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Tässä diplomityössä tarkasteltiin ajoneuvoakkukennon terminaalin ja virtakiskon välisen la-

serhitsatun liitoksen väsymiskestävyyttä. Liitoksen mitoitus aloitettiin muodostamalla ap-

proksimaatio liitoksen vaaditusta pinta-alasta staattisen kestävyyden sekä hitsauksen läm-

möntuonnin perusteella. Approksimaatioiden perusteella muodostettujen liitosmuotojen vä-

symiskestävyyttä analysoitiin nimellisen- ja rakenteellisen jännitysmenetelmän avulla, hyö-

dyntäen tietokoneavusteista Fe-simulointia. Laskennan tuloksista valittiin kaksi parasta lii-

tosmuotoa jatkotutkimuksiin, missä kummastakin liitosmuodosta valmistettiin koekappa-

leet, joille suoritettiin hitsauksen lämpötilamittauksia ja rikkovaa aineenkoestusta. Rikko-

vista kokeista kerätyn tiedon perusteella tehtiin tarkempi rakenteellinen simulaatioanalyysi, 

jonka tuloksia verrattiin rasituskokeista kokeista saatuihin tuloksiin. 

 

Vertailun perusteella voitiin todeta epälineaarisen mallinnuksen soveltuvan parhaiten työssä 

tarkasteltavan virtakiskoliitoksen väsymiskestävyyden arviointiin. Hitsin muotojen välisessä 

vertailussa voitiin todeta, että laskennallisesti muotojen välinen ero on hyvin pieni, mutta 

rasituskokeissa voitiin huomata merkittävä ero liitosmuotojen välillä. Erityisesti väsyttävissä 

kokeissa tuplaviiva liitosmuodon väsymiskestävyys oli huomattavasti heikompi. Hie-kokei-

den ja koekappaleiden murtopintojen myötä voitiin todeta tuplaviivaliitoksessa esiintyvän 

huokoisuutta, joka aiheutuu sen geometrian huonojen lämmönjakautumis ominaisuuksien 

johdosta. Pyöreän liitosmuodon väsymiskestävyys oli tasalaatuista, johdonmukaista ja vas-

tasi myös simulaatiomalleista saatuihin tuloksiin, jonka myötä pyöreä liitosmuoto voidaan 

todeta soveltuvan parhaiten ajoneuvoakkukennojen laserhitsattuun virtakiskoliitokseen. 
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In this master thesis fatigue properties of a laser welded electric car battery cell busbar joint 

were examined. Approximation for the required area of the welded joint was estimated based 

on the static strength and welding heat input. Different weld shapes were formed based on 

the approximations and their fatigue strength was estimated using nominal- ja structural 

stress method, utilizing Fe-simulation. Based on the estimations two best weld shapes were 

chosen for further investigations, where test specimens were manufactured. Heat input of 

the welding was measured during manufacturing and destructive testing was performed for 

the specimens. Based on the tests more detailed structural analysis could be made and the 

results of the simulations could be compared to the actual tests performed for the specimens. 

 

Based on the comparison between different methods, nonlinear fatigue analysis can be con-

sidered most suitable for the case in this thesis. In comparison between weld shapes the 

difference in calculations and simulations were small, but in the tensile tests the major dif-

ferences between the weld shapes could be seen. Especially in fatigue tests the double line 

shapes fatigue strength was considerably worse. by examining the results of the microsection 

test and fracture surfaces of the specimen’s voids could be seen in the double line weld, 

that’s most probably caused by the geometry’s poor heat distribution properties. Fatigue 

strength of the round weld was homogenous, consistent and corresponded also to the results 

of the simulations. Due that the round laser welded busbar joint can be considered best suit-

able for automotive use.  
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1 JOHDANTO 

 

Ilmastonlämpeneminen on muodostanut yhteiskunnallemme täysin uudenlaisen uhan, jonka 

selättämiseksi ihmiset, yritykset ja valtiot ovat kiinnostuneet uudesta tekniikasta, joka mah-

dollistaa hiilijalanjälkemme pienentämisen. Kiinnostus uusia vihreämpiä teknologioita koh-

taan on johtanut uuteen murrokseen erityisesti autoalalla jossa perinteinen polttomoottori 

halutaan korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Myös valtiot ovat ottaneet kan-

taa päästöjen alentamiseen ja uuden tekniikan kehittämiseen asettamalla uusia jatkuvasti tiu-

kentuvia päästörajoitteita autonvalmistajille. Erityisesti Euroopassa on alettu tehdä radikaa-

leja päätöksiä perinteisten polttomoottorien syrjäyttämiseksi. Jatkuvasti tiukentuvien Euro-

päästönormien lisäksi yksittäiset kaupungit ovat jo asettaneet rajoitteita polttomoottoriauto-

jen käytölle ja valtiot ovat väläytelleet ajatusta polttomoottoriautojen täydellisestä myynti-

kiellosta. Tämä on ajanut myös autonvalmistajat reagoimaan muuttuviin markkinoihin ja 

monet autonvalmistajat ovatkin ilmoittaneet lopettavansa henkilöautojen dieselkäyttöisten 

voimanlähteiden kehityksen ja tuotekehityksen pääpaino on siirtynyt uusiutuvia energialäh-

teitä hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Erityisesti hybridi- ja sähköautoja pidetään potentiaali-

sena polttomoottorin syrjäyttäjinä muodostaen tarpeen uuden teknologian kehitykselle. 

(Hänninen 2018)(Asumendi 2018)(Coren 2018) 

 

Vaikka sähköautot tällä hetkellä edustavat vain pientä osaa uusien autojen rekisteröintitilas-

toissa, ennustetaan niiden osuuden kasvavan rajusti tulevan vuosikymmenen aikana. Vuonna 

2015 sähkö- ja hybridiautojen osuus maailman autokannasta oli n.2%. Yhdysvaltalainen si-

joituspankki J.P. Morgan ennustaa kuitenkin sähkö- ja hybridiautojen maailmanlaajuisen 

osuuden kasvavan vuoteen 2025 mennessä 32%: iin. Tällä hetkellä hybridiautojen suosio 

ylittää täyssähköautojen suosion, mutta uusien mallien ja akkuteknologian kehityksen myötä 

täyssähköautojen suosion odotetaan nousevan reilusti. Täyssähköautojen yleistymisen 

avainasemassa onkin akkuteknologian kehitys, sillä tämän hetkisten sähköautojen suosiota 

rajoittavat lyhyet toimintasäteet, kallis hankintahinta ja akkujen käyttöikä. Näiden ongel-

mien ratkaisemiseksi monet yritykset ovat alkaneet keskittyä kasvavissa määrin akkutekno-

logian kehitykseen. (J.P. Morgan 2018)(Irle 2019)(batteryuniversity I 2019) 
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Kuva 1. J.P. Morganin arvio sähköautojen määrän globaalista kasvusta (J.P. Morgan 2018) 

 

1.1 Sähköautojen asettamat haasteet 

Sähköautoja pidetään nykypäivänä varsin uutena ja innovatiivisena liikkumismuotona, 

mutta sähköauto on keksitty jo ennen polttomoottorikäyttöistä autoa. Alkuaikojen sähköau-

toja kuitenkin yhdisti sama ominaisuus, pieni toimintasäde, jonka takia polttomoottorikäyt-

töiset autot valtasivatkin markkinat 1900-luvun alkupuolella. Jo aivan sähköauton alkuai-

koina niissä käytettiin perinteisiä lyijyakkuja, jotka ovat vielä nykypäivänäkin käytössä polt-

tomoottori autojen käynnistysakkuina. Läpi 1900-luvun esiteltiin useita sähköautoja, jotka 

käyttivät lyijyakkuja, mutta lyijyakkujen suuri paino ja huono energiatiheys pitivät sähkö-

autojen suosion matalana. Käynnistysakkuna käytettävän lyijyakun tyypillinen koko on n 

0.7kWh, sähköautojen akuissa käytetyissä ”deep-cycle” lyijyakuissa päästään parempaan 

energiatiheyteen, mutta akkuyksiköiden paino ajoneuvoissa nousi varsin suureksi. Erään 

1990-luvulla esitellyn suuren suosion saavuttaneen, sähköauton 26.4kWh ”deep-cycle” lyi-

jyakusto painoi n.590 kg, kun taas nykypäivänä, lähes vastaavan suorituskyvyn omaavan 

sähköauton 33.2 kWh litium-ioni akusto painaa n.200 kg. (battery university II 2016)(Men-

doza & Argueta 2000)( battery university I 2019)(Kane 2018) 
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Sähköajoneuvoissa akut asettavat suurimmat haasteet niiden suorituskyvyn parantamiselle, 

Sähkömoottorit ja muut komponentit ovat jo hyvin pitkälle optimoituja, mutta akkuteknolo-

gia muodostaa suurimman esteen perinteisten polttomoottoriautojen korvaamiselle. Sähkö-

auton akku on yksi sen kalleimpia yksittäisiä komponentteja, joten sen täytyy pitkän toimin-

tasäteen lisäksi toimia ongelmitta sen suunniteltu käyttöikä. Akun kennojen sisäinen kemia 

pääsääntöisesti määrää akun enimmäiskäyttöiän, joten akun muiden komponenttien tulisi 

kestää vähintään yhtä kauan kuin akun kennot. Sähkö- ja hybridiautojen akkujen perusra-

kenne muodostuu akunhallintajärjestelmästä, jäähdytysjärjestelmästä ja akkumoduuleista, 

joiden sisällä on lukuisia rinnan ja sarjaan kytkettyjä kennoja. Akkukennot on yhdistetty 

toisiinsa virtakiskolla, jonka päätehtävänä on toimia virranjohtimena kennojen välillä.  

 

Työssä keskitytään tarkastelemaan terminaalin ja virtakiskon välisen laserhitsatun liitoksen 

mitoitusta ja luotettavuutta. Työn tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tarkka ymmär-

rys kovakuoristen prismaattisten kennojen terminaalin ja virtakiskon välisen liitoksen suun-

nittelusta ja laserhitsatun liitoksen geometriasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa pää-

sääntöisesti prismaattisiin kennoihin, mutta niitä voidaan hyödyntää myös tietyissä tapauk-

sissa sylinterimäisten kennojen virtakiskojen liitoksien suunnittelussa. Virtakiskon ja ken-

non terminaalin välinen liitos on tärkeä elinikään ja suorituskykyyn vaikuttava tekijä, sillä 

jo yhden liitoksen pettäminen heikentää akun suorituskykyä ja tietyille akku rakenteille voi 

se johtaa jopa koko akkupaketin lamaantumiseen. Liitos on jatkuvan lämpötilavaihtelun ja 

kennon varaustilan mukaan paisuvan akkukennon aiheuttaman väsyttävän liikkeen rasit-

tama. (batteryunivesity 2019)(Kopra 2019 I & II)(Rajamäki 2019) 
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Kuva 2. Yksinkertaistettu virtakisko.  

 

Alumiinista valmistetuista laserhitsatuista virtakiskoliitoksista on tehty vähän julkisia tutki-

muksia, mutta niistä saatavaa tarkempaa tietoa virtakiskoliitosten väsymiskestävyydestä on 

tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa akkumoduulien suunnittelussa paremman luotettavuu-

den takaamiseksi. Liitoksen suunnittelu aloitetaan keskittymällä kennon terminaalin asetta-

miin rajoituksiin ja vaatimuksiin liitokselle. Liitoksen tulisi mahdollistaa mahdollisimman 

hyvät virranjohto-ominaisuudet aiheuttamatta liian suurta mekaanista rasitusta kennon ter-

minaaleille. Koska liitos tehdään käyttäen laserhitsausta on kennoon prosessin aikana joh-

tuva lämpötila yksi rajoittavista tekijöistä hitsin mitoituksessa. Kennon terminaalin liian 

suuri hitsauksen aikainen lämpötila johtaa terminaalien sähköeristyksen vaurioitumiseen. 

Liitos mitoitetaan määrittämällä teoreettinen suurin pinta-ala, mitä hitsille voidaan saavuttaa 

terminaalin hitsaukseen käytettävällä pinta-alalla ja terminaalin hitsauksen aikaisen lämpö-

tilan nousematta liian suureksi. Mitoituksessa määritellään myös hitsin optimaalinen muoto, 

jolla voidaan saavuttaa halutut ominaisuudet liitokselle. Mitoituksessa haasteita asettaa vai-

keasti määriteltävä lämmönjohtuminen terminaaliin, käytetyt materiaalit sekä hitsin teholli-

nen osuus. Teholliseen hitsin pinta-alaan vaikuttaa siihen kohdistuvien ulkoisten voimien 

suunnat sekä alumiinia hitsatessa syntyvät huokoset hitsissä. Lämmön johtumista voidaan 

tutkia suuntaa-antavan teorian lisäksi myöhemmin koekappaleilla tehtävillä käytännön ko-

keilla, joissa tarkkaillaan ja mitataan lämmön jakautumista terminaalissa hitsausprosessin 

aikana sekä visuaalisesti tarkastelemalla terminaalirakenteen muodonmuutoksia. (Pekkari-

nen II 2019) 
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Hitsin muodon optimointi toteutetaan vertaamalla mahdollisia muotoja yhteen referenssi 

muotoon. Vertailussa keskitytään hitsin kestävyyden lisäksi arvioimaan sen soveltuvuutta 

sarjavalmistukseen. Vertailun perusteella voidaan valita optimaalisimmat hitsin vaihtoehdot 

rasituskokeisiin, joiden perusteella voidaan varmistua muodostetun teorian luotettavuudesta 

ja suorittaa mahdollisia jatkokehitystoimenpiteitä. Virtakiskon ja terminaalin välisen liitok-

sen suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon mahdolliset virtakiskon ominaisuudet, joilla 

voidaan mahdollisesti pienentää liitokseen kohdistuvia rasituksia sekä parantaa liitoksen vä-

symiskestävyyttä. Virtakiskon geometria tulee optimoida liitoksen väsymiskestävyyden ja 

virranjohtokyvyn parantamiseksi. Akkumoduuleja valmistettaessa suuria määriä virtakiskon 

muodon tulee myös soveltua suursarjavalmistuksen tarpeisiin.  

 

Tutkimuskysymykset: 

- Mikä on optimaalinen hitsin pinta-ala ja muoto virtakiskon liitoksessa sen 

kestävyyden sekä valmistettavuuden suhteen? 

- Miten voidaan luotettavasti määrittää optimaalinen liitos terminaalin ja vir-

takiskon välille 

- Mikä on paras metodi virtakiskoliitoksen mitoitukseen 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus  

Liitoksen kestävyyden kannalta akun ympäristö- ja käyttöolosuhteilla on merkittävä vaiku-

tus optimaalisen liitoksen löytämiseksi. Kennojen sallittu käyttölämpötila vaihtelee normaa-

listi noin -20 – 55 oC asteen välillä, mutta liitoksen tulee myös kestää mahdolliset akkuyksi-

kön lyhytaikaiset -40 - 60 oC asteen äärilämpötilat. Liitoksen suunnittelussa tulee myös ottaa 

huomioon valmistuksen aikana akun terminaaliin laserhitsauksesta johtuva lämpö, joka ei 

saa nousta kennotyypistä määräytyen 90-130 oC astetta korkeammaksi. Työssä tutkittavilla 

prismaattisilla kennoilla ilmenee kennon varaustilan muutoksen ja ikääntymisen myötä si-

säistä paineennousua, joka johtaa kennon laajenemiseen, joka voi aiheuttaa kennotyypistä 

määräytyvän rasituksen virtakiskoliitokselle. Kennovalmistajat ovat myös määrittäneet ken-

nojen terminaaleille sallitut suurimmat voimien arvot. Työn pääpaino on virtakiskon liitok-

sen optimoinnissa, mutta tarvittaessa myös virtakiskon muotoon voidaan ottaa kantaa opti-

maalisen väsymiskestävyyden ja valmistettavuuden saavuttamiseksi. Virtakiskot valmiste-

taan 99,5% puhtaasta EN AW1050-O alumiinista ja jokaisen tehtävän liitoksen tulee kestää 
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vähintään akun kuluttajakäyttöön suunniteltu ikä, joka voi akun käyttökohteesta määräytyen 

olla 5-25 vuotta. 

 

1.3 Sähköauton voimalinjan rakenne 

Akku on sähköauton voimansiirtolinjan tärkein osa ja missä sähkömoottorit ovat suhteellisen 

yksinkertaisia, akkuyksiköt sisältävät paljon tekniikkaa. Kennotyypistä määräytyen akustot 

sisältävät satoja tai jopa tuhansia kennoja. Erään valmistajan akusto sisältää 7104 kappaletta 

pientä sylinterikennoa, kun taas toisen valmistajan akusto on valmistettu käyttäen 96:a suu-

rempaa prismaattista kennoa. Kennot ovat sarjaan- ja rinnankytkettyinä ja yleensä jaoteltu 

pienempiin akkumoduuleihin akun sisällä. Akun eliniän kannalta sen käyttölämpötilan hal-

litseminen on erittäin tärkeää, akku ei saa käytön aikana lämmetä liikaa, mutta se ei saa 

myöskään olla liian kylmä. Kennojen sopiva käyttölämpötila vaihtelee noin 0 ja 60 oC asteen 

välillä akku tyypistä määräytyen ja kennoja voidaan lämmittää ja jäähdyttää tarpeen mukaan. 

Kennojen lämpötilaa pyritään pitämään mahdollisimman lähellä huoneen lämpöä, sillä 

useimpien kennotyyppien optimaalinen käyttölämpötila on huoneen lämmössä. Kennotyy-

pistä määräytyen lämpötilan noustessa yli 55 – 60 oC asteen kennojen ikääntyminen kasvaa 

eksponentiaalisesti aiheuttaen pysyvää vahinkoa kennoissa. Yleisimmät jäähdytysjärjestel-

mät käyttävät nestekiertoa, jolla pyritään tasaamaan kennojen välisiä lämpötiloja sekä jääh-

dyttämään akustoa. Akustoa voidaan myös jäähdyttää hyödyntäen auton ilmastointijärjestel-

mää tai ilmavirtaa. Akkuja ladattaessa monessa akkutyypissä minimi lämpötila on 0 oC as-

tetta, joten jäähdytysjärjestelmää voidaan tarvittaessa käyttää myös akkujen lämmittämiseen 

kylmissä olosuhteissa. Akkuyksikön eliniän maksimoimiseksi akun toimintaa ohjataan eril-

lisellä akun ohjausjärjestelmällä (BMS), joka tarkkailee akun tilaa ja säätelee eri moduulien 

rasitusta ja akuston käyttöä. Kennojen kestoiän sekä turvallisuuden kannalta kolaritilanteissa 

on tärkeää, että akut on sijoitettu tukevaan ja suojaavaan runkoon, sillä ulkoiset iskut voivat 

johtaa kennojen puhkeamiseen, joka joillain kennotyypeillä voi johtaa tulipalovaaraan. Run-

gon suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon kennojen muodonmuutokset, sillä kennojen 

joutuminen puristuksiin voi vaikuttaa merkittävästi niiden elinikään. (Morris 2018)(Green-

wood 2018)(Kopra 2019 I & II)(Rajamäki 2019) 
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Kuva 3. Audi sähköauton akun rakenne (Cleanmpg 2014) 

 

1.4 Akkukennot ja niiden rakenne 

Nykypäivänä yksi käytetyimmistä akkutyypeistä on litium-ioni akku, jota voi löytää aina 

matkapuhelimista sähköautoihin. Aikaisemmin autoteollisuudessa on käytetty nikkeli ja lyi-

jypohjaisia akkuja, mutta litium-ioni akut ovat vakiinnuttaneet paikkaansa autoteollisuu-

dessa viimevuosien aikana ja kasvaneet yhdeksi yleisimmäksi akkutyypiksi. Nykypäivänä 

sähköautoissa voidaan yleisesti sanoa käytettävän litium-ioni akkuja, mutta valmistajien vä-

lillä käytetään laajasti erilaisia kennotyyppejä sekä kemioita, eikä mikään tietty akkutyyppi 

ole vielä vakiinnuttanut asemaansa. Litium-ioni akkujen katodeina, eli positiivisena elektro-

dina voidaan käyttää useita eri litium seoksia erilaisilla pitoisuus määrillä. Anodin, eli nega-

tiivisen elektrodin materiaaleina käytetään hiili- ja litium-johdannaisia materiaaleja. Kuva 4 

havainnollistaa litium-ioni akun toimintaa. Akkua ladatessa katodi kykenee hapettamaan 

anodin, jolloin litium-ionit liikkuvat elektrolyytin läpi katodista anodiin. Akun purkautuessa 

litium-ionit palaavat katodiin. (battery university III 2018)(Erkkilä 2018) 
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Kuva 4. Litium-ioni akun toimintaa havainnollistava kuva (batteryuniversity III 2018) 

 

1.4.1  Akkukemiat 

Akkukennojen kemialliset ominaisuudet määräävät täysin akun luonteen ja sen ominaisuu-

det. Akkukennojen valmistuksen ollessa hyvin haastavaa valtaosa autoteollisuuden ken-

noista hankitaan alihankintana akkukennojen valmistukseen erikoistuneilta yrityksiltä. Ken-

novalmistajat ovat hyvin tarkkoja omista valmistusprosesseistaan, jonka takia itse kennojen 

valmistuksesta ja niiden materiaaleista on saatavilla hyvin rajatusti tietoa. Litium-ioni akkuja 

on useita eri kemioita, mutta viisi yleisintä kennoissa käytettyä kemiaa ovat: litium nikkeli 

koboltti alumiini (NCA), litium nikkeli mangaani koboltti (NMC), litium mangaani (LMO), 

litium titaani (LTO) ja litium rauta fosfaatti (LFP). Yhtä ja optimaalista yhdistettä ei ole, 

mutta käyttämällä erilaisia materiaaliyhdisteitä katodissa ja anodissa voidaan saavuttaa hy-

vin erilaisen luonteen omaavia akkuja. 

 

Yleisimmin akkujen katodin materiaalina käytetään litium-metalli yhdisteitä ja anodin ma-

teriaaleina grafiittia, hiiltä tai litiumia. Anodi ja katodi on yleisimmin valmistettu erittäin 

ohuista metallifilmeistä, jotka on kiedottu rullalle tai kasattu pinoksi kennon sisälle. Anodin 

ja katodin keskinäinen kosketus johtaa oikosulkuun, joka johtaa akun vaurioitumiseen tai 

jopa äärimmäisissä tapauksissa kennon syttymiseen. Anodin ja katodin välinen kosketus es-

tetään eristeellä, joka mahdollistaa ionien liikkeen anodin ja katodin välillä, mutta eristää ne 

toisistaan. Akkukenno on täytetty elektrolyytillä, joka toimii välittäjäaineena litium ioneille 

ja sen tärkein ominaisuus on sen litiumionien johtavuuskyky, korroosionsieto anodille ja 
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katodille sekä korkean lämpötilan sieto. Elektrolyyttinä voidaan käyttää geelimäistä tai ylei-

sempää nestemäistä elektrolyyttiä.  Kennon käyttöiän kannalta korroosion sietokyky on 

avainasemassa ja rajaa elektrolyyttien vaihtoehtoja. Hyvän korroosion sietokyvyn omaavat 

elektrolyytit ovat yleisesti syttyviä aineita, joten kennojen optimi elektrolyytin valinta pai-

nottuu sähköjohtavuuden ja syttymisherkkyyden välille.  Alla on esiteltynä vertailu viiden 

yleisimmän kennokemiatyypin välillä. (Erkkilä 2019)(Claus 2008)(BCG 2010) 

 

 

Kuva 5. Vertailu viiden yleisimmän akkukemian välillä. (BCG 2010) 

 

1.4.2  Kennotyypit 

Eri akkukemioiden lisäksi akkukennojen tyypillä on suuri vaikutus akkujen ominaisuuksiin. 

Kennoja on kolmea päätyyppiä: sylinteri-, prismaattiset- sekä pussikennot. Kaikilla kenno-

tyypeillä on omat etunsa ja niillä voidaan saavuttaa erilaisia ominaisuuksia. Sylinterikenno 

on yleisesti yksi käytetyimmistä kennotyypeistä, mutta autoteollisuudessa mikään kenno-

tyyppi ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa. 

 

Sylinterikennon muoto luo sille etuja verrattuna muihin kennotyyppeihin sen muodon sal-

liessa helpon valmistettavuuden, paremman energiatiheyden sekä hyvän mekaanisen kestä-

vyyden, jonka myötä käytön ja ikääntymisen aiheuttaman sisäisen paineen nousun aiheutta-

mat muodonmuutokset ovat minimaalisia. Sylinterikennojen muoto myös mahdollistaa 
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huomattavasti energiatiheydeltään paremman kennorakenteen. Sylinterikennoja valmiste-

taan useita eri kokoja, mutta pienet kennot ovat yleisimpiä. Sylinterimäisten kennojen suu-

rimpana heikkoutena voidaan pitää niiden muotoa kennojen pakkauksessa, sillä kennojen 

väliin jää väkisin ilmarakoja, näitä rakoja voidaan kuitenkin hyödyntää jäähdytykseen. 

 

Pussikenno edustaa uudenlaista ratkaisua kennon rakenteesta. Pussikenno on rakenteeltaan 

kevyt, joustava ja helposti pakattava, joka luo täysin uudenlaisen potentiaalin kennojen pak-

kaamiselle. Pussikennojen joustavuus on kuitenkin samalla niiden suurin heikkous, sillä si-

säisen paineennousun aiheuttaman paisumisen alla pussi on muita kennotyyppejä herkempi 

repeämiselle Kuvassa 6 esitellään pussikenno tyypillisen 18650 sylinterikennon vieressä. 

(Kukkonen 2014)(batteryuniversity IV 2018) 

 

 

Kuva 6. Pussikenno 18650 sylinterikennon vieressä (Zollo 2017) 

 

Prismaattisia kennoja käytettään usein suuremmissa akuissa, niiden helposti pakattavan geo-

metrian ja suuren koon tuomien etujen myötä. Ajoneuvoissa käytettävien prismaattisten ken-

nojen rakenne muodostuu yleensä metallisesta ulkokuoresta, jonka päällä on positiivinen ja 

negatiivinen terminaali sekä paineenvapautusventtiili. Tyypillisesti prismaattiset akkuken-

not ovat kooltaan suurempia n.20-120 Ah. Prismaattisen kennon heikkoutena voidaan pitää 

sen fyysisen muodon mekaanisia ominaisuuksia, joka mahdollistaa kennon laajenemisen 

kennon sisäisen paineen kasvaessa. Kennon laajenemisessa täytyy myös ottaa huomioon sen 
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epäsäännöllisyys, sillä kennon laajeneminen ei aina ole symmetristä. Tämä tuleekin ottaa 

huomioon akkujärjestelmää suunniteltaessa. Kuva 7 havainnollistaa prismaattisen akkuken-

non rakennetta. (Kukkonen 2014)(batteryuniversity IV 2018)(Kopra 2019) 

 

 

Kuva 7. Prismaattisen kennon rakenne. Kuvassa 1. Negatiivinen terminaali kierretappikiin-

nityksellä, 2. positiivinen terminaali kierretappikiinnityksellä, 3. positiivinen kollektori, 4. 

negatiivinen kollektori, 5. Positiivinen elektrodi (Katodi), 6. Negatiivinen elektrodi (Anodi), 

7. Eriste (separaattori), 8. Kokonainen elektrodi rulla. (Yasa 2019) 

 

1.4.3 Kennon terminaalit ja virtakisko 

Akkukennot on yhdistetty toisiinsa kennon terminaaliin liitetyn virtakiskon kautta. Virtakis-

kon muoto ja tyyppi vaihtelevat paljon käytettävästä kennotyypistä määräytyen. Pienissä sy-

linterimäisissä kennoissa voidaan hyödyntää huomattavasti pienempiä virtakiskoja, sillä nii-

den läpi johdettava virta on myös pienempi ja niiden muodon ansiosta kennojen välille ai-

heutuu minimaalinen rasitus. Käytettäessä pussikennoja yhdistetään kennot usein toisiinsa 

niiden ohuiden korvakkeiden kautta. Prismaattiset kennot ovat usein fyysiseltä kooltaan suu-

rempia ja tehokkaampia asettaen virtakiskolle myös suuremmat sähkönjohtavuus vaatimuk-

set. Prismaattisen kennon muodon mahdollistaman paisumisen johdosta tulee myös virtakis-

kojen mitoituksessa ottaa huomioon virtakiskoja rasittavat tekijät. Yleisin virtakiskotyyppi 

prismaattisten kennojen tapauksessa on yksinkertainen levystä prässätty malli, jonka etuna 

on halpa hinta ja sen hyvä soveltuvuus sarjavalmistukseen. Muita virtakiskotyyppejä on mo-

nikerrosvirtakiskot, joissa monta ohuempaa metalliliuskaa on hitsattu tai taiteltu yhteen 
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paksummaksi virtakiskoksi. Virtakiskoja voidaan myös valmistaa yhdistelemällä eri materi-

aaleja, optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Yhden akuston sisältäessä satoja tai 

jopa tuhansia virtakiskoja, niiden suunniteltaessa pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen 

ja sarjatuotannon näkökulmasta halpaan ratkaisuun. Virtakiskot yleisesti valmistetaan hyvän 

sähkönjohtavuuden omaavista materiaaleista, kuten puhtaasta yli 99,5% alumiinista tai hap-

pivapaasta kuparista. (Kopra 2019) 

 

Työssä tutkittavan prismaattisen kennon terminaali muodostuu kuvan 8 mukaisesta raken-

teesta jossa osa 1 on itse terminaali, johon virtakisko liitetään, osa 2 on eriste terminaalin ja 

kennon rungon välillä, osa 3 on kennon runko ja osa 4 kollektori, joka kerää anodit tai katodit 

yhteen määräytyen sen mukaisesti onko terminaali positiivinen vai negatiivinen. Kuvassa 

esitettävä terminaali kuvaa yleisesti perusrakennetta, mutta rakenne voi vaihdella valmista-

jakohtaisesti. Työssä käsiteltävissä kennoissa terminaali, kollektori ja kennon runko on val-

mistettu alumiinista ja eriste muovista. 

 

 

Kuva 8. Poikkileikkaus terminaalista ja virtakiskosta, missä: 1 on terminaali, 2 on eriste, 3 

on kennon runko ja 4 on kollektori.  
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2 MENETELMÄT 

 

Tutkimustyö tehtiin autoteollisuuden yritykselle Valmet Automotivelle, yhteistyössä LUT 

Yliopiston teräsrakennelaboratorion kanssa. Valmet Automotive on vuonna 1968 perustettu 

korkealaatuisten autojen ja akkujärjestelmien valmistukseen sekä suunnittelupalveluiden 

myyntiin keskittynyt yritys. Tutkimuksessa tarkasteltiin akkuyksikön virtakiskoa kvantita-

tiivisestä näkökulmasta, hyödyntämällä teoreettista laskentaa sekä rasituskokeista saatavia 

tuloksia. (Valmet Automotive 2019) 

 

 

2.1 Taustatiedon kerääminen 

Työ aloitettiin perehtymällä tarkemmin sähköautojen akkuihin ja niiden rakenteeseen. Työn 

kannalta on oleellista ymmärtää akkujen toiminta sekä niiden sisältämät komponentit ja ak-

kujen toiminnan vaatimat käyttölaitteet.  Myös akuissa käytettyjen materiaalien ja akkujen 

valmistusmenetelmien tutkiminen oli tärkeässä osassa, jota voitiin luoda laajempi ymmärrys 

akkujärjestelmien rakenteesta ja tutkittavan virtakiskoliitoksen paikasta valmistusketjussa. 

Taustatutkimus aloitetiin perehtymällä työn ohjaajalta saatuihin verkko- ja kirjallisuusläh-

teisiin, joissa käsiteltiin yleisesti akkuteknologiaa. Taustatutkimusta tehtiin myös muista 

verkkolähteistä, käyttäen hakusanoina  autoteollisuuden valmistajien eri malleja sekä sähkö-

autoihin liittyvää sanastoa. Lähteitä arvosteltiin vertaamalla sisältöä muihin julkaisuihin sa-

masta aiheesta. Aihealueeseen perehdyttiin tarkemmin tutkimalla aiheeseen liittyviä tieteel-

lisiä julkaisuja sekä yrityksen omia tietokantoja. Tieteellisiä julkaisuita etsittiin Lappeenran-

nan teknillisen yliopiston tiedekirjaston valikoimasta sekä tieteellistä verkkotietokannoista, 

kuten ScienceDirect ja Springer. Myös työssä tutkittavan materiaalin ja liitosten standardei-

hin pyrittiin perehtymään käyttäen SFS-standardointi kirjastoa. 

 

Kirjallisten lähteiden lisäksi kerättiin tietoa haastattelemalla yrityksen asiantuntijoita sekä 

muiden yhteistyöyritysten asiantuntijoita sekä vierailemalla The Battery Show messuilla, 

Stuttgartissa Saksassa. Messuilla oli esillä lukuisten akkualan yritysten tuotteita ja siellä oli 

mahdollisuus tarkastella kilpailijoiden ratkaisuja sekä haastatella heidän asiantuntijoita. 

Messumatkalla tehtiin myös vierailu laserhitsauskoneiden valmistajalle Trumpf:lle. Vierai-

lulla päästiin näkemään tulevaisuuden kehitysaskelia laserhitsauksessa sekä saatiin parempi 

ymmärrys yleisesti lasertyöstökoneista. Haastattelut suoritettiin käyttäen Delfoi- menetel-

mää jossa tietoa kerättiin monella haastattelukierroksella eri asiantuntioilta. Haastatteluissa 
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kerätty asiantuntemus on pääasiallisesti hiljaista tietoa, joka on kerätty vuosien työkokemuk-

sella alalla. Eri asiantuntijoilta kerättyä tietoa voitiin vertailla keskenään muun taustatutki-

mus aineiston kanssa ja vahvistaa tiedon luotettavuutta. 

 

2.2 Käytetyt valmistusmenetelmät 

Autoteollisuudessa normaaleille kuluttajille kohdennetut ajoneuvot ja niiden komponentit 

valmistetaan lähes poikkeuksetta suursarjatuotannossa. Valmistuslinjoilla pyritään minimoi-

maan tehoton aika, virheet sekä hukkamateriaali hyödyntäen ihmisen ja robotin yhteistyötä. 

Automaatio on avainasemassa suursarjatuotannossa ja sen osuus valmistusprosessissa on 

kasvattanut osuutta jatkuvasti siirtäen ihmisen valvomaan valmistusprosessia. Koneen suu-

rin etu verrattuna ihmiseen on se, että se ei väsy eikä tee inhimillisiä virheitä. Kuitenkin 

myös suursarjatuotannossa varsinkin suuren tarkkuuden vaativien komponenttien valmis-

tuksessa virheet ovat mahdollisia. Liitoksen mitoituksessa ja valmistuksessa on osattava tun-

nistaa mahdolliset eroavaisuudet liitoksissa ja pyrittävä ottamaan ne huomioon jo suunnitte-

lutasolla, jotta voidaan varmistua suunniteltavan liitoksen soveltuvuudesta suursarjatuotan-

toon. Yhden akkujärjestelmän vaatiessa jopa satoja virtakiskoja nousee sähköauton sarjatuo-

tannossa vaadittavien virtakiskojen määrä jopa miljooniin vuodessa, joten yksinkertaisella 

ja varmalla virtakiskon liitosmenetelmällä voidaan tehdä merkittäviä taloudellisia säästöjä.  

(Ohno 1978)(Kopra 2019)(Bunty 2019) 

 

Virtakiskot voidaan liittää akkukennojen terminaaleihin joko mekaanisella ruuvi- tai jousi-

liitoksella tai laserhitsaamalla. Liitoksen laserhitsaus on ajoneuvojen suursarjatuotannossa 

vakiintunut menetelmä prismaattisille kennoille. Laserhitsauksella liitoksen hitsaus on no-

peaa ja liitos omaa hyvät virranjohtamis- ja korroosionkesto- ominaisuudet. Laserhitsaus pe-

rustuu lasersäteen erittäin korkeaan tehoon jossa perusmateriaali haihtuu säteen osuessa sen 

pintaan synnyttäen reiän perusmateriaaliin. Säteen liikkuessa sula-aines reiän ympäriltä täyt-

tää reiän synnyttäen hitsatun liitoksen. Tätä kutsutaan avainreikä (key hole) hitsaukseksi. 

Hitsausprosessin parametreilla voidaan säätää syntyvän reiän syvyyttä ja leveyttä. Laserhit-

sin etuna on hyvin keskitetty sula-alue, joka on hyvin ohut ja syvä, jolloin energia kohdistuu 

keskitetysti juuri liitokseen ja voidaan saavuttaa pieni lämmöntuonti työkappaleeseen. Pie-

nen lämmöntuonnin myötä lämmön aiheuttamat muodonmuutokset työkappaleessa sekä pe-

rusmateriaalin rakenteessa ovat hyvin pienet. Laserhitsaus onkin yksi ainoista hitsausmene-

telmistä, joilla voidaan hitsata korkean lämmönjohtavuuden omaavia materiaaleja ilman 

merkittäviä muutoksia perusmateriaalissa. Laserhitsauslaitteistoja on monenlaisia jotka 
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määräytyvät käyttökohteen mukaan. Hitsauksessa voidaan käyttää esimerkiksi kahta laser-

sädettä tai toista hitsausprosessia tietynlaisen hitsin aikaansaamiseksi. Kuvassa 9 havainnol-

listetaan laserhitsissä syntyvää avainreikää ja sulaa ainesta sen ympärillä. (Steen & Mazum-

der 2010)(Ion 2005) (Kopra 2019)  

 

 

 

Kuva 9. Avainreikä laserhitsaus (Ion 2005) 

 

2.3  Suunnitteluprosessi 

Taustatutkimuksesta saadulla yleisellä tietämyksellä akuista ja niiden toiminnasta sekä val-

mistuksesta voidaan helpommin rajata tutkimukselle oleelliset alueet, joihin suunnittelussa 

tulisi keskittyä. Avainasemassa on tunnistaa akun muodonmuutokset käytön aikana, käytet-

tävän materiaalin ominaisuuksien tunnistaminen, hitsausprosessin vaikutukset akun termi-

naaliin ja virtakiskoon sekä liitoksen mekaanisten ominaisuuksien määrittäminen. Myös ai-

kaisempien liitosratkaisuiden tunnistaminen ja analysointi voi helpottaa optimaalisen tulok-

sen löytämistä. 
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Virtakiskon ja terminaalin välinen liitos optimoidaan hyödyntäen yhtä ennakkotapausta lii-

toksen mitoittamiseksi. Liitos mitoitetaan erään valmistajan kennon vaatimukset täyttäväksi. 

Ennakkotapauksen avulla luodaan tutkimusympäristö, johon virtakiskon liitos suunnitellaan. 

Suunniteltavaan liitokseen vaikuttaa: valmistuksen asettamat raja-arvot, elinkaaren aikana 

toteutuvien syklien määrä, käyttöympäristö ja siitä aiheutuvat voimat. Koska kaikille muut-

tujille ei välttämättä ole saatavilla arvoja, voidaan niiden määrittäminen joutua tekemään 

käyttäen yleistyksiä, arvioita ja laskennallisia arvoja.  

 

Liitoksen mitoitus aloitetaan taustatutkimuksella akkukennoliitosten erilaisista liitostyy-

peistä, laserhitsauksesta, liitokseen kohdistuvista rasituksista sekä ohutlevyrakenteiden la-

serhitsauksesta. Taustatutkimuksesta kerätyllä tiedolla voitiin määrittää liitoksen mitoituk-

sen lähtöarvot. Lähtöarvojen määrityksen jälkeen siirryttiin liitoksen hitsin mitoitukseen. 

Mitoitus aloitettiin muodostamalla approksimaatioita liitokselta vaaditusta pinta-alasta käyt-

täen käsinlaskentaa hitsin pinta-alan sekä lämmöntuonnin määritykseen. Tämän jälkeen 

määritettiin liitoksen päätyyli staattisen sekä rakenteellisen jännitys menetelmän avulla. Kä-

sinlaskennasta kaikista arvoista ei saada tarkkoja tuloksia, mutta ne antavat suuntaa-antavia 

tuloksia, joita voidaan käyttää lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle sekä niitä voidaan 

verrata tarkemman laskennan tai käytännön kokeiden tuloksiin. Tämän jälkeen siirryttiin eri 

muotojen vertailuun. Muodostetuista geometria vaihtoehdoista valittiin staattisen mitoituk-

sen perusteella 5 lupaavinta liitostyyppiä väsymiskestävyys tarkasteluun. Liitosten väsymis-

kestävyyttä tarkasteltiin rakenteellisen jännityksen menetelmän avulla, hyödyntäen finite 

element method (FEM) simulointia. Tarkasteluun valittiin näiden lisäksi yksi muoto, joka 

muodostettiin vaihtoehtoisena vaihtoehtona topologia optimoinnilla. 

 

Muodoille tehdyn simulaatio analyysin tarkastelun perusteella voitiin valita kaksi muotoa 

tarkempaan tarkasteluun, missä koekappaleille tehtiin rikkovaa aineen koestusta. Tätä ennen 

kuitenkin valmistettiin koekappaleet, jonka yhteydessä voitiin tutkia lämmöntuontia koekap-

paleisiin sekä hitsausliitosten valmistettavuutta. Rikkovassa aineenkoestuksessa tutkitin lii-

toksia hie- kokeiden sekä vetokokeiden avulla. Vetokokeissa koekappaleisiin kohdistettiin 

staattista ja väsyttävää kuormaa. Rikkovan aineenkoestuksen perusteella kerätyllä muodolla 

voidaan vielä muodostaa tarkempi simulaatiomalli liitoksen analyyttisen kestävyyden mää-

rittämiseksi. Lopullisen Simulaatioiden jälkeen analysoitiin vastaako muodostetulle 
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liitokselle tehdyt rasituskokeet analyyttisen laskennan perusteella muodostettuja arvoja ja 

mistä mahdolliset erot eri mitoitusmenetelmien välillä syntyvät. 

 

 

Kuva 10. Työssä tehty liitoksen suunnitteluprosessi  

 

2.4  Käytetyt ohjelmat 

Työssä käytettiin tietokoneavusteista 3d-mallinnusta hyödyntäen Dassault Systemsin Solid-

Works 2017 SP 5.0 sekä Siemens PLM Softwaren NX 3d-mekaniikkasuunnitteluohjelmis-

toa . Ohjelmistolla mallinnettiin FE-simulaatioissa tutkittavat liitokset sekä rasituskokeiden 

koekappaleet ja kokeita varten vaaditut avustavat komponentit. Simulaatiot suoritettiin Al-

tair HyperWorks 2017.3 ohjelmistolla ja topologia optimointi suoritettiin HyperWorksin ke-

vyemmällä sisarohjelmistolla Altair Inspire 2018.3: lla. Kaikki työssä tehty datan käsittely 

sekä laskenta suoritettiin Windows Excel taulukko-ohjelmalla.   
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3 VIRTAKISKON OPTIMOINTI 

 

Virtakiskon ja Terminaalin välinen liitos tehtiin käyttäen laserhitsausta. Liitoksen muodos-

tamiseksi on otettava huomioon mahdolliset metallurgiset muutokset materiaaleissa kuin 

myös rasituksen muodostaminen siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin todellista rasi-

tusta. Todellisuudessa rasituksen suuruus tulee vaihtelemaan ja kasvamaan akun vanhetessa. 

Mitoituksessa tämä otettiin huomioon mitoittamalla liitos siten, että se on altistettu jatkuvasti 

suurimalle mahdolliselle sallitulle rasitukselle. 

 

3.1 Lähtöarvojen määritys 

Terminaalin ja virtakiskon välisen liitoksen mitoituksessa pyrittiin muodostamaan mahdol-

lisimman varma ja kestävä liitos, jolla on mahdollisimman suuri poikkipinta-ala pienen säh-

köisen resistanssin takaamiseksi. Suuren poikkipinta-alan saavuttamisen esteenä on kuiten-

kin lämmöntuonti terminaaliin hitsauksen aikana, jolloin lämpötila ei saa nousta hitsauksen 

aikana niin korkeaksi, että se aiheuttaisi muutoksia eristeen materiaaliominaisuuksissa tai 

heikentäisi sen eristeominaisuuksia. Eristemateriaalista määräytyen liian korkea lämpötila 

voi aiheuttaa eristeen muodonmuutoksia tai hiiltymistä. Eristeen hiiltyessä se voi jopa muut-

tua johtimeksi hiilen sähkönjohtavuuden myötä. Terminaalin ja virtakiskon välisen liitoksen 

mitoitus tulee aloittaa liitokseen kohdistuvien voimien määrityksestä. Mitoituksessa on 

oleellista määrittää suurin staattinen voima sekä väsyttävän voiman kuormitussyklit. Virta-

kiskoihin kohdistuvista voimista ei ole saatavilla mittadataa, mutta suunnittelun perusteina 

pidetään kennovalmistajien ilmoittamia terminaaleille sallittuja suurimpia voimia ja väsyt-

tävän kuorman syklit muodostetaan ajoneuvojen testauksessa käytettävien standardoitujen 

ajosyklien perusteella. 

 

Staattista kestävyyttä tarkasteltaessa kennon terminaalien mekaaninen kestävyys asettaa ra-

jat suurimmille sallituille voimille. Mitoituksessa on tärkeää, että liitos on terminaalia hei-

kompi, koska kennon rungon repeäminen tietyillä kennotyypeillä voi johtaa jopa akun rä-

jähdysmäiseen palamiseen Kennojen laajenemisen aiheuttamat virtakiskon liitoksia rasitta-

vat voimat ovat horisontaalisia x- ja y-akselien suuntaisia voimia, mutta virtakiskon sijainti 

kennoissa aiheuttaa sille myös momenttia. Kennojen laajeneminen ei itsessään aiheuta z-

suuntaista voimaa liitokseen, mutta virtakiskon muoto voi muodonmuutosten myötä aiheut-

taa myös z-akselin suuntaista voimaa liitokseen. Liitokseen kohdistuvien momenttien 



27 

 

 

määrittämisessä haasteita asettaa kennojen epätasainen laajeneminen, jonka johdosta myös 

momentin mitoitusarvona käytettiin kennovalmistajien määrittämiä arvoja. Liitoksen sal-

lima suurin z-suuntainen voima määritettiin käsinlaskennalla myöhäisemmässä vaiheessa, 

jotta voidaan varmistua liitosten kestävyydestä myös poikkeustilanteissa. Kuvissa 11 ja 12 

on havainnollistettu terminaaleihin kohdistuvia voimia punaisilla nuolilla sekä kennon epä-

tasaista laajenemista oransseilla nuolilla. Kennon laajenemisesta aiheutuva suurin voima on 

huomattavasti terminaali liitoksen kestävyyttä suurempi, mutta vikatilanteessa halutaan vält-

tyä akkukennon repeytymiseltä mitoittamalla liitoksen kesto pienemmäksi kuin terminaalin 

suurin sallittu rasitusvoima. Eräällä referenssikennolla eliniän väsytyskokeessa kennon laa-

jenemisen aiheuttama voima oli suurimmillaan 10 000 N 25Co suoritetussa kokeessa ja 

15 000 N 45Co suoritetussa kokeessa. Tämä ei ole kuitenkaan suoraan virtakiskoa rasittava 

voima, vaan kennojen ympäröivää rakennetta rasittava voima. Työssä tarkasteltavien kenno-

jen valmistajat ovat asettaneet taulukon 1 mukaiset rajat terminaalien sallimille suurimmille 

rasituksille. Taulukon arvoista on lihavoituna tutkimuksen kannalta oleelliset voimat, sillä 

työssä tutkittavassa tilanteessa y- ja z- suuntaan kohdistuu minimaalinen kuormitus. (Kopra 

2019) 

 

Virtakiskot, eivät ole aina välttämättä sijoiteltu symmetrisesti rinnakkain, vaan ne voivat olla 

myös limittäin tai peräkkäin, jolloin virtakiskoon kohdistuvat rasitukset muuttuvat. Symmet-

risesti sijoitettuun verrattuna itse kennonlaajenemisesta aiheutuma voima ei muutu, mutta 

sen aiheuttaman voiman suunta voi muuttua. Työssä tutkittiin ainoastaan rinnan sijoiteltuja 

kennoja, mutta limittäin tai pitkittäin aseteltujen kennojen liitoksen suunnittelussa voidaan 

käyttää samoja periaatteita, muuttamalla rasittavan voiman suunta vastaamaan uutta tilan-

netta. 
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Kuva 11. Kennon terminaaliin kohdistuvat voimat 

 

Kuva 12. Kennon terminaaliin kohdistuvat voimat 
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Taulukko 1. Suurimmat kennon terminaaleille sallitut voimat 

 

3.1.1 Kuormitussyklit 

Tutkittaessa terminaalin ja virtakiskon välisen liitoksen väsymiskestävyyttä tulee määrittää 

liitoksen kestävyydelle asetettava syklimäärä. Liitokseen kohdistuvat voimat syntyvät ken-

non sisäisen paineen aiheuttaman kennon laajenemisen seurauksena. Laajenemiseen vaikut-

tavia tekijöitä ovat: kennon varaustila, ikä ja lämpötila. Kennossa tapahtuu myös mikro-

skooppisia laajentumisia hetkellisten korkeampien rasitustilojen, kuten kiihdytysten ja jar-

rutusten seurauksena. Näiden vaikutus liitokseen kohdistuviin voimiin on kuitenkin margi-

naalisen pieni, joten niitä ei ole otettu huomioon mitoituksessa. Myös lämpötilan muutokset 

ovat hyvin kennokohtaisia ja niiden aiheuttaman lämpölaajenemisen ja kennon laajenemisen 

vaikutukset ovat hyvin pieniä verrattuna varaustilan ja iän vaikutuksiin, joten niitä ei myös-

kään ole otettu huomioon mitoituksessa. (Kopra & Kuusisto 2019) 

 

Liitoksen päärasituksiksi asetettiin siis kennon varaustilan ja iän aiheuttamat muodonmuu-

tokset. Tällöin kennon yksi täysi rasitussykli muodostuu akun täyteen lataamisesta ja tyh-

jäksi purkamisesta, jonka myötä akun varaustila (SOC) voidaan asettaa suoraan verrannol-

liseksi liitosta rasittavaan voimaan. Voima suurimmillaan, kun SOC lähestyy 100% ja pie-

nimmillään akun SOC:in lähestyessä nollaa. Erilaisten ajosyklien liitokselle aiheuttamaa ra-

situsta vertailtaessa voidaan muodostaa kuvassa 13 esitetyt yksinkertaistetut rasitussyklit. 

Vasemmanpuolinen tapaus esittää tilannetta, missä auton akkua ajetaan ainoastaan 50% 

SOC:iin asti, jolloin suurin voima pysyy vakiona, mutta voiman muutos on pienempi. Oike-

anpuolisessa tapauksessa käytetään akun koko kapasiteetti jokaisella ajokerralla. 
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Kuva 13. Yksinkertaistetut rasitussykli (vasen vajaa kapasiteetin käyttö ja oikea koko kapa-

siteetin käyttö ) 

 

Mitoituksessa määritettäville väsymiskestävyyden arvoille muodostettiin kolme vertailusyk-

liä. Vertailusyklit perustuvat Eurooppalaisen Artemiksen  kehittämiin autoteollisuuden käyt-

tämiin teoreettisiin ajosykleihin (CADC) sykleihin, jotka on kehitetty eurooppalaisten autoi-

lijoiden tilastollisista ajosykleistä. Artemis syklejä on kolme erilaista, urbaani-, taajama- ja 

moottoritie sykli. Jokainen ajosykli kestää n. 20 min, joten niitä yhdistelemällä muodostettiin 

kolme erilaista referenssiajosykliä erilaisesta auton päivittäisestä käytöstä. (Chindamo & 

Gadola, 2018) 

 

Kolmeksi käyttöympäristöksi valikoitui: 

1. Kaupunkiajo 

2. Moottoritieajo 

3. Taksiajo 

 

Päivittäisen ajon arviointiin valittiin eräs referenssiajoneuvo jossa on 40 kWh akku ja n.285 

kilometrin toimintasäde. Sen akkuja voidaan ladata normaalilla 16 A verkkovirtalatauksella 

3,7 kW teholla ja 125 A pikalatauksella 50 kW teholla. Verkkovirtalatauksella akun lataa-

minen täyteen kestää 10 tuntia ja pikalatauksella tunnin. Eri syklien vertailu voidaan nähdä 

taulukossa 2 sekä kuvassa 15. Sähköajoneuvon tulisi kestää vähintään 10-vuotta käyttöä ja 

normaalissa kuluttajakäytössä tulisi saavuttaa 15-vuoden käyttöikä.  

 

Kaupunkiajosykli muodostuu normaalista kaupungissa tapahtuvasta ajosta jossa akun (SOC) 

ei pääse laskemaan vuorokaudessa alle 70% ja akku ladataan täyteen yön aikana normaalilla 
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verkkovirtalatauksella. Koska kaupunkikäytössä akku altistetaan ainoastaan puolikkaalle ra-

situssyklille, eikä sen lataamiseen käytetä pikalatausta, muodostettiin syklien laskentaa var-

ten lisärasituskerroin, joka kuvaa kennojen rasituksen tyyppiä. Kaupunkiajossa lisärasitus-

kertoimelle asetettiin arvo 0.5. Moottoritiesykli muodostui päivittäisestä ajosta jossa yhden 

vuorokauden aikana akku ajetaan 20% SOC: iin ja ladataan yön aikana täyteen normaalilla 

verkkovirtalatauksella. Koska akku altistetaan vuorokaudessa yhdelle täydelle rasitussyk-

lille, asetettiin rasituskertoimeksi 1.0. Viimeinen sykli oli taksiajo jossa auto on käytössä 

vuorokauden ympäri kahdessa vuorossa ja sen akku ladataan täyteen vuorojen välissä pika-

latauksella. Akku ajetaan molemmissa vuoroissa täysin tyhjäksi. Akulle kohdistetaan siis 

vuorokauden aikana kaksi täyttä rasitussykliä ja koska akut ladataan pikalatauksella, kom-

pensoidaan sen aiheuttamaa lisärasitusta 1.5 rasituskertoimella. Tarkempi kuormitus syklien 

muodostus voidaan nähdä liitteestä 2. 

 

Taulukko 2. Ajosyklien vertailu 

 

 

Laskennalliset syklimäärät ylittävät nykyisen kennoteknologian asettamat n.3000 syklin 

kestoiän rajan, mutta suunnittelussa halutaan ottaa huomioon akkuteknologian nopean kehi-

tyksen myötä kasvavat syklimäärät. Nykypäivänä ainoastaan LTO-kennoilla voidaan päästä 

suurempiin 10-20 tuhannen syklin käyttöikään. LTO-kennojen huonon energiatiheyden 

myötä niiden käyttö on kuitenkin tänä päivänä keskittynyt lähinnä raskaaseen kalustoon, 

kuten busseihin, työkoneisiin ja juniin. Tulevaisuudessa energiatiheyden kehittyessä myös 

LTO-kennoa voidaan pitää potentiaalisena akkuvaihtoehtona myös henkilöautoissa, joten 

taksiajon suurin yli 16 000 syklin käyttöikä voi olla mahdollinen.(Kopra 2019)  
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3.1.2 Käytetyt materiaalit 

Työssä tutkittavassa liitoksessa liitetään toisiinsa kahta eri alumiinilaatua. Virtakisko on val-

mistettu EN AW1050-o alumiinista, joka kuuluu 1000-sarjan alumiineihin. Ne ovat hyvin 

puhtaita alumiiniseoksia ja niitä käytetään yleisesti elektroniikkateollisuuden tarpeisiin nii-

den erinomaisen korroosionsieto-ominaisuuksien sekä korkean sähkönjohtavuuden vuoksi. 

1050-sarjan alumiinit ovat 99,5% puhdasta alumiinia, jonka myötä ne ovat mekaanisilta omi-

naisuuksiltaan pehmeitä ja helposti muokattavia. Materiaalissa esiintyvää muokkauslujittu-

misen vaikutuksia on haastavaa ottaa huomioon käsinlaskennassa tai simuloinnissa, joten 

niiden vaikutus liitokseen voidaan nähdä parhaiten rasituskokeissa. Työssä käsiteltävän ken-

non terminaali on valmistettu EN AW 5052 alumiinista, joka kuuluu puolestaan 5000-sarjan 

alumiineihin, joita käytetään tyypillisesti lentokoneteollisuudessa, nestesäiliöissä, putkis-

toissa sekä elektroniikassa. Sillä on erinomaiset korroosionsieto ominaisuudet, hyvä työstet-

tävyys, hyvät jatkuvan hitsauksen ominaisuudet sekä korkea väsymiskestävyys. Työssä käy-

tettävien materiaalien ominaisuudet voidaan nähdä alla esitetyssä taulukossa 3. (Ubrich 

2019)(I & II matweb 2019)(Pekkarinen 2019) 

 

Taulukko 3. Materiaaliominaisuudet (I & II matweb 2019)(Alumeco 2019) 

 

 

Suunniteltavan virtakiskon muoto ja materiaalipaksuus ovat myös avainasemassa uuden lii-

toksen suunnittelussa. Optimaalisella virtakiskolla on mahdollisimman iso poikkipinta-ala 

pienen sähköisen resistanssin takaamiseksi. Lisäksi se omaa hyvät hitsausominaisuudet. 
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Fyysinen tila asettaa rajat virtakiskon muodolle, joten materiaalipaksuutta kasvattamalla voi-

daan vielä parantaa sähkönjohtavuutta entisestään. Materiaalipaksuuden kasvattaminen kui-

tenkin heikentää virtakiskon väsymiskestävyyttä sekä liitoksen hitsattavuutta. Virtakiskon 

materiaalipaksuus tulee valita hitsattavuus ja koko virtakiskon väsymiskestävyys huomioon 

ottaen. Paremman liitoksen muodostamiseksi virtakisko voidaan myös valmistaa ohuem-

malla materiaalipaksuudella hitsattavalta alueelta tai monikerrosvirtakiskona. Näillä mene-

telmillä saavutetaan parempi hitsausliitos samalla säilyttäen virtakiskon matalampi sisäinen 

resistanssi. Yksi autoteollisuudessa käytetty ratkaisu on monikerrosvirtakisko, jolla voidaan 

saavuttaa hyvä väsymiskestävyys sekä sähkönjohtavuus ominaisuudet. Monikerros virtakis-

kon yleistymisen esteenä on kuitenkin ollut sen suuremmat valmistuskustannukset. 

3.2 Laserhitsaus 

Virtakisko liitetään akkukennon napoihin käyttäen robotisoitua laserhitsausta. Haasteen lii-

toksen hitsaamisessa tuottaa virtakiskomateriaalina käytetyn alumiinin hitsausominaisuudet. 

Hitsauksessa kappaleeseen kohdistettavan lämmön johdosta syntyy jännityksiä materiaalin 

lämmetessä hitsin läheltä aiheuttaen lämpölaajenemista ja kylmien alueiden vastustaessa 

laajenemista. Työkappaleen jäähtyessä lämpölaajenneet alueet pyrkivät kutistumaan takai-

sin alkuperäiseen muotoon aiheuttaen jäännösjännityksiä materiaalissa. Hitsauksessa esi- ja 

jälkilämmityksellä voidaan vähentää lämmöntuonnin vaikutuksia perusmateriaalissa. Hitsin 

lämpövaikutusalueella (HAZ) esiintyy muutoksia perusmateriaalissa, jotka voivat johtaa pe-

rusmateriaalin pehmenemiseen, halkeamiin sekä huokosiin. Alumiinin hitsauksessa myös 

hitsiin jää yleensä huokosia, jotka heikentävät efektiivistä hitsin pinta-alaa ja voivat toimia 

myös alkuhalkeamina. Alumiinia hitsatessa työkappaleen puhtaus on oleellisessa asemassa, 

sillä alumiinin pintaan syntyy nopeasti sitä suojaava oksidikerros, joka voi heikentää mer-

kittävästi hitsin laatua. Alumiineja hitsattaessa on myös otettava huomioon lasersäteen hei-

jastuminen, joten säteen on tultava työkappaleeseen pienessä kulmassa. Kuva 14 esittää te-

räksen hitsauksen HAZ alueita, jotka eroavat merkittävästi alumiinista, sillä työssä käytettä-

villä lähes puhtailla alumiiniseoksilla ei synny faasimuutoksen aikana samanlaisia metallur-

gisia muutoksia kuin esimerkiksi teräksellä. Merkittävät muutokset alumiinia hitsattaessa 

ovat muutos- ja sulamisvyöhykkeellä esiintyvät jäännösjännitykset ja sulamisvyöhykkeellä 

esiintyvät huokoset. (Ion 2005)(Quintino & al 2011) (Pekkarinen V 2019) 
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Kuva 14. Hitsausliitoksen lämpövyöhykkeet, missä 4.26 perusaine, 4.28 muutos vyöhyke 

(HAZ), 4.29 sulamisvyöhyke ja 4.30 lämpövyöhyke (SFS 3052 1995) 

 

Laserhitsauksen mahdollistaman lyhyen työstöajan sekä pienen lämmöntuonnin johdosta se 

soveltuu hyvin sarjatuotantoon jossa vaaditaan pientä lämmöntuontia työkappaleeseen. Tär-

keää työssä käsiteltävän kappaleen hitsauksessa on pienen lämmöntuonnin lisäksi myös hit-

sin tarkkuuden takaaminen. Jokaisen liitoksen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, joten 

erityisen tärkeää on hallittu prosessi jossa ei esiinny poikkeamia ja niiden myötä viallisia 

liitoksia. Liitettäessä virtakiskoa kennoon tulee ottaa huomioon kennon tyyppi. Pienet sylin-

terikennot yleensä liitetään pelkällä pistehitsillä, kun taas suuremmissa prismaattisissa ken-

noissa voidaan käyttää laajemmin erilaisia hitsejä. Tutkittava liitos on päällekkäisliitos, joka 

tehdään käyttäen saumakehitsiä, jolloin virtakisko hitsataan terminaaliin sulattamalla se 

oman paksuutensa läpi. Hitsi voidaan myös tehdä virtakiskoon tehdyn reiän reunalle, muo-

dostaen laserpienahitsin. Laserpiena kuitenkin asettaa rajoitteita hitsin muodoille sekä aset-

taa sarjavalmistukselle haasteita, koska hitsin paikoitus on oltava täydellinen liitoksen on-

nistumisen takaamiseksi. Hitsin vapaalla muotoilulla voidaan optimoida tehollisen sauman 

osuus paremmin liitokselta haluttujen ominaisuuksien suhteen. Kuvissa 15, 16 ja 17 on esi-

teltynä tarkemmin liitos vaihtoehdot. (Steen & Mazumder 2010)(Kopra I&II 2019)(Pekka-

rinen 2019) (SFS 3052 1995) 
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Kuva 15. Mahdollinen reikä virtakiskossa (SFS 3052 1995) 

 

  

Kuva 16. Laserpienahitsi  

 

Kuva 17. Saumakehitsi (SFS 3052 1995) 

 

3.3 Laatu 

Liitosten laatu on merkittävässä osassa sen kestävyyttä tarkasteltaessa. Epäonnistunut liitos 

toimii todennäköisenä vauriokohtana, joka voi johtaa liitoksen pettämiseen ja akkuyksikön 

ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Liitosten laatu tulee ottaa siis jo suunnitteluvaiheessa huo-

mioon, jotta voidaan minimoida mahdollisuus epäonnistuneille liitoksille. Liitoksen laatu-

virheet voidaan jakaa eurooppalaisten standardien SFS-EN ISO 6520-1 ja 13919-2, mukaan 

kuuteen pääluokkaan: halkeamat ontelot, sulkeumat, liittymävirheet, muoto- ja mittavirheet 

sekä muut virheet. Liitoksen laadulle on muodostettu kolme eri laatuluokkaa hitsausvirhei-

den perusteella. Standardi ei kuitenkaan aseta yhtä tiettyä laatuluokkaa käytettäväksi, vaan 

myös eri virheille voidaan valita raja-arvot eri laatuluokista. Tämä voi olla tarpeellista ta-

pauksissa, joissa käytetään tiettyjä alumiinilaatuja ja jos kuorma on väsyttävää. Liitteeseen 
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1 on listattuna työssä tehtävän liitoksen laadun kannalta oleelliset kriteerit ja niille asetetut 

vaatimukset. (EN ISO 13919-2: 2001)(III Pekkarinen. J, 2019)(EN ISO 6520-1: 2018) 

 

Liitteessä 1 esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi tulee tehdä toimenpiteitä jo liitoksen suun-

nitteluvaiheessa.  Lämmöntuonti on merkittävänä tekijänä halkeamien syntymisessä. Kap-

paleiden pienen koon johdosta ja eristeen asettamien lämmöntuonti rajoitusten myötä läm-

möntuonti tulee pitää pienenä, joten käytettävän hitsausprosessin ja kappaleiden koon myötä 

lämpövaikutusalue jää joka tapauksessa pieneksi. Myös hitsaus järjestyksillä ja hitsin muo-

dolla voidaan yrittää optimoida lämmöntuontia, mutta hitsausaikojen jäädessä hyvin lyhyiksi 

alle yhden sekuntin mittaisiksi ei hitsaus suunnalla tai järjestyksellä myöskään oleteta olevan 

suurta vaikutusta. Jos lämmöntuonti todetaan ongelmaksi valmistusvaiheessa on yhtenä 

vaihtoehtona monipaloisissahitseissä jäähdyttää työkappale hitsauspalojen välissä. Tällöin 

kuitenkin liitoksen tekemisen vaatima aika kasvaa ja valmistusprosessi vaatii lisävaiheita. 

Työkappaletta voidaan myös jäähdyttää valmistuksen aikana muilla metodeilla, kuten joh-

tamalla lämpö prosessin ulkopuoliseen materiaaliin, kuten hitsauskaasuun tai lisämateriaa-

liin.  

Valmistettavat koekappaleet tarkastettiin SFS standardissa 17637 määritellyllä visuaalisen 

tarkastuksen menetelmillä. Hitseille tehtiin rikkova makro- ja mikrohietutkimus SFS 17639 

standardin mukaan. Hietutkimuksissa arvioidaan hitsausliitoksen rakennetta, hitsaussauman 

muotoa sekä mahdollisia hitsaus virheitä. Hie tutkimuksen perusteella voidaan varmistua 

hitsausprosessin onnistumisesta ja varmistua, että asetetut vaatimukset hitsin laadulle täyt-

tyvät. (III Pekkarinen. J, 2019) 

 

 

3.4 Mitoitus 

Liitoksen mitoitus suoritettiin hyödyntämällä käsinlaskentaa sekä simulointia optimaalisen 

hitsausliitoksen löytämiseksi. Mitoitus tehtiin käyttäen standardissa SFS-EN 1993-1-9 mää-

riteltyä varman kestämisen periaatetta, jolloin varmuuskertoimeksi valikoitui γ = 1,15. Mi-

toituksessa määritettiin laskennallisesti hitsiltä vaadittava pinta-ala ja hitsin optimaalinen 

muoto määritettiin vertailemalla simuloinnista saatuja jännitysarvoja. (Hobbacher 

2008)(SFS-EN 1993-1-9) 

 

Ennen kuin liitoksen laskennallista staattista- tai väsymiskestävyyttä voidaan määrittää tulee 

kuitenkin määrittää mitoitettavien liitosten geometriat. Lämmöntuonnin rajoittaessa 
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liitoksen hitsin pinta-alan suurimman arvon voidaan liitoksen staattisen- ja väsyttävän kuor-

man kantokykyä parantaa parhaiten optimoimalla liitoksen ja hitsin geometria. Hitsin geo-

metrialla on tärkeä rooli liitoksen mitoituksessa ja sillä voidaan vaikuttaa liitoksessa synty-

viin jännityskeskittymiin, parantaa väsymiskestävyyttä, lämmöntuontia terminaaliin sekä lii-

toksen luotettavuutta. Optimaalisen hitsin geometrian löytämiseksi tulee ottaa huomioon 

myös hitsin valmistettavuus sekä aloitusten ja lopetusten vaikutus liitoksen kestävyyteen. 

Muotojen keskinäinen vertailu suoritettiin ensin mitoittamalla ne staattisen kestävyyden pe-

rusteella, jonka jälkeen niiden väsymiskestävyyttä vertailtiin rakenteellisen jännityksen me-

netelmällä. 

 

Mahdollisten geometrioiden muodostus aloitettiin taustatutkimuksella, missä vertailtiin eri-

laisia virtakiskoliitostyyppejä ja ratkaisuita. Taustatutkimus ei keskittynyt pelkästään virta-

kiskoliitoksiin, vaan ajatuksia liitosmuotoon haettiin ohutlevyrakenteissa käytetyistä pääl-

lekkäisliitoksista. Taustatutkimuksen perusteella voitiin muodostaa kuvan 18 kolme päätyy-

liä liitoksen toteuttamiselle. Kulmikkaalla hitsillä pyrittiin maksimoimaan tehollinen hitsi 

haluttuun suuntaan. Kulmikkaan hitsin kulmat pyöristettiin, jotta sen kulmiin ei synny ko-

rostettua jännityskeskittymää. Pyöreän hitsin pääajatuksena oli minimoida jännityskeskitty-

mät liitoksessa. Pistehitseillä toteutettujen muotojen valmistus valmistusteknisestä näkökul-

masta on muita muotoja haastavampaa, mutta se on toteutettavissa. Pistehitsin pääajatuksena 

oli lisätä liitoksen luotettavuutta mallilla, joka sietää vaurioita. Yhden pisteen pettäessä vau-

rio ei pääse siirtymään viereisille pisteille, kun särölle ei ole jatkuvaa polkua. (Pekkarinen 

V, 2018) 

 

 

Kuva 18. Muoto vertailun muodot 
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Kun päätyyli hitsausliitoksille on valittu, siirryttiin vertailemaan mahdollisia liitosmuotoja. 

Vertailuun valittiin kuvan 19 mukaiset muodot. Simulaatioissa hyödynnettävät liitosten 

muodot tulevat eroamaan kuvassa 19 esitellyistä muodoista, sillä muodot optimoidaan ennen 

simulaatioita staattisen laskennan osa-hitseiltä vaadittujen pinta-alojen perusteella. Osaan 

muodoista tehtiin myös jatkokehitystä, jo aikaisemmille muodoille tehtyjen simulaatio tu-

losten perusteella.  

 

 

Kuva 19. Viimeisen vertailun muodot 

 

Rakenteellisen jännitysmenetelmän simuloinnin perusteella muodostetusta vertailusta vali-

taan kaksi muotoa tarkempaan analysointiin sekä rasituskokeisiin. Vertailussa tarkastelta-

vissa muodoissa voidaan eri muotojen välillä optimoida lämmöntuontia hitsausjärjestyksellä 

sekä hitsauspalojen määrällä. Usean palon liitosmenetelmällä voidaan tarvittaessa antaa lii-

toksen jäähtyä ennen toisen hitsin tekemistä. Puolestaan yhden palon hitseissä voidaan hit-

saussuunnalla vaikuttaa lämmöntuontiin.  

 

Myös pienemmillä hitsin yksityiskohdilla voidaan vaikuttaa sen kestävyyteen. Hitsin aloitus 

ja lopetus toimivat aina potentiaalisen vauriokohtana liitoksessa ja hyvän väsymiskestävyy-

den kannalta hitsin aloitukset ja lopetukset tulisi sijoittaa matalan jännityksen alueelle. Aina 

ei kuitenkaan ole mahdollista sijoitta hitsin lopetusta tai aloitusta matalan jännityksen alu-

eelle. Tällöin voidaan hyödyntää muita keinoja väsymiskestävyyden parantamiseksi (Kuva 

20). Hitsin lopetuksen ympärille voidaan tehdä lisäpalko (d.) jolla pyritään tasaamaan jänni-

tyspiikkiä, ”whiskers” lopetukset (b.) joissa hitsin palo jatketaan matalan jännityksen alu-

eelle tai hitsin loppuun voidaan tehdä pyöreä lenkki (c.), jonka myötä hitsi loppuu itseensä. 

Yhtenä vaihtoehtona hitsin lopetuksien ja aloituksen parantamiseen on myös hitsaus tehon 

asteittainen laskeminen, joka muodostaa tasaisemman hitsin lopetuksen.  Kuvassa 20 on esi-

tetty erilaisia vaihtoehtoja hitsin lopetusten väsytyskestävyys ominaisuuksien parantami-

seen. (Pekkarinen IV, 2019) 
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Kuva 20. Hitsin lopetus/aloitus vaihtoehtoja 

 

Hitsatun liitoksen mitoituksessa sen efektiivinen pinta-ala on tärkeä ominaisuus. Päällek-

käisliitoksessa aw on hitsi liitospinnan leveys, joka kuvaa hitsin efektiivisen osan leveyttä. 

Liitospinnan leveys määräytyy hitsausparametrien, liitettävien materiaalien ominaisuuksien 

ja niiden paksuuden perusteella. Avainreikä laserhitsauksessa syntyvä hitsi on usein syvä ja 

kapea, jonka takia liitospinnan leveyskin jää verrattain pieneksi. Liitospinnan leveyttä voi-

daan kasvattaa vaaputtamalla, mutta hitsaustehon pysyessä vakiona pysyy myös sulan määrä 

liitoksessa samana, jolloin leveämpi hitsi voidaan saavuttaa tunkeamaan kustannuksella. 

Työssä käytettävillä materiaalipaksuuksilla ei kuitenkaan voida hyödyntää vaaputusta. 

Avainreikähitsauksen muodostaman sulan alueen ollessa kolmion muotoinen voidaan pie-

nillä virtakiskon materiaalipaksuuden muutoksilla saavuttaa merkittävä ero liitospinnan le-

veydessä. Tällöin yksi vaihtoehto paremman tunkeaman omaavan liitoksen saavuttamiseksi 

on myös virtakisko, jonka materiaalipaksuus on ohuempi liitoksen kohdalta. Kuvissa 21 ja 

22 on havainnollistettuna ero eri hitsausmenetelmien välillä. (Pekkarinen IV, 2019)  

 

Kuva 21. Efektiivinen hitsin leveys 
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Kuva 22. Vaaputus hitsi ja normaali suora hitsi 

 

3.4.1 Staattinen mitoitus 

Liitoksen mitoituksen ensimmäinen vaihe on mitoittaa liitos  staattisen kestävyyden mukaan. 

Mitoitus tehtiin SFS en 1999-1-1 mukaisesti käyttäen standardissa 1993-1-3 esiteltyjä mi-

toitusmenetelmiä. Standardi määrittää mitoitus- ja suunnitteluperiaatteet alle 4 mm paksui-

sille kylmämuovatuille levyrakenteille. Liitoksen staattisen kestävyyden mitoituksessa tulee 

ottaa huomioon se, minkä suuntaiset voimat rasittavat liitosta eniten. Aikaisemmin kuvissa 

11 ja 12 esitetyssä rinnakkain sijoitettujen kennojen tapauksessa x-akselin suuntainen voima 

ja terminaaliin kohdistuva momentti ovat mitoittavat tekijät ja mitoituksessa ei otettu huo-

mioon virtakiskon muodon muutosten aiheuttamaa z-suuntaista voimaa. Liitoksen kestämä 

suurin z-suuntainen voima määritettiin liitoksen mitoituksen jälkeen erillisellä laskutoimi-

tuksella. 

 

Koska staattisessa laskennassa ei oteta huomioon z-akselin suuntaista voimaa on liitosta ra-

sittava voima horisontaalista ja liitos on kuormitettu ainoastaan leikkaavalla kuormituksella. 

Liitoksen mitoitus aloitetaan yksinkertaistetulla hitsin mitoitusmenetelmällä, jolla saadaan 

approksimaatio hitsin pinta-alasta. Menetelmässä määritetään hitsin leikkauslujuuden mitoi-

tusarvo käyttäen yhtälöä 1. ja approksimaatio vaaditusta hitsin pinta-alasta saadaan yhtälöllä 

2. Hitsin kestävyyden mitoitusarvon tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin hitsiin vaikuttava 

voima. (SFS-EN 1993-1-1) 

 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 =

𝑓𝑢

√3

𝛾𝑀2
    (1) 

𝐴𝑤 ≥
𝐹𝑤,𝑅𝑑

𝑓𝑣𝑤,𝑑
    (2) 
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Yhtälöissä 1 ja 2: fvw,d on hitsin leikkauslujuuden mitoitusarvo (MPa), Aw on hitsin pinta-ala 

(mm2), fu on heikomman perusmateriaalin murtolujuus (MPa), γM2 on materiaalin osavar-

muuskerroin (1,25) ja Fw,Rd on hitsin kestävyyden mitoitusarvo (N). 

 

Approksimaatiolla saadulla hitsiltä vaaditun pinta-alan avulla voidaan alkaa muodostaa 

mahdollisia liitosvaihtoehtoja tarkempaan mitoitukseen. Tarkempi liitoksen staattisen kes-

tävyyden mitoitus voidaan suorittaa komponenttimenetelmällä jossa liitos jaetaan kom-

ponentteihin, jotka mitoitetaan erikseen määrittämällä yksittäisiin osahitseihin kohdistuvat 

rasittavat voimat. Määritetyt voimat sijoitetaan yhtälöön 3, jolla voidaan määrittää yksittäi-

sen hitsin komponentilta vaaditun pinta-alan mitoitusarvo staattiselle kuormitukselle. Kom-

ponenttimenetelmässä otetaan huomioon hitsin komponenttien sijainti suhteessa toisiinsa ja 

jaetaan liitokseen kohdistuvat voimat yksittäisille hitseille.  

 

𝐴𝑤 =
𝛾𝑀2𝐹𝑜

𝑓𝑢
    (3) 

Yhtälössä 3: Fo on osahitsiin kohdistuva voima (N). 

 

Laserhitsauksessa hitsin leveyden määritys on hyvin haastavaa ja epäluotettavaa. Tämän 

myötä hitsin leveyden määrittämiseksi luotettavin tapa on suorittaa koehitsauksia liitoksessa 

käytettävillä materiaaleilla ja materiaalipaksuuksilla. Taustatutkimuksen perusteella voitiin 

kuitenkin tehdä arvio hitsin liitospinnan leveydestä. Mitoituksessa käytetty arvio hitsin le-

veydestä oli 0,35 mm. (Pekkarinen IV, 2019)  

 

Liitoksen suurin sallittu z-suuntainen voima määritettiin laskennallisen liitoksen pinta-alan 

avulla. Yhtälö suurimmalle sallitulle voimalle johdettiin hitsin leveyden yhtälöstä. Suurin 

sallittu z-suuntainen voima laskettiin yhtälön 4 avulla. 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑧 =
𝐴𝑤∙𝑓𝑢

2∙𝛾∙𝛾𝑀2
   (4) 

 

Hitsatulle alumiinirakenteelle ei ole määritetty erikseen hitsin ja kappaleen reunan tai toisen 

hitsin välistä pienintä etäisyyttä, joten mitoituksessa sovellettiin pidennetylle reiälle määri-

tettyä reunaetäisyyden minimi vaatimuksia. Kuvassa 23 on esitettynä kaikkien mittojen si-

jainnit kappaleessa. Pidennetyn reiän reunaetäisyyden lauseke käyttää reiän halkaisijan 
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arvoa mitoituksessa, mutta tässä sitä sovellettiin muuttamalla reiän halkaisijan arvo hitsin 

leveydeksi, jolloin voitiin käyttää yhtälöitä 5-7 pienimpien sallittujen reunaetäisyyksien sel-

vittämiseksi. Koska tämä laskutapa on sovellettu pidennetyn reiän yhtälöstä, reunaetäisyy-

den teoria vahvistetaan rasituskokeilla.  

 

𝑝4 = 𝑝3 = 2 ∙ (𝑎𝑤 + 1)   (5) 

𝑒3 = 1,5 ∙ (𝑎𝑤 + 1)   (6) 

𝑒4 = 𝑎𝑤 + 1    (7) 

 

Kuva 23. Hitsin reunaetäisyydet 

 

3.4.2 Väsymiskestävyys 

Liitoksen väsymiskestävyyttä tutkittiin SFS EN 1993-1-9 standardissa esiteltyjen menetel-

mien mukaan. Standardi määrittää väsymisen vaihtelevista jännityksistä aiheutuvan raken-

neosien säröjen ydintymiseksi sekä kasvamiseksi. Laskennassa käytettävä jännitysvaihtelu 

oletettiin aiheutuvan ainoastaan kennojen varaustilan muutoksen aiheuttamasta jännityk-

sestä. Jännitysvaihtelun suuruuteen vaikuttava tekijä on siis akun varaustilan muutos. Nor-

maalissa akun käytössä voidaan olettaa, että se pyritään pitämään aina ladattuna mahdolli-

simman täyteen, jolloin virtakiskoliitosta rasittava suurin voima ei muutu, mutta voiman 

muutos vaihtelee. Akku kootaan tilassa, jossa akkukennot ovat lähes tyhjiä, joten liitos aloit-

taa aina elämänsä tilasta jossa akkukennon varaustila ei jännitä sitä, mutta ensimmäisen la-

tauksen myötä kohdistuu liitokseen rasittava voima. Ensimmäisessä kuormitus syklissä voi 

esiintyä paikallista jännitysten uudelleenjakautumista ja jopa paikallista myötäämistä, mutta 

sen jälkeen jännitykset toistavat samaa sykliä. Kuvasta 24 nähdään arvioitu liitoksen 
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jännityssykli. Akkukennon vanhenemisen myötä myös sen laajeneminen kasvaa lisäten 

myös suurinta jännitystä liitoksessa. Laskennan yksinkertaistamiseksi on oletettu, että liitos 

on altistettu koko sen eliniän ajan tälle suurimmalle mahdolliselle jännitykselle. (SFS EN 

1993-1-9, 2008)  

 

Kuva 24. Jännitysvaihtelu liitoksessa. Punainen kuvaa toistuvan kuormituksen aiheuttamaa 

jännitystä, sininen käyrä ensimmäistä kuormitus sykliä ja musta katkoviiva staattista veto-

koetta jossa kappaleeseen kohdistuvaa voimaa kasvatetaan sen hajoamiseen asti. 

 

Kun tutkitaan liitoksen väsymiskestävyyttä, voidaan tehdä karkea approksimaatio liitoksen 

väsymiskestävyydestä hyödyntäen nimellisen jännityksen menetelmää, joka ottaa ainoastaan 

primäärijännityksen huomioon. Nimellisen jännitysmenetelmän laskutavan tulokset eivät 

ole tarkkoja ja etenkin työssä tutkittavan liitoksen kannalta oleellisia jännityskeskittymiä ei 

oteta huomioon. Nimellisen jännitysmenetelmän yhtälössä 8 käytettävä FATred arvo voidaan 

määrittää nimellisen jännityksen FAT taulukosta käytettävän liitostyypin ja todennäköisen 

vauriomuodon perusteella. Saumakeliitoksessa voidaan aina olettaa alkusärön syntyvän hit-

sin reunalle. Kuvassa 25 nähdään tarkemmin toteutuvan liitoksen tyyppi. Vaikka liitosta tar-

kastellaan saumakehitsinä sillä ei varsinaisesti ole juuren puolta, joten juuren puolen väsy-

mistä ei otettu laskennassa huomioon.  Tämän myötä FATred arvoksi alumiiniselle raken-

teelle voitiin valita 22 kuvan 26 mukaisesti. (Hobbacher, 2008) (SFS EN 1993-1-9, 2008) 
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𝑁𝑓 = [
𝑘𝑠𝐹𝐴𝑇𝑟𝑒𝑑

𝛾∆𝜎
]
𝑚

2 ∗ 106   (8) 

∆𝜎 =
𝐹

𝐴𝑣𝑘
+

𝑀∗𝑒

𝐼
   (9) 

Yhtälössa 8 ja 9: Nf väsymiskestävyyden syklimäärä, ks paksuuden kerroin yli 25mm pak-

suille kappaleille, FATred on taulukkoarvo 2*106 sykliä vastaavalle jännitealueelle, m on va-

kio, joka on arvoltaan 3 kun syklien kokonaismäärä on alle 5*106 sykliä (MPa), ∆σ on rasi-

tuksen nimellinen jännitysvaihtelu (MPa), Avk on virtakiskon poikkileikkauksen pinta-ala 

(mm2), M on liitokseen kohdistuva momentti (Nmm), e on etäisyys normaaliakselilta (mm) 

ja I on poikkileikkauksen vääntöjäyhyysmomentti (mm4). 

 

 

Kuva 25. Työssä tutkittava liitostyyppi 

 

 

Kuva 26. Nimellisen jännitysmenetelmän FAT arvo (Hobbacher, 2008) 

 

Tarkempaan liitoksen väsymiskestävyyden tutkimiseen hyödynnetään rakenteellisen jänni-

tyksen menetelmän mukaista laskentaa, joka ottaa huomioon myös kappaleen geometriasta 

hitsin rajaviivalle syntyvät jännityskeskittymät. Menetelmä on pääsääntöisesti tarkoitettu ra-

javiivan väsymisen tutkimiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös juuren puolen väsymis-

kestävyyden tutkimiseen. Työssä rakenteellisen jännityksen laskennassa tarvittavat jänni-

tyksen arvot valittiin hitsin rajaviivalta. Jännityskeskittymien jännitykset voidaan selvittää 

joko tietokoneavusteisesti elementtimenetelmä (FEM) laskennalla tai rasituskokeissa teh-

dyillä venymäliuska mittauksilla. Rakenteellisen jännityksen määrittämä väsymiskestävyys 

voidaan laskea hyödyntäen aikaisemmin esiteltyä yhtälöä 8 muuttamalla FATred arvo vastaa-

maan rakenteellisen jännityksen FAThs,red arvoa sekä korvaamalla ∆σ jännitys σhs 
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rakenteellisella jännityksellä. Kuvasta 27 voidaan nähdä oikeanpuolinen alumiinirakentei-

den FAThs,red arvo 36 työssä tutkittavalle liitostyypille. (Hobbacher, 2008) 

 

 

Kuva 27. Rakenteellisen menetelmän FAT arvo (Hobbacher, 2008) 

 

Rakenteellisen jännityksen selvittämiseksi tulee selvittää suurimmat ja pienimmät jännityk-

set koekappaleen pinnassa. Tutkittavan kappaleen ollessa kooltaan pieni voidaan hyödyntää 

hienoa verkotusta, jolloin jännitykset ekstrapoloidaan mittaamalla kahdesta tai kolmesta pis-

teestä koekappaleen pinnalta (LSE). Jännitysten mittaukseen voidaan hyödyntää joko ele-

menttimenetelmää tai venymäliuskamittauksia koekappaleilla. Ekstrapoloinnin lisäksi toi-

nen yleinen jännitysten määrittelytapa on selvittää jännitysjakauma paksuuden yli (TTWT). 

Työssä hyödynnettiin elementtimenetelmää, missä kuvan 28 mukaisista kahdesta tarkaste-

lupisteestä mitatuilla jännitysten arvoilla voitiin muodostaa rakenteellisen jännityksen arvot 

yhtälön 10 avulla. (Hobbacher, 2008) 

 

𝜎ℎ𝑠 = 1.67 ∗ 𝜎0.4𝑡 − 0.67 ∗ 𝜎1.0𝑡   (10) 

∆σhs = σhs,max − σhs,min   (11) 

Yhtälössä 10 ja 11: σhs on laskennallinen hot-spot (rakenteellinen) jännitys (MPa), σ0.4t on 

mitattu jännitys 0.4*t päässä liitoksesta (MPa), σ1.0t on mitattu jännitys 1.0*t päässä liitok-

sesta (MPa), σhs,max on suurin laskennallinen hot-spot jännitys (MPa), σhs,min on pienin las-

kennallinen hot-spot jännitys (MPa) ja ∆σhs on hot-spot jännityksen vaihteluväli. 
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Kuva 28. Rakenteellisen jännityksen mittauspisteet (Hobbacher, 2008)  

 

Tarkemmalle liitoksen väsymislaskennalle tutkittiin myös mahdollisuuksia käyttää tarkem-

pia laskentamenetelmiä kuten 4R tai paikallisen venymän menetelmää. Paikallisen venymän 

ja 4R menetelmää käytetään pääsääntöisesti teräsrakenteiden väsymiskestävyyden tarkaste-

luun, eikä esimerkiksi 4R menetelmälle ole olemassa tarvittavia lähtöarvoja käytetyille alu-

miineille. Jotta näitä menetelmiä voitaisiin soveltaa työssä käytetyille materiaaleille tulisi 

ensin suorittaa erillisiä materiaalikokeita materiaalimallin muodostamiseksi. Lähtöarvojen 

määrittämisen vaatiman suuren työmäärän johdosta päädyttiin tarkemmassa mitoituksessa 

hyödyntämään ainoastaan rakenteellisen jännityksen menetelmää. 

 

3.4.3 Lämmöntuonti ja liitoksen sähkönjohtavuus 

Lämmöntuontia kappaleeseen hitsausprosessin arvioitiin kahdella menetelmällä. Ensin muo-

dostettiin karkea approksimaatio, jolla pyrittiin arvioimaan lämmöntuontia terminaaliin. 

Toinen arvio lämmöntuonnista tehtiin mittaamalla koekappaleiden lämmön muutosta hit-

sausprosessin aikana. Metallien sädehitsauksessa hitsattavaan kappaleeseen absorboituvan 

tehon määritys on hyvin haasteellista ja epätarkkaa, koska kappaleeseen absorboituva ener-

gia muuttuu työkappaleen lämpötilan ja avainreiän sulan aineksen muodonmuutosten myötä. 

Esimerkiksi työssä hitsattava alumiini absorboi 1030 nm aallonpituisesta punaisesta lasersä-

teestä ainoasta 5% ennen muodonmuutoksia, mutta avainreiän syntyessä säteet heijastuvat 

avainreiän pohjasta seiniin ja energiaa absorboituu materiaaliin sekä myös hitsauksessa syn-

tyvään plasmaan. Sädehitsauksessa siis vain osa hitsaus tehosta johtuu työkappaleeseen eikä 

energia myöskään välttämättä johdu kappaleisiin tasaisesti, joten koekappaleeseen johtuva 
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energia arvioitiin yksinkertaistetusti taustatutkimuksessa kerätyn tiedon perusteella. (Pekka-

rinen, 2019)(Hoffman, Zygmunt 2002) 

 

Approksimaatio tehtiin yksinkertaistetulla menetelmällä, jossa terminaalin oletetaan lämpe-

nevän homogeenisesti. Sen lämpötila hitsauksen alussa on 20 oC astetta, jolloin lämpötilan 

muutos on 70 oC astetta. Terminaaliin todellisuudessa absorboituvaa energiaa arvioitiin hyö-

dyntämällä itse määritettyä absorptiokerroinväliä 0,6-0,8. Approksimaatio terminaaliin ab-

sorboituvasta energiasta saadaan yhtälöllä 12. Approksimaatio lämmöntuonnin sallimasta 

maksimihitsinpituudesta voidaan laskea yhtälöllä 13, missä energian absorptiota terminaa-

liin pyritään arvioimaan kertomalla hitsaus teho absorptio kertoimella. (Pekkarinen IV, 

2019) 

 

𝐸𝑒 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝑡   (12) 

𝑙𝑤 =
𝐸∗𝑦

𝑃
∗ 𝑣𝑤   (13) 

𝐴𝑤 = 𝑙𝑤 ∗ 𝑎𝑤   (14) 

Yhtälössä 12, 13 ja 14: Ee on kappaleeseen sallittu johtuva energia (W/s), c kappaleen omi-

naislämpökapasiteetti (J/goC), ∆t on sallittu lämpötilanmuutos (oC/K), m kappaleen massa 

(g), lw on sallittu hitsin pituus (mm), P hitsaus teho (W), vw hitsausnopeus (m/s) ja aw hitsin 

a-mitta. (Valtanen, 2013) 

 

Koska käsinlaskennalla ei saavuteta luotettavaa tulosta virtakiskoon ja terminaaliin johtu-

vasta lämmöstä, arvioidaan sitä myös mittaamalla koekappaleiden lämpötilan muutosta hit-

saus prosessin aikana. Vaikka koekappale ei vastaa ulkoisilta mitoiltaan todellista terminaa-

lia, voidaan sen lämmönnoususta muodostaa arvio koekappaleista mitatun lämpötilan muu-

toksen perusteella. Koska arvio perustuu anturidataan, tulee ottaa huomioon mahdollisen 

anturin mittatarkkuuden aiheuttama vaihtelu lämpötilan arvoissa. Lämpötila anturin mit-

tausepätarkkuus on 2 Co. 

 

Liitoksen sähkönjohtavuutta voidaan mitata määrittämällä sen resistanssi. Resistanssin kas-

vaessa johtimen sähkönjohtokyky heikkenee, mikä aiheuttaa lämpötilan nousua, mikä puo-

lestaan lisää entisestään johtimen resistanssia. Virtakiskon poikkipinta-alalla voidaan vai-

kuttaa käytönaikaisiin virtakiskon lämpötiloihin. Jos itse virtakiskolla on suuri poikkipinta-

ala, muodostuu liitoksesta pullonkaula, joka aiheuttaa lämmön nousua liitoksessa. 
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Puolestaan pienemmällä virtakiskon poikkipinta-alalla itse virtakiskon lämpötila nousee. 

Virtakiskoa voidaan myös jäähdyttää, joten oikeanlaisen virtakisko liitoksen löytäminen on 

riippuvainen myös monista ulkoisista tekijöistä. Sähkönjohtokyvyn ollessa liitoksen pääteh-

tävä pyritään suunnittelussa mahdollistamaan optimaaliset sähkönjohto-ominaisuudet läpi 

liitoksen käyttöiän. Ajan myötä syntyvän korroosion johdosta hitsin pinta-ala on lopulta ai-

nut virtaa johtava osa. Perinteisellä resistanssin yhtälöllä voidaan määrittää johtimen resis-

tanssi, mutta se on suunniteltu kaapelien ja muiden pidempien johtimien resistanssin laske-

miseen, joten sillä ei saada luotettavia tuloksia työssä liitoksen pienen paksuuden myötä. 

Virranjohtokykyä voidaan kuitenkin pitää käänteisesti verrannollisena hitsin pinta-alaan, jo-

ten mitä suurempi hitsin pinta-ala sitä pienempi liitoksen resistanssi on. 

 

3.4.4 Simulointi 

Kappaleiden mitoituksessa hyödynnettiin tietokoneavusteista simulointia liitokseen analy-

soimiseen ennen rasituskokeita. Kaikki simulointi suoritettiin yhteistyössä Valmet Automo-

tiven asiantuntijoiden kanssa. Simulointi aloitettiin rakenteellisen jännityksen väsymiskes-

tävyyslaskennan jännitysten selvittämisellä lineaarisesti pintaa pitkin extrapoloimalla (LSE). 

Simulointi aloitettiin mallintamalla terminaali, virtakisko ja hitsausliitos. Normaalisti tehtä-

essä FE-mallinnusta rakenteellisen jännitysten menetelmällä mallinnetaan hitsausliitokset 

ainoastaan pienahitsin tapauksessa. Kuitenkin työssä tutkittavasta liitostyypistä johtuen mal-

linnettiin hitsi yksinkertaistettuna kuvan 32 mukaisena suorakaiteen muotoisena liitoksena. 

Toinen oleellinen yksityiskohta on ilmaväli terminaalin ja virtakiskon välissä. Todellisuu-

dessa liitoksen hitsauksen aikana virtakiskoa painetaan terminaalia vasten, jolloin ilmaväli 

jää hyvin pieneksi. Käytettävien materiaalien suoruustoleranssien myötä ilmaväliksi jää suu-

rimmillaan noin 0,1 mm ilmaväli jos oletetaan, että terminaalit ovat täysin samassa tasossa. 

Koska simulaatiomalleissa käytettävälle ilmavälille ei ole päällekkäisliitos tyypille ohjear-

voja, haluttiin kokeilla ilmavälin vaikutusta simulaatiotuloksiin. Kokeilu tehtiin pyöreälle 

hitsin muodolle kahdella eri ilmavälin arvolla 0,1 mm ja 0,4 mm. Simulaatiota kokeiltiin 

suuremmalla ilmavälin arvolla, jotta voidaan nähdä, syntyykö pienellä ilmavälillä korostu-

neita jännityskeskittymiä, tai aiheuttaako se muita virheitä simulaation tuloksiin. Hitsauslii-

toksen materiaalina simulaatiomalleissa käytettiin heikompaa perusmateriaalia eli virtakis-

koissa käytettävää EN AW 1050-o alumiinia. Kuvassa 29 on esiteltynä mallinnettu hitsiliitos 

0,4 mm ilmavälillä. (Kopra 2019)(SFS-EN 1090-2 2018) 
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Kuva 29. Mallinnettu hitsiliitos  

 

Varsinainen hitsin muotojen rakenteellisen jännitysmenetelmän simulointi aloitettiin pyö-

reän muotoisen referenssiliitoksen mallinnuksella. Liitos mallinnettiin staattisessa mitoituk-

sessa määritetyllä geometrialla ja hitsi sijoitettiin siten, että terminaalin reunoille ja kollek-

torin liitokseen jää yhtä suuri väli ja hitsi on virtakiskon keskellä. Kappale mallinnettiin kol-

messa eri osassa FE-mallin verkotuksen sekä materiaalien määrityksen helpottamiseksi: Ter-

minaali, hitsi ja virtakisko. Kuvasta 30 voidaan nähdä simulointia varten mallinnettu malli 

referenssimuodolle. 

 

 

Kuva 30. Mallinnettu liitos 
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Mallinnuksen jälkeen 3d malli siirrettiin Hyperworks FE-mallinnusohjelmaan, jossa kaikki 

kappaleet verkotettiin quad-verkotuksella, missä elementit ovat neliön muotoisia.  LSE me-

todilla analysoitavat osat mallista verkotettiin siten, että tarkastelupisteet jännityksen ar-

voille voitiin sijoittaa aikaisemmin kuvassa 28 esitetyille pisteille. Koska analyysissä ollaan 

kiinnostuneita hitsin reunan ja sen lähialueiden jännityksistä, verkotuksesta tehtiin tiheämpi 

näille alueille. Elementtikooksi valikoitui hitsin reunan lähialueelle 0,1 mm ja virtakisko 

sekä hitsi mallinnettiin paksuuden läpi neljällä elementillä. Reunaehdoksi asetettiin termi-

naalin pohja kiinteästi kiinnitetyksi ja liitokseen kohdistuvat voimat asetettiin mallinnetun 

virtakiskon toiseen päähän. Liitokseen kohdistuvat voimat nähdään kuvassa 31. 

 

Kuva 31. Reunaehdot, voimat ja hitsausliitos (kuvattuna mustalla katkoviivalla) 
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Simulointi eri muotojen vertailemiseksi aloitettiin tekemällä analyysit samalle muodolle 

käyttäen kolmea erilaista päätyyliä. Eri muotojen keskinäisen vertailun mallinnus suoritettiin 

käyttäen 1,5 mm paksuja virtakiskoja. Päätyyleinä vertailtiin pyöreitä-, kulmikkaita- sekä 

pistehitseillä varustettuja muotoja. Valittaessa simuloitavia muotoja pyrittiin arvioimaan 

jännitysjakaumia hitseille, hitsin valmistettavuutta, lämmöntuontia ja luotettavuutta. Simu-

lointiin valittiin muotoja, jotka oletettiin valintakriteerien perusteella liitokseen parhaiten so-

veltuviksi. 

 

Rakenteellisen jännitysmenetelmän simuloinnin perusteella muodostetun vertailun perus-

teella valitaan kaksi muotoa tarkempaan analysointiin ja rasituskokeisiin. Näille malleille 

suoritetaan tarkempi rakenteellisen jännitysmenetelmän analyysi niiden laskennallisen kes-

toiän määrittämiseksi sekä niille tehdään rikkovat aineenkoetuskokeet, joissa suoritetaan ra-

situskokeita sekä hietutkimuksia. Tarkemmassa rakenteellisen jännitysmenetelmän analyy-

sissä hyödynnetään rikkovista kokeista kerättyä tietoa paremman simulaatiomallin muodos-

tamiseksi. Rasituskokeista voidaan nähdä koekappaleiden vauriomuodot. Hitsin poikkileik-

kauksen todellinen muoto voidaan nähdä hitsin makro- ja mikrohietutkimusten perusteella. 

Tarkan mallin liitos mallinnetaan vastaamaan todellisen hitsin muotoa hietutkimuksista saa-

tujen tulosten avulla. Mallintamalla liitos todellisilla geometrioilla ja mitoilla voidaan saa-

vuttaa tarkempia tuloksia hitsin väsymiskestävyydestä ja suurimmista jännityksistä liitok-

sessa.  

 

3.5 Rasituskokeiden analysointi 

Työn edetessä varsinaiseen rikkovaan aineenkoetukseen huomattiin, ettei laskennan alkupe-

räiset tulokset vastanneet kokeista saatuja tuloksia. Hie-kokeissa huomattiin hitsin mittojen 

eroavan huomattavasti laskennassa taustatutkimuksen perusteella arvioiduista mitoista. 

Myös staattisissa vetokokeissa koekappaleiden kuorman kantokyky ylitti merkittäväasti mi-

toituksessa asetetut kuorman kantokyvyn vaatimukset. Usein hitsatuissa rakenteissa mitoi-

tusta suurempi kuorman kantokyky on positiivinen tulos ja mitoituksen yhtälöille on myös 

tyypillistä lisätä oma turvallisuuskertoimensa. Työssä mitoitettavassa liitoksessa on kuiten-

kin tärkeää saavuttaa juuri haluttu liitoksen kuorman kantokyky, sillä mitoitus perustuu ter-

minaalin suurimpaan kantokykyyn ja vikatilanteessa halutaan liitoksen pettävän ennen ken-

non runkoa. Tällöin staattinen kestävyys ei saa olla liian suuri, mutta liitoksen väsymiskes-

tävyys tulee täyttää tälle asetetut vaatimukset. Kennon rungon repeäminen tietyillä 
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kennotyypeillä voi johtaa jopa akun räjähdysmäiseen palamiseen. Tämän johdosta mitoituk-

seen perehdyttiin nyt tarkemmin, jotta voidaan selvittää mikä johti liitoksen suurempaan 

kuormankantokykyyn. Ensimmäiseksi määritettiin hitsin hietutkimuksen tuloksista todelli-

nen hitsin liitospinnan leveys ja liitoksen pinta-ala. Selvittämällä liitos pinta-ala voidaan 

määrittää yhtälön 17 avulla hitsausliitoksen murtolujuus. Koska liitos on rasitettuna pelkällä 

leikkauksella selvitettiin ensin liitokseen kohdistuva suurin leikkausvoima yhtälöllä 16. 

 

𝐹𝑙𝑒𝑖𝑘 = 𝐹 +
𝐹∙𝑙

𝑟𝑤
   (16) 

𝑓𝑢,𝑤 =
𝐹𝑙𝑒𝑖𝑘

𝐴𝑤
    (17) 

Yhtälöissä 16 ja 17: Fleik on liitokseen kohdistuva suurin leikkausvoima (N), l rasitusvoiman 

linjan etäisyys liitoksen keskipisteestä (mm), rw liitoksen säde suurimman rasituksen pistee-

seen (mm) ja fu.w on hitsausliitoksen sula aineksen murtolujuus (MPa). 

 

Laskennallinen murtolujuus auttaa ymmärtämään paremmin syntyneen liitoksen metallur-

giaa ja sen avulla voidaan tehdä jatkotutkimusta hitsauksen aiheuttamista metallurgisista 

muutoksissa liitoksen materiaaleissa. Samalla yhtälöllä voitiin myös määrittää liitokseen 

kohdistuvat suurimmat jännitykset väsytyskokeissa käytettävillä voimilla. Kun hitsauksen 

aiheuttamat muodonmuutokset on tunnistettu kappaleessa, voidaan yhtälöistä 16 ja 17 johtaa 

yhtälö 18, jolla voidaan kokonaisvoimasta tarkemmin määrittää liitokselta vaadittu pinta-ala 

liitokseen kohdistuvan suurimman rasituksen avulla. Yhtälö 18 muodostuu yhtälöllä 19 las-

ketusta liitokselle aiheutuvasta suoran vedon leikkausvoiman osuudesta sekä yhtälöllä 20 

laskettavasta momentin aiheuttamasta leikkausvoiman osuudesta. 

 

𝐴𝑤 = 𝐴𝑤,𝑠 + 𝐴𝑤,𝑡   (18) 

𝐴𝑤,𝑠 =
𝐹∙𝛾𝑀2

𝑓𝑢,𝑤
    (19) 

𝐴𝑤,𝑡 =
𝐹∙𝛾𝑀2∙𝑟𝑤

𝑙∙𝑓𝑢,𝑤
   (20) 

Yhtälöissä 18 – 20: rw hitsin vääntökeskiön etäisyys suurimman leikkausvoiman pisteeseen 

(mm) ja l voiman varsi vääntökeskipisteeseen (mm) 
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4 RASITUSKOKEET 

 

Rasituskokeet aloitettiin mitoittamalla koekappaleet. Ensin määritettiin eri koetilanteiden 

parametrit, joilla saavutetaan halutut rasitustilanteet. Ensimmäisessä kokeessa liitosta rasi-

tetaan suoralla vedolla ja koekappaleet hitsataan suoraan linjaan toisiinsa nähden, jolloin 

liitos altistuu ainoastaan vetävälle voimalle. Seuraavassa rasituskokeessa suoritetaan yhdis-

tetty koe, jossa liitos altistetaan vedolle sekä taivutukselle. Tämä koe vastaa kennovalmistaja 

asettamia suurimpia sallittuja rasitustiloja referenssikennolle sekä simulaatioissa käytettyä 

rasitusta. Suoralle koekappaleelle suoritettiin ainoastaan yksi staattinen vetokoe, ja yhdiste-

tylle muodolle suoritettiin molemmat staattiset sekä väsyttävät vetokokeet. Taulukossa 4 on 

eriteltynä kokeissa käytettävät voimat sekä koejärjestelyt joilla saavutetaan halutut rasitusti-

lanteet. Taulukossa koejärjestelyt on kuvattuna ylhäältä päin ja koekappaleisiin kohdistetaan 

ainoastaan horisontaalista voimaa.  

 

Taulukko 4. Kappaleille suoritettavien rasituskokeiden koejärjestelyt  

 

 

Koekappaleiden mitoituksen jälkeen siirryttiin koekappaleiden valmistukseen, jossa myös 

voitiin mitata hitsauksen liitokselle aiheuttamaa lämpötilanmuutosta. Koekappaleiden val-

mistuksen yhteydessä lämpötilanmuutosta mitattiin kahdella menetelmällä: lämpöantureilla 

sekä optisella lämpökameralla. Koekappaleiden valmistuksen jälkeen suoritettiin koekappa-

leille visuaalinen tarkastus, jossa virheelliset liitokset kerättiin pois koestettavien 
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kappaleiden joukosta ja valittiin koekappaleet rasituskokeisiin. Koekappaleiden tarkastelua 

jatkettiin hitsin hietutkimuksilla, joissa tutkitaan hitsin poikkileikkausta sen muotoa ja hitsin 

mikrorakennetta. Hietutkimuksissa tehtiin syövytetyt makro- ja mikro-hietutkimukset koe-

kappaleille. Tutkimukset suoritettiin ilman kaasua sekä kaasulla hitsatuille koekappaleille, 

jotka oli hitsattu tuplaviiva hitsin muodolla.  

 

4.1 Koekappaleiden mitoitus  

Koekappaleet ja nivelelliset liitokset tulee mitoittaa siten, että ainoat muodonmuutokset ta-

pahtuvat itse koekappaleissa eikä liitoksissa. Nivel valmistetaan yksinkertaisella korvak-

keella, joka kiinnitetään puristusliitoksella koelaitteistoon ja niveltappiliitoksella koekappa-

leeseen.  

 

Mitoitus aloitettiin liitoksen tapin mitoituksella SFS-EN 1993-1-8 ja SFS-EN 1999-1-1 stan-

dardien mukaisella alumiinista valmistetun niveltappiliitoksen mitoitusmenetelmällä. Tapin 

materiaaliksi valittiin yleisesti käytetty 42CrMo4 nuorrutusteräs. Tappi mitoitettiin vaihdet-

tavaksi siten, että samaa tappia ja liitostyyppiä voidaan käyttää kaikissa rasituskokeissa. Ta-

pin alustava mitoitus suoritettiin kosketuspaineen yhtälön 21 avulla, jolla voidaan määrittää 

lähtöarvo tapin halkaisijalle. Alustavan arvon avulla voitiin määrittää tapin leikkauskestä-

vyys yhtälöllä 22, taivutuskestävyys yhtälöllä 23 ja levyn sekä tapin reunapuristus yhtälöllä 

24. Yhtälöissä γM6,ser on standardissa määritetty niveltapin kestävyyden varmuuskerroin, 

jonka arvona käytetään arvoa 1,0 ja γM2 on aikaisemmin esitelty materiaalin osavarmuusker-

roin.  

 

𝜎𝑠 = 0,591√
𝐸𝐹𝑠(𝑑𝑘−𝑑𝑠)

𝑑𝑠
2𝑡

   (21) 

𝐹𝑠𝑙 =
0,6𝐴𝑓𝑢𝑠

𝛾𝑀2
    (22) 

𝐹𝑠𝑝 =
0,6𝑡𝑑𝑠𝑓𝑦

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟
    (23) 

𝑀𝑠 =
0,8(

𝜋

32
𝑑𝑘

3)𝑓𝑠𝑦

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟
   (24) 

Yhtälöissä 21-24: σs on kosketuspaine (MPa), Fs on kokeessa käytettävä voima (N), dk on 

koekappaleen reiän halkasija (mm), ds on tapin halkasija (mm), t on koekappaleen paksuus 

(mm), fus on tapin materiaalin murtoraja (MPa), fy heikomman materiaalin myötölujuus 

(MPa) ja fsy tapin materiaalin myötölujuus. 
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Liitoksen lopullinen mitoitus suoritetaan kokeilumenetelmällä sijoittamalla tapin läpimitan 

arvoja yhtälöihin 22-24 kunnes löydetään tapin halkaisija, jolla leikkauksen ja reunapuris-

tuksen sallima suurin voima saa suuremman arvon kuin käytetty rasittava voima. Tapin tai-

vutuskestävyyden arvo tulee saada suurempi arvo kuin yhtälön 25 mukaan saatu taivutus-

momentin arvo. Jos sopivaa tapin läpimittaa ei saavuteta palataan yhtälöön 21 ja muutetaan 

koekappaleen materiaalipaksuutta, kunnes sopiva tapin läpimitta löydetään. 

 

𝑀𝑡𝑠 =
𝐹𝑠

8
(𝑏 + 4𝑐 + 2𝑎)   (25) 

Yhtälössä 25: b on koekappaleen materiaalipaksuus (mm), c on koekappaleen ja korvakkeen 

väliin jäävä ilmarako (mm) ja a korvakkeen materiaalipaksuus (mm). 

 

Tapin mittojen määrityksen jälkeen voidaan määrittää koekappaleiden ja korvakkeiden pie-

nimmät sallitut mitat kiinnitysreiän ympärillä. Mitoitus suoritetaan aikaisemmin määritetty-

jen koekappaleiden reiän dk ja koekappaleen paksuuden t perusteella. Kuvassa 32 on havain-

nollistettuna mitoitettavia mittoja amin ja cmin. 

 

 

Kuva 32. koekappaleen ja korvakkeen pienimmät sallitut mitat (SFS-EN 1999-1-1) 

 

𝑎𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑠𝛾

2𝑡𝑓𝑘𝑦
+

2𝑑𝑘

3
    (26) 

𝑐𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑠𝛾

2𝑡𝑓𝑦
+

𝑑𝑘

3
   (27) 

Yhtälössa 26 ja 27: amin on sallittu etäisyys reiän ja reunan välillä (mm) ja cmin sallittu etäi-

syys reiän ja reunan välillä (mm) 
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4.2 Koekappaleiden valmistus 

Liitokset valmistettiin pitkänpolttovälin avainreikähitsauksella. Työn kohdeyrityksessä la-

serhitsatut liitokset tehdään Trumpf TruDisk 2000 yksivaiheisella kiekkolaser hitsausko-

neella, josta säde ohjataan halkaisijaltaan 50 mikronin kuidun läpi optiikalle. Hitsaus lait-

teessa voidaan tuottaa 60-2000 watin tehoista punaista 1030 nm aallonpituista valoa. Laser-

säde ohjataan työkappaleeseen Trumpfin PFO 33-2 ohjelmoitavan fokusointi optiikan läpi 

hyödyntäen pitkänpolttovälin hitsausprosessia. Sädettä liikutetaan työkappaleen pinnalla fo-

kusointioptiikan avulla, joka hyödyntää kahta erillistä peiliä säteen ohjaukseen. Fokusointi 

etäisyys on 255 mm, ja polttopisteen halkaisija on 85 mikronia. (Pekkarinen 2019)(Trumpf 

2019)(Trumpf II 2019) 

 

Koska hitsauksia ei voitu suorittaa kohdeyrityksen laserhitsaus laitteistolla, hitsautettiin-

koekappaleet alihankkijalla, jolla on käytössää lähes vastaava laitteisto. Alihankkijan hitsaus 

laitteisto on IPG 2000 yksivaiheinen kiekkolaser, josta säde ohjataan 50 mikronin kuidun 

läpi optiikalle. Hitsauslaitteen maksimiteho on myös 2000 wattia 1030 nm aallonpituudella. 

Käytetty skanneri Arges Elephant 3D poikkesi hieman kohdeyrityksen laitteistosta, sillä 

siinä säde fokusoidaan ennen oskiloivia skanneripeilejä. Fokusointi etäisyys on 595 mm ja 

polttopisteen halkaisija 120 mikronia. (Piiroinen 2019) 

 

Rasituskokeissa virtakisko ja terminaali tuettiin koelaitteistoon kuvan 33 mukaisella nivel-

tappiliitoksella ja eri kokeiden erilaisia rasitustilanteita simuloitiin muutamalla käytettävää 

rasittavaa voimaa sekä terminaalin ja virtakiskon välistä kulmaa. Niveltappiliitoksen mitoi-

tuksessa otettiin myös huomioon siihen kiinnitettävän virtakiskon tai terminaalin kestävyys. 

Liitos mitoitettiin heikoimman perusmateriaalin ehdoilla, jolloin virtakisko on mitoittava 

kappale. Virtakiskon materiaalin alhaisen myötölujuuden johdosta voidaan joutua virtakis-

koa vahvistamaan niveltappiliitoksesta. (SFS-EN 1993-1-8) 
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Kuva 33. Niveltappiliitos (SFS-EN 1993-1-8) 

Koska suoritettavia rasituskokeita tehtiin kahdella erilaisella koekappaleiden välisellä kul-

malla, suunniteltiin koekappaleiden hitsausta varten avustava hitsauskiinnitin. Hitsauskiin-

nittimestä haluttiin mahdollisimman yksinkertainen rakenne, jolla voidaan taata se, että koe-

kappaleet pysyvät paikallaan hitsauksen ajan. Hitsaus kiinnittimellä pitää myös pystyä vaih-

tamaan koekappaleiden välistä kulmaa eri koekappaleiden valmistamiseksi. Vaatimusten 

täyttämiseksi suunniteltiin modulaarinen hitsauskiinnitin, joka koostuu kolmesta erillisestä 

vaihdettavasta kerroksesta. Kerrokset valmistettiin 3 mm paksusta alumiinilevystä ja kerrok-

set on kiinnitetty toisiinsa pulttiliitoksella. Hitsauskiinnitin voidaan sitoa myös työpöytään 

hyödyntäen näitä samoja pultteja. Levyt leikattin laserleikkauksella, joka mahdollistaa tarkat 

mitat terminaalien ja virtakiskojen sijoitusta varten. Kuvassa 34 on esiteltynä suunniteltu 

hitsauskiinnitin. 
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Kuva 34. Hitsauskiinnittimen räjäytyskuva 

 

Koekappaleet valmistettiin kolmesta erillisestä osasta, jotka hankittiin alihankkijalta val-

miina oikeaan muotoon leikattuina. Ennen varsinaista koekappaleiden hitsaamista koekap-

paleet vahvistettiin laserhitsaamalla vahvikepalat virtakiskon kiinnitysreiänympärille. Tä-

män jälkeen voitiin koekappaleet liittää toisiinsa laserhitsaamalla. Koekappaleita hitsattiin 

10 kappaletta, jokaisen erillisen rasituskokeen tarpeisiin.  

 

Hitsausprosessi aloitettiin määrittämällä hitsausparametrit hitsattaville liitoksille. Hitsauspa-

rametrien määritys on haastavaa ja tehokkain tapa on taustatutkimuksen avulla määrittää 

lähtöparametrit hitsaukseen. Näiden parametrien perusteella voidaan säätää parametrit juuri 

tähän kohteeseen soveltuviksi. Hitsaus aloitettiin ilman suojakaasua taulukossa 5 nähtävillä 

aloitusarvoilla. Koehitsauksessa käytettiin 1.5 mm paksua virtakiskoa ja kolmea päällekkäin 

pinottua 1 mm paksua kappaletta, joilla simuloitiin 3 mm paksua terminaalia. Käyttämällä 

kolmea päällekkäistä ohuempaa levyä ei hitsi vastaa täysin todellista liitosta, mutta sen 

avulla voitiin muodostaa karkea arvio hitsin tunkeumasta. Tunkeuman avulla approksimoi-

tiin hitsin leveyttä, koska koehitsauskappaleiden valmistuksen yhteydessä ei voitu tehdä 
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tarkempia hie-kokeita hitsin muodon tarkemmalle verifioimiselle. Seuraavaan koehitsiin li-

sättiin laserin tehoa, mutta pidettiin muut parametrit vakiona. Näiden kokeiden perusteella 

saavutettiin suurempi tunkeuma, joka arvioitiin olevan noin 2 mm. Tämän jälkeen tehtiin 

kokeita vielä korkeammalla teholla, mutta tehon kasvattamisella ei enää saavutettu merkit-

täviä etuja hitsin approksimoidussa muodossa, joten toisen hitsauskokeen parametrit vali-

koituivat käytettäviksi koekappaleiden valmistuksessa. Hitsin muodon approksimaatiossa 

määrityksessä käytetyt koekappaleet olivat EN AW 1050-o alumiinisia ja koekappaleen ter-

minaali valmistettiin EN AW 5754 alumiinista sen helpomman saatavuuden johdosta. Käy-

tetty terminaalin materiaali on ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen todellisen terminaali 

materiaalin kanssa. Kaikkien koehitsien parametrit voidaan nähdä eroteltuna taulukossa 5. 

Tarkemmat koehitsaus parametrit voidaan nähdä liitteen 3 WPS dokumentista (Welding pro-

cedure specification). 

 

Taulukko 5. Hitsausparametrien kokeilu  

 

 

Jokaista koekappaletta hitsattiin 5-kappaletta suojakaasulla ja 5-kappaletta ilman suojakaa-

sua. Suojakaasuna käytettiin puhdasta Argonia 20 l/min virtausnopeudella ja suojakaasu tuo-

tiin koekappaleeseen kaasukupin avulla. Koekappaleita hitsattaessa painettiin virtakiskoa 

terminaalia vasten erillisellä puristimella, jotta ilmaväli pysyisi vakiona koekappaleiden vä-

lillä. Hitsi paikoitettiin koekappaleen pinnalle käyttäen laserhitsauslaitteiston näyttötoimin-

toa, jossa syötettyjen arvojen mukainen muoto piirtyy työkappaleen pintaan punaisen näky-

vän lasersäteen avulla. Kuvista 35 ja 36 voidaan nähdä kokeissa käytetty laitteisto sekä kaa-

suntuontiin käytetty kaasukuppi.  
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Kuva 35. Käytetty laitteisto koekappaleiden hitsaamiseksi 

 

 

Kuva 36. Kaasukuppi 
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Koekappaleiden lämpötilaa mitattiin kuvaamalla niitä optisella Flir lämpökameralla noin 

puolen metrin päästä sekä mittaamalla koekappaleiden lämpötilaa kahdesta eri pisteestä läm-

pötila-anturien avulla. Flir lämpökamera soveltuu parhaiten pinta-lämpötilojen mittaami-

seen, koska sen toiminta perustuu pinnasta heijastuvien infrapunasäteiden vastaanottami-

seen. Lämpötila-antureina käytettiin k-tyypin termoparia, missä lämpötilanmittaus perustuu 

kahden eri metallin välisen jännitteen muuttumiseen lämpötilan muutoksen myötä. Lämpö-

tila-anturit asetettiin päällimmäisen hitsattavan kappaleen reunalle sekä alempaan hitsatta-

van koekappaleeseen suoraan hitsin alle. Mittauksessa käytettävillä antureilla voidaan mitata 

lämpötilaa -100 – 250 oC asteen välillä noin 2 oC asteen tarkkuudella. Lämpötiladata kerät-

tiin Picolog tc08 mittauslaitteella ja lämpöanturit kiinnitettiin koekappaleisiin lämmönkes-

tävällä teipillä. Optista Flir lämpökameraa käytettäessä optimaalinen kuvausetäisyys on noin 

puolen metrin päässä tutkittavasta kohteesta. Kuvattaessa kaasuhitsausta ei kaasukupin 

myötä voitu käyttää Flir lämpökameraa, sillä hitsiä kuvattiin ylhäältä päin laser hitsaus op-

tiikan vierestä, jolloin mittausetäisyys oli liian suuri luotettavien tuloksien saamiseksi. Ku-

vissa 37 ja 38 voidaan nähdä lämpöanturien asemointi koekappaleisiin. (Infradex, 

2019)(Epicsensors, 2019) 

 

 

Kuva 37. Alapuolen lämpötila-anturi 
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Kuva 38. Yläpuolen lämpötila-anturi 

 

4.3 Rikkova aineenkoestus 

Kun koekappaleet oli valmistettu, siirryttiin varsinaiseen rikkovaan aineenkoestukseen, 

jotka suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa. Rik-

kovassa aineenkoestuksessa suoritettiin hitsin poikkileikkauksen hietutkimukset, joissa tar-

kasteltiin koekappaleiden sisäisiä muuten näkymättömiä virheitä, kuten halkeamia, onteloita 

ja muita mahdollisia hitsausvirheitä. Tämän lisäksi suoritettiin koekappaleiden staattiset ja 

väsyttävät vetokokeet. Ennen rikkovaa aineenkoestusta suoritettiin vielä hitsien visuaalinen 

tarkastelu eri hitsausvirheiden löytämiseksi. Tarkastelussa keskityttiin geometristen ulkois-

ten virheiden löytämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi halkeamat, liittymävirheet, muoto- ja 

mitta virheet.  

 

Makro- ja mikro hietutkimuksissa koekappaleet valettiin muoviin niiden pienen materiaali-

paksuuden johdosta. Tämän jälkeen koekappaleet leikattiin kuvassa 39 esitetyn linjan mu-

kaisesti. Leikkaus tehtiin siten, että tutkimuksissa voitiin tutkia yksittäistä hitsiä sekä vierek-

käisiä hitsejä. Leikkauksen jälkeen koekappaleet hiotaan ja kiillotetaan. Tämän jälkeen koe-

kappaleiden leikkauspinnat syövytetään, jolloin leikkauspinnalta voidaan tutkia tarkemmin 

myös metallurgisia muutoksia materiaalissa. Koekappaleita tutkittiin ottamalla niistä valo-

kuvia mikroskoopin avulla. Makrohietutkimuksessa tarkasteltiin hitsausliitoksen muotoa, 
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mahdollisia muotovirheitä ja hitsin lämpövaikutusalueita. Molemmista makro- ja mikro-

hietutkimuksista voitiin tarkastella mahdollisia hitsaus virheitä, niiden määrää ja laatua. 

Mikrohietutkimuksissa voitiin lisäksi tutkia materiaalin raerakennetta hitsauksen lämpövai-

kutusalueilla. 

 

 

Kuva 39. Hitsin hie tutkimus (punainen viiva kuvaa tutkittavaa pintaa) 

 

Vetokokeita varten valmistettiin oma laitteisto, jotta koekappaleisiin kohdistuvia pieniä ra-

situksia voidaan simuloida. Koelaitteistossa koekappaleeseen kohdistetaan voima hydrauli-

sen sylinterin avulla, jota ohjataan voima- ja siirtymäantureilla määräytyen siitä, onko ky-

seessä staattinen vai väsyttävä koe. Koekappaleen kiinnittämiseksi koelaitteistoon tehtiin 

oma erillinen kiinnitin, joka mahdollistaa koekappaleen kiertymisen vedon aika, jotta liitok-

seen saadaan kohdistettua myös momenttia. Kuvassa 40 on esiteltynä rasituskoelaitteisto 

sekä koekappaleen kiinnitys koelaitteistoon. 
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Kuva 40. Rasituskoelaitteisto 

 

Rasituskokeissa tutkittiin koekappaleiden kestävyyttä staattisella ja väsyttävällä kuormituk-

sella. Väsyttävän kuorman rasituskokeet suoritettiin noudattaen SFS 3099 standardissa esi-

teltyjen menetelmien mukaan ja staattiset vetokokeet suoritettiin SFS-EN 9018 ja SFS-EN 

6892-1 standardien mukaisilla menetelmillä. Molemmissa testeissä mitattiin koekappaleiden 

mitat ennen koetta ja sen jälkeen, suurinta käytettyä rasitusvoimaa, voimaa koekappaleen 

vaurio hetkellä, koekappaleen venymää sekä väsyttävissä kokeissa koekappaleeseen kohdis-

tettujen kuormitussyklien määrää. Rasituskokeiden jälkeen perehdytään tarkemmin vielä lo-

pulliseen vaurioon sen kohtaan ja murtumapintoihin.  
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Kokeellinen testaus aloitettiin staattisen kuormituksen vetokokeilla. Näissä vetokokeissa 

koekappaletta kuormitetaan lineaarisesti tasaisesti kasvavalla kuormituksella koekappaleen 

vaurioitumiseen asti. Staattisissa vetokokeissa asetettiin vetonopeuden muutosnopeus siirty-

män mukaan 0,01 mm/s. Staattisten kokeiden jälkeen siirryttiin väsyttäviin vetokokeisiin, 

missä koekappaleita kuormitettiin tasaisella vaihtelevalla kuormituksella. Kuormituksen taa-

juudeksi asetettiin 5 Hz/s ja kuormituskokeet aloitettiin 1125 N kuorman vaihteluvälillä. En-

nen väsytyskokeen aloitusta kuormitetaan koekappale kerran maksimitasolle ja takaisin pie-

nimpään arvoonsa, jotta nähtiin, että kuormitussykli toimii, eikä koekappale pääse löysäksi 

kuormitussyklin aikana. Pienimmäksi voimaksi asetettiin noin 10% suurimmasta voimasta. 

Seuraavassa väsytyskokeessa kuorman vaihtelu väliä kasvatettiin 1350 N ja kolmannessa 

väsytyskokeessa kuormitus nostettiin 1575 N.  

 

4.4 Tarkennukset simulaatiomalliin 

Rikkovassa aineenkoestuksessa kerätyn tiedon perusteella voitiin tehdä tarkempi simulaa-

tiomalli liitoksen väsymiskestävyyden simuloinnille. Väsymiskestävyyttä simuloitiin käyt-

täen samaa rakenteellisen jännityksen menetelmää kuin myös aikaisemmassa väsymislas-

kennassa käytetään. Jotta eri simulaatiomenetelmiä voidaan verrata keskenään, yksinkertais-

tetusta hitsin muodon mallinnuksesta tehtiin mallit, jotka vastasivat toteutunutta hitsin le-

veyttä. Tarkemmassa hitsin muodon mallinnuksessa hyödynnettiin hiekokeista kerättyä tie-

toa ja liitoksen poikkileikkaus mallinnettiin kuvan 41 mukaisena kolmena erillisenä osana, 

jotta voidaan simuloida hitsauksen aiheuttamia metallurgisia muutoksia liitoksissa.  
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Kuva 41. Tarkemman mallinnuksen hitsin poikkileikkauksen muoto 

 

Yksinkertaistettua ja tarkkaa hitsin poikkileikkausta simuloitiin ensin hyödyntäen lineaarista 

mallinnusta. Tämän jälkeen suoritettiin vielä tarkemmalle mallille myös epälineaarinen si-

mulaatiomalli, jolla voidaan simuloida paremmin koekappaleissa tapahtuvaa paikallista 

myötäämistä. Simulaatioissa käytetyllä voimalla koekappaleiden suurimmat jännitykset ylit-

tävät virtakiskon perusmateriaalin ja hitsin myötölujuuden, jolloin liitoksessa tapahtuu plas-

tisia muodonmuutoksia. Plastisten muodonmuutosten myötä koekappaleessa tapahtuu jän-

nitysten uudelleen jakautumista, jonka myötä myös siihen syntyvät jännitykset muuttuvat 

verrattuna lineaariseen simulaatiomalliin, jossa ei oteta huomioon mallin muodonmuutoksia. 

Kaikissa malleissa käytettiin samaa voimaa mallien välisen vertailun mahdollistamiseksi. 

Aluksi mallit tehtiin vastaamaan pienimmän rasituksen väsytyskokeessa käytettyä voimaa, 

mutta epälineaarisen mallin laskenta-ajan kasvettua erittäin suureksi päädyttiin mallinnuk-

sessa käyttämään 80% rasituskokeiden voimasta. (Poskiparta 2019) 

 

Simulaatiomallien ja vetokokeiden tulosten vertailun helpottamiseksi tehtiin vielä lisäksi si-

mulaatiot pienemmällä 60% voimalla. Epälineaarisessa simulaatiomallissa täytyy lisäksi 

määrittää arvot materiaalin kimmokertoimen, tiheyden ja Poissonin vakion lisäksi 
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taulukossa 6 nähtävät murtolujuus, myötölujuus sekä murtovenymä. Näiden määrittämiseksi 

käytettiin perusmateriaalien hehkutettujen olomuotojen materiaaliarvoja sekä arviotiin hitsin 

materiaalin arvot väsytyskokeiden tulosten perusteella.  

 

Taulukko 6. Epälineaarisen simulaatiomallin materiaaliarvot (Matweb 2019)(Makeitfrom I&II 

2019) 

 

 

Tarkemmassa mallissa asetettiin molempien perusmateriaalien murtolujuudeksi perusmate-

riaalien heikoimman olomuodon hehkutetun materiaalin arvo. Hehkutetun perusmateriaalin 

murtolujuuden arvo vastaa paremmin hitsin lämpövaikutusalueella olevien materiaalien 

murtolujuutta, joka on palautunut muokkauslujitetusta muodostaan hehkutetun perusmateri-

aalin muotoon hitsauksen lämpötilamuutosten aiheuttamien metallurgisten liitosten myötä. 

Virtakiskon materiaalin ollessa jo valmiiksi hehkutettua 1050 alumiinia ei siinä tapahdu hit-

sauksen myötä perusmateriaalin murtolujuuden laskua. Terminaali puolestaan on valmis-

tettu muokkauslujitetusta 5754 alumiinista, jonka murtolujuus hitsauksen seurauksena las-

kee lämpövaikutusalueilla. Tätä simuloitiin asettamalla koko terminaalin murtolujuuden 

arvo hehkutetun 5754 alumiinin tasolle. Itse hitsin sula-alueen murtolujuutena käytettiin yk-

sinkertaistetuissa malleissa samaa materiaalia kuin virtakiskossa. Rikkovassa aineenkoetuk-

sessa voitiin kuitenkin huomata hitsin murtolujuuden kasvaneen terminaalin ja virtakiskon 

perusmateriaalin seostumisen myötä. Tämän huomioonottamiseksi asetettiin myös hitsin 

sula-alue vastaamaan rikkovassa aineenkoestuksessa saatua hitsin murtolujuuden arvoa.  

 

Simulaatiomalleista kerättiin jännityksen arvoja virtakiskon pinnalta ja suurimman jännityk-

sen alueelta jo aikaisemmin kappaleessa 3.4.2 esitellyllä TTWT menetelmällä. Tulosten ke-

räämisen helpottamiseksi tehtiin malleihin apuviivat kuvan 42 mukaisesti, jolloin 
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elementtien rajaviivat saatiin verkotuksessa rajaviivalle, josta voidaan kerätä jännityksen ar-

vot, TTWT menetelmän määrittämältä etäisyydeltä hitsin reunasta. 

 

 

Kuva 42. Elementtimenetelmän apuviivat pyöreässä tarkassa mallissa, missä 1. 1,0*t ja 2. 

0,4*t apuviivat  

 

Yksinkertaistetuissa malleissa käytettiin tiheämpää tetraverkotusta ja elementtikokoa kasva-

tettiin liikuttaessa hitsistä kauemmaksi. Hitsin elementit koko oli 0,0333 mm ja sitä kasva-

tettiin asteittain 0,35 mm:iin kuvan 43 mukaisesti. Tarkemmassa mallinnuksessa voitiin 

käyttää harvempaa verkotusta hitsin helpommin mallinnettavan muodon myötä ja mallissa 

käytettiin kauttaaltaan 0,3 mm elementtikokoa. Koska mallit verkotettiin käyttäen tetraver-

kotusta, lisättiin kolmiulotteiseen tetraverkkoon myös ”midside nodet” laskentatarkkuuden 

parantamiseksi. Tällaisia elementtejä kutsutaan yleisesti parabolisiksi elementeiksi ja niissä 

on elementin kulmien solmujen lisäksi solmut sivujen keskellä, joka mahdollistaa huomat-

tavasti tarkemman elementtien jännitysten laskennan. Pintaverkoissa ei käytetty parabolisia 

elementtejä, koska käytetty ohjelmaversio ei tue niitä. Pinta-verkkoja käytettiin ainoastaan 

tulosten keräämiseen. (Poskiparta 2019) (Woodward 2011) 
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Kuva 43. Yksinkertaistetun simulaatiomallin verkotus, missä 1. 0,0333-; 2. 0,0666-; 3. 

0,135- ja 4. 0,35-elementtikoko  
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5 TULOKSET 

 

Tulokset kappaleessa esitellään suoritetusta laskennasta, simulaatiosta sekä rasituskokeista 

kerättyä dataa. Laskennan, simulaation sekä mittausten tulokset on kerätty aikaisemmissa 

kappaleissa esitetyillä menetelmillä ja tulosten merkitystä analysoidaan tarkemmin kappa-

leessa 6. Kaikki laskenta voidaan nähdä tarkemmin liitteessä IV. 

 

5.1 Staattinen mitoitus 

Mitoitus aloitettiin tekemällä approksimaatio liitoksen staattisen kestävyyden vaatimalle 

pinta-alle käyttäen yhtälöä 2. Approksimaatiolla saatu arvo pienimmälle vaaditulle hitsin 

pinta-alalle oli 11.6 mm2. Approksimaation tulokset toimivat ainoastaan suuntaa-antavana 

lukuarvona vaaditulle hitsin pinta-alalle eikä sitä voida käyttää mitoituksen arvona. Approk-

simaatiota voitiin kuitenkin pitää lähtökohtana mitoitukselle, jonka perusteella voidaan muo-

dostaa ensimmäiset vaihtoehdot liitoksen mitoille hyödyntäen komponenttimenetelmää. 

Komponenttimenetelmällä suoritetun staattisen mitoituksessa muodot yksinkertaistettiin 

laskennan kannalta helpompiin suoriin muotoihin. Jokaiselle erilaiselle muodolle laskettiin 

erikseen niiden vaatiman pienimmän pinta-alan arvo. Staattisen kestävyyden laskennan tu-

lokset voidaan nähdä alla esiteltävästä vertailutaulukossa 7, jossa niitä verrataan, laskenta-

menetelmillä saatuihin pinta-alan minimi vaatimuksiin. Laskennassa huomattiin, että hitsin 

muodon halkaisijan kasvatuksella oli positiivinen vaikutus vaadittuun pinta-alaan, joten jo-

kaisella muodolla käytettiin pinta-alan sallimaa suurinta halkaisijaa tai maksimissaan 19,2 

mm halkaisijaa. Alla on esitettynä jokaisen eri muodon vaatimat laskennalliset pinta-alat ja 

niiden sijainnit.  

 

Taulukko 7. Staattisen laskennan komponenttimenetelmän asettamat minimi pinta-alat  
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Laskennallista pinta-alaa ei voida kuitenkaan käyttää todellisessa liitoksessa, vaan se mitoit-

taa ainoastaan osa-hitsien pienimmän sallitun pinta-alan. Simuloinnissa käytettävät todelli-

set hitsausliitokset mitoitetaan staattisen mitoituksen perusteella. Todellisen liitoksen mitoi-

tuksessa tulee myös ottaa huomioon liitokselle asetetut raja-arvot, kuten lämmöntuonti sekä 

liitokselle käytettävissä oleva tila. Taulukosta 8 voidaan nähdä simuloinnissa käytetyt liitos-

ten mitat ja pinta-alat. Suurimmat sallitut reunaetäisyydet hitsille on esitettynä taulukko 

9:ssä. 
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Taulukko 8. Simuloinnissa käytetyt hitsin muodot ja mitat  
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Taulukko 9. Hitseille sallitut reunaetäisyydet  

 

 

Liitoksen sallima suurin laskennallinen z-suuntainen voima oli 621 Newtonia jokaiselle hit-

saus muodolle, kun hitsin pinta-ala on 23,5 mm2 ja hitsin materiaaliksi oletetaan heikompi 

perusmateriaali. Toteutuneelle liitokselle laskennallinen z-suuntainen kuormankantokyky 

kasvoi noin 2190 Newtoniin hitsin pinta-alan kasvun sekä hitsin aineksen murtolujuuden 

kasvamisen myötä. 

 

5.2 Nimellisen- ja rakenteellisen jännityksen väsymiskestävyys 

Nimellisen jännityksen laskentatavalla saadaan ainoastaan karkea approksimaatio liitoksen 

kestävyydestä, ja hitsin muodon aiheuttamat jännityskeskittymät otetaan huomioon ainoas-

taan FAT-arvon avulla. Nimelliselle jännitysmenetelmälle laskettiin approksimaatio liitok-

sen kestoiästä eri virtakiskon paksuuksille. Nimellisen jännitysmenetelmän laskutavan tu-

lokset voidaan nähdä alta taulukoista 10 ja 11.  

 

Taulukko 10. Nimellisen jännityksen laskentatavan tulokset 400 N voimalla 
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Taulukko 11. Nimellisen jännityksen laskentatavan tulokset 940 N voimalla 

 

 

Rakenteellisen jännitysmenetelmän väsymiskestävyys märiteltiin yksinkertaistetuilla FE-

malleilla mahdollisista liitosvaihtoehdoista. Malleista tutkittiin jännityksen arvoja aikaisem-

min esitellyllä TTWT menetelmällä. Malleista voitiin myös nähdä tehollisen hitsin osuus, 

jota voidaan hyödyntää mahdollisessa liitosten jatkokehityksessä. Liitoksen kuormituksen 

suurin rakenteellinen jännitys saavutetaan yhdistetyn taivutuksen ja voiman ollessaan suu-

rimmillaan. Ennen liitosmuotojen vertailua tutkittiin mallissa käytettävän ilmavälin vaiku-

tusta simulaation tuloksiin.  

 

Pyöreästä referenssimuodosta tehtiin kaksi erillistä mallia, joissa ilmavälinä käytettiin 0,1 

mm ja 0,4 mm ilmaväliä. Alla esitetyissä kuvissa 44 ja 45 voidaan nähdä vertailun tulokset 

mallien välillä. Jännitykset on kuvattuna hitsin reunaviivalta ulospäin. Tuloksissa nähtävistä 

jännitysjakaumista voidaan huomata, ettei ilmavälin kasvattamisella ollut merkittävää vai-

kutusta jännitysjakaumien suuruudessa. Tämän myötä simulaatioissa päädyttiin tekemään 

mallinnus ainoastaan 0,1mm ilmaväliä hyödyntäen, koska se vastaa paremmin terminaalin 

ja virtakiskon todellista etäisyyttä.  
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Kuva 44. Fe-mallin jännityskeskittymät hitsin ympärillä 0,1 (Vasen) ja 0,4 (Oikea) mm il-

mavälillä 

 

–––

 

Kuva 45. Fe-mallin jännityskeskittymät hitsin reunan ympärillä 0,1 (Vasen) ja 0,4 (Oikea) 

mm ilmavälillä 

 

Hitsaus liitoksen muodon optimointi aloitettiin hitsin päätyylien vertailulla. Päätyylien kes-

kinäisessä vertailu nähdään kuvista 46 ja 47, missä voidaan huomata, että pyöreällä muo-

dolla saavutetaan tasaisemmin jakautuvat jännitykset hitsissä sekä pienemmät jännityskes-

kittymät. Kulmikasta muotoa tarkasteltaessa voidaan huomata korkea paikallinen jännitys-

keskittymä liitoksen terävässä kulmassa. Tämä pienelle alueelle muodostuva korkea 
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jännityskeskittymä voi johtaa paikalliseen myötäämiseen tai jopa liitoksen vaurioitumiseen. 

Pistehitseillä toteutetun muodon paikalliset jännityskeskittymät nousevat myös jatkuvaa 

pyöreää hitsiä suuremmiksi, mutta jännitysjakaumaa tarkasteltaessa voidaan todeta liitostyy-

pin hyödyntävän koko hitsatun pinta-alan varsin tehokkaasti. Suuret paikalliset jännitykset 

kuitenkin voisivat tässäkin tapauksessa johtaa paikalliseen myötäämiseen tai liitoksen vau-

rioitumiseen. 

 

 

Kuva 46. Fe-mallien jännitysjakaumat eri päätyylien muodoilla 

 

 

Kuva 47. FE-mallien jännityskeskittymät eri päätyyleille 

 

Jännitysarvoista voidaan suoraan nähdä kulmikkaan liitoksen suurimpien jännitysarvojen 

asettuvan merkittävästi muita korkeammalle. Vertailtaessa pyöreää jatkuvaa sekä pistehitsiä 

suurimpien jännitysten arvot ovatkin jo huomattavasti lähempänä toisiaan ja 1,0*t etäisyy-

dellä hitsin reunasta pistehitsillä saavutetaan matalammat jännityksen arvot verrattuna jat-

kuvaan pyöreään hitsiin. Pyöreän jatkuvan hitsin 0,4*t etäisyydellä oleva jännitys jää kui-

tenkin pienimmäksi. Laskennallisen liitoksen kestoiät peilaavat myös hitsin reunan jänni-

tyksiin ja voidaan todeta, että kulmikas hitsi kesti selvästi vähiten syklejä, kun taas pyöreä 
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jatkuva hitsi kesti eniten syklejä. Jännitysten arvot sekä laskennallinen kestoikä liitoksille 

voidaan nähdä alla esitetystä taulukosta 12. 

 

Taulukko 12. Rakenteellisen jännityksen menetelmän muotojen päätyylien vertailu  

 

 

Vertailun tuloksista huomataan, että pyöreällä jatkuvalla hitsillä voidaan saavuttaa matalim-

mat paikalliset jännitykset sekä pisin laskennallinen kestoikä, joten liitosmuodon kehitystä 

jatkettiin pyöreällä jatkuvan hitsin päätyylillä. Eri hitsausliitosten välisen vertailun tavoit-

teena on löytää kaksi parhaiten soveltuvaa muotoa liitokselle. Liitosten mallinnusvaiheessa 

voitiin sulkea ensimmäinen liitosmuoto pois, sillä ovaalin muotoisen liitoksen asettaminen 

ei ollut fyysisesti mahdollista terminaalin asettamalle alueelle määritetyssä pinta-alassa. Tä-

män myötä ovaali liitosmuoto voitiin sulkea jo pois hyvin varhaisessa vaiheessa. Muut lii-

tosvaihtoehdot mallinnettiin vertailua varten samalla tavalla kuin aikaisemmatkin päätyylin 

simulaatiomallit.  

 

Lopullisessa hitsien keskinäisessä vertailussa referenssimuoto on selvästi paras ominaisuuk-

siltaan. Jo ensimmäisenä simuloitu pyöreä muoto osoittautuu tämän vertailun parhaaksi 

muodoksi, sillä se omaa pienimmät jännitykset sekä jännityskeskittymät, sillä saavutetaan 

myös suurin laskennallinen liitoksen kestoikä. Pyöreän muodon jälkeen kaksiosainen viiva- 

sekä C-muoto sekä ovat arvoiltaan hyvin lähellä toisiaan. Kaksiosaisella viivahitsillä saavu-

tetaan matalammat jännityksen arvot ja niiden myötä suurempi kestoikä. Muotojen välinen 

jännitysjakauma ja jännityskeskittymä vertailu voidaan nähdä kuvissa 48 ja 49. Jännitysten 

arvot sekä laskennallinen kestoikä liitoksille voidaan nähdä alla esitetystä taulukosta 13. 
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Kuva 48. FE-mallien jännitysjakaumat 

 

 

Kuva 49. FE-mallien jännityskeskittymät 
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Taulukko 13. Rakenteellisen jännityksen menetelmän muotojen vertailu 2.  

 

 

5.3 Lämmöntuonti  

Lämmöntuonnin laskennan epätarkkuuden johdosta tehtiin approksimoitu laskenta kolmella 

eri absorptio kertoimella. Lämmöntuonti laskettiin 1500 w teholla ja 50 mm/s hitsausnopeu-

della. Tulokset voidaan nähdä vertailutaulukosta 14. 

 

Taulukko 14. Approksimaatio lämmöntuonnin sallimasta hitsin koosta  

 

 

Koekappaleiden hitsauksen yhteydessä mitattiin niiden lämpötilanmuutosta kahdella erilli-

sellä lämpötila-anturilla sekä optisella lämpökameralla. Lämpötila-anturit asetettiin kuvan 

50 esittämällä tavalla. Ensimmäinen mittapiste sijaitsee hitsattavalla pinnalla ja siitä mita-

taan lämpökameran avulla suurinta esiintyvää lämpötilaa. Toinen mittapiste on virtakiskon 

reunalla ja sen lämpötilaa mitataan lämpökameralla sekä lämpötila-anturilla. Kolmas mitta-

piste on koekappaleen alapuolella hitsin kohdalla ja sillä mitataan terminaalin alapinnan läm-

pötilaa. 
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Kuva 50. Lämpötilan mittauspisteet 

Kuvissa 51-54 nähdään koekappaleista k-tyypin termopareilla mitatut hitsaamisesta aiheu-

tuvat lämpötilan muutokset mittapiste kahdesta ja kolmesta. Lämpötilat on esiteltynä aika-

lämpötila-asteikolla, josta voidaan nähdä suurimman lämpötilan arvo sekä hetki, kun suurin 

lämpötila saavutetaan. Kuvaajia tarkasteltaessa voidaan huomata, että mittapiste 2 lämpöti-

lannousu on hyvin nopeaa ja suurin lämpötila saavutetaan heti hitsauksen jälkeen. Mittapiste 

3 puolestaan saavuttaa suurimman lämpötilansa varsin myöhään, jopa noin 15 sekuntia hit-

sauksen jälkeen. Kuvaajista voidaan myös huomata mittapiste 2 lämpötilan nousun epäta-

saisuus ja vaihtelu mittausten välillä. Tulosten suuri hajonta johtuu käytetyn anturin huo-

nosta reagointinopeudesta lämmön nousuun. Koekappaleiden laserhitsauksessa lämpötilan 

muutos voi olla jopa 70 Co astetta noin yhden sekunnin ajalta, jonka johdosta anturit eivät 

ehdi mitata suurinta lämpötilaa. Heti hitsauksen jälkeen koekappale jäähtyy myös hyvin no-

peasti, kun lämpötila alkaa johtua koekappaleeseen. Kun liikutaan pidemmälle lämpötila 

mittadatassa, voidaan huomata, että lämpötilan tasaantuessa kappaleessa lopullinen koekap-

paleen lämpötila lähenee samaa arvoa molemmilla mittapisteillä.  
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Kuva 51. Pyöreän hitsin lämpötila mittapiste kolmessa 

 

 

Kuva 52. Pyöreän hitsin lämpötila mittapiste kahdessa 
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Kuva 53. Tuplaviiva-liitoksen lämpötila mittapiste kolmessa 

 

 

 

Kuva 54. Tuplaviiva-liitoksen lämpötila mittapiste kahdessa 

 

Kuvista 55 ja 56 nähdään optisella lämpötilakameralla mitatut lämpötilan muutokset sekä 

lämpökamera kuva yhden mittauksen läpi. Optisella lämpökameralla mitattiin ensimmäi-

sessä mittapisteessä hitsin suurinta lämpötilaa ja toisessa mittapisteessä virtakiskon reunalle 
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johtunutta lämpötilaa. Tuloksista nähdään, että lämpökamera reagoi huomattavasti parem-

min nopeisiin lämpötilan muutoksiin, jonka myötä sen havaitsemia suurimman lämpötilan 

arvoja voidaan pitää lämpötila-anturin arvoihin verrattuna luotettavampina.  

 

 

Kuva 55. Lämpökamera mittauksen mitattuja lämpötiloja. 

 

Kuva 56. Kuvakaappauksia lämpökamerakuvasta koekappale 48 hitsaamisesta 
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Vertailtaessa lämpötila-antureilla ja kameralla kerättyä dataa voidaan huomata selvä ero nii-

den reagointinopeudessa sekä lämpötilan arvoissa. Lämpötila-anturit eivät ehdi reagoida hit-

sauksen aiheuttamaan nopeaan lämmön nousuun, jonka myötä lämpötilan nousun alkupiikki 

jää lämpökameran arvoja loivemmaksi. Vaikka lämpökamera reagoi paremmin nopeisiin 

muutoksiin, lämpötiloissa tulee ottaa huomioon mitattavan kappaleen pinnan emissiivisyys. 

Täysin heijastamattoman kappaleen emissiivisyys luku on 1 ja mitä enemmän kappaleen 

pinta heijastaa säteilyä, sitä pienempi sen emissiivisyys. Hitsaus kokeissa emissiivisyyden 

asettamisen haasteena on kaksi erilaista pintaa. Itse hitsi on karheapintainen, joka ei heijasta 

samalla tavalla ympäröivää lämpöä kuin vieressä oleva käsittelemätön pinta. Hitsin emissii-

visyyslukuna voidaan pitää 0,95 arvoa, kun puolestaan käsittelemättömän pinnan emissii-

visyysluku on arviolta noin 0,09. Koska lämpökameralla haluttiin keskittyä juuri hitsin läm-

pötilaan, valikoitui emissiivisyys arvoksi 0,95, mikä soveltuu parhaiten juurin hitsin pinnan 

lämmön mittaukseen. (Infradex, 2003) 

 

Kuvassa 57 nähdään vertailu lämpökameran ja lämpötila-antureilla kerätyn lämpötila datan 

välillä. Koekappaleiden hitsauksen yhteydessä huomattiin myös hitaus kiinnittimen lämpö-

tilan nousu hitsausten edetessä, joka johti myös koekappaleiden lämmön nousuun. Parem-

man vertailun aikaansaamiseksi lämpötila-arvot muutettiin siis lämpötilan muutokseksi al-

kuperäisestä koekappaleen lämpötilasta. Tästä kuvaajasta voidaan nähdä, että lämpökame-

ralla mitatut lämpötilat ovat matalampia verrattaessa anturi dataan. Ero mitatun lämpötilan 

välillä johtuu juuri väärästä emissiivisyys arvosta ja mitattu lämpötila on todellista mata-

lampi. Kylmempi ilma koekappaleen pinnan ympärillä heijastuu pinnasta aiheuttaen todel-

lista matalamman lämpötilan arvon käsittelemättömälle koekappaleen pinnalle. 
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Kuva 57. Vertailu anturidatan ja lämpökameradatan välillä 

 

Vertailtaessa hitsattavien muotojen välistä lämmöntuontia kuvaajista voidaan nähdä selvä 

ero suurimmassa lämpötilassa ja erityisesti ensimmäisen mittapisteen lämpötilassa. Mitta-

piste kahden ja mittapiste kolmen lämpötila arvoissa ei juurikaan nähdä eroa muotojen vä-

lillä. Kuvaajassa 58 on esitettynä mittapiste kolmen lämpötiladata. 

 

 

Kuva 58. Mittapiste 3 lämpötilavertailu muotojen välillä 
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Koekappaleiden hitsauksen jälkeen suoritettiin myös yksi koehitsaus, jossa liitettiin tyhjä 

akkukenno virtakiskoon laserhitsaamalla. Tämän koehitsauksen tavoitteena oli tutkia käy-

tännön liitostilannetta ja vertailla mahdollisia eroavaisuuksia hitsissä ja mikä on mahdollinen 

kennon rungon vaikutus lämmönjohtumiseen.  Koehitsauksessa käytettävä kenno sahattiin 

poikki, jotta voitaisiin paremmin mitata sen sisäisiä lämpötilan muutoksia. Hitsausta mitat-

tiin kennon sisäpuolelta optisella lämpökameralla sekä kahdella kuvan 60 mukaisesti sijoi-

tetulla lämpötila-anturilla. Hitsauksen yhteydessä mitatut lämpötilat on esiteltynä kuvassa 

61 ja suurimmaksi lämpötilan arvoksi saatiin noin 55 oC astetta kennon sisäpinnalta. Kuvassa 

59 nähdään lämpötilan jakautuminen kennon sisällä, missä suurin mitattu lämpötila on eris-

teessä suoraan hitsin alla. Kuvassa voidaan myös nähdä selvästi kennon runkoon johtuva 

lämpö. Liitosta tutkittiin myöhemmin rikkovilla kokeilla, missä tutkittiin, onko kennon si-

säpuolen eristeessä havaittavissa näkyviä muodonmuutoksia.  

 

 

Kuva 59. Kennon koehitsaus 
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Kuva 60. Hitsattu kennon liitos ja mittapisteet esitettynä punaisilla nuolilla 

 

 

Kuva 61. Kennon koehitsauksen lämpötiladata mittapiste 1 ja 2:sta 
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Kennon hitsauksen mittadata ei ole suoraan verrannollinen pienemmän massan johdosta ai-

kaisempiin lämpötilamittauksiin, mutta sitä voidaan tarkastella erillisenä käytännön ko-

keena. Kokeessa nähdään todellinen tilanne, missä lämmön jakautuminen vastaa paremmin 

todellista kennon valmistusta. Kennon sisäpuolelta mitatut lämpötila arvot eivät myöskään 

ole tarkkoja, johtuen pintojen erilaisesta emissiivisyydestä sekä eristeen vaikutuksista. Ken-

non hitsaamisen kannalta parhaita tuloksia saadaan rikkovilla kokeilla, joissa tutkittiin eris-

teen pintaa hitsatussa kennossa. Kenno purettiin, eikä eristeen pinnalla ollut havaittavissa 

mitään merkkejä eristeen hiiltymisestä tai muista lämmön aiheuttamista muodonmuutok-

sista. 

 

5.4 Rikkovan aineen koestuksen tulokset 

Koekappaleiden mitoituksessa hyödynnettiin laskentamenetelmää jossa määritettiin nivel-

tappiliitoksen tapin halkaisijalle approksimaatio kosketuspaineen yhtälölla. Approksimaa-

tion perusteella voitiin määrittää tapin mitoituksen muille muuttujille arvot. Jos asetetut eh-

dot eivät täyty suoritetaan, uusi laskentakierros suuremmalla tapin halkaisijan arvolla.  

 

Mitoitus tehtiin heikoimman perusmateriaalin omaavalle liitokselle, eli virtakiskon niveltap-

piliitokselle. Niveltapin materiaalina käytettiin aikaisemmin valittua 42CrMo4 nuorrutuste-

rästä. Ensimmäisen mitoituskierroksen jälkeen voitiin todeta, ettei approksimaatio tapin hal-

kaisijasta täytä reunapuristukselle asetettuja arvoja. Reunapuristuksen laskennan tuloksiin 

vaikuttaa tapin lisäksi myös virtakiskon materiaali, joka omaa hyvin pienen myötölujuuden, 

joten tulokset olivat odotettuja. Kaksi mitoituskierrosta kuitenkin suoritettiin vielä vahvista-

mattomalle virtakiskolle, jotta voidaan varmistua, että virtakiskon materiaali on tapin mitoi-

tuksen rajoittava tekijä. Neljännessä mitoituskierroksessa muutettiin virtakiskon materiaali-

paksuutta ja määritettiin uusi laskennallinen approksimaatio tapin halkaisijalle. Tässäkin mi-

toituskierroksessa reunapuristuksen arvojen vaatimukset eivät täyttyneet, mutta huomattava 

parannus voitiin nähdä tuloksissa. Seuraavalla kierroksella kasvatettiin tapin halkaisijaa ja 

voitiin nähdä, että reunapuristuksen sallima suurimman voiman arvo alkaa lähentyä asetettua 

raja-arvoa. Kuudennella kierroksella asetetuilla tapin halkaisijan arvoilla täytettiin tapille 

asetetut vaatimukset. Seuraavaksi suoritettiin terminaalin niveltappiliitoksen mitoitus, joka 

virtakiskon mitoituksesta poiketen aloitettiin virtakiskon mitoittamasta tapin halkaisijasta. 

Laskennassa voitiin suoraan todeta tapin halkaisijan soveltuvan myös terminaalin puolen 

liitokseen reunapuristuksen kasvamatta liian suureksi ja koejärjestelyjen 
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yksinkertaistamiseksi molemmilla puolilla päädyttiin käyttämään samanlaista liitosta. Mi-

toituksen eri kierrosten tulokset, vertailuarvot ja lopullinen tapin halkaisija voidaan nähdä 

alla esitetyistä taulukoista 15 ja 16. 

 

Taulukko 15. Koekappaleiden mitoituksen vakiot  

 

Taulukko 16. Koekappaleiden mitoitus  

 

 

Koekappaleiden visuaalisessa tarkastuksessa huomattiin kahta erillistä toistuvaa hitsausvir-

hettä. Toinen toistuva virhe huomattiin monessa koekappaleessa. Koekappaleen virtakisko 

oli noussut hitsattavan alueen toisesta reunasta ilmaan, muodostaen noin 1mm ilmaraon ter-

minaalin ja virtakiskon välille. Näissä liitoksissa virtakisko oli kiinnittynyt terminaaliin, 

mutta koska virtakiskojen kiinnitin painoi osia toisiinsa ainoastaan koekappaleen toiselta 

reunalta, nopeiden lämpötilan muutoksien aiheuttamat muodonmuutokset olivat mitä toden-

näköisemmin aiheuttaneet jäännösjännityksiä koekappaleeseen, aiheuttaen sen toisen reunan 

irtoamisen alustakontaktista. Kuvassa 62 voidaan nähdä eräs epäonnistunut liitos. 
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Toinen esiintynyt hitsausvirhe havaittiin vain muutamassa koekappaleessa. Tässä hitsattu 

sauma oli kuopalla. Yleisesti tällainen hitsaus virhe liittyy roiskeisiin hitsausprosessissa ja 

puuttuva aines on hitsauksen aikana lentänyt pois liitoksesta. Liialliset roiskeet voivat liittyä 

moneen tekijään, kuten epäpuhtauksiin liitospinoilla, vääriin hitsausparametreihin tai väärin 

ohjattuun suojakaasu virtaukseen. Kaikissa koekappaleissa voitiin myös huomata, että hitsin 

aloitus oli leveämpi ja hieman kuopalla. Tämä johtuu hitsin aloituksessa alumiinin oksidi-

pinnan läpäisemiseen vaaditusta suuremmasta energia määrästä, jonka seurauksena aloituk-

sessa energia leviää työkappaleen pinnalle ja hitsi jää kuopalle syntyvien roiskeiden joh-

dosta. (Katayama 2013)(Pekkarinen V 2019) 

 

 

Kuva 62. Koekappaleen epäonnistunut liitos, liian suuri ilmarako osoitettu punaisella nuo-

lella.  

 

Visuaalisessa tarkastuksessa koekappaleissa ei huomattu muita virheitä, mutta muita huomi-

oita olivat kaasuhitsatun ja ilman kaasua hitsatun sauman väliset erot. Kaasuhitsattu sauma 

oli kapeamman näköinen sekä kiiltävämpi. Kaasuhitsatussa saumassa voitiin myös nähdä 

musta kuonajälki hitsaus pienan päällä. Kaikissa hitsatuissa kappaleissa voitin myös huo-

mata hitsin aloitus- ja lopetuspiste. Aloituspisteessä oli kuoppa jokaisessa koekappaleessa. 

Tuplaviivahitsin tiukoissa käännöksissä oli puolestaan pieniä kohoumia. Pyöreässä hitsissä 

aloituskuoppa oli tasaisempi, sillä hitsi lopetettiin myös samaan pisteeseen. Kuvassa 63 on 

esiteltynä vertailu ilman kaasua ja kaasulla hitsatun liitoksen välillä.  
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Kuva 63. Vertailu ilman kaasua (vasen) ja kaasulla (oikea) hitsatun liitoksen välillä 

 

Hie kokeissa tarkasteltiin tarkemmin hitsatun liitoksen rakennetta. Hiekokeet suoritettiin il-

man suojakaasua sekä suojakaasulla hitsatuille koekappaleille. Ulkoisessa liitoksen tarkas-

telussa ei huomattu merkittäviä eroja suojakaasulla hitsatuissa liitoksissa, mutta hiekokeiden 

tulokset vahvistivat suojakaasun hyödyn, sillä lähes kaikissa ilman kaasua hitsatuissa koe-

kappaleiden liitoksissa oli havaittavissa paljon huokosia. Huokosten koko vaihteli suurista 

n.0,5mm huokosista erittäin pieniin huokosiin. Suojakaasulla hitsatuissa koekappaleissa 

huomattiin ainoastaan yhdessä tutkitussa liitoksessa huokosia liitospinnan lähellä. Liitok-

sissa ei huomattu muita merkittäviä hitsausvirheitä, joten itse hitsausprosessia voidaan pitää 

onnistuneena. Huokoisuuden myötä kuitenkin voidaan ilman kaasua hitsatut liitokset sulkea 

pois vertailusta. Kuvissa 64 ja 65 nähdään makrohie kuvat ilman suojakaasua ja suojakaa-

sulla hitsatusta liitoksesta. Kuvissa voidaan nähdä huokoset punaisen nuolen osoittamina 

valkoisina pisteinä ja alueina hitsissä. 
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Kuva 64. Ilman suojakaasua hitsatun liitoksen syövytetty makrohie 

 

 

Kuva 65. Suojakaasulla hitsatun liitoksen syövytetty makrohie 

 

Hiekokeissa huomattiin myös hitsien liitospinnan leveyden kasvaneen alustavasta arviosta. 

Alustava laskennassa käytetty arvio hitsin liitospinnan leveydestä oli n.0,35 mm, leveys kas-

voi kuitenkin merkittävästi noin 0,8-1,2 mm määräytyen liitoksesta. Hitsin liitospinnan le-

veys  myös kasvoi yhden koekappaleen sisällä. Tämä huomattiin olevan myös suoraan ver-

rannollinen hitsausjärjestykseen, eli ensimmäisenä hitsatulla osalla liitoksesta oli pienin lii-

tospinnan leveys ja viimeisenä hitsatulla osalla oli suurin liitospinnan leveys. Liitospinnan 

leveyden kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut koekappaleen lämpötilan nousu hitsauksen 

aikana, jonka johdosta hitsauksen kappaleen tuoman energian ei ole tarvinnut tehdä yhtä 

paljon työtä materiaalin lämmittämiseen sulamislämpötilaan asti. Hitsin aloituspisteessä voi-

tiin myös huomata hitsin näkyvän osan olevan muuta hitsiä leveämpi. Hitsin tunkeamassa ei 

kuitenkaan ole huomattavissa merkittävää eroa hitsien välillä ja liitospinnan leveyden kasvu 
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on aiheutunut ainoastaan hitsin sula-alueen levenemisestä. Hitsien tunkeama oli hyvin lä-

hellä alkuperäistä arviota noin 3,0-3,1 mm.  

 

5.4.1 Staattiset vetokokeet 

Hiekokeiden jälkeen siirryttiin staattisiin vetokokeisiin, joissa mitattiin koekappaleiden kes-

tämää suurinta voimaa sekä niiden venymää kokeiden aikana. Kokeiden jälkeen tutkittiin 

murtumapintaa ja analysoitiin murtuman syytä ja tyyppiä. Vetokokeiden aikana huomattiin, 

ettei koekappaleisiin tehtyjen vahvistusten laserhitsattu liitos kestänyt vetokokeen aikana, 

jonka johdosta voidaan kaikissa tuloksissa nähdä notkahdus kuvaajissa noin 1000 N ja 2100 

N välillä, kun vahvikelevy irtosi. Vahvikelevyn irtoamisen seurauksena koekappaleen kiin-

nityspisteen reunan pintapaine kasvoi, aiheuttaen reikiin 0,6-1,2 mm muodonmuutoksia. 

Myöhemmin esitetyssä taulukossa 18 voidaan nähdä tarkempi analyysi reiän muutoksen vai-

kutuksista venymään. 

 

Staattiset vetokokeet aloitettiin suoran kappaleen vetokokeilla, mutta kasvaneen hitsin pinta-

alan myötä koekappale ei hajonnut hitsistä, vaan perusmateriaalista, joten suoria vetokokeita 

ei suoritettu enempää. Seuraavaksi siirryttiin yhdistetyn voiman tuplaviiva-muodon vetoko-

keisiin, joissa kahden koekappaleen suurin kuormitettavuus oli noin 2700 N. Yksi koekap-

paleista kesti kuitenkin huomattavasti suuremman kuorman ja sen kuormankantokyky oli 

hyvin lähellä pyöreän muodon kuormankestävyyttä. Pyöreiden muotojen kuormankantoky-

vyssä ei huomattu poikkeamia ja kaikkien liitosten suurin kuormankestävyys oli noin 3000 

N. Kuvaajissa 66 ja 67 on esiteltynä voima-venymä kuvaajat jossa voidaan vertailla koekap-

paleiden kestämää suurinta kuormaa. 
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Kuva 66. Tuplaviiva-liitoksen staattinen kuormankantokyky 

 
Kuva 67. Pyöreän-liitoksen staattinen kuormankantokyky 

Staattisten vetokokeiden jälkeen tutkittiin koekappaleiden liitosten murtumapintoja. Kaikki 

koekappaleet hajosivat aikaisemmin simulaatioissa havaitusta liitoksen suurimman jännityk-

sen kohdasta. Ennen liitoksen hajoamista voidaan liitoksessa nähdä myös plastisia 



95 

 

 

muodonmuutoksia, jolloin liitoksen kuormankantokyky ei enää kasva. Molempien koekap-

paleiden voimakuvaajat täyttävät alumiiniselle liitokselle tyypilliset tuntomerkit. Merkittä-

vää on kuitenkin liitoksen suhteellisen pieni tasavenymä, jonka perusteella voidaan todeta 

liitoksen muodonmuutoskyky heikommaksi. Murtopinnassa voidaan myös havaita pieni 

muodonmuutoskyky, koska liitos on sallinut ainoastaan pienet muodonmuutokset ennen sen 

pettämistä. Kuvassa 68 nähdään tuplaviiva-liitoksen murtopinta, jossa voidaan nähdä kar-

heampi pinnan rakenne (osa 1.) ja hitsin ensimmäisen osan murtuessa pääsee murtuma ete-

nemään hitsin läpi aiheuttaen tasaisemman murtumapinnan (osa 2.). Ennen lopullista liitok-

sen pettämistä pääsee koekappale kiertymään viimeisen hitsin osan (osa 3.) ympäri. Tupla-

viiva-liitoksessa havaittiin myös jokaisessa koekappaleessa merkittäviä hitsausvirheitä (osa 

4.). Vierekkäisten hitsien sisemmässä hitsissä oli jokaisessa koekappaleessa havaittavissa 

huokosia ja jokaisen koekappaleen alkumurtuma oli näillä huokosilla alueilla. 

 

 

Kuva 68. Tuplaviiva-liitoksen murtumapinta, missä 1. Murtuma alkupiste, 2. tasainen 

murtuma pinta, 3. Viimeinen murtumapinta ja 4. Hitsausvirheet 

 

Pyöreän liitosmuodon murtumapinnassa ei ole puolestaan nähtävissä yhtä selvää murtuman 

etenemistä. Visuaalisen tarkastuksen perusteella murtumapinta on kauttaaltaan hyvin tasai-

nen, mutta tutkittaessa liitospintaa tarkemmin voidaan myös tässä liitospinnassa havaita hit-

sin pieni muodonmuutoskyky, joka johtaa hitsin murtumiseen hyvin pienten muodonmuu-

tosten jälkeen. Kuvassa 69 on osoitettuna nuolilla liitoksen murtumapinnalta havaittavat eri-

laiset vauriomuodot. Nuolen 1. osoittama kohta kuvaa poikkipinnan murtuman alkukohtaa, 

missä liitoksen pinta on hieman kuopalla virtakiskossa. Muu poikkileikkauksen poikkipinta 
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on leikkautunut hyvin tasaisesti (osa 2.) liitoksen jääden viimeisen hitsin osan varaan, jolloin 

virtakisko on päässyt kääntymään suoraksi, ennen liitoksen lopullista pettämistä (osa 3.). 

Kuvaajassa 70 voidaan nähdä myös hitsin murtuman ydintymisen vaiheet osoitettuna voima-

venymä käyrällä. Koska rasituskoe tehtiin venymäohjauksella, voidaan kuvaajista nähdä sel-

västi murtuma hetki, jonka jälkeen liitoksen kuorman kantokyky tippuu selvästi. Loppulii-

toksen murtamiseen vaadittava voima on huomattavasti pienempi n. 200-300 N. 

 

 

Kuva 69. Pyöreän liitoksen murtumapinta, missä 1. Murtuma alkupiste, 2. tasainen mur-

tuma pinta ja 3. Viimeinen murtuma pinta 
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Kuva 70. Liitoksen murtumien kohdat voima-venymä käyrällä 

 

Staattisten vetokokeiden tulosten perusteella voitiin määrittää hitsin todellinen kasvanut 

murtolujuus käyttäen aikaisemmin esiteltyä yhtälöa 17 . Taulukossa 17 esiteltyjä staattisten 

vetokokeiden tuloksia tarkasteltaessa voidaan nähdä, että pyöreän muodon liitosten kuor-

mankantokyky oli keskimäärin parempi sekä liitokset olivat tasalaatuisempia. Tuplaviiva-

liitoksen kuormankantokyvyn vaihteluväli oli suurempi ja keskiarvoistettu kuormankanto-

kyky jäi tämän myötä pienemmäksi. Taulukossa 18 nähdään korjatut venymäarvot staattis-

ten vetokokeiden koekappaleille. Venymäarvot on korjattu vähentämällä mitatuista venymä-

arvoista kiinnitysreikien muodonmuutokset. Venymäkokeiden arvoja ei kuitenkaan voida 

käyttää murtovenymän tai muiden liitoksen parametrien määritykseen johtuen koekappalei-

den tyypistä. Venymä arvoista voidaan lähinnä havaita se, kuinka paljon liitos on päässyt 

kiertymään ennen lopullista murtumista. 

 

Taulukko 17. Staattisten vetokokeiden tulokset, suurin leikkaus voima ja hitsin laskennallinen to-

dellinen murtolujuus  
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Taulukko 18. Vetokokeiden koekappaleiden korjatut venymäarvot  

 

 

5.4.2 Väsyttävät vetokokeet 

Väsyttävät vetokokeet suoritettiin molemmille liitosmuodoille käyttäen kolmea eri kuor-

manvaihteluväliä. Taulukossa 19 nähdään suoritettujen väsyttävien vetokokeiden tulokset. 

Väsyttävät kokeet aloitettiin tuplaviiva liitosmuodon kokeilla, missä voitiin huomata kuor-

mituksen pienellä muutoksella olevan suuri vaikutus liitoksen väsytys kestävyyteen. Kokeet 

aloitettiin pienimmän 1175N kuormanvaihteluvälin kokeilla, missä koekappale hajosi hitsin 

rajaviivalta virtakiskon perusmateriaalista. Siirryttäessä suurempiin kuormanvaihteluvälei-

hin koekappaleet hajosivat hitsistä. Pyöreän muodon vetokokeissa oletettiin nähtävän vas-

taavia eroja kuin staattisissa kokeissa oli havaittu. Pyöreän liitosmuodon väsyttävät kokeet 

aloitettiin suurimman kuorman vaihteluvälin vetokokeilla, missä pyöreä liitos kesti noin 13 

kertaisen määrän kuormanvaihteluita verrattaessa tuplaviiva liitosmuotoon. Suurimmalla 

1575 N kuormanvaihteluvälillä koekappale hajosi hitsistä ja 1350 N kuormanvaihteluvälillä 

liitos hajosi hitsin rajaviivalta virtakiskosta perusmateriaalin väsymisen myötä. Pienimmällä 

kuormanvaihteluvälillä päätettiin koe keskeyttää 1 328 208 miljoonan kuormanvaihtelun 

kohdalla. Pienimmän voiman kokeessa koe kappale ei siis vaurioitunut, eikä siinä havaittu 

ulkoisesti mitään muodonmuutoksia, mutta kokeiden perusteella voidaan todeta liitoksen 

kestävän vähintään noin. 1,3 miljoonaa sykliä pienimmällä kuormanvaihteluvälillä. Kaikissa 

vaurioituneissa koekappaleissa vaurio alkoi samasta suurimman jännityksen kohdasta, joka 

havaittiin myös aikaisemmissa staattisissa vetokokeissa ja simulaatio malleissa.  
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Taulukko 19. Väsyttävien vetokokeiden tulokset 

 

 

Kuvassa 71 nähdään tarkemmin pienimmällä voimalla rasitettu tuplaviiva-liitos, missä liitos 

hajosi virtakiskon perusmateriaalista hitsin rajaviivalta. Kuvassa on numeroituna murtuman 

alkukohta (1.) mistä murtuma on edennyt hitsin rajaviivaa pitkin (2.). Tämän jälkeen mur-

tuma on edennyt sitkeästi hitsauksen lämpövaikutus alueen ulkopuolelle (3.), missä on ha-

vaittavissa poikkipinnan plastisia muodonmuutoksia ennen murtumaa. Lopulta kohdan (3.) 

murruttua on liitos päässyt kiertymään ja murtanut hitsin lopullisesti (4.), jolloin väsytyskoe 

on päätetty. Hitsistä hajonneilla koekappaleilla puolestaan murtumapinta oli hyvin tasainen, 

eikä niissä huomattu staattisten kokeiden tyyppistä vaiheittaista liitoksen murtumista, vaan 

liitospinta oli murtunut kerralla tasaisesti koko liitospinnan läpi. 

 

 

Kuva 71. Tuplaviiva liitoksen 1175 Newtonin väsyttävän kokeen vaurio  
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Kuvassa 72 nähdään pyöreän muodon väsytyskokeiden koekappale. Myös pyöreän liitos-

muodon perusmateriaalista murtuneella 1350 N kuormanvaihteluvälin koekappaleella voi-

tiin havaita samanlainen vauriotyyppi kuin tuplaviivahitsillä. Liitos hajosi ensin hitsin raja-

viivalta, jonka jälkeen se murtui sitkeästi lämpövaikutusalueen ulkopuolelta.  

 

 

Kuva 72. Pyöreän liitoksen 1350 N- (vasen) ja 1755 N (oikea) kuormanvaihteluvälin väsyt-

tävän kokeen koekappaleiden vauriot.  

 

5.5 Tarkempi mallinnus 

Tarkemman mallinnuksen tavoitteena oli vertailla eri mallinnus menetelmillä saatavia tulok-

sia liitokseen syntyvistä jännitys huipuista jakaumista sekä laskennallisesta kestoiästä. Tar-

kemmassa mallinnuksessa käytetyt simulaatiomallit muodostettiin rikkovan aineen koestuk-

sen tulosten perusteella ja aikaisemmin simuloidulle yksinkertaistetulle liitosmuodolle teh-

tiin korjauksia, jotta sitä voidaan verrata tarkemman mallinnuksen tuloksiin. Kaikkien mal-

lien jännitysjakaumat on esiteltynä von Mises jännityksinä. Muotojen välisen vertailun mah-

dollistamiseksi jännitysten mitta-asteikko on skaalattu samaksi, jokaisen simulaatiotyypin 

välille. 

 

Tarkempi mallinnus aloitettiin yksinkertaistetun mallin simuloinnista, missä voidaan nähdä 

vastaavia tuloksia, kun jo aikaisemmin kappaleessa 5.2 esitellyissä simulaatioiden tulok-

sissa. Pyöreällä muodolla saavutetaan pienemmät jännitykset mittapisteillä, mutta 



101 

 

 

tuplaviivamuodon suurin jännitys jää pienemmäksi. Kuvissa 73 ja 74 voidaan nähdä yksin-

kertaistettujen lineaaristen mallien jännitysjakaumat, missä pyöreä liitosmuoto jakaa liitok-

sen jännitykset tasaisemmin koko liitoksen alueelle, jonka seurauksena rasitukset kauem-

pana virtakiskossa jäävät pienemmiksi.  

 

 

Kuva 73. Pyöreä liitoksen yksinkertaisen mallin lineaarisen simulaation jännitysjakauma 

 

Kuva 74. Tuplaviiva liitoksen yksinkertaisen mallin lineaarisen simulaation jännitysja-

kauma 
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Tarkemmassa hitsin mallinnuksessa suurimmat jännitykset laskivat merkittävästi, mutta ra-

kenteelliset jännitykset kasvoivat hieman. Tämän voidaan olettaa johtuvan mallin parem-

masta rakenteesta, missä hitsin ja perusmateriaalien liitospinta ulottuu suuremmalle alueelle, 

mikä laskee paikallisia jännityksiä, mutta jakaa myös jännityksiä laajemmalle alueelle ai-

heuttaen suuremmat rakenteellisen jännityksen arvot. Kuvissa 75 ja 76 nähdään jännitysja-

kaumat tarkemman mallin lineaarisessa analyysissä. 

 

 

Kuva 75. Pyöreän liitoksen tarkan mallin lineaarisen simulaation jännitysjakauma 

 

Kuva 76. Tuplaviiva liitoksen tarkan mallin lineaarisen simulaation jännitysjakauma 
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Epälineaarinen mallinnuksessa otettiin huomioon jännitysten uudelleenjakautuminen plas-

tisten muodonmuutosten myötä sekä materiaalin muokkauslujittuminen. Tämän myötä epä-

lineaaristen mallien jännitykset jäivät huomattavasti muita malleja pienemmiksi. Nämä mal-

lit vastaavat kuitenkin parhaiten todellista tilannetta ja malleista saatavia jännityksiä ja lii-

toksen kestoikiä voidaan pitää vertailukohtana varsinaisista rasituskokeista kerätylle datalle.  

Kuvissa 77 ja 78 nähdään simulaatiomallien jännitysjakaumat. Epälineaarisen simulaation 

tuloksissa muotojen välinne jännitysjakauma on hyvin samanlainen, eikä siinä huomata mer-

kittäviä eroavaisuuksia. 

 

 

Kuva 77. pyöreän liitoksen tarkan mallin epälineaarisen simulaation jännitysjakauma 

 

Kuva 78. Tuplaviiva liitoksen tarkan mallin epälineaarisen simulaation jännitysjakauma 
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Kaikkissa simulaatiomalleissa voidaan huomata, että pyöreällä liitosmuodolla voidaan saa-

vuttaa matalammat jännitykset liitoksessa. Pyöreän liitoksen jatkuva muoto jakaa liitoksen 

ympärille syntyvät jännitykset tasaisemmin, jonka johdosta myös hitsin rajaviivan jännityk-

set jäävät pienemmiksi. Tämä voidaan puolestaan huomata paremmin taulukossa 20 esite-

tystä liitoksen kestoiästä. Kaikissa simulaatiomalleissa pyöreällä liitosmuodolla saavutetaan 

parempi väsymiskestävyys. 

 

Taulukko 20. Liitosten laskennallinen kestoikä  
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli optimoida ajoneuvoakkukennon laserhitsattu virtakisko-

liitos yhdelle ennakkotapaukselle. Työssä tehtävän optimoinnin tavoitteena oli suunnitella 

liitos väsymiskestävyyden ja lämmöntuonnin näkökulmasta. Tässä kappaleessa käsitellään 

tuloksia ja mahdollisia virheitä tuloksissa tai niiden keräysmenetelmissä 

 

6.1 Lämmöntuonti 

Yksi liitoksen mitoituskriteereistä oli hyvä sähkönjohtavuus, joka voidaan saavuttaa liitok-

sen matalalla resistanssilla. Liitoksen matala resistanssi puolestaan voidaan saavuttaa liitok-

sen poikkipinta-alaa kasvattamalla. Koska lämmöntuonti terminaaliin on rajoitettu, voitiin 

hitsattavan liitoksen suurin sallittu pinta-ala rajata sen avulla. Alumiinin sädehitsauksen läm-

möntuonnin määritys on kuitenkin haastavaa ja epätarkkaa, sillä on vaikeaa laskennallisesti 

määrittää mikä osa hitsaustehosta absorboituu itse hitsattaviin kappaleisiin. Lämmöntuonnin 

arvioiminen yksinkertaistettiin muodostamalla taustatutkimuksen perusteella hitsaus tehon 

absorptiokertoimelle vaihteluväli 0,6-0,8. Lämmöntuonti perustuen arvioon on erittäin epä-

tarkkaa, mutta sen avulla voitiin siirtyä eteenpäin mitoituksessa, sillä tarkempi kuva tämän 

tapauksen lämmön johtumisesta saadaan parhaiten suorittamalla käytännön hitsauskokeita.  

 

Hitsauskokeiden lämpötilamittauksilla voitiin saavuttaa huomattavasti luotettavampia tulok-

sia lämmöntuonnin arvioimisessa mittaustarkkuuden rajoissa. Mittaustulosten epätarkkuu-

teen vaikuttaa käytettyjen mittausmenetelmien mittaustaajuus ja reagointinopeus. Koekap-

paleiden valmistuksen laserhitsausprosessi on todella nopea ja kestää ainoastaan 1,2 sekun-

tia. Mittadatasta voidaan nähdä, ettei lämpötila-anturit ehdi reagoida tähän nopeaan lämpö-

tilan muutokseen, joten suurimman hetkellisen lämpötilan arvoa koekappaleen päällä ei 

voida pitää kovin luotettavana. Flir lämpökamera reagoi paremmin nopeaan lämmön nou-

suun, mutta tarkkojen tulosten saamiseksi sen harva päivitystaajuus asetti haasteita suurim-

man yläpuolen lämpötilan selvittämiselle niiden nopeiden muutosten myötä. Flir kameran 

käytössä haasteita asetti myös pintojen emissiivisyyden määritys, käsittelemättömän pinnan 

emissiivisyyden ollessa 0,09, kun puolestaan hitsatun sauman emissiivisyys luku on arviolta 

0,95.  
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Kuitenkin hitsauksen asettamat lämpötilan raja-arvot koskevat eristeen pintaa ja sen suurinta 

lämpötilaa, joten liitoksen alapuolen lämpötiloja voidaan pitää merkittävämpinä arvoina. 

Alapuolen lämmön nousu aiheutuu lämmönjohtumisesta alapinnalle, jonka myötä voidaan 

siltä mitattuja arvoja pitää luotettavina. Koekappaleiden hitsauksesta kerättyä lämpötiladataa 

ei kuitenkaan voida suoraan käyttää vertailuun, koska todellisen terminaalin lämpötilan 

muutos on koekappaleita huomattavasti korkeampi sen pienemmän tilavuuden myötä mää-

räytyvän pienemmän lämpökapasiteetin johdosta. Todellisen kennon hitsauksessa terminaa-

lin johtuva energia voidaan määrittää laskennallisesti hitsaamisessa käytetyn hitsausenergian 

ja koekappaleen lämpötilamuutosten avulla. Todellisen terminaalin lämpötilanmuutos mää-

ritettiin käyttämällä aikaisemmin esiteltyjä yhtälöitä 9 – 11.  

 

Taulukosta 21 voidaan nähdä, että eri muotojen välinen hitsaukseen käytetty energia on lä-

hes sama. Hitsin muodolla ei tällöin tulisikaan olla merkittävää vaikutusta hitsin lämpötilan 

nousuun, sillä hitsit hitsattiin samoilla hitsausparametreilla ja hitsien pinta-alan ollessa lähes 

identtinen tulisi myös hitsaukseen käytettävä energia olla sama. Koska terminaalin alapinnan 

lämpötilan muutos aiheutuu ainoastaan siihen johtuvasta lämmöstä, voidaan mittausvirheen 

rajoissa siis todeta terminaalin alapinnan lämpötilanmuutoksen olevan riippumaton hitsin 

muodosta. Kokeiden perusteella voidaan arvioida terminaalin alapinnalle johtuvan energian 

osuudeksi noin 16-22 %.  

 

Taulukko 21. Terminaaliin johtuva energia  

 

 

Koehitsausten perusteella määritetyn terminaalin alapintaan johtuneen energian avulla voi-

daan muodostaa approksimaatio todellisen terminaalin lämpötilan muutoksesta myös aikai-

semmin esitetyillä yhtälöillä. Taulukosta 22 voidaan nähdä laskennalliset lämpötilan muu-

toksen arvot todelliselle terminaalille. 
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Taulukko 22. Terminaalin lämpötilanmuutos  

 

 

Terminaalin alapinnan todellisen suurimman lämpötilan vaihteluväliksi jää siis  noin 79 – 

95 oC astetta, jos otetaan mittausvirhe huomioon sekä oletetaan, että hitsattavien kappaleiden 

alkulämpötila on aikaisemmin absorptiokertoimen laskennassa käytetty 20 oC astetta. Aikai-

semmin asetetut raja-arvo alapinnan suurimmalle lämpötilalle oli 90 - 130 oC astetta, joten 

työssä asetetun suurimman lämpötilan arvossa liikutaan kriittisellä alueella eristeen muo-

donmuutosten suhteen.  

 

Hitsin muodolla ei siis ole vaikutusta terminaalin alapinnan lämpötilan muutokseen. Suori-

tetut hitsauskokeet myös vahvistavat tätä teoriaa, sillä koehitsauksissa terminaalin alapuoli-

sissa laskennallisissa lämpötiloissa ei ole mittaustarkkuuden rajoissa juurikaan eroa. Jos tar-

kastellaan koekappaleen yläpinnan lämpötiloja, voidaan kuitenkin huomata selvä ero muo-

tojen välillä, tuplaviiva-muodon lämpötila on merkittävästi korkeampi hitsaamisen jälkeen 

verrattuna pyöreään muotoon. Muotojen välinen lämpötilaero tasaantuu kuitenkin hyvin no-

peasti energian johtuessa kappaleeseen ja muotojen välillä ei juurikaan nähdä eroa enää 2 

sekuntia hitsauksen päättymisen jälkeen. Tuplaviivan lämpötila laskee alkuun nopeammin 

ja ero liitosmuotojen yläpinnan välillä johtuu hitsien muodosta. Tuplaviiva-hitsissä kohdis-

tetaan enemmän energiaa pienemmälle alueelle, mikä aiheuttaa suuremman paikallisen läm-

pötila piikin. Koekappaleiden valmistuksessa ei myöskään voida simuloida itse kennon vai-

kutusta lämmön johtumiseen, sillä todellisessa terminaalin ja virtakiskon välisessä liitok-

sessa johtuu energiaa myös kennon runkoon. 

 

Varsinaiselle kennolle tehdyistä hitsauskokeista voitiin saada parempi kuva todellisesta läm-

pötilan johtumisesta. Runkoon johtuvan lämpötilan data ei ole muihin kokeisiin vertailukel-

poista, mutta kokeiden perusteella voidaan nähdä, että lämpöä johtuu paljon myös kennon 

runkoon, joka vähentää todellisessa virtakiskoliitoksessa terminaaliin johtuvaa energiaa. 

Kennon hitsaamisesta mitatuissa lämpötila-arvoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon optisen 
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kameran epätarkkuus kennon sisäpuolen heijastavilla pinnoilla. Terminaalin eristeellä voi-

tiin kuitenkin todistaa luotettavasti, ettei sisäiset lämpötilat aiheuta muodonmuutoksia eris-

teessä, jonka perusteella voidaan todeta työssä tutkitun kennon runkoon kiinnitetyn termi-

naalin lämpötilojen pysyneen sallittujen arvojen rajoissa. Kennon rungosta eristetyn termi-

naalin muodonmuutoksia varten tulisi suorittaa lisää hitsaustutkimuksia, jotta voidaan var-

mistua lämmöntuonnista myös eristettyyn terminaalityyppiin, missä lämpö ei pääse johtu-

maan kennon runkoon yhtä paljon. 

 

6.2 Mitoitus 

Mitoitus aloitettiin määrittämällä eri liitosmuodoilta vaaditut pinta-alat komponenttimene-

telmällä. Tämä ei ole paras metodi optimaalisen muodon löytämiseen, mutta sen avulla voi-

tiin vertailla jo taustatutkimuksen perusteella määritettyjä liitosmuotoja. Osahitseille vaadi-

tun pinta-alan perusteella voitiin myös tunnistaa kuormaa kantavat osat liitoksissa ja paran-

taa liitosten muotoilua asemoimalla hitsin osat suuremman pinta-alan vaatineille alueille. 

Staattisella mitoituksessa opittiin jo paljon suunniteltavasta liitoksesta ja voitiin tehdä en-

simmäisiä kehitysasteita paremman liitoksen löytämiseksi. Merkittävin havainto oli moni-

osaisten hitsien tukireaktiot ja kaksiosaisen hitsin toisen puolen merkitys liitoksen kestävyy-

delle. Alun perin kaksiosaisella liitoksella haettiin lisävarmuutta, mutta staattisessa mitoi-

tuksessa voitiin jo huomata, että sen avulla voitiin vaikuttaa paljon hitsin eri osille syntyviin 

rasituksiin ja jännityskeskittymiin. Myöhemmissä FE-simulaatioissa voitiin vielä vahvistaa 

nämä havainnot, sillä esimerkiksi tuplaviivassa sekä optimoidussa hitsissä pienempi kah-

desta hitsistä toimi tukireaktiona isommalle hitsille parantaen niiden kuormankantokykyä. 

Kuvassa 79 on korostettuna tukireaktiot punaisella ympyrällä. 
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Kuva 79. Tukireaktiot, korostettuna punaisella ympyrällä 

 

Staattisen mitoituksen perusteella muodostetuille  muodoille tehtiin rakenteellisen jännityk-

sen väsymisanalyysit, joissa tutkittiin suurimpia jännityksiä liitosten lähialueilla FE-analy-

sointia hyödyntäen. Rakenteellisen jännityksen menetelmä ei ole tarkin laskutapa väsymisen 

laskentaan, kuitenkin se on työmäärältään merkittävästi kevyempi verrattuna esimerkiksi 

murtumismekaniikan tai 4R-menetelmän laskutapoihin. Tutkittava liitoksen yksinkertaisuus 

puhuu myös rakenteellisen jännitysmenetelmän puolesta, sillä tarkempien väsymisanaly-

sointimenetelmien käytöllä ei välttämättä saada merkittävästi tarkempaa mittadataa yksin-

kertaisilla muodoilla. ENS-menetelmällä voitaisiin saavuttaa tarkempia tuloksia tekemällä 

pieniä muutoksia malleihin ja se on hyvä tarkastelumenetelmä erityisesti juurenpuolen vä-

symisen tapauksissa. Tarkemmassa muotojen analysoinnissa on jäljellä enää kaksi simuloi-

tavaa muotoa, jolloin tarkempien menetelmien käyttö olisi perustellumpaa, mutta liitoksessa 

käytettyjen materiaalien myötä voidaan sulkea myös muut menetelmät pois, sillä liitoksen 

analysointi tarkemmilla 4R- ja paikallisen venymän menetelmillä edellyttäisi materiaalikoh-

taisten arvojen tarkempaa tutkimusta. Tämän myötä päädyttiin myös tarkemmat analyysit 

tekemään rakenteellisen jännityksen menetelmällä. Tarkemmassa simuloinnissa oli kuiten-

kin ainoastaan kaksi liitosta, jolloin itse simulaatiomalleista voitiin tehdä tarkemmat parem-

pien tulosten saavuttamiseksi. 
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Rikkovana aineenkoesttuksen jälkeen suoritetulla tarkemmassa simuloinnissa voitiin huo-

mata, ettei tarkempien simulaatiomallien tulokset eroa juurikaan yksinkertaistetusta liitok-

sen mallinnuksesta. Huomattavin ero on jännitysten tasaisempi jakaantuminen virtakiskolle 

ja tämän myötä laskeneet suurimmat jännityksen arvot. Lineaarisessa mallinnuksessa voitai-

siin kuitenkin nähdä merkittävämpiä eroja, jos virtakiskoliitokseen kohdistuvat jännitykset 

pysyisivät heikoimman perusmateriaalin myötölujuuden alapuolella. Epälineaarisessa mal-

linnuksessa otetaankin huomioon materiaalin plastiset muodonmuutokset, jotka aiheuttavat 

jännitysten uudelleenjakautumisen perusmateriaalissa. Tämä voidaan nähdä myös virtakis-

kon suurimmista jännityksistä, mitkä jäävät juuri virtakiskon perusmateriaalin myötölujuu-

den alapuolelle.  

 

6.3 Rikkova aineenkoestus 

Ensimmäisenä suoritetuissa hitsin makro- ja mikrohie kokeissa voitiin huomata hitsatun lii-

toksen poikkileikkauksen muuttuneen alun mitoituksessa oletetusta muodosta. Yhtenä syynä 

tähän voidaan pitää hitsauslaitteistojen keskinäisiä eroavaisuuksia. Molemmissa kohdeyri-

tyksen ja koekappaleet valmistaneen yrityksen laserhitsauslaitteissa resonaattorista optii-

kalle kuidun läpi johdetun säteen halkaisija on kuidun päässä noin 30 μm. Ero laitteistojen 

välillä syntyy laitteiston optiikassa. Koekappaleiden valmistuksessa käytetty Arges Elephant 

3D.n optiikkassa perinteisestä laserskannerista poiketen lasersäde fokusoidaan ennen oski-

loivia skanneri peilejä. Tämä aiheuttaa säteen halkaisijan optiseksi suurennuskertoimeksi 

3.9, jolloin lopullinen säteen halkaisija työkappaleen pinnalla on 117 μm. Puolestaan koh-

deyrityksessä käytettävässä perinteisen rakenteen omaava Trumpf  PFO 33-2, missä laser-

säde fokusoidaan vasta oskiloivien peilien jälkeen, jolloin saavutetaan noin 85 μm säteen 

halkaisija työkappaleen pinnalla. 

 

Hitsaus parametreilla voidaan myös vaikuttaa syntyvän hitsin muotoon, sillä lämmöntuonnin 

pysyessä vakiona pysyy myös sulan aineksen määrä vakiona, mutta teholla, nopeudella ja 

säteen halkaisijalla työkappaleen pinnassa voidaan vaikuttaa sulan aineksen muotoon. Jos 

tehoa kasvatetaan, tulee hitsausaikaa lyhentää kasvattamalla hitsausnopeutta. Tällöin hitsistä 

saadaan kapeampi ja syvempi. Puolestaan vähentämällä tehoa ja kasvattamalla hitsaus aikaa 

saavutetaan pienemmän tunkeuman hitsi, joka on leveämpi. Polttopisteen halkaisija työkap-

paleen pinnalla vaikuttaa myös syntyvään railonmuotoon, sillä pienemmällä säteen 
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polttopisteen halkaisijalla energia keskittyy pienemmälle alueelle, jolloin saadaan kapeampi 

ja syvempi hitsin muoto. Kuvassa 80 havainnollistetaan tätä ilmiötä. (Pekkarinen VI 

2019)(Amada 2016) 

 

 

Kuva 80. Hitsin muodon muutos, kun lämmöntuonti pysyy vakiona 

 

Kasvanut hitsin liitospinnan leveys ei kuitenkaan selittänyt kokonaan virtakiskoliitoksen 

kasvanutta kuormankantokykyä. Koekappaleiden vetokokeiden tulosten perusteella määri-

tettiin hitsin murtolujuus, jonka huomattiin kasvaneen merkittävästi. Molemmat liitoksessa 

käytetyt materiaalit ovat muokkauslujittuvia ja niiden ominaisuudet paranevat, kun materi-

aalia esimerkiksi valssataan. Muokkauslujittuvia materiaaleja hitsattaessa muokkauslujituk-

sella saavutetut ominaisuudet katoavat ja materiaali ominaisuudet muuttuvat hehkutettua 

materiaalia vastaaviksi. Työssä käytetyistä materiaaleista virtakisko on jo valmiiksi hei-

koimmassa kuumahehkutetussa muodossa, eikä sen murtolujuudessa nähdä juurikaan muu-

tosta hitsauksen myötä, mutta terminaalissa käytetty materiaali heikkenee vastaamaan ky-

seisen materiaalin heikointa muotoa hehkutettua EN AW 5754-O alumiinia. Hitsausliitoksen 

murtolujuus on kuitenkin kasvanut liitoksessa käytettävien materiaalien keskinäisen seostu-

misen myötä ja hitsin materiaali ei ole kumpaakaan perusmateriaalia, vaan se on seostunut 

hybridi terminaalin ja virtakiskon materiaalista. Terminaalin hehkutetun materiaalin murto-

lujuus on noin 210 MPa ja virtakiskon puolestaan 76 MPa. Hitsin laskennallinen murtolujuus 

oli noin 106 MPa. Materiaalin murtoluujuden kasvuun voi vaikuttaa myös hitsauksessa syn-

tyvä epäsäännöllinen mikrorakenne jossa dislokaatiot vahistavat materiaalia. Tämän teoria 

vahvistus vaatisi kuitenkin tarkempia jatkotutkimuksia, joita ei tässä työssä päädytty suorit-

tamaan. (TTY 2005)(Pekkarinen VI 2019)(Makeitfrom 2019)(Pereira & al 2018) 
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Vaikka visuaalisessa tarkastuksessa ei voitu huomata merkittäviä eroja liitosten välillä, hit-

sin hiekokeissa huomattiin kuitenkin merkittäviä hitsausvirheitä ilman suojakaasua hitsa-

tuissa koekappaleissa. Näissä koekappaleissa oli havaittavissa merkittävää huokoisuutta 

pienten ja isojen huokosten muodossa. Verrattaessa huokosten määrää aikaisemmin määri-

teltyihin laadun asettamiin raja-arvoihin voitiin ilman suojakaasuahitsatut koekappaleet sul-

kea pois vertailusta. Myös suojakaasulla hitsatuissa koekappaleissa voitiin huomata huokoi-

suutta, mutta huokoset olivat pääsääntöisesti pieniä ja niiden määrä tai koko pysyi asetettu-

jen laatustandardien rajoissa. Alumiinihitsauksessa hitsin huokoisuus onkin tyypillinen il-

miö, joka johtuu vedyn hyvästä liukoisuudesta sulaan alumiiniin, mutta alumiinin jähmetty-

essä se luovuttaa vedyn synnyttäen huokoisia. Hitsin huokoisuutta voidaan vähentää hitsaus-

nopeuden kasvattamisella tai pulssitetulla hitsausvirralla.  Työssä tehdyissä koehitsauksissa 

myös kaasunvirtauksen sen suunnan ja kaasukupin muotoilulla voidaan myös parantaa hit-

sauksen laatua. Hitseissä havaittujen virheiden perusteella voidaan todeta hiekokeiden ole-

van välttämättömiä uutta virtakiskoliitosta suunniteltaessa, jotta voidaan varmistua hitsaus-

prosessin laadusta. (Katayama 2013)(Bhadha 2007) 

 

6.3.1 Staattiset vetokokeet 

Staattisissa vetokokeissa voitiin todeta, että pyöreän hitsin muodon staattisen kuormankan-

tokyky oli parempi kuin tuplaviiva-muodon. Tuplaviiva-muodon heikompaan staattisen 

kuormankantokykyyn vaikutti hitsiin syntyneet huokoset, jotka vähensivät tehollisen hitsin 

pinta-alaa sekä toimivat alkuhalkeamina hitsin murtumiselle. Kuitenkin yksi tuplaviiva-lii-

toksista kesti lähes yhtä suuren kuorman kun kestävin pyöreä hitsi, joten tuplaviiva-muodol-

lakin voidaan saavuttaa hyvä liitoksen staattisen kuorman kantokyky.  

 

Sekä terminaalin että virtakiskon materiaalit ovat myös muokkauslujittuvia materiaaleja, 

joissa muodonmuutos aiheuttaa dislokaatioiden määrän kasvua. Tällöin materiaalin uudet ja 

vanhat dislokaatiot toimivat keskenään liukuesteinä, estäen muodonmuutoksia materiaa-

lissa. Voima-venymä käyriä tarkasteltaessa muokkauslujittuminen voidaan huomata pienenä 

tasavenymänä. Muokkauslujittuessaan materiaalin lujuus kasvaa ja sitkeys laskee, jonka 

myötä materiaalin myötövenymä pienenee eikä se salli yhtä suuria plastisia muodonmuu-

toksia. Tämän myötä liitosten tasavenymä jää hyvin pieneksi, eli liitokset saavuttavat hyvin 

nopeasti suurimman kuormankantokykynsä, jonka jälkeen alkaa materiaali kuroutua liitok-

sen pettämiseen asti. Toinen alumiinille tyypillinen ominaisuus on häilyvä myötöraja, joka 
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on lähes näkymätön kuvaajia tutkittaessa. Kun kuvaajat skaalataan suuremmiksi, voidaan 

nähdä aivan pieni notkahdus voima-venymäkäyrässä noin 700-900 N rasitusvoiman koh-

dalla.Nämä ilmiöt voidaan nähdä kuvaajassa 81, missä tutkitaan tuplaviiva-liitos numero 80 

voima-venymä käyrää. (Nevalainen 1979)(TTY (II) 2005)(Katayama 2013) 

 

 

Kuva 81. Tuplaviiva-liitos 80 voima-venymä käyrän tarkastelu 

 

Kuvaajassa 82 vertaillaan muotojen välistä keskiarvoistettua staattista kuormankantokykyä 

sekä virtakiskon perusmateriaalin kuormankantokykyä. Kuvaajasta nähdään selvästi tupla-

viiva-muodon sallimat pienemmät muodonmuutokset sekä pienempi kuormankantokyky. 

Vertailtaessa hitsin ja perusmateriaalin kuormankantokykyä voidaan huomata myös selvästi 

hitsatun liitoksen sallivan pienemmät plastiset muodonmuutokset, verrattuna perusmateriaa-

liin.  
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Kuva 82. Vertailu eri liitosten keskiarvoistetun staattisen kuormankantokyvyn ja virtakiskon 

kantokyvyn välillä 

 

Staattisten vetokokeiden perusteella voidaan todeta, että tuplaviiva-liitoksen staattinen kuor-

mankantokyky on noin 6,5% pienempi kuin pyöreän liitoksen. Kuormankantokyvyn ero on 

selitettävissä tuplaviiva-liitoksen huokoisuudella, joka vähentää tehollista hitsin pinta-alaa 

sekä huokoiset toimivat alkuhalkeamina liitokselle.  

 

6.3.2 Väsyttävät vetokokeet 

Väsyttävissä vetokokeissa voitiin huomata merkittäviä eroja eri liitosmuotojen väsymiskes-

tävyydessä. Kokeissa muodot eivät kuitenkaan ole täysin verrattavissa keskenään, sillä tup-

laviivamuodon koekappaleessa huomattiin merkittäviä hitsausvirheitä vierekkäisissä hit-

seissä ja niiden yhteisessä sula-alueessa. Hitsausvirheet ilmenivät huokoisuutena sisem-

mässä hitsissä. Nämä huokoset toimivat väsyttävässä kokeessa jännityskeskittyminä, jotka 

johtivat koekappaleen ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Tuplaviivaliitoksen huokoset syn-

tyivät mitä todennäköisemmin kahden hitsaussauman välisestä liian pienestä etäisyydestä, 

sillä hiekokeissa voitiin nähdä, että liitokset yhdistyivät sula-alueelta, jolloin hitsauksen 
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aikana hitsin materiaali on kauemmin sulassa muodossa ja sulan aineksen liikkuessa hitsissä 

pääsee vety imeytymään sulaan ainekseen. 

 

Tuloksista voitiin myös huomata, että liitokseen syntyvien jännitysten laskiessa myös liitos-

ten välinen ero väsymiskestävyydessä pieneni. Suurimmalla voimanvaihteluvälillä liitosten 

välisessä kantokyvyssä oli 13 kertainen ero pyöreän liitosmuodon hyväksi, mutta tämä ero 

pieneni pienimmän voimanvaihteluvälin vajaaseen 3 kertaiseen eroon pyöreän liitosmuodon 

eduksi. Tuplaviivaliitoksessa esiintyneiden virheiden myötä voidaan todeta, että väsytysko-

keista kerätyillä väsymiskestävyyden arvoilla pyöreälle hitsille on enemmän painoarvoa 

kuin vertailtaessa todellista väsymiskestävyyttä ja simuloituja väsymiskestävyyden tuloksia. 

Kuitenkin myös tuplaviivahitsistä opittiin hitsien välisen liian pienen etäisyyden aiheuttavan 

huokosia hitsissä ja tuplaviivahitsi voisi sallia suuremman väsyttävän kuorman kantokyvyn, 

jos vierekkäisten hitsien välillä on suurempi välimatka. 

 

6.4 Simulaatiot 

Työssä suoritettiin kolmenlaisia eri simulaatioita, jotka aloitettiin yksinkertaistetuilla lineaa-

risilla simulaatioilla. Alkuperäiset simulaatiot tehtiin oletetulle liitos koolle, jonka myötä 

myös jännitykset jäivät merkittävästi matalammiksi kuin myöhemmissä simulaatioissa. Hit-

sausliitoksen leveyden kasvun myötä tuli kuitenkin rasituskokeita muuttaa, jotta saatiin luo-

tettavampia tuloksia liitoksen kestolle.  

 

Tarkempien simulaatiomallien lähtökohtana oli toistaa rasituskokeiden kokeet simuloin-

nissa. Kuitenkin rasituskokeissa käytetyillä voimilla epälineaaristen simulaatioiden las-

kenta-ajat kasvoivat viimeisille iteraatioille erittäin suuriksi, mikä johti ensimmäisten simu-

laatioiden epäonnistumiseen. Koska simulaatiomallin elementtikoon suurentaminen olisi 

johtanut epätarkempiin tuloksiin ja materiaalimallin muuttaminen olisi puolestaan vääristä-

nyt tuloksia, päädyttiin suorittamaan simulaatiot 80% voimilla, jolloin plastiset muodon-

muutokset jäivät myös pienemmiksi. Jotta tuloksia voitiin verrata keskenään päätettiin suo-

rittaa lisäsimulaatioita myös 60% voimalla, jolloin simulaatiotuloksia voitiin verrata parem-

min rasituskokeiden tuloksiin.  
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Vertailtaessa lineaarista ja epälineaarista simulaatiomallia on tuloksissa nähtävissä selvä ero. 

Lineaarisissa malleissa jännitykset kasvavat suuremmiksi, koska malli ei salli muodonmuu-

toksia koekappaleissa.  

 

6.4.1 Vertailu laskennan, simulaation ja rikkovan aineenkoestuksen välillä 

Koska simulaatiomalleja ei voitu suorittaa täydellä kuormituksella, ei myöskään rasitusko-

keiden tuloksia voida suoraan verrata simulaatiotuloksiin. Vertailun mahdollistamiseksi 

muodostettiin jännitysvaihteluiden ja kestoiän välinen (S-N) kuvaaja, johon sijoitettiin kaik-

kien eri menetelmien tulokset, jolloin voidaan paremmin vertailla tuloksia keskenään. Vä-

sytyskokeiden tuloksista muodostettiin S-N kuvaajalle käyrä määrittämällä yhtälön 17 

avulla laskennallinen jännitys liitoksessa. Muodostettu väsymiskokeiden S-N kuvaaja antaa 

kuitenkin ainoastaan approksimaation, sillä tarkkojen arvojen saavuttamiseksi tulisi koekap-

paleisiin syntyviä jännityksiä mitata vetokokeiden aikana. Koekappaleen liitostyypin joh-

dosta tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, joten jännitysten laskennallinen määritys oli vält-

tämätöntä. S-N käyrän tarkkamääritys alumiiniselle liitokselle voidaan suorittaa standardissa 

SFS-EN 1999-1-3 esitetyllä tavalla. Suorittamalla lisäkokeita ja simulaatioita voidaan pa-

remmin varmistua vastaako muodostettu teoria kokeista kerättyjä tuloksia. 

 

Kuvaajassa 83 nähtävässä S-N käyrässä voidaan nähdä väsytyskokeiden muodostamat ku-

vaajat sekä simulaatiomallien tulokset. Vertailun mahdollistamiseksi on molemmille tulok-

sille piirretty approksimoivat suorat, joiden avulla voidaan vertailla eri metodien liitoksen 

kestoa. Kuvaajasta voidaan huomata, että simulaatiokokeiden tulosten muodostama suora 

on rasituskokeiden tulosten alapuolelle, jolloin todellisuudessa koekappaleet kestävät tietyn 

syklimäärän suuremmilla jännityksillä. Rakenteellisella menetelmällä simulaatiomalleista 

määritetyt kestoiät kuitenkin ottavat huomioon käytetyn 1,15 varmuuskertoimen. Jos tämä 

varmuuskerroin asetetaan arvoon 1, sijoittuvat myös simulaatiomallien tulokset lähemmäksi 

väsytyskokeista approksimoitua käyrää. Työssä tehdyn tutkimustyön nojalla voidaan todeta 

kokeiden vaurioiden esiintyneen simulaatioissa havaituilla jännityskeskittymien alueilla ja 

vauriot vastasivat oletuksia. 
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Kuva 83. Muodostettu approksimoitu S-N käyrä liitoksille. 

 

Taulukossa 23 on myös esiteltynä väsymiskestävyyden tarkat arvot eri mitoitusmenetel-

mille. Tuloksista voidaan todeta, ettei nimellisen jännitysmenetelmän mitoitusmenetelmä 

ole luotettava tämän tyyppisen liitoksen mitoitukseen. 

 

Taulukko 23. Terminaaliin johtuva energia  

 

 

Jos otetaan huomioon varmuuskerroin rakenteellisen jännitysmenetelmän tuloksissa, voi-

daan todeta epälineaaristen mallien vastaavan vetokokeiden tuloksia, jonka myötä tätä las-

kentamenetelmää voidaan pitää luotettavana virtakiskon mitoitusmenetelmänä.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ajoneuvoakkukennon laserhitsatunliitoksen mitoitus sisältää sisällään useita eri työvaiheita 

ja muuttujia. Taustatutkimuksen aikana huomattiinkin, että virtakiskoliitoksen mitoituksesta 

on kuitenkin saatavilla hyvin vähän aikaisempaa julkista tutkimustietoa, joten työssä tehty 

liitoksen mitoitus suoritettiin työn tekijän omasta taustatutkimuksesta kerättyjen menetel-

mien perusteella. Vähäisen saatavilla olevan aikaisemman tutkimuksen johdosta oli myös 

työn aihe rajattu sen alussa varsin löyhästi, mutta työn edetessä voitiin tehdä useita rajauksia 

työn aiheen tarkentamiseksi. Lopulta työssä keskityttiin juuri laserhitsatun alumiinisen vir-

takiskoliitoksen optimointiin.  

 

Alkuperäinen liitoksen mitoitus suunniteltiin kennovalmistajien antamien lähtöarvojen pe-

rusteella, mutta koekappaleiden valmistuksen yhteydessä huomattiin hitsien mittojen kasva-

neen taustatutkimuksen perusteella määritetyistä arvoista. Lopullisten simulaatioiden ja ra-

situskokeiden vertailemiseksi tuli suorittaa tarkempaa simulointia kokeista kerätyn tiedon 

perusteella. Työn päätavoitteena oli kuitenkin tutkia muotojen välisiä eroja sekä verifioida 

erilaisia laskutapoja virtakiskon ja terminaalin välisen liitoksen muodostamiselle. Suhteut-

tamalla laskennan voimat ja hitsien pinta-alat vastaamaan toteutunutta hitsiliitosta voitiin 

vertailla eri laskutapojen luotettavuutta virtakiskoliitoksen saumakehitsin mitoitukselle. Si-

muloinnin ja laskennan perusteella voidaan todeta, että liitoksen väsymiskestoiän määrittä-

miseksi luotettavin mitoitus menetelmä on rakenteellisen jännityksen menetelmä, missä hyö-

dynnettiin epälineaarista mitoitusta. Nimellisellä jännitysmenetelmällä voidaan ainoastaan 

saavuttaa karkea arvio liitoksen kestoiästä, koska se ei ota huomioon liitosmuodon vaiku-

tusta syntyviin jännityksiin. Nimellisellä jännitysmenetelmällä on myös hyvin haastavaa 

määrittää momentin vaikutus liitoksen kestoikään. Liitoksen tarkemmassa simuloinnissa tu-

lisi myös tutkia ENS-menetelmän käyttöä ja vertailla saadaanko sillä merkittäviä etuja ra-

kenteelliseen menetelmään verrattuna. 

 

Rakenteellisella jännitysmenetelmällä voidaan hyödyntää FE-simulointia, jolloin liitokseen 

syntyvien jännitysten tarkempi määritys on mahdollista. Tämän myötä myös liitosmuotojen 

vertailu on mahdollista ja voidaan saada konkreettisia tuloksia liitosmuotojen välillä. Työn 

tapauksessa kasvanutta hitsausliitoksen pinta-alaa kompensoitiin kasvattamalla liitokseen 

kohdistettavia voimia, jonka myötä rasituskokeisiin syntyi epätarkkuutta kiinnityspisteiden 
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vaurioiden myötä. Varsinaisten rasituskokeiden tuloksiin vaikutti myös tuplaviivaliitoksessa 

syntyneet huokoset, jotka heikensivät merkittävästi liitoksen kantokykyä. Tarkemmalla lii-

toksen simuloinnilla voitiin kuitenkin sulkea kiinnityspisteiden muodonmuutosten ja huo-

koisuuden aiheuttamat erot liitosmuotojen välillä ja simuloinnin tuloksilla saavutettiin luo-

tettavampi vertailu liitosmuotojen välillä. Tarkemmassa simuloinnissa voitiin myös nähdä 

eri simulaatio menetelmien erojen vaikutus tuloksiin, jonka myötä voitiin todeta epälineaa-

risen simulaatiomallin soveltuvan parhaiten työn mitoitustapaukseen, jossa syntyvät jänni-

tykset aiheuttavat plastisia muodonmuutoksia liitoksessa.  

 

Vaikka koekappaleiden hitsausliitokset eivät vastanneet alkuperäisessä laskennassa käytet-

tyjä arvoja, voidaan koekappaleiden valmistuksesta kerätyllä tiedolla mitoittaa jatkossa uu-

sia virtakiskoliitoksia. Hitsin liitospinnan leveyden kasvu pienentää vaaditun virtakisko lii-

toksen pituutta, alentaen lämmöntuontia. Jos mitoitettava terminaali sallii suuremmat voi-

mat, voidaan myös suuremman hitsin liitospinnan leveyden myötä saavuttaa parempi liitok-

sen sähkönjohtavuus. Koehitsauksista kerätyn tiedon perusteella voidaan todeta, ettei hitsin 

muodolla ole merkittävää vaikutusta terminaaliin johtuvaan lämpöön, vaan lämmöntuonti 

terminaaliin määräytyy hitsaus parametrien ja hitsin pinta-alan mukaan. Lämmöntuonnin 

laskennallisen määrityksen ollessa haastavaa ja epätarkkaa voidaan työssä tehtyjen mittaus-

ten perusteella muodosta approksimaatioita lämmöntuonnille. Koska lämmöntuonti määräy-

tyy käytettyjen hitsausparametrien perusteella, on suositeltavaa, että jokaiselle erilaiselle 

suunnitellulle hitsille tehdään koehitsauksia tarkemman lämmöntuonnin määrittämiseksi. 

Myös tarkempi lämmöntuonnin raja-arvojen määritys kennon eri osille voi helpottaa virta-

kiskoliitosten suunnittelua tulevaisuudessa. 

 

Liitosmuodon valinnassa on kuitenkin otettava huomioon tehtävän liitoksen luonne ja käyt-

tökohde. Sarjatuotannossa hitsien valmistus määrä nousee hyvin suureksi ja pienemmällä 

hitsien välisellä laatu vaihtelulla saavutetaan huomattavasti luotettavampi liitos. Vaikka hit-

sin mitat kasvoivat valmistuksen yhteydessä pysyi lämmöntuonti asetetuissa rajoissa, joten 

hitsi on valmistusteknillisesti mahdollinen tehdä. Hitsin kuormankantokyky on kuitenkin 

merkittävästi suurempi kuin kennon runko, joten vikatilanteessa kennon runko vaurioituisi 

ennen hitsausliitoksen pettämistä. Kun otetaan huomioon kaikki mitoituksessa ja koekappa-

leiden valmistuksessa havaitut ilmiöt ja tekijät, voidaan tämän työn mitoitustapaukselle to-

deta pyöreän liitosmuodon soveltuvan parhaiten suursarjatuotannon tarpeisiin. Tällä 
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liitosmuodolla voidaan saavuttaa toistettava tasalaatuinen liitosmuoto, joka kestää sille ase-

tetut vaatimukset.  

 

7.1 Virtakiskoliitoksen jatkokehitys 

Työn aikana tehtyjen rajauksien myötä kattaa työ ainoastaan yhden osan kahden kennon 

välisen luotettavan liitoksen suunnittelusta. Hitsatun liitoksen lisäksi tulisi vielä tehdä jatko-

tutkimusta virtakiskon muodosta ja sen vaikutuksista liitoksen kestävyyteen, sitä rasittaviin 

voimiin sekä myös liitoksen virranjohtavuutta ja käytön aikaisia rasitustiloja tulisi tutkia li-

sää. Virtakiskon muotoilulla voidaan vaikuttaa paljon liitoksen kohdistuviin voimiin ja op-

timaalisella virtakiskolla voidaan minimoida liitokseen kohdistuvat voimat, joka parantaa 

liitoksen väsymiskestävyyttä merkittävästi, mutta siirtää väsymistarkastelun tarpeen itse vir-

takiskolle. Myös lämmöntuonnin määrittäminen suoritettiin karkealla approksimaatiolla ja 

luotettavampi lämmöntuonnin arviointi vaatisi jatkotutkimusta laserhitsauksen energian 

abortoitumisesta hitsattaessa erilaisia materiaalipareja. 

 

Työssä tehty mitoitus perustui erään kennovalmistajan ilmoittamiin terminaalin sallimiin 

suurimpiin rasituksiin, mutta tutkimalla virtakiskoon kennojen laajenemisesta ja lämpötila-

muutoksista syntyviä todellisia rasituksia voitaisiin muodostaa huomattavasti tarkempi mi-

toitusympäristö liitoksen suunnittelulle. Työssä ei myöskään otettu huomioon kokoonpanon 

toleransseja, jotka voivat aiheuttaa virtakiskon ja terminaalin välisen ilmavälin muutosta. 

Virtakiskoliitoksia ei myöskään aina tehdä ainoastaan alumiini-alumiini liitoksille, vaan vir-

takiskoina voidaan käyttää myös esimerkiksi pinnoitettuja alumiinisia virtakiskoja tai toi-

sesta metallista, kuten esimerkiksi kuparista valmistettuja virtakiskoja. Eräs taustatutkimuk-

sessa esiin noussut liitostyyppi oli myös monikerrosvirtakisko, jonka käyttö edellyttää eri-

laisia valmistusmenetelmiä ja materiaalipaksuuksia. Monikerrosvirtakiskon käytöllä saavu-

tetaan väsytyskestävyyden näkökulmasta etuja sekä sen avulla voidaan mahdollistaa suu-

remman virtakiskon poikkileikkauksen myötä matalamman resistanssin omaava virtakisko. 

Eristemateriaalien ominaisuuksista oli saatavilla myös hyvin vähän tietoa, joten eristemate-

riaalien tutkimisella sekä uusien eristemateriaalien tutkimisella voitaisiin mahdollistaa suu-

rempia hitsauksen aikaisia lämpötiloja. 

 

Työn aikana nousi myös erilaisia valmistusteknisiä vaihtoehtoja liitosten rasitusten opti-

mointiin. Eräänä ajatuksena oli akkukennojen varaustilan muuttaminen hitsauksen ajaksi, 
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jolloin voitaisiin optimoida kennon laajenemisen aiheuttamia jännityksiä, pienentämällä lii-

toksessa syntyviä huippujännityksiä tai jopa muuttaa terminaalin ja virtakiskon rakennetta 

siten, että virtakisko olisikin puristuksella käytön aikana ja siihen kohdistuvat kuormat pie-

nenisivät kennojen laajenemisen myötä.   
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