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Tässä työssä tutkitaan jatkuvatoimisen kitkahitsauksen soveltuvuutta kuparisen konstruktion 

valmistustavaksi. Kirjallisuudesta löytyy vain niukasti tietoa kuparin kitkahitsauksesta sekä 

kohteena olevan liitosmuodon kitkahitsauksesta. 

 

Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitetään kitkahitsausprosessin ominaisuuksia, metallien 

kitkahitsattavuutta sekä kuparin hitsattavuutta. Koeosuudessa hitsauskokeet suoritettiin 

jatkuvatoimisella kitkahitsausprosessilla. Kokeissa sovellettiin sylinterimäistä liitosmuotoa, 

jolla on saavutettu hyviä tuloksia teräksisen konstruktion valmistuksessa. Koekappaleita 

hitsattiin yhteensä 10 kappaletta. Hitsatuille kappaleille tehtiin silmämääräinen tarkastus ja 

mikrohietutkimukset liitoksen onnistumisen todentamiseksi. 

 

Kokeissa havaittiin tutkitun liitosmuodon olevan haastava kuparin kitkahitsauksessa. 

Haasteena on materiaalin liiallinen lämpeneminen hitsauksen aikana, jolloin hitsautuminen 

keskeytyy ja materiaali työntyy ulos liitoksesta. Liitos hitsautui kohdasta, missä kappaleet 

aluksi koskettivat toisiaan. Tangon kärki pysähtyi paikoilleen varren myötäämisen vuoksi, 

jolloin liitoksen keskikohta jäi hitsautumatta. 

 

Saatujen tulosten perusteella hitsauskokeita tulisi jatkaa inertiakitkahitsausprosessilla sen 

merkittävästi erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Kokeet tulisi myös toistaa suuremmassa 

mittakaavassa ja niissä tulisi testata erilaisen materiaaliseostuksen vaikutusta 

hitsautumiseen. 
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In this thesis the suitability of continuous drive friction welding process to produce a copper 

construction is studied. There is only a limited amount of previous studies in the literature 

about the friction welding of copper and the friction welding of the examined joint geometry. 

 

The literature section of the thesis explains the properties of the friction welding process, the 

friction weldability of metals and the weldability of copper. In the experimental part, the 

welding experiments were performed by a continuous drive friction welding process. In the 

experiments, a cylindrical joint geometry was adapted, which has previously achieved good 

results in the manufacture of a steel construction. A total of 10 specimens were welded. 

Visual inspection and microscopic examinations of the welds were performed to verify the 

success of the joint. 

 

In the experiments, the examined joint geometry was found to be challenging in the friction 

welding of copper. There was excessive heating of the material during welding, which lead 

to interruption of the welding process, and the material protruded out of the joint. A weld 

was formed at the point of the joint where the pieces initially touched each other. The tip of 

the rod stopped in position due to the yield of the rod, thus the centre of the joint was not 

welded. 

 

Based on the results obtained, the welding tests should be continued with inertial friction 

welding process due to its significantly different properties. The tests should also be repeated 

on a larger scale and test the effect of different alloying of the materials on welding. 
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ET Vauhtipyörän kokonaisenergia [J] 

S Pintanopeus [m/min] 
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7 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Kohdeyrityksessä on havaittu tarve kuparisen konstruktion valmistuksen parantamiseksi 

eräänä vaihtoehtona kitkahitsauksen soveltaminen tutkittavan rakenteen kuparisille 

rakenneosille. Kuparin ominaisuudet aiheuttavat haasteita kaarihitsauksessa. Herkkyys 

hitsin hapettumiselle ja huokosten syntymiselle vaatii tarkan kontrollin hitsauslisäaineiden 

ja hitsirailon puhtaudelle. Korkean lämmönjohtavuuden vuoksi lämpö siirtyy nopeasti pois 

hitsistä ympäröivään perusaineeseen, mikä aiheuttaa vaikeuksia riittävän tunkeuman 

saavuttamisessa. Hitsauksen onnistuminen vaatii lähes poikkeuksetta esilämmityksen ja 

korkean lämmöntuonnin, minkä johdosta työympäristön turvallisuuteen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Hitsauksen toteutus vaatii paljon esivalmisteluja, mikä kuluttaa aikaa ja 

resursseja. Nämä tekijät muodostavat tässä tutkimuksessa käsiteltävän tutkimusongelman 

ytimen. 

 

Kuparin kitkahitsauksesta sekä päittäisliitoksista eroavien kitkahitsauksen liitosmuodoista 

löytyy niukasti julkaistua tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kitkahitsauksen 

soveltuvuus OF-kuparista valmistetun liitoksen valmistustavaksi, jotta pystyttäisiin 

välttämään edellä mainittuja kaarihitsauksen haasteita sekä tätä kautta tehostamaan 

tuotantoa.  

 

Jotta tutkimusongelmaan löydettäisiin vastaus ja tutkimuksen tavoite voitaisiin saavuttaa, 

tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten konstruktiossa tarvittava liitos on toteutettavissa kitkahitsauksella? 

2) Mitä teknisiä ominaisuuksia vaaditaan sovellettavalta kitkahitsauslaitteistolta? 

3) Mitkä ovat kuparin kitkahitsauksen erityispiirteet? 

 

Työn kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan kitkahitsausprosessia, metallien 

kitkahitsattavuutta sekä kuparin hitsattavuutta. Kokeellisessa osuudessa suunnitellaan 

tutkimusongelmaan soveltuva liitoksen geometria, selvitetään vaadittavat hitsausparametrit 

sekä parametrien aiheuttamat vaatimukset hitsauslaitteistolle hyödyntämällä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratorion kitkahitsauslaitteistoa. Hitsauskokeita 

suoritetaan 10 kappaletta. 
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2 KITKAHITSAUS 

 

 

Etsittäessä tutkittavaan sovelluskohteeseen mahdollista kitkahitsattavaa rakenneratkaisua on 

tarpeen ymmärtää perustiedot eri hitsausmenetelmistä, parametreista, hitsausvaiheiden 

toteutuksesta, mahdollisista liitosmuodoista ja tehtävän liitoksen laatuun vaikuttavista 

tekijöistä. Tämän luvun painopiste on teollisuudessa eniten käytetyssä jatkuvasyöttöisessä 

kitkahitsauksessa, mutta objektiivisen vertailun luomiseksi myös muut 

menetelmävaihtoehdot esitellään lyhyesti.  

 

2.1 Kitkahitsauksen periaate 

Kitkahitsaus on kiinteän tilan hitsausmenetelmä, jossa hitsaukseen tarvittava lämpö saadaan 

aikaiseksi puristamalla ja liikuttamalla hitsattavia kappaleita toisiaan vasten. Kappaleiden 

välinen kitka kuumentaa liitospinnat plastiseen lämpötilaan, jolloin hitsautuminen tapahtuu, 

kun kappaleita puristetaan vastakkain. Normaaliolosuhteissa materiaali ei sula hitsauksen 

aikana. Hitsauksessa ei tarvita lisäainetta, juoksutetta tai suojakaasua. [1, 2] 

Kitkahitsausprosessit voidaan jakaa energiantuonnin mukaan jatkuvasyöttöiseen 

kitkahitsaukseen, inertiakitkahitsaukseen ja näiden yhdistelmiin eli hybrideihin. Prosessit 

voidaan luokitella myös kappaleiden välisen suhteellisen liikkeen mukaan pyörivään 

kitkahitsaukseen, lineaarikitkahitsaukseen sekä orbitaalikitkahitsaukseen. Jatkuvasyöttöinen 

kitkahitsaus ja inertiakitkahitsaus ovat menetelmistä käytetyimmät. Jatkuvasyöttöisestä 

kitkahitsauksesta käytetään myös nimityksiä jatkuvatoiminen kitkahitsaus ja suoravetoinen 

kitkahitsaus. [1–4] 

 

Lämmöntuonnin jakautuminen kitkapinnoilla vaihtelee eri kitkahitsausmenetelmien välillä 

liikkeen tyypin mukaan (kuva 1). Pyörivässä kitkahitsauksessa lämmöntuonti on pienintä 

pinnan keskiössä, jossa pintanopeuskin on pienin. Lineaari- ja orbitaalikitkahitsauksessa 

syntyvä lämpö jakautuu kitkapinnoille tasaisemmin, mutta näillä menetelmillä 

lämmöntuonti on silti pienempi pintojen ulkoreunoilla liikkeen amplitudista johtuen. [4, 5] 

 



9 

 

 

Kuva 1. Lämmöntuonnin jakautuminen pinnan suhteen eri kitkahitsausmenetelmillä [4]. 

(Rotary = pyörivä, linear = lineaarinen, orbital = orbitaalinen) 

 

2.2 Jatkuvasyöttöinen kitkahitsaus 

Jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa toinen hitsattavista kappaleista kiinnitetään kytkimen 

välityksellä moottoriin ja toisen pyöriminen on estetty. Aksiaalivoima painaa kappaleita 

vastakkain samalla kun moottoriin kytkettyä kappaletta pyöritetään vakionopeudella. 

Pyöritystä jatketaan, kunnes riittävä aika on kulunut tai haluttu kappaleiden lyhenemä on 

saavutettu. Pyörivä kappale pysäytetään joko erillisellä jarrulla tai sen annetaan pysähtyä 

vapaasti. [5] Tämä kuvailtu laitteiston periaate on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Jatkuvasyöttöisen kitkahitsauslaitteiston periaate [1]. (Motor = moottori, spindle = 

kara, clutch = kytkin, brake = jarru, workpieces to be welded = hitsattavat työkappaleet, 

hydraulic cylinder = hydraulisylinteri) 

 

2.3 Inertiakitkahitsaus 

Inertiakitkahitsauslaitteisto on hyvin samankaltainen jatkuvasyöttöisen kitkahitsauskoneen 

kanssa sillä erolla, että kappaletta pyörittävään istukkaan on liitetty vauhtipyörä. Hitsauksen 

lämmöntuontia säädetään lisäämällä tai vähentämällä vauhtipyörän massaa ja 
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pyörimisnopeutta. Kara kiihdytetään tavoitenopeuteen, minkä jälkeen se kytketään irti 

moottorista. Hitsattavien kappaleiden päitä painetaan vastakkain, jolloin vauhtipyörä alkaa 

hidastua ja siihen varastoitunut pyörimisenergia muuttuu kitkapinnoilla lämmöksi. [1, 4, 6] 

Kuvassa 3 on esitetty pyörimisnopeuden muutoksen ero hitsaussyklin aikana sekä 

hitsausparametrien välinen suhde inertiakitkahitsauksen ja jatkuvatoimisen kitkahitsauksen 

välillä. 

 

 

Kuva 3. Pyörimisnopeuden muutoksen ero ja parametrien väliset suhteet 

inertiakitkahitsauksessa (vasen) ja jatkuvatoimisessa kitkahitsauksessa (oikea) [4]. (Welding 

parameters = hitsausparametrit, time = aika, speed = nopeus, torque = vääntö, upset = 

tyssäytyminen, upset length = palomatka, friction force = hitsausvoima, single-stage weld = 

yksivaiheinen hitsaus, two-stage weld = kaksivaiheinen hitsaus, forge force = tyssäysvoima, 

friction phase = kitkavaihe, forging phase = tyssäysvaihe, braking phase = jarrutusvaihe) 

 

Oleellinen ero inertiakitkahitsauksen ja jatkuvatoimisen kitkahitsauksen välillä on ero 

lämmöntuoton nopeudessa. Inertiakitkahitsauksessa vauhtipyörään sitoutunut kineettinen 

energia muuttuu lämmöksi paljon lyhyemmässä ajassa jatkuvatoimiseen prosessiin 

verrattuna, jolla hitsausaika on yleensä yli kymmenkertainen inertiaprosessiin verrattuna. [6]  

 

Jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa käytetään tavallisesti pienempiä pyörimisnopeuksia ja 

hitsausvoimia kuin inertiakitkahitsauksessa. Jatkuvasyöttöinen kitkahitsaus tarjoaa 

laajemman säätövaran prosessiparametreihin, koska hitsausaika voidaan määrittää joko 

esivalitun ajan tai halutun hitsauskappaleiden lyhenemän mukaan. Tyssäysvaihetta voidaan 

myös hallita jarrutusajalla, tyssäysvoiman suuruudella ja tyssäysajalla. Näistä eroista 
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huolimatta molemmilla prosesseilla saadaan tuotettua laadukkaita hitsejä, kun 

hitsausparametrit on asetettu asianmukaisesti. [1]  

 

2.4 Kitkahitsin muutosvyöhykkeet 

Kitkahitsauksen aikana materiaali altistuu erilaisille lämpötiloille, jännityksille ja 

muodonmuutosnopeuksille, mistä seuraa useita mikrorakenteellisia muutoksia. Tästä syntyy 

hitsille muutosvyöhyke, joka voidaan jakaa kuvan 6 mukaisiin alueisiin. [4] 

 

 

Kuva 6. Kitkahitsausliitoksen muutosvyöhyke [4]. (Contact zone = kosketuspinta, fully 

plasticised zone = täysin plastisoitunut alue, partly deformed zone = osittain muokkautunut 

alue, undeformed zone = muokkautumaton alue) 

 

Ensimmäinen alue (i) on kosketusalue, missä tapahtuu materiaalien kosketuspintojen välistä 

hankausta ja materiaalin siirtymistä pinnalta toiselle. Materiaalille tapahtuu merkittävää 

muodonmuutosta, jonka nopeus riippuu pyörimisnopeudesta. Voimakkaan plastisen 

muodonmuutoksen ja rekristallisaation johdosta alueelle syntyy erittäin hieno raerakenne. 

Toinen alue (ii) on täysin plastisoitunut alue. Se ei ole osallisena hankauksessa tai 

materiaalin siirtymisessä, mutta siellä tapahtuu huomattavaa materiaalin muokkautumista. 

Lämpötila on riittävän korkea, jolloin materiaalille tapahtuu dynaamista 

rekristallisoitumista. Raerakenteesta muodostuu hieno ja yhdensuuntainen. Kolmas alue (iii) 

on osittain muokkautunut alue, jolla muodonmuutosnopeus, lämpötila ja plastinen 

muokkautuminen ovat pienempiä kuin alueella (ii). Tästä johtuen alueelle syntyvä 

raerakenne on karkeampi. Neljäs alue (iv) on muokkautumaton alue, jossa voi lämpötilasta 
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ja hitsattavasta materiaalista riippuen tapahtua faasimuutoksia, mutta plastisia 

muodonmuutoksia ei tapahdu. Alueella voi esiintyä myös rakeenkasvua. [4] 

 

2.5 Kitkahitsauksessa käytettävät parametrit ja niiden vaikutus 

Kitkahitsauksessa voidaan säätää monia hitsausparametreja, jotka vaikuttavat 

hitsausmetallurgiaan, ja sitä myötä hitsin mekaanisiin ominaisuuksiin [7]. 

Jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa säädettävät perusparametrit ovat pyörimisnopeus, 

hitsausaika sekä kitkavoima. Inertiakitkahitsauksessa parametreina ovat 

alkupyörimisnopeus, kitkavoima sekä vauhtipyörän energia. Parametrit asetetaan niin, että 

liitospinnat saadaan kuumenemaan plastiseen lämpötilaan ja hitsautumaan painettaessa niitä 

yhteen. [1, 4] 

 

2.5.1 Pyörimisnopeus 

Pyörimisnopeus on hitsausparametreista joustavin, ja sen suuruutta voidaan säätää laajalla 

skaalalla hitsausajan ja -paineen ollessa asianmukaisesti asetettu. Käytettävään 

pyörimisnopeuteen vaikuttavat hitsattava materiaali sekä hitsattavien kappaleiden halkaisija. 

Kullakin materiaalilla on hitsaukseen oma optimaalinen pintanopeus, jolla saavutetaan 

parhaat hitsin ominaisuudet. Pintanopeudesta saadaan laskettua kierrosnopeus kaavalla 1. 

[1] : 

 

𝑟𝑒𝑣/ min =  
𝜒𝑆

𝜋𝑂𝐷
   (1) 

 

Yhtälössä 1 rev/min on pyörimisnopeus, χ on muunnoskerroin (SI-yksiköille χ = 1000), S on 

pintanopeus (m/min) ja OD on hitsattavan kappaleen ulkohalkaisija (mm) [1]. 

 

Terästen kitkahitsaukseen jatkuvatoimisella prosessilla suositellaan pintanopeuksia 75 – 215 

m/min välillä. Inertiakitkahitsauksessa suositellaan alkupintanopeuksia 90 – 460 m/min 

väliltä. Korkeampi pyörimisnopeus pienentää lämmöntuontia ja hidastaa palonopeutta. 

Pyörimisnopeus vaikuttaa syntyvän muutosvyöhykkeen muotoon (kuva 4). Pienempi 

pyörimisnopeus aiheuttaa muutosvyöhykkeeseen tiimalasimaisen, keskeltä kapeamman 

muodon. Suurempi pyörimisnopeus taas lisää muutosvyöhykkeen paksuutta. Tankomaisten 

materiaalien hitsauksessa pieni pyörimisnopeus alentaa keskiön lämpenemistä. Putkimaisten 
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geometrioiden hitsaamisessa keskiön lämpeneminen ei ole ongelma, mikä mahdollistaa 

laajemman skaalan pyörimisnopeuden valinnassa [1]. 

 

 

Kuva 4. Pintanopeuden vaikutus syntyvän muutosvyöhykkeen muotoon [1]. (Velocity = 

nopeus, low = matala, medium = keskitaso, high = korkea) 

 

2.5.2 Kitkavoima ja tyssäysvoima 

Kitkavoiman muutoksella on syntyvän muutosvyöhykkeen muotoon päinvastainen vaikutus 

kuin pyörimisnopeuden muutoksella. Korkeampi voima aiheuttaa plastisoituneen metallin 

virtaamisen pois hitsin rajapinnalta purseeksi, jolloin muutosvyöhykkeelle muodostuu 

matalan pyörimisnopeuden tulosta vastaava tiimalasimainen muoto. Tämän muotoisessa 

hitsissä on riskinä keskipisteen riittämätön hitsautuminen. Kuvassa 5 on havainnollistettu 

kitkavoiman suuruuden vaikutus syntyvän muutosvyöhykkeen muotoon. Korkeamman 

kitkavoiman myötä sekä lämmöntuonti että palonopeus kasvavat. [1] 

 

 

Kuva 5. Kitkavoiman vaikutus syntyvän muutosvyöhykkeen muotoon [1]. (Pressure = 

paine, low = matala, medium = keskitaso, high = korkea) 

 

Jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa kitkavoimaa nostetaan tyypillisesti kolmiportaisesti. 

Hitsaus aloitetaan matalammalla voimalla, jonka suuruus on noin 10 – 20 % kitkavoimasta, 

millä saadaan hillittyä vääntövoiman äkillistä kasvua hitsauksen alussa. Toinen porras on 
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varsinainen kitkavoima ja kolmas porras on tyssäysvoima hitsauksen viimeisessä vaiheessa. 

Tyssäysvoiman suuruus on tyypillisesti noin kaksinkertainen kitkavoimaan verrattuna. [1]  

 

Inertiakitkahitsauksessa käytetään tavallisesti kahta voiman tasoa, jotka ovat kitkavoima ja 

tyssäysvoima [1]. Tyssäysvoiman suuruutta säätämällä voidaan vaikuttaa liitoksen 

muokkautumiseen. Suurempi tyssäysvoima hienontaa hitsin mikrorakennetta ja lujittaa 

hitsausliitosta. Tyssäys myös kaventaa muutosvyöhykkeen kokoa. [7] 

 

2.5.3 Hitausmomentti 

Inertiakitkahitsauksessa vauhtipyörän hitausmomentti valitaan siten, että se tuottaa sekä 

halutun määrän liike-energiaa että halutun määrän muokkautumista. Muokkautuminen 

aiheutuu menetelmälle luonteenomaisesta vääntömomentin noususta liitospinnalla 

vauhtipyörän hidastuessa ja lopulta pysähtyessä. Vääntömomentin ja kitkavoiman 

yhdistelmän tuloksena syntyy muokkautumista. Suuri, matalanopeuksinen vauhtipyörä 

tuottaa voimakkaamman muokkautumisen kuin pieni ja korkeanopeuksinen vauhtipyörä, 

vaikka niiden liike-energian määrä olisi sama. Vauhtipyörään varastoitunut kineettinen 

energia riippuu vauhtipyörän hitsausmomentista sekä pyörimisnopeuden neliöstä. 

Hitsauspinnoilla tuotettu kitkalämpö määrittyy tämän energian muutosnopeudesta, mihin 

vaikuttaa vauhtipyörän hitausmomentti ja aksiaalivoima. Samalla liike-energialla ja 

aksiaalivoimalla pienen hitausmomentin omaava vauhtipyörä luovuttaa siihen sitoutuneen 

energian kitkapinnoilla nopeammin kuin suuren hitausmomentin vauhtipyörä. 

Hitsausenergian ja vauhtipyörän pysyessä samana suurempi aksiaalivoima nopeuttaa 

vauhtipyörän hidastumista, suurentaa lämpenemisnopeutta ja nostaa lämpötiloja 

kitkapinnoilla. Nopea energian tuonti ja korkea lämmöntuotto johtaa lyhyisiin työkiertoihin, 

jolloin lämmönjohtumiselle aksiaalisuunnassa on vain vähän aikaa, minkä johdosta 

muutosvyöhykkeestä tulee kapea. [1, 4, 7] Tarvittavan vauhtipyörän hitausmomentin 

laskeminen on riippuvainen pintanopeudesta, materiaalista ja liitoksen geometriasta. 

Hitsausmomentti saadaan laskemalla kaavasta 2. [1]: 

 

𝑤𝐾2  =  
𝐸𝑇𝐶

(𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛)2   (2) 

 

Missä wK2 on hitausmomentti, ET on vauhtipyörän kokonaisenergia, C on 182,4 SI-

yksiköille ja (rev/min)2  on karan pyörimisnopeus [1]. 
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2.5.4 Kitka-aika 

Kitka-ajalla voidaan vaikuttaa kappaleiden lämpenemiseen hitsauksen aikana. Pidempää 

kitka-aikaa käyttämällä lämpö ehtii johtua pidemmälle hitsattaviin kappaleisiin, mikä 

kasvattaa muutosvyöhykkeen paksuutta ja lisää rakeenkasvua. Jatkuvatoimisessa 

kitkahitsauksessa prosessi kestää ennalta määritellyn ajan. Kitka-aika voidaan säätää 

välillisesti myös palomatkan pituuden säädöllä. Inertiakitkahitsauksessa kitka-aika 

määräytyy pyörimisnopeuden hidastumisesta vauhtipyörän energian kuluessa hitsauksen 

edetessä. [7] Pidemmällä kitka-ajalla epäpuhtauksilla on enemmän aikaa poistua hitsistä. 

Liian lyhyellä kitka-ajalla epäpuhtaudet voivat jäädä hitsiin ja heikentää hitsin laatua. [8] 

 

Perinteisessä jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa pyöritettävä kappale ei pysähdy 

välittömästi jarrutuksen alkaessa. Tästä johtuen kappaleiden välinen suhteellinen nopeus ei 

laske heti nollaan, mikä aiheuttaa materiaalin muokkautumista jarrutuksen aikana. Matalan 

lämmöntuonnin menetelmässä molemmat kappaleet on kiinnitetty sähkömagneettisen 

kytkimen välityksellä. Tällöin myös normaalisti paikallaan pidettävä työkappale saadaan 

pyörimään vapaasti. Kun hitsauksen aikana paikallaan olevan kappaleen kytkin avataan, 

työkappaleiden välinen suhteellinen nopeus putoaa lähes välittömästi nollaan. Matalan 

lämmöntuonnin menetelmällä on havaittu kappaleiden lyhenemän ja syntyvän purseen 

määrän olevan pienempi verrattuna perinteiseen jatkuvasyöttöiseen kitkahitsaukseen. [9] 

 

2.6 Kitkahitsauksen vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät 

Yleisesti kitkahitsaus koostuu kolmesta perusvaiheesta [4]: 

1. Lämmitysvaihe 

2. Palovaihe 

3. Tyssäysvaihe 

 

Ensimmäinen vaihe on lämmitysvaihe, jossa hitsattavat kappaleet tuodaan kosketuksiin ja 

puristavan voiman alaisiksi toisen kappaleen samalla pyöriessä. Toinen vaihe on nimeltään 

palovaihe, jossa kitkan tuottama lämpö nostaa hitsattavien kappaleiden lämpötilaa ja 

pienentää niiden muodonmuutoslujuutta. Lopulta materiaali ei enää kestä siihen kohdistuvan 

voiman suuruutta ja se alkaa virrata pois hitsin rajapinnalta purseeksi kappaleen 

ulkopuolelle. Virtaavan materiaalin mukana myös oksidit ja epäpuhtaudet kulkeutuvat 

purseeseen. Kolmas ja viimeinen vaihe on tyssäysvaihe, jossa kappaleen pyörittäminen 
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lopetetaan ja kappaleita puristetaan yhteen vielä suuremmalla voimalla. 

Inertiakitkahitsauksessa pyörivää kappaletta ei pysäytetä erikseen kuten jatkuvatoimisessa 

kitkahitsauksessa. Siinä pyörivän kappaleen nopeus laskee prosessin edetessä, kunnes se 

tulee pysähdyksiin. [4] Yleisesti tyssäys voidaan aloittaa karan vielä hidastuessa 

pysäytyksen aikana tai vasta karan pysähtymisen jälkeen. Ero näiden kahden tavan välillä 

näkyy vääntömomentin käyttäytymisessä. Ensin mainitussa tapauksessa vääntömomentissa 

esiintyy toinen huippuarvo hitsauksen loppuvaiheessa, mikä kohdistaa hitsiin vääntävän 

voiman. Toisessa tapauksessa, erityisesti jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa 

pysäytysvaiheen ollessa hyvin lyhyt nopean jarrutuksen johdosta, vääntömomentin suuruus 

ei nouse vaan se kääntyy suoraan laskuun. Tässä tapauksessa hitsiin ei kohdistu vääntävää 

voimaa, vaan muokkautuminen riippuu ainoastaan tyssäysvoimasta. Jatkuvasyöttöisessä 

prosessissa kitkavoimaa lisätään yleensä kahdessa vaiheessa vääntöpiikin pienentämiseksi 

[1, 10] 

 

Ensimmäisen eli lämmitysvaiheen lämmöntuotto on vain 13 % hitsauksessa syntyvästä 

lämmöstä. Sen vuoksi palo- ja tyssäysvaiheen on uskottu olevan merkittävimmässä osassa 

liitoksen syntymisessä. Ensimmäisen vaiheen on havaittu olevan monimutkainen tapahtuma, 

joten se voidaan jakaa vielä edelleen kolmeen vaiheeseen siinä vaikuttavien eri 

kitkatyyppien mukaan. Nämä vaiheet ovat abraasiovaihe, liukuvaihe sekä takertumisvaihe. 

Abraasiovaihe on lyhytkestoinen vaihe, jonka aikana liitospinnalla olevat epätasaisuudet 

tasoittuvat. Liukuvaihe alkaa kun kappaleiden pinnat ovat tasoittuneet niin, että ne ovat 

kosketuksissa koko pinta-alaltaan. Takertumisvaiheessa pinnat alkavat liittyä toisiinsa ja 

lämpötila alkaa nousta. [10] 

 

Liukuvaiheen aikana vääntökuvaajassa esiintyy näennäisesti tasainen alue, jonka pituus 

lyhenee kitkavoiman kasvaessa. Liukuvaihe lähestulkoon häviää tarpeeksi suurilla 

kitkavoiman arvoilla. Tason korkeus, eli vääntömomentin suuruus kasvaa kitkavoiman 

kasvaessa. Tason jälkeen vääntömomentti nousee jyrkästi kunnes se saavuttaa 

huippuarvonsa. Nämä asiat voidaan havaita kuvasta 7. [10] 
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Kuva 7. Kitkahitsauksen alun eri kitkavaiheet ja hitsausvoiman vaikutus ensimmäisen 

vaiheen kestoon [10]. (Friction torque = kitkavääntö, friction time = kitka-aika, 1st stage = 

ensimmäinen vaihe, abrasion = abraasio, slide = liukuminen, stick = takertuminen, peak 

torque = vääntöhuippu) 

 

Vääntökäyrän muoto voidaan selittää sillä, että abraasiovaiheessa kosketus on pistemäistä 

johtuen pinnan epätasaisuudesta, jolloin pinta-alasuhde on vain noin 10 % nimellisestä pinta-

alasta. Kontaktipinta-ala kasvaa kitkavoimaa suurennettaessa. Lyhyen kitka-ajan kuluttua 

todellinen kosketuspinta-ala saavuttaa nimellisen pinta-alan, mutta selvää muutosta 

lämpötilassa ei esiinny. Tästä alkaen esiintyvä kitka on liukukitkaa. Vääntömomentin nopea 

nousu johtuu seuraavaan kitkasysteemiin siirtymisestä. Tässä systeemissä kitkapinnat 

hajoavat johtaen kontaktiin puhtaan metallin kanssa, mistä aiheutuu huomattava 

kitkakertoimen kasvu. Tätä vaihetta kutsutaan takertumiseksi. Takertuneet alueet 

leikkautuvat välittömästi pyörimisliikkeen vuoksi, mistä vastaava energiamäärä muuttuu 

lämmöksi nostaen paikallista lämpötilaa, minkä seurauksena takertuvan alueen laajuus 

edelleen kasvaa. Tästä kasvavasta pinta-alasta johtuen vääntömomentti kasvaa, kunnes 

takertuva pinta-ala on yhtä suuri kuin liitoksen nimellinen pinta-ala. Hitsin 

muutosvyöhykkeen muodon kehittyminen on esitetty kuvassa 8. [10] 
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Kuva 8. Hitsin muutosvyöhykkeen muodon kehittyminen kitkahitsauksen ensimmäisen 

vaiheen aikana [10]. (Friction torque = kitkavääntö, friction time = kitka-aika, burn-off 

length = palomatka, friction pressure = kitkapaine) 

 

Kuvasta nähdään, että kappaleiden lyhenemää ei käytännössä tapahdu ennen vääntöhuipun 

saavuttamista, mutta huipun jälkeen lyheneminen kiihtyy nopeasti tasaiseen palonopeuteen. 

Kappaleet alkavat liittyä kehämäiseltä alueelta ¼ - ½ -säteen etäisyydeltä liitospinnan 

keskipisteestä riippuen kitkavoiman suuruudesta. Suuremmalla voimalla liittyminen alkaa 

lähempää säteen keskipistettä. Alue jatkaa kasvamista, kunnes se kattaa pinnan koko 

halkaisijan matkalta ja liitospinnat ovat täysin yhteydessä toisiinsa. Tällä hetkellä 

vääntömomentti saavuttaa huippuarvonsa ja vaatimukset liittymisen olosuhteille on 

tavoitettu. Vääntöhuipun jälkeen liitospinta täyttyy plastisoituneesta materiaalista, joka 

alkaa virrata purseeksi. [10] 

 

Vääntöpiikin laskettua alkaa kitkahitsauksen toinen, eli palovaihe, jossa vääntömomentin 

arvo tasaantuu. Tämä ilmaisee prosessin saavuttaneen tasapainon muokkauslujittumisen ja 

lämpenemisestä aiheutuvan pehmenemisen välillä. [1, 11] Tämän vaiheen aikana hitsin 

rajapinnan ympärillä kuuma metalli plastisoituu ja virtaa hitsistä ulos purseeseen [12]. Tässä 

vaiheessa prosessi on itsesäätyvä, jolloin vääntömomentin suuruus on näennäisesti vakio. 

Myös palonopeus ja lämpötila ovat pohjimmiltaan vakioita. [10] Lämpötilan nousua 
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rajoittaa vaihtelut kitkakertoimen suuruudessa sekä häviöt lämmön johtumisesta 

työkappaleeseen ja muodostuvaan purseeseen [13]. 

 

Jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa tyssäysvaihe alkaa, kun pyörivä kappale kytketään irti 

moottorista ja jarrutus aloitetaan. Yleensä tyssäysvaiheessa puristusvoimaa nostetaan 

tyssäytymisen tehostamiseksi. Voiman nosto voidaan tehdä karan vielä pyöriessä, jolloin 

hitsiin kohdistuu vääntävää tyssäystä. Tällöin voimakuvaajassa näkyy toinen vääntöpiikki 

hitsauksen lopussa. Väännön nousu aiheutuu materiaalin asteittaisesta jähmettymisestä 

lämpötilan laskiessa. Inertiakitkahitsauksessa tyssäys aloitetaan, kun pyörimisnopeus on 

hidastunut asetettuun rajaan asti, mikä voi olla esimerkiksi 10 – 50 % 

alkupyörimisnopeudesta. [1, 14] 

 

2.7 Metallien kitkahitsattavuus 

Jotta kuparin kitkahitsattavuuteen liittyvät erityispiirteet voidaan tunnistaa, on tarpeen käydä 

läpi lyhyesti eri metallien kitkahitsattavuuteen vaikuttavat tekijät sekä vertailla eri 

materiaalien hitsattavuuksia. 

 

Kitkahitsauksella voidaan hitsata useita materiaaleja, sekä samanparisia että eripariliitoksia. 

Sillä pystytään hitsaamaan metalleja, keraameja, metallikomposiitteja ja polymeerejä, sekä 

monia eripariliitoksia, joita ei voida hitsata perinteisillä hitsausmenetelmillä. Hyvän 

kitkahitsausliitoksen tuottamiseksi liitettäville materiaaleille on kaksi yleisluontoista 

vaatimusta. Materiaalin tulee olla taottavissa ja materiaalien välillä täytyy syntyä kitkaa. 

Taottavuusvaatimus sulkee pois keraamien, valurautojen sekä kovametallien samanpariset 

liitokset. Näiden materiaalien eripariliitokset taottavien materiaalien kanssa ovat kuitenkin 

joissain tapauksissa mahdollisia. Kitkavaatimus puolestaan sulkee pois materiaalit, jotka 

sisältävät kuivavoitelevia seosaineita. Automaattiterästen, grafiittia sisältävien seosten, 

kuten valuraudan sekä lyijyseosten hitsaus voi kitkavaatimuksesta johtuen olla haastavaa. 

[1] 

 

Seostamattomat ja matalaseosteiset teräkset ovat tyypillisesti hyvin kitkahitsattavia. Tästä 

kategoriasta matalahiiliset teräkset ovat helpoimpia hitsata, eivätkä ne yleisesti vaadi 

jälkilämpökäsittelyä. Korkeammilla hiilipitoisuuksilla hitsattavuus on edelleen hyvä, mutta 

hitsausparametrialue on kapeampi hiilipitoisuudesta johtuvan taottavuusominaisuuksien 
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heikkenemisen vuoksi. Lastuttavuudelta parannellut teräkset ovat myös kitkahitsattavissa, 

mutta niillä saattaa esiintyä epätoivottua mikrorakenteen suuntautumista, ja kyseisissä 

teräksissä käytetyt seosaineet voivat toimia myös kuivavoitelevina aineina alentaen kitkasta 

syntyvää lämpöä. Myös lämpökäsiteltävät teräkset ovat kitkahitsattavia. Hitsin nopea 

jäähtyminen voi aiheuttaa liiallista karkenemista, jolloin hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely 

voi olla tarpeen. Myös pidempi hitsausaika karkenevilla teräksillä auttaa pitämään 

jäähtymisnopeuden hitaampana. [1] 

 

Ruostumattomista teräksistä austeniittiset ja ferriittiset ruostumattomat teräkset soveltuvat 

hyvin kitkahitsattaviksi. Kitkahitsauksella pystytään välttämään niiden kaarihitsauksessa 

esiintyviä ongelmia, kuten rakeenkasvu hitsissä ja muutosvyöhykkeellä sekä teräksen 

herkistyminen. [15, 16] Lämpökäsiteltävät ruostumattomat teräkset ovat herkkiä 

lämpötilalle ja paineelle, minkä vuoksi hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely voi olla tarpeen 

toivottujen hitsin ominaisuuksien saavuttamiseksi. Erkautuskarkaistavat ruostumattomat 

teräkset usein hehkutetaan ja keinovanhennetaan hitsauksen jälkeen. Joissain tapauksissa 

lämpökäsitellylle perusaineelle suoritetaan jännityksenpoistohehkutus. Hitsausparametrien 

arvot ruostumattomille teräksille on samaa suuruusluokkaa kuin seostamattomien terästen 

hitsauksessa. [1] 

 

Alumiini ja sen seokset ovat yleisesti kitkahitsattuja materiaaleja sekä jatkuvasyöttöisellä 

että inertiakitkahitsauksella. Ohutseinämäisiä alumiiniputkia liittäessä jatkuvatoimisella 

kitkahitsauksella on se etu, että karan pyöriminen voidaan pysäyttää ennen tyssäystä. 

Voimakkaan kuumamuokkautumisen vuoksi kitkahitsin muutosvyöhyke on erittäin kapea ja 

hienorakeinen. Lisäksi voimakas kuumamuokkautuminen aiheuttaa liitoskohdassa 

dynaamista rekristallisaatiota. Alumiinin kitkahitsauksen parametrien suuruudet eroavat 

jonkin verran teräksillä käytetyistä parametreista johtuen alumiinin korkeammasta 

lämmönjohtavuudesta. Inertiakitkahitsauksessa käytetty pintanopeuden suuruus on 30 – 50 

% suurempi, hitsauspaineet 50 – 80 % pienemmät ja vauhtipyörän energia 50 – 80 % 

pienempi teräksen hitsauksessa käytettyihin arvoihin verrattuna. Vastaavasti 

jatkuvasyöttöisessä kitkahitsauksessa pintanopeuden suuruus on 10 – 50 % suurempi ja 

käytetyt hitsauspaineet 50 – 70 % pienemmät. [1] 
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Titaaniseosten kitkahitsausta on tutkittu laajasti, ensisijaisesti ilmailuteollisuuden 

sovellutusten vuoksi. Suurin osa titaanin kitkahitsatuista liitoksista on käyttökelpoisia 

hitsauksen jälkeisessä tilassa. Liitoksen lujuutta ja väsymiskestävyyttä on kuitenkin 

mahdollista vielä parantaa jännityksenpoistohehkutuksella tai liuotushehkutuksella ja 

keinovanhennuksella. Inertiakitkahitsauksessa käytettävä vauhtipyörän energia on samaa 

suuruusluokkaa teräksillä käytetyn kanssa. Pintanopeuden suuruus on myös samaa luokkaa, 

mutta voidaan käyttää myös 40 % suurempia nopeuksia. Titaanin pienemmän 

lämmönjohtavuuden vuoksi hitsausvoimat ovat tyypillisesti 10 – 30 % teräksillä käytettyjen 

voimien suuruudesta. [1] 

 

Kuparia hitsataan tyypillisesti eripariliitoksena alumiinin kanssa [1, 17] Kuparin 

kitkahitsauksessa inertiakitkahitsauksella pintanopeus on noin kaksinkertainen ja  

vauhtipyörän energia ja hitsausvoimien suuruus noin 50 % terästen hitsaukseen verrattuna 

[1]. Identtisen kokoisia kuparikappaleita kitkahitsatessa on havaittu ilmiö, joka havaitaan 

yleensä silloin, kun hitsattavien kappaleiden lämpökapasiteetit eroavat huomattavasti 

toisistaan, kuten hitsatessa tankojen ja levyjen välisiä liitoksia: kitkapinta liikkuu 

hitsattavien kappaleiden välillä, mikä saa kappaleiden ulkoreunat pysymään erillään 

hitsauksen aikana niin, ettei niihin muodostu hitsiä. Ilmiö saadaan ehkäistyä aloittamalla 

tyssäys juuri ennen jarrutuksen aloittamista. [17] 

 

Eripariliitokset ovat tärkeä kitkahitsauksen sovelluskohde. Kitkahitsauksella pystytään 

hitsaamaan eripariliitoksia materiaaleilla, joiden sulamispisteet eroavat merkittävästi 

toisistaan ja materiaaleilla, joiden sulahitsauksessa syntyisi liitoksen kannalta haitallisia 

metallien välisiä faaseja. [8, 18] Eripariliitoksien hitsaamisessa on yleisesti otettava 

huomioon samat haasteet kuin samanparisten liitosten hitsaamisessa, mutta jotkut haasteet 

liittyvät vain eripariliitosten hitsaamiseen [1]. Eripariliitoksia hitsatessa purse syntyy lähinnä 

pehmeämmästä kappaleesta, eikä pehmeämpi kappale usein riko vahvemman kappaleen 

pintaa. Tällöin epäpuhtaudet, kuten oksidikerrokset toimivat esteenä metallurgisen sidoksen 

syntymiselle. Saman materiaalisia liitoksia hitsatessa lämpövirta suuntautuu symmetrisesti 

molempiin kappaleisiin. Eripariliitoksia hitsatessa lämpö johtuu runsaammin siihen 

kappaleeseen, jolla on suurempi lämmönjohtavuus. [19] Merkittävästi toisistaan eroavat 

metallit ovat herkkiä liitospintojen esivalmisteluille, kun taas saman paristen metallien 

liitoksissa sillä ei ole yhtä suurta merkitystä. Esimerkiksi ruostumattoman teräksen ja 
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alumiinin eripariliitoksissa alumiinin oksidikerrokseen sitoutunut vesi ja hiilivedyt 

muodostavat erittäin lujan kerroksen, mikä voi johtaa lujuudeltaan heikkoihin liitoksiin, 

mikäli sitä ei poisteta ennen hitsausta. Ruostumattomien ja tulenkestävien terästen 

eripariliitoksissa epäpuhtaudet voivat liueta syntyvään hitsiin, mikä voi johtaa hauraiden tai 

matalissa lämpötiloissa sulavien faasien syntymiseen hitsin rajapinnalla. [1] 

 

Hauraita sekä matalissa lämpötiloissa sulavia faaseja voi syntyä myös joillakin 

materiaaliyhdistelmillä metallien seosaineiden sekoittuessa hitsin rajapinnalla hitsauksen 

aikana. Matalissa lämpötiloissa sulavia faaseja syntyy esimerkiksi rautapohjaisten seosten ja 

titaaniseosten sekä alumiini- ja magnesiumseosten välisissä liitoksissa. Hauraita metallien 

välisiä faaseja voi syntyä ruostumattomien ja tulenkestävien terästen välisissä liitoksissa. 

Näiden materiaaliyhdistelmien hitsauksessa soveltuvat parametrit tulisi selvittää huolella, 

jotta vältytään epätoivottujen faasien syntymiseltä. [1] Pyörimis- ja palonopeutta 

muuttamalla hitsausprosessia voidaan säätää niin, että metallien välisten faasien syntymistä 

saadaan rajoitettua. Esimerkiksi pienemmällä pyörimisnopeudella sekoittuva kerros 

muodostuu ohuemmaksi. [8] Erisuuret lämpölaajenemiskertoimet voivat aiheuttaa ongelmia 

joidenkin materiaaliyhdistelmien hitsauksessa. Pienen lämpölaajenemiskertoimen omaavilla 

materiaaleilla, kuten tulenkestävillä teräksillä ja rauta-nikkeli-seoksilla, voi hitsauksen 

jälkeen esiintyä korkeita jäännösjännityksiä kun niitä hitsataan korkean 

lämpölaajenemiskertoimen materiaaleihin, kuten ruostumattomiin teräksiin sekä nikkeli- ja 

kobolttipohjaisiin seoksiin. [1] 

 

2.8 Liitosmuodot 

Asetetun tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi on 

tärkeää tuntea kitkahitsattavaksi soveltuvat liitosmuodot. 

 

Kitkahitsauksen luonteen vuoksi ainakin toisen työkappaleen tulee olla muodoltaan pyöreä. 

Pyöritettävän kappaleen tulee olla jokseenkin samankeskinen, koska sitä pyöritetään 

suhteellisesti korkealla nopeudella. Normaalisti kitkahitsauksessa sovellettavat liitosmuodot 

ovat tankojen, putkien ja levyjen yhdistelmät. Liitettäessä tankoja tai putkia levymäisiin 

kappaleisiin suurin osa purseesta syntyy tangosta tai putkesta. Tämä johtuu niiden 

korkeammasta lämpenemisestä suhteessa levyyn, joka suuremman massansa ansiosta johtaa 

ja sitoo paremmin lämpöä. Kartiomaisissa liitoksissa käytetään tyypillisesti 45 – 60 asteen 
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kartiokulmia pyörimisakselin suhteen. Matalalujuuksisilla metalleilla käytetään suurempia 

kulmia, jotta saadaan suurempi aksiaalisuuntainen tukivoima ja sen myötä riittävä pintapaine 

lämmön tuottamiseksi. Kartioliitoksen etuna päittäisliitokseen verrattuna on pienempi 

pintanopeuden ero kitkapinnan eri säteillä, mikä tuottaa liitospinnan tasaisemman 

lämpenemisen. Mekaanisilta ja termisiltä ominaisuuksiltaan eroavien metallien 

eripariliitoksia hitsatessa on tarpeen muuttaa kitkapintojen pinta-alojen kokoa hitsattavien 

kappaleiden välillä. Matalamman lujuuden tai lämmönjohtavuuden omaavalla metallilla voi 

olla tarpeen käyttää suurempaa kitkapinnan pinta-alaa lujempaan materiaaliin verrattuna. 

Mikäli hitsattavan tuotteen geometrian vuoksi pursetta ei saada helposti poistettua, voidaan 

sille koneistaa sopiva tila toiseen tai molempiin työkappaleisiin. Kuvassa 9 on esitelty 

tyypilliset kitkahitsauksen liitosmuodot. [2] 
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Kuva 9. Tyypilliset kitkahitsauksen liitosmuodot [2]. (Rod = tanko, tube = putki, rod to tube 

= tanko putkeen, rod to plate = tanko levyyn, tube to plate = putki levyyn, tube to disc = 

putki kiekkoon, shaft to disk = akseli kiekkoon) 

 

Kartiomaisessa liitoksessa vaadittava vääntömomentti voi kasvaa liian suureksi. Ongelman 

ratkaisemiseksi voidaan käyttää kuvan 10 mukaista, porrastettua olakkeellista liitosmuotoa. 

Tässä liitosmuodossa hitsautuminen alkaa olakkeiden päätypinnoilta, joista muodostuva 

purse etenee akselin ulkoreunalle. Hitsautuminen tapahtuu ikään kuin liukuen. Edetessään 

akselin ja reiän välykseen purse jäähtyy ja muuttuu jähmeämmäksi. Tämä rajoittaa purseen 

etenemistä kappaleiden välissä aiheuttaen paineen nousua purseessa, mikä edesauttaa 

liitoksen hitsautumista. Liitos ei muodostu pelkästään olakkeiden päätyihin, vaan 

lopputuloksena syntyvän hitsin muoto on kartiomainen. [20] 

 

 

Kuva 10. Vaihtoehtoinen liitosmuoto perinteiselle kartiomaiselle liitokselle [20]. (Zapfen 

Kurbelwelle = kampiakselin tappi, Zahnrad = hammaspyörä, Radialer Spalt = säteittäinen 

aukko, Konische Fügestelle = kartiomainen liitos) 

 

Kyseistä liitosmuotoa on sovellettu muun muassa hammaspyörien hitsaamiseen akselille 

(kuva 11). Perinteisenä päittäisliitoksena hitsaamalla hitsi sijoittuisi epäoptimaaliseen 
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kohtaan, jossa siihen kohdistuisi suuret rasitukset. Edellä kuvattua liitosmuotoa 

hyödyntämällä hitsi saadaan sijoitettua sellaiseen kohtaan, jossa se ei ole yhtä altis 

rasituksille. [20, 21] 

 

 

Kuva 11. Kampiakselille kitkahitsattu hammaspyörä [21]. (Fiber direction of shaft = askelin 

säikeiden suunta, two site structure weld zone = kaksi sivuttaista hitsialuetta) 

 

2.9 Kitkahitsauksen laadun määrittäminen ja laatuun vaikuttavat tekijät 

Muita hitsausmenetelmiä koskevat määräykset ja suositukset pätevät vain osittain 

kitkahitsausprosesseihin. Tärkeä esivaatimus kitkahitsauksen laadun varmistamiseksi on 

työkappaleiden yhteneväisyys ja eheys. Tästä syystä asianmukaiset 

laadunvarmistustoimenpiteet tulee suorittaa esivalmisteluiden, hitsauksen aikaisten ja 

hitsauksen jälkeisten toimenpiteiden aikana. Hitsausta edeltävissä toimenpiteissä 

varmistetaan hitsattavien materiaalien laatu, hitsauskappaleiden esivalmistelu sekä 

kappaleiden kiinnitys hitsauskoneeseen. [3] 

 

Hitsattavat kappaleet tulee valmistella siten, että niiden päätytasot ovat suorassa kulmassa 

pyörimisakselin suhteen. Kappaleiden kitkapinnoilta poistetaan lika, rasva, ruoste ja 

oksidikerrokset pois lukien tapaukset, joissa on osoitettu, ettei pintojen epäpuhtaudet vaikuta 

haitallisesti liitoksen ominaisuuksiin. Kitkapintojen epäsäännöllisyydet, kuten sorvausta 

varten tehdyt keskireiät, sallitaan, jos niillä ei ole haitallisia vaikutuksia. [3]  
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Kitkahitsauskoneeseen ja kappaleenkiinnittimiin kohdistuu hitsauksessa esiintyvät vääntö ja 

aksiaalivoimat. Työkappaleen kiinnitysvoima ei saa olla niin suuri, että se vahingoittaa 

kappaleita hyväksyttävien rajojen yli. Kappaleen aksiaalisuuntaisen liukumisen estämiseksi 

voidaan käyttää soveltuvia takarajoja. Onttojen kappaleiden kiinnityksessä voidaan käyttää 

apuna kappaleen sisäpuolista tukea. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, kun kiinnitetään 

onttoja kappaleita, joiden ulkomitta on suuri suhteessa seinämävahvuuteen. Kappaleet tulee 

voida asettaa hitsauskoneeseen niin, että saavutetaan määritelty samankeskisyys sekä 

kohdistus. Kappaleiden ulkonema kiinnittimistä ei saa olla niin pieni, että työkappaleissa 

tapahtuu liiallista jäähtymistä, eikä niin suuri, että se aiheuttaa värinää ja kohdistusvirheitä 

hitsausvoimien vaikutuksesta. Ulkoneman tulisi olla molemmilla hitsattavilla kappaleilla 

yhtä suuri, paitsi jos niiden koon tai koostumusten erojen vuoksi ulkonemien on 

toivottavampaa olla eri suuruiset joko lämpötasapainon saavuttamiseksi tai pätevämmän 

kiinnityksen mahdollistamiseksi. [3] 

 

Hitsauksen jälkeen kappaleelle tehdään tarvittavat jälkikäsittelytoimenpiteet, kuten 

koneistus tai lämpökäsittely. Tarvittavat toimenpiteet määritellään tuotteen käyttökohteen 

mukaan. [3] 

 

Kitkahitsausliitoksille soveltuvien ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien puutteen 

vuoksi hitsien laadunvalvonnassa täytyy turvautua prosessin ja hitsauslaitteiston hallintaan. 

Jatkuvatoimisessa prosessissa pyörimisnopeus ja aksiaalivoima vaikuttavat kappaleiden 

pituuden lyhenemiseen ja syntyvän hitsin mekaanisiin ominaisuuksiin. Palovaiheen aikaisen 

lyhenemisen sekä palonopeuden uskotaan vaikuttavan hitsin laatuun ja osa tutkijoista 

käyttääkin pyöritysajan sijaan palovaiheen aikaista lyhenemää hitsausparametrina. 

Inertiakitkahitsauksessa pyöritysaikaa ei aseteta etukäteen, joten kokonaislyhenemää 

käytetään palovaiheen aikaisen lyhenemän sijaan hitsin laadun määritykseen. Tällöin 

oletetaan, että sama liike-energia ja aksiaalivoima tuottavat saman suuruisen 

tyssäyslyhenemän, mikäli materiaali ja poikkipinta-ala pidetään myös samana. Molemmilla 

kitkahitsausprosesseilla hitsausparametrit asetetaan koneeseen ennen hitsausta, jolloin 

koneen ollessa kalibroitu prosessi on täysin koneesta riippuvainen. Kun valmistettavan hitsin 

tarvitsema aksiaalinen lyhenemä ja mittatoleranssit on selvitetty, voidaan hyväksyttävä 

toleranssialue ottaa valmistuksen standardiksi. Jokainen hitsaustapahtuma monitoroidaan, ja 
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syntynyttä aksiaalista lyhenemää verrataan asetettuun raja-arvoon. Kone voidaan pysäyttää 

automaattisesti sen havaittua poikkeaman sallituista raja-arvoista. [1] 

 

Edellä esitetyt näkökulmat pätevät tutkittaviin kuparilaatuihin.  
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3 KAUPALLISTEN KITKAHITSAUSLAITTEISTOJEN VERTAILU 

 

 

Kitkahitsauskoneen rakenne ja tyyppi ovat riippuvaisia sovelluskohteesta, ja koneen pitää 

täyttää tietyt ehdot tarkan ja toistettavan tuotannon toteuttamiseksi. Sovelluskohde määrittää 

tarvittavat aksiaalivoimat, pyörimisnopeuden ja hitsausajan. Muita vaatimuksia koneen 

tyypille asettaa kappaleen kuljettimen nopeus, palomatka, jarrutushetki, tyssäyshetki, 

vääntövoima ja vauhtipyörän hitausmomentti. Kitkahitsauskoneessa tulisi olla 

ohjausjärjestelmä, joka hitsauskappaleiden kiinnityksen jälkeen suorittaa hitsauskierron 

automaattisesti ilman koneenkäyttäjän tarvetta puuttua suoritukseen. Kitkahitsauslaitteiston 

tyypillisiä osia ovat runko, karapylkkä, istukka, kappaleenkiinnitin, kelkka, työsylinteri, 

purseenpoistolaite, varolaitteet sekä ohjainlaitteet [3]. 

 

Vertailuun valittiin kattavan kokonaiskuvan saamiseksi seuraavat viisi 

kitkahitsauslaitevalmistajaa: 

- Gatwick Technologies 

- Izumi Machine Mfg. 

- KUKA 

- Manufacturing Technology, Inc. 

- Nitto Seiki 

 

Vertailtaviksi ominaisuuksiksi valittiin tyypilliset kitkahitsauslaitteistojen tunnusluvut, joita 

ovat teho, kitkavoima, pyörimisnopeus sekä hitsattavan kappaleen koko. 

Kitkahitsauskoneiden suuren kokonaismäärän vuoksi kunkin valmistajan mallistoista 

valitaan vertailuun koneet, jotka soveltuvat halkaisijaltaan 20 – 40 mm kappaleiden 

hitsaamiseen. Kaikilla vertailtavilla laitevalmistajilla on valikoimassaan jatkuvatoimisia 

kitkahitsauskoneita, mutta vain yhden valmistajan valikoimasta löytyi myös 

inertiakitkahitsauskoneita. Vertailun tiedot perustuvat valmistajien verkkosivuilta löytyviin 

tietoihin ja esitteisiin. 

 

Gatwick Technologies on englantilainen valmistaja, joka valmistaa NC-ohjattuja sekä 

modulaarisia kitkahitsauskoneita. Perusmallistosta löytyy 10 jatkuvatoimista 

kitkahitsauskonetta, ja koneita on saatavana sekä vaaka- että pystysuuntaisella karalla. 
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Koneiden teho vaihtelee 37 – 200 kW välillä ja suurin hitsausvoima 28 – 1740 kN välillä. 

[22] [22]. 

 

Izumi Machine Mfg. on japanilainen laitevalmistaja, jonka mallistosta löytyy 14 

kitkahitsauskonetta. Koneiden kitkavoima vaihtelee  0,3 – 1000 kN, tyssäysvoima 0,7 – 3000 

kN, kapasiteetti 1,6 – 200 mm sekä moottoriteho 2,2 – 200 kW välillä. Osaa koneista on 

saatavilla sekä vaaka- että pystykaraisina malleina. [23] 

 

KUKA tekee erikoisvalmisteisia kitkahitsauskoneita asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Perusmallistossa koneita on saatavilla kuudessa eri kokoluokassa sekä kiinteällä että 

liikkuvalla karapylkällä. Myös vertikaalityyppisiä koneita on saatavilla. KUKA ilmoittaa 

yleisesti koneiden tyssäysvoiman olevan 1 kN – 10 000 kN välillä, mutta kertoo 

konekohtaisissa tiedoissa ainoastaan suositellun kappaleen halkaisijan. [24] 

 

Manufacturing Technology, Inc. on yhdysvaltalainen erikoisvalmisteisten 

kitkahitsauslaitteiden valmistaja. Yrityksen valikoimasta löytyy neljä perusmallista 

jatkuvatoimista kitkahitsauskonetta. MTI on yrityksistä ainoa, jolta löytyy myös 

inertiakitkahitsauslaitteistoja, joita on valikoimassa 14 kappaletta. Yrityksen nettisivuilta 

löytyvä esite on kuitenkin huomattavan vanha, joten inertiakitkahitsauslaitteiden valikoima 

ja ominaisuudet eivät välttämättä ole ajan tasalla. [25] 

 

Nitto Seiki on japanilainen valmistaja, jonka peruskoneiden valikoimasta löytyy kahdeksan 

vaakasuuntaista sekä neljä pystysuuntaista jatkuvatoimista kitkahitsauskonetta. Näiden 

lisäksi valmistajalta löytyy erikoistuneisiin sovelluksiin kehitettyjä kitkahitsauskoneita. [26] 

 

Vertailtujen kitkahitsauslaitteistojen tiedot on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Jatkuvatoimisten kitkahitsauskoneiden vertailutaulukko 

Valmistaja/ 

Malli 

Teho 

(kW) 

Suurin 

kitkavoima 

(kN) 

Suurin pyörimis-

nopeus (r/min) 

Kapasiteetti 

(mm) 

Manufacturing Technology, Inc 

Spartan 15 18,4 16 – 150 2000 14 – 36 

Spartan 30 24,3 25 – 300 2500 20 – 50 

Spartan 45 33,8 40 – 450 2000 25 – 60 

Nitto Seiki 

FF-45II  215,6 2000 15 – 45 

FF-60II  382,4 1300 20 – 60 

Izumi Machine Mfg. 

FW30 15 40 – 120 2400 10 – 30 

FW45 22 70 – 200 1800 15 – 45 

FW60 30 200 – 400 1500 20 – 60 

Gatwick Technologies 

NC60000 60 600 4000 20 – 133 

KUKA 

RS45    ~ 5 – 70 

RS80    ~ 10 – 100 

 

Tehdyn vertailun perusteella Gatwick Technologiesin NC6000 kitkahitsauskone voisi olla  

parhaiten sovellettavissa tutkittavan konstruktion valmistuksessa sen laajimman kapasiteetin 

ja parametrien säätöalueen ansiosta. Manufacturing Technology Inc. Spartan 30, Nitto Seiki 

FF-60II ja Izumi Machine Mfg. FW45 sekä FW60 soveltuvat kapasiteettinsa puolesta, mutta 

niiden suurin pyörimisnopeus jää pienemmäksi. Tehty vertailu osoittaa, että laitteistojen 

kirjo ja säädettävyys on niin moninaisia, että tarvittaessa yksityiskohtainen vertailu on 

tarpeellinen. Vaikka välillisesti lukuarvot ovat kytkettävissä liitosmuotoon, näistä ei voida 

päätellä liitosgeometrian vaikutusta vaadittaviin hitsausparametreihin. Vaikka 

laitevalmistaja ilmoittaa käytettävissä olevan maksimitehon ja voiman tämä tieto perustuu 

vain nimellishalkaisijaan eikä ota huomioon liitoksen geometriaa tai materiaalia. Oma 

koesarja tarvitaan tarkempien tietojen määrittämiseksi geometrian ja materiaalin 

aiheuttamien vaatimusten osalta.  
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4 SOVELLUSKOHTEESSA KÄYTETYN KUPARIN ERITYISPIIRTEET 

KITKAHITSAUKSESSA 

 

 

Tässä pääluvussa esitetään sovelluskohteessa käytetyn kuparin erityispiirteet 

kitkahitsauksessa suhteutettuna muiden kuparilaatujen ominaisuuksiin. 

 

Kupari on ominaisuuksiensa vuoksi paljon käytetty metalli useilla teollisuudenaloilla 

elektroniikasta raskaisiin teollisuuslaitoksiin [27]. Kuparia käytetään sen sähkön- ja 

lämmönjohtavuuden, korroosionkestävyyden, metallien välisen kulumiskestävyyden sekä 

miellyttävän värin vuoksi. Kupari on hyvin muokattavaa sen pintakeskisen kuutiollisen 

hilarakenteen ansiosta. Korroosionkestävyyden ansiosta kupari soveltuu hyvin vesiputkien, 

venttiilien, lämmönvaihtimien ja kemian laitteiden valmistukseen. Kuparin 

sähkönjohtavuuden vuoksi sitä käytetään laajasti sähkönjohtimien ja sähkölaitteiden 

valmistuksessa. [2] Kupari työstökarkenee kylmämuovauksessa nopeasti, eli sen myötö- ja 

murtolujuus kasvavat muovattaessa. Kylmämuovatun kuparin murtolujuus on 

suurimmillaan noin kaksinkertainen verrattuna hehkutetussa tilassa olevaan kupariin. 

Myötölujuus voi puolestaan olla viidestä kuuteen kertaa korkeampi kuin hehkutetussa 

tilassa. [28] Taulukossa 2 on esitetty hapettoman Cu-OF kuparin joitakin fysikaalisia 

ominaisuuksia. 

 

Taulukko 2. Cu-OF kuparin fysikaalisia ominaisuuksia [28, 29]. 

Tiheys 

 

g/cm3 

Sulamis-

lämpötila 

°C 

Pituuden 

lämpötila-

kerroin 

10-6/K 

(20…300C) 

Ominais-

lämpöka-

pasiteetti 

20C 

J/Kkg 

Lämmön-

johtavuus 

20C 

W/Km 

Kimmo-

moduuli 

20C 

kN/mm2 

Myötö-

lujuus 

 

MPa 

Murto-

lujuus 

 

MPa 

8,94 1083 17,7 385 395 118 69- 

365 

221-

455 

 

Teräkseen verrattuna kuparin pituuden lämpötilakerroin on noin 50 % suurempi. 

Lämmönjohtavuus on kuparilla lähes kahdeksankertainen seostamattomaan ja 
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niukkaseosteiseen teräkseen verrattuna. Kimmokerroin kuparilla on noin puolet teräksen 

arvosta. [29]  

 

4.1 Seostamattomat ja matalaseosteiset kuparit 

Seostamattomia kuparilaatuja ovat hapettomat kuparit, happipitoiset kuparit sekä 

deoksidoidut kuparit. Käytännössä täysin puhdasta kuparia ei voida valmistaa teollisesti. 

Valmistuksessa pyritään sen sijaan tarkoituksenmukaiseen puhtaustasoon. Hapettomat 

kuparit sisältävät enintään 10 ppm happea ja niiden kuparipitoisuus on vähintään 99,95 %. 

Matalan happipitoisuuden ansiosta hapettomalla kuparilla on hyvä kestävyys vetysairautta 

vastaan. Hapeton kupari on kylmämuovattavuudeltaan paras kuparilaatu. [29] 

 

Happipitoisessa kuparissa kuparioksidi esiintyy rakenteessa pallomaisina sulkeumina 

vaikuttamatta kuitenkaan sen mekaanisiin ominaisuuksiin tai lämmön- ja 

sähkönjohtavuuteen. Se kuitenkin altistaa kuparin vetysairaudelle kuumennettaessa sitä 

vedylle altistuneena. Vety sekoittuu nopeasti kuumaan metalliin, reagoi oksidien kanssa ja 

muodostaa höyryä raerajoille. Rakenteesta tulee näin hauras ja se murtuu rasituksen alla. 

Kun happipitoisia kupareita kuumennetaan korkeissa lämpötiloissa, kuparioksidi kerääntyy 

raerajoille alentaen rakenteen lujuutta ja sitkeyttä merkittävästi. Happipitoista kuparia ei 

suositella hitsattavaksi sulahitsausmenetelmillä. Haurastumista voidaan välttää käyttämällä 

kiinteän tilan hitsausmenetelmiä, kuten kitkahitsausta. [30] Merkittäviä happipitoisia 

kuparilaatuja ovat Cu-ETP ja tuliraffinoitu Cu-FRHC [29]. 

 

Deoksidoituihin kupareihin lisätään pieniä määriä fosforia, mikä poistaa hapen 

kuparisulasta. Lisättävän fosforin määrä vaihtelee 0,002 – 0,050 % välillä. [29] Fosforia jää 

kuparisulaan, sillä kaiken sulassa olevan hapen poistamiseksi vaadittavan fosforin määrää 

on vaikea arvioida tarkasti [31]. Vetysairausherkkyyden välttämisen lisäksi fosforilla on 

myös rakeenkasvua estävä ja pehmenemislämpötilaa nostava vaikutus. Kaksi tärkeimpää 

fosforipitoista kuparilaatua ovat runsasfosforinen Cu-DHP kupari, sekä matalafosforinen 

Cu-DLP kupari. Cu-DHP kuparin fosforipitoisuus on 0,015-0,040 % ja Cu-DLP kuparin 

fosforipitoisuus puolestaan 0,005 – 0,013 %. [29] Fosforin esiintyminen kuparissa alentaa 

kuparin sähkönjohtavuutta noin 15 %. Deoksidointiprosessia tarkasti kontrolloimalla on 

kuitenkin mahdollista valmistaa myös korkean sähkönjohtavuuden omaavia deoksidoituja 

kuparilaatuja. [31] 
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Kuparin ominaisuuksia voidaan muokata haluttuun suuntaan seostamalla siihen pieniä 

määriä seosaineita muuttamatta kuitenkaan kuparin perusominaisuuksia.  Eri seosaineilla 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi kuparin pehmenemislämpötilaan, lujuteen tai lastuttavuuteen. 

Kuvassa 12 on esitelty eri seosaineiden vaikutus kuparin pehmenemislämpötilaan. [29] 

 

 

Kuva 12. Eri seosaineiden vaikutus kuparin pehmenemislämpötilaan [29]. 

 

Kuparin pehmenemislämpötilaa nostetaan tavallisimmin käyttämällä hopeaa ja tinaa, sillä 

ne eivät vaikuta sähköjohtavuuteen merkittävästi. Erityisesti sähköteollisuudessa käytetään 

hopealla seostettua kuparia sovelluksissa, joissa vaaditaan suurempaa virumislujuutta 

korotetuissa lämpötiloissa. Lisättävän hopean määrä vaihtelee tyypillisesti välillä 0,03 % – 

0,25 %. Tinan käyttö seosaineena mahdollistaa kuparin kylmämuokkauksen huomattavasti 

tavallista kuparia korkeampaan, 600 – 700 MPa lujuuteen. [29] 

 

Seostamalla kupariin kromia ja zirkoniumia, syntyy kuparin perusominaisuuksille 

epätyypillisiä erkautuskarkaistavia kuparilaatuja. Liuotushehkutuksen ja sammutuksen 
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jälkeisessä tilassa kromi ja zirkonium ovat liuenneina kupariin, ja seos on tavallisen kuparin 

kaltaisesti hyvin muokkautuva ja muokkauslujittuva. Erkautuskarkaisulla näillä kupareilla 

voidaan saavuttaa noin 600 MPa murtolujuus. Zirkonium nostaa voimakkaasti kuparin 

pehmenemislämpötilaa, joten näitä kupareita voidaan käyttää 450 °C lämpötilaan asti. [29] 

 

Lastuttavuuden parantamiseksi kupariin voidaan lisätä rikkä, seleeniä tai telluuria, jotka 

muodostavat yhdisteitä kuparin kanssa. Nämä yhdisteet jäävät rakenteeseen erillisinä 

sulkeumina, sillä ne eivät liukene kupariin. Ne eivät myöskään vaikuta kuparin 

korroosionkestävyyteen tai lujuusominaisuuksiin. Lastuavassa työstössä sulkeumat 

helpottavat lastun katkeamista. [29] Näitä kuparilaatuja ei suositella sulahitsaukseen, sillä 

ne ovat kuumahauraita ja herkkiä halkeilulle [30]. 

 

4.2 Kuparin hitsattavuus 

Useimmat kuparit ovat hyvin hitsattavia kaasukaariprosesseilla ilman metallurgisia 

ongelmia. Kuparien ja seostettujen kuparien hitsauksen erityispiirteitä ovat suuri 

lämmönjohtavuus, suuri pituuden lämpötilakerroin, kaasujen liukeneminen sulaan ja 

kylmämuokkauksella saavutetun lujuuden lasku kuumentuneella alueella. Kuparin 

lämmönjohtavuus huoneenlämpötilassa on teräkseen verrattuna noin kuusinkertainen ja 

1000 asteen lämpötilassa se on noin kymmenkertainen. Tämän vuoksi hitsauksessa on 

käytettävä suurempaa lämmöntuontia, sillä lämpö siirtyy paljon nopeammin pois 

hitsauskohdasta kuin teräksellä. Liian pienellä lämmöntuonnilla riittävän suuren hitsisulan 

aikaansaminen ei ole mahdollista. Korkean lämmönjohtavuuden vuoksi suuret kappaleet 

täytyy esikuumentaa ennen hitsausta. Suuremman lämpölaajenemisen vaikutusten vuoksi 

suoritettava hitsausjärjestys sekä hitsauskiinnittimien sijoittelu on suunniteltava 

huolellisesti. Kuparin herkkyys liuottaa itseensä erityisesti happea ja vetyä voi aiheuttaa 

haittoja hitsauksen aikana. Hitsisulan jähmettyessä kaasut erkautuvat raerajoille aiheuttaen 

huokoisuutta ja haurautta. [29] 

 

Hapeton, happipitoinen ja fosforipitoinen kupari käyttäytyvät eri tavoin hitsattaessa. 

Hapeton kupari on hyvin hitsattavissa, mikäli hitsaus suoritetaan teknisesti oikein. 

Fosforipitoisen kuparin hitsattavuus on hapetonta kuparia parempi, eikä se ole yhtä vaativa 

esivalmisteluiden suhteen. Jälkimmäiseen kuparilaatuun on jäänyt deoksidoinnin 

seurauksena pieniä määriä ylimääräistä fosforia. Fosforipitoisuus parantaa hitsattavuutta, 
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sillä se pienentää lämmönjohtavuutta. Näillä kupareilla ei myöskään ilmene kaasujen 

aiheuttamia haurausongelmia. [29] Hapettomilla ja fosforideoksidoiduilla kupareilla 

voidaan saavuttaa laadukkaita hitsejä ilman erityisiä seostettuja lisäaineita käyttämällä 

inerttiä hitsauskaasua sekä pinnan että juuren puolella. Riittämätön suojaus voi aiheuttaa 

hitsin ja muutosvyöhykkeen huokoisuutta. Jäännösfosforin määrä fosforideoksidoiduissa 

kupareissa ei riitä toimimaan deoksidanttina hitsauksen aikana. [27] Lähinnä happipitoiset 

kuparit aiheuttavat haasteita hitsauksessa [29]. Happipitoisissa kupareissa kuparioksidit ovat 

liuenneina kuparirakeisiin, eikä sillä ole muokatussa kuparissa merkittävää vaikutusta 

ominaisuuksiin ja lujuuteen. Valetussa muodossa, kuten syntyvän hitsin rakenteessa, oksidit 

kerääntyvät raerajoille heikentäen mekaanisia ominaisuuksia huomattavasti. Hitsauksessa 

on käytettävä sopivia deoksidantteja sisältävää hitsauslisäainetta täysin hapettoman 

hitsiaineen aikaansaamiseksi. Muutosvyöhykkeen lämpötila voi nousta niin korkeaksi, että 

se aiheuttaa oksidien kerääntymistä raerajoille ja siten aiheuttaa huokoisuutta 

muutosvyöhykkeellä. Vaikutus on riippuvainen ajasta sekä lämpötilasta, joten hitsaus on 

pyrittävä suorittamaan mahdollisimman nopeasti liiallisen kuumenemisen välttämiseksi, 

mutta kuitenkin hitsiltä vaadittavien ominaisuuksien puitteissa. [27] 

 

Kitkahitsauksella on kuparin hitsauksessa useita etuja muihin hitsausprosesseihin verrattuna, 

vaikkakin sen sovelluskohteiden määrä on rajoitettu tietyn tyyppisiin liitoksiin. 

Muutosvyöhykkeestä tulee erittäin kapea, eikä hitsiin synny valun kaltaista mikrorakennetta. 

Liitoksista saadaan ominaisuuksiltaan laadukkaita, ja sillä on mahdollista liittää kuparia 

itsensä lisäksi muihin kupariseoksiin ja muihin metalleihin, kuten alumiiniin, hopeaan, 

seostamattomaan ja matalaseosteiseen teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja titaaniin. 

[30] Sekä kaari- että kitkahitsausprosesseilla saavutetaan hitsin korkea lujuus. Kitkahitsaus 

on täysin automaattinen menetelmä ja kaarihitsaus on automatisoitavissa, jolloin kumpikaan 

ei vaadi korkeaa taitotasoa. Kaarihitsausta voidaan suorittaa myös käsin, jolloin hitsaajalta 

vaaditaan korkeampaa pätevyyttä. Kitkahitsaukseen verrattuna kaarihitsauksella hitsin 

muutosvyöhykkeestä tulee laajempi, mikä johtuu kaarihitsauksen vaatimasta korkeasta 

lämmöntuonnista. [27] 

 

Kitkahitsauksessa on tutkimuksissa havaittu kitkapinnan siirtymisilmiö, jossa kitkapinta 

siirtyy hitsauksen aikana matalilla kitka- ja tyssäysvoimilla hitsattaessa. Ilmiö esiintyy 

liitoksen keskikohdassa, jossa materiaalia siirtyy yhdeltä liitospinnalta toiselle, mikä 
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puolestaan aiheuttaa kitkapinnan siirtymisen toisen kappaleen suuntaan. Tämä aiheuttaa 

hitsautumista pelkästään liitoksen keskeltä, jolloin ulkoreuna jää kokonaan hitsautumatta. 

Kitkapinnan siirtymää tapahtuu tyypillisesti hitsattaessa kappaleita, joiden lämpökapasiteetit 

poikkeavat merkittävästi toisistaan, kuten levyjen ja tankojen välisissä liitoksissa. Kuparin 

hitsauksessa sitä on havaittu tapahtuvan myös saman kokoisten kappaleiden välillä. Ilmiön 

tapahtuminen saadaan estettyä lisäämällä muokkautumista nostamalla kitka- ja 

tyssäysvoimia suuremmaksi, mutta kuparin ominaisuuksien vuoksi tästä aiheutuu erittäin 

suuri vääntöpiikki, joka voi ylirasittaa hitsauskonetta. Kuparin kitkahitsauksen 

erityispiirteenä on myös tyssäyksen ajankohta. Mikäli kappaleen annetaan pysähtyä ennen 

tyssäystä, voi liitoksen keskikohta jähmettyä niin, että tyssäysvoima kohdistuu vain siihen 

ja liitoksen ulkoreuna jää hitsautumatta korkeammasta tyssäysvoimasta huolimatta. Tyssäys 

täytyy aloittaa samaan aikaan jarrutuksen kanssa, jolloin liitospinnalle syntyy vääntävä 

voima, mikä lisää materiaalin muokkautumista. [17] 
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5 KOEJÄRJESTELYT 

 

 

Kitkahitsauksen soveltuvuutta kuparisen konstruktion valmistukseen tutkittiin 

hitsauskokeilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratorion 

jatkuvatoimisella kitkahitsauslaitteistolla. Käytettävissä olevan laitteiston kapasiteetista 

johtuen jatkuvatoimisen prosessin kokeet suoritettiin pienennetyssä mittakaavassa. Koetta 

varten suunniteltiin kaksi eri geometriaa, joilla haettiin sovelluskohteelle parhaiten 

soveltuvaa liitosmuotoa ja liitosmuodolle optimaalisia hitsausparametreja.  

 

5.1 Kitkahitsauslaitteisto 

Hitsauskokeet Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla toteutettiin käyttäen hitsaustekniikan 

laboratorion jatkuvatoimista Blacks Equipment FWH-12 kitkahitsauskonetta (kuva 13). 

Koneessa on 15 kW sähkömoottori, josta teho välitetään karalle hammashihnavälityksellä. 

Eri hihnapyörillä karan pyörimisnopeudeksi voidaan asettaa 720, 920 tai 1440 r/min. 

Aksiaalivoima tuotetaan hydraulisylinterillä. Suurin aksiaalivoima on 112 kN. Kitka- ja 

tyssäyspaine asetetaan hydrauliventtiileillä. Koneen kapasiteetti riittää halkaisijaltaan 

enintään 32 mm tangon hitsaamiseen. Konetta voidaan käyttää automaattisella työkierrolla 

tai käsikäyttöisesti. Kitka- ja tyssäysajat säädetään ajastimella. Koneessa on mahdollista 

myös asettaa taukoaika eli viive jarrutuksen jälkeen ennen tyssäyksen aloittamista. 

Koneeseen on mahdollista kytkeä piirturityyppinen tallennin hitsauksen aikaiseen 

parametrien monitorointiin, mutta sellaista ei ollut käytettävissä näiden hitsauskokeiden 

aikana. 
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Kuva 13. Blacks Equipment FWH-12 kitkahitsauskone. 

 

5.2 Hitsattavat materiaalit 

Kokeissa tutkittava konstruktio koostui runko- ja tanko-osasta. Runko-osa valmistettiin 100 

mm pyörötangosta ja tanko-osa 30 mm pyörötangosta. Materiaalina kokeissa käytettiin 

hapetonta Cu-OF/CW008A kuparia, jonka kuparipitoisuus on vähintään 99,95 %.  

 

5.3 Tutkittavat geometriat 

Tutkittavat geometriat koneistettiin kappaleisiin NC-sorvilla. Tanko-osan geometria oli 

kokeiden välillä sama, kun taas runko-osaan valmistettiin kaksi erilaista geometriaa. Tangon 

geometria oli lieriö, jonka päähän tehtiin 60 asteen viiste. Kitkahitsauskoneen 

tehorajoitteiden vuoksi tangon halkaisijaksi valittiin 22 mm. Runko-osan geometrioista 

ensimmäinen,  A-geometria oli lieriömäinen upotus ja toinen, B-geometria, oli kartiomainen. 

Molempia geometrioita varten runkoon porattiin 18 mm läpireikä. Lieriömäisen geometrian 

upotuksen halkaisijaksi valittiin 23 mm, jolloin tangon ja rungon väliin jäi 0,50 mm välys. 

Upotuksesta tehtiin 18 mm syvä. Tämän geometrian tavoitteena oli selvittää, voiko 

hitsauksessa syntyvää pursetta hyödyntää liitoksen muodostamiseksi tangon ja rungon 

seinämien välille. Kuten aiemmin työssä on mainittu, tämän tyyppistä liitosta on 

hyödynnetty teräksillä hammasrattaan ja vauhtipyörän välisen liitoksen hitsaamisessa. Nyt 

tavoitteena on selvittää liitosmuodon soveltuvuus kuparisen konstruktion valmistuksessa. 
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Kartiomaisella geometrialla taas pyrittiin lisäämään purseen muodostumista ja sen avulla 

tehostamaan purseen hankautumista kappaleiden välisessä välyksessä. 

 

5.4 Hitsauksen suoritus 

Hitsattavat kappaleet asetettiin koneeseen siten, että runko-osa asetettiin karaan pyöriväksi 

osaksi ja tanko-osa asetettiin kiinnittimeen pyörimättömäksi osaksi kuvan 14 mukaisesti. 

 

 

Kuva 14. Koekappaleiden asetus hitsauskoneeseen. 

 

Hitsattavien kappaleiden kiinnityksen ja hitsausarvojen asetuksen jälkeen hitsaus suoritettiin 

automaattisella työkierrolla. Alustavissa kokeissa hitsausta testattiin 20 bar hitsauspaineella, 

jonka todettiin olevan liian suuri. Tällöin havaittiin tangon myötäämistä hitsauksen aikana. 

Hitsauskoneen karassa havaittiin olevan säteisheittoa, joka aiheutti koekappaleiden pientä 

toisiinsa hankautumista ennen kuin tangon kärki saavutti upotuksen pohjan. Heiton 

suuruudeksi mitattiin 0,30 mm. Työn varsinaiset hitsauskokeet aloitettiin asettamalla 

parametrit seuraavanlaisesti: 

- hitsauspaine: 10 bar 

- tyssäypaine: 18 bar 

- hitsausaika: 1 s 

- tyssäysaika: 4 s 

- pyörimisnopeus: 1440 r/min 
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Ennen hitsauksen suoritusta tanko asetettiin rungon upotukseen ja sen pituus mitattiin 

rungon ulkopuolelta. Tangon kärjen syvyys upotuksessa mitattiin rungon kääntöpuolelta. 

Nämä mitat otettiin myös hitsauksen jälkeen, jolloin mittojen muutoksen erosta voitiin 

havaita tangon mahdollinen myötääminen hitsauksen aikana. Ensimmäisen hitsauksen 

jälkeen näin havaittiin tapahtuneen, joten hitsauspainetta pienennettiin. 7 bar 

hitsauspaineella myötäämistä ei enää havaittu tapahtuvan. Tämä oli myös pienin paine, jolla 

hitsauskoneen kelkka vielä liikkui, joten seuraavissa kokeissa muutettiin hitsausaikaa 

muiden parametrien pysyessä vakioina. Kaikkien kokeiden yksityiskohtaiset 

hitsausparametrit löytyvät taulukosta 3. 

 

Taulukko 3. Kitkahitsauskokeissa käytetyt parametrit 

Koe Kitkapaine Kitka-aika Tyssäyspaine Tyssäysaika Pyörimisnopeus 

Lieriömäinen geometria (geometria A) 

A1 10 bar 1 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

A2 8 bar 1 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

A3 7 bar 1 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

A4 7 bar 2 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

A5 7 bar 2,5 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

A6 7 bar 3 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

Kartiomainen geometria (geometria B) 

B1 7 bar 1 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

B2 7 bar 2 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

B3 7 bar 3 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

B4 7 bar 1,5 s 18 bar 4 s 1440 r/min 

 

5.5 Makro- ja mikrohietutkimus 

Hitsauksen jälkeen makro- ja mikrohietutkimuksella pyrittiin selvittämään hitsin jatkuvuus 

koko liitoksen matkalta sekä reiän sisäpuolelle syntyvän purseen määrää. Hitsien tutkimus 

aloitettiin halkaisemalla hitsatut koekappaleet pituussuuntaisesti vannesahalla (kuva 15). 
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Kuva 15. Halkaistu molemmin puolin hitsattu koekappale. 

 

Halkaistut kappaleet tutkittiin silmämääräisesti ja erityistä huomiota kiinnitettiin tangon 

ulkoreunan hitsautumiseen upotuksen seinämään. Silmämääräisessä tarkastelussa 

lupaavammiksi osoittautuneista hitseistä tehtiin hieet makro- ja mikrokuvausta varten. 

Halkaistuista kappaleista pilkottiin hieitä varten pienempiä mikrohietutkimukseen 

soveltuvia näytepaloja. Näytepalat hiottiin ja kiillotettiin hitsin poikkileikkauksen puolelta. 

Hiominen suoritettiin kolmessa vaiheessa käyttäen hiomapaperien karkeuksia 320, 500 ja 

800 järjestyksessä karkeammasta hienoimpaan, kunnes riittävä pinnanlaatu oli saavutettu. 

Hiomisen jälkeen kappaleet kiillotettiin 1 um karkeuksisella alumiinioksidilla. Kiillotuksen 

jälkeen hieet syövytettiin raerakenteen esilletuomiseksi. Syövytteenä käytettiin ferrikloridin 

(FeCl3), suolahapon ja veden seosta. Syövytetyistä näytepaloista otettiin koko hitsin esittävä 

makrokuva ja yksityiskohtaisemmat mikrokuvat liitoksen molemmista päistä sekä 

keskivaiheilta. Hitsin rajaviivan alue tutkittiin myös elektronimikroskoopilla. 
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6 KITKAHITSAUSKOKEIDEN TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään hitsauskokeissa saatuja tuloksia ja pohditaan tuloksiin 

johtaneita syitä. Makro- ja mikrotutkimuksen löydökset käydään läpi molempien 

geometrioiden (A ja B) osalta ja  lopuksi vertaillaan näiden kahden geometrian tuloksia. 

Lieriömäisen geometrian osalta esitellään lisäksi tulokset hitsin rajaviivan 

elektronimikroskooppitutkimuksesta. Makro- ja mikrotutkimuksiin valittiin molemmista 

geometriosta halkaistun kappaleen perusteella lupaavin hitsi. Kuvat poikkileikkauksista 

kaikista A-geometrian hitseistä löytyy liitteestä I ja B-geometrian hitseistä löytyy liitteestä 

II. 

 

6.1 Geometria A – lieriömäinen liitos 

Ensimmäinen geometria oli muodoltaan lieriöimäinen upotus runkokappaleessa, johon 

hitsattiin kärjestä viistetty suora tanko. Tangon ja rungon välille oli tehty 0,50 mm välys 

pursetta varten. Upotuksen syvyys oli 18 mm. 

 

6.1.1 Makrotutkimus 

Kuvassa 16 on esitetty makrokuva hitsistä A4. Kuvasta voidaan havaita hienorakeiseksi 

muokkautuneen vyöhykkeen suuri koko. Tangon kärjen keskellä näkyy selvästi 

karkearakeisempi alue, jonka raekoko on samaa suuruusluokkaa rungon perusaineen kanssa. 

Tästä voidaan päätellä tangon myötäneen hitsauksen aikana.  
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Kuva 16. Makrokuva hitsin A4 poikkileikkauksesta. 

 

Noin kahden millimetrin mittainen osa tangon kärjestä on lakannut pyörimästä kesken 

hitsauksen. Tämä voi johtua tangon liian voimakkaasta lämpenemisestä, jolloin se ei enää 

kestänyt hitsauksen aiheuttamaa vääntöä. Kyseisen kärkiosan päälle syntyi uusi kitkapinta, 

jota vasten tangon hankaus kohdistui. Prosessi jatkui päittäisliitoksen kaltaisena, jolloin 

materiaali pursottui upotuksen seiniä vasten ja lopulta ulos liitoksesta. Voimakkaasti 

muokkautunut alue ulottuu noin neljä millimetriä rungon pinnan yläpuolelle, mikä kertoo 

kitkapinnan etenemisestä tankoa pitkin. Liitos on myös selvästi toispuoleinen, mikä johtunee 

hitsauskoneen karan säteisheitosta. Sisäpuolisesta purseesta muodostui epäsymmetrinen ja 

repaleinen. 

 

6.1.2 Mikrohietutkimus 

Mikrohietutkimuksessa tutkittiin lähemmin erityisesti hitsausliitoksen ylä- ja alaosaa sekä 

rajaviivaa liitoksen puolivälistä. Liitoksen alaosa on upotuksen pohja, missä tangon kärki 

tulee kosketuksiin rungon kanssa. Yläosa on rungon ulkopinnan puoli. Kuvassa 17 on 

mikrohiekuva liitoksen alaosasta. 
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Kuva 17. Hitsin A4 alaosa, eli ensimmäisen kosketuspinnan alue. 

 

Kitkavoiman vaikutussuunta on ollut kuvassa vasemmalta oikealle. Liitos on hitsautunut 

lyhyeltä matkalta alaosastaan, missä tangon kärki ensimmäisenä koskettaa runkoa. 

Hitsautuminen on edennyt jonkin verran kosketuspinnan ylä- ja alapuolelle. Hitsin 

rajaviivalla materiaali on erittäin muokkautunutta. 

 

Kuvassa 18 on esitetty hitsin A4 keskiosa. 

 

 

Kuva 18. Hitsin A4 keskiosa. 
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Pian kosketuspinnan yläpuolella hitsi ei ole enää yhtenäistä ja siinä alkaa olla 

hitsautumattomia railoja. Rungon perusaine on erittäin vähän muokkautunutta. 

 

Kuvassa 19 on esitetty hitsin A4 yläosa. 

 

 

Kuva 19. Hitsin A4 yläosa. 

 

Liitoksen yläpäässä hitsautumista ei tapahdu enää juuri ollenkaan. Hitsautumaton railo on 

lähes jatkuva ja liittyneitä kohtia on vain hajanaisesti. Purse näyttää lähes perusainetta 

vastaavalta eikä siinä havaittu huokoisuutta. Purseen raekoko on perusainetta hienompi, 

mutta karkeampi kuin hitsin muutosvyöhykkeen raekoko. 

 

6.1.3 Elektronimikroskooppitutkimus 

Kuvassa 20 on esitetty elektronimikroskooppikuva hitsin rajaviivalta tangon kärjen 

hitsautuneesta kohdasta. Vasemmalla puolella näkyy rungon perusaineen suuria rakeita ja 

oikealla puolella erittäin hienorakeiseksi muokkautunutta tangon materiaalia. 
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Kuva 20. Elektronimikroskooppikuva hitsin rajaviivalta. 

 

Voimakas muokkautuminen korkeassa lämpötilassa aiheuttaa kuparin raerakenteen 

muuttumisen erityisen hienorakeiseksi. Hitsausprosessin lyhyen keston vuoksi rungon 

perusaineen muokkautuminen jää vähäiseksi. 

 

6.2 Geometria B – kartiomainen liitos 

Toinen geometria oli rungon kartiomainen upotus. Tangon geometria oli sama kuin 

ensimmäisessä geometriassa. Tällä pyrittiin lisäämään purseen muodostumista, jotta sen 

vaikutusta hitsautumiseen voitiin tutkia. Kartion pituus oli 20 mm, ja kartion yläreunan 

halkaisija 23 mm ja alareunan halkaisija 18 mm. 

 

6.2.1 Makrotutkimus 

Kuvassa 21 on esitetty makrokuva hitsistä B2. Kartiomaisen geometrian vuoksi tanko 

koskettaa upotuksen reunaa aiemmin kuin lieriömäisessä geometriassa. Tanko on 

keskittynyt huomattavasti paremmin liitokseen ja hitsi on muodostunut liitoksessa 

symmetrisesti. 
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Kuva 21. Makrokuva hitsistä B2. 

 

Myös kartiomaisella geometrialla huomataan, että tangon kärki on lakannut pyörimästä, kun 

tanko on alkanut myötäämään. Tanko on koko poikkileikkauksen alalta erittäin 

muokkautunutta. Tangon kärjestä on erotettavissa karkeampi mikrorakenne, joka vastaa 

perusaineen raekarkeutta. Myötäämisen vuoksi tanko ei ole edennyt upotuksen pohjaan 

saakka. Tanko on muokkautunut hitsauksen aikana selkeästi kartiomaiseksi. Sisäpuolinen 

purse on epäsymmetrinen ja repaleinen. 

 

6.2.2 Mikrohietutkimus 

Kuvassa 22 on esitetty mikrohiekuva hitsin B2 rajaviivalta. 
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Kuva 22. Mikrokuva hitsistä B2. 

 

Kartiomaisessa liitoksessa hitsi on syntynyt noin puoleen väliin siitä matkasta, minkä tanko 

on edennyt rungossa. Liitoksen molemmat päät ovat jääneet hitsautumatta ja niihin on jäänyt 

onkaloita. Yläreunan onkalot ovat kuitenkin pienempiä kuin alareunassa olevat. 

 

6.3 Geometrioiden vertailu 

Vaikka geometriat olivat erilaisia, havaittiin niiden käyttäytymisessä yhtäläisyyksiä. 

Kummallakin geometrialla tanko alkoi myödätä hitsauksen aikana, mikä aiheutti 

hitsaantumisen keskeytymisen. Kartiomainen geometria auttoi hitsattavien kappaleiden 

keskittämisessä kitkahitsauslaitteiston epätarkkuuksista huolimatta, mikä tuotti liitokseen 

symmetrisen hitsin. Lieriöimäisellä liitoksella hitsauskoneen epäkeskeisyys näkyy hitsin 

toispuoleisuutena. Molemmilla geometrioilla kuitenkin sisäpuolisesta purseesta syntyi 

ulkoneva ja repaleinen, eli liitoksen keskeisyydellä ei ollut vaikutusta purseen muotoon. 

Kummallakaan geometrialla ei saavutettu hyväksyttäviä hitsejä, mutta käytetyn 

hitsauskoneen ja materiaalin aiheuttamien haasteiden vuoksi geometrian soveltuvuudesta ei 

voida tehdä johtopäätöksiä. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tässä osiossa vertaillaan työssä saavutettuja tuloksia aiempiin tutkimuksiin sekä pohditaan 

niiden luotettavuutta ja uutuusarvoa. Lisäksi tulosten perusteella tehtyjen johtopäätösten 

pohjalta esitetään jatkotutkimusaiheita. 

 

7.1 Tulosten vertailu aiempiin tutkimustuloksiin 

Aiempia tutkimuksia kuparin kitkahitsauksesta on saatavilla niukasti. Tässä työssä 

saavutettujen tulosten havaittiin olevan linjassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa. 

Samankaltaisuutta havaittiin kuparin käyttäytymisessä kitkahitsauksen aikana. Hitsauksessa 

syntyvän purseen käyttäytyminen tangon ja rungon välissä oli saman suuntaista teräksen 

kanssa. 

 

7.2 Tulosten objektiivisuus ja luotettavuus 

Hitsauskokeissa havaittiin epävarmuustekijöitä kitkahitsauslaitteiston suorituskyvyssä sekä 

kuparin ominaisuuksista johtuvista haasteista. Koska epävarmuustekijät tunnistettiin, ne 

voitiin ottaa analysoinnissa huomioon. Teräksisillä vertailukappaleilla kappaleen 

kiinnityksen säteisheiton suuruus oli 0,30 mm ja kuparin pehmeydestä johtuen suhteellinen 

virhe oli suurempi. Tehtyjen kitkahitsausliitoksen luotettavuus varmistetaan 

mikrohietarkastuksella liitoksen poikkileikkauksesta varmistamalla, että liitos on jatkuva 

koko matkalta. Hitsauskokeita suoritettiin 10 kappaletta, jotta toistettavuuden vaatimus 

voitiin täyttää. 

 

7.3 Tulosten uutuusarvo ja sovellettavuus 

Tämän tutkimuksen tuoma uusi tieto tuottaa hyvän lähtökohdan tutkitun kaltaisen 

liitosmuodon kehittämiseen ja mahdollisten sovelluskohteiden pohdintaan. Tutkimus antaa 

pohjatiedon kuparin käyttäytymisestä liitosmuodossa, jota on aiemmin sovellettu 

onnistuneesti teräksen hitsauksessa. Kuparin kitkahitsauksesta kyseisellä liitosmuodolla ei 

ole aiemmin julkistettuja tutkimustuloksia. Kehitetyn liitosmuodon odotetaan onnistuessaan 

nopeuttavan valmistusta kaarihitsaukseen verrattuna kitkahitsausprosessin nopeuden ja 

välivaiheiden pienemmän määrän vuoksi.  
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7.4 Tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tutkitun kaltaisen konstruktion valmistuksessa 

kitkahitsauksella on vielä haasteita. Tavoiteltu liitosmuoto vaatii hitsattavien kappaleiden 

tarkkaa kohdistusta. Jatkuvatoimisen kitkahitsauksen lämmöntuonti on pieni suhteessa 

kuparin lämmönjohtokykyyn. Tällöin materiaalin matala lujuus korkeissa lämpötiloissa 

aiheuttaa haasteita kitka-ajan pituuden kanssa. 

 

7.5 Jatkotutkimusaiheet 

Kokeissa käytetyssä kitkahitsauslaitteistossa havaitut puutteet vaikuttivat merkittävästi 

hitsauskokeiden tuloksiin. Saavutettujen tulosten perusteella kokeita olisi hyvä jatkaa 

modernimmalla, paremman tarkkuuden ja suuremman tehon omaavalla 

kitkahitsauslaitteistolla. Kappaleiden tarkemman kohdistuksen myötä liitosmuotoa voisi 

kehittää pienemmille välyksille sekä tutkia useamman olakkeen yhdistelmiä purseen 

liikkeen hallitsemiseksi. Liitoksen geometriaa tulisi kehittää myös sisäpuolisen purseen 

koon ja muodon optimoimiseksi. Kokeissa käytetyn jatkuvatoimisen kitkahitsausprosessin 

tulokset eivät ole suoraan verrattavissa muihin kitkahitsausprosesseihin. Jatkuvatoimisella 

kitkahitsauksella lämpöenergian siirtyminen on kuparin hitsattavuusvaatimuksiin nähden 

hidasta. Inertiakitkahitsaus voisi soveltua paremmin tutkitun konstruktion valmistukseen sen 

nopeamman lämmön siirtymisen ansiosta. Kappaleiden hitsauksen aikaisen liiallisen 

lämpenemisen aiheuttamia haasteita voisi koittaa ehkäistä tutkimalla paremman 

kuumalujuuden omaavien seosten käyttöä materiaaleina. Esimerkiksi kromilla ja 

zirkoniumilla seostettu kupari voisi soveltua paremmin tangon materiaaliksi. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka jatkuvatoiminen kitkahitsaus olisi 

sovellettavissa kuparisen konstruktion valmistuksessa. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä 

vaatimuksia liitoksen toteuttaminen aiheuttaa kitkahitsauslaitteistolle sekä mitä 

erityispiirteitä kuparin kitkahitsaukseen liittyy. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltiin 

koesarja, joka sisälsi kaksi eri tyyppistä liitosgeometriaa: lieriömäinen ja kartiomainen liitos.  

Kitkahitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan 

laboratorion jatkuvatoimisella kitkahitsauslaitteistolla 

 

Ensimmäisessä kokeessa testattiin lieriömäistä geometriaa (geometria A). Tangon 

huomattiin myötäävän hitsauksen aikana. Tämän arveltiin johtuvan tangon liiallisesta 

lämpenemisestä hitsauksen aikana, jolloin se menettää lujuutensa, eikä se enää kestä 

kitkahitsauksessa vaikuttavaa vääntöä. Tällöin tangon kärki ehtii hitsautua kiinni, mutta muu 

tanko vain pursottuu runkoa vasten kitkavoiman vaikutuksesta. Mikrohietutkimuksessa 

tapahtuma voitiin havaita tangon voimakkaana muokkautuneisuutena. Raerakenne oli 

erittäin hienojakoista lukuunottamatta tangon kärkeä, jossa raerakenne oli selvästi 

karkeampaa. Voimakkaasti muokkautunut alue myös jatkui rungon ulkopinnan yläpuolelle. 

Kitkahitsauskoneen välysten aiheuttama heitto kappaleiden kohdistuksessa näkyi liitoksen 

epäkeskeisyytenä. Liitokseen syntyi yhtenäinen hitsi ainoastaan tangon kärkeen, missä 

kappaleet aluksi koskettavat toisiaan. Muilta osin hitsautumista on tapahtunut vain 

satunnaisissa kohdissa. 

 

Toisessa kokeessa testattiin kartiomaista geometriaa, eli geometriaa B. Myös tällä 

liitosmuodolla havaittiin samanlaista myötäämistä kuin A-geometrialla. Liitos oli 

kartiomaisen muodon ansiosta keskittynyt A-geometriaa paremmin, jolloin hitsi muodostui 

symmetriseksi. Yhtenäistä hitsiä syntyi noin neljän millimetrin matkalle. Hitsautuneen 

alueen molemmin puolin on jäänyt onkaloita. 

 

Tutkitussa kuparisessa konstruktiossa tarvittava liitos ei ole toteutettavissa jatkuvatoimisella 

kitkahitsauksella tämän tutkimuksen perusteella, mutta tämän varmistaminen vaatii 

jatkotutkimuksia. Todettiin, että käytetyllä kitkahitsauslaitteistolla ei ollut tarvittavia 
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teknisiä ominaisuuksia kokeen onnistuneeseen suorittamiseen. Kuparin 

lämmönjohtavuudesta johtuen lämmöntuotto tulisi saada korkeammaksi. Kokeiden ja 

kirjallisuuskatsauksen perusteella vaikuttaa, että inertiakitkahitsausprosessi voisi soveltua 

jatkuvatoimista kitkahitsausta paremmin konstruktion valmistamiseen sen nopeamman 

lämmöntuoton vuoksi. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin kuparin kitkahitsauksen erityispiirteitä, joita havaittiin 

myös suoritetuissa kokeissa. Kuparin korkean lämmönjohtavuuden vuoksi lämpö etenee 

nopeasti hitsattaviin kappaleisiin. Kupari menettää nopeasti lujuutensa lämpötilan noustessa, 

jolloin se ei enää kestä hitsauksessa vaikuttavia voimia.  

 

Kitkahitsauskokeissa saatujen tulosten perusteella päädyttiin seuraaviin 

jatkotutkimusehdotuksiin. Kokeet voisi toistaa modernimmalla ja tarkemmalla 

kitkahitsauslaitteistolla, ja liitosgeometriaa tulisi kehittää purseen liikkeen hallitsemiseksi. 

Inertiakitkahitsausprosessia tulisi kokeilla sen suotuisempien ominaisuuksien vuoksi. 

Näiden lisäksi kitkahitsausta voisi kokeilla paremman kuumalujuuden omaavalla 

kuparilaadulla.  
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