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Tässä työssä tutkittiin sitä, miten hitsausprosessin vaihtaminen vaikuttaa hitsattavan 

tuotteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on saada vertailtavissa olevaa tietoa jauhekaari-, 

laser ja laser-MAG-hybridihitsauksen välillä.  

 

Työn teoria osuudessa perehdytään vertailtavien hitsausprosessien periaatteisiin, 

hitsattavuuteen sekä hitsattavan tuotteen suunnittelun näkökohtiin. Teoria osuuden lisäksi 

hitsausprosesseja vertailtiin esimerkkituotteelle tehtävien kokeiden avulla. Tehtävät kokeet 

mukailivat menetelmäkokeiden sisältöä ja niiden asettamia vaatimuksia kunkin 

hitsausprosessin osalta. Tehdyt kokeet olivat silmämääräinen tarkastelu, kovuusmittaus, 

vetokoe, poikittainen taivutuskoe sekä iskukoe. Näiden lisäksi tarkasteltiin hitsauksesta 

aiheutuvia muodonmuutoksia.  

 

Laser- ja hybridihitsien osalta tehdyistä kokeista taivutus ei läpäissyt menetelmäkokeen 

vaatimusta. Lisäksi laserhitsin silmämääräisessä tarkastuksessa, hitsin vajaan kuvun takia 

liitos ei yltänyt hitsausluokka B: n. Muiden kokeiden osalta liitoksien koetulokset olivat 

tasaisia ja olivat lujuuksiltaan jauhekaarta korkeammat.  

 

Laser- ja hybridihitsauksen osalta prosessi parametrit valittiin silmämääräisen tarkastelun 

perusteella. Tämä johti siihen, että muodostuvien hitsien ominaisuuksia eivät olleet 

optimoituja. Tuloksien perusteella näillä hitsausprosesseilla voidaan päästä perinteisen 

hitsauksen tasolle. Tutkimusta kuitenkin tarvitaan lisää, jotta prosessiparametrit saadaan 

optimoitua niin, että menetelmäkokeet ovat hyväksyttyjä kaikkien osa-alueiden osalta.  
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This master’s thesis studies influences of change of welding procedure to product to be 

weld. Aim of this thesis is to get comparative information between laser welding, laser-

MAG-welding and submerged arc welding.  

 

Basics of welding procedure those are under investigation, weldability and design process 

of product to be welded are handled in thesis theory part. In addition to theory part, 

welding procedures are compared between tests those are carries out to example product. 

Tests were carried out as welding procedure tests require. Tests those were included to 

welding procedures tests are visual examination, hardness test, tensile test, transverse 

bending test and impact test. In addition to the tests there were also observed distortions 

caused by welding process. 

 

Transverse bending tests were not passed the demands by laser and hybrid welding 

processes. Additionally weld done with laser welding were not classified to quality level B. 

Main reason was welds undercut. Results of other test were even and strength of the welds 

were higher than welds made by submerged arc welding.  

 

Process parameters for laser and hybrid weld were chosen by visual inspection. This lead 

to that welds mechanical properties were not optimize. With the results of the test it can be 

said that with laser and hybrid welding it is possible to achieve same level as traditional 

welding methods. However more study is required to optimize process parameters so that 

all tests of welding procedure will be.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyisessä metalliteollisuudessa hitsausprosesseista käytetyimpiä ovat perinteiset 

kaarihitsausprosessit, kuten kaasukaarihitsausprosessit MAG/MIG (metal activ /metal 

inert). Nämä hitsausprosessit omaavat suuren lämmöntuonnin, joka voi aiheuttaa 

jäännösjännityksiä ja muodonmuutoksia, jotka vaativat jälkityöstöä hitsauksen jälkeen. 

Joidenkin arvioiden mukaan kappaleiden jälkikäsittely voi kuluttaa puolet hitsaukseen 

käytettävästä ajasta. (Fellman 2008, s. 16.) Perinteiset hitsausprosessit ovat suhteellisen 

halpoja ja luotettavia, mutta prosesseilla on kriittisiä rajoituksia, jotka ovat esteenä 

valmistuksen kehittämistyössä, kuten robotisoinnissa. Hitsausprosessien ominaisuuksista 

muuan muassa hitsausnopeutta, lämmöntuontia tai ympäristöasioita ei voida kehittää 

nykytilannetta pidemmälle. (Webster et al. 2009, s. 39.) 

 

Perinteisten kaarihitsausprosessien asettamat rajoitukset on mahdollista ylittää laser- ja 

laser-kaari-hybridihitsausprosessien avulla. Laserhitsausprosesseilla saavutettaviin etuihin 

lukeutuu korkea hitsausnopeus, pienet muodonmuutokset sekä korkeampi tunkeuman 

syvyys yhdellä hitsipalolla. Laserhitsausta on käytetty muun muassa auto- ja 

telakkateollisuudessa, mutta prosessin hyötyjen takia se on yleistymässä myös muilla 

teollisuuden aloilla. Lisäaineettoman laserhitsauksen haittapuolena kuitenkin on tiukat 

vaatimukset railonvalmistukselle. Jos ilmarako liitoksessa on liian suuri, ei 

laserhitsauksella saavuteta riittävää railontäyttökykyä hitsin onnistumiselle. Tuomalla 

prosessiin lisäainetta saadaan ratkaistua tämä ongelma, mutta tällöin joudutaan tinkimään 

hitsausnopeudesta tai vastaavasti tarvittava laserteho kasvaa. Jotta laserhitsauksen hyvät 

puolet saadaan säästettyä ja tarjotaan riittävä railontäyttökyky, on yhtenä vaihtoehtona 

laser-kaari-hybridihitsaus, jossa suosituin yhdistelmä on laser-MAG/MIG-hybridihitsaus. 

(Webster et al. 2009, s. 17–39.) 

 

Uusien hitsausprosessi mahdollisuuksia lisäksi käytettävät materiaalit ovat kehittyneet, 

jotka ovat mahdollistaneet muuan muassa rakenteiden keventämisen. Nykyaikaiset 

ultralujat teräkset omaavat korkean murtolujuuden sekä hyvän hitsattavuuden matalan 

hiiliekvivalentin ansiosta. Ultralujien terästen valmistusprosessin ja matalan 
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hiilipitoisuuden ansiosta lujuusominaisuudet ovat tavoitettavissa myös arktisissa 

olosuhteissa. (Farrokhi, Siltanen & Salminen 2015, s. 1.)  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Laser- ja hybridihitsaukseen liittyvät sovellukset ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti. 

Suomen teollisuudessa näiden hitsausprosessien soveltuvuutta ei ole kuitenkaan tutkittu 

käytännössä teollisuuden tuotteisiin. Tutkimustietoa löytyy paljon liittyen hitsien 

ominaisuuksiin sekä itse prosessin toiminnallisuuksiin. Esimerkkejä näihin on Reima 

Kokon (2014) tutkimus laserhitsattavan tuotteen suunnittelusta, Farrokhin et al. (2015) 

tutkimukset liittyen ultralujien terästen hitsattavuuteen sekä Fellman:n (2008) tutkimus 

parametrien vaikutuksesta hybridihitsaukseen, mutta esimerkit käytännön kohteisiin ovat 

vähäiset.  Käytännön tutkimuksen puute on johtunut siihen, että prosessien soveltuvuutta 

Suomen teollisuudessa valmistettaviin tuotteisiin ei ole saatu tutkittua perinteisiin 

hitsausprosesseihin verrattuna. Tämä tutkimus aloitettiin tiedon puutteen täyttämiseksi.   

 

Jo aikaisemmassa kappaleessa mainittu tiedon puute, on myös tutkimuksen ongelma. 

Koska tarvittavaa tietoa ei ole, ei näiden prosessien tuomia mahdollisuuksiakaan voida 

ottaa huomioon kehitystyössä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana onkin saada tietoa 

prosessien soveltuvuudesta Suomen teollisuuteen. Tutkimuksessa hitsattava koekappale 

mukailee Ponsse Oyj valmistamia palkkeja metsäkoneen puomin rakenteessa, joka 

hitsataan kolmella eri hitsausprosessilla 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on saada vertailtavissa olevaa tietoa valittujen hitsausprosessien 

välillä. Prosesseja vertaillaan keskenään hitsattujen koekappaleille tehtävien kokeiden 

avulla. Tehtävät testit käsittelevä hitsin omaisuuksia sekä tarkastelevat 

laserhitsausprosesseista syntyviä muodonmuutoksia. Tutkimus on rajattu erikoislujien 

materiaalien ja vertailtavien hitsausprosessien avulla. Hitsausprosessit, joihin paneudutaan 

tarkemmin, ovat jauhekaari-, laser sekä laser-MAG-hybridihitsaus. Hitsausprosessien ja 

hitsin ominaisuuksien lisäksi otetaan kantaa laserhitsattavan tuotteen suunnitteluun.  

 

Koekappaleelle tehtävien kokeiden avulla saadaan selville se, miten hitsausprosessin 

muutos vaikuttaa hitsiliitoksen laatuun. Tutkimuksen kirjallisuus osuudessa käsitellään 
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hitsausprosessien perusteet ja hitsattavuutta. Kolmantena osuutena teoriassa käydään läpi, 

miten laser- ja hybridihitsaus vaikuttavat suunnitteluun ja osavalmistukseen. Tutkimukselle 

on asetettu kaksi tutkimuskysymystä, jotka ovat seuraavat: 

- Mitkä ovat laser- ja hybridihitsauksen edut kaarihitsaukseen verrattuna? 

- Miten laser- ja hybridihitsaus vaikuttaa tuotteen laatuun? 

 

1.3 Hanke ja yritysesittely 

Tämä tutkimus on osa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa HybWeld-hanketta, 

jonka yhtenä tavoitteena on lisätä laser- ja hybridihitsaukselle tunnettavuutta Pohjois-

Savolaisissa yrityksissä. Yksi hankkeen osallistuvista yrityksistä on Ponsse Oyj, joka 

osallistuu tähän tutkimukseen. Tutkimustyössä käytettävä esimerkkituote mukailee 

yrityksen valmistaman metsäkoneen osaa. 

 

HybWeld-hankkeen tavoitteena on nostaa laser- ja hybridihitsauksen tunnettavuutta 

tekemällä vertailevaa tutkimusta kaari-, laser ja hybridihitsatun hitsin välillä arktisissa 

olosuhteissa. Hitsattavuuden lisäksi kantaa otetaan suunnittelunäkökohtiin, joita 

hitsausprosessit tuo. Itse vertailun lisäksi tutkimuksen tuloksiin kuuluu myös lisääntynyt 

tieto erinäisistä vaatimuksista, joita laserhitsausprosessit sekä olosuhteet tuotteelle asettaa. 

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Pohjois-Savolaiset yritykset. Hankkeen 

yritysyhteistyökumppaneihin kuuluu neljä yritystä, Ponsse Oyj, Hydroline Oy, Ionix Oy 

sekä Pemamek Oy. (Projektit ja Hankkeet.) 

 

Metsäkoneita valmistava Ponsse on yksi maailman kärkiyrityksistä alallaan. Ponssen 

valmistamat metsäkoneet ovat keskittyneet tavaralajimenetelmään, joka tarkoittaa sitä, että 

rungot katkotaan sopivan mittaisiksi metsässä käyttötarkoituksen mukaan. Metsäkoneiden 

valmistuksen ja myynnin lisäksi yritys on erikoistunut koneiden huoltoon sekä 

tietojärjestelmiin. Koneiden käyttöolosuhteen vaihtelevat tropiikista arktiseen ilmastoon ja 

niitä käytetään vaativissakin olosuhteissa, kuten jyrkissä rinteissä. Olosuhteiden lisäksi 

kerättävä puulaji vaihtelee riippuen, missä päin maailmaa toimitaan. (Ponsse Oyj.) 

 

Ponssen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä metsäkoneen käyttäjien tarpeisiin, 

edistäen myös asiakkaidensa liiketoimintaa. Uusien tuotteiden suunniteltaessa otetaankin 

huomioon käyttäjiltä saadut käyttökokemukset sekä toiveet. (Ponsse Oyj.) 
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2 HITSAUSPROSESSIT 

 

 

Hitsausprosessit voidaan jaotella sula- ja puristushitsaukseen. Puristushitsauksessa 

liitospinnat saatetaan tahdasmaiseen lämpötilaan ja liitos muodostetaan puristamalla nämä 

pinnat yhteen. Yksi esimerkki puristushitsaukseen kuuluvista hitsausprosesseista on 

kitkahitsaus. Sulahitsauksessa liitos muodostetaan ilman puristusta sulattamalla 

liitospinnat. Sulahitsaus voidaan jaotella tapahtuvan kolmessa vaiheessa. Ensin 

muodostetaan hitsisula sulattamalla materiaali, jonka jälkeen hitsisula kasvatetaan ja 

säilytetään halutussa koossa, kunnes hitsi muodostuu hitsisulan jäähtyessä. Liitoksen 

muodostamisen lisäksi, näiden jaottelun erona on lisäaineen käyttö. Toisin kuin 

puristushitsauksessa, sulahitsauksessa voidaan käyttää apuna lisäainetta. (Lepola & 

Makkonen 2005, s. 8; Sokolov 2015, s. 19.)  

 

Sulahitsauksen hitsausprosessit voidaan suorittaa eri energialähteiden avulla, kuten kaasun, 

valokaaren tai lasersääteen (Sokolov 2015. s. 19). Seuraavista kappaleissa 

hitsausprosesseista esitellään ne, jotka ovat vertailun alla tässä tutkimuksessa. Nämä ovat 

jauhekaari-, laser- sekä laser-MAG-hybridihitsaus.   

 

2.1 Jauhekaarihitsaus 

Jauhekaarihitsaus on yksi kaarihitsausprosesseista. Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa 

kaariontelossa hitsauslangan ja työkappaleen välillä (kuva 1). Kaariontelo on 

metallihöyryn ja kaasujen täyttämä tila. Onteloa ympäröi edestäpäin sulanut perusaine, 

takana hitsisula ja kuonakerros yläpuolella. (Lukkari 2002, s. 121.)  

 

Hitsauksessa lisäaineena käytetään hitsauslankaa. Lisäaineen lisäksi prosessissa käytetään 

apuaineena hitsausjauhetta, jonka tehtävänä on suojata hitsaustapahtumaa. Hitsauksen 

aikana osa tästä jauheesta sulaa muodostaen kuonakerroksen ja sulamaton jää hitsin päälle 

irtonaiseksi jauheeksi. Jauheesta muodostunut kuonakerros poistetaan hitsauksen jälkeen, 

kun taas irtonainen jauhe kerätään talteen uudelleen käyttöä varten. (Lukkari 2002, s. 121–

122.)  
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Jauhekaarihitsauksella on mahdollista hitsata melko suuriakin materiaalipaksuuksia 

prosessille ominaisen suuren hitsausvirran ansiosta. Hitsatessa päittäisliitosta kahdella 

palolla, yksi palko molemmille puolille liitosta, päästään noin 20 mm ainevahvuuteen. 

Vastaavasti Y-railossa 25 mm:n ja X-railossa 40 mm:n. (Lukkari 2002, s. 123.)  

 

 

Kuva 1. Jauhekaarihitsauksen periaate (muokattu Lepola et al. 2005, s. 11). 

 

2.2 Laserhitsaus 

Metalleja voidaan hitsata laserilla kahdella eri mekanismilla, nämä ovat avaimenreikä- ja 

sulattavahitsaus. Jotta avaimenreikä saadaan muodostettua, tarvitaan riittävän suuri 

tehotiheys, jonka raja on 10
6
 W/cm

2
. Tehotiheyden ollessa tämän alle, prosessi on 

sulattavaa hitsausta. Sulattavahitsaus muistuttaa kaarihitsausta, koska lasersäde lämmittää 

materiaalin pinnan ja sulattaa sen syvemmälle johtumalla ja sekoittumalla. Muodostunut 

hitsi on matalampi ja leveämpi verrattuna avaimenreikähitsaukseen. (Kujanpää, Salminen 

& Vihinen 2005, s.159; Laserhitsaus.)  
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Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin avaimenreikähitsauksen periaatetta. 

Tämän lisäksi lyhyt esittely avaimenreikähitsauksesta eri prosessivariaatioiden 

periaatteeseen lisäaineellisen laserhitsauksen ja monipalkohitsauksen osalta.  

 

2.2.1 Avaimenreikähitsaus 

Laserhitsauksessa tarvittavat tehotiheys saavutetaan fokusoidun lasersäteen avulla. 

Fokusoitu lasersäde on halkaisijaltaan 0,1-0,5 mm, riippuen laitteistosta. Avaimenreiän 

muodostamiseksi tehotiheys hitsattavan kappaleen pinnalla tulee olla vähintään 10
6
 W/cm

2
. 

Korkean tehotiheyden takia materiaalin sulamisen lisäksi osa materiaalista myös 

höyrystyy, joka muodostaa onkalon sulaa materiaaliin. Tämä onkalo, eli avaimenreikä, voi 

yltää koko materiaalin paksuuden läpi, jolloin prosessia voidaan kutsua 

läpitunkeumahitsaukseksi. Avaimenreiän auki pysymiseksi tulee höyryn paineen, sulan 

materiaalin hydrostaattisen paineen sekä pintajännityksien olla tasapainossa (kuva 2). 

(Kujanpää et al. 2005, s. 159; Sokolov 2015, s. 19.)  

 

Kun avaimenreikä on muodostettu, kuljetetaan sädettä liitoksen mukaisesti. Säteen 

edetessä liitoksessa materiaali sulaa reiän etuosassa, josta se siirtyy reiän takaosaa 

muodostaen jähmettyessään hitsin. Muodostunut hitsi ja muutosvyöhyke (HAZ) on kapea, 

joka johtuu laserhitsauksen matalasta hitsausenergiasta. Pienen lämmöntuonnin ansiosta 

rakenteeseen muodostuvat muodonmuutokset ovat pienet. Pienet muodonmuutokset 

vähentää jälkikäsittely tarvetta sekä hukkamateriaalin muodostumista. (Kujanpää et al. 

2005, s. 159; Ion 2005, s. 399.)  

 

 

Kuva 2. Laserhitsauksen periaate (muokattu Laserhitsaus; Sokolov 2015, s. 19). 
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Laserhitsaus tehdään yleensä ilman lisäainetta. Tällöin voidaan karkeasti arvioida, että 1,5 

mm paksuisessa materiaalissa läpitunkeuma saavutetaan tehon ollessa 1 kW ja 

hitsausnopeuden 1 m/min. Lisäaineettomassa laserhitsauksessa, hitsausvirheiden 

välttämiseksi sovitustoleranssit ovat tiukat. Liitoksen ilmarako ei saa olla liian suuri eikä 

lasersäde saa poiketa liitoksesta, jotta onnistunut hitsi muodostetaan. (Kujanpää et al. 2005, 

s. 278; Ion 2005, s. 396–399.)  

 

Kuvassa 3 on esitetty parametreja, joilla on vaikutusta hitsausprosessin tehokkuuteen ja 

muodostuvan hitsin ominaisuuksiin. Kuvassa nämä tekijät on jaettu kolmeen eri osioon: 

prosessiparametreihin, materiaalin fysikaalisiin ominaisuuksiin ja ympäristöolosuhteisiin.  

 

Avaimenreikähitsauksessa on tärkeää saavuttaa tarvittava tehotiheys materiaalin pinnalle. 

Yksi tähän vaikuttava parametri on säteen fokuspisteen sijainti käytettävän lasersäteen 

tehon lisäksi. Fokuspisteen sijainti vaikuttaa materiaalinpinnalle muodostuvaan 

tehotiheyteen. Säde voidaan fokusoida materiaalin pinnalle, sen ylä- tai alapuolelle. Jos 

säde fokusoidaan liikaa joko materiaalipinnan ylä- tai alapuolelle, ei välttämättä saavuteta 

riittävä tehotiheyttä avaimenreiän muodostamiseksi. Avaimenreiän ylläpitoon vaikuttaa 

osaltaan myös hitsausnopeus. Esimerkiksi hitsausnopeuden ollessa liian alhainen sulan 

määrä kasvaa ja avaimenreikä luhistuu. Liian korkea hitsausnopeus puolestaan pienentää 

saavutettavaa tunkeumaa. (Kujanpää et al. 2005, s. 159.)  

 

Lasersäteen absorboitumisella kuvataan sitä, miten lasersäteen energia imeytyy 

materiaaliin. Absorptio saavuttaa maksiminsa, kun lasersäteen tulokulma on 90° 

materiaalin pintaan nähden. Lasersäteen absorboituessa materiaaliin, materiaali lämpiää 

jonka jälkeen se sulaa ja höyrystyy. Absorptioon vaikuttaa useat eri tekijät, kuten 

käytettävän laserin aallonpituus, hitsattava materiaali, työlämpötila sekä pinnan laatu. 

Lämpötilan nousu kasvattaa absorptiota, koska heijastuvuus pienenee. Karhealla pinnalla 

on enemmän yksityiskohtia, josta valo heijastelee enemmän edistäen absorptiota. 

(Kujanpää et al. 2005, s. 44–53; Salminen 2001, s. 3.) 

 

Avaimenreikähitsauksessa materiaalin sulattamisen lisäksi osa materiaalista höyrystyy. 

Onkalossa olevan höyryn lisäsi, osa tästä höyrystä muodostuu metallihöyrypilvi 

avaimenreiän yläpuolelle. Säteen osuessa tähän pilveen, osa lasertehosta absorboituu tähän 
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pilveen. Tämä vaikuttaa alentavasta saavutettavaan tunkeumaan sekä leventää hitsiä. 

Höyrypilven vaikutusta voidaan eliminoida plasmapuhalluksella, joka suunnataan 

avaimenreiän yläpuolelle. (Salminen 2001, s. 6.)  

 

Prosessikaasujen avulla voidaan metallihöyrypilven eliminoimisen lisäksi suojata 

hitsisulaa ympäristöltä. Suojakaasun käytöllä on vaikutusta tunkeumaan, hitsausnopeuteen 

sekä hitsin ulkonäköön, lisäksi suojakaasulla voidaan estää hitsausvirheiden 

muodostumista, kuten huokosia ja reunahaavaa sekä hitsin haurastumista. Suojakaasu 

voidaan tuoda prosessiin samansuuntaisesti lasersäteen kanssa tai erillisellä 

kaasusuuttimella. Yleisesti suojakaasuna käytettään puhdasta argonia, heliumia tai 

seoskaasua, jossa pääkomponenttina toimii jompikumpi näistä kaasuista. (Laserhitsaus; 

Salminen 2001, s. 6.)  

 

 

Kuva 3. Laserhitsaukseen vaikuttavat tekijät (muokattu Sokolov 2015, s. 22).  

  

2.2.2 Lisäaineellinen ja monipalkohitsaus 

Yksi vaikuttavimmista tekijöistä laserhitsauksen vähään käyttöön on liitoksen tiukat 

toleranssit, jotka muodostavat vaatimuksia osien valmistukselle. Laserhitsauksen 
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soveltuvuutta eri käyttökohteisiin voidaan kasvattaa tuomalla hitsausprosessiin lisäainetta.  

Lisäaineen käytön lisäksi laserhitsausta voidaan soveltaa myös monipalkohitsauksena, 

jolloin voidaan hitsata moninkertaisia materiaalipaksuuksia yksipalkohitsaukseen 

verrattuna. (Salminen 2001, s. 2; Kujanpää et al. 2005, s. 114–115; Ion 2005, s. 411.)  

 

Lisäaineellinen laserhitsaus 

Lisäaineellisessa laserhitsauksessa, lisäaineella voidaan täyttää laserhitsaukselle liian iso 

ilmarako tai vaikuttaa hitsin ominaisuuksiin. Lisäaine voidaan tuoda prosessiin joko ennen 

tai hitsauksen aikana, ohuen levyn, jauheen tai langan muodossa. Näistä yleisin tapa on 

kuitenkin tuoda lisäaineen langan muodossa, joka on helposti saatavilla ja epäpuhtauksien 

määrä on matala (kuva 4). (Ion 2005, s. 411; Salminen 2001, s. 12.)  

 

Lisäaine voidaan syöttää avaimenreikään hitsaussuuntaan nähden edestä tai takaapäin 30°-

70° kulmassa. Yleensä lisäaine tuodaan etupuolelta, jolloin lisäaine jakaantuu hitsiin 

tasaisemmin. Vastaavasti lisäaineen tuomista avaimenreiän takapuolelta puoltaa 

railonseurannan asettamat vaatimukset. Kummankaan syöttösuunnan ei ole kuitenkaan 

raportoitu vaikuttavan sekoittumisasteeseen. Lisäainelangan syöttö suunnan lisäksi 

huomioon tulee ottaa syötölle määritellyt toleranssit. Yleisesti voidaan sanoa, että lanka 

tulisi syöttää 1 mm tarkkuudella fokuspisteeseen. (Salminen 2001, s. 16–17.)  

 

Edellisessä kappaleessa esiteltiin laserhitsaukseen vaikuttavia parametreja. Nämä samat 

parametrit ovat mukana myös lisäaineellisessa hitsauksessa. Näiden parametrien lisäksi 

tulee hallita parametreja lisäaineen osalta. Lisäainelangan tuonnissa prosessiin on useita eri 

huomioon otettavia muuttujia. Näitä ovat muun muassa lisäaineen ja lasersäteen välinen 

etäisyys sekä sijainti, missä lisäaine ja lasersäde kohtaavan suhteessa työkappaleen pintaan 

eli vuorovaikutuspiste. Lisäksi lisäainelangan asetteluun vaikuttaa syöttökulma (αw) sekä 

etäisyys vuorovaikutuspisteestä lisäainelangan ollessa työkappaleen pinnalla. Lisäaineen 

tuonti lisää tarvetta hitsausenergialle. Kun lisäainelanka syötetään fokuspisteeseen, säde 

sulattaa langan, joka virtaa railoon. Lasersäteen osuessa lisäainelankaan, osa energiasta 

absorboituu lankaan, osa menee ohi ja osa heijastuu.  Lisäaineen tuonti vaikuttaa myös 

avaimenreiän stabiiliuteen. Jos lisäainetta tuodaan liikaa avaimenreikä romahtaa, ja 

prosessi voi muuttua sulattavaksi hitsaukseksi. (Salminen 2001, s. 12–17.)      

 



17 

 

 

Kuva 4. Lisäaineellinen laserhitsauksen periaate, jossa lisäainelanka tuodaan 

hitsaussuuntaan nähden takaapäin (muokattu Salminen 2011, s. 15).  

 

Monipalkohitsaus 

Monipalkohitsaus mahdollistaa moninkertaisesti paksumpien materiaalien hitsaamisen, 

mitä yksipalkohitsauksella voidaan liittää. Monipalkohitsauksessa käytettään sovelluksen 

mukaista railoa, joka voi olla esimerkiksi Y-railo. Yleensä monipalkohitsin ensimmäinen 

palko hitsataan ilman lisäainetta, jonka jälkeen muissa paloissa käytetään lisäainetta 

täyttämään railo. Monipalkohitsauksen periaate on esitetty kuvassa 5.  (Ion, 2005, s. 411; 

Kujanpää et al. 2005, s. 163.)  

 

 

Kuva 5. Monipalkohitsauksen periaate (muokattu Dittrich et al. 2013. s. 226). 
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2.3 Laser-MAG-hybridihitsaus 

Laser-MAG-hybridihitsausprosessissa yhdistetään laserhitsaus sekä perinteinen 

kaarihitsaus yhtenäiseksi prosessiksi, jossa nämä komponentit toimivat synergiassa. 

Hitsausprosessit on järjestelty keskinäisesti niin, että ne toimivat samalla prosessialueella 

hitsausprosessien tukien toinen toistaan. Jos prosessien välinen etäisyys kasvaa liian 

suureksi, haluttua vuorovaikutusta ei synny, eikä kyseessä ole enää hybridi- vaan 

yhdistettyhitsaus. Yhdistämällä prosessit saadaan hyödynnettyä kunkin prosessin hyvät 

puolet sekä välttää prosessien huonoja puolia. (Fellman 2008, s. 11–12.) 

 

Hybridihitsauksesta on useita eri prosessikombinaatioita, riippuen käytettävästä laserista ja 

kaarihitsausprosessista. Suosituin hybridihitsauksen yhdistelmä on nykyään laser-

MAG/MIG-hybridihitsaus. Yleisellä tasolla kaarihitsausprosessin tehtävänä on tuoda 

lisäenergiaa sekä lisäainetta. Lisäaineen avulla saadaan muun muassa kasvatettua 

railontäyttökykyä laserhitsaukseen verrattuna. Laserhitsaus puolestaan tuottaa sille 

ominaisen syvän tunkeuman ja tasapainottaa kaarta. Näiden lisäksi, prosessi 

kombinaatiolla voidaan saada nostettua hitsausnopeutta sekä parannettua hitsin mekaanisia 

ominaisuuksia verrattuna yksittäiseen prosessiin. (Fellman 2008, s. 12; Webster et al. 2009, 

s. 20.)  

 

Hybridihitsaus voidaan luokitella usealla eri tavalla. Kuten jo aikaisemmassa kappaleessa 

tuli ilmi, käytettävä prosessikombinaatio voi vaihdella riippuen käytettävistä 

hitsausprosesseista. Tämän lisäksi luokittelua voidaan tehdä prosessien välisen tehosuhteen 

mukaan: laser-MAG-hybridihitsaus tai MAG-laser-hybridihitsaus. Se prosessi, joka 

mainitaan ensimmäisenä, omaa suuremman tehon. Näiden lisäksi määrittely tehdään sen 

mukaan, missä järjestyksessä prosessit kulkeva keskenään. Hitsausprosessit voivat kulkea, 

joko laser tai kaari edellä. Kuvassa 6 on esitetty hybridihitsauksen periaate huomioiden 

prosessien keskinäisen järjestyksen. (Fellman 2008, s. 12.)  
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Kuva 6. Laser-MAG-hybridihitsausprosessin periaate (muokattu Bunaziv et al. 2015, s. 

77). 

 

Kuvassa 7 on esitetty hybridihitsaukseen vaikuttavia parametreja. Säädettäviä parametreja 

ovat käytettävien hitsausprosessien parametrien lisäksi yhteiset sekä hitsattavasta 

materiaalista muodostuvat parametrit. Nämä parametrit sekä hitsattava tuote että laitteisto 

vaikuttavat osaltaan parametrien valintaan.  

 

Laserhisauksesta tärkeimpiä tekijöitä ovat laserteho sekä fokuspisteen sijainti. Kuten 

laserhitsauksessakin, laserteholla ja fokuspisteen sijainnilla vaikutetaan tunkeuman 

syvyyteen sekä hitsausnopeuden valintaan.  Pääsääntöisesti syvin tunkeuma saavutetaan 

fokuspisteen sijaitessa materiaalipinnan alapuolella. Kaarihitsauksesta saatava lisäenergia 

vaikuttaa saavutettavaan tunkeumaan kasvattaen sitä. Hybridihitsauksen suurin ero 

laserhitsaukseen on, että fokuspisteen tason vaihteluilla ei ole yhtä merkittävää vaikutusta 

saavutettavaan tunkeumaan tai prosessin vakauteen. Pitkillä hitseillä voi esiintyä kuitenkin 

optiikan lämpenemistä, joka on seurausta fokuspisteen tason vaihtelusta. (Bunaziv et al. 

2015, s. 75; Fellman 2008, s. 32.) 

 

Hybridihitsauksen yksi tärkeimmistä parametreista on prosessietäisyys. 

Prosessietäisyydellä tarkoitetaan välimatkaa lasersäteen ja lisäainelangan välillä. 

Lisäainelangan paikka mitataan siihen kohtaan, johon se osuisi, jos se ei sulaisi. Jos 

prosessietäisyys kasvaa liian suureksi, eivät prosessit enää toimi yhdessä. Pääsääntöisesti 

välimatka lasersäteen ja kaaren välillä tulee olla vähemmän kuin 3–5 mm. Liian pitkän 
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välimatkan lisäksi, prosessit eivät myöskään saa olla liian lähellä toisiaan. Liian pieni 

välimatka aiheuttaa sen, että prosessista tulee epävakaa. Yhtenä syynä tähän voi olla, että 

lasersäde osuu tällöin lisäainelankaan, jolloin osa lasersäteen energiasta heijastuu ja 

osittain absorboituu lisäaineeseen. Kuten monet muutkin hybridihitsauksen parametreista, 

myös prosessien välinen etäisyys on sovelluskohtainen ja riippuvainen muista 

parametreista. (Bunaziv et al. 2015, s. 77; Fellman 2008, s. 33.) 

 

 

Kuva 7. Hybridihitsaukseen vaikuttavat parametrit (muokattu Fellman 2008, s. 31). 

 

Kuten hybridihitsauksen luokittelun osalta kävi ilmi, tulee määritellä missä järjestyksessä 

prosessit kulkevat. Prosessien järjestyksellä on merkittävä vaikutus tuottavuuteen ja 

muodostuvan hitsin laatuun. Kaaren kulkiessa edellä tunkeuman on todettu olevan syvempi 

ja muodostuva hitsi on kapeampi. Syvempään tunkeumaan vaikuttaa se, että lasersäteen 

osuessa materiaaliin, materiaali on valmiiksi sula ja näin avaimenreiän muodostamiseksi 

tarvittava teho on matalampi. Riippuen hitsausprosessien keskinäisestä järjestyksestä, 

hitsisulan virtaukset poikkeavat toisistaan. Joidenkin tutkimuksien mukaan laserin 

kulkiessa edellä, hitsille muodostuu paremmat mekaaniset ominaisuudet, koska lisäaineen 

on todettu sekoittuvan paremmin. Kaaren kulkiessa edellä, sekoittuminen saadaan 

parannettua kasvattamalla ilmarakoa. (Bunaziv et al. 2015, s. 75–77.) 
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Polttimen asettelulla on vaikutus hitsiliitoksen laatuun ja hitsisulan virtaukseen, joka luo 

taipumus synnyttää tiettyjä hitsausvirheitä. Kaaren kulkiessa edellä reunahaavan 

ilmeneminen on yleisempää varsinkin suurilla hitsausnopeuksilla, kuin laserin kulkiessa 

edellä. Toinen reunahaavan syntymiseen vaikuttava tekijä on se, että hybridihitsauksessa 

kaari on kapeampi. Kaaren kapeus ja korkea hitsausnopeus vaikuttaa siihen, että kaari ei 

sulata liitoksen reunoja riittävästi. Kaaren kulkiessa edellä on myös todennäköisempää, että 

lisäainelangan sulapisarat voivat osua avaimenreikään ja epävakauttaa hitsausprosessia. 

Laserin kulkiessa edellä prosessin on todettu olevan vakaampi johtuen lisäaineen 

sulapisaroiden suotuisemmasta liikeradasta. Tällöin kuitenkin on suurempi mahdollisuus 

valumille varsinkin silloin kun ilmarako on suuri. (Bunaziv et al. 2015, s. 76–77.) 
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3 HITSATTAVUUS 

 

 

Määriteltäessä tuotteen hitsattavuutta tulee huomioida hitsattavan tuotteen kokonaisuus. 

Hitsattavuutta voidaan tarkastella kolmen eri osa-alueen kannalta, jotka ovat perusaineen, 

rakenteellinen sekä valmistuksellinen hitsattavuus (kuva 8). (Lepola et al. 2005, s. 28.)  

 

Perusaineen hitsattavuus koostuu perusaineen kemiallisesta koostumuksesta sekä 

metallurgisista ja fysikaalisista ominaisuuksista. Metallurgisia ominaisuuksia ovat muun 

muassa suotaumat, sulkeumat, raekoko sekä mikrorakenne. Fysikaalisia ominaisuuksia 

ovat muun muassa seostus, lämpötilalaajenemiskerroin, lämmönjohtavuus sekä sulamis- ja 

höyrystymislämpötila. Perusaineen eri materiaaliominaisuudet vaikuttavat siihen 

minkälaisia muutoksia hitsaus aiheuttaa perusaineelle sekä muodostuvan hitsin 

ominaisuuksiin. (Lepola et al. 2005, s. 28; Kujanpää et al. 2005, s. 277.)  

 

Rakenteelliseen hitsattavuuteen vaikuttaa muun muassa liitoksen ominaisuudet, kuten 

materiaalin paksuus, liitoksen sijainti sekä luoksepääsy liitokseen. Rakenteeseen 

kohdistuvat kuormitukset määrittelevät sen minkälaista kuormitusta ja kuinka pitkään 

liitoksen tulee kestää. (Lepola et al. 2005, s. 28.)  

 

Valmistuksen osalta huomioon otetaan, mitä joudutaan tekemään ennen hitsausta, sen 

aikana sekä sen jälkeen.  Ennen hitsausta huomioitavia asioihin kuuluvat muun muassa 

hitsausmenetelmä, hitsattava liitos sekä mahdollisesti tarvittava esilämmitys. Hitsauksen 

jälkeisiä asioita ovat muuan muassa tarvittavat viimeistelytyöt ja jälkilämpökäsittelyt. Mitä 

vähemmän joudutaan tekemään hitsauksen eteen, sitä parempi valmistuksellinen 

hitsattavuuden katsotaan olevan. (Lepola et al. 2005, s. 28; Kujanpää et al. 2005, s. 277.)   
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Kuva 8. Tuotteen hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät (muokattu Lepola et al. 2005, s. 28–

29). 

 

Teräksen hitsattavuutta voidaan arvioida sen taipumuksena muodostaa kuuma- ja 

kylmähalkeamia, vanhenemiseen sekä hitsausliitoksen eri vyöhykkeiden ominaisuuksien 

avulla. Näihin vaikuttaa teräksessä käytettävät seosaineet sekä niiden määrä. Seosaineista 

varsinkin rikki vaikuttaa kuumahalkeamien syntyyn, joka syntyy hitsin keskelle, hitsin 

jäähtyessä. Kylmähalkeaman muodostumiseen vaikuttaa karkeneminen eli martensiitin 

määrä sekä liuennen vedyn määrä hitsisulassa. (Lepola et al. 2005, s. 30.) 

 

Teräksen karkenevuuteen ja muodostuvan martensiitin määrän vaikuttaa teräksessä olevan 

hiilen määrä. Yleisesti voidaan sanoa, että seostamattoman teräksen hitsattavuus on hyvä 

hiilipitoisuus ollessa alle 0,22 %. Hiilen ohella karkenemiseen vaikuttaa myös muut 

teräksen seosaineet, jotka vaikuttavat hitsin jäähtymisnopeuteen. Hiiliekvivalentti (CEV) 

on yksi tapa arvioida materiaalin hitsattavuutta. Hiiliekvivalentin avulla voidaan arvioida 

seosaineiden vaikutusta kylmähalkeaman vaaraan. Hiiliekvivalentin laskentaan on kaava, 

jossa huomioon otettavat seosaineet on esitetty kaavassa kunkin alkuaineen kemiallisen 

merkin mukaan. Hiiliekvivalentin ollessa alle 0,41, teräksen hitsattavuus on hyvä. Arvon 
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kasvaessa tästä on kiinnitettävä huomiota käytettävän lisäaineeseen sekä työlämpötiloihin, 

jotta hitsaus onnistuu. (Lepola et al. 2005, s. 30.) 

 

         𝐶𝐸𝑉 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
         (1) 

 

Seosaineiden lisäksi muodostuvan hitsin ominaisuuksiin vaikuttaa jäähtymisaika t8/5 eli 

missä ajassa liitos jäähtyy lämpötilavälillä 800–500 °C. Tällä välillä tapahtuu tärkeimmät 

muutokset hitsiaineessa sekä muutosvyöhykkeessä. Liian suuri jäähtymisnopeus aiheuttaa 

karkenemista sekä kovuuden nousua. Liian matala jäähtymisnopeus puolestaan heikentää 

hitsin mekaanisia ominaisuuksia, kuten lujuutta ja iskusitkeyttä. Kummassakin tapauksessa 

jäähtymisaikaan voidaan vaikuttaa lämmöntuonnilla, joka puolestaan on riippuvainen 

hitsausparametreista sekä valitusta hitsausprosessista. (Lepola et al. 2005, s. 340–348.) 

 

3.1 Laserhitsattavan tuotteen hitsattavuus 

Kaarihitsausmenetelmät, kuten MAG/MIG- ja jauhekaarihitsaus, ovat yleisesti käytettyjä 

hitsausmenetelmiä. Verrattuna laserhitsausprosesseihin, perinteisissä hitsausprosesseissa 

hitsausnopeudet ovat matalammat sekä lämmöntuonti korkeampi. Perinteisillä 

menetelmillä ei ole myöskään mahdollista saavuttaa yhtä syvää tunkeumaa yhdellä 

hitsipalolla. Joten liitettäessä yhteen paksumpia materiaaleja perinteisillä 

hitsausprosesseilla, vaaditaan useampia hitsipalkoja. Useampi hitsipalko kasvattaa 

rakenteeseen kohdistuvaa lämmöntuontia ja palkojen välillä tapahtuu lämpökäsittely. 

Lämmöntuonnin kasvaessa muutosvyöhykkeen leveys kasvaa, jolla on heikentävä vaikutus 

liitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin sekä rakenteeseen muodostuvat muodonmuutokset 

kasvavat. (Kuokkanen 2013, s. 29.) 

 

Perinteisissä hitsausprosesseissa lämpö tuodaan kappaleen pinnalle, josta se johtuu 

syvemmälle materiaaliin. Avaimenreikähitsauksessa lämpö jakaantuu tasaisesti koko 

materiaalin paksuudelta avaimenreiän seinämien kautta. Laserhitsauksen hitsausenergian 

ansiosta hitsin raekoko on hieno ja muutosvyöhyke kapeampi, jolloin myös 

muodonmuutokset ovat pienempiä. Muodostuva muutosvyöhyke ja hitsi ovat suunnilleen 

yhtä leveät koko tunkeuman matkalta, jolloin hitsin jäähtyessä kutistuminen ei aiheuta 
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muodonmuutoksia. Pienet muodonmuutokset vähentävät tuotteen jälkityöstön tarvetta 

hitsauksen jälkeen. (Salminen 2001, s. 7; Kujanpää et al. 2005, s. 249–278.)  

 

Materiaalin sopivuus laserhitsaukseen riippuu materiaaliominaisuuksista sekä käytettävästä 

laserlähteestä. Joidenkin materiaalien suuri heijastuvuus tietylle lasersäteelle voi olla suuri, 

jolloin säteen absorptio pienenee niin paljon, ettei hitsaus onnistu. Lisäksi materiaalit, joilla 

on suuri lämmönjohtavuus, ovat vaikeampia hitsata. Suuri lämmönjohtavuus aiheuttaa 

ongelmia myös perinteisissä hitsausprosesseissa. Laserhisaukseen soveltuvia materiaaleja 

ovat kuitenkin käytännössä ne, jotka ovat myös sulahitsattavissa. (Kujanpää et al. 2005, s. 

169–170.)  

 

3.2 Mekaaniset ominaisuudet 

Lämmöntuonnin lisäksi laserhisaukselle on ominaista, että se on lisäaineetonta. Tällöin 

hitsin mikrorakenne muodostuu perusaineen ominaisuuksien sekä jäähtymisajan 

perusteella. Suuren jäähtymisnopeuden takia valtaosa muodostuvasta mikrorakenteesta on 

martensiittinen. Perinteisesti hitsejä arvioidaan martensiitin määrän mukaan, joka voi 

aiheuttaa iskusitkeyden alentumista. Tätä ei voi kuitenkaan käyttää suoraan laserhitsin 

arvioitiin, sillä muodostuva martensiitti on hienorakeisempaa. Tarvittaessa hitsin 

mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kontrolloimalla hitsin kemiallista 

koostumusta käyttämällä sopivaa lisäainetta. Lisäaineen lisäksi voidaan käyttää 

hybridihitsausta, jonka mikrorakenne vastaa perinteisillä hitsausprosesseilla tuotettua 

hitsiä. (Kuokkanen 2013, s. 16; Kujanpää et al. 2005, s. 278–282.)  

  

3.2.1 Kovuus 

Laserhitsauksessa ongelmaksi voi aiheutua muodostuva kovuus, joka ylittää standardien 

määrittelemät maksimikovuus arvon eikä vaadittua minimi-iskusitkeyttä saavuteta. 

Muodostuva kovuus on seurausta hitsausprosessin suuresta jäähtymisnopeudesta, jonka 

seurauksena voi muodostua kova ja hauras mikrorakenne. Hitsin ja muutosvyöhykkeen 

kovuuden nousu ei välttämättä tarkoita sitä, että liitoksen lujuus alenee. Laserhitsauksessa 

muodostuvan hitsin rakenne on martensiittinen, joka on hienojakoinen. (Kujanpää et al. 

2005, s. 281–282.)  
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Laserhitsauksessa kovuuden liiallista nousemista voidaan hallita säätämällä 

prosessiparametreja. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmöntuontia on kasvatettava ja 

jäähtymisnopeutta hidastettava. Tämä puolestaan aiheuttaa hitsin leventymistä ja 

muodonmuutoksien kasvamista. Osittain kovuuden noususta aiheutuvat ongelmat 

kuitenkin johtuvat standardeista, joita sovelletaan suoraan laserhitsaukseen. Perinteiselle 

hitsaukselle asetettu kovuuden yläraja on 350 HV10 (Vikersin kovuus). Tutkimukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että tästä suurempi kovuus ei tarkoita välttämättä muiden 

lujuusominaisuuksien alentumista. (Kujanpää et al. 2005, s. 281–282.) 

 

Hitsausparametrien säädön lisäksi muodostuvaan kovuuteen voidaan vaikuttaa esi- tai 

jälkilämpökäsittelyillä, lisäaineen käytöllä tai hybridihitsauksella. Hybridihitsauksessa 

lämmöntuonti on suurempi kuin laserhitsauksessa, mutta pienempi kuin MAG 

hitsauksessa. Verrattuna MAG hitsaukseen, kovuus nousee hybridihitsin keskikohdalla. 

(Kujanpää et al. 2005, s. 283; Kuokkanen 2013, s. 21.)  

 

3.2.2 Vetolujuus ja iskusitkeys 

Laserhitsattujen liitoksien lujuusarvot ovat yleisesti korkeammat, kuin vastaavat arvot 

perusaineessa. Vastaavasti murtovenymä on hitsissä pienempi kuin perusaineessa. 

Lujuusominaisuuksiin voidaan vaikuttaa lisäämällä lämmöntuontia sekä hybridihitsauksen 

avulla. (Kujanpää et al. 2005, s. 178.)  

 

Muodostuvan iskusitkeyden tasoon vaikuttavat hitsin mikrorakenne sekä perusmateriaali. 

Perusmateriaalin osalta iskusitkeyteen vaikuttaa hiilipitoisuus eli korkea hiilipitoisuus 

alentaa iskusitkeyttä. Lisäksi mangaanin ja piin korkeat pitoisuudet alentavat iskusikeyttä, 

kuten muutkin epäpuhtaudet. Iskusitkeyden kannalta haluttuja mikrorakenteita ovat 

alabainiitti, asikulaarinen ferriitti sekä martensiitti. Nopealla jäähtymisellä voidaan päästä 

alabainiittiseen tai martensiittiseen rakenteeseen, kun taas hitaalla jäähtymisellä 

asikulaariseen ferriittiin.  (Kujanpää et al. 2005, s. 283.)  
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Hybridihitsauksen osalta on saavutettu hyviä iskusitkeyden ominaisuuksia ultralujilla 

teräksillä. Kuten laserhisauksessa, hybridihitsauksessakin on samoilla ominaisuuksilla 

vaikutusta lopputulokseen. Kuokkasen tekemien kokeiden perusteella laser-, kaari- ja 

hybridihitsauksella tehtyjen liitoksien iskusitkeyden erot ovat pieniä. (Kuokkanen 2013, s.  

26.) 

 

3.3 Ultralujien terästen hitsauksen haasteet 

Edellisissä kappaleissa esiteltiin hitsin mekaanisia ominaisuuksia liittyen laserhitsattavaan 

liitokseen. Hitsattaessa ultralujia teräksiä tulee ottaa huomioon tietyt ongelmat, jotka voivat 

esiintyvät riippumatta hitsausprosessista. Nämä ovat halkeiluherkkyys, muutosvyöhykkeen 

(HAZ) pehmeneminen sekä lujuuden ja sitkeyden alentuminen. Yleisesti laserhitsauksen 

lyhyen jäähtymisajan takia hitsi vyöhykkeellä esiintyy korkeita lämpöjännityksiä. Tämä 

yhdistettynä teräksen korkeaan karkenevuuteen, tekee ultralujista teräksistä herkkiä 

halkeilulle. (Farrokhi et al. 2015, s. 1.)  

 

Yksi haasteista ultralujilla teräksillä on muutosvyöhykkeen pehmeneminen. Madaltuneen 

kovuuden vyöhykkeen läsnäolo muutosvyöhykkeellä ei pelkästään huononna liitoksen sekä 

rakenteen lujuutta, mutta vaikuttaa myös väsymislujuuteen ja muovattavuuteen. 

Muutosvyöhykkeen pehmenemiseen vaikuttaa martensiitin määrä mikrorakenteessa, 

kemiallinen koostumus ja hitsausprosessin lämmöntuonti. Suorasammutetuilla ultralujille 

tehdyissä tutkimuksissa, kuitulaserilla tehdyissä liitoksissa on havaittu pehmeän 

vyöhykkeen olevan huomattavasti kapeampi, kuin vaihtoehtoisilla laserlähteillä 

esimerkiksi CO2. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa sitä, että liitoksen kovuus nousee liiallisesti. 

Suorasammutetut ultralujat teräkset eivät ole kuitenkaan kovin alttiita kovuuden nousulle 

johtuen matalasta hiilipitoisuudesta ja hiiliekvivalentista. (Farrokhi et al. 2015, s. 1–2.) 

 

Farrokhi et al. (2015, s. 5–7) tekemissä kokeissa Optim 960 QC teräksille kovuus 

muutosvyöhykkeellä tippui 65-80 HV perusmateriaaliin nähden. Koekappaleiden 

muutosvyöhykkeen leveydeksi mitattiin 0,5-1,1 mm. Lisäksi kovuudet mitattiin 

laserleikatuista näytteissä, joissa pehmennyt alue oli 0,5 mm päästä reunasta, joka on 

seurausta termisestä leikkausprosessista. Tämän ei kuitenkaan vaikuttanut laserhitsatun 

liitoksen kovuus ominaisuuksiin. (Farrokhi et al. 2015, s. 5–7.) 
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Halkeiluherkkyyden ja muutosvyöhykkeen pehmenemisen lisäksi ultralujilla teräksillä voi 

esiintyä sitkeyden alenemista. Jotta riittävät iskusitkeyden arvot saavutetaan, on tehdyissä 

tutkimuksissa osoitettu, että lämmöntuonnin tulee olla riittävän matala 2 kJ/mm tai alle. 

Riittävän pieni lämmöntuonti voidaan saavuttaa hybridihitsauksen ja laserhitsauksen 

avulla. (Farrokhi et al. 2015, s. 1–2.)  

 

Farrokhi et al. (2015, s. 5–7) tekemissä kokeissa kaikkien koekappaleiden vetolujuus oli 

korkeampi kuin perusmateriaalille asetettu minimi vetolujuus. Kokeissa koekappale, jolla 

oli levein pehmennyt vyöhyke, kestämä vetojännitys oli yli 1000 MPa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että muutosvyöhykkeen pehmeneminen ei aiheuttanut lujuuden alenemista. Tämän 

sijaan iskusitkeyteen vaikuttaa koveruus. Juuren voimakas koveruus voi muodostaa 

plastinen muodonmuutoksen keskittymän hitsiin, joka voi aiheuttaa venymän pienenemistä 

ja hitsin ennenaikaisen vaurioitumisen. (Farrokhi et al., 2015, s. 7.) 
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4 LASERHITSATTAVAN TUOTTEEN SUUNNITTELU 

 

 

Hitsattavan tuotteen suunnitteluvaiheessa määritellään ja vaikutetaan tuotteen 

käytettävyyteen sekä muodostuviin kustannuksiin elinkaarenaikana. Lopullisen tuotteen 

käytettävyyden lisäksi suunnitteluvaiheessa määritellään tuotteen valmistettavuus ja 

asennettavuus. Suunnittelussa tulisi näitten lisäksi huomioida myös mahdollisuudet 

modulointiin ja standardointiin. Tämän takia suunnittelijoiden tulisi tuntea eri 

valmistusmenetelmiä sekä perusidea valmistusystävällisestä suunnittelusta. (Salminen et 

al. 2010, s. 283.)  

 

Nykyään yritykset ulkoistavat toimintojaan muille verkostoon kuuluville toimijoille ja 

keskittyvät itse ydintoimintaan. Suunnittelu on yksi näistä osa-alueista. Yhdeksi haasteeksi 

tässä nousee esille se, että ulkopuolisilla suunnittelijoilla ei ole välttämättä tai ole 

saatavissa tarvittavaa tietoa tuotteen valmistusprosessista tai valmistusystävällisestä 

tuotannosta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia tuotteen valmistusvaiheessa tai myöhemmin, 

esimerkiksi tuotetta huollettaessa. Tämän lisäksi suunnitteluvaiheessa taakaksi voi nousta 

suunnittelijoiden vanha kokemus. Suunnitteluprosessi on totuttu toteuttamaan tietyllä 

kaavalla eikä suunnittelussa ole ennen välttämättä totuttu tekemään yhteistyötä muitten 

osastojen, kuten esimerkiksi valmistuksen kanssa. Ellei tieto kulje eri osastojen välillä, ei 

suunnittelijan työssä osata paneutua jo tiedossa oleviin ongelmiin. (Salminen et al. 2010, s. 

283.)  

 

Valmistettavuutta on totuttu kehittämään nostamalla ja kehittämällä automaatiota. 

Automaatioon liittyvät investoinnit ovat kalliita ja eivätkä ne ratkaise tuotteen 

valmistettavuuteen liittyviä seikkoja. Tuotesuunnittelijoiden avuksi valmistusystävällisen 

suunnittelun toteuttamiseen on käytössä DFMA –metodi (Design for Manufacturability 

and Assembly).  Metodin lähtökohtana on välttää tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 

huonoja puolia sekä varmistaa etukäteen, ettei tuotteeseen tarvitse tehdä muutoksia 

jälkikäteen välttäen näin uudelleen suunnittelua. DFMA:n ja CE:n (Concurrent engineering 

design) metodia yhdistelemällä on muodostettu malli DFW (Design For Welding), joka 

ottaa huomioon hitsatun rakenteen yksityiskohdat. (Salminen et al. 2010, s. 283–284.)  
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4.1 Hitsattavan tuotteen suunnittelu (DFW) 

Kuvassa 9 on esitetty hitsattavan tuotteen suunnitteluprosessi hyödyntäen DFW:n 

periaatteita. Kun suunnitteluprojektia lähdetään toteuttamaan, on tärkeää tietää 

kohdistuuko projekti uuteen tuotteeseen vai haetaanko kehitystä nykyiseen tuotteeseen. 

Nykyisen tuotteen kohdalla haetaan parannusta nykyiseen tilanteeseen, jonka tarpeen 

taustalla voi olla esimerkiksi ongelmat valmistuksessa. Tarkoitus voi olla myös 

yksinkertaistaa tuotetta, jotta se toimisi paremmin sille tarkoitetussa tehtävässä. Uuden 

tuotteen osalta suunnittelutyö aloitetaan suunnittelemalla konseptia ideaaliselle tuotteelle. 

(Salminen et al. 2010, s. 284.)  

 

 

Kuva 9. Hitsattavan tuotteen suunnitteluprosessi hyödyntäen DFW-metodia (muokattu 

Salminen et al. 2010, s. 284–285). 
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Seuraavaksi projektissa siirrytään rakenteen kehittämiseen. Tässä vaiheessa tuote jaetaan 

mahdollisiin moduuleihin sekä kehitetään tuotteen geometriaa, yksityiskohtia sekä 

määritellään mitat. Vaiheessa kerätään myös tietoa tarvittavista osista, joista lopullinen 

tuote koostuu. Tähän vaiheeseen sisältyy myös tuotteen valmistettavuuden tarkastelu. 

Valmistettavuuden osalta tarkastellaan rakenteen yksityiskohtia ja mahdollisia 

valmistusmetodeja. Tuotteen suunnittelun alkuvaiheessa on todennäköisesti jo olemassa 

näkökanta, miten tuote tullaan valmistamaan. Tästä huolimatta tulisi ottaa huomioon 

muutkin mahdollisuudet niin osien valmistamisen kuin itse rakenteen osalta. Hitsattavan 

rakenteen osalta huomioidaan materiaalin ja hitsausprosessin vaatimukset, joita voidaan 

verrata muihin valmistusmenetelmiin. Kun hitsattavan rakenteen valmistettavuuden 

tarkastelua viimeistellään, voidaan määritellä tarkemmin toteutus ja muut asiat, joita 

tarvitaan hitsauksen toteutukseen, kuten hitsausluokka, toleranssit ja hitsausasento. 

(Salminen et al. 2010, s. 284.)  

 

Aikaisempien vaiheiden avulla tehdään vertailu, jonka perusteella valitaan vaihtoehdoista 

paras konsepti toteuttamista varten. Vertailu tehdään niin toiminnallisuuden, suorituskyvyn 

kuin taloudellisen toteuttamismahdollisuuden kannalta. Kun tuotteen kustannuksia 

lasketaan, tulee huomioida kustannukset koko tuotteen elinkaaren aikana, jolloin on 

huomioitava muun muassa tuotteen toiminnallisuuden ylläpito. Vaikka tuote olisikin halpa 

valmistaa, tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että se on kokonaisuudessaan halvin. Kun 

sopiva konsepti on valittu, voidaan valmistaa tuotteen prototyyppi testausta varten. Kun 

tuotteen konseptiin ollaan tyytyväisiä, voidaan aloittaa tuotteen tuotanto. (Salminen et al. 

2010, s. 285.)  

 

4.2 Hitsausliitoksen suunnittelu 

Lasertyöstön tarkan kontrollin avulla suunniteltaviin hitsausliitoksiin voidaan saavuttaa 

uusia mahdollisuuksia perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Pienen 

lämmöntuonnin ansiosta muodonmuutokset ovat pieniä ja näin tuotteiden jatkokäsittely 

tarve vähenee. Pienen lämmöntuonnin ja tätä kautta pienten muodonmuutoksien, hitsejä 

voidaan sijoittaa muun muassa lähemmäksi toisiaan sekä herkkiä komponentteja. 

Lasersäteen ulottuvuuden ansiosta hitsejä voidaan myös sijoittaa paikkoihin, joihin 

perinteisillä hitsausmenetelmillä ei ole mahdollista päästä hitsauspolttimella. Uusien 

mahdollisten liitoksen sijaintien lisäksi, laserhitsauksella voidaan liittää eri paksuisia ja 
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erilaisia materiaaleja keskenään. Eripariliitoksissa säde voidaan asemoida toiseen 

materiaaliin, jolloin toinen materiaali sulatetaan lämmönjohtumisen avulla. Tämä 

mahdollistaa materiaalien valitsemisen rakenteeseen entistä tarkemmin.  (Ion 2005, s. 399; 

Kujanpää et al. 2005, s. 30–31.)  

 

4.3 Liitosmuodot  

Onnistuneen hitsausliitoksen edellytys on onnistunut liitossuunnittelu. Liitossuunnittelussa 

tulee ottaa huomioon myös miten railo valmistetaan sekä tätä kautta vaatimukset 

rakenteeseen tuleville osille. Avaimenreikähitsaus on tärkein laserhitsausprosessi, joka 

mahdollistaa uusia liitosvaihtoehtoja verrattuna perinteisiin hitsausprosesseihin. 

Laserhitsauksessa käytettäviä liitosmuotoja ovat päittäis-, laippa-, limi- sekä T-liitokset 

sekä näiden eri variaatiot. (Kujanpää et al. 2005, s. 174; Ion 2005, s. 408.)  

 

Avaimenreikähitsaus tehdään yleensä lisäaineettomasti, jolloin kaarihitsaukseen verrattuna 

railon toleranssivaatimukset ovat tiukat. Railon ilmaraon tulee olla riittävän pieni, jottei 

säde läpäise liitosta sulattamatta railopintoja. Lasersäteen halkaisija voi vaihdella 0,3-1,0 

mm välillä, jotta hitsaus onnistuu, ilmaraon tulee olla pienempi kuin puolikas lasersäteen 

halkaisija. Lisäaineettomassa hitsauksessa pienikin ilmarako voi aiheuttaa sen, että hitsistä 

tule vajaa, vaikka hitsaus onnistuisikin pienellä ilmaraolla. (Kujanpää et al. 2005, s. 243: 

Steen & Mazumder 2010, s. 220–221.)  

 

Liitoksen sovitus vaikuttaa hitsin ulkonäön lisäksi muodostuvaan lujuuteen. Ilmarako ja 

asetusvirhe aiheuttavat vajaata hitsiä ja reunahaavaa. Nämä alentavat hitsin lujuutta, koska 

hitsin ala pienenee ja jännitykset kasvavat (kuva 10). Liitosmuodoille annetaan erilaisia 

suuntaviivoja toleranssivaatimuksille, jotta hitsi täyttyy. Toleranssivaatimuksiin 

vaikuttavat myös fokuspisteen koko, railonmuoto ja miten se on valmistettu, lujuus 

vaatimukset sekä suunniteltu liitos. Joten toleranssivaatimukset määräytyvät lopulta 

käyttökohteesta sekä laitteistosta, mutta suuntaviivoja voidaan antaa.  (Havrilla 2014, s. 

12–19.)  
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Kuva 10. Liitoksen lujuus ja muodostuvat jännitykset (muokattu Havrilla 2014, s. 12). 

 

4.3.1 Päittäisliitos 

Päittäisliitos on ideaalinen ja yleisimmin käytetty liitosmuoto laserhitsauksessa. Hitsipalon 

täydellinen tunkeuma muodostaa tasaisen lujuuden ja tasaisen jännitysjakauman sekä 

rakenteeseen kohdistuvat muodonmuutokset ovat pienet. Päittäisliitos asettaa kuitenkin 

tiukimmat vaatimukset liitoksen valmistukselle. (Ion 2005, s. 408; Kujanpää et al. 2005, s. 

243.)  

 

Päittäisliitoksessa on huomioitava niin liitoksen ilmarako kuin levyjen välinen asetusvirhe. 

Kuvassa on 11 esitetty kuinka paljon ilmarakoa ja asetusvirhettä saa olla verrattuna 

materiaalin paksuuteen. Liitettäessä eripaksuisia materiaalia yhteen sallittu poikkeama 

lasketaan ohuemman materiaalin mukaan.  Niin ilmaraon kuin asetusvirheen osalta liian 

suuri poikkeama sallitusta aiheuttaa vajaan hitsin, koska materiaalia ei ole riittävästi 

täyttämään hitsiä. Vajaan hitsin lisäksi asetusvirhe vaikuttaa muodostuviin jännityksiin ja 

hitsin lujuuteen. (Kujanpää et al. 2005, s. 243; Havrilla 2014, s. 19.)  

 

 

Kuva 11. Päittäisliitoksen vaatimukset sallitulle ilmaraolle ja asetusvirheelle (muokattu 

Havrilla 2014, s. 19). 
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Laser-MAG-hybridihitsauksen osalta tehdyissä tutkimuksissa hyväksytty hitsi on 

saavutettu 1 mm ilmaraolla 12 mm ja 15 mm paksuilla materiaaleilla. Ilmaraottomassa 

tilanteessa parhaimmaksi railonmuodoksi havaittiin Y-railo, jotta riittävä tunkeuma 

saavutetaan. Paksuuden kasvaessa tästä, hitsatessa vaakatasossa on havaittu paremmat 

tulokset kuin jalkoasennossa sekä voidaan hyödyntää monipalkotekniikkaa. Nämä 

tutkimukset oli tehty CO2-laserlla. (Webster et al. 2009, s. 39.)  

 

4.3.2 Laippa- ja limiliitos 

Limiliitos tarjoaa suunnittelun ja valmistuksen osalta eniten joustavuutta. Liitosmuoto ja 

railo on helppo valmistaa, eikä säteen kohdistuksen kanssa ole niin paljon ongelmia, kuin 

esimerkiksi päittäisliitoksessa, jossa pienikin säteen poikkeama liitoksesta aiheuttaa 

epäonnistuneen hitsin. Limiliitoksen huonona puolena on, että säteen energian tulee 

läpäistä päällimmäinen levy ennen kuin liitos saavutetaan, eikä visuaalisesti voida tarkistaa 

onko tarvittavaa tunkeutumaa saavutettu. (Ion 2005, s. 410.)  

 

Limi- ja laippaliitoksen railotoleranssit ovat lievemmät. Limiliitoksessa ilmarakoa sallitaan 

5-10 % päällimmäisen levyn paksuudesta. Ilmaraon esiintyminen liitoksessa voi aiheuttaa 

tunkeuman pienentymistä ja ohuilla levyillä voi esiintyä jopa leikkaantumista. 

Pinnoitetuissa kappaleissa puolestaan ilmarako on välttämätön. Pinnoitettua materiaalia 

hitsatessa pinnoitteesta muodostuu höyryä, joka muodostaa huokoisuutta, ellei se pääsee 

poistumaan hitsistä. (Kujanpää et al. 2005, s. 245; Havrilla 2014, s. 19.)  

 

 

Kuva 12. Limiliitoksen vaatimukset (muokattu Havrilla 2014, s. 19).  

 

Lievemmät toleranssivaatimukset puoltavat limi- ja laippaliitoksen käyttöä. Sekä liitoksen 

mekaaniset ominaisuudet on helpompi saavuttaa, koska päällimmäisestä levystä saadaan 

tarvittava materiaali liitokseen. Laippaliitosta on käytetty erityisesti autoteollisuudessa 

korvaamaan pistehitsausta. Laippaliitoksella on saavutettu paremmat väsymisominaisuudet 
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sekä materiaalisäästöjä. Materiaalisäästöt perustuvat siihen, että tarvittavan laipan leveys ei 

tarvitse olla yhtä suuri kuin pistehitsauksessa. (Kujanpää et al. 2005, s. 240–245.)  

 

4.3.3 T-liitos 

T-liitoksesta voidaan tehdä useita eri konfiguraatioita, joista sopiva voidaan valita 

käyttökohteen mukaisesti. T-liitos voidaan tehdä, joko päittäis- tai limiliitoksen mukaisesti 

(kuva 13). Päittäisliitoksen tapauksessa liitos voidaan tehdä yhdellä tai kahdella palolla. 

Yhdellä palolla hitsatessa tarvittava tunkeuma vaaditaan hitsatessa yhdeltä puolelta ja on 

huomioitava juuren muodostuminen.. Hitsaus voidaan myös suorittaa hitsaamalla liitos 

kummaltakin puolelta, jota puoltaa tasaisemmat jännitykset. Yhdeltä puolelta hitsauksen 

huomattava etuna on, että hitsiin tarvitsee ulottua vain toiselta puolelta ja hitsi voidaan 

arvioida visuaalisesti. (Ion 2005, s. 408–409.)  

 

Kuten muissakin liitosmuodoissa, T-liitoksessakin ilmaraon halutaan olevan 

mahdollisimman pieni ja säde tulee kohdistaa liitokseen tarpeeksi tarkasti. T-liitoksessa 

toleranssit riippuvat hitsaustavan mukaan, T-liitoksessakin päittäisliitoksella on tiukemmat 

vaatimukset. (Kujanpää et al. 2005, s. 245.)  

 

 

Kuva 13. T-liitos, jossa punainen nuoli osoittaa suunnan, josta lasersäde voidaan tuoda 

liitokseen (muokattu Kujanpää et al. 2005, s. 246). 
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4.4 Railonmuoto ja railon valmistaminen 

Kuten liitosmuodon esittelyissä kävi ilmi, riippumatta siitä minkälainen liitosmuoto on, 

lisäaineettomassa laserhitsauksessa liitoksen vaatimukset ovat tiukat. Lisäaineettomassa 

laserhitsauksessa ei ole riittävästi materiaalia täyttämään railoa, jos liitoksen ominaisuudet 

(esimerkiksi ilmarako) vaihtelevat liitoksen matkalla. Lasersäteen halkaisija on pieni, 

jonka pienikin poikkeama liitoksesta tai polttopisteen paikasta voi aiheuttaa sen, että hitsi 

epäonnistuu. Jotta näihin toleranssivaatimuksiin ylletään, vaaditaan hitsattavien osien 

valmistukseen myös lisähuomiota. Ilmarako on pystyttävä pitämään vakiona eikä osien 

valmistuksessa muodostuvat muodonmuutokset tai epätarkkuudet saa olla liian suuria. 

 

Hitsattavan rakenteen suunnitteluvaiheessa tarkastellaan rakenteen lujuus rakenteeseen 

kohdistuvien kuormitusten osalta huomioiden myös hitsattavan materiaalin. Tässä 

vaiheessa voidaan ottaa tarkemmin kantaa liitoksen suunnitteluun, kuten railon valinnalle. 

Sopivan railonmuodon valintaan vaikuttaa osaltaan esimerkiksi käytettävä hitsausprosessi, 

hitsattava tuote sekä laitteisto. Sopivalla railonvalinnalla voidaan vaikuttaa railo 

poikkipinta-alaan, joka on yksi tapa vaikuttaa käytettävän lisäaineen määrään. (Lepola et 

al., 2005. s.383–384.)  

 

Edellisessä kappaleessa esitettiin eri liitosmuotojen ohella vaatimuksia hitsattavien 

kappaleiden asettelulle. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on esitetty 

jauhekaarihitsauksen osalta käytettäviä railonmuotoja sekä minkälaisiin 

materiaalipaksuuksia näillä on mahdollista hitsata 

 

Taulukko 1. Jauhekaarihitsatun liitoksen railomuotoja ja saavutettavat 

materiaalipaksuudet (muokattu Lepola et al. 2005, s. 385). 

Laipparailo, 

s (mm) 

I-railo, s. (mm) V-railo, s 

(mm) 

Railokulma, 

(aste) 

Juuripinta 

(mm) 

Ei käytetä 

jauhekaarella 

Jauhekaari 

6-14 mm molemmilta 

puolilta hitsattu. Ei 

ilmarakoa. Juurituella 2-

10, yhdeltä puolelta 

hitsattuna 

Jauhekaari    

16-20 

X-railo 18-

30 

Jauhekaari 

70 

Jauhekaari 

V-railo 10 

X-railo 6-8 
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Lisäaineettomassa laserhitsauksessa railonvalmistukselle asetetaan tiukat vaatimukset. I-

railo on tavallisin muoto liitoksissa, mutta myös muita muotoja voidaan käyttää 

esimerkiksi silloin kun käytetään hybridi- tai monipalkohitsausta.  Jotta lasersäde sulattaa 

railopinnat ja materiaali riittää täyttämään liitoksen, tavoitellaan ilmaraotonta liitosta. Jotta 

ilmaraoton liitos voidaan saavuttaa, vaaditaan osien valmistamiselta myös riittävää 

tarkkuutta. (Kujanpää et al. 2005, s. 242; Ion 2005, s. 411.)  

 

Jotta vaadittuun tarkkuuteen päästään, vaaditaan yleisesti hitsattavien kappaleiden 

valmistamista joko koneistamalla tai laserleikkaamalla. Lisäksi on huomioitava osien 

kiinnittäminen ja asettamisen tarkkuus, jotta liitos ei vaihtele hitsauksen aikana. Osien 

tarkkuuden lisäksi tämä varmistetaan riittävällä kiinnityksellä. Toleranssivaatimusten 

lisäksi railonpinnoilta vaaditaan riittävää puhtautta, jotta hitsausprosessissa ei esiinny 

epäpuhtauksia, joilla ei ole laserhitsauksessa yhtä paljon aikaa poistua hitsistä kuin 

perinteisillä hitsausprosesseilla. (Salminen 2001, s. 1; Kujanpää et al. 2005, s. 175.)  

 

Toleranssivaatimuksia on kuitenkin mahdollista lieventää eri keinoin. Yleisimmäksi 

keinoksi on noussut hybridihitsauksen käyttö, jossa prosessiin tuodaan lisäainetta ja lisä 

energiaa. Lisäksi on mahdollista tuoda laserhitsaukseen pelkästään lisäainetta. Näissä on 

huomioitava, että lisäaineen syötölle tulee myös omat vaatimuksensa liitoksen ja säteen 

tarkkuuden takia. Lisäksi toleranssivaatimuksia saadaan lievennettyä käyttämällä 

esimerkiksi kaksoisfokusoitua sädettä tai vaaputusta. (Salminen 2001, s. 1-2; Kujanpää et 

al. 2005, s. 246.)  

 

Salmisen (2001) tekemissä kokeissa, joissa tutkittiin ilmaraon vaikutusta lisäaineellisessa 

laserhitsauksessa, jotka toteutettiin 6 mm materiaalipaksuudelle päittäisliitokseen. Näissä 

kokeissa todettiin, että ilmaraon ollessa 0-1,25 mm saavutettiin riittävä railontäyttökyky 

säätämällä lisäaineen syöttöä pitäen muut parametrit samoina. Tehdyt testit tehtiin levyille, 

jotka oli valmistettu eri tavoin: leikattu mekaanisesti, laserleikattu sekä koneistettu. Näistä 

mekaanisesti leikatuissa kappaleissa tarvittava lisäaineen määrä kasvoi ja esiintyi juuren 

puolella reunahaavan tyylistä hitsausvirhettä. Tämä johtui siitä, että mekaanisesti 

leikattujen osien reunat ovat taipuneet leikkauksesta eikä materiaalia riitä täyttämään 

railoa. Vain mekaanisesti leikatut reunat tuottivat hitsejä, joilla ei saavutettu B-luokan 

hitsiä. (Salminen 2001, s.63.) 
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5 ESIMERKKITUOTTEEN HITSAUS 

 

 

Tässä työssä eri hitsausprosesseja vertailtiin esimerkkituotteelle tehtävien kokeiden avulla. 

Esimerkkituotteeksi valikoitua palkki, joka mukailee metsäkoneen puomin osaa. Palkki 

hitsattiin kolmella hitsausprosessilla: jauhekaari-, laser- sekä laser-MAG-

hybridihitsauksella. Näistä laser- ja laser-MAG-hybridihitsaus (myöhemmin 

hybridihitsaus) suoritettiin Savonia-ammattikorkeakoulun laitteistolla ja jauhekaarihitsaus 

suoritettiin Ponssen verkostossa.  

  

5.1 Koekappale 

Palkki koostuu kahdesta särmätystä u-profiilista, jotka hitsataan yhteen. Profiilit ovat 

teräslaadulta 8 mm paksuista Strenx 700 MC Plus:aa. Teräksen mekaaniset ominaisuudet 

ja kemiallinen koostumus on esitetty taulukossa 2. Taulukossa 3 on lisäksi esitetty laser-

MAG-hybridihitsauksessa käytetyn lisäainelangan koostumus. Hitsattavuutta käsittelevässä 

kappaleessa, hitsattavuuden katsottiin olevan hyvä, jos hiiliekvivalentti on alle 0,41. 

Tämän materiaalin hiiliekvivalentti on 0,38 eikä hiilipitoisuus ei ole korkea.  

 

Taulukko 2. Strenx 700 MC Plus:n kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet (Strenx 700 MC 

Plus). 

Kemiallinen koostumus (max %) 

C Si Mn P S Al Nb V Ti 

0,12 0,25 2,1 0,02 0,01 0,015 0,09 0,20 0,15 

Tyypillinen hiiliekvivalentti CEV = 0,38 

Mekaaniset ominaisuudet 

Myötölujuus 

ReH (MPa 

Murtolujuus 

Rm (MPa) 
Venymä A5 (%) 

Pienin sisäpuolinen taivutussäde, 

taivutuskulma 90° 

700 750-950 13 12 

 

Taulukko 3. Lisäainelangan koostumus ja mekaaniset ominaisuudet (Lincoln Electric). 

Kemiallinen koostumus  Mekaaniset ominaisuudet (suojakaasulla M21) 

C  Mn Si Myötölujuus ReH 

(MPa) 

Vetolujuus 

(MPa) 

Venymä A5 

(%) 

0,078 1,4 0,85 502 574 28 
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Kuvassa 14 on esitetty laser- ja hybridihitsatun palkin mitat. Hitsattavat palkit ovat 

pituudeltaan 3 metriä. Osat on valmistettu laserleikkaamalla, jonka jälkeen särmätty. 

Leikkauksessa käytetty kaasuna typpeä. Osien valmistamisen jälkeen railopinnat on hiottu. 

Kuljetuksen aikana kappaleet kuitenkin pääsivät kastumaan, jonka takia ne pääsivät 

ruostumaan. Ruosteen poistamiseksi kappaleet raepuhallettiin ennen silloitusta. 

Raepuhallettu pinta oli ratkaisu myös railonseurannan kanssa ilmenneeseen ongelmaan 

peitatulla pinnalla. 

 

 

Kuva 14. Laser- ja hybridihitsatun palkin sekä palkissa käytetyn u-profiilin mitat. 

 

Kuvassa 15 on esitetty liitosmuodot hitsatuissa palkeissa. Jauhekaarella hitsauksessa on 

käytetty juuritukea. Peilatessa liitoksen vaatimuksia vaatimuksiin teoria osuudessa, 8 mm 

paksuisella materiaalilla ilmarako saisi olla 0,24-0,80 mm välillä. Alkuperäisenä 

suunnitelmana oli laser- ja hybridihitsaus suoritettaisiin ilmaraottomaan päittäisliitokseen. 

Käytettävän railonseurantalaitteiston takia suunniteltu liitosmuoto ei onnistunut vaan 

palkin puolikkaisiin jouduttiin tekemään viisteet, jotka olivat kooltaan arviolta 0,5 x 0,5 

mm. Viisteen koko vaihteli liitoksen matkalla viisteen tekoon käytetyn laitteen 

epätarkkuuden vuoksi. Seurantalaitteiston käyttö puolestaan vaadittiin liitoksen pituuden 

takia. Tällä matkalla liitoksessa voi tapahtuma muutoksia johtuen hitsauksesta tai 

valmistettujen osien tarkkuudesta, jolloin lasersäde ei osuisi liitoksen keskelle.  
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Kuva 15. Liitosmuodot a) laser- ja hybridihitsattavassa ja b) jauhekaarihitsatussa osassa. 

 

5.2 Laitteiston tiedot ja koe järjestely 

Tutkimuksessa käytetty laser oli IPG YLS-800 Ytterbium kuitulaser, joka voi tuottaa 8 kW 

tehoisen jatkuvan lasersäteen aallonpituudeltaan 1070–1080 nm. Lasersäde kuljetaan 

halkaisijaltaan 300 µm olevan kuidun läpi sekä laser- että hybridihitsauspäähän. 

Laserhitsauksessa hitsauspäänä on Precitec:n Scantracker, jossa fokusoidun lasersäteen 

halkaisija on 0,60 mm. Kollimaattori 150 mm ja polttoväli 300 mm. Hybridihitsauksessa 

on käytössä Precitec:n YW52 hitsauspää, jossa fokusoidun lasersäde on halkaisijaltaan 

0,45 mm. Käytetty kollimaattori oli 200 mm ja polttoväli 300 mm. Hitsauspäät on esitetty 

kuvassa 16.  

 

 

Kuva 16.  Kuvat hitsauksessa käytetyistä hitsauspäistä a) hybridi, b) laser. 

 

Hybridihitsauksessa hitsauspäähän on asennettu kaaripoltin, jota voidaan säätää halutulle 

etäisyydelle ja kulmaan lasersäteeseen nähden. Hitsauspolttimen kautta tuodaan myös 

suojakaasu hybridihitsaukseen. MAG-hitsauksessa käytettävä virtalähde Lincoln Electric 
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PowerWave S500, joka tuottaa virtaa 450 A ja jännitettä 36,6 V. Railonseurannassa 

kummassakin hitsausprosessi käytetään META:n SLS25 laitetta.  

 

5.3 Koekappaleiden hitsaus 

Koekappaleiden hitsaukseen valitut parametrit ovat valittu hitsauskoetta edeltävien 

parametri hakujen tuloksena. Parametrien haku toteutettiin hitsaamalla samasta 

materiaalista tehtyjä koekappaleita. Koehitsejä tehtiin niin suoraan materiaalin kuin 

hitsattavaan liitosmuotoon. Valitut parametrit valittiin koehitseihin silmämääräisen 

tarkastelun perusteella. Tärkeimmät kriteerit olivat, että railo täyttyy riittävästi ja juuri on 

tasainen.  

 

Railopintoja ei puhdistettu tai muuten valmisteltu niiden raepuhalluksen jälkeen. Tällä 

haluttiin demonstroida tuotantotilannetta eli kappaleet hitsataan sellaisenaan, kun ne ovat 

valmistuksen jälkeen. U-profiili silloitettiin TIG:llä (Tungsten inert gas arc welding) 150 

mm välein, jotta vältetään vaihtelut liitoksessa hitsauksen aikana. Lisäksi palkkiin liitettiin 

aloitus ja lopetuspalat. Parametrien haussa ei aloitukseen ja lopetukseen liittyviä 

parametreja keritty hioa tyydyttävälle tasolle. Hitsattavat palkit aseteltiin vapaasti kahden 

pukin päälle hitsauksen ajaksi (kuva 17). Silloitetun palkin sisään asetettiin hitsattavalle 

matkalle palovillaa, jolla suojattiin palkin sisäpuolta juuren puolelta tulevilta roiskeilta.  

 

 

Kuva 17. Palkin asettelu pukkien päälle sekä palkki silloituksen jälkeen. 

 

Hitsaukset suoritettiin jalkoasennossa. Ensin hitsattiin palkin toinen kylki, jonka jälkeen 

palkki käännettiin toisen puolen hitsausta varten. Laserhitsauksessa käytettiin 

plasmapuhallusta pienentämään ja hallitsemaan hitsauksesta syntyvän 

metallihöyrypilvenvaikutusta sekä suojaamaan optiikkaan. Laserhitsauksen osalta 

suojakaasulla ei havaittu olevan merkitystä lopputulokseen, joten suojakaasua ei tuotu 



42 

 

prosessiin. Hybridihitsauksessa päädyttiin kaari edellä asetteluun eli MAG-poltin kulki 

edellä. Parametreja haettiin myös laserin kulkiessa edellä, mutta hitsaukseen ei löydetty 

parametreja, jolla jatkuva reunahaava olisi saatu eliminoitua. Seuraavassa taulukossa 4 on 

esitetty hitsauksessa käytetyt parametrit sekä laser- että hybridihitsauksen osalta.  

 

Taulukko 4. Laser- sekä hybridihitsauksessa käytetyt parametrit. 

Käytettävät parametrit Laserhitsaus Hybridihitsaus 

Lasersäteen teho (kW) 7 8 

Lasersäteen tulokulma (°) 90 90 

Hitsausnopeus (cm/min) 98 198 

Fokuspisteen sijainti (mm) -6 -3 

Suojakaasu - Mison 25 

Suojakaasun virtaus (l/min) - 25 

Lisäainelanka - Lincoln G3SI1 1mm 

Langansyöttö (m/min) - 11 

Prosessietäisyys (mm) - 4 

Polttimen kulma lasersäteeseen nähden - 24° 

Virta (I) - 194,9 

Jännite (U) - 29,2 
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6 KOEKAPPALEIDEN KOEJÄRJESTELYT JA TULOKSET 

 

 

Koekappaleiden hitsausliitoksille tehtävät kokeet tehdään hitsausprosesseille asetettujen 

menetelmäkokeiden mukaillen. Tehtävät kokeet tehtiin kaarihitsaukselle asetetun 

määritelmän mukaisesti, jonka laajuus vastaa myös hybridihitsatun liitoksen testausta 

(taulukko 5). Laserhitsauksen osalta menetelmäkokeen laajuus on riippuvainen 

hitsausluokasta sekä tuotestandardien asettamista vaatimuksista. Laserhitsille näiden 

tehtävien testien laajuus vastaa B-luokan hitsiä, joskaan kaikki näistä kokeista eivät ole 

pakollisia. Tehtävät testit toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoululla. Taulukon 

mukaisesti kokeista ei voitu toteuttaa pintahalkeama-, radiografia- eikä 

ultraäänitarkastusta.  

 

Taulukko 5. Kaarihitsauksen vaatimat kokeet päittäisliitokselle (SFS-EN ISO 15614-1. 

2012, s. 21). 

 

 

6.1 Kappaleiden muodonmuutokset 

Koekappaleiden muodonmuutoksia mitattiin kappaleiden silloituksen, ensimmäisen hitsin 

ja toisen hitsin jälkeen. Kappaleet mitattiin työntömitalla ennakkoon valittujen pisteiden 

kohdalta, jotka merkattiin palkkeihin silloituksen jälkeen. Suunnitellut mittauspisteen on 

esitetty kuvassa 18. Näistä pisteitä ei kuitenkaan voitu mitata pisteitä, jotka olisivat 

sijainneet hitsin vieressä (esimerkiksi 1-5 ja 1-4), koska käytettävällä mittavälineellä ei 

näihin ylletty.  
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Kuva 18. Suunnitellut palkin mittauspisteet silloituksen, ensimmäisen hitsin ja toisen 

hitsin jälkeen. 

 

Mittauspöytäkirjat löytyvät liitteestä 1. Mittaustulosten perusteella palkeissa ei tapahtunut 

juurikaan paikallisia muodonmuutoksia. Laserhitsatun palkin osalta mitat mittapisteiden 

välillä eri mittauskerroilla vaihtelivat 0 ±0,1 mm. Eli mittausero silloitetun ja ensimmäisen 

hitsin välillä sekä silloitetun suhde toisen hitsin jälkeen. Hybridihitsatun liitoksen osalta 

mittaustulokset vaihtelivat pääsääntöisesti saman verran. Yhtenä poikkeuksena oli 

mittauspiste 2-3, jossa hitsauksen jälkeisten mittojen ero silloitukseen oli -0,3 mm.  

 

Tuloksien perusteella ei laser- tai hybridihitsauksen osalta tapahtunut paikallista 

muodonmuutosta. Ero eri mittapisteiden välillä voidaan selittää mittauksen suoritustapaan 

ja sen tarkkuuteen. Mittaus tehtiin palkin vastakkaisille kyljille ja mittalaite pääsi 

liikkumaan mittauskohdassa helposti. Lisäksi useiden pisteiden kohdalla huomattiin, että 

työntömitan leukoja ei saatu jokaisessa pisteessä tasaisesti kiinni palkkiin ja sopivaa 

mittauskohtaa joutui etsimään enemmän.   

 

Näillä mittaustuloksilla ei kuitenkaan saa todennettua sitä, miten palkki on elänyt 

kokonaisuudessaan esimerkiksi mittapisteiden suhde tuentaan. Otetut mittapisteet ottavat 

kantaa vain miten palkin mitat ovat muuttuneet paikallisesti. Näiden tuloksien perusteella 

ei saada kuvattua sitä, että onko palkin mitat muuttunut suhteessa tuentaan. Tämä johtuu 

siitä, että käytössä ei ollut laitteistoa, jolla tämä olisi voitu todentaa. Jauhekaarihitsatun 

palkin osalta tätä mittausta ei voitu tehdä, koska saatavissa ei ollut tietoja lähtötilanteesta 

eikä myöskään ensimmäisen hitsin jälkeen. Näin ei myöskään saatu vertailtaa tietoa 

jauhekaarihitsattuun palkkiin liittyen 

 



45 

 

6.2 Silmämääräinen tarkastelu 

Kappaleiden silmämääräinen tarkastelu suoritettiin ennen kuin rikkovan aineenkoetuksen 

vaatimat koesauvat irrotettiin sekä tehtyjen makrohieiden perustella. Silmämääräinen 

tarkastus tehtiin standardin SFS-EN ISO 17637 avulla. Standardissa tarkastus on jaoteltu 

kolmeen osaan: liitoksen valmistelu, hitsauksen aikaiseen sekä valmiin hitsin tarkasteluun. 

Liitoksen valmisteluun liittyvät tarkastelut on esitelty aikaisemmissa kappaleissa, joissa 

esiteltiin koekappaleet sekä koejärjestelyt. Hitseistä tarkastellaan vastaavatko ne 

hitsiluokan asettamia vaatimuksia makrohieen avulla. Laserhitsauksessa hitsiluokat sekä 

hitsausvirheiden sallitut rajat on esitetty standardissa SFS-EN ISO 13919-1 ja 

hybridihitsauksen standardissa SFS-EN ISO 12932 (2013). (SFS-EN ISO 17637, 2016, s. 

6.) 

 

Tarkemmassa tarkastelussa tässä tutkimuksessa on laser- ja hybridihitsattu liitos. Kuvassa 

19 on esitetty jauhekaarihitsatun liitoksen hiekuva. Hitsin leveydeksi 2 mm materiaalin 

pinnasta, mitattiin 12,84 mm. Muutosvyöhykkeen leveydeksi tällä kohdalla 2,11 mm. 

Vastaavat leveydet 6 mm materiaalinpinnasta olivat 11,16 mm ja muutosvyöhyke 1,69 

mm.  

 

 

Kuva 19. Jauhekaarihitsatun liitoksen makrohiekuva. 

 

6.2.1 Laser-MAG-hybridihitsattu liitos 

Kuvassa 20 on esitetty kuvat ensimmäisestä (1) ja toisesta (2) hybridihitsistä. Ylemmät 

kuvat ovat hitsien pinnasta (a) ja alemmat (b) ovat kuva hitsin juuresta. Kuten pinnan 

puoleisista kuvista huomaa, hybridihitsauksessa muodostuneet roiskeet ovat vähäiset. Hitsi 

oli liitoksen matkalta tasainen eikä vaihtelua ollut havaittavissa. Silloitushitsien 
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kohdallakaan hitsissä ei tapahtunut muutoksia. Kuvassa 2.a voi nähdä kahdelle viivalla 

merkityn silloitushitsin paikan. Juuren puoleisista kuvista roiskeita näkyy kuvassa 2.b, 

mutta nämäkin ovat vähäisiä. Juuren osaltakin pinta oli samanlainen koko liitoksen 

matkalta. Hybridihitsauksen aikana kipinäsuihku palkin sisällä kuitenkin oli suurta. Jos 

palkin sisäpuolta ei olisi suojattu hitsauksen aikana, olisi palkkien sisäpuoli ollut 

roiskeiden täyttämä. 

 

 

Kuva 20. Hybridihitsien kuvat a) pinnan ja b) juuren puolelta. 

 

Kuvassa 21 on hybridihitsatun liitoksen hiekuva. Hitsin ja HAZ:n leveydet mitattiin 2 ja 6 

mm kohdalta materiaalinpinnasta. 2 mm kohdalla hitsin leveys on 3,7 mm ja 

muutosvyöhyke 1,26 mm. Vastaavat leveydet 6 mm kohdalla ovat 1,33 mm ja 0,73 mm 

Standardin SFS-EN 12932 (2013) mukaisen tarkastelun tuloksen ovat liitteessä 2. Tehtyjen 

tarkastelujen perusteella hybridiliitos yltää B-luokkaan jokaisella tarkastellun kohdan 

mukaan. 
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Kuva 21. Hybridihitsatun liitoksen makrohiekuva. 

 

6.2.2 Laserhitsattu liitos 

Kuvassa 22 on pinta ja juurikuvat laserhitsattujen liitoksien osalta. Kuten pinnan 

puoleisista (a) kuvista huomaa, laserhitsauksen osalta prosessi on ollut epävakaampi. 

Pinnalla on paljon roiskeita, hitsin reuna ei ole tasainen ja hitsin on vajaa. Roiskeet 

pääsääntöisesti painottuivat hitsin toiselle puolelle. Suurin vaikutus roiskeiden suuntaan oli 

plasmapuhalluksella, joka oli 0,50 mm korkeudella materiaalin pinnasta. Roiskeet 

painottuivat sille puolelle jonne puhallus oli suunnattu. Juuren puolelta hitsi kuitenkin oli 

liitoksen matkalta samanlainen. 

 

 

Kuva 22 Laserhitsien kuvat a) pinnan ja b) juuren puolelta. 
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Kuvassa 23 on esitetty laserhitsin makrohie. Hitsin ja muutosvyöhykkeen leveydet 

mitattiin 2 ja 6 mm kohdalta materiaalin pinnasta mitattuna. 2 mm kohdalla hitsin leveys 

oli 3,79 mm ja muutosvyöhyke 0,84 mm. 6 mm kohdalla hitsin leveys on 2,53 mm. ja 

muutosvyöhyke 1,05 mm. Hieen avulla tehdyn tarkastelun mukaan lukuun ottamatta 

vajaasta kuvusta muodostuvia virheitä, muut kohdat tarkastuksessa ylsivät hitsausluokka 

B:n. Hitsi oli vajaa 0,74 mm, joka yltää D-luokan hitsin rajaan. Vajaan hitsin takia 

liitoksessa ei voitu arvioida reunahaavaa eikä korkeaa kupua.  

 

 

Kuva 23. Laserhitsatun liitoksen makrohiekuva. 

 

6.3 Kovuuskokeet 

Vickers kovuuskokeet toteutettiin standardin SFS-EN ISO 9015-1 mukaisesti. Jokaisesta 

hitsiliitoksesta otettiin kaksi mittausriviä, toinen pinnan ja toinen juuren puolelta. 

Kaarihitsatun ja hybridihitsatun liitoksen osalta menetelmäkokeen suurin sallittu kovuus on 

380 HV10. Laserhitsauksen osalta maksimikovuuden arvo määritellään 

suunnitteluvaiheessa tuotestandardin avulla. Tässä tutkimuksessa laserhitsatun liitoksen 

kovuusarvojen ylärajaksi valittiin sama kuin jauhekaari- ja hybridihitsatunliitoksen arvo. 

(SFS-EN ISO 15614-1 2002, s. 32; SFS-EN ISO 15614-14, 2013, s. 16; SFS-EN ISO 

15614-11, 2002, s. 19.) 

 

Mittauspöytäkirjat kovuusmittauksen tulokset hitsattujen liitoksen osalta on esitetty 

liitteessä 3. Kuvassa 24 on esitetty jauhekaarihitsatun liitoksen kovuusmittauksen tulokset 

hitsin pinnasta ja juuresta. Mittauspisteiden siirtyessä perusmateriaalista 

muutosvyöhykkeelle ja hitsiin kovuus tippuu perusmateriaalin kovuuteen nähden 60-
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88HV. Jokaisen liitoksen kovuuden kuvaajissa on esitetty katkoviivalla raja, jossa 

mittapisteet siirtyvät perusmateriaalista muutosvyöhykkeelle. 

 

 

Kuva 24. Jauhekaarihitsatun liitoksen kovuus hitsin a) pinnasta ja b) juuresta.  

 

Kuvissa 25 ja 26 on esitetty mittaustulokset hybridi- ja laserhitsin osalta. Kuten kuvaajista 

huomaa, näitten osalta kovuuden vaihteluja on enemmän mittapisteiden siirtyessä 

muutosvyöhykkeelle ja hitsiin. Tuloksista huomaa, että perusmateriaalin arvot vaihtelevat 

liitettyjen kappaleiden välillä. Tästä voi päätellä, että hitsatut kappaleet on valmistettu 

useammasta sulatuserästä, joka voisi aiheuttaa tämän vaihtelun. Perusmateriaalien kovuus 

arvot poikkesivat toisistaan noin 25 HV. 

 

Hybridihitsatussa liitoksessa kovuudet nousevat pinnan puoleisissa mittauksissa 

muutosvyöhykkeen kohdalla. Kovuus kasvaa perusmateriaaliin 13 HV verran. Kovuuden 

alentumiset 1-43 HV. Juuren puolella ei vuorostaan ole kovuuden nousuja liitoksen 

kohdalla vaan kovuuden taso laskee perusmateriaaliin nähden 17-42 HV:ta. 

 

 

Kuva 25. Hybridihitsatun liitoksen kovuusmittaustulokset hitsin a) pinnasta ja b) juuresta. 
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Laserhitsatun liiton pinnan puolella kovuus madaltuu perusaineeseen nähden. Pinnan 

puoleisissa mittauksissa kovuus alenee 31-36 HV. Juuren puolella muutosvyöhykkeen 

kovuus kasvaa perusmateriaaliin nähden ja toisella puolella laskee saman verran kuin 

pinnan puolella. Hitsin kohdalla kovuus on lähellä perusmateriaalin kovuutta.  

 

Kuva 26. Laserhitsatun liitoksen kovuusmittauksen tulokset hitsin a) pinnasta ja b) 

juuresta. 

 

Kuten teoria osuudessa kävi ilmi, yleinen olettamus oli, että liitoksen kovuudet olisivat 

nousseet liiallisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt minkään liitoksen osalta ja jokaisen 

liitoksen kovuudet olivat alle sallitun maksimi kovuuden. Laser- ja hybridihitsatun 

liitoksen osalta kovuuden vaihteluja on enemmän. Hitsattaessa ultralujia teräksiä yksi 

yleisestä ongelmasta oli muutosvyöhykkeen pehmeneminen. Näiden liitoksien osalta tätä 

ilmiotä ei ilmennyt. Kovuuden alentumista perusaineeseen verrattuna esiintyi koko 

liitoksen alalla..  

 

6.4 Vetokokeet 

Vetokokeiden koekappaleiden ja itse kokeet suoritettiin standardin SFS-EN ISO 4136 

mukaisesti. Vetokokeiden osalta vaaditaan 2 koesauvaa. Tässä tutkimuksessa vetokokeita 

tehtiin 5 kappaletta kutakin hitsausprosessia kohti. Hybridi- ja jauhekaarihitsatun liitoksen 

osalta vetosauvojen murtolujuuden tulee täyttää perusmateriaalille asetettu 

vähimmäisvaatimus, ellei toisin määritellä. Strenx 700 MC Plus:n murtolujuus (Rm) on 750 

MPa. Laserhitsatun liitoksen osalta riittävä murtolujuus määritellään käyttökohteen 

mukaan, jotta hitsausluokassa ylletään C tai B luokkaan. (SFS-EN ISO 15614-1.2002. s. 

28; SFS-EN ISO 15614-11, 2002, s. 19; SFS-EN ISO 15614-14, 2013, s. 14.) 
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Mittauspöytäkirjat vetokokeista löytyvät liitteistä 4-6. Taulukossa 6 on esitetty 

vetokokeissa saavutetut murtolujuudet. Kuten tuloksista voi nähdä jauhekaarihitsauksessa 

tulokset ovat alhaisimmat. Vetokokeissa saadut murtolujuudet eivät yltäneet 

perusmateriaalin murtolujuuteen. Jauhekaarihitsatuissa vetosauvat murtuivat hitsistä (kuva 

27) 

 

Taulukko 6. Vetokokeissa saavuttujen murtolujuuksien arvot. 

  Murtolujuus Rm (MPA) 

Vetosauva Jauhekaari Hybridi Laser 

1 696 815 775 

2 694 826 777 

3 694 827 778 

4 698 828 775 

5 691 827 776 

 

 

Kuva 27. Jauhekaarihitsin vetokoe (kuvat pinnan puolella). 

 

Laser- ja hybridihitsattujen liitoksen osalta murtolujuudet ylittävät perusmateriaalin 

murtolujuuden. Näissä liitoksissa vetosauvat murtuivat muutosvyöhykkeeltä (kuva 28 ja 

29). Näiden hitsien kohdalla on nähtävissä, että muutosvyöhykkeelle muodostuu heikoin 

kohta.  

 



52 

 

 

Kuva 28. Hybridihitsin vetokoe (kuvat pinnan puolelta). 

 

 

Kuva 29. Laserhitsin vetokoe (kuvat pinnan puolelta). 

 

6.5 Iskukokeet 

Kaarihitsauksen koekappaleiden testauksen mukaisesti iskusitkeyskokeesta tulee tehdä 2 

koesarjaa, kun materiaalipaksuus ylittää 12 mm sekä vaatimus iskusitkeydelle on asetettu. 

Tästä alhaisemmille materiaalipaksuuksille tarve iskusitkeyden tekoon asettaa 

tuotestandardit. Näistä kahdesta koesarjasta toinen tehdään hitsiaineelta ja toinen 

muutosvyöhykkeeltä. Hybridihitsauksen osalta vaatimukset kokeen tekemiseen ovat samat 

kuin kaarihitsauksessa. Laserhitsauksessa puolestaan iskusitkeyskokeet vaaditaan 

tavoiteltaessa B-luokan hitsiä. Laserhitsatun liitoksen osalta iskusitkeyskokeet ovat 

merkityksellisiä silloin, kun perusaineella on määritelty lujuus tai tuotestandardi vaatii 

tämän. (SFS EN ISO 15614-1 2012, s. 12; SFS-EN ISO 15614-11, 2002, s. 12.) 

 

Koesauvat valmistettiin kaarihitsauksen standardin mukaisesti. Koesauvoista yksi sarja 

tehtiin hitsin keskeltä, joka on tyypiltään VWT 0/0, sekä yksi sarja muutosvyöhykkeeltä 
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tyypiltään VHT 2/0. Näissä ensimmäinen kirjaimella eli V:llä tarkoitetaan Charpy lovea ja 

viimeisellä eli T:llä sitä, että lovi tehdään läpi paksuuden. Keskimmäiset kirjaimet 

tarkoittavat loven sijaintia eli W on hitsin keskellä ja H muutosvyöhykkeellä. Numeroilla 

kerrotaan loven sijainti. Kuvassa 30 on esitetty nämä koesauvatyypit. (SFS EN ISO 15614-

1 2012, s. 30.) 

 

 

Kuva 30. Valmistetut iskukoesauva tyypit VWT (hitsin keskeltä) ja VHT 

(muutosvyöhykkeeltä). VHT:ssa mitta a on mitta sularajalta (SFS-EN ISO 9016 2012, s. 

12). 

 

Standardin vaatimus on, että kustakin kohdasta otetaan 3 koesauvaa. Koesauvat olivat 

paksuudeltaan 7,5 mm. Kaari- ja hybridihitsauksen osalta iskuenergian tulee täyttää 

materiaalistandardin määritelmä, ellei toisin ole määritelty tuotestandardissa. Kullekin 

iskusarjalle lasketaan keskiarvo iskuenergialla. Tästä keskiarvosta yksittäinen iskuenergian 

arvo ei saa olla pienempi kuin 70 %. Laserhitsin osalta hyväksyttävä taso määritellään 

erikseen, mutta näissä tutkimuksissa iskuenergian arvon tulee täyttää samat vaatimukset 

kuin jauhekaari- ja hybridiliitoksen. Tutkimuksessa käytetylle materiaalille ei ole 

määritelty minimi iskusitkeyttä huoneenlämmössä. (SFS-EN ISO 15614-1 2012. s. 30; 

SFS-EN ISO 15614-11, 2002, s. 19.) 

 

Jokaisesta hitsistä valmistettiin nämä yllä mainitut kaksi sarjaa, jotka sisälsivät 4 

iskukoesauvaa. Koelaitteiston alkupotentiaalienergia oli 150 J. Tulokset näistä kokeista 

löytyvät liitteestä 7. Isketyistä sauvoista yhtä lukuun ottamatta murtuivat epätäydellisesti. 

Standardin mukaan iskuenergia tulisi ilmoittaa vain niiden sauvojen osalta, jotka murtuvat 

kokonaan.  Jauhekaarihitsatun VWT-sauvoista viimeinen murtui täydellisesti.  
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6.6 Poikittainen taivutuskoe 

Taivutuskoe suoritettiin standardin SFS-EN ISO 5173 mukaisesti. Ainepaksuuden ollessa 

alle 12 mm, taivutuskoe tehdään kahdelle juuritaivutus- ja pintataivutussauvalle. 

Juuritaivutuksessa veto kohdistuu hitsin pintaan ja vastaavasti pintapuolisessa veto 

kohdistuu juuren puolelle. Eri hitsausmenetelmien kesken tämän kokeen osalta kaikilla on 

sama hyväksymisraja. Koesauvoja taivutetaan 180°. Kokeessa sauvoihin ei saa tulla yli 3 

mm suuruisia vikoja. (SFS-EN ISO 15614-1 2002. s. 30.) 

 

Kuvassa 31 on taivutuskokeiden tulokset jauhekaarihitsatun liitoksen osalta. 

Jauhekaariliitoksen sauvat taipuivat ilman vaurioita (kuva 31). Laitteiston takia 

taivuttaminen ei onnistunut täyttä 180°. Taivutuskulma jauhekaaren osalta kummankin 

sauvatyypin kohdalla olivat arviolta 120 astetta.  

 

 

Kuva 31. Jauhekaarihitsin taivutussauvat. 

 

Kuvassa 32 ja 33 on esitetty taivutussauvat hybridi- ja laserhitsatun liitoksen osalta. 

Juuripuoliset sauvat eivät kestäneet kummankaan liitoksen osalta taivutusta. Kummatkin 

koesauvat repesivät hitsin vierestä.  Näiden sauvojen osalta taivutus pysäytettiin siinä 

vaiheessa, kun sauva vaurioitui, jotta taivutuskulma saataisiin arvioitua. Hybridissä 

taivutuskulma oli 78 ja 96 astetta. Pintapuolisen taivutuksen osalta taivutus tehtiin 

kokonaan eli noin 120 astetta, koska kokeen aikana ei ollut selkeästi havaittavissa, missä 

vaiheessa koesauva vaurioitui. Laserhitsissä juuren puolelle tuli repeämät hitsin molemmin 
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puolin hitsiä. Repeämät eivät yltäneet koko materiaalipaksuuden läpi. Hybridihitsin osalta 

vauriot olivat pienemmät. Toisen sauvan osalta hitsin viereen tuli pieni repeämä, joka ylsi 

koko koesauvan leveyden.  

 

 

Kuva 32. Hybridihitsin taivutus. 

 

 

Kuva 303. Laserhitsin taivutus. 

 

Jauhekaarihitsien kokeiden osalta kuvista näkee, että hitsissä tapahtuu muodonmuutosta 

kokeen aikana. Laser- ja hybridihitsin osalta tätä ei kuitenkaan ole havaittavissa. 

Juurenpuoleisissa taivutussauvoissa sauvat ovat katkenneet, eikä muodonmuutosta ole 

havaittavissa. Pintapuoleisissa sauvoissa kuitenkin näkee, että muodonmuutosta on 

tapahtunut. Tämä kuitenkin on luultavasti kohdistunut hitsin kapeuden vuoksi pelkästään 

perusmateriaaliin.   
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

Tätä tutkimusta edelsi parametrien haku. Tämän vaiheen tuloksena havaittiin, että 

kyseiselle materiaalille oli pieni parametri – ikkuna, minkä sisällä muutoksia voitiin tehdä. 

Laserhitsauksen osalta ei löydetty tavoiteltua tasoa, kuten varsinkin silmämääräisistä 

kokeista on havaittavissa. Parametri-ikkunan kapeus oli havaittavissa siitä, että pienellä 

parametrimuutoksella esimerkiksi hitsausnopeuden alentamisella, ei saavutettu enää 

tunkeumaa tai koko hitsin matkalta oli valumia. Pienellä tehon nostolla vuorostaan oli se 

vaikutus, että prosessi muuttui leikkaukseksi. Fokuspisteen sijainnilla oli suurin vaikutus 

syntyvien roiskeiden määrään. Hitsatun materiaalin osalta parametrit toimivat niin 

puhalletulla kuin peitatulla pinnalla samalla tavalla.  

 

Koekappaleiden muodonmuutoksia todennettiin mittaamalla koekappaleet silloitettuna 

sekä hitsauksien jälkeen. Näissä mittauksissa muodonmuutoksia ei todettu. Nämä 

mittaukset kuitenkin kohdentuivat paikallisiin muutoksiin, eikä vertailtavia tuloksia 

jauhekaarihitsattuun palkkiin ollut saatavissa. Jotta hitsauksen aikaiset muodonmuutokset 

saataisiin todennettua, tulisi mittauksissa huomioida myös mittapisteiden suhde 

mittauskoordinaatistoon. Lisäksi mittaustulosten vertailu tulisi tehdä myös 

jauhekaarihitsattavaan tuotteeseen, jotta eri hitsausprosesseja voidaan vertailla keskenään 

tämän osalta.  

 

Tehdyille liitoksille tehtiin menetelmäkokeen vaatimuksia mukaillen kokeita. 

Silmämääräinen tarkastelu tehtiin liitoksille hitsausprosessien hitsausluokkien mukaisesti. 

Tarkempi tarkastelu tehtiin laser- ja hybridiliitoksen osalta. Näistä hybridiliitos ylsi 

kaikissa tarkastelukohteissa B-luokkaan. Laserhitsi vuorostaan ylsi muissa paitsi vajaan 

kuvun osalta luokkaan B. Laserhitsauksessa parametrien määritykseen ei ollut riittävästi 

aikaa, jotta kupu olisi saatu nostettua B-luokan edellyttämälle tasolle. Tässä tutkimuksessa 

käytetyt parametrit olivat parhaat, jotka löydettiin. Ongelmana laserhitsauksessa oli, että 

pienilläkin parametrien muutoksilla, hitsaus epäonnistui. Kun parametreja muokattiin 

valituista, tuloksena oli joko valumia tai prosessi muuttui leikkaukseksi.  
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Kovuusmittauksissa ja vetokokeissa päästiin standardien hyväksymään tasoon. Kovuuden 

osalta arvot eivät nousseet yli sallitun kovuusarvon. Kovuuden nousut liitoksissa olivat 

pieniä. Liitoksen alueella kovuuden arvot laskivat perusaineen arvoihin verrattuna. 

Vetokokeiden osalta laser- ja hybridihitsin osalta saavutettiin materiaalille määritelty 

murtolujuus. Näissä sauvoissa murtuminen tapahtui muutosvyöhykkeellä. Jauhekaarihitsin 

murtolujuus ei yltänyt materiaalin murtolujuuteen. Näissä sauvoissa murtuminen tapahtui 

hitsin keskeltä.  

 

Iskusitkeyskokeet toteutettiin huoneenlämmössä. Huoneenlämpötilalle ei kuitenkaan 

löytynyt materiaalille asetettua minimi vaatimusta. Standardien mukaiset määritykset 

olivat -40 asteeseen. Lisäksi laitteiston iskuenergia ei ollut riittävä iskemään koesauvoja 

täydellisesti. Joten nämä kokeet tulisi uusia toisella lämpötilalle, jolle minimi-iskusitkeys 

on luvattu. Lisäksi kokeet tulisi suorittaa laitteistolla, jolla iskuenergia riittää rikkomaan 

kappaleet täydellisesti. Toisena vaihtoehtona on tehdä koesauvoista kapeampi, joiden 

murtamiseen käytetyn laitteiston iskuenergia riittää.  

 

Taivutuskokeiden osalta hyväksytty tulos saavutettiin ainoastaan jauhekaarella hitsattujen 

koekappaleiden osalta. Sekä juuren- että pinnanpuoliset taipuivat maksimimäärän ilman 

vaurioita. Huomiona kuitenkin laitteiston rajoitus, jossa taivutus ei onnistunut täyttä 180 

astetta. Laser- ja hybridihitsien osalta taivutus ei onnistunut koesauvoissa ilman vaurioita 

koesauvan pinnassa. Varsinkin taivutettaessa juuren puolelta vaurio havaittiin jo aikaisessa 

vaiheessa taivutusta. Vauriot taivutuksissa tulivat muutosvyöhykkeelle.  Pinnan puoleisissa 

taivutus kuitenkin kohdistui perusmateriaaliin hitsin kapeuden takia ja näin taivutus 

onnistui pidemmälle.  

 

Kuten tuloksista voi havaita, laser- ja hybridihitsien kohdalla muutosvyöhykkeestä 

muodostui liitoksien heikoin kohta. Vaikka muutosvyöhykkeellä kovuus ei noussutkaan tai 

laskenutkaan huomattavasti perusmateriaaliin nähden, on tälle vyöhykkeelle muodostunut 

mahdollisesti hauraampi martensiittinen rakenne, kun tuloksia peilaa teoriaan.  

Kovuusmittauksissa on huomattava, että mittapisteiden väli on standardin mukainen. 

Laser- ja hybridihitsien vyöhykkeet ovat kapeammat kuin perinteisillä hitsausmenetelmillä, 

joten muutosvyöhykkeellä muodostunut heikko alue on voinut jäädä mittauksien 

ulkopuolelle.  
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Tuloksien mukaan suurimmat ongelmat olivat taivutuksessa sekä laserhitsin ulkonäössä. 

Muitten kokeiden osalta tulokset olivat hyväksyttyjä ja vastaavia tai parempia 

jauhekaarihitsiin verrattuna, joten näillä prosesseilla on mahdollista saavuttaa ainakin 

vastaavat liitoksen ominaisuudet. Laserhitsauksen osalta parametrien määritystä tulisi 

jatkaa ja selvittää, mistä materiaalin herkkä käyttäytyminen johtuu ja miten nämä ongelmat 

on ylitettävissä. Kuten laserhitsien kuvista näkyy, hitsi on melko leveä laserhitsiksi. Tällöin 

hitsisula on suuri ja sen hallittavuus on vaikeampi. Vaaka-asennossa hitsisulan hallinta 

voisi olla helpompaa, eikä hitsi tippuisi niin paljoa.  

 

Tutkimuksissa laserhitsausprosesseilla tulokset olivat jokaisen kokeen osalta tasaiset. 

Hitsin mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi parametreja ja niiden vaikutusta tulisi 

tutkia lisää. Tämän tutkimuksen alkaessa käytetyllä hitsaussolulla ei ollut tehty vielä paljoa 

tutkimusta siitä, miten prosessi käyttäytyy eri tilanteissa ja miten parametrit vaikuttavat eri 

tilanteissa. Apuna käytettyjen aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella havaittiin, että 

muutos laitteistossa esimerkiksi kuidun paksuudessa vaikuttaa prosessiin, joten aiemmin 

tehdyistä tutkimuksista ei ollut apua. Kun näiden hitsien mekaaniset ominaisuudet saadaan 

sallituille tasoille, voidaan hitsausprosesseja vertailla keskenään perusteellisemmin.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten laser- ja hybridihitsausprosessit 

vaikuttavat hitsattavan tuotteen laatuun sekä mitä etuja näillä hitsausprosesseilla voidaan 

saavuttaa perinteisiin hitsausmenetelmiin verrattuna. Tutkimus toteutettiin hitsaamalla 

koekappaleita, joille tehtiin erinäisiä kokeita.  

 

Laserhitsausprosessit eivät ole kovin yleisiä ja yksi tähän johtanut syy on tutkimustiedon 

puute. Lisäksi tutkimusta tehdessä havaittiin, että tehdyistä tutkimuksista ja teoriapohjasta 

eivät käsittele kuitulaserhitsausta. Laserhitsausprosessien etuihin lukeutuu muun muassa 

pieni lämmöntuonti ja suuri hitsausnopeus. Suuremmalla hitsausnopeudella tuotteen 

läpäisyaikaa on mahdollista lyhentää ja kasvattaa tuotannon kapasiteettia. Pienen 

lämmöntuonnin ansiosta vuorostaan hitsauksen muodonmuutokset ovat pienet. Tämä 

mahdollistaa tuotteiden optimoinnin, uusien liitosmahdollisuuksien kautta. Uusien 

suunnittelumahdollisuuksien lisäksi jälkityöstön tarve kasvaa, hitsatun tuotteen tarkkuuden 

kasvaessa.  

 

Laserhitsausprosessien toleranssivaatimukset ovat kuitenkin tiukemmat, kuin perinteisillä 

hitsausprosesseilla. Laserhitsaukseen kuitenkin riittää laserleikattu railopinta, joten osien 

valmistusmenetelmää ei välttämättä tarvitse muuttaa nykyisestä. Osien tarkkuuden lisäksi, 

huomiota on kiinnitettävä myös kiinnitykseen, jolla varmistetaan, ettei liitos pääse elämään 

hitsauksen aikana. Tarkat osat ja hyvä kiinnitys kuitenkin takaavat, että hitsaus onnistuu.  

 

Tässä tutkimuksessa laserhitsausprosesseille liitokset eivät läpäisseet kaikkia 

menetelmäkokeiden kohtia, joista esimerkkinä poikittainen taivutuskoe. Hitsien vetolujuus 

ylitti perusmateriaalille määritellyn murtolujuuden eivätkä kovuuden arvot nousseet 

liiallisesti. Tutkimusta kuitenkin tarvitaan vielä tarkentamaan, miten prosesseja voidaan 

hallita ja mikä aiheuttaa varsinkin perusmateriaalin herkän käyttäytymisen. 
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LIITE 1, 1 

Mittauspöytäkirjat laser- ja laser-MAG-hyridihitsautuista palkeista. 

 

Taulukko 1. Laser-MAG-hybridihitsatun koekappaleen mittaustulokset silloituksen sekä 

tehtyjen hitsien jälkeen. 

 Mittaustulos (mm) 

Mittauspiste Silloitettu palkki 1. Hitsin jälkeen 2. Hitsin jälkeen 

1-1 30,20 30,19 30,12 

1-2 30,05 30,07 30,07 

1-3 20,15 20,14 20,13 

1-4 – * – * – * 

1-5 – * – * – * 

1-6 20,20 20,21 20,19 

2-1 30,38 30,33 30,34 

2-2 30,28 30,26 30,27 

2-3 20,30 20,01 20,00 

2-4 – * – * – * 

2-5 – * – * – * 

2-6 20,10 20,06 20,07 

3-1 30,32 30,33 30,33 

3-2 30,21 30,23 30,28 

3-3 20,01 20,01 20,00 

3-4 – * – * – * 

3-5 – * – * – * 

3-6 20,16 20,05 20,07 

4-1 30,19 30,19 30,19 

4-2 30,07 30,09 30,08 

4-3 20,19 20,23 20,18 

4-4 – * – * – * 

4-5 – * – * – * 

4-6 20,18 20,23 20,17 

*  Mittaus kyseisessä mittapisteessä ei onnistunut 
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Taulukko 2. Laserhitsatun koekappaleen mittaustulokset silloituksen sekä tehtyjen hitsien 

jälkeen. 

 Mittaustulos (mm) 

Mittauspiste Silloitettu palkki 1. Hitsin jälkeen 2. Hitsin jälkeen 

1-1 30,06 30,06 30,08 

1-2 30,15 30,15 30,12 

1-3 20,27 20,22 20,20 

1-4 – * – * – * 

1-5 – * – * – * 

1-6 20,27 20,20 20,21 

2-1 30,13 30,23 30,22 

2-2 30,30 30,24 30,22 

2-3 20,07 20,27 20,06 

2-4 – * – * – * 

2-5 – * – * – * 

2-6 20,06 20,08 20,09 

3-1 30,23 30,22 30,20 

3-2 30,25 30,23 30,25 

3-3 20,07 20,06 20,06 

3-4 – * – * – * 

3-5 – * – * – * 

3-6 20,06 20,08 20,10 

4-1 30,16 30,08 30,08 

4-2 30,16 30,11 30,16 

4-3 20,15 20,17 20,20 

4-4 – * – * – * 

4-5 – * – * – * 

4-6 20,27 20,20 20,20 

 

*  Mittaus kyseisessä mittapisteessä ei onnistunut 
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Silmämääräinen tarkastelu 

 

* Koehitsin saavuttama hitsausluokka 

– Hitsissä ei ollut havaittavissa tätä hitsausvirhettä 

 

Taulukko 1. Hybridihitsatun liitoksen hitsausvirheiden rajat eri hitsausluokalle (SFS EN-

ISO 12932 2013. s.5–18). 

  Hitsausvirheiden rajat eri hitsausluokalle 

(mm) 

Tulos 

hitsissä 

(mm) Nro Hitsausvirhe D C B 

100 Halkeama Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu* - 

104 Kraaterihalkeama Sallittu Ei sallittu Ei sallittu* - 

2017 Pintahuokonen 2,40 1,60 Ei sallittu* - 

2025 Avoin imuontelo 1,60 0,80 Ei sallittu* - 

401 Liitosvirhe (+railon 

kyljessä ja juuressa) 

Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu* - 

4021 Vajaa hitsautumis-

syvyys juuressa 

1,00 Ei sallittu Ei sallittu* - 

5011 Jatkuva reunahaava 1,00 0,50 0,40 * - 

5013 Juuren puoleinen 

reunahaava 

1,00 0,50 0,40 *  

502 Korkea kupu 2,22 

 

1,73 1,48 * 0,08 

504 Korkea juurikupu 1,21 1,13 1,06 * 0,21 

5061 Valuma 0,97 Ei sallittu Ei sallittu* - 

509 

511 

Vajonnut hitsi 

Vajaa kupu 

2,00 0,80 0,40 * 

 

- 

510 Läpivalunut hitsi Ei sallittu  Ei sallittu Ei sallittu* - 

515 Vajaa juuri 2,00 1,00 0,50 * - 

516 Huokoisuus juuressa Paikallisesti 

sallittu 

Ei sallittu Ei sallittu* - 

602 Roiskeet Hyväksyntä riippuu käyttökohteesta  

2024 Imuontelo 1,60  Ei sallittu Ei sallittu* - 

507 Levyjen tasomainen 

sovitusvirhe 

2,00 1,20  0,80 * 0,22 

508 Sovitusvirhe 

(kulma) 

≤ 4° ≤ 2° ≤ 1° * max. 1° 
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Taulukko 2. Laserhitsatun liitoksen hitsausvirheiden rajat eri hitsausluokalle (SFS EN-ISO 

13919-1 s.6–12). 

  
Hitsausvirheiden rajat eri 

hitsausluokalle (mm) 

Tulos 

hitsissä 

(mm) 

 Hitsausvirhe D C B  

100 Halkeama Ei Sallittu Ei sallittu Ei sallittu* - 

104 Kraaterihalkeama Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu* - 

200 Huokoisuus 4,00 3,00 2,00* - 

2013 

2014 

Huokosryhmä 

Huokosjono 
4,00 3,00 2,00* 

- 

202 

2024 

Kutistumisontelo 

Avoin imuontelo 
4,00 3,00 2,00* 

- 

401 Liitosvirhe (railon 

kyljessä, hitsin juuressa) 
1,00 Ei sallittu Ei Sallittu* 

- 

402 Vajaa 

hitsautumissyvyys 

juuressa 

1,00 Ei sallittu Ei Sallittu* 

- 

5011 Jatkuva reunahaava 1,00* 0,50 0,40  - a) 

502 Korkea kupu 2,60 1,80 0,24 - a) 

504 Korkea juurikupu 2,60 1,80 1,40* 0,53 

507 Tasomainen 

sovitusvirhe 

2,00 1,20 0,80* 0,21  

511 Vajaa kupu 1,00* 0,50 0,50 0,74 

515 

5013 

Vajaa juuri 

Juurenpuoleinen 

reunahaava 

1,00 0,50 0,50 

- 

602 Roiskeet Hyväksyntä riippuu käyttökohteesta  

 

a) Koko hitsin matkalla oli vajaa kupu 
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Kovuusmittauspöytäkirjat 

 

Taulukko1. Jauhekaarihitsatun liitoksen kovuudet mittauspisteissä. 

 Kovuus (HV10) 

Mittauspiste Pinta Juuri 

1 310 290 

2 293 298 

3 230 294 

4 220 227 

5 230 211 

6 232 221 

7 239 225 

8 234 221 

9 230 230 

10 233 232 

11 232 232 

12 231 230 

13 238 233 

14 231 230 

15 233 226 

16 238 229 

17 235 231 

18 233 237 

19 234 226 

20 234 220 

21 230 218 

22 207 207 

23 220 219 

24 292 287 

25 293 294 

26 295 294 
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Taulukko 2. Laser-MAG-hybridihitsatun liitoksen kovuudet mittauspisteissä. 

  Kovuus (HV10) 

Mittauspiste Pinta Juuri 

1 298 297 

2 297 296 

3 298 297 

4 311 291 

5 275 274 

6 297 273 

7 283 280 

8 310 255 

9 254 271 

10 272 272 

11 272 272 

12 270 271 

 

Taulukko 3. Laserhitsatun liitoksen kovuudet mittauspisteissä. 

  Kovuus (HV10) 

Mittauspiste Pinta Juuri 

1 296 273 

2 297 270 

3 297 280 

4 300 287 

5 300 289 

6 261 306 

7 260 260 

8 287 262 

9 249 266 

10 266 269 

11 280 255 

12 280 261 

13 274 267 

14 275 270 

15 273 274 
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Jauhekaarihitsatun liitoksen vetokokeiden tulokset 

 

Kuva 1. Jauhekaaren vetosauva 1. 
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Kuva 2. Jauhekaaren vetosauva 2. 
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Kuva 3. Jauhekaaren vetosauva 3. 
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Kuva 4. Jauhekaaren vetosauva 4. 
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Kuva 5. Jauhekaaren vetosauva 5. 
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Hybridihitsatun liitoksen vetokokeiden tulokset 

 

 

Kuva 1. Hybridin vetokoesauva 1. 
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Kuva 2. Hybridin vetosauva 2. 
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Kuva 3. Hybridin vetosauva 3. 
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Kuva 4. Hybridin vetosauva 4. 
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Kuva 5. Hybridin vetosauva 5. 

 

 



 

 

LIITE 6, 1 

Laserhitsatun liitoksen vetokokeen tulokset 

 

Kuva 1. Laserhitsin vetosauva 1. 
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Kuva 2. Laserhitsin vetosauva 2. 
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Kuva 3. Laserhitsin vetosauva 3. 
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Kuva 4. Laserhitsin vetosauva 4. 
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Kuva 5. Laserhitsin vetosauva 5. 
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Iskukokeen tulokset 

 

Taulukko 7. Jauhekaarihitsatun liitoksen iskusitkeyskokeen tulokset.  

 Iskusitkeysenergia (J) 

Iskusauva nro.  VHT  2/0 -iskusauva VWT 0/0 iskusauva 

1 130 85 

2 93 65 

3 107 80 

4 127 85 * 

Iskuenergian 

keskiarvo (J) 
114,25 78,75 

 

* Koesauva murtui täydellisesti 

 

Kuva 1. Jauhekaari hitsin iskusauvat. 

 

Taulukko 8. Laser-MAG-hybridihitsatun liitoksen iskusikeyskokeen tulokset. 

 Iskusitkeysenergia (J) 

Iskusauva nro.  VHT  2/0 -iskusauva VWT 0/0 iskusauva 

1 90 117 

2 90 117 

3 95 116 

4 90 117 

Iskuenergian 

keskiarvo (J) 
91,25 116,75 
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Kuva  2. Hybridihitsin iskusauvat. 

 

 

Taulukko 9. Laserhitsatun liitoksen iskusitkeyskokeen tulokset. 

 Iskusitkeysenergia (J) 

Iskusauva nro.  VHT  2/0 -iskusauva VWT 0/0 iskusauva 

1 117 134 

2 121 118 

3 115 112 

4 124 110 

Iskuenergian 

keskiarvo (J) 
119,25 118,50 

 

 

Kuva 3. Laserhitsin iskusauvat. 

 


