmäkokeen hitsaajilla on oltava voimassaolevat 

pätevyydet. Tällä hetkellä hitsaajien pätevöintiin teräksille käytetään standardia SFS-EN 

ISO 9606-1:stä, mutta sitä ei voi käyttää PED:iin kuuluvien tuotteiden hitsaamiseen, vaan 

pätevöinnissä tulee käyttää kumottua standardia SFS-EN 287-1. Päätöksen on tehnyt 

Euroopan komissio, joka ei hyväksy standardin SFS-EN ISO 9606-1 kohtaa 9.3c 

(Gwenole, 2015, s.1–2 ). Se antaa valmistajalle mahdollisuuden jatkaa hitsaajan pätevyyttä 

kuuden kuukauden välein kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin ilman kolmannen osapuolen 

hyväksyntää niin pitkään, kun seuraavat kohdat täyttyvät (SFS-EN ISO 9606-1, 2013, s. 

56): 

 Hitsaaja tekee työtä samalle valmistajalle, jolle pätevyyskoe on tehty ja joka vastaa 

tuotteen valmistuksesta. 

 Valmistajan laatuohjelma on todennettu standardin ISO 3834-2 tai 3834-3 

mukaiseksi. 

 Valmistaja on kirjannut, että hitsaaja on hitsannut hitsejä, joiden laatu perustuu 

sovellusstandardeihin. 

 

PED ei hyväksy, että hitsaajien pätevöintiä voidaan jatkaa valmistajan toimesta ilman 

selvää voimassaolon aikaa ja kolmannen osapuolen hyväksyntää. Tämän vuoksi 

pätevöinnissä on käytettävä standardia SFS-EN 287-1, joka vaatii pätevöinnin jatkamiseen 

kolmannen osapuolen. Hitsaajan pätevyyden voimassaoloaika on kaksi vuotta. (Gwenole, 

2015, s.1–2; SFS-EN 287-1, 2004, s. 42; SFS-EN ISO 9606-1, 2013, s. 54–56.)  

 

5.2 Koejärjestely 

Ennen varsinaisten hitsauskokeiden aloittamista koelaitteistoon, aineistoon ja tiloihin täytyi 

tutustua huolellisesti. Laitteiden käytöstä kerättiin tietoa hitsausoperaattoreilta, jotka olivat 

käyttäneet laitteistoa aikaisemmin.  

 

Virtalähteenä hitsauksessa käytettiin Polysouden valmistamaa 350-PC-virtalähdettä. 

Virtalähde käyttää hitsausprosessina TIG-hitsausta. Virtalähde toimii invertteritekniikalla 

ja sen maksimi hitsausvirta on 350 A 60 % käyttösuhteella. Virtalähde sisältää kaikki 

liiketoiminnot, joilla se ohjaa hitsauspihdin toimintaa. Liiketoiminnot ovat polttimen 

kuljetus, langansyöttö, valokaaren pituuden hallinta (AVC) ja vaaputus. Virtalähde on 

vesijäähdytetty ja siinä on liitännät myös hitsauspihdin nestejäähdytykseen. Laitteisto on 
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mikroprosessoriohjattu, jota tukee erittäin tarkka kello. Laitteessa on itsenäinen 

turvajärjestelmä, joka sisältää varoitus- ja virheilmoitustietokannan, joka antaa virheen 

sattuessa ilmoituksia ja ohjeita kaukosäätimen näyttöön, esimerkiksi liian pienestä 

suojakaasun virtauksesta. Turvajärjestelmä valvoo kaikkia hallintalaitteita, vahvistimia, 

jäähdytysvedenkiertoa ja suojakaasunvirtausta. Järjestelmä keskeyttää laitteen toiminnan, 

jos prosessissa tapahtuu kriittinen virhe. Virtalähteen ohjelmointi tapahtuu kannettavan 

tietokoneen avulla Polysouden ohjelmistolla offline-ohjelmointina. Virtalähteessä on 

muistitilaa sadalle hitsausohjelmalle. Kuvassa 30 on työssä käytetty virtalähde. Liitteessä I 

on esitetty virtalähteen tekniset tiedot. 

 

 

Kuva 30. Polysouden 350-PC virtalähde. 

 

Virtalähteeseen kytketystä kaukosäätimestä hitsausoperaattori voi valita käytettävän 

ohjelman, seurata hitsausparametreja ja elektrodin paikkaa. Kun hitsaus ei ole käynnissä, 

operaattori voi manuaalisesti: 

 Ohjata pyöritystä myötä- ja vastapäivään hitaalla nopeudella tai pikaliikkeellä. 

 Ohjata langansyöttöä eteen- ja taaksepäin hitaalla nopeudella tai pikaliikkeellä. 

 Ohjata polttimen korkeutta hitaalla nopeudella tai pikaliikkeellä. 

 Ohjata polttimen sivuttaisliikettä hitaalla nopeudella tai pikaliikkeellä. 
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Vastaavasti kun hitsaus on käynnissä, voi operaattori säätää manuaalisesti 

hitsausparametreja. Parametrien muutokset eivät tallennu hitsausohjelmaan, vaan ne täytyy 

muuttaa hitsausohjelmaan manuaalisesti. Säädettävät parametrit ovat: 

 Hitsausvirta ja pulssihitsauksessa huippuvirran ja perusvirran säätö erikseen. 

 Polttimen pyörimisnopeus. 

 Langansyöttönopeus. 

 Valokaaren pituus (kaarijännite). 

 Vaaputuksen leveys ja vaaputuksen keskilinja. 

 

Valokaaren pituuden hallinta on kytketty virtalähteen hallintajärjestelmään. Sen nopeus ja 

herkkyys ovat ohjelmoitavissa tarpeen mukaan. Pituuden ”aistiminen” toimii hitsattaessa 

tasavirralla ja pulssivirralla. Pulssivirralla hitsattaessa valokaaren pituus voidaan 

synkronoida pulssivirtaan tai perusvirtaan tarpeen mukaan.  

 

 

Kuva 31. Polysouden MU IV-S 128 C hitsauspihti. 

 

Työssä käytettävä Polysouden MU IV S128 C hitsauspihti on suunniteltu putkien 

jatkohitsaamiseen, joiden ulkohalkaisija on välillä 42–128 mm. Kuvassa 31 on edellä 

mainittu hitsauspihti. Pihdin runko on U-muotoinen runkolevy, johon on kiinteästi 

asennettu pyörityskoneisto. Pyöritystä ohjataan impulssilähettimien avulla, jolloin 

polttimen paikka on ohjelman aikana tarkasti tiedossa. Asennettaessa pihti putken päälle, 

on siinä oltava oikean kokoinen kohdistuspala kiinnitettynä runkoon. Kohdistuspaloja oli 
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käytössä 51 mm ja 63,5 mm halkaisijoille. Langansyöttölaitteisto ja hitsauspoltin ovat 

asennettu pyörivään runkoon. Langansyöttö tapahtuu kilon kokoiselta kelalta 

nelipyöräsyötöllä teflonilla päällystettyyn langanjohtimeen. Langansyötön syöttöasentoa 

voidaan ohjata mekaanisesti kolmella akselilla. Langansyötön maksiminopeus on 2068 

mm/min. Käytettävä lisäaineen halkaisija on 0,8 mm. Hitsauspoltinta ohjataan kahdella 

toisiinsa suorakulmaisesti asennetuilla luisteilla. Luistien tehtävä on vaaputuksen ja 

kaarenpituuden säätö. Vaaputuksen liikerata on 30 mm ja kaarenpituuden säädössä 20 mm. 

Vaaputuksen maksiminopeus 500 mm/min. Vesijäähdytteisessä hitsauspolttimessa 

käytetään halkaisijaltaan 2,4 mm elektrodia. Hitsauspoltinta voidaan kuormittaa 200 A 

virralla 60 % käyttösuhteella. Hitsauspihti on yhdistetty virtalähteeseen 2 m pitkällä 

monitoimikaapelilla. Lisäksi käytössä on tarvittaessa 10 m pitkä jatkokaapeli. 

 

5.3 Testaus 

Laitteiston testaus aloitettiin ohjelman rakentamisella. Ohjelmien teossa hyödynnettiin 

aikaisempia yrityksen ohjelmarunkoja, jotka sisälsivät tärkeät aloitus- ja lopetusvaiheet.  

Hitsausohjelma jaettiin kuvan 32 mukaisesti neljään sektoriin. Hitsausohjelman aloitus 

tapahtui putken poikkileikkauksesta tarkasteltuna kello 9:ssä (vihreä nuoli). Valinta tehtiin 

johtuen hitsauspihdin U-mallisesta runkolevystä. Hitsauspihtiä asennettaessa paikalleen 

osoittaa silloin poltin kello 9 kohdalle. Ohjelmaa tehdessä piti ottaa huomioon 

hitsausasennot ja putken lämpiäminen sektoreittain edetessä. Putki lämpiää kuumimmaksi 

sektorissa neljä. Lopetusramppi alkaa, kun poltin on kulkenut noin kolme astetta 

aloituskohdan yli (punainen nuoli), jolloin varmistutaan aloituskohdan sulamisesta. 

Hitsauksessa hyödynnettiin pulssivirtaa koko ohjelman ajan. Pulssivirralla hitsattaessa 

sulan hallinta on helpompaa erityisesti hitsattaessa alamäkeen ja lakiasennossa. 

Pulssivirralla saadaan myös lämmöntuontia alennettua ja pienennettyä tunkemaa. 
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Kuva 32. Hitsausohjelman sektorit. Hitsaus alkaa vihreän nuolen kohdalta ja etenee 

myötäpäivään päättyen punaisen nuolen kohdalle. 

 

Sopivia hitsausparametreja haettiin yrityksen ja erehdyksen kautta ja tarkoituksena oli 

saada hitsauspihdin langansyötön ja vaaputuksen asetukset toimiviksi. Railon leveyden 

ollessa noin 15 mm, onnistuttiin hitsaus suorittamaan kahdella palolla. Hitsauksen 

onnistuessa kokonaisvaltaisesti, kokeiltiin railonhakua, jonka avulla hitsaustapahtuma 

voitiin automatisoida alusta loppuun asti. Tässä vaiheessa tarkoituksena oli saada 

silmämääräisesti hyväksyttävä hitsi. Koehitsauksia ei röntgenkuvattu, eikä tehty 

tunkeumanestetarkastuksia. Hitsien tunkeumaa tutkittiin hitsistä sektoreittain. Sorvattujen 

koekappaleiden jälkeen hitsausprosessia kokeiltiin koekappaleisiin, jotka ovat samanlaisia 

kuin tuotannossa ja jolle on tarkoitus saada menetelmäkoe. Koekappaleiden päät viistettiin 

ja kuorittiin manuaalisesti viisteytyskoneella. 

 

Kymmenissä hitsaustesteissä huomattiin heti, että hitsauksessa ilmaraon vaihtelu ja 

viisteytyskoneen kuorinnan pituuden vaihtelu aiheuttavat railon leveyteen usean 

millimetrien eroja koekappaleiden välillä. Mitatut railojen leveydet kuorinnan yläreunasta 

toisen putken kuorinnan yläreunaan olivat 16–19 mm. Tämä on ollut työn kannalta 

haasteellisin asia, koska mekanisoitu hitsaus edellyttäisi aina saman lähtötilanteen. Railo 

pyrittiin valmistamaan aina kuvan 33 mukaan.  



53 

 

 

Kuva 33. Railon mitat putkelle. 

 

Kohdistaminen ei tuottanut isoja haasteita, koska hitsausohjelman alussa on niin sanottu 

ramppi vaaputukselle, jossa vaaputuksen leveys kasvaa hitsauksen alussa muutaman 

sekunnin aikana täyteen leveyteen. Rampin aikana on mahdollista kohdistaa poltin 

kaukosäätimestä oikeaan kohtaan. Hitsausta jatkettiin kahdella palolla, jolloin vaaputuksen 

leveyttä jouduttiin nostamaan yli 8 mm:iin.  

 

Seuraava haaste muodostui leveästä vaaputuksesta, koska hitsisula muodostui isoksi palkoa 

kohden.  Tällöin muodostui riski, että hitsipalot eivät yhdistyneet keskeltä kunnolla 

erityisesti alamäkeen hitsattaessa sektoreissa kaksi ja kolme. Myös riski elektrodin 

osumisesta hitsisulaan palon kokoa kasvatettaessa nousi erityisesti lakiasennossa 

hitsattaessa. 

 

Huokosia muodostui hitseihin monista eri syistä. Kaksi tärkeintä tekijää olivat riittämätön 

suojakaasun virtaus ja puhtaus. Suojakaasun virtausnopeutena tuli käyttää vähintään 15 

l/min, jotta huokosia ei muodostunut suojakaasun puutteesta. Myös kaasulinssin puhtaus ja 

kunto vaikuttivat heti huokosten muodostumiseen. Puhtauden parantaminen railossa alensi 

myös huokosten muodostumista. Puhtautta parannettiin harjaamalla ruostumattomalla 

teräsharjalla railo ennen hitsausta. 

 

5.4 Menetelmäkokeiden hitsaus 

Standardin SFS-EN ISO 15613 (2004) mukaisen menetelmäkokeen hitsaus putkelle 

aloitettiin laatimalla alustava hitsausohje (pWPS) standardin EN ISO 15609-1:n mukaan. 

Alustavaan hitsausohjeeseen kirjattiin kaikki tiedot alkutilanteesta, mukaan luettuna 

lisäaine- ja materiaalitodistukset. Testikappaleiden hitsaus suoritettiin kolmannen 

osapuolen valvonnassa, tarkasti hitsausohjelmasta parametrit. pWPS:ään kellotettiin myös 
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hitsausaika käsin hitsatuista paloista, jonka perusteella laskettiin lämmöntuonti.  

Lämmöntuonti Q lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1011-1, 2009, s. 18): 

 

                      (kJ/mm)                                                                             (1) 

 

Yhtälössä 1 Q on lämmöntuonti, k on terminen hyötysuhde, U on jännite, I on hitsausvirta 

ja v on hitsausnopeus millimetreinä sekunneissa. TIG-hitsauksessa käytetään termisenä 

hyötysuhteena arvoa 0,6. Hitsauksessa käytettiin pulssivirtaa, jolloin sen lämmöntuonti 

lasketaan seuraavasti (Polysoude, 2009, s.10): 

 

(kJ/mm)                                                     (2) 

 

Yhtälössä 2 Ih on yläpulssin virta-arvo, Th on yläpulssin aika, Ib perusvirran virta-arvo, Tb 

on perusvirran aika. Hitsaamisen lämmöntuonti laskettiin ohjelman arvoista. 

Testikappaleet olivat saman lailla valmistettuja kuin harjoituskappaleet, ja niiden pituus oli 

vähintään 150 mm. Testikappaleiden määrä rajattiin neljään, koska menetelmäkoe vaatii 

kaksi hitsattua liitosta, jotta kaikki vaaditut testaukset saadaan suoritettua. Kaksi 

ylimääräistä testikappaletta tehtiin varalle, jos hitsauksessa tai testauksessa esiintyy 

ongelmia.  

 

Testiputket viistettiin manuaalisesti Millhogin putkenviisteytyskoneella erittäin 

huolellisesti. Viisteytyksessä pyrittiin mahdollisimman identtisiin tuloksiin, jotta 

pinnoitettavan railon tilavuuden vaihtelu saadaan mahdollisimman pieneksi testiputkien 

välillä. Viisteytyksessä muodostuneet purseet ja epäpuhtaudet poistettiin putken 

sisäpinnalta hiomalla paineilmahiomakoneella. Testiputket asetettiin kiinnittimeen, joka 

kohdistaa putket suoraan ja vähentää muodonmuutoksia hitsauksen aikana. Ennen juuren 

hitsausta asetettiin jatkoliitoksen ilmaraoksi 2,4 mm eli hitsauslangan verran.  

 

Painetta kantavan perusaineen hitsaus suoritettiin hitsausasennossa PH eli alhaalta ylöspäin 

putkien pysyessä kiinteästi paikallaan. Hitsausliitos annettiin jäähtyä huoneilmassa alle 250 
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ºC lämpötilaan palkojen välillä. Oikeaa välipalkolämpötilaa seurattiin lämpöliidun avulla. 

Juuripalon päälle hitsattiin kaksi välipalkoa ennen pintapalkojen hitsausta.  

 

Hitsauksen jälkeen putket harjattiin ruostumattomalla teräsharjalla ennen pintapalkojen 

hitsausta, jotta mahdollisia huokosia aiheuttavat epäpuhtaudet saatiin poistettua. Ennen 

orbitaalipihdin asentamista testiputken päälle, mitattiin testikappaleista pinnoitettavan 

railon mitat työntömitalla. Mitat otettiin railon leveydestä ja halkaisijasta välipalon 

korkeimmasta kohdasta. Railon leveys mitattiin kuorinnan reunasta kuorinnan reunaan. 

Putken halkaisija välipalon korkeimmasta kohdasta antaa tietoa, kuinka paljon railoa 

täytyy pinnoittamalla täyttää, jotta pinnoitepalot ovat putken pinnan korkeudella. Nämä 

kaksi muuttujaa valittiin, koska ne ovat helppo mitata tuotannossa. 

 

Palkojen hitsaus aloitettiin railon mittausten jälkeen ja testiputkien jäähdyttyä. Elektrodi 

teroitettiin ja asetettiin oikealle etäisyydelle. Viimeisenä tarkistettiin vielä hitsausohjelma 

kannettavalta tietokoneelta, että se on oikein. Hitsausohjelmat ovat samoja kuin 

harjoituskappaleita hitsattaessa.  

 

Testikappaleiden hitsauksen jälkeen kolmannen osapuolen valvoja merkkasi testikappaleet 

ja ne siirtyivät tarkastettavaksi Dekra Industrial Oy:lle rikkoutumattomiin tarkastuksiin ja 

sen jälkeen rikkoutuviin tarkastuksiin Inspecta tarkastus Oy:lle. Testikappaleista kaksi 

valittiin ”koviksi” testikappaleiksi, joista koneistettiin koesauvat rikkoutuviin tarkastuksiin. 

Neljäs testikappale jäi ylimääräiseksi, jos testauksessa jokin koe tulee hylätyksi.  
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Testikappaleiden hitsien laadunvarmistaminen edellytti laajoja testauksia, ennen virallisen 

WPS:n luomista. Tarkastuksia vaaditaan, jotta voidaan olla varmoja, että hitsit ovat 

kauttaaltaan ehjiä ja laadukkaita ja ne täyttävät mekaaniset vaatimukset.  Vaikka 

menetelmäkoe suoritetaan SFS-EN ISO 15613 mukaisesti, viittaa se vaadittavissa 

rikkovissa- ja rikkomattomissa tarkastuksissa standardiin SFS-EN ISO 15614-1. 

Vaadittavat tarkastukset olivat (SFS-EN ISO 15614-1+A1+A2, 2012, s. 20): 

 Silmämääräinen tarkastus, SFS-EN ISO 17637, hitsiluokka B 

 Pintahalkeamien tarkastus, SFS-EN ISO 3452-1, hitsiluokka B 

 Radiografinen tarkastus, SFS-EN ISO 17636-1, tarkastustasolla B, hitsiluokka B 

 Poikittainen vetokoe, SFS-EN ISO 6892-1 

 Poikittainen taivutuskoe, SFS-EN ISO 5173 

 Makrohie, SFS-EN ISO 17639 

 Kovuuskoe (HV10), SFS-EN ISO 9015-1 

 

Lisäksi kattilaputkistandardista tulee erityisvaatimuksena mikrohietutkimus 

compoundputkille. Mikrohietutkimuksessa koepala on syövytettävä standardin EN 1321 

mukaan yhdeltä sivulta, jotta esille tulee sularaja, muutosvyöhykkeet ja palkokerrokset. 

Mikroskooppikuvat otetaan vähintään perusaineesta, muutosvyöhykkeestä ja pinnoitteesta. 

Muutosvyöhykkeellä ja hitsiaineessa ei sallita mikrohalkeamia. (SFS-EN 12952-6, 2011, s. 

54.) 

 

Testikappaleiden testaukset suoritettiin samassa järjestyksessä kuin edellä mainitussa 

listassa, jotta vältytään turhilta tarkastuksilta. Ensimmäisenä suoritettiin silmämääräinen 

tarkastus, jonka suoritti Dekra Industrial Oy. Tarkastuksessa tutkittiin hitsin pintapalkojen 

liittymistä toisiinsa ja perusaineeseen. Lisäksi putken sisäpuolelta tarkastettiin juuripalko. 

Kaikki kolme testikappaletta läpäisivät silmämääräisen tarkastuksen. Silmämääräisen 

tarkastuksen jälkeen Dekra Industrial Oy suoritti pintahalkeamatarkastuksen 

tunkeumanesteellä. Tunkeumanestetarkastuksessa putken pinta ensin puhdistettiin Bycotest 

C10-puhdistuaineella, jonka jälkeen pinnalle levitettiin punainen Bycotest RP20-

tunkeumaneste vaikuttamaan 20 minuutin ajaksi. Sitten ylimääräinen neste poistettiin 
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Bycotest C10-puhdistusaineella ja pinnalle levitettiin valkea Bycotest D30-kehite 20 

minuutin ajaksi. Testikappaleissa ei havaittu mitään pintavirheitä, eikä niitä olisi sallittu.  

 

Viimeisenä rikkomattomana testauksena suoritettiin radiografinen tarkastus. Työn kannalta 

tarkastus on kaikista tärkein, koska siinä tulee esille hitsin sisäiset virheet. Odotettavimmat 

virhemuodot ovat huokoset ja liitosvirheet, aikaisempiin koekappaleiden tarkastuksiin 

perustuen. Radiograafinen tarkastus suoritettiin elliptisellä kuvauksella ja tarkastuksen teki 

Dekra Industrial Oy. Radiografisen tarkastuksen kuvausjärjestely on esitetty kuvassa 34. 

 

 

Kuva 34. Elliptinen kuvaus (SFS-EN ISO 17636-1, 2013, s. 26). 

 

Valotusten määräksi riittää kaksi kuvaa 90˚ kulmassa, kun t/De < 0,12 (SFS-EN ISO 

17636-1, 2013, s. 20). Tarkastuksessa käytettiin kuitenkin varmuuden vuoksi kolmea 

valotusta 60˚ välein, jotta saadaan mahdollisimman hyvin tarkastettua koko putken 

alueelta. Laatuvaatimuksena oli SFS-EN ISO 5817 hitsiluokka B. Testikappaleissa 2 ja 3 ei 

löytynyt mitään virheitä. Testikappaleessa 4 oli vähän huokosia satunnaisesti putken 

ympäri (virhe 2011). Satunnaiset huokoset johtuvat epäpuhtauksista. Hitsiluokka B sallii 

tässä tapauksessa kyseiset huokoset, koska niiden yhteenlaskettu pinta-ala jää alle 1 % ja 

yksittäisen huokosen koko jää alle 3 mm (SFS-EN ISO 5817, 2014, s. 30). 

 

Kaikkien testikappaleiden rikkomattomat kokeet tulivat hyväksytyiksi, lukuun ottamatta 

koe1 testikappaletta, joka hylättiin jo hitsauksen jälkeen. Tämän jälkeen testikappaleet 

koe2 ja koe3 valittiin rikkoviin testauksiin. Testiputkista koneistettiin kaksi vetokoesauvaa 

ja 4 taivutuskoesauvaa sekä makrohieaihio. Koneistetut taivutus- ja vetokoesauvat ovat 

kuvassa 35. Rikkovat tarkastukset suoritti Inspecta Tarkastus Oy. 

 



58 

 

 

 Kuva 35. Taivutus- ja vetokoesauvat. 

 

Taivutuskokeessa koesauvoja taivutettiin 180 astetta hydraulisella puristimella, jossa 

painimen halkaisija oli 25 mm ja tukirullien väli oli 40 mm. Tukirullat olivat 

halkaisijaltaan 50 mm. Koneistetut koesauvat olivat mitoiltaan 6,5 x 10 x 200 mm. 

Taivutuskokeita tehtiin yhteensä neljä kappaletta. Kahdelle koesauvalle taivutus 

suoritettiin siten, että taivutuksessa syntyvä veto kohdistuu hitsin pinnan puolelle. Kahdelle 

seuraavalle taivutus suoritettiin niin, että veto kohdistuu juuren puolelle. Koesauvoissa ei 

sallittu silmämääräisesti minkäänlaisia halkeamia tai repeämiä. Kaikki taivutuskokeen 

sauvat läpäisivät testin. Taivutuskokeen jälkeen suoritettiin vetokoe kahdelle 

vetokoesauvalle. Kuvassa 36 on esitetty kaikki rikkovien kokeiden koelaitteistot. 

 

 

Kuva 36. Vetokoe-, taivutus- ja kovuusmittauslaitteistot. 

 

Ennen vetokokeen aloitusta koesauvoihin merkattiin pisteet murtovenymän määrittämistä 

varten. Merkkauksen jälkeen asetettiin koesauva vetokoelaitteiston leukojen väliin ja 

kytkettiin mittalaitteistot. Vetokokeen jälkeen murtuneiden vetokoesauvojen päät liitettiin 
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yhteen, jotta voitiin työntömitalla mitata merkattujen pisteiden etäisyys toisiinsa. Pisteiden 

etäisyyksien muutoksella laskettiin murtovenymä (A) prosentteina. Perusaineelle oli 

asetettu murtovenymän minimiarvoksi 21 %. Koekappaleiden kuroutuminen ja 

murtuminen tapahtui toivotulla tavalla perusaineen puolelta. Vetokokeessa tutkittiin 

painetta kantavan perusaineen mekaanisia lujuusominaisuuksia, joten pinnoitekerros olisi 

pitänyt poistaa ennen vetokoetta vetokoesauvoista. Myös standardi SFS-EN 12952-6 

ilmoittaa lisävaatimuksissa, että pinnoite tulee poistaa ennen vetokoetta (SFS-EN 12952-6, 

2011, s. 54). Tehdyissä kokeissa ei pinnoitetta poistettu, joten pinnoitekerros parantaa 

vetokokeen lujuusarvoja. 

 

Vetokokeen tulokset tulivat vastata materiaalitodistuksen antamia ferriittisen perusaineen 

myötölujuus (Rp0.2) ja murtolujuusarvoja (Rm). Saadut testaustulokset ylittivät selvästi 

materiaalitodistuksen antamat myötö- ja murtolujuusarvot. Erot ovat isompia 

murtolujuuden arvoissa kuin myötölujuuden arvoissa. Pinnoitekerroksen vaikutus myötö- 

ja murtolujuuden arvoihin on hankala arvioida, koska sille ei ole erikseen esitetty 

lujuusarvoja. Pinnoitteen lujuusarvon määrittäminen edellyttäisi ylimääräisiä vetokokeita, 

joissa pinnoitekerros olisi poistettu, ja jonka tuloksia verrattaisiin jo saatuihin 

vetokoetuloksiin. Vetokokeiden jälkeen makrohiestä otettiin makro- ja mikroskooppikuvat 

ja kovuusmittaukset. 

 

Ennen mikroskooppikuvauksia täytyi hie hioa kiiltäväksi ja syövyttää ja kuvata kahdessa 

eri vaiheessa, jotta perusaineesta ja pinnoitteesta sai kunnolliset kuvat. Hionnan jälkeen 

ensimmäiseksi syövytettiin painetta kantava perusaine Nital 3 % -syövytteellä, jonka 

jälkeen otettiin mikrokuvat perusaineesta, hitsistä ja sularajalta. Seuraava syövytys tehtiin 

pinnoitemateriaalille Marbles Reagent-syövytteellä, joka syövyttää nikkeli- ja 

kromivaltaisia materiaaleja. Toisen syövytyksen jälkeen pinnoitteen perusaineesta, 

muutosvyöhykkeestä (HAZ) ja pinnoitehitsistä otettiin mikrokuvat. Mikroskooppikuvat 

ovat lajiteltuna kuvissa 37 eri kuvauskohteen perusteella. 
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Kuva 37. Vasemmalla painetta kantava perusaine ja oikealla pinnoitteen perusaine. 

Suurennussuhde 280 x. 

 

Kuvasta 37 nähdään vasemmalla, että ferriittisen perusaine on mikrorakenteeltaan 

valssattua ferriittiä ja perliittiä. Vaaleat rakeet ovat ferriittistä mikrorakennetta ja tummat 

rakeet ovat perliittiä. Valssaus on saanut aikaiseksi, että perliittirakeet ovat muodostuneet 

jonoon. Samassa kuvassa oikealla on pinnoitteen perusaineen rakenne, joka on kauttaaltaan 

austeniittia. Kuvassa 38 on esitetty hitsin ja  perusaineen muutosvyöhykkeen sularaja. 

Muutosvyöhykkeellä mikrorakenne on ferriittiä ja yläbainiittia. 

 

 
Kuva 38. Painetta kantavan perusaineen ja hitsin sularaja. Suurennussuhde 360 x. 
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Kuvassa 39 on pinnoitteen ja hitsin välinen muutosvyöhyke. Muutosvyöhykkeellä 

mikrorakenne on austeniittia ja ferriittiä. Muutosvyöhykkeellä näkyvät mustat pisteet 

johtuvat syövytyksestä, eivätkä kuulu mikrorakenteeseen. 

 

 

Kuva 39. Pinnoitteen ja pinnoitehitsin sularaja. Suurennussuhde 360 x. 

 

Kuvassa 40 on molempien hitsien mikrokuvat. Painerungon hitsissä mikrorakenne on 

yläbainiittia ja jonkin verran Widmannstättenin ferriittiä. Pinnoitehitsin mikrorakenne on 

austeniittia ja ferriittiä. Syövytyksessä muodostuvat mustat pisteet eivät kuulu 

mikrorakenteeseen.  
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Kuva 40. Vasemmalla painerungon perusaineen hitsi ja oikealla pinnoitteen hitsi. 

Suurennussuhde 280 x. 

 

Mikroskooppikuvien jälkeen hiepalalle tehtiin makrohietutkimus, jossa määritettiin 

pinnoitehitsin paksuus ja sen tunkeuma perusaineeseen. Compoundputkilla pinnoitehitsien 

enimmäistunkeuma painetta kantavan sisäosan vähimmäispaksuuteen on 1,5 mm (12952-6, 

2011, s. 52). Mitattu enimmäistunkeuma oli 0,396 mm. Mittaus tehtiin tietokoneen 

kuvausohjelmalla. Toisena mittauksena suoritettiin pinnoitepaksuuden mittaus. 

Pinnoitepaksuus tuli olla yli 1,82 mm, joka oli ilmoitettu materiaalitodistuksessa. Hieestä 

mitattu pinnoitepaksuus oli 2,92 mm. Makrohietutkimus hyväksyttiin. 

 

Mikroskooppikuvien jälkeen hielle tehtiin kovuusmittaukset kuvassa 36 oikealla esitetyllä 

automaattisella kovuusmittauslaitteella. Kovuusmittaukset suoritettiin ainoastaan sisäosan 

perusaineelle kolmelta eri alueelta; perusaine, HAZ ja hitsi. Pinnoitteen tai pinnoitehitsin 

kovuutta ei tutkittu. Kovuuspisteitä mitattiin yhteensä 30 kappaletta. 

Kovuusmittausmenetelmänä käytettiin Vickers-kovuuskoetta 10 kg massalla (HV10). 

Perusaineelle määritetty korkein sallittu kovuusarvo on 380HV10.  

 

Mitatut kovuusarvot jäivät selvästi alle sallitun maksimi kovuusarvon. Kovimmat arvot 

löytyivät hitsistä. Hitsistä mitattu suurin kovuus oli 199 HV10 ja keskiarvo oli 183 HV10. 
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Matalimmat kovuusarvot mitattiin perusaineesta. Matalin kovuus oli 133 HV10, kun 

perusaineesta mitattujen kovuusmittausten keskiarvo oli 141 HV10.  

 

Tämän jälkeen menetelmäkoetta valvonut kolmas osapuoli laati menetelmäkoepöytäkirjan 

(WPQR) kaikkien koetulosten pohjalta. WPQR toimii pohjana, jonka mukaan laaditaan 

hyväksyttyjä hitsausohjeita orbitaali-TIG-hitsauksella hitsaamiseen. Hitsausohjeita saa 

laatia vain samalle perusaineryhmälle, jota menetelmäkokeessa käytettiin eli 45/1.1. 

Lisäksi pöytäkirjassa on mainittu sallitut perusainepaksuusalueet, joille hitsausohje 

voidaan laatia. Lopuksi vertailtiin hitsausta mekanisoidusti ja manuaalisesti. Vertailussa 

tutkittiin hitsausaikoja, kun painetta kantava sisäosa on hitsattu valmiiksi. Hitsattu 

materiaali on sama kuin menetelmäkokeessa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Orbitaali-TIG hitsauta voidaan hyödyntää compoundputkien jatkohitsien hitsaamisessa. 

Mekanisoidulla hitsauksella saadaan hitsattua nopeammin ja laadukkaammin kuin käsin. 

Ergonomia on merkittävästi parempi hitsattaessa mekanisoidusti kuin käsin.  

 

Orbitaalihitsauslaitteistoja on kehitetty eri sovelluskohteisiin ja liitosmuotoihin. U-malliset 

hitsauspihdit ovat käytetyimpiä jatkohitsien valmistamiseen mekanisoidusti, kun putkien 

halkaisijat ovat alle 200 mm. Tästä suuremmille halkaisijoille käytetään yleisemmin 

erikseen asennettavaa rataa ja polttimen kuljetinta. TIG-hitsaus ja sen eri prosessivariaatiot 

ovat kaikista käytetyimpiä orbitaalihitsauksessa. TIG-prosessien etuina ovat niiden hyvä 

sulan hallinta kaikissa hitsausasennoissa. MIG/MAG-prosessi on yleisin prosessi, kun 

käytetään erillistä rataa ja kuljetinta, hitsattaessa mekanisoidusti halkaisijaltaan suuria 

putkia.  

 

Compoundputket ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien, kun niitä alettiin valmistaa ja 

hyödyntää voimalaitoskattiloiden osissa. Compoundputkien hitsaaminen on huomattavasti 

työläämpää kuin normaalien putkien hitsaaminen johtuen pinnoitekerroksesta. Pinnoitteen 

enimmäistunkeuma saa olla hitsattaessa vain 1,5 mm, joka edellyttää pientä 

lämmöntuontia. Tavoitteena oli saada täysin automaattinen hitsaus alusta loppuun asti. 

Tätä ei saavutettu, koska hitsaus vaati onnistuakseen valvontaa ja kohdistusta jokaisen 

palon aikana. Railon leveyden vaihtelu oli isoin tekijä. Epätarkkuutta aiheutti railon 

kuorinnan pituus ja ilmaraon vaihtelu.  

 

Menetelmäkokeen koekappaleet tehtiin manuaalisella viistetyskoneella, jolloin 

epätarkkuutta esiintyy aina. Menetelmän hyödyntäminen tuotannossa edellyttää tarkkaa 

ohjeistusta hitsaajille. 

 

Suoritusvarmuuden parantaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa putken painetta kantavan 

sisäosan hitsausta. Hitsausvirheet painetta kantavassa sisäosassa voivat aiheuttaa riskin 

mittaville tuhoille käyttökohteessa. Työssä huomattiin, että virheitä syntyy myös 

mekanisoidussa hitsaamisessa. Tuotannossa virheet edellyttävät käsin korjaamista TIG-
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prosessilla. Ennen työn aloittamista on aina hitsattava vähintään yksi työkoe, jotta 

varmistutaan laitteen toimivuudesta käytettävälle putkelle. Laitteiden kuntoon ja 

huolelliseen käyttöön on myös kiinnitettävä huomiota, koska hitsauspihti sisältää 

hienomekaniikkaa sisältäviä vaaputusmoottoreita ja luisteja, jotka ovat arkoja kaikille 

epäpuhtauksille ja kolhuille. 

 

Menetelmäkokeet ovat erittäin työläitä ja aikaa vieviä. Erityisesti näin on, jos joudutaan 

aloittamaan ilman aikaisempaa tietoa. Tämän vuoksi tässä työssä keskityttiin vain yhden 

menetelmäkokeen hitsaamiseen. Painelaitteiden hitsaus on tarkoin säädeltyä toimintaa ja 

kaikki toiminta pohjautuu eurooppalaiseen painelaitedirektiiviin (PED) ja siellä viitattaviin 

tuotestandardeihin. Työ edellytti moniin standardeihin tutustumista, jotta pystyi 

hahmottamaan koko työketjun ja kuinka alkutilanteesta saadaan luotua hyväksytty 

hitsausmenetelmä. 

 

Jatkotutkimusaiheet voivat olla menetelmäkokeiden hitsaus toisille compoundputkille. 

Lisäksi voidaan hitsata menetelmäkokeita samaan tapaan halkaisijaltaan pienemmille 

putkille kuten 51 mm ja 57 mm. Nämä halkaisijat ovat myös yleisesti käytössä 

voimalaitoskattiloiden komponenteissa. Lisäksi tulee tehdä sekaliitoskokeita eri 

putkivariaatiolle.  



66 

 

8 YHTEENVETO 

 

 

Työn tarkoituksena oli suorittaa standardin SFS-EN ISO 15613 vaatimusten mukainen 

menetelmäkoe compoundputken jatkohitsin hitsaamiseen mekanisoidusti. Putkea käytetään 

soodakattiloiden pohjassa ja tulistimien alalenkeissä. Lähtökohtana oli käyttää yrityksen 

omistamaa orbitaali-TIG-laitteistoa.  

 

Työ koostui kolmesta eri osa-alueesta. Ensin esiteltiin orbitaalihitsauksessa käytettäviä 

laitteistoja ja prosesseja. Teoriaosiossa esiteltiin myös compoundputkien valmistamista, 

rakennetta ja hitsausta. Työssä esiteltiin Sandvikin ja Sumitomon käyttämää 

valmistusmenetelmä, koska se on tuotestandardoitu. Työn toisessa osiossa suoritettiin 

hitsauskokeita ja suoritettiin menetelmäkokeen koekappaleiden hitsaus. Tämä vaihe oli 

työssä kaikkein haastavin ja työläin, koska ei ollut aikaisempaa kokemusta pinnoitepalojen 

hitsaamisesta mekanisoidusti.  

 

Viimeisessä osiossa suoritettiin standardien vaatimat testaukset koekappaleille. Testaukset 

edellyttivät rikkoutumattomia ja rikkovia testauksia kahdelle jatkohitsille. Kaikki 

testaukset menivät hyväksytysti läpi. Kaikista testauksista laadittiin viralliset todistukset, 

joiden pohjalta kolmas osapuoli pystyi laatimaan WPQR:n, joka tarvitaan hyväksytyn 

WPS:n laatimiseen. Diplomityössä myös verrattiin hitsausaikaa yrityksen kellottamiin 

käsinhitsausaikoihin. Tuotannossa ajat voivat todellisuudessa vaihdella riippuen kuinka 

varmasti laitteet toimivat ja kuinka tehokkaasti operaattorit niitä käyttävät. Hitsaaminen 

mekanisoidusti tuottaa yritykselle kustannussäästöjä ja laadukkaita hitsejä, kun sitä käyttää 

ammattitaitoinen hitsausoperaattori.  
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            Liite I 

        PC Virtalähde 350 DC 

Invertterivirtalähde 

Tekniset tiedot : 

 

Liitäntäjännite - 3-vaihe – 50 tai 60 Hz 

 - 400 V  (+6 / -15%)  (415 V optio)* 

Ottoteho - 20 Kva 

Eristysluokka - F 

Suojausluokka - IP21 

Ulostulojännite - 30 V 

Tyhjäkäyntijännite - 80 V 

Kayttöalue - 5 - 350 A 

      100 % käyttösuhteella - 270 A 

        60 % käyttösuhteella - 350 A 

Virran säätötarkkuus - +/- 1 % ( 1 A alle 100A:n virroilla) 

Pulssiaika - 50 - 9999 ms 

Pulssivirran nousu - 1 ms / 250A 

Pulssitaajuus - 500 - 2000 Hz 

Virtalähteen jäähdytys - ilma 

Polttimen jäähdytys - vesijäähdytys virtaushälyttimellä 

 - ylimääräinen jäähdytysvesipumppu pihdin 

jäähdytystä varten 

Kaasunvirtauksenhallinta - suojakaasu 

 - sytytyskaasu* 

 - juurikaasu* 

 - lisäkaasusuoja* 

 - virtausmittari (etupaneelissa) 

 - virtaushälytin 

Valvonta - virta- / jännitemittari etupaneelissa 

 - parametrien tosiaikainen tallennus* 

Käyttöliittymä - kaukosäädin 

Ohjelmointi - kannettava PC 

      - Muistikapasiteetti - 100 15:den rivin ohjelmaa 

      - Listaus - 132 sarakkeen tulostimesta* 

      - Tallennus - 3,5 "disketti 

      - Maks. rivimäärä yhdessä ohjelmassa - 250 riviä. 

 - ohjelmoitava virtausmittari* 

Mitat (p x l x k) - 1265 x 750 x 1640 mm 

Paino -  400  Kg  ( 450 Kg, kuumalankaversio) 

Apuliikkeiden hallinta - polttimen liike 

 - langansyöttö 

 - etäisyys elektrodi/työkappale (AVC) 

 - vaaputus 

 - lisä-liikkeet* (moniakseli PCB) 

* Optio              7c 

 


