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Tässä työssä tutkittiin tasakylkisen päätypienahitsin a-mitan ja tilavuuden suhdetta 

hitsausparametreihin. Aineistona käytettiin Timo Penttilän vuonna 2013 tekemän 

diplomityön koekappalejoukkoa. Tämän tutkimuksen tavoite oli määrittää suure nimeltä 

sulaparametri, jonka avulla voidaan laskea tasakylkisen pienahitsin poikkipinta-ala ja a-

mitta hitsausparametrien avulla. Tasakylkisyyden takia hitsin a-mitta on pinta-alan 

neliöjuuri. Sulaparametrille oli ennalta määritetty merkiksi kreikkalainen kirjain ζ (zeetta) ja 

yksiköksi kJ/mm3. Työ suoritettiin tilastollisena tutkimuksena eli Penttilän diplomityön 

koekappaleaineistosta valittiin tähän tutkimukseen soveltuvat kappaleet. Koekappalejoukon 

hiekuvista määritettiin hitsisulan pinta-ala graafisesti SolidWorks 3d-mallinnusohjelmalla ja 

lämmöntuonti laskettiin Penttilän työhönsä dokumentoitujen hitsausparametrien perusteella. 

Lämmöntuonnin ja hitsisulan poikkipinta-alan perusteella sulaparametrille laskettiin 

jokaiselle koekappaleelle likiarvo ja niistä määritettiin keskiarvoksi 0.022 kJ/mm3. 

Sulaparametrin arvoa tarkistettiin approksimoimalla pinta-alat ja a-mitat kaikille 

koekappaleille määritetyn keskiarvon avulla. Virheet olivat maltillisia, joten voitiin todeta 

keskiarvon toimivan tässä vaiheessa riittävällä tarkkuudella. 

 

Tämän työn toinen keskeinen tavoite oli määrittää analyyttinen laskentamalli hitsisulan 

aiheuttamille kutistusvoimille tehollisella a-mitalla. Kalvo- ja taivutusjakaumat määritettiin 

ensiksi numeerisesti ja samoihin arvoihin yritettiin päästä analyyttisesti pinta-ala ja a-mitta 

approksimaatioiden avulla. Laskentamalli saatiin toimivaksi ainakin kalvomaisen jakauman 

osalta. Taivutusjakaumaa tarvitsee vielä tutkia lisää, sillä tämä tutkimus käsittää ainoastaan 

tilanteen, jossa kalvo- ja taivutusjakaumat ovat arvoiltaan yhtä suuria ja jakauman muoto on 

kolmio. 
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In this bachelor’s thesis, the correlation between the throat thickness, volume of weld and 

welding parameters was examined. The research material for this study was obtained from 

the Master’s thesis done by Timo Penttilä in 2013. The aim of this thesis was to determine a 

parameter called ”weld fusion parameter”, which could be used to calculate an estimate of 

throat thickness and volume of weld by knowing only the welding parameters; welding 

current, voltage and torch speed. This study is relevant only to isosceles fillet welds because 

the throat thickness is the square root of the welds cross section area. The weld fusion 

parameter was already denoted with the Greek letter ζ (zeta) and its unit is kJ/mm3. This 

thesis was a statistic study and the study set was selected from the thesis by Penttilä to best 

suit the objective of this thesis. The area of the weld’s cross section was defined by using 

SolidWorks 3d-modelling program and the heat input was calculated by the welding 

parameters based on the documentations in Penttilä’s thesis. The weld fusion parameter was 

calculated individually for each specimen. Then the mean value of all the calculated weld 

fusion parameter values was calculated and it was 0.022 kJ/mm3. The mean value was tested 

for errors by calculating approximations for throat thickness and area of the welds cross 

section for each specimen and comparing it to the original values. The errors were small so 

the mean value could be stated to be precise enough for now. 

 

Another objective of this thesis was to define an analytic calculation model for residual stress 

distribution over the effective throat thickness of the weld. The distributions were first 

calculated numerically and those values were to be reached analytically with the throat 

thickness and cross section area approximations. The model was functioning precise enough 

at least with the membrane distribution but the bending distribution must be studied further 

since this study applies only to a situation where the membrane and bending distributions 

are equal and the form of structural distribution is triangle. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

α Materiaalikohtainen lämpölaajenemiskerroin  [1/°C] 

δ Siirtymä     [mm] 

ε Suhteellinen siirtymä    [%] 

ζ Sulaparametri    [kJ/mm3]  

σs Rakenteellinen jännitys    [MPa] 

σm Kalvojännitys komponentti   [MPa] 

σs Taivutusjännitys komponentti   [MPa] 

a Liitoksen a-mitta     [mm] 

a1 Sulaparametrin avulla laskettu a-mitan approksimaatio [mm] 

A1 Sulaparametrin avulla laskettu hitsisulan pinta-ala approksimaatio [mm2] 

Aw Liitoksen poikkileikkauksen hitsisulan pinta-ala  [mm2] 

E Kimmokerroin    [GPa] 

Ew Hitsausenergia    [J] 

I Sähkövirta     [A] 

k Terminen hyötysuhde   

L0 Alkuperäinen pituus    [mm] 

ΔL Pituuden muutos    [mm] 

P Hitsausteho     [W] 

Q Liitokseen tuotu lämpöenergia   [kJ/mm] 

U Hitsausjännite    [V] 

ΔT Lämpötilan muutos    [°C] 

v Polttimen kuljetusnopeus    [mm/s] 

MAG Metal Active Gas 

PNS Pienimmän neliösumman menetelmä 

WF WiseFusion -kuumakaari 

WFP WiseFusion -pulssikaari 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus tehdään LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion toimeksiantona. 

Teräsrakenteiden laboratorio on valtakunnallisesti merkittävä tekijä teräsrakenteiden ja 

erityisesti vaativien hitsattujen teräsrakenteiden tutkimuksessa. Teräs- ja 

metalliteollisuudessa hitsausliitokset ovat usein tavalla tai toisella välttämättömiä. 

Hitsausliitosten suuren määrän ja niiden välttämättömyyden seurauksena liitosten 

suunnitteluun, valmistamiseen ja tarkistamiseen käytetään valtavasti resursseja. Tämän 

tutkimuksen lähtökohtana on tuottaa yksinkertainen menetelmä hitsausliitoksen a-mitan 

määrittämiseen hitsausparametrien perusteella. Hitsausliitosta suunniteltaessa liitokselle 

määritetään a-mitta, joka tulee saavuttaa liitoksen kantokyvyn takaamiseksi. A-mitan 

suuruus määräytyy liitoksen kuormituksen tyypistä ja suuruudesta. Hitsauksen suurten 

lämpötilojen takia hitsatut kappaleet kutistuvat jäähtyessään, mikä aiheuttaa 

jäännösjännityksiä ja muodonmuutoksia määräytyen rakenteen reunaehdoista ja 

rakenteellisesta jäykkyydestä. Tässä työssä tutkitaan myös hitsauksessa tuodun 

lämpöenergian ja hitsatun kappaleen jäännösjännityksien sekä muodonmuutosten yhteyttä. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Hitsausliitoksen toteutunut a-mitta on ongelmallista todeta rikkomatta liitosta. Riittävä a-

mitta takaa liitoksen suunnitellun kapasiteetin. Liitoksen sekä staattisen että 

väsymiskestävyyden kannalta a-mitta on erittäin tärkeä parametri. Liitoksen tehollista a-

mittaa ei pysty mittaamaan ja varmistamaan rikkomatta liitosta. Ulkoinen a-mitta on 

mitattavissa, mutta se ei välttämättä kuvaa liitoksen tehollista a-mittaa ja sitä kautta liitoksen 

todellista kapasiteettia. Lisäksi insinöörisovelluksille ei ole olemassa yksinkertaista ja 

analyyttistä menetelmää, jolla hitsatun kappaleen lämpölaajenemisesta ja kutistumisesta 

aiheutuneet jäännösjännitykset sekä muodonmuutokset voitaisiin ennustaa luotettavasti 

riittävällä tarkkuudella etukäteen. 

 

1.3 Tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoite on määrittää yhteys hitsausparametrien (virta, jännite, 

kuljetusnopeus) ja sulana olleen materiaalin poikkileikkauksen pinta-alan välille. Tämä 
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yhteys tulee olemaan suure nimeltä ”Sulaparametri” tunnuksenaan pieni kreikkalainen 

kirjain ζ (zeeta). Tutkimus tulee olemaan hyödyllinen kaikelle hitsausteollisuudelle ja sen 

avulla hitsin vaaditun a-mitan saavuttaminen ja siitä varmistuminen tulee helpottumaan.  

 

Tilastollisen analyysin lisäksi määritetään hitsauksessa tuodun lämpöenergian vaikutus 

hitsattaviin kappaleisiin ja varsinkin niiden lämpölaajenemiseen ja kutistumiseen jäähtyessä. 

Jäähtymisestä aiheutuva jäännösjännityksen jakauma tutkitaan yhdellä koekappaleella ja 

ilmiölle pyritään selvittämään analyyttinen laskentamalli.  

 

1.4  Tutkimuskysymykset 

Tämän työn keskeisimmät tutkimuskysymykset: 

- Minkälainen yhteys hitsausparametreilla on hitsisulan pinta-alaan? 

- Kuinka tarkasti tasakylkisen päätypienaliitoksen hitsisulan pinta-ala on laskettavissa 

tietämällä vain hitsausparametrit? 

- Onko hitsauksesta aiheutuneet muodonmuutokset ratkaistavissa analyyttisesti 

hitsausparametrien avulla? 

 

1.5 Tutkimusmetodit 

Tässä tutkimuksessa ei suoriteta erillisiä laboratoriotutkimuksia vaan hyödynnetään Timo 

Penttilän vuonna 2013 tekemän diplomityön ”Eri MAG-hitsausprosessien ja –parametrien 

vaikutus suurlujuusteräksestä valmistetun otsapienahitsin äärikestävyyteen, 

muodonmuutoskykyyn ja vauriomuotoon” hyvin kattavaa koekappaleaineistoa (Penttilä, 

2013). Tutkimus toteutetaan keräämällä Penttilän diplomityön testikappaleaineistosta tähän 

tutkimukseen sopiva testikappalejoukko. Tällä testikappalejoukolla tutkitaan tilastollisesti 

eri hitsausparametreillä hitsattujen kappaleiden poikkileikkaushieistä liitokseen tuodun 

lämpömäärän suhde hitsisulan pinta-alaan ja lasketaan likiarvo sulaparametrille. Sulan pinta-

ala määritetään SolidWorks 3d-mallinnusohjelmistolla ja tuotu lämpö lasketaan 

hitsausparametrien perusteella. 

 

Tasakylkisen päätypienaliitoksen hitsisulan poikkileikkauksen pinta-ala on likimain 

tasakylkisen kolmion muotoinen. Tasakylkisen kolmion korkeus on liitoksen a-mitta, joten 

hitsisulan poikkileikkauksen pinta-ala on likimain a-mitta potenssiin kaksi. Lisäksi tässä 
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työssä tutkitaan liitokseen tuodun lämpöenergian aiheuttamaa jäännösjännityksien 

jakautumista ja kulmavirheiden muodostumista. 

 

1.6 Rajaukset 

Penttilän työn kaikkien testikappaleiden perusaine on Ruukin suorasammutettua S960QC-

suurlujuusterästä. Testiaineisto on hitsattu kolmella eri MAG-prosessilla. Perinteisen 

kuumakaari menetelmän lisäksi Penttilä on tutkinut Kemppi Oy:n WiseFusion -teknologiaa 

sekä kuuma- että pulssikaarihitsauksessa eli tämä tutkimus rajataan koskemaan edellä 

mainittuja kolmea prosessia. Lisäksi tässä tutkimuksessa käsitellään ainoastaan 

yksipalkoisia päätypienahitsejä, joiden a-mitat ovat 3 mm:stä 6,5 mm:iin. Penttilän 

tutkimuksessa on tutkittu myös eri lisäainelankojen vaikutuksia liitoksissa. Lisäaine 

vaikuttaa hitsin tuottavuuteen, joten sen vaikutus hitsisulan pinta-alaan tutkitaan ja 

käsitellään työn myöhemmässä vaiheessa.  

 

Testikappaleet on hitsattu eri MAG-prosesseilla, mutta tutkimus ei varsinaisesti ota kantaa 

siihen millä tavalla hitsaukseen vaadittava lämpöenergia on tuotettu ja siirretty 

kappaleeseen. Tutkimuksen painotus on tasakylkisissä hitseissä ja hitsaus on suoritettu 45 

asteen kulmassa. Luotettavuuden lisäämiseksi testikappalejoukkoon on otettu myös 

erikylkisiä liitoksia, joiden hitsauskulma on 55 astetta. Erikylkiset hitsit ovat mukana siksi 

että voidaan tutkia erikylkisyyden vaikutusta sulan materiaalin pinta-alaan. On otettava 

huomioon, ettei erikylkisen hitsin a-mittaa voi suoraan laskea pienan pinta-alasta.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Tässä luvussa käsitellään hitsaukseen vaaditun lämpöenergian tärkeyttä ja sen 

ominaisuuksia sekä osuutta hitsauksesta aiheutuneisiin haitallisiin ilmiöihin. Lisäksi tässä 

luvussa selvitetään analyyttisen laskentamallin periaate hitsin jäännösjännityksien 

jakautumiselle teholliselle a-mitalle ja kulmavetäymän muodostumiselle. 

 

2.1 Lämmöntuonti MIG/MAG-hitsauksessa 

Hitsauksen periaate on sulattaa perusainetta ja näin luoda kiinteä a-mitan levyinen yhteys 

kahden kappaleen välille. Usein hitsauksessa liitokseen tuodaan myös lisää perusainetta 

vastaavaa materiaalia, jota kutsutaan lisäaineeksi. Lisäaine tuodaan tyypillisesti joko 

lisäainelankana erillisen laitteiston avulla tai manuaalisesti lisäainepuikkona tai -tankona. 

MIG/MAG-prosessissa lisäaine tuodaan hitsauspolttimen läpi suoraan kappaleeseen ja 

lisäaine toimii samalla sähkövirran johtimena eli elektrodina. MIG/MAG -prosesseissa 

hitsisula suojataan hapettumiselta suojakaasulla, joka johdetaan polttimen läpi luoden 

valokaaren ja hitsisulan ympärille happivapaan tilan. 

  

Hitsausprosesseille on tyypillistä se, että perusaine sekä mahdollinen lisäaine pitää saada 

sulatettua yhteen eli lämpötilan täytyy olla yli perusaineen sekä lisäaineen 

sulamislämpötilan. Teräksillä hitsisulan lämpötila on tyypillisesti yli 2000 Celsiusastetta. 

MIG/MAG-hitsauksessa hitsauslämpö tuotetaan valokaarella. Valokaaren napojen 

lämpötilat ovat noin 2500-3500 Celsiusastetta ja sen ytimen lämpötila jopa yli 8000 

Celsiusastetta. Seostamattoman teräksen sulamisalue on 1490-1520 Celsiusastetta, joten 

valokaaren lämpötilat riittävät helposti sulattamaan perusaineen. (Lukkari, 2002, ss. 67-68) 

 

2.1.1  Lämmöntuonnin vaikutus hitsattavaan kappaleeseen ja sen mittoihin 

Hitsaukseen vaaditut suuret lämpötilat tarkoittavat verrattain suuria lämpölaajenemisia ja 

sen seurauksena suuria kutistumisia jäähtyessä. Hitsattaessa valokaari sulattaa perusainetta 

sekä lisäainetta hyvin suuressa lämpötilassa. Teräksen käyttölämpötila on tyypillisesti 

sisätiloissa huoneenlämmössä tai ulkona ympäristön lämpötilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sulasta tilastaan teräksen täytyy jäähtyä merkittävästi ja jäähtyessään se kutistuu. 

Kutistuminen saa aikaan muodonmuutoksen ja jos muodonmuutos on estetty niin muodostuu 
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jäännösjännitys. Pienaliitoksessa muodonmuutos tarkoittaa pääasiassa kulmavetäymää eli 

hitsi ikään kuin vetää kappaleita toisiaan kohti a-mitan matkalla. 

 

2.1.2  Hitsaustehon ja lämmöntuonnin yhteys 

Hitsauksen lämmöntuonti Qw on jännitteen, sähkövirran ja polttimen kuljetusnopeuden 

funktio. 

 

 𝑄𝑤 =  𝑘 ∗
𝑈∗𝐼

𝑣
∗ 10−3    (1) 

 

Yhtälö 1 koostuu termisestä hyötysuhteesta k, hitsausjännitteestä U [V], hitsausvirrasta I [A] 

ja hitsausnopeudesta v, jonka yksikkö määrittää lämmöntuonnin yksikön. Tässä 

tutkimuksessa hitsausnopeuden yksikkönä on käytetty [mm/s], jolloin tuodun 

lämpöenergian yksiköksi tulee [kJ/mm]. Terminen hyötysuhde on MAG-prosessille 0.8. 

(SFS-EN 1011-1, 2009, ss. 18-20) 

 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä enemmän tehoa hitsaukseen käytetään ja mitä 

hitaammin poltinta kuljetetaan sitä enemmän kappaleeseen tuodaan lämpöenergiaa. Teräs 

on hyvä lämmönjohde eli lämpö siirtyy hyvin hitsistä muualle kappaleeseen. Kappaleen 

lämpötila laskee ajan mittaan vallitsevan ympäristön lämpötilaan, jolloin lämpötilan muutos 

kappaleessa on hyvin suuri. Lämpölaajenemisen teorian mukaan vastaavasti jäähtyvä 

kappale kutistuu. Tämä kyseinen ilmiö aiheuttaa muodonmuutoksia kappaleen alkuperäisiin 

muotoihin tai jäännösjännityksiä, jos muodonmuutokset ovat estetty. Kulmavetäymä johtuu 

siitä, että hitsit ovat lähes poikkeuksetta toispuoleisia, jolloin hitsi kutistuessaan ikään kuin 

vetää kappaleita toisiaan kohti. Varsinkin pienahitsissä ja ohuilla kappaleilla 

kulmavetäymän vaikutus voi olla hyvinkin suuri. 

 

2.2 Analyyttinen laskentamalli hitsin jäännösjännityksien jakautumiselle a-mitalle 

Tässä luvussa esitellään analyyttinen laskentamalli, jolla voidaan ratkaista sulan pinta-alan 

muodostama tehollisen a-mitan kalvomainen, -taivutus ja niiden summa eli rakenteellinen 

jakauma. Rakenteellisen jakauman määrittämiseen käytetyt yhtälöt ovat hitsin a-mitalle 

muokattuja versioita jännityksien kalvo- ja taivutuskomponenttiyhtälöistä. (Hobbacher, 

2016, s. 14) 
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𝑎𝑚 =
1

𝑎𝑒𝑓𝑓
∫ 𝑧′(𝑥′) 𝑑𝑥′

𝑎𝑒𝑓𝑓

0
    (2) 

 

A-mitan kalvomainen jakautuminen teholliselle a-mitalle lasketaan yhtälön 2 avulla. Jotta 

kalvomainen jakauma voidaan laskea, on ensin määritettävä funktio z’(x’) eli hitsisulan 

pisteiden koordinaatit akselien z’ ja x’ suhteen kuvan 1 mukaisesti. Funktion z’(x’) 

määrittäminen on kuitenkin ongelmallista ja siihen pitäisi soveltaa esimerkiksi PNS-

menetelmää ja sen jälkeen integroida tehollisen a-mitan rajojen sisältä. Integraali voidaan 

kuitenkin ratkaista numeerisesti määrittämällä tietyin välein sularajalle koordinaattipiste ja 

kertoa määritetty z’ arvo dx’:llä. dx’:n arvon ollessa riittävän pieni on myös laskentatarkkuus 

riittävä. Tutkimuksen tarkoitus ei ole tuottaa uutta numeerista menetelmää vaan analyyttinen 

ratkaisu eli numeerinen laskenta tehdään, jotta saadaan vertailu arvoja joihin voidaan verrata 

analyyttistä ratkaisua. Kuvassa 1 on koekappaleen 1 hitsin 1 poikkileikkauskuva, johon on 

SolidWorksillä mitoitettu sularajalle kahdellekymmenelle pisteelle koordinaatit. 

Koordinaattipisteiden arvoilla voidaan laskea a-mitan kalvo- sekä taivutusjakaumille arvot. 

z’-arvo koostuu sekä x’ akselin yläpuolisesta z1 että alapuolisesta z2 arvosta. 

 

 

 Kuva 1. Havainnekuva koordinaattipisteiden määrittämisestä. 
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Taivutusjakauma lasketaan kalvojakauman am avulla. Taivutusjakauman määrittäminen 

analyyttisesti tulee olemaan erilaisiin yksinkertaistuksiin perustuva arvio, joka olisi 

mahdollisimman lähellä numeerista ratkaisua. Tätä yhtälöä ei voi ratkaista määrittämättä 

z’(x’) -arvoja eikä integraalia voi yhtälön 2 tapaan vain korvata hitsisulan pinta-ala 

approksimaatiolla. (Hobbacher, 2016, s. 14) 

 

  (3) 

 

Taivutusjakauman arvo lasketaan yhtälön 3 avulla. Määritetään rakenteellinen jakauma ja 

siten taivutuksen osuus analyyttisesti määräämällä a-mitan rakenteellisen jakauman muoto 

kolmioksi. Tässä tapauksessa am on yhtä suuri kuin ab eli juuren puolella ne kumoavat 

toisensa ja pinnan puolella vaikutus on kaksinkertainen. Rakenteellinen jännitysjakauma 

koostuu sekä kalvo että taivutus komponenteista ja sama teoria pätee tähän tutkimukseen a-

mitalle. (Niemi;Fricke;& Maddox, 2016, s. 7) 

 

𝜎𝑠 = 𝜎𝑚 + 𝜎𝑏    (4) 

 

Yhtälö 4 esittää rakenteellisen jännitysjakauman komponentit ja kuvassa 2 on a-mitan 

komponentit. arest kuvaa tertiääristä komponenttia, joka tämän työn oletuksilla on 

merkityksetön. 

 

 

Kuva 2. A-mitan tehollisuuden komponentit. 
 

Rakenteellisen jakauman kolmion pidempi kateetti eli x’-akseli on tehollinen a-mitta 

approksimaatio, joka on laskettu sulaparametrin ja lämmöntuonnin perusteella. Lyhyempi 

kateetti eli pinnan puolella oleva z’-akselin arvo on kaksi kertaa kalvomaisen jakauman arvo. 

 𝑎𝑏 =  
6

𝑎𝑒𝑓𝑓
2  ∗  ∫ ( 𝑧′(𝑥′) − 𝑎𝑚) (

𝑎𝑒𝑓𝑓

2
 − 𝑥′) 𝑑𝑥′

𝑎𝑒𝑓𝑓

0
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Tämä johtuu siitä, että taivutusjakauman suurin ja pienin arvo on yhtä suuri, mutta 

vastakkaismerkkinen ja keskeltä jakauma on nollassa. Tämä teoria pätee vain, jos hitsisulan 

pinta-ala on lähes kolmion muotoinen, jolloin a-mitta on lähellä pinta-alan neliöjuurta. 

Kuvassa 3 on esitetty hitsisulan erilaisia muotoja, niitä vastaavat taivutus- ja 

kalvokomponenttien suhteet sekä vastaavat rakenteellisen a-mitan jakauman muodot. 

Keskimmäinen muoto on tämän tutkimuksen kannalta optimaalinen ja tällä hetkellä ainoa, 

jolla tämä teoria toimii. Muut muodot on tutkittava erikseen ja pohdittava mahdollisuutta 

jonkinlaiseen hitsisulan muodon korjauskertoimeen.  

 

 

Kuva 3. Havainnekuva hitsisulan poikkileikkauksen muodon suhteesta rakenteellisen a-

mitan jakauman muotoon. 
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3 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tässä työssä suoritettiin tilastollinen tutkimus hitsisulan pinta-alan ja hitsausparametrien 

väliselle yhteydelle. Penttilän diplomityön (Penttilä, 2013) testikappaleaineistosta karsitaan 

pois ainoastaan monipalkohitsatut kappaleet, koska loput testikappaleet täyttävät tämän 

tilastollisen tutkimuksen valintakriteerit. Taulukoidaan testikappaleiden a-mitat, 

hitsausparametrit ja hiekuvat, joista määritetään sulana ollut tilavuus ja kuhunkin hitsiin 

tuotu lämpöenergia. 

 

3.1 Sovelletut tutkimusmetodit 

Koekappaleet ovat symmetrisiä X-liitoksia eli jokaisessa koekappaleessa on neljä hitsiä. 

Penttilä on kuitenkin dokumentoinut kuvat ainoastaan hitsistä numero 1. Tästä syystä sulan 

pinta-ala voidaan määrittää ainoastaan hitsistä numero 1. Tämä tarkoittaa sitä, että hitsien 2-

4 hitsausarvoja hyödynnetään vain hitsien 1 arvojen varmistamiseen. Hitsausarvoista on 

kuitenkin tärkeä varmistua, sillä sulaparametrin määrittämiseen tarvitaan liitokseen tuotu 

lämpöenergia. Koska kaikki saman kappaleen hitsit ovat hitsattu samoilla parametreillä ja 

hitsausrobotilla niin käytännössä katsoen hitsit ovat identtisiä eli kuvatkin olisivat yhtä 

identtisiä. 

 

Sulan materiaalin pinta-ala määritetään Penttilän työhönsä dokumentoimista hiekuvista. 

Pinta-ala lasketaan käyttäen SolidWorks 3d-mallinnusohjelmaa. Ohjelmaan luodaan 

tasogeometria, johon voi mitoittaa viivoja haluamansa taustan päälle. Tasolle lisätään 

testikappaleen hieestä dokumentoitu kuva, jossa on valmiina kuvan 4 mukaisesti mittoja 

referenssiarvoiksi. Kuvan lisääminen tapahtuu Sketch Picture -työkalulla. Tasogeometriaan 

on määritettävä referenssimitta ja sen voi asettaa minkä tahansa kuvassa jo olevan 

mittaviivan päälle yhtä pitkäksi kuin kuvassa. Tässä tutkimuksessa referenssimitta asetettiin 

aina kuormitussuuntaa kohtisuorassa olevan kateetin päälle (Penttilä, 2013, s. 43). Tämän 

jälkeen tasogeometriaan piirretään sularajan reunaa mukaileva yhtenäinen viiva, joka sulkee 

sisäänsä sulana olleen materiaalin pinta-alan. Pinta-alan määrittämiseksi tasogeometria 

täytyy pursottaa kolmiulotteiseksi. Tasogeometria pursotetaan yhden millimetrin 

paksuiseksi ja pursotetusta kappaleesta voi Measure -työkalulla määrittää poikkileikkauksen 

eli sulan materiaalin pinta-alan. Pinta-alan lisäksi samasta tasogeometriasta määritetään 
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liitoksen ulkoinen a-mitta piirtämällä liitoksen juuren ”nurkasta” 45 asteen kulmassa viiva 

hitsin ulkoreunalle piirrettyyn viivaan asti ja mittaamalla se. Sulan materiaalin pinta-ala ja 

liitoksen ulkoinen a-mitta taulukoidaan kaikista kappaleista.  

 

 

 

Seuraavaksi lasketaan Excel -taulukossa kaikille hitseille hitsausteho ja lämmöntuonti. 

Alkuperäinen Excel taulukko on suuren kokonsa vuoksi esitetty Liitteessä III. 

 

 𝑃𝑤 = 𝑈 ∗ 𝐼     (5) 

 

𝑄𝑤 =  𝑘 ∗
𝑈∗𝐼

𝑣
∗ 10−3    (6) 

 

Hitsausteho ja lämmöntuonti lasketaan yhtälöillä 5 ja 6. MAG-prosessin terminen 

hyötysuhde on SFS 1011-1 mukaan 0.8. (SFS-EN 1011-1, 2009, s. 20) Hitsausparametrien 

arvoina käytetään Penttilän Liitteen 2 mukaisesti hitsauskoneen näyttöarvoja ja saatuja 

Kuva 4. Havainnekuva koekappaleesta 1. 
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tehojen arvoja verrataan hitsauskoneen tehonäytön lukemiin, jotka on taulukoitu samassa 

liitteessä. Näyttöarvot valittiin laskennassa käytettäviksi arvoiksi siitä syystä, että ne ovat 

hitsaajalle näkyvissä hitsaushetkellä ja niiden perusteella hitsaaja osaltaan säätää hitsiin 

tuomaansa lämpöä. Lisäksi Penttilän työssä todetaan hänen suorittamien mittauksien 

keskiarvojen olevan lähellä hitsauskoneen näyttöarvoja. (Penttilä, 2013, s. 90) 

 

Seuraavaksi piirretään kuvaaja, jossa vaaka-akselilla on hitsisulan pinta-ala yksikössä 

neliömillimetriä ja pysty akselilla liitokseen tuotu lämpöenergia yksikössä kJ/mm. 

Kuvaajaan määritetään trendiviiva eli pistepilveen sovitetaan suora. Sen jälkeen lasketaan 

likiarvo sulaparametrille jokaiselle koekappaleelle erikseen. Sulaparametri ratkaistaan 

jakamalla liitokseen tuotu lämpöenergia hitsisulan poikkileikkauksen pinta-alalla. 

 

𝜁 =
𝑄𝑤

𝐴𝑤
     (7) 

 

Sulaparametrin likiarvot lasketaan yhtälön 7 mukaisesti käyttäen pinta-alaa eikä a-mittaa 

siitä syystä, että voidaan jo tässä vaiheessa todeta wolfram-kokeiden vaikuttavan a-mittaan 

merkittävästi eikä sillä ole juurikaan vaikutusta hitsisulan pinta-alaan. Sulaparametrien 

arvoista lasketaan keskiarvo ja verrataan sitä aiemmin määritetyn trendiviivan 

kulmakertoimeen. 

 

3.1.1  Lisäaineen vaikutus hitsisulan pinta-alaan 

Vertailtaessa koekappaleita 3 ja W4, voidaan huomata että 3 on hitsattu Union X96 ja W4 

AristoRod89 lisäainelangalla. Molempien tavoite a-mitta on 4 mm ja toteutunut a-mitta 

kappaleella 3 on 4.78 mm ja W4:llä 3.63 mm. Tämä ero selittyy wolfram-nauhan käytöllä 

kappaleessa W4, joten kiinnostavampi seikka on hitsisulan pinta-ala. Koekappaleen 3 sulan 

pinta-ala on 27.89 mm2 ja W4:n 29.14 mm2. Molempiin tuotu lämpöenergia on keskimäärin 

0.6 kJ/mm, joten epäilyksen alaiseksi jää se kuinka paljon wolfram-nauha vaikuttaa sulan 

pinta-alaan. SolidWorksillä mitattuna sulan pinta-alan sisälle jäävän wolfram-nauhan pinta-

ala olisi noin 0.57 mm2. Ei voida poissulkea mittausvirheen mahdollisuutta eli näin pieni ero 

saattaa tulla pinta-alaa määrittäessä piirtotyökalun avulla. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että 

AristoRod89 on tuottavampi kuin Union X96. 
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Mielenkiintoisia vertailtavia ovat myös kappaleet W1, W4 ja W7. Kaikilla on sama tavoite 

a-mitta ja toteutuneet a-mitat ovat hyvin lähellä toisiaan. Kaikkien kolmen hitsausparametrit 

ovat likimain samat, mutta kaikki kolme ovat hitsattu eri lisäaineella. Hitsisulan pinta-alat 

ovat myös hyvin lähellä toisiaan 28.18 mm2, 29.14 mm2 ja 28.43 mm2. Samalla tavalla 

voidaan vertailla koekappaleita W2, W5 ja W8, koska niiden hitsausparametrit ovat myös 

hyvin lähellä toisiaan ja tavoite a-mitta sekä toteutunut a-mitta likimain samat. Hitsisulan 

pinta-alat ovat samassa järjestyksessä 28.31 mm2, 27.67 mm2 ja 28.11 mm2. Näiden kahden 

vertailun perusteella voidaan todeta, että lisäaineella ei ole merkittävää vaikutusta hitsisulan 

pinta-alaan. 

 

3.1.2  Eri hitsausprosessien lämmöntuonnin vertailu 

Vertailtaessa WiseFusion-kuumakaari-, WiseFusion-pulssikaari- ja perinteisen kuumakaari 

MAG-prosessien lämmöntuontia voidaan huomata, että perinteinen kuumakaari MAG-

prosessi tuo samalla a-mitalla enemmän lämpöä liitokseen. Perinteisellä MAG-

kuumakaarella hitsattuihin kappaleisiin on tuotu 0.57 – 1.5 kJ/mm lämpöenergiaa ja a-mitat 

välillä 3 – 6.5 mm. WF-kuumakaariprosessilla on tavoiteltu samoja a-mittoja ja tuodut 

lämpömäärät ovat välillä 0.47 – 1.22 kJ/mm. WF-pulssikaariprosessilla on niin ikään samat 

tavoite a-mitat ja tuodut lämpömäärät ovat välillä 0.46 – 1.32 kJ/mm. 

 

Huomion arvoista on se, että WF- ja WFP -prosessien toteutuneet a-mitat ovat lähes 

identtisiä kaikille kappaleille. Perinteisen kuumakaari MAG:n toteutuneet a-mitat ja 

hitsisulan pinta-alat ovat kaikki suurempia kuin WF ja WFP verrokit samoilla tavoitteilla. 

Lisäksi kuumakaari MAG:n lämmöntuonti on suurempi kuin WF- ja WFP-prosesseissa. 

WiseFusion -teknologia on kuitenkin kehitetty optimoimaan liitokseen tuotua lämpöä. Sen 

periaate on kohdistaa valokaaren suurin energiatiheys mahdollisimman pienelle alueelle 

säätämällä valokaaren mittaa hitsauksen aikana. (Uusitalo, 2012, s. 25) Tämän tarkastelun 

perusteella siinä on onnistuttu. Erot eivät kuitenkaan ole tämän tutkimuksen kannalta liian 

suuria. 

 

3.1.3  Tasa- ja erikylkisyyden vaikutus päätypienahitsin pinta-alaan 

Vertailtaessa tasa- ja erikylkisiä hitsejä, joiden liitokseen tuotu lämpöenergia on likimain 

sama, voidaan huomata koekappaleiden EK1 ja EK4 olevan lähes identtisiä. Valitaan EK1 

ja verrataan sitä koekappaleeseen 3. Toteutuneet a-mitat samassa järjestyksessä 5.48 mm ja 
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4.78 mm ja hitsisulan pinta-alat 29.12 mm2 ja 27.89 mm2. Voidaan todeta, että samalla 

lämpömäärällä on erikylkisyydellä saatu tässä tapauksessa suurempi a-mitta ja enemmän 

hitsisulan pinta-alaa. Ero ei kuitenkaan ole kovinkaan suuri eli tarkastelua täytyy jatkaa, jotta 

voidaan varmistua erikylkisyyden vaikutuksista. Vertailtaessa WF-prosessin koekappaleita 

EK5 ja 4 voidaan todeta, että tuodut lämpömäärät ovat likimain samat. Toteutuneet a-mitat 

4.63 mm ja 4.46 mm. Hitsisulan pinta-alat 26.47 mm2 ja 26.37 mm2. A-mitat ja hitsin pinta-

alat ovat hyvin lähellä toisiaan. 

 

Viimeiseksi verrataan koekappaletta EK6 koekappaleeseen 6. Tuodut lämpömäärät ovat 

lähellä toisiaan. Samassa järjestyksessä a-mitat 5.13 mm ja 5.02 mm sekä pinta-alat 27.62 

mm2 ja 31.08 mm2. Voidaan todeta, että lähes samalla a-mitalla on erikylkisellä hitsillä saatu 

pienempi hitsisulan pinta-ala niin kuin pitäisikin. Aikaisempi vertailu koekappaleiden EK1 

ja 3 mittaustulosten vaihtelu menee mitä todennäköisimmin mittausepätarkkuuden piikkiin. 

 

Kaikki vertaillut mitat ovat lähellä toisiaan. 10 asteen hitsauskulman muutos 45 asteesta 55 

asteeseen ei tässä tapauksessa aiheuta suurta vaihtelua a-mittaan. Hitsisulan pinta-alaan 

vaikutus on suurimmillaan noin 10 %. Voidaan todeta, että virhettä syntyy vain suhteessa 

pinta-alaan, mutta ei kuitenkaan liikaa eli erikylkiset hitsit 10 asteen poikkeamalla voidaan 

pitää mukana tutkimuksessa. 
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitellään sulaparametrin laskennan tulokset ja analyyttisen laskentamallin 

ratkaisut.  

 

4.1 Sulaparametri 

Taulukon 1 sarakkeet järjestyksessä vasemmalta oikealle ovat koekappale, prosessi, lisäaine, 

lämmöntuonti, a-mitta, hitsisulan pinta-ala, sulaparametrin laskettu arvo, sulaparametrin 

keskiarvon avulla laskettu a-mitan approksimaatio, sen virhe tarkkaan arvoon, 

sulaparametrin keskiarvon avulla laskettu hitsisulan pinta-alan approksimaatio ja sen virhe 

määritettyyn arvoon. Sulaparametrin keskiarvo on 0.022 kJ/mm3. 

 

Taulukko 1. Tulostaulukko. 

kpl Prosessi Lisäaine 
 Q 

[kJ/mm] 

 a 

[mm] 

A 

[mm2] 
ζ 

[kJ/mm3] 

a1 

[mm] 

a1 

virhe 

[%] 

A1 

[mm2] 

A1 

virhe 

[%] 

1.1 1-MIG 
Union 

X96 
0.57 5.1 28.9 0.020 5.1 0 26.0 -11 

3.1 1-MIG 
Union 

X96 
0.66 4.8 27.9 0.024 5.5 13 30.3 8 

7.1 1-MIG 
Union 

X96 
1.09 5.8 44.9 0.024 7.1 17 49.8 10 

10.1 1-MIG 
Union 

X96 
1.51 6.3 62.1 0.024 8.3 25 69.1 10 

W1.1 1-MIG 
Union 

X96 
0.66 3.6 28.2 0.024 5.5 34 30.4 7 

W4.1 1-MIG 
AristoRo

d 89 
0.66 3.6 29.1 0.023 5.5 34 30.2 3 

W7.1 1-MIG 
AutRod 

12.51 
0.64 3.6 28.4 0.023 5.4 35 29.5 4 

EK1.

1 
1-MIG 

Union 

X96 
0.67 5.5 29.1 0.023 5.5 1 30.6 5 

EK4.

1 
1-MIG 

AutRod 

12.51 
0.63 5.3 28.3 0.022 5.4 1 28.9 2 

2.1 WF 
Union 

X96 
0.48 4.5 24.3 0.020 4.7 4 22.0 -11 

4.1 WF 
Union 

X96 
0.62 4.5 26.4 0.024 5.3 16 28.4 7 
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Taulukko 1 jatkuu. Tulostaulukko. 

kpl Prosessi Lisäaine 
 Q 

[kJ/mm] 

 a 

[mm] 

A 

[mm2] 
ζ 

[kJ/mm3] 

a1 

[mm] 

a1 

virhe 

[%] 

A1 

[mm2] 

A1 

virhe 

[%] 

9.1 WF 
Union 

X96 
0.90 5.2 38.3 0.024 6.4 19 41.4 8 

11.1 WF 
Union 

X96 
1.22 6.6 60.4 0.020 7.5 11 55.7 -8 

W2.1 WF 
Union 

X96 
0.61 3.4 28.3 0.022 5.3 36 28.1 -1 

W5.1 WF 
AristoRo

d 89 
0.62 3.7 27.7 0.022 5.3 30 28.3 2 

W8.1 WF 
AutRod 

12.51 
0.63 3.6 28.1 0.023 5.4 34 29.0 3 

EK2.

1 
WF 

Union 

X96 
0.57 4.6 24.1 0.024 5.1 11 26.2 8 

EK5.

1 
WF 

AutRod 

12.51 
0.60 4.6 26.5 0.023 5.3 12 27.6 4 

5.1 WFP 
Union 

X96 
0.46 4.5 26.4 0.017 4.6 3 21.1 -25 

6.1 WFP 
Union 

X96 
0.59 5.0 31.1 0.019 5.2 4 27.1 -15 

8.1 WFP 
Union 

X96 
0.84 5.8 49.3 0.017 6.2 7 38.3 -29 

12.1 WFP 
Union 

X96 
1.32 6.9 59.1 0.022 7.8 12 60.6 3 

W3.1 WFP 
Union 

X96 
0.59 3.7 27.8 0.021 5.2 30 26.8 -4 

W6.1 WFP 
AristoRo

d 89 
0.58 3.8 28.1 0.021 5.2 27 26.6 -6 

W9.1 WFP 
AutRod 

12.51 
0.58 3.7 27.2 0.021 5.2 28 26.6 -2 

EK3.

1 
WFP 

Union 

X96 
0.56 5.1 25.5 0.022 5.1 0 25.8 1 

EK6.

1 
WFP 

AutRod 

12.51 
0.62 5.1 27.6 0.023 5.3 4 28.5 3 

 

Kuvan 5 kuvaaja on piirretty taulukon 1 arvojen perusteella. Kuvasta voidaan jo todeta 

pisteiden orientaatio yhden suoran suuntaan.  
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Kuva 5. Koekappaleiden muodostama datajoukko. 

 

Kuvaan 6 datajoukolle on piirretty trendiviiva ja merkitty näkyviin sen yhtälö sekä 

korrelaatiokerroin. 

 

 

Kuva 6. Datajoukkoon sovitettu trendiviiva. 

 

Kuvassa 7 on esitetty sulaparametrin keskiarvon avulla lasketun hitsisulan pinta-alan virhe 

suhteessa graafisesti määritettyyn hitsisulan pinta-alaan prosentteina. 
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Kuva 7. Sulaparametrin keskiarvon avulla lasketun hitsisulan pinta-alan virhe prosentteina. 

 

Kuvassa 8 on esitetty keskiarvoisen sulaparametrin avulla lasketun a-mitan virhe 

prosentteina. Wolfram-kokeet näkyvät tässä kuvaajassa selvästi omana ryhmänään ja ne on 

kehystetty sinisellä raamilla. Syy tähän erottumiseen on siinä, että wolfram-nauha estää 

tehokkaasti hitsisulan tunkeuman muodostumisen, koska wolframin sulamispiste on 

huomattavasti korkeampi kuin teräksen. Pinta-alaa tarkastellessa tämä ero ei kuitenkaan ole 

yhtä selvä. Wolfram-nauha on hyvin ohut, joten sen pinta-alakin on hyvin pieni ja tästä 

syystä hitsisulan pinta-ala ei juurikaan eroa muista koekappaleista. 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

A
1

v
ir

h
e 

(%
)

A (mm2)

1 3 7 10 W1 W4 W7 EK1 EK4
2 4 9 11 W2 W5 W8 EK2 EK5
5 6 8 12 W3 W6 W9 EK3 EK6



24 

 

 

Kuva 8. Sulaparametrin avulla lasketun a-mitan virhe prosentteina. 

 

4.2 Tehollisen a-mitan jakauman analyyttinen laskentamalli 

A-mitan tehollisuuden jakautuminen liitoksen poikkileikkauksessa tutkittiin koekappaleella 

1. Kuvassa 9 on esitetty havainnekuva z1 ja z2 arvojen määrittämisestä SolidWorksin 

tasogeometriaan. Taulukkoon 2, joka löytyy kokonaisuudessaan Liitteestä II, on kerätty x’, 

z1, z2 ja z’(x’) -arvot kalvo- ja taivutusjakaumien laskentaa varten. 

 

 

Kuva 9. Havainnekuva z1 ja z2 arvojen määrityksestä. 
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Kalvomainen jakauma ratkaistiin numeerisesti yhtälön 2 mukaisesti ja arvoksi saatiin 4.98 

mm. Vastaavasti taivutusjakauma ratkaistiin yhtälön 3 mukaisesti ja taivutuksen arvoksi tuli 

-4.20 mm. Koska kalvo- ja taivutusjakaumien muodot tunnetaan voidaan liitoksen tehollisen 

a-mitan rakenteellinen jakauma määrittää summaamalla. Juuren puolella rakenteellisen 

jakauman arvo on 0.78 mm ja hitsin pinnan puolella arvo on 9.18 mm kuvan 10 mukaisesti.  

 

 

Kuva 10. Kalvo-, taivutus- ja rakenteellinen jakauma numeerisesti ratkaistuna. 

 

MathCad:llä suoritettiin tarkistuslaskenta ja arvoiksi saatiin kalvomaiselle jakaumalle 4.8 

mm ja taivutukselle -3.6 mm. Laskenta on esitetty kuvana Liitteessä II. Erot Excelin ja 

MathCadin laskujen tuloksissa johtuvat mitä ilmeisimmin ohjelmien eroista ratkaista 

numeeriset integraalit. 

 

Kalvojakaumalle laskettiin analyyttinen arvo pinta-ala approksimaatiolla, joka on laskettu 

käyttäen aiemmin määritettyä sulaparametriä. Eli yhtälön 2 integraali korvattiin 

sulaparametriin perustuvalla pinta-ala approksimaatiolla. Kun tasakylkisen pienahitsin a-

mitan ja pinta-alan muodon yhteys tiedetään niin a-mitta voidaan esittää edellä mainitun 

pinta-ala approksimaation neliöjuurena. Kalvojakauman arvoksi saatiin 5.08 mm ja eroa 

numeerisesti ratkaistuun tarkkaan arvoon on 0.1 mm. Tämä ero selittyy sillä, että 

numeerisesti ratkaistu arvo ei sisällä hitsin pinnan kupua sekä sulaparametri itsessään on 
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keskiarvo kaikista koekappaleista ja se sisältää jonkin verran virhettä jo valmiiksi. Nämä 

huomioiden kalvomaisen jakauman likiarvon tarkkuus on erinomainen. 

 

𝑎𝑚 =
1

√25.8
∗ 25.8 = 5.08    (8) 

 

Yhtälö 8 esittää approksimoitua kalvojakauman arvoa. Rakenteellisen jakauman arvo 

määritettiin olettamalla sen muoto kolmioksi, jolloin taivutuksen osuus on yhtä suuri kuin 

kalvon osuus. 

 

 𝑎𝑠 = 𝑎𝑚 + 𝑎𝑏 = 2𝑎𝑚 = 2 ∗ 5.08 = 10.16  (9) 

 

Rakenteellisen jakauman arvo on laskettu yhtälöllä 9. Tämän jälkeen sievennettiin 

kalvojakauman analyyttinen laskentamalli hitsausparametrien funktioksi. 

 

𝑎𝑚 =
1

𝑎𝑒𝑓𝑓
∫ 𝑧′(𝑥′) 𝑑𝑥′𝑎𝑒𝑓𝑓

0
=

1

𝑎𝑒𝑓𝑓
𝐴𝑤 =

1

√𝐴𝑤

𝑄𝑤

ζ 
=

1

√
𝑄𝑤

ζ

𝑄𝑤

ζ 
 =

1

√𝑘
𝑈𝐼

vζ
10−3

𝑘
𝑈𝐼

vζ 
10−3 = √𝑘

𝑈𝐼

vζ
10−3    (10) 

 

Yhtälöön 10 sijoittamalla koekappaleen 1 taulukoidut hitsausparametrit, termisen 

hyötysuhteen ja sulaparametrin arvot saadaan kalvojakaumalle arvoksi sama 5.08 mm eli 

sieventäminen on onnistunut. Rakenteellinen jakauma teholliselle a-mitalle on nyt 

hitsausparametrien funktio. Juuren puolen arvo on 0 ja pinnan puolen 10.16 mm. Kuvan 11 

kuvaaja on piirretty approksimoimalla ratkaistujen arvojen mukaisesti ja kuvaaja on sekä 

arvoiltaan että näöltään hyvin lähellä aiemmin numeerisesti määritettyä kuvan 10 kuvaajaa. 

Rakenteellisen jakauman analyyttisesti ratkaistu arvo eroaa numeerisesta noin 0.1 mm, joten 

ratkaisua voidaan tässä vaiheessa pitää tarkkana ja mallia toimivana. 
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Kuva 11. Analyyttisesti ratkaistut jakaumat ja niiden arvot. 

 

4.3 Konkreettiset sovellukset 

Määritetty sulaparametri on hyödynnettävissä teollisuudelle välineenä hitsin a-mitan ja 

tilavuuden määrittämiseen. Tasakylkisen päätypienahitsin pinta-alan neliöjuuri on hitsin a-

mitta ja hitsisulan tilavuus on poikkileikkauksen pinta-ala kerrottuna hitsin pituudella. 

Analyyttinen ratkaisumalli tehollisen a-mitan jakautumiselle on työkalu hitsauksen 

aiheuttamien muodonmuutosten ja jäännösjännitysten laskentaan. 

 

4.4 Yleistettävissä olevat tulokset 

Sulaparametrin avulla voi arvioida sekä MIG/MAG-kuumakaari-, WiseFusion-kuumakaari- 

että WiseFusion-pulssikaariprosesseilla hitsatun tasakylkisen päätypienahitsin a-mitan ja 

hitsisulan poikkileikkauksen pinta-alan, jos hitsausjännite, -virta ja kuljetusnopeus ovat 

tiedossa. Sulaparametri toimii myös hieman erikylkisille päätypienahitseille. Tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta 10 asteen poikkeaman olevan vielä 

hyväksyttävällä tarkkuudella sekä a-mitan että hitsisulan pinta-alan suhteen. Tätä suuremmat 

poikkeamat tulee tutkia erikseen. Lisäksi sulaparametrin avulla lasketulla pinta-alan 

approksimaatiolla voi laskea liitoksen tehollisen a-mitan rakenteellisen jakauman. 
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5 POHDINTA 

 

 

Tämän työn tärkeimmät tulokset ovat määritetty sulaparametri sekä analyyttisen 

laskentamallin kehittäminen a-mitan tehollisuuden jakautumiseen päätypienahitsissä. 

 

5.1 Vertailu ja yhtymäkohdat lähdekirjallisuuteen 

Tämän työn lähdekirjallisuutena toimi pääasiallisesti Timo Penttilän diplomityö vuodelta 

2013, jonka koekappaleaineistosta dokumentoitua dataa tutkittiin tilastollisesti ja pyrittiin 

määrittämään yhteys hitsisulan pinta-alan sekä hitsausparametrien välille. Tämä tutkimus ei 

jatka eikä varsinaisesti edes sivua Penttilän tutkimusta. Tässä työssä on oma tavoite ja 

tavoitteen saavuttamiseksi oli valittava, joko valmistaa oma tutkittava koekappalejoukko tai 

käyttää olemassa olevaa tietoa. 

 

5.2 Virhe- ja herkkyystarkastelut 

Luvussa 3.3 tutkitut mahdolliset virheen aiheuttajat lisäainelanka, hitsin erikylkisyys ja 

prosessikohtainen lämmöntuonti osoittautuivat merkityksettömiksi tämän tutkimuksen 

tavoitteille. Hitsauksessa käytetyn lisäaineen vaikutus hitsisulan poikkileikkauksen pinta-

alaan on hyvin pieni, joten voidaan todeta, ettei se vaikuta tämän tutkimuksen tulosten 

tarkkuuteen. Erikylkisyyden aiheuttama pinta-alan pieneneminen vaikuttaa sulaparametrin 

keskiarvoon nostavasti. Keskiarvon kasvaminen tarkoittaa sitä, että keskiarvoisella 

sulaparametrillä lasketut a-mitat ja hitsisulan pinta-alat pienenevät, koska yhtälöstä 7 

ratkaistuna hitsisulan poikkileikkauksen pinta-ala on lämmöntuonti jaettuna 

sulaparametrilla. Tässä tutkimuksessa käsitelty 10 asteen kulmapoikkeama ei kuitenkaan 

vaikuta merkittävästi hitsisulan poikkileikkauksen pinta-alaan. Tätä suurempien 

poikkeamien vaikutus tulee tutkia erikseen. Lisäksi oli ennalta arvattavaa, että wolfram-

koekappaleiden kanssa tulee haasteita. Wolfram-nauha aiheuttaa a-mittaan virhettä, mutta 

pinta-alaa tarkastellessa virhettä ei juurikaan ole. Syy tähän on se, että kappaleiden väliin 

asetettu wolfram-nauha ei sula, jolloin se estää tehokkaasti tunkeuman syntymisen ja täten 

rajoittaa a-mittaa. Wolfram-nauhan merkitys hitsisulan pinta-alaan on hyvin pieni, sillä se 

on erittäin ohut ja materiaali sulaa sen ympäriltä lähes yhtä syvältä kuin kuin ilman nauhaa 

hitsattuna. Wolfram-koekappaleiden osalta voidaan todeta sulaparametrin pätevän hitsisulan 

poikkipinta-alan osalta, mutta a-mittaan tulee erittäin suuri virhe. Lisäksi wolfram-kokeiden 
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tehollisen a-mitan rakenteellisen jakauman määrittäminen ei onnistu edellä mainitun a-mitan 

virheen takia. Wolfram-nauhaa käytettäessä a-mitta on kuitenkin määritettävissä melko 

tarkasti ennen hitsaamista hitsattavien kappaleiden tarkalla asettelulla, joten tehollisen a-

mitan rakenteellinen jakauma voi olla määritettävissä hitsisulan pinta-alaan perustuvan 

approksimaation avulla. Se tarkoittaa sitä, että yhtälön 2 tehollinen a-mitta sekä yhtälön 4 

nimellinen a-mitta eivät perustuisi sulaparametrin avulla laskettuun approksimaatioon a-

mitasta. Tätä seikkaa ei tutkittu tässä työssä tämän tarkemmin ja wolframin käytön 

yleistyessä hitsauksessa a-mitan rajoittimena sen tarkkuus täytyy tutkia erikseen. 

 

Koekappaleaineiston suuruus olisi voinut tässä tutkimuksessa olla suurempikin, koska 

laajemmalla aineistolla voitaisiin varmistua vielä tarkemmin hitsausparametrien ja hitsisulan 

pinta-alan välisestä yhteydestä. Tässä työssä käytetty koekappalejoukko on kuitenkin 

riittävän suuri niin sanotusti suurien linjojen vetämiseen. Toisin sanoen, kun suuntaviivat on 

vedetty niin tutkimusta on yksinkertaista jatkaa. 

 

5.3 Sulaparametri 

Tutkimuksen tuloksena hitsin poikkileikkauksen sulan materiaalin pinta-alan ja 

hitsausparametrien perusteella määritetyn hitsiin tuodun lämmön välille löydettiin 

lineaarinen yhteys. Tälle yhteydelle oli ennalta määritetty nimeksi ”Sulaparametri”, 

merkiksi kreikkalainen kirjain ζ (zeeta) ja yksiköksi kJ/mm3. 

 

Sulaparametrille laskettu kaikkien koekappaleiden keskiarvo on 0.022 kJ/mm3. 

Sulaparametrin tarkkuus ei ole absoluuttinen vaan lähtökohtaisesti vain tutkimuksen avaus. 

Sulaparametri on tällä koekappalejoukolla ja tässä vaiheessa aiheen tutkimusta riittävän 

tarkka. Sen arvo pitää tarkentaa ja varmistaa kokeellisilla tutkimuksilla. Sulaparametrin 

keskiarvolla laskettu päätypienahitsin poikkileikkauksen hitsisulan pinta-ala eroaa 

koekappaleen hiekuvasta graafisesti määritetystä pinta-alasta keskimäärin -1.6 prosenttia. 

Pinta-alan virheen keskihajonta on 9.8 prosenttia, joten virheet ovat hyväksyttävällä tasolla. 

Pinta-alan virheprosentin vaihteluväli on kuitenkin suuri 38.8 prosenttia, joka täytyy vain 

hyväksyä tässä vaiheessa aiheen tutkimusta. 
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5.4 Tehollisen a-mitan rakenteellisen jakauman analyyttinen laskentamalli 

Koekappaleelle 1 sekä numeerisesti että sulaparametrin avulla lasketut tehollisen a-mitan 

rakenteellisen jakauman likiarvot olivat yllättävänkin lähellä toisiaan. Virheen suuruus oli 

0.1 mm. Kalvomaisen jakauman määritys on yksinkertaista koska se on vakio koko a-mitan 

matkalla. Toisin on taivutusjakauman suhteen, sillä se ei ole vakio vaan se muuttuu a-mitalla 

niin että juuren puolella sen arvo on yhtä suuri mutta vastakkaissuuntainen kuin hitsin pinnan 

puolella ja keskeltä se on nollassa. Taivutusjakaumaa ei voi ratkaista korvaamalla yhtälön 3 

integraalia hitsisulan pinta-ala approksimaatiolla. Tästä syytä piti tehdä oletus, että 

rakenteellisen jakauman muoto on kolmio, jolloin kalvo ja taivutus kumoavat toisensa juuren 

puolella ja ikään kuin tuplaavat toisensa pinnan puolella. Taivutusjakauma saadaan 

vähentämällä kalvon osuus rakenteellisesta jakaumasta. Tässä tapauksessa se tosin on 

triviaalia, sillä kalvon ja taivutuksen maksimiarvot ovat yhtä suuria. Rakenteellisen 

jakauman muoto ei todellisuudessa ole aina kolmion muotoinen, joten muut muodot tulee 

tutkia erikseen ja pohtia mahdollisuutta esimerkiksi hitsisulan muodon korjauskertoimen 

määrittämiseen. Kuvan 2 muut muodot tarkoittavat sitä, että juuren puolella voi 

todellisuudessa esiintyä myös vastakkaista tehokkuutta eli juuren puolella on negatiivinen 

arvo a-mitan tehollisuudessa. 

 

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

Seuraava askel voisi olla tutkimuksen koekappalejoukon laajentaminen ja sulaparametrin 

arvon varmistus MIG/MAG-prosessille. Sen jälkeen sulaparametria voi yrittää soveltaa 

koskemaan muitakin hitsausprosesseja, eri teräslaatuja ja hitsausmenetelmiä. Tutkimus 

laajemmalla testiaineistolla todistaisi sulaparametrin arvon ja toimivuuden. 

 

Seuraava askel a-mitan tehollisuuden tutkimuksessa voisi olla, miten rakenteellista 

jakaumaa voidaan soveltaa kulmavetäymän ja jäännösjännitysten arvioimisessa. Yksi tapa 

voisi olla se, että lämpölaajeneman yhtälöä muokataan esimerkiksi niin että yhtälö kuvaa 

koko hitsin tehollisen a-mitan rakenteellisen jakauman muutosta. 

 

 Δ𝐿 = 𝛼𝐿0𝛥𝑇    (12) 

 

Yhtälössä 12, α on materiaalikohtainen lämpölaajenemiskerroin, L0 alkuperäinen pituus ja 

ΔT lämpötilan muutos. Materiaalikohtaiselle lämpölaajenemiskertoimelle täytyy määrittää 
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tarpeeksi tarkka arvio, siitä kuinka enimmäkseen rautaa sisältävä teräs käyttäytyy 

jähmettymistilan ja käyttölämpötilan välillä. L0, joka normaalisti kuvaa kappaleen 

lähtöpituutta, pitäisi muokata kuvaamaan jotenkin tässäkin tutkimuksessa käytettyä mittaa 

z’ koko tehollisen a-mitan matkalla eli koko rakenteellista jakaumaa. ΔT täytyy määrittää 

kuvaamaan sitä lämpötilaväliä, jolla kutistuva hitsisula on kykenevä aiheuttamaan 

jännitystä. Haasteena on selvittää missä vaiheessa hitsisula on rakenteeltaan tarpeeksi 

jäykkää, jotta se voi ylipäätään aiheuttaa jännitystä. 

 

𝜎 =  𝐸𝜀 =
𝛿

𝐿0
𝐸    (13) 

 

Mikäli lämpölaajenemisen toisin sanoen kylmäkutistumisen määrän saa jotenkin ratkaistua 

koko a-mitan matkalle on jännitys ratkaistavissa esimerkiksi yhtälön 13 eli Hooken lain 

mukaisesti. Toisaalta siirtymä δ on mielenkiintoisempi ratkaistava, koska sen perusteella voi 

geometrisellä tarkastelulla määrittää liitoksen kulmavetäymän suuruuden. 
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Liite II, 1 

Taulukko 2. x', z1-, z2- ja z'(x') -arvot 

x’ z1 z2 z’(x’) 

0 0 0 0 

0.29 0.55 -0.81 1.36 

0.59 0.96 -1.03 1.99 

0.88 1.08 -1.25 2.33 

1.17 1.21 -1.48 2.69 

1.46 1.33 -1.7 3.03 

1.76 1.45 -1.92 3.37 

2.05 1.58 -2.14 3.72 

2.34 1.7 -2.36 4.06 

2.64 1.83 -2.68 4.51 

2.93 1.95 -3.04 4.99 

3.22 2.07 -3.29 5.36 

3.51 2.2 -3.51 5.71 

3.81 2.32 -3.73 6.05 

4.10 2.44 -3.97 6.41 

4.39 2.57 -4.22 6.79 

4.69 2.63 -4.48 7.11 

4.98 2.63 -4.63 7.26 

5.27 2.64 -4.79 7.43 

5.57 2.65 -4.94 7.59 

5.86 2.65 -5.1 7.75 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite II, 2 

 

 

  



 

 

Liite III 

 

Koekap

paleet
Prosessi Lisäaine

Kuljetusn

opeus v 

(mm/s)

Virta I    

(A)

Jännite 

U (V)

Hitsaus

teho P 

(W)

 Tuotu 

lämpö Q  

(kJ/mm)

Tavoite 

a-mitta 

(mm)

Toteutunut 

a-mitta 

(mm)

Kuvista 

mitattu 

ulkoinen a-

mitta (mm)

Sulan pinta-

ala Aw 

(mm^2)

Zeetta 

(kJ/mm^3)
a(Q,zeetta)

a-mitan 

virhe 

(mm)

a-mitan 

virhe 

(%)

Aw(Q,zeetta)
Aw virhe 

(mm2)

Aw virhe 

(%)

1.1 1-MIG Union X96 11 260 30 7800 0,567 3 5,11 3,67 28,93 0,0196 5,078 0,032 -0,632 25,785 3,145 -12,196

1.2 1-MIG Union X96 11 259 30 7770 0,565 3

1.3 1-MIG Union X96 11 261 30 7830 0,569 3

1.4 1-MIG Union X96 11 262 30 7860 0,572 3

3.1 1-MIG Union X96 8,1 231 29 6699 0,662 4 4,78 4,11 27,89 0,0237 5,484 0,704 12,837 30,074 2,184 7,262

3.2 1-MIG Union X96 8,1 234 29 6786 0,670 4

3.3 1-MIG Union X96 8,1 230 29 6670 0,659 4

3.4 1-MIG Union X96 8,1 232 29 6728 0,664 4

7.1 1-MIG Union X96 5,9 253 31,7 8020 1,087 5 5,83 5,4 44,94 0,0242 7,031 1,201 17,078 49,431 4,491 9,084

7.2 1-MIG Union X96 5,9 251 31,7 7957 1,079 5

7.3 1-MIG Union X96 5,9 250 31,6 7900 1,071 5

7.4 1-MIG Union X96 5,9 246 31,6 7774 1,054 5

10.1 1-MIG Union X96 5,9 315 35,3 11120 1,508 6 6,27 6,61 62,1 0,0243 8,278 2,008 24,261 68,533 6,433 9,387

10.2 1-MIG Union X96 5,9 312 35,2 10982 1,489 6

10.3 1-MIG Union X96 5,9 308 35,2 10842 1,470 6

10.4 1-MIG Union X96 5,9 306 35,2 10771 1,461 6

W1.1 1-MIG Union X96 8,1 232 29 6728 0,664 4 3,63 3,63 28,18 0,0236 5,496 1,866 33,950 30,204 2,024 6,702

W1.2 1-MIG Union X96 8,1 228 29 6612 0,653 4

W1.3 1-MIG Union X96 8,1 232 29 6728 0,664 4

W1.4 1-MIG Union X96 8,1 231 29 6699 0,662 4

W4.1 1-MIG AristoRod 89 8,1 230 29 6670 0,659 4 3,63 3,63 29,14 0,0226 5,472 1,842 33,663 29,944 0,804 2,685

W4.2 1-MIG AristoRod 89 8,1 232 29 6728 0,664 4

W4.3 1-MIG AristoRod 89 8,1 231 29 6699 0,662 4

W4.4 1-MIG AristoRod 89 8,1 232 29 6728 0,664 4

W7.1 1-MIG AutRod 12.51 8,1 225 29 6525 0,644 4 3,55 3,55 28,43 0,0227 5,412 1,862 34,409 29,293 0,863 2,946

W7.2 1-MIG AutRod 12.51 8,1 225 28,9 6503 0,642 4

W7.3 1-MIG AutRod 12.51 8,1 222 28,9 6416 0,634 4

W7.4 1-MIG AutRod 12.51 8,1 225 29 6525 0,644 4

EK1.1 1-MIG Union X96 8,1 233 29 6757 0,667 - 5,48 5,48 29,12 0,0229 5,508 0,028 0,502 30,334 1,214 4,004

EK1.2 1-MIG Union X96 8,1 232 29 6728 0,664 -

EK1.3 1-MIG Union X96 8,1 229 29 6641 0,656 -

EK1.4 1-MIG Union X96 8,1 231 29 6699 0,662 -

EK4.1 1-MIG AutRod 12.51 8,1 221 28,9 6387 0,631 - 5,31 5,31 28,32 0,0223 5,355 0,045 0,835 28,673 0,353 1,231

EK4.2 1-MIG AutRod 12.51 8,1 229 29 6641 0,656 -

EK4.3 1-MIG AutRod 12.51 8,1 225 29 6525 0,644 -

EK4.4 1-MIG AutRod 12.51 8,1 224 29 6496 0,642 -

2.1 WF Union X96 11 245 26,9 6591 0,479 3 4,49 3,62 24,27 0,0197 4,668 0,178 3,806 21,787 2,483 -11,398

2.2 WF Union X96 11 241 26,8 6459 0,470 3

2.3 WF Union X96 11 243 27 6561 0,477 3

2.4 WF Union X96 11 247 27 6669 0,485 3

4.1 WF Union X96 7,8 223 27,1 6043 0,620 4 4,46 4,16 26,37 0,0235 5,308 0,848 15,974 28,174 1,804 6,403

4.2 WF Union X96 7,8 226 27,2 6147 0,630 4

4.3 WF Union X96 7,8 222 27,1 6016 0,617 4

4.4 WF Union X96 7,8 222 27,2 6038 0,619 4

9.1 WF Union X96 5,9 234 28,5 6669 0,904 5 5,19 4,9 38,27 0,0236 6,411 1,221 19,048 41,103 2,833 6,893

9.2 WF Union X96 5,9 234 28,6 6692 0,907 5

9.3 WF Union X96 5,9 233 28,7 6687 0,907 5

9.4 WF Union X96 5,9 233 28,6 6664 0,904 5

11.1 WF Union X96 5,9 294 30,5 8967 1,216 6 6,63 5,23 60,37 0,0201 7,434 0,804 10,817 55,267 5,103 -9,234

11.2 WF Union X96 5,9 295 30,5 8998 1,220 6

11.3 WF Union X96 5,9 288 30,4 8755 1,187 6

11.4 WF Union X96 5,9 286 30,4 8694 1,179 6

W2.1 WF Union X96 7,8 222 26,9 5972 0,612 4 3,39 3,39 28,31 0,0216 5,276 1,886 35,752 27,841 0,469 -1,686

W2.2 WF Union X96 7,8 220 27,2 5984 0,614 4

W2.3 WF Union X96 7,8 220 27,3 6006 0,616 4

W2.4 WF Union X96 7,8 223 27,4 6110 0,627 4

W5.1 WF AristoRod 89 7,8 221 27,3 6033 0,619 4 3,73 3,73 27,67 0,0224 5,304 1,574 29,669 28,127 0,457 1,626

W5.2 WF AristoRod 89 7,8 227 27,3 6197 0,636 4

W5.3 WF AristoRod 89 7,8 225 27,4 6165 0,632 4

W5.4 WF AristoRod 89 7,8 227 27,6 6265 0,643 4

W8.1 WF AutRod 12.51 7,8 222 27,8 6172 0,633 4 3,58 3,9 28,11 0,0225 5,364 1,784 33,258 28,772 0,662 2,301

W8.2 WF AutRod 12.51 7,8 218 28 6104 0,626 4

W8.3 WF AutRod 12.51 7,8 215 27,7 5956 0,611 4

W8.4 WF AutRod 12.51 7,8 218 27,9 6082 0,624 4

EK2.1 WF Union X96 8,1 216 26,8 5789 0,572  - 4,58 3,88 24,14 0,0237 5,098 0,518 10,158 25,988 1,848 7,111

EK2.2 WF Union X96 8,1 218 27,1 5908 0,583  -

EK2.3 WF Union X96 8,1 223 27,1 6043 0,597  -

EK2.4 WF Union X96 8,1 218 27 5886 0,581  -

EK5.1 WF AutRod 12.51 8,1 219 27,9 6110 0,603  - 4,63 3,67 26,47 0,0228 5,237 0,607 11,597 27,430 0,960 3,501

EK5.2 WF AutRod 12.51 8,1 217 27,7 6011 0,594  -

EK5.3 WF AutRod 12.51 8,1 218 27,8 6060 0,599  -

EK5.4 WF AutRod 12.51 8,1 220 28 6160 0,608  -

5.1 WFP Union X96 10 219 26,3 5760 0,461 3 4,45 3,58 26,37 0,0175 4,577 0,127 2,764 20,944 5,426 -25,905

5.2 WFP Union X96 10 221 26,3 5812 0,465 3

5.3 WFP Union X96 10 220 26,5 5830 0,466 3

5.4 WFP Union X96 10 220 27,2 5984 0,479 3

6.1 WFP Union X96 7,7 210 27,1 5691 0,591 4 5,02 4,17 31,08 0,0190 5,184 0,164 3,168 26,876 4,204 -15,642

6.2 WFP Union X96 7,7 210 27 5670 0,589 4

6.3 WFP Union X96 7,7 213 27,3 5815 0,604 4

6.4 WFP Union X96 7,7 208 27 5616 0,583 4

8.1 WFP Union X96 5,9 225 27,4 6165 0,836 5 5,78 5,33 49,27 0,0170 6,164 0,384 6,232 37,997 11,273 -29,6684

8.2 WFP Union X96 5,9 227 27,9 6333 0,859 5

8.3 WFP Union X96 5,9 233 27,5 6408 0,869 5

8.4 WFP Union X96 5,9 PUUTTUUPUUTTUUPUUTTUU 5

12.1 WFP Union X96 4,7 266 29,2 7767 1,322 6 6,85 5,97 59,08 0,0224 7,752 0,902 11,636 60,094 1,014 1,688

12.2 WFP Union X96 4,7 269 28,9 7774 1,323 6

12.3 WFP Union X96 4,7 264 29,2 7709 1,312 6

12.4 WFP Union X96 4,7 254 30,2 7671 1,306 6

W3.1 WFP Union X96 7,7 202 27,9 5636 0,586 4 3,66 4,05 27,8 0,0211 5,159 1,499 29,056 26,615 1,185 -4,451

W3.2 WFP Union X96 7,7 203 26,8 5440 0,565 4

W3.3 WFP Union X96 7,7 206 27 5562 0,578 4

W3.4 WFP Union X96 7,7 207 27,3 5651 0,587 4

W6.1 WFP AristoRod 89 7,7 210 26,6 5586 0,580 4 3,76 4,06 28,11 0,0206 5,136 1,376 26,794 26,380 1,730 -6,557

W6.2 WFP AristoRod 89 7,7 212 27,2 5766 0,599 4

W6.3 WFP AristoRod 89 7,7 207 27,2 5630 0,585 4

W6.4 WFP AristoRod 89 7,7 211 27,4 5781 0,601 4

W9.1 WFP AutRod 12.51 7,7 203 27,5 5583 0,580 4 3,72 4,12 27,15 0,0214 5,135 1,415 27,550 26,364 0,786 -2,983

W9.2 WFP AutRod 12.51 7,7 198 28 5544 0,576 4

W9.3 WFP AutRod 12.51 7,7 206 27,8 5727 0,595 4

W9.4 WFP AutRod 12.51 7,7 203 27,9 5664 0,588 4

EK3.1 WFP Union X96 7,7 200 27,1 5420 0,563  - 5,1 3,99 25,53 0,0221 5,059 0,041 -0,805 25,596 0,066 0,259

EK3.2 WFP Union X96 7,7 191 27,4 5233 0,544  -

EK3.3 WFP Union X96 7,7 199 27,3 5433 0,564  -

EK3.4 WFP Union X96 7,7 203 27,3 5542 0,576  -

EK6.1 WFP AutRod 12.51 7,7 217 27,6 5989 0,622  - 5,13 3,9 27,62 0,0225 5,318 0,188 3,541 28,284 0,664 2,349

EK6.2 WFP AutRod 12.51 7,7 216 27,4 5918 0,615  -

EK6.3 WFP AutRod 12.51 7,7 216 27,8 6005 0,624  -

EK6.4 WFP AutRod 12.51 7,7 216 27,9 6026 0,626  -


