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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

λ

Aallonpituus [nm]

E1

Atomin energian normaalitaso

E2

Atomin energian virittynyt taso

Θh

Divergenssi eli säteen hajaantumiskulman puolikas [mrad]

f-luku

Fokusointietäisyyden suhde raakasäteen halkaisijaan

Dfoc

Polttopisteen halkaisija [µm]

f

Polttoväli [mm]

h

Plancin vakio 6,626066957 x 10-34 Js

D

Raakasäteen halkaisija

BP

Sädeparametritulo [mm x mrad]

w0

Säteen kapeimman kohdan halkaisija [µm]

K

Säteen laatuluku

TEM-luku

Säteen poikkileikkauksen tehojakaumaa kuvaava luku

c

Valon nopeus [m/s]

CO2-laser

Hiilidioksidilaser

Nd:YAG

Neodynium-doped Yttrium Aluminum Garnet
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1 JOHDANTO

Laserhitsaus on yleistynyt teollisuuden käytössä useiden kymmenien vuosien ajan. Sen
osuus

käytettävistä

hitsausmenetelmistä

on

kuitenkin

edelleen

marginaalinen

kaarihitsausmenetelmiin verrattuna Suomessa. Uusien laitteistojen myötä laserhitsaus on
entistä edullisempaa ja tehokkaampaa. Etenkin kuitulaser on tehnyt laserhitsauksesta
entistä vaivattomampaa ja edullisempaa. Sen hyvä energiatehokkuus, säteenlaatu, helppo
robotisointi, hitsausprosessin nopeus sekä vähäinen huollon tarve houkuttelevat
laserhitsauslaitteiston hankintaan perinteisten hitsausmenetelmien rinnalle ja tilalle.

1.1 Työn tausta ja tavoitteet
Laserhitsauksen jatkuvasti yleistyessä myös tutkimusta siihen liittyen on lisättävä. Yksi
tutkittavista asioista on suojakaasut ja niiden merkitys laserhitsauksen onnistumisen
kannalta. Aiheesta löytyy ja ennestään muutamia tutkimuksia. Työn tavoite on kartoittaa
suojakaasujen aiheuttamat tyypilliset ominaisuudet laserilla hitsatuissa hitsissä ja selvittää
eri suojakaasujen suojausominaisuudet. Työ vastaa tutkimuskysymyksiin ”miten eri
suojakaasut

estävät

hitsin

hapettumista?”,

”miten

eri

suojakaasut

vaikuttavat

roiskeisuuteen?” ja ”miten suojakaasut vaikuttavat hitsin muotoon?”.

1.2 Rajaukset ja työn toteutus
Työ on rajattu koskemaan suojakaasuista vain argonia, typpeä ja heliumia. Materiaalit
rajattiin S355JR – rakenneteräkseen ja AISI 304L – ruostumattomaan teräkseen. S355rakenneteräs luokitellaan seostamattomaksi ja se kuuluu EN 10025-2 – standardin
alaisuuteen (Ruukki, 2015, s. 3). Tutkittavat asiat hitsin ominaisuuksissa rajattiin
seuraaviin asioihin:


Hapettuneisuus



Roiskeisuus



Hitsin pinnanlaatu



Hitsin mitat pinnalla, keskellä ja juuressa, poikkileikkauksesen makrokuvasta
mitattuna



Silmämääräisesti havaittavissa olevat hitsausvirheet



Metallien mikrorakennemuutokset rajattiin pois tutkimuksesta.
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Työn

alussa

on

kirjallisuusselvitys

laserhitsauksesta.

Siinä

tutustutaan

ensin

laserhitsaukseen ja sen perusteisiin, kuten laservalon syntyyn, laservalon ominaisuuksiin ja
säteen

vuorovaikutukseen

metallien

kanssa.

Lisäksi

työssä

esitellään

laserhitsauslaitteistoon kuuluvat laitteistot ja laserhitsausparametrit, sekä esitellään jo
aikaisemmin havaittuja suojakaasujen ominaisuuksia ja vaikutuksia. Lopussa on koeosuus,
jossa on esitetty kandidaatintyöhön liittyneet koejärjestelyt laitteistoineen. Siinä käsitellään
ja analysoidaan S355 – rakenneteräkselle ja AISI 304 – ruostumattomalle teräkselle tehtyjä
koehitsejä, joista selvitettiin eri suojakaasujen suojausominaisuudet ja vaikutukset hitsin
muotoon.
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2 LASERHITSAUS

Luvussa tutustutaan laservalon syntymiseen ja ominaisuuksiin. Lisäksi esitellään
laserhitsauslaitteiston
hitsausprosessissa.

pääosia
Lopuksi

sekä

materiaalin

tutustutaan

ja

lasersäteen

laserhitsaukseen

vuorovaikutuksia

liittyviin

parametreihin.

Pääasiassa asiat esitetään kuitulaserin kannalta, mutta joitakin tärkeitä asioita on nostettu
esille myös muista lasertyypeistä.

2.1 Laservalon synty
Albert Einstein ennusti stimuloidun emission olemassaolon vuonna 1916. Se perustuu
atomin viritystilan purkautumiseen, joka ilmenee sähkömagneettisena säteilynä, fotoneina.
Lasersäteen fotonit ovat samassa vaiheessa, etenevät samaan suuntaan ja niillä on sama
aallonpituus. (Steen & Mazumder, 2010, s. 11.)

Aine koostuu atomeista, joiden ydintä kiertää elektronipilvi. Elektronit voivat asettua eri
energiatasoille. Matalin energiataso, jolla elektronit voivat olla, on perustaso. Kun
aineeseen tuodaan energiaa, sen elektronit siirtyvät ylemmille energiatasoille. Näitä tasoja
kutsutaan viritystasoiksi. Kun viritystila purkautuu, eli elektroni siirtyy ylemmältä
energiatasolta alemmalle ja energia purkautuu fotonina. Tämä tapahtuu ainoastaan ns.
laseroivilla väliaineilla. (Ion, 2005, s. 42–45.) Fotoni on valoa, jonka aallonpituus voidaan
ratkaista kaavasta

𝜆=𝐸

ℎ𝑐

2

−𝐸1

.

(1)

Kaavassa 𝜆 on aallonpituus, h on Planckin vakio, c valon nopeus, E2 on virittynyt eli
ylempi energiataso ja E1 normaalitaso eli alempi energiataso. Kaikki energiatason
alentumiset eivät kuitenkaan ilmene sähkömagneettisena säteilynä. Niitä energiatasoja,
joiden välillä fotoni vapautuu, kutsutaan ylemmäksi ja alemmaksi lasertasoksi. (Ion, 2005,
s. 42–45.)

Stimuloidussa emissiossa fotoni törmää vastaavasti virittyneeseen atomiin, joka vapauttaa
törmäyksessä

toisen

fotonin.

Vapautunut

uusi

fotoni

on

samassa

vaiheessa,
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samansuuntainen ja saman taajuinen alkuperäisen fotonin kanssa. Törmätessään muihin
virittyneisiin elektroneihin ne vapauttavat edelleen lisää fotoneja. Lasersäde muodostuu
näistä fotoneista. (Ion, 2005, s. 47.)

2.2 Lasersäteen ominaisuudet
Luonnon valo eroaa laservalosta monella tavalla. Se säteilee joka suuntaan, säteet ovat eri
vaiheissa ja se sisältää kaikkia aallonpituuksia. Laserin valo on koherenttia, eli sen
sisältämien fotonien sähkö- ja magneettikentät ovat samassa vaiheessa keskenään.
Koherentti valo siis interferoi voimakkaasti. Koherenssi voidaan jakaa ajalliseen ja
avaruudelliseen koherenssiin. Ajallisesti koherentti valo voidaan jakaa eri säteisiin, ja kun
ne määräämättömän ajan jälkeen yhdistetään jälleen yhdeksi säteeksi, ne interferoivat
täysin. Avaruudellisesti koherentin säteen kaikkien aaltojen vaiheet ovat samat tietyssä
avaruuden pisteessä. Ajallinen ja avaruudellinen koherenssi sekä epäkoherentti valo on
esitetty kuvassa 1. (Hawkes & Latimer, 1994, s. 86–87.)

Kuva 1. Koherentti ja epäkoherentti valo (Mukaillen – Photonics, 2009).

Lasersäteen

aallot

yhdensuuntaisuutta

ovat

myös

voidaan

lähes

mitata

yhdensuuntaisia,
divergenssillä,

eli
joka

kollimoituja.

Säteen

on

säteen

puolet

laajenemiskulmasta. Divergenssi aiheutuu resonaattorin ja optiikan rakenteista sekä
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diffraktiosta ja on eri lasertyypeillä erisuuruinen. Sen vaikutusta voidaan korjata erilaisilla
optisilla komponenteilla. (Kujanpää, Salminen & Vihinen, 2005, s. 35–36.)

Yksi laservalon ominaisuuksista on myös sen korkea monokromaattisuusaste. Täysin
monokromaattinen valo sisältää vain yhtä aallonpituutta. Laserin valo sisältää korkeintaan
muutamaa hyvin tarkasti rajattua aallonpituutta, resonaattorista riippuen. (Chryssolouris,
1991, s. 24.)

Tehojakauma
Lasersäteen teho voi jakautua useilla eri tavoilla säteen poikkileikkauksessa. Tehon
jakautumista säteen poikkileikkauksessa kuvataan moodilla, joka ilmaistaan TEM-luvulla
(säteen poikkileikkauksen tehojakaumaa kuvaava luku). Sen ensimmäinen luku kertoo
tehohuippujen määrän ja toinen niiden symmetrisyyden. TEM00-moodi on tehotiheydeltään
ja fokusoitavuudeltaan paras, siinä teho on keskittynyt säteen keskelle Gaussin käyrän
muotoisesti. Laserhitsauksessa käytettävät tehot ovat kuitenkin usein niin suuria, että
optiset komponentit voivat vaurioitua suuresta tehotiheydestä johtuen. Tällöin on
käytettävä moodia, jossa teho on jakautunut laajemmalle alueelle. (Kujanpää et al., 2005, s.
36–37.)

Polarisaatio
Laservalon sähkö- ja magneettikentät ovat useimmiten johonkin suuntaan korostuneita.
Tätä korostuneisuutta kutsutaan polarisaatioksi. Jos säteen sähkö- ja magneettikentät
värähtelevät vain tietyn tason suuntaisesti, on kyseessä lineaari- eli tasopolarisoitunut säde.
Tällaisella säteellä hitsattaessa saadaan syvempi tunkeuma, kun hitsataan polarisaatiotason
suuntaan,

kuin

hitsattaessa

polarisaatiotasoon

nähden

poikittaiseen

suuntaan.

Ympyräpolarisoitunut säde on optisen akselin suunnassa symmetrinen. Siinä sähkö- ja
magneettikenttien

värähtelysuunnat

kiertyvät

360°

aallonpituuden

matkalla.

Ympyräpolarisoitunut säde voi olla kiertymissuunnastaan riippuen vasen- tai oikeakätistä
niin, että myötäpäivään kiertyvä säde on oikeakätistä ja vastapäivään kiertyvä vasenkätistä
(Hawkes & Latimer, 1994, s. 51). Ympyräpolarisoitunutta sädettä käytetään kohteissa,
joissa työstösuuntia on useita ja työstöjälki tulee olla samanlainen kaikkiin suuntiin.
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi osien leikkaus levystä. (Kujanpää et al., 2005, s. 37–38).
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Säteen-laatu
Kuitulaserin säteenlaatu määritellään sädeparametritulon (BP) ja aallonpituuden avulla.
Sädeparametritulo voidaan määrittää divergenssin ja säteen kapeimman kohdan halkaisijan
puolikkaan avulla tai koko hajaantumiskulman sekä säteen halkaisijan avulla. Se saadaan
kaavasta

𝐵𝑃 = 𝑤0 𝛩ℎ =

𝛩𝑑0
4

,

(2)

missä w0 on säteen kapeimman kohdan halkaisijan puolikas ja Θh divergenssi. Sen yksikkö
on mm*mrad. Sädeparametritulo on pienimmillään TEM00- moodia käytettäessä, muilla
moodeilla se on aina suurempi. Säteen laatuluku eli K-luku määritellään
𝜆

𝐾 = 𝜋𝐵𝑃 < 1 .

(3)

K-luvulla ei ole yksikköä. (Martellucci, Chester & Scheggi, 1993, s. 13 – 14.) Säteen Kluvun tulisi olla mahdollisimman lähellä yhtä, sillä hyvällä säteen laadulla voidaan
saavuttaa kapeampi polttopiste ja näin ollen kapeampi sula, syvempi tunkeuma ja suurempi
hitsausnopeus. Hyvä säteenlaatu mahdollistaa myös pidemmän polttovälin, mikä suojaa
optiikkaa roiskeilta ja pidentää näin laitteiston käyttöikää. Pitkä polttoväli pidentää myös
syvyysterävyyttä ja mahdollistaa näin paksumpien materiaalien hitsauksen. (Kujanpää et
al., 2005, s. 73.)

2.3 Laitteisto
Kaikissa lasereissa on kolme pääkomponenttia. Näitä ovat laseroiva väliaine,
pumppausenergia ja peilit, joista vähintään toinen on osittain läpäisevä. Nämä muodostavat
yhdessä laservaloa tuottavan resonaattorin. (Steen et al., 2010, s. 12.)

Laseroiva väliaine voi olla kaikissa olomuodoissa kiinteästä kaasuun. Kiinteä väliaine on
esimerkiksi Nd:YAG (Neodynium-doped Yttrium Aluminum Garnet ) -laserissa ja
kaasumainen esimerkiksi CO2-laserissa. Pumppausenergiana voidaan käyttää tavallista
kohdistettua valoa, laseria, elektronisuihkua, kemiallista reaktiota, ionisuihkua tai
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röntgensädettä. Resonaattorin peilien tehtävä on saada syntyvä säde kulkemaan useita
kertoja edestakaisin laseroivan väliaineen läpi. (Steen et al., 2010, s. 12.)

Lasertyöstölaitteistoon kuuluu myös erilaisia optisia laitteita, joilla resonaattorin säde
siirretään työstötapahtumaan ja se muokataan työstöön soveltuvaksi. Näitä ovat
säteensiirto-optiikka ja työstöoptiikka. Lisäksi tarvitaan laitteisto, jolla työstettävää
kappaletta liikutetaan, tai vastaavasti laitteisto, jolla työstöpäätä liikutetaan. (Chryssolouris,
1991, s. 57.)

2.4 Kuitulaserin resonaattori
Kuitulaserin,

kuten

muidenkin

laserien

resonaattorit

muodostuvat

pumppausenergialähteestä, laseroivasta väliaineesta sekä peileistä. Kuitulaserissa laseroiva
väliaine on seostettu kvartsilasista valmistetun kuidun ytimeen. Kuidussa ydintä ympäröi
sisempi ja ulompi pinnoite. Ytimen halkaisija on tyypillisesti n. 10 µm ja sisemmän
pinnoitteen halkaisija noin 400 µm. Ytimeen seostettu laseroiva väliaine voi olla
esimerkiksi neodyymiä, ytterbiumia, tai erbiumia. Useimmiten kuitulaserissa ydin on
seostettu ytterbiumilla. Sitä pumpataan 950 – 980 nm:n aallonpituutta tuottavien
diodilaserien valolla. Säde kulkee kuidussa lähes häviöttömästi pinnoitteiden rajalla
tapahtuvan kokonaisheijastuksen ansiosta (Kujanpää et al., 2005, s. 68). Kuidun päissä on
peilit, jotka saavat säteen kulkemaan useita kertoja ytimen läpi. Tällöin pumppausenergia
tulee hyödynnettyä tehokkaasti. Kuvassa 2 on esitetty mahdollinen kuitulaserin kuitu.
Ulostulevan säteen aallonpituus on 1070 nm ja on erittäin hyvälaatuinen kuidun ohuuden
ansiosta. Ytterbiumilla dopatussa kuitulaserissa sähkö-laser-hyötysuhde voi olla yli 30 %.
Kuitulaserilla voidaan saavuttaa jopa kymmenien kilowattien laserteho yhdistämällä
kuitumoduuleja. Tällöin säteen laatu kuitenkin huonontuu. (Majumdar & Manna, 2013, s.
82–84.)
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Kuva 2. Kuitulaserin kuidun rakenne (Mukaillen – Lawrence Livermore National
Laboratory, 2012).

Säteensiirto-optiikka
Säteen siirto voidaan toteuttaa läpäisevällä tai heijastavalla optiikalla. Läpäisevä optiikka
tarkoittaa useimmiten optista kuitua, heijastava optiikka tarkoittaa peilejä. (Kujanpää et al.,
2005, s. 75.) Optinen kuitu on joustava, mikä helpottaa robotisointia ja kolmiulotteista
työstöä. Säde fokusoidaan linssillä kuituun niin, että sen halkaisija on hieman pienempi
kuin kuidun halkaisija. Polttoväli on pidettävä mahdollisimman suurena, jotta säteen
kartiokulma ei ole liian suuri. Kuitu sallii enimmillään 12º kartiokulman, joka on ns.
kokonaisheijastuksen rajakulma. Kuidun halkaisija pyritään pitämään mahdollisimman
pienenä, sillä pieni halkaisija pitää säteen laadun hyvänä. Ulostulevan säteen halkaisija on
sama, kuin kuidun halkaisija. Säde täytyy kuitenkin kollimoida uudelleen ennen
työstöoptiikkaa. (Ion, 2005, s. 111.)

Optiset kuidut ovat yleisimmin kvartsilasia, ja ne on pinnoitettu materiaalilla, jonka
taitekerroin on kvartsilasia pienempi. Kokonaisheijastus perustuu valon käyttäytymiseen
tällaisessa rajapinnassa. Kuitujen halkaisijat vaihtelevat 100:n ja 1000 mikrometrin välillä
(Kujanpää et al., 2005, s. 76). Kuitu on päällystetty suojakuorella, joten sen ulkohalkaisija
on tätä suurempi, noin 5 mm. Kuidut voivat olla askelindeksikuituja tai gradienttikuituja.
Askelindeksikuidun kvartsilasi on optisesti homogeenistä, gradienttikuidun optinen
taitekerroin on reunoilla pienempi kuin keskellä. Tästä syystä säde kulkee näissä kuiduissa
eri tavoin. Askelindeksikuidussa se kulkee suoraviivaisesti, gradienttikuidussa säde taittuu
jo ennen pinnoitteen pintaa, joten se kulkee hieman aaltomaisesti. Kuvassa 3 on esitetty
säteen kulku askelindeksikuidussa ja gradienttikuidussa. (Ion, 2005, s. 112.)
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Kuva 3. Säteen kulku askelindeksi- ja gradienttikuidussa (Mukaillen – Cisco, 2014).

Säteen peiliohjauksessa käytetään yhtä tai useampaa peiliä. Viimeinen peili ohjaa säteen
suoraan työstettävään pintaan. Liikkuvat peilit lisäävät vapausasteita, mutta nostavat myös
tehohäviöitä. Suurteholaserin peilit tarvitsevat jäähdytystä, joka toteutetaan useimmiten
vedellä, joskus paineilmalla. Vesijäähdytys voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla. Peiliin
voi olla työstetty jäähdytyskanavat, joiden avulla jäähdytys voidaan toteuttaa suoraan
peiliin. Toinen tapa on jäähdyttää peilin pidintä. Kolmas tapa on asettaa peili
peilinpitimeen niin, että jäähdytysvesi kiertää peilinpitimen ja peilin pohjan välissä.
(Kujanpää et al., 2005, s. 75.)

Käytetyimmät materiaalit peileissä ovat kupari, pii ja molybdeeni. Kuparia voidaan käyttää
päällystettynä tai päällystämättömänä. Happivapaata kuparia käytetään useiden kilowattien
lasertehojen sovelluksissa sen hyvän heijastavuuden ja lämmönjohtavuuden ansiosta.
Hyvällä kiillotuksella sen heijastavuus voi olla jopa 99 %. Kiillotuksessa sen
pinnankarheus täytyy saada alle kahdeskymmenesosaan käytetystä aallonpituudesta.
Kiillotus on kallista, joten pienten tehojen lasersovelluksissa on järkevämpää käyttää
halvempia peilityyppejä. Kupari on pehmeää, joten se on herkkä naarmuuntumaan.
Molybdeeni ei ole yhtä heijastavaa kuin kupari, mutta se on kovempaa, eikä ole yhtä
herkkä vaurioitumaan. Sitä käytetäänkin kuparipeilien pinnoitteena. Piipeilit ovat
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suhteellisen halpoja, ja niiden hyvä puoli on myös se, että niiden lämpölaajentuminen on
vähäistä. Niiden käyttö rajoittuu kuitenkin alle 3 kW:n tehoihin. (Ion, 2005, s. 113–114.)

Kupari- ja piipeilejä voidaan myös pinnoittaa. Tavallisimmat pinnoitteet ovat kulta ja
hopea. Kulta ehkäisee rakokorroosiota, parantaa naarmuuntumisen kestoa ja hieman
heijastavuutta. Hopean heijastavuus on yli 99 %, mutta se tummuu helposti. Sen kanssa
voidaan käyttää molybdeenipinnoitetta, mutta silloin heijastavuus on huonompi.
Taulukossa 1 on esitetty eri peilityyppien heijastavuuksia 10,6 µm:n aallonpituudella. (Ion,
2005, s. 114.)

Taulukko 1. Peilien heijastavuudet 10,6 µm aallonpituudella (Ion, 2005, s. 114).
Peilin pinta

Heijastavuus (%)

Kupari – päällystämätön

98,6

Kupari – kultapäällyste

98,9

Kupari – hopeapäällyste

99,1 – 99,5

Molybdeeni

97,0

Pii – kultapäällyste

98,9

Pii – hopeapäällyste

99,1 – 99,7

Fokusointioptiikka
Säteen fokusointi hitsattavaan kappaleeseen voidaan toteuttaa linssillä tai peilillä.
Linssifokusoinnissa käytetään kolmea linssin päätyyppiä, jotka ovat plano-convex-linssi ja
meniscus-linssi. Plano-convex-linssi on vain toiselta puolelta kaareva, ja sen pohja on
tasainen. Meniscus-linssi on molemmilta puolilta kaareva. Molempien linssien polttoväli
määräytyy pinnan kaarevuuden mukaan. Mitä kaarevampi pinta on, sitä lyhyempi on
fokusointietäisyys. Plano-convex-linssillä ei saada yhtä pientä fokuspistettä kun meniscuslinssillä ja sitä voidaankin käyttää silloin, kun tämä ei ole liiallisesti haitaksi. Meniscuslinssi on kalliimpi, mutta sitä joudutaan käyttämään, kun vaaditaan pientä fokuspistettä ja
suurta tehotiheyttä. Myös f-luvulla, eli fokusointietäisyyden suhteella raakasäteen
halkaisijaan, on merkitystä linssivalintaan. Meniscus-linssiä suositellaan käytettäväksi, kun
se on kolme tai vähemmän. (Dawes, 1992, s. 192–194.)
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Peilifokusoinnissa käytetään myös kahta peilin päätyyppiä, tavallista pallopeiliä ja
paraboloidista peiliä. Näissä käytetään samoja materiaaleja kuin säteensiirtopeileissä.
Pallopeilin käyttöön liittyy muutamia ongelmia. Siihen kohdistettu säde tulee olla alle 10º
kulmassa peilin normaaliakselista, jotta fokuspiste ei leviä liikaa ja pysyy oikean
muotoisena. Tämän toteuttamiseksi viimeisen kääntöpeilin tulee olla fokusointipeilin
alapuolella, mikä tekee laserpäästä massiivisen ja kömpelön varsinkin ahtaissa paikoissa
työskentelyyn. Paraboloidiseen peiliin säde voidaan kohdistaa jopa 90º kulmassa
normaaliakseliin

nähden.

Tämä

on

etu

varsinkin

moniulotteisessa

työstössä.

Paraboloidinen peili myös tuottaa pyöreän ja pienemmän fokuspisteen kuin pallopeili. Sen
asettaminen on kuitenkin hyvin tarkkaa, jotta fokusointi olisi paras mahdollinen. (Dawes,
1992, s. 196–197.)

Laserhitsauksessa käytettävät lisälaitteet
Laserhitsausjärjestelmässä voidaan peruskomponenttien lisäksi tarvita myös lisälaitteistoja.
Esimerkiksi lisäainetta käytettäessä tarvitaan lisäaineelle oma syöttölaitteisto. Laitteiston
tulee olla sellainen, että lisäaineen määrä on säädettävissä ja lisäaine vaihdettavissa. Myös
kappaleenkäsittelylaitteistot ovat lisävarusteita, jotka eivät kuulu peruslaitteistoon. Niiden
avulla hitsattava kappale voidaan kiinnittää hitsausta varten tai sitä voidaan käännellä eri
asentoihin hitsauksen helpottamiseksi. (Kujanpää et al., 2005, s. 114.)

Hyvin tarkat hitsauskohteet saattavat vaatia railonseurantajärjestelmän. Järjestelmä seuraa
railoa ja antaa ohjeita liikeradan muutoksiin hitsauksen aikana. Joskus se myös laskee
lisäaineen tarpeen. Kriittisten kohteiden hitsauksessa voi olla myös tarpeellista käyttää
laadunvarmistusjärjestelmiä. Niiden avulla voidaan varmistaa hitsin laatu rikkomattomilla
aineenkoetusmenetelmillä. (Kujanpää et al., 2005, s. 114.)

2.5 Laserhitsausparametrit
Laserhitsauksen

parametrit

jaetaan

kolmeen

osaan,

jotka

ovat

laserparametrit,

prosessiparametrit, sekä perusaineen parametrit. Laserparametreihin kuuluu polarisaatio,
moodi, säteen halkaisija sekä divergenssi. Nämä ovat esitetty lasersäteen ominaisuudetluvussa.

Prosessiparametreihin

lukeutuvat

laserteho,

hitsausnopeus,

suojakaasu,

fokuspisteen halkaisija, polttoväli, polttopisteen asema, työetäisyys eli työstöpään ja
liitospinnan välinen etäisyys sekä vaaputus. Perusaineen parametrit ovat aineenpaksuus,
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pinnanlaatu, ilmarako ja railopinnan laatu sekä materiaalin kemialliset ja fysikaaliset
ominaisuudet. (Kujanpää et al., 2005, s. 164–169.)

Prosessiparametrit
Laserteho vaikuttaa hitsausnopeuteen. Kun kasvatetaan tehoa, on mahdollista saavuttaa
suurempi hitsausnopeus niin, että tarvittava tunkeuma saavutetaan edelleen. Tehon
kasvattaminen ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen tunkeumaan tai hitsausnopeuteen,
sillä esimerkiksi säteen laatu ja muut parametrit aiheuttavat eroja. (Steen et al., 2005, s.
209.)

Raakasäteen intensiteetti ei riitä hitsaukseen, joten se täytyy fokusoida. Fokusoinnissa säde
kohdistetaan niin pienelle alalle, että sen intensiteetti on hitsaukseen soveltuva. Fokusoidun
säteen polttopisteen halkaisija (Dfoc) voidaan laskea kaavasta
4𝑓𝜆

𝐷𝑓𝑜𝑐 = 𝐷𝜋𝐾,

(4)

missä f on linssin tai peilin polttoväli eli etäisyys linssin keskipisteestä fokuspisteeseen ja
D raakasäteen halkaisija. Säteen laatuluku K on aina pienempi kuin yksi. (Kujanpää et
al., 2005, s. 80–81.)

Myös syvyysterävyys on oleellista tietää laserhitsauksen onnistumisen kannalta. Se kertoo,
miten pitkällä matkalla fokuspisteen ylä- ja alapuolella säteen intensiteetti pysyy
kutakuinkin vakiona. Syvyysterävyys on säteestä sen osan pituus, jonka matkalla
intensiteetti vaihtelee korkeintaan ± 5 %. (Steen et al., 2010, s. 114.)

Polttopisteen asema kertoo, missä kohtaa hitsattavaa kappaletta fokuspiste on. Usein suurin
tunkeuma saadaan, kun polttopisteen asetetaan pinnan alapuolelle. Tehotiheys rajoittaa
kuitenkin polttopisteen aseman valintaa. Tehotiheys on saatava niin korkeaksi, että
materiaali höyrystyy ja avaimenreikä syntyy. (Steen et al., 2010, s. 118–119.)

Suojakaasulla on laserhitsauksessa kolme perustehtävää. Se suojaa syntynyttä hitsisulaa
hapettumiselta, puhaltaa syntynyttä metallihöyryä pois sekä suojaa työstöoptiikkaa
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roiskeilta. Hitsisulan suojaaminen ehkäisee myös haurautta ja huokosten syntymistä. (Ion,
2005, s. 406.)

Perusaineen parametrit
Aineenpaksuus tarkoittaa hitsattavan kappaleen paksuutta hitsauskohdassa. Samaa
materiaalia hitsattaessa suurempi aineenpaksuus vaatii suurempaa lasertehoa. Vastaavasti
hitsausnopeutta voidaan alentaa halutun tunkeuman saavuttamiseksi. Aineenpaksuuden
vaikutus

hitsausprosessiin

on helpointa katsoa teho-hitsausnopeus-aineenpaksuus-

kuvaajista. (Kujanpää et al., 2005, s. 169.)

Hitsattavan kappaleen pinnan puhtaudella, pinnoitteilla ja heijastavuudella on suuri
merkitys hitsin laatuun. Hitsin laatu on sitä parempi, mitä puhtaampi pinta on tai mitä
vähemmän se heijastaa. Pinnoitteet aiheuttavat eniten ongelmia limiliitoksissa, jolloin
hauraus on yleinen ongelma. Sitä voidaan kuitenkin hallita pienen ilmaraon avulla
kappaleiden välissä. (Kujanpää et al., 2005, s. 169.)

Paras hitsi saavutetaan yleensä silloin, kun käytetään ilmaraotonta liitosta. Polttopisteen
halkaisija on millin kymmenesosien luokkaa, joten ilmarako ei saa olla tätä suurempi.
Railopintojen on oltava sellaisia, että liitettävät pinnat ovat joka kohdassa riittävän lähellä
toisiaan. (Kujanpää et al., 2005, s. 169.)

Hitsattavan

materiaalin

metallurgia

vaikuttaa

niiden

laserhitsattavuuteen.

Liika

karkenevuus ja kuumahalkeilu ovat suurin ongelma yli 0,25 % hiiltä sisältävillä teräksillä.
Kuumahalkeilua lisäävät myös epäpuhtaudet jotka samalla aiheuttavat myös huokosia.
Materiaalin hyvä heijastavuus heikentää absorptiota ja mataloittaa tunkeumaa. Suurempi
ongelma on materiaalin hyvä lämmönjohtavuus, jonka takia absorboitunut lämpö hajaantuu
liikaa materiaaliin. Tarkemmin eri materiaalien soveltuvuutta laserhitsaukseen käsitellään
luvussa 3.4. (Kujanpää et al., 2005, s. 169.)

2.6 Säteen ja materiaalin vuorovaikutus laserhitsauksessa
Metallien laserhitsauksessa materiaaliin tulevasta lasertehosta osa absorboituu aineeseen,
osa heijastuu pois ja loput johtuu tai kulkeutuu konvektionaalisesti pois materiaalista.
Energiaa voi myös syntyä tai kulua erilaisissa kemiallisissa reaktioissa, joita prosessin

18

aikana voi tapahtua. Absorboituneen ja kemiallisissa rektioissa syntyneen energian summa
on sama, kuin materiaalin lämpenemiseen, sulamiseen ja höyrystymiseen kulunut energia,
lämpösäteilyhäviöt sekä johtumalla ja konvektiolla poistunut energia yhteensä. (Kujanpää
et al., 2005, s. 43–44.)

Absorboituneen energian osuus on riippuvainen monesta tekijästä. Eri aallonpituudet
absorboituvat eri tavoin materiaaleihin. Yleisesti voidaan ajatella, että lyhyempi
aallonpituus absorboituu samaan materiaaliin paremmin, kuin pidempi. Eri metallien
kykyä absorboida eri aallonpituuksia on esitetty kuvassa 4. (Steen et al., 2010, s. 90.)

Kuva

4.

Aallonpituuden

vaikutus

absorptioon

eri

metalleilla

(Mukaillen-

LaserFocusWorld, 2011).

Myös lämpötila vaikuttaa absorptioon. Huoneenlämpötilassa metallien absorptio on
vähäistä. Lämpötilan nousu saa elektronit värähtelemään voimakkaammin, mikä vähentää
heijastavuutta useimmilla materiaaleilla. Näin ollen absorption osuus kasvaa lämpötilan
noustessa. (Steen et al., 2010, s. 91.) Säteen korkea intensiteetti ja hyvä laatu lisäävät
absorptiota. Korkean intensiteetin säde kohottaa materiaalin lämpötilaa ja siten myös
absorptiota enemmän kuin pienemmän intensiteetin säde. (Kujanpää et al., 2005, s. 45.)
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2.7 Avaimenreikähitsaus
Avaimenreikähitsauksessa lasersäde fokusoidaan hitsattavan liitoksen pintaan tai noin
neljänneksen materiaalipaksuudesta sen alapuolelle. Intensiteetin on oltava CO2 - laserilla
vähintään 106 W/cm2, jotta metalli höyrystyisi. (Kujanpää et al., 2005, s. 159.) Syntyvä
höyrynpaine muodostaa materiaaliin onkalon, jota ympäröi sula materiaali. Sulan erilaiset
pintajännistystilat eri kohdissa saavat sen virtaamaan onkalon reunoja ylöspäin, jolloin
reikä syvenee, kunnes se on läpäissyt koko materiaalin. Tätä reikää kutsutaan
avaimenreiäksi, joka on esitetty kuvassa 5. (Majumdar & Manna, 2013, s. 162.)

Kuva 5. Avaimenreikähitsaus (mukaillen: Rofin, 2014).

Hitsattaessa avaimenreikää kuljetetaan pitkin liitosta, jolloin se sulattaa materiaalia
edessään. Sula kulkeutuu avaimenreiän kylkiä pitkin sen taakse ja jähmettyy muodostaen
hitsin. Syntyvän hitsin laatu riippuu avaimenreiän vakaudesta sekä sulan liikkumisesta sen
ympärillä. Avaimenreikää pitää auki höyrynpaine reiässä ja sitä yrittää sulkea sulan
hydrostaattinen paine sekä pintajännitys. Avaimenreiän vakaus on riippuvainen näiden
voimien tasapainosta. (Majumdar & Manna, 2013, s. 162–163.)
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3 SUOJAKAASU LASERHITSAUKSESSA

Luvussa käsitellään suojakaasun tehtäviä ja merkitystä laserhitsauksessa. Lisäksi
tutustutaan niiden erilaisiin tuontitapoihin ja tuontitavan merkitykseen hitsauksen kannalta.
Lopuksi tutustutaan myös suojakaasun käyttöön liittyviin ongelmiin ja rajoituksiin eri
materiaaleilla.

3.1 Suojakaasun vaikutus
Suojakaasulla

on

laserhitsauksessa

kolme

perustehtävää.

Se

suojaa

hitsisulaa

hapettumiselta ja muilta ympäröivän ilman aiheuttamilta reaktioilta. Lisäksi suojakaasu
puhaltaa metallihöyryä pois hitsauskohdasta. Metallihöyryn poisto on erityisen tärkeää
hiilidioksidilaserilla hitsattaessa, sillä sen aallonpituus absorboituu muita helpommin
metallihöyrypilveen. Muilla lasertyypeillä metallihöyry ei aiheuta yhtä suurta ongelmaa.
(AGA, 2014 a.) Metallihöyry huonontaa absorptiota materiaaliin sekä muuttaa hitsin
muotoa. Kolmantena tehtävänä suojakaasulla on suojata työstöoptiikkaa puhaltamalla
mahdollisia roiskeita pois. (Ion, 2005, s. 406–407.)

3.2 Laserhitsauksessa käytettävät suojakaasut
Käytetyimmät kaasut laserhitsauksessa ovat helium, argon, typpi ja hiilidioksidi sekä
näiden seoskaasut (Mordike, 1986, s. 322). Helium on hyvä kaasu niihin kohteisiin, jossa
metallihöyrypilvi aiheuttaa ongelmia. Heliumin korkea ionisoitumispotentiaali, alhainen
molekyylimassa ja hyvä lämmönjohtavuus tekevät siitä tähän tarkoitukseen hyvin
soveltuvan. Sillä saadaan myös muihin kaasuihin verrattuna kapeampi hitsi ja
lämpövaikutusalue, syvempi tunkeuma ja alhaisempi huokoisuus. Heliumin huono puoli on
sen hinta, joka on moninkertainen muihin prosessikaasuihin verrattuna. Se on myös hyvin
kevyttä, joten sitä joudutaan käyttämään suuremmalla virtauksella kuin raskaampia
kaasuja, jotta sula tulisi kunnolla suojattua. (Ion, 2005, s. 407–408.)

Argonin ionisoitumisenergia on vain vähän yli puolet heliumin ionisoitumisenergiasta,
joten se itse muodostaa plasmaa helposti (Ion, 2005, s. 408). Tämän vuoksi argonia ei ole
suositeltavaa käyttää suojakaasuna CO2 –laserilla (AGA, 2014 b). Muilla aallonpituuksilla,
joilla plasma ei ole yhtä paljon haitaksi, huomattavasti halvempaa argonia voidaan käyttää
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heliumin sijaan. Sen on heliumia raskaampaa, mikä helpottaa metallihöyrypilven
poistamista sekä hitsisulan suojaamista. Argonia käytettäessä suojakaasuna hitsin
tunkeuma jää kuitenkin pienemmäksi kuin heliumia ja typpeä käytettäessä samoilla
parametreilla (Shanmugarajan et al., 2013, s. 1275).

Typpi on myös edullinen suojakaasu. Sitä joudutaan käyttämään kuitenkin suurilla
virtausmäärillä ilman haittavaikutusten välttämiseksi. Huokoisuus on yksi ongelmista
typen käytössä suojakaasuna. Huokoisuutta aiheuttaa typen liukeneminen teräkseen sen
jähmettyessä. Liuennut typpi voi muodostaa myös nitridejä, jotka lisäävät haurautta.
Oikein käytettynä ja oikeissa olosuhteissa typellä voidaan kuitenkin saavuttaa lähes sama
hitsausnopeus ja hitsin poikkileikkauksen muoto kuin heliumia käytettäessä. (Ion, 2005, s.
408.)

Hiilidioksidi on edullinen suojakaasu. Sen molekyylimassa on aiemmin mainittuihin
suojakaasuihin verrattuna hyvin suuri, mikä helpottaa sulan suojausta. Hiilidioksidi voi
hajota eksotermisessa reaktiossa hiileksi ja hapeksi, mikä lisää lämmöntuontia hitsiin.
Tämä leventää hitsiä ja mahdollistaa suuremman hitsausnopeuden. Hiilidioksidia
käytettäessä suojakaasuna voidaankin saavuttaa yhtä suuri hitsausnopeus kuin heliumia
käytettäessä. Hiilidioksidin käyttö suojakaasuna hiilidioksidilaserilla hitsattaessa on
ongelmallista, sillä 10,6 µm:n aallonpituus absorboituu helposti hiilidioksidiin.
Eksotermisessa reaktiossa syntynyttä hiiltä liukenee sulaan metalliin, mikä lisää
martensiitin määrää teräksessä. Tämä huonontaa hitsatun kappaleen muovattavuutta. (Ion,
2005, s. 408.)

Näitä kaasuja voidaan myös käyttää yhdessä seoskaasuina. Esimerkiksi argonin ja
heliumin seoksella on hyviä puolia molemmista kaasuista. Argon on heliumiin verrattuna
edullista ja se on moolimassaltaan kymmenkertainen, minkä ansiosta voidaan käyttää
pienempää suojakaasun virtausmäärää kuin pelkkää heliumia käytettäessä. Helium ei
reagoin sulan metallin kanssa ja lisäksi korkea ionisoitumisenergia vähentää plasman
muodostumista. (Hosseini Mothlag et al., 2013, s. 191.)
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3.3 Suojakaasun tuontitavat
Suojakaasun tuontiin on kehitetty lukuisia tapoja. Yleisimmät tuontitavat ovat offaksiaalinen ja koaksiaalinen kaasuntuonti. Off-aksiaalisessa suojakaasu tuodaan sivusta
putkea pitkin hitsisulaan. Tällaisessa kaasuntuonnissa on hyvä näkyvyys työstökohtaan,
mikä helpottaa säteen kohdistamista. Se soveltuu hyvin pistemäisten hitsien hitsaamiseen
tai vain yhteen suuntaan hitsaamiseen. Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva off-aksiaalisesta
kaasuntuonnista. (Dawes, 1992, s. 93.)

Kuva 6. Offaksiaalinen suojakaasuntuonti (mukaillen Naeem, Jesset & Withers, 2012).

Jatkuvassa hitsauksessa ja eri suuntiin tapahtuvassa hitsauksessa kaasu kannattaa tuoda
hitsaustapahtumaan säteen kanssa koaksiaalisesti. Siinä kaasu voidaan tuoda laserpäähän
liitetystä kartiomaisesta suuttimesta tai erillistä kaasukenkää käyttäen. Kaasukenkää
käytetään varsinkin, kun vaaditaan erittäin hyvää sulan suojausta. Koaksiaalinen
kaasuntuonti on suositeltavaa varsinkin robotisoidussa hitsauksessa sen kompaktiuden
takia.

Sillä

kyetään

myös

tehokkaasti

ehkäisemään

roiskeiden

joutumista

fokusointioptiikkaan. Suuria tehoja käytettäessä koaksiaalinen kaasuntuonti voi olla
ongelmallista, sillä suojakaasu voi muodostaa plasmaa. Kuvassa 7 on esitetty koaksiaalinen
kaasuntuonti laserpäähän liitettyä kartiomaista suutinta käyttäen. (Dawes, 1992, s. 93–95.)
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Kuva 7. Koaksiaalinen kaasuntuontilaitteisto (Opli, 2012).

3.4 Materiaalirajoitukset ja ongelmat
Laserilla

voidaan

hitsata

käytännössä

kaikkia

niitä

materiaaleja,

jotka

ovat

sulahitsattavissa, myös eripariliitoksia. Laserhitsattavuudessa eniten ongelmia aiheuttavat
kuuma- ja kylmähalkeilu, huokoisuus, hauraus sekä säteen huono absorptio materiaaliin.
(Steen et al., 2005, s. 229–230.)

3.5 Terästen laserhitsattavuus
Ruostumattomat teräkset soveltuvat yleisesti ottaen hyvin laserhitsaukseen. Parhaiten
siihen soveltuu austeniittinen ruostumaton teräs, jonka hitsattavuutta huonontaa vain
mahdollinen

rikkiseostus,

joka

aiheuttaa

kuumahalkeilua,

kuten

muillakin

sulahitsausmenetelmillä. Ferriittisten ruostumattomien terästen laserhitsattavuus ei ole
aivan yhtä hyvä kuin austeniittisten. Liitoksen alhainen lujuus ja huono pistekorroosion
kesto ovat tyypillisiä heikkouksia. Martensiittiset ruostumattomat teräkset soveltuvat
ruostumattomista teräksistä heikoimmin laserhitsattaviksi. Ongelmana näiden hitsauksessa
on korkea hiilipitoisuus ja sen aiheuttama martensiitti hitsin lämpövaikutusalueella. Se
aiheuttaa liitokseen haurautta ja kovuutta. Typen käytöllä suojakaasuna voidaan lisätä
austeniitin määrää hitsissä ja näin vähentää mainittuja ongelmia. (Majumdar & Manna
2013, s. 175–176.)
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Hiiliteräkset ovat erittäin hyvin soveltuvia laserhitsaukseen. Joitakin ongelmia niiden
hitsattavuudessa silti esiintyy. Ruostumattomien terästen tavoin rikkiseostus sekä fosfori
altistavat hitsin kuumahalkeilulle. Lujien teräksien hitsauksessa laserhitsatun liitoksen
suuri jäähtymisnopeus aiheuttaa myös ongelmia standardien täyttämisessä. Nopeasta
jäähtymisestä johtuen hitsi on hyvin kova ja minimi-iskusitkeys jää liian helposti
alhaiseksi. (Kujanpää et al., 2005, s.280–281.)
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4 KOEJÄRJESTELYT

Hitsauskokeet tehtiin kahdelle eri teräkselle, jotka olivat S355 – rakenneteräs ja AISI304 –
ruostumaton teräs. Molemmat olivat 6 mm paksua levyä. Levyt hitsattiin päittäisliitoksena
täysin ilmaraottomasti. Kuhunkin levypariin hitsattiin kaksi koehitsiä.

4.1 Hitsauslaitteisto
Hitsauskokeissa käytettiin IPG Photonicsin YLS-10000- kuitulaseria, jonka maksimiteho
on 10 kW. Kaikissa hitseissä käytettiin Precitecin YW50-hitsauspäätä, jonka liikkeet
toteutettiin

portaaliaseman

avulla.

Fokusointi

toteutettiin

linssin

avulla,

fokusointietäisyyden ollessa 300 mm. Säteen ohjaukseen käytettiin halkaisijaltaan 200 µm
olevaa kuitua.

Suojakaasu tuotiin hitsaustapahtumaan off-aksiaalisella, kuparisella

kaasuputkella 45 º:n kulmassa hitsaussuuntaan nähden takaapäin. Sen halkaisija oli 10 mm.
Suojakaasuputken suuaukko oli 10 mm:n korkeudella hitsattavan levyn pinnasta ja sen
etäisyys hitsausprosessista oli 20 mm. Lisäksi prosessissa syntyvän metallihöyryn poistoon
käytettiin omaa putkeaan, jonka halkaisija oli 6 mm. Metallihöyryn puhallukseen käytettiin
puhdasta paineilmaa.

Juurikaasua ei

käytetty kokeissa.

kaasuntuontisuutinten asennot ja asemat.

Kuva 8. Suojakaasun tuontiputket, ruutu 5x5 mm.

Kuvasta 8 nähdään
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4.2 Kokeiden suoritus
Hitsauskokeita tehtiin yhteensä 24 kappaletta. Niissä muutettiin vuorollaan lasertehoa,
suojakaasua, suojakaasun virtausmäärää sekä hitsattavaa materiaalia. Molemmille
materiaaleille tehtiin muiden parametrien osalta 12 hitsauskoetta vastaavilla parametreillä.
Käytetyt lasertehot kokeissa olivat 6 kW ja 8 kW. Suojakaasuina käytettiin argonia, typpeä
ja heliumia. Niiden virtausmäärinä käytettiin 20 l/min ja 30 l/min. Kullekin suojakaasulle
laskettiin erikseen, paljonko virtausmäärän mittarin on näytettävä, jotta eri tiheyden
omaavat kaasut virtaavat todellisuudessa halutulla virtausmäärällä. Kaikki kokeissa
käytetyt parametrit on esitetty liitteessä 1.

4.3 Hitsien analysointitavat
Kuhunkin hitsiin merkattiin hitsin tunnistamiseksi hitsin numero sekä kirjain T (top)
pinnan puolelle ja kirjain R (root) juuren puolelle. Sen jälkeen hitseistä otettiin kuvat,
joissa tunnisteet näkyvät. Hitsauskokeiden jälkeen hitsien sivuilta leikattiin ylimääräinen
materiaali pois levyleikkurilla. Jäljelle jätettiin noin 20 mm leveä kaistale, johon kuului
hitsi ja lämpövaikutusalue. Hitsien päistä sahattiin 25 mm pois, jotta mahdolliset aloitus- ja
lopetusvirheet saatiin rajattua pois. Tämän jälkeen sahattiin kustakin hitsistä noin 15 mm
pitkä pala makrokuvausta varten.

Makrokuvattavista paloista hiottiin sahauksesta jääneet purseet pois ja kuhunkin hitsiin
stanssattiin hitsin numero. Hitsien poikkileikkauspinta hiottiin sen jälkeen kahdella eri
hiomakarkeudella.

Tämän

jälkeen

hiepalojen

pinta

kiillotettiin

ja

syövytettiin.

Syövyttämällä hitsi ja sen lämpövaikutusalue saatiin hyvin näkyviin makrokuvia varten.

Hitsit analysoitiin silmämääräisesti niistä otettujen valokuvien ja makrokuvien perusteella.
Analysoinnissa selvitettiin hitsien roiskeisuus, hapettumat, hitsin leveys pinnassa, keskellä
sekä juuressa, hitsin poikkileikkauksen muoto sekä mahdolliset valumat ja muut
hitsausvirheet. Hitsien arviointiin käytettiin standardia SFS-EN-ISO 5817. Hitsien
hapettuneisuusaste arvioitiin silmämääräisesti asteikolla 0 – 3, siten että 0 vastaa
hapettumatonta hitsiä, 1 hieman hapettunutta, 2 runsaasti hapettunutta ja 3 täysin
hapettunutta hitsiä.
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5 TULOKSET

Hitsien mitatut leveydet pinnalla, keskellä ja juuressa, leveyksien suhde, hapettuneisuus
asteikolla 0 – 3 ja hitsien luokat on esitetty taulukossa 3. Hitsien leveydet mitattiin
poikkileikkauksen makrokuvista. Roiskeisuutta ei tarkasteltu hitsiluokkaa määritettäessä,
sillä hitseillä ei ollut tarkkaa sovelluskohdetta. Sitä on kuitenkin arvioitu sanallisesti muun
silmämääräisen tarkastelun ohessa kappaleessa tulosten analysointi.

Taulukko 2. Hitsien leveydet, hapettuneisuudet ja luokat.
Hitsi Pinnan

Leveys

Juuren

Leveyksien

Hapettuneisuus

Hitsiluokka

leveys

keskellä

leveys

suhde

(0 – 3)

(mm)

(mm)

(mm)

(pinta/juuri)

1

1,04

0,88

0,97

1,07

0

C

2

1,41

0,93

1,25

1,13

0

C

3

1,08

0,80

0,93

1,16

1

C

4

1,87

0,98

1,55

1,21

1

D

5

1,92

1,00

1,36

1,41

1

C

6

2,52

0,94

1,15

2,19

0

C

7

1,36

0,94

1,09

1,25

1

C

8

1,55

0,93

1,44

1,08

1

B

9

1,55

0,83

1,38

1,12

2

C

10

1,43

0,96

1,35

1,06

2

B

11

1,35

0,91

1,22

1,11

2

C

12

1,44

0,91

1,43

1,01

1

B

13

1,55

0,84

1,20

1,29

0

C

14

1,84

1,00

1,44

1,28

1

C

15

1,51

0,96

1,45

1,04

0

B

16

1,78

0,99

1,52

1,17

1

B

17

2,29

1,01

1,15

1,99

2

C

18

1,88

0,92

1,46

1,28

1

C

19

2,19

1,17

1,49

1,47

2

B

20

2,52

0,96

1,70

1,48

2

C

21

1,92

1,05

1,21

1,59

3

C
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Taulukko 2 jatkuu. Hitsien leveydet, hapettuneisuudet ja luokat.
Hitsi Pinnan

Leveys

Juuren

Leveyksien

Hapettuneisuus

Hitsiluokka

leveys

keskellä

leveys

suhde

(0 – 3)

(mm)

(mm)

(mm)

(pinta/juuri)

22

1,70

0,98

1,33

1,28

3

C

23

1,28

0,89

1,27

1,01

3

C

24

1,80

1,05

1,42

1,27

3

C
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI

Tulokset analysoidaan kahdessa osassa. Ensimmäiseksi esitellään S355 – teräkselle tehdyt
hitsit ja sen jälkeen AISI 304 – ruostumattomalle teräkselle tehdyt hitsit. Hitseistä otetut
kuvat ovat järjestelty niin, että niistä voidaan nähdä eri suojakaasujen aiheuttamat erot
muiden parametrien ollessa samat.
6.1 S355 – teräksen hitsit
Kuvassa 9 on esitetty kaikki S355 – teräkselle tehdyt hitsit 6 kW teholla ja 20 l/min
suojakaasuvirtauksella. Kuvasta nähdään, että ainoastaan argon on suojannut hitsin täysin,
typellä suojattu hitsi on lievästi hapettunut ja heliumilla lähes kokonaan. Heliumin
tapauksessa hitsin pinta on hyvin runsaasti hapettunut. Argonilla suojattu hitsi on
pinnastaan kapein, 1,04 mm, typellä taas levein, 1,92 mm. Myös juuri on argonilla kapein,
0,97 mm, typellä ja heliumilla molemmilla taas n. 1,4 mm. Yläpinta on suhteellisesti levein
typellä. Argon aiheutti eniten roiskeita ja ne olivat myös suurimpia, vähiten roiskeita syntyi
typellä. Kaikkien hitsien juuressa on havaittavissa yksittäisiä pieniä valumia. Lisäksi
argonilla suojatun hitsin pinnalla näkyy vaalea alue, joka todennäköisesti koostuu
railopinnassa olleista epäpuhtauksista. Toinen vaihtoehto alueen koostumukselle on
jonkinlainen oksidi, mutta se on epätodennäköistä, koska hitsi ei muuten ole hapettunut.
Argonilla ja heliumilla hitsatuissa hitseissä on vajaa kupu, argonilla myös vajaa juuri.
Tämä voi johtua siitä, että levyt eivät ole olleet riittävän hyvin toisiaan vasten. Argonilla
suojattu hitsi on poikkileikkauksen muodoltaan pylväsmäinen ja typellä ja heliumilla
suojatut hitsit ovat molemmat tiimalasin muotoisia.

30

Kuva 9. 6kW:n teholla ja 20 l/min suojakaasuvirtauksella hitsattu S355 – teräs.

Kuvassa

10

on

esitetty

S355-teräksen

hitsit

6

kW:n

teholla

ja

30

l/min

suojakaasuvirtauksella hitsattuna. Siitä huomataan argonin ja typen suojanneen hitsin
täysin hapettumiselta, heliumin suojakaasuvirtaus ei ole riittänyt hitsin kunnolliseen
suojaamiseen. Kuvasta nähdään myös, että argonilla suojattu hitsi on jälleen roiskeisin ja
typellä hitsattu vähäroiskeisin. Typellä suojattu hitsi on myös silein pinnastaan, mistä
voidaan päätellä, että siinä prosessi on ollut vakain. Siihen on kuitenkin syntynyt eniten
valumia. Heliumilla ja argonilla on juuressa vain pieniä valumia. Pintapalko on typellä
suojatussa hitsissä jälleen levein, 2,52 mm. Argonin ja heliumin pintapalon leveydet ovat
hieman kapeammat, 1,41 mm ja 1,43 mm. Juurestaan kapein hitsi on typellä, 1,15 mm.
Suhteellisesti levein pintapalko on siis jälleen typellä suojatussa hitsissä, suhteellisesti
kapein heliumilla. Typellä hitsin pinta on jäänyt hieman vajaaksi, argonilla taas juuri on
vajaa. Tästä syystä ne eivät täytä hitsiluokan B vaatimuksia. Heliumilla suojattu hitsi
täyttää B-luokan vaatimukset. Hitsien poikkileikkauksien muodot ovat argonilla ja
heliumilla hieman tiimalaisin muotoisia ja typellä maljamainen.
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Kuva 10. 6 kW:n teholla ja 30 l/min suojakaasuvirtauksella hitsattu S355 – teräs.
S355 – teräkselle tehdyt hitsit 8 kW:n teholla ja 20 l/min suojakaasuvirtauksella on esitetty
kuvassa 11. Mikään suojakaasu ei ole suojannut hitsiä täysin hapettumiselta. Argonin ja
typen tapauksessa hapettuneisuus on lievää, mutta heliumilla hitsi on jälleen lähes
kokonaan hapettunut. Kaikilla suojakaasuilla suojatuissa hitseissä esiintyy myös hieman
roiskeisuutta. Heliumilla roiskeita on kuitenkin vähiten ja ne ovat pienimpiä. Argonilla ja
typellä suojatut hitsausprosessit näyttävät olleen hyvin vakaita, joskin typellä on juuren
puolella hitsin reunoilla pieniä kuoppia. Argonilla ja typellä suojatuissa hitseissä hitsin
pinnalla on vaaleita epäpuhtauslauttoja. Typellä suojatussa hitsissä lautat voivat olla
mahdollisesti myös nitridejä. Kapein pinta on argonilla suojatussa hitsissä, 1,08 mm.
Typellä ja heliumilla suojattujen hitsien pinnat ovat n. 0,2 mm leveämmät. Typpi on
tässäkin tapauksessa saanut aikaan suhteellisesti leveimmän pintapalon. Kaikissa hitseissä
on sen verran vajaata kupua tai vajaata juurta, että hitsiluokat jäävät C:hen. Kaikkien eri
suojakaasuilla hitsattujen hitsien poikkileikkauksen muoto on pylväsmäinen.
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Kuva 11. S355 – teräs hitsattuna 8 kW:n teholla ja 20 l/min suojakaasuvirtauksella.
8 kW:n teholla sekä 30 l/min suojakaasun virtausmäärällä hitsatut S355 – teräksen hitsit
näkyvät kuvassa 12. Mikään suojakaasu ei tässäkään tapauksessa ole estänyt hapettumista
täysin, mutta kaikissa hitseissä hapettuneisuus on vain lievää. Heliumilla suojatussa
hitsissä on vain muutama pieni roiske ja lisäksi siinä on vähiten valumia. Siinä näkyy
huokonen, mutta sen koko on niin pieni, ettei se rajoita B-hitsiluokkaan yltämistä. Argon
on tuottanut pinnaltaan sileimmän hitsin, mutta siinäkin juuren puolella on suurehkoja
valumia ja kuoppa. Lisäksi hitsin poikkileikkauksessa näkyy liitosvirhe railopinnassa,
mistä syystä hitsiluokka yltää vain D:hen. Typellä ja heliumilla suojatut hitsit yltävät Bluokkaan. Argon on tuottanut pinnastaan leveimmän hitsin, 1,87 mm ja helium pinnastaan
kapeimman, 1,44 mm. Suhteellisesti levein pintapalko on näistä hitseistä argonilla.
Argonilla suojattu hitsi on poikkileikkauksen muodoltaan hyvin tiimalasimainen, typellä ja
heliumilla tiimalasin muoto ei ole yhtä voimakas.
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Kuva 12. S355 – teräs hitsattuna 8 kW:n teholla ja 30 l/min suojakaasuvirtauksella.
6.2 AISI 304 – ruostumattoman teräksen hitsit
Kuvassa 13 on esitetty AISI 304 – ruostumattomalle teräkselle tehdyt hitsit 6 kW:n teholla
ja 20 l/min suokaasun virtausmäärällä. Ainoastaan argon on estänyt hapettumisen täysin.
Typellä lähes koko hitsi on hapettunut ja heliumilla hapettumaa on käytännössä koko hitsin
alueella ja sen vieressäkin. Hitsien pinnasta otetuista kuvista nähdään, että typellä ja
heliumilla suojatut hitsit ovat olleet prosessiltaan vakaimpia. Niissä ei näy valumia ja hitsit
ovat tasaisimpia pinnastaan ja juurestaan. Heliumilla suojatussa hitsissä on vain yksi pieni
roiske, argonilla ja typellä suojatuissa niitä on muutamia. Argonilla on myös valumia
juuressa. Typpi on aikaansaanut jälleen pinnastaan leveimmän hitsin, 2,29 mm. Siinä
pinnan leveys on myös juuren leveyteen suhteutettuna suurin. Kapein pinta on argonilla,
1,55 mm. Heliumilla ja argonilla suojatut hitsit ovat poikkileikkauksen muodoltaan
tiimalasimaisia, typellä se on maljamainen. Kaikki hitsit kuuluvat hitsiluokkaan C.
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Kuva 13. AISI 304:lle tehdyt hitsit 6 kW:n teholla ja 20 l/min suojakaasuvirtauksella.

Kuvasta 14 nähdään, että kaikilla suojakaasuilla on syntynyt roiskeita ja argonilla myös
valumia 6 kW:n teholla ja 30 l/min suojakaasun virtauksella. Typellä suojatussa hitsissä
roiskeita on eniten juuren puolella. Lievää hapettumaa on havaittavissa argonilla ja typellä
suojatuissa hitseissä, heliumilla hitsi on jälleen täysin hapettunut. Typpisuojatussa hitsissä
hitsin pinta on tasaisin, mistä huomaa prosessin olleen vakain. Typpisuojattu hitsi on
tässäkin tapauksessa pinnastaan levein, 1,88 mm. Kaikkien näiden hitsien pinnan leveyden
suhde juuren leveyteen on sama, 1,28. Kaikkien hitsien poikkileikkauksen muoto on
keskiosastaan pylväsmäinen ja niissä on leventymät lähellä pintaa sekä juurta. Typen
tapauksessa alaosan leventymä on toispuolinen. Kaikki hitsit kuuluvat hitsiluokkaan C
vajaan juuren tai kuvun takia.
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Kuva 14. AISI 304 hitsattuna 6 kW:n teholla ja 30 l/min suojakaasuvirtauksella.

AISI

304

–

ruostumattoman

teräksen

hitsit

8

kW:n

teholla

ja

20

l/min

suojakaasuvirtauksella on esitetty kuvassa 15. Argon on jälleen suojannut hitsin ainoana
suojakaasuna täysin hapettumiselta, typen tapauksessa lähes koko hitsi on hapettunut ja
heliumilla koko hitsi on hapettunut. Argonilla suojattu prosessi on ollut vakain, siinä on
vain muutamia roiskeita molemmin puolin ja hitsin pinta ja juuri ovat tasaisimmat. Typpi
ja helium ovat myös tuottaneet lähes roiskeettoman yläpinnan, mutta juuren puolella
roiskeita on runsaasti. Typpisuojatun hitsin pinnan leveys vaihtelee runsaasti, mikä kertoo
prosessin epävakaudesta. Siinä hitsin pinnan leveys on jälleen suurin, 2,19 mm, joka on
myös juuren leveyteen suhteutettuna suurin. Heliumilla pinta on kapein, 1,28 mm, ja se on
myös juuren leveyteen suhteutettuna kapein.

Hitsien poikkileikkauksen muodot ovat

argonin ja heliumin tapauksessa lähes pylväsmäiset, mutta niissä on noin millimetrin
korkuiset leventymät molemmissa päissä. Typpisuojattu hitsi muistuttaa muodoltaan
hieman maljaa. Argonilla ja typellä suojatut hitsit yltävät B-luokkaan, heliumilla
hitsiluokka jää C:hen.
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Kuva 15. AISI 304 – teräs 8 kW:n teholla ja 20 l/min suojakaasuvirtauksella hitsattuna.
Kuvassa 16 nähdään AISI 304 – teräkselle tehdyt hitsit 8 kW:n teholla ja 30 l/min
suojakaasuvirtauksella. Kaikissa hitseissä esiintyy hapettumia. Argonilla hitsi on lievästi
hapettunut, typellä runsaasti ja heliumilla täysin. Kaikilla suojakaasuilla juuren puolella on
roiskeisuutta. Heliumilla roiskeet ovat lisäksi moninkertaisesti suurempia kuin argonilla ja
typellä. Typellä suojattu prosessi on ollut näistä vakain, mikä näkyy pinnaltaan ja
leveydeltään tasaisimmasta hitsistä ja roiskeiden vähyydestä. Levein pinta on jälleen
typellä suojatussa hitsissä, 2,52 mm. Argonilla ja heliumilla hitsattujen hitsien
pinnanleveydet ovat huomattavasti kapeammat, 1,78 mm ja 1,80 mm. Juuren leveyteen
suhteutettuna kapein pinta on argonilla ja levein typellä. Poikkileikkauksen muodoltaan
hitsit ovat hyvin erilaisia. Argonsuojattu hitsi on jälleen muuten pylväsmäinen, mutta siinä
on leventymät molemmissa päissä. Typpisuojattu hitsi on muodoltaan tiimalasimainen.
Lisäksi sen alaosan leventymä on jälleen hieman toispuoleinen. Heliumsuojatun hitsin
poikkileikkauksen muoto on muuten pylväsmäinen, mutta sen ylä- ja alapäässä on
leventymät, jotka ovat painottuneet vastakkaisille puolille.
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Kuva 16. AISI 304 – teräs 8 kW:n teholla ja 30 l/min suojakaasuvirtauksella hitsattuna.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Argon estää kokeissa käytetyillä parametreilla parhaiten hapettumista molempien terästen
hitsauksessa. Sillä suojattujen hitsien keskimääräinen hapettuneisuusaste S355 – teräksen
hitseissä oli 0,5. S355 – hitseissä typpi ei yltänyt aivan argonin tasolle hapettumiselta
suojaamisessa.

Sen

keskimääräinen

hapettuneisuusaste

oli

0,75.

AISI304

–

ruostumattoman teräksen suojaamisessa argon oli huomattavasti muita suojakaasuja
parempi. Se tuotti kyseiselle materiaalille ainoat hitsit, jotka eivät hapettuneet ollenkaan.
Keskimääräinen hapettumisaste argonilla suojatuissa hitseissä oli 0,5, kun taas typellä se
oli 1,75 ja heliumilla täydet kolme. Argonin suuri tiheys on yksi syy siihen, että se suojaa
hapettumiselta muita suojakaasuja paremmin. Raskaampi kaasu syrjäyttää ilmaatmosfäärin helpommin. Typpi on käytetyistä suojakaasuista toiseksi tihein, joten on myös
loogista, että se suojaa hitsiä heliumia paremmin.

Typpi ja helium estävät hitsauskokeiden perusteella yhtä hyvin roiskeisuutta. Mikään
hitseistä ei kuitenkaan ollut täysin roiskeeton. Argonilla roiskeisuus on typpeä ja heliumia
runsaampaa molempia teräslaatuja hitsattaessa. Yllättäen vähiten roiskeita syntyi
käyttämällä pienempää, 20 l/min suojakaasun virtausmäärää. Roiskeiden määrä ei vaikuta
riippuvan teräslaadusta ainakaan käytettyjen materiaalien kohdalla. Huomattavaa oli
kuitenkin se, että AISI304 – hitseissä roiskeet olivat useimmiten suurempia kuin S355teräksen hitseissä. Juuren puolen roiskeisuus oli runsasta etenkin ruostumattoman teräksen
hitseissä, mikä on ymmärrettävää juuren suojauksen puuttuessa. Kaasut vaikuttavat
aiheuttavan roiskeisuutta sen mukaan, mikä on sen ionisoitumisenergia. Kaasun pieni
ionisoitumisenergia johtaa helposti siihen, että kaasu muodostaa plasmaa. Tämä aiheuttaa
epävakautta avaimenreikään, mikä ilmenee osaltaan roiskeisuutena. Typellä ja heliumilla
ionisoitumisenergia on suurempi kuin argonilla, mikä selittää pienemmät roiskeisuudet
hitseissä.

Hitsauskokeiden perusteella typpi levittää hitsin yläpintaa muita suojakaasuja enemmän.
Tämä pätee molempiin käytettyihin teräslaatuihin. Typellä suojattujen hitsien yläpinnan
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leveys oli S355 – teräksellä keskimäärin 1,84 mm, kun taas heliumilla se oli 1,44 mm ja
argonilla 1,35 mm. AISI 304 – ruostumattoman teräksen hitseissä typpi aiheutti
keskimäärin 30 % leveämmän yläpinnan kuin argon ja helium, joilla suojattujen hitsien
yläpintojen leveydet olivat keskimäärin samat, 1,67 mm ja 1,68 mm. Myös suojakaasun
virtausmäärä

vaikuttaa

hitsin

yläpinnan

leventymiseen.

Suurempi

suojakaasun

virtausmäärä aiheutti pinnastaan leveämpiä hitsejä lähes poikkeuksetta, kun muut
parametrit olivat samat. Yläpinnan leventyminen saattaa johtua kemiallisista reaktioista,
jotka tuovat hitsin pintaan lisälämpöä. Typellä nämä reaktiot ovat ilmeisesti yleisempiä.
Asian voisi selvittää tarkemmin tutkimalla, mitä yhdisteitä hitsin pinnalla on.

7.1 Jatkotutkimuksen tarve
Tulevaisuudessa olisi hyvä tehdä tutkimus, jossa suojakaasun virtausmääriä testattaisiin
enemmän. Tehdyissä hitsauskokeissa helium ei suojannut yhtäkään hitsiä täysin
hapettumiselta. Lisäksi juurikaasua olisi hyvä käyttää jatkotutkimuksissa, jotta juuren
puolen roiskeisuutta ja hapettumista voitaisiin myös arvioida. Suojakaasun tuontitavan
merkitystä voisi myös tutkia kokeellisesti.

Hitsauskokeissa havaittiin, että suurempi suojakaasun virtausmäärä aiheuttaa leveämmän
hitsin pinnan. Jatkossa voisi tutkia, mistä voimakkaampi pinnan leventyminen johtuu.
Lisäksi jatkotutkimuksia olisi hyvä tehdä suuremmalle määrälle eri materiaaleja.
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