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Tämä kandidaatintyö on tehty LUT-Yliopistolle pohjustamaan mahdollista opetuskäyttöön 

tarkoitetun hitsaussimulaattorin hankintaa. Työn päätavoitteena on vertailla eri 

hitsaussimulaattoreiden kykyä ottaa huomioon erilaisia hitsaajan virheistä aiheutuvia 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Työssä on tutkittu myös näiden simulaattoreilla 

huomioon otettavien parametrien virheellisyydestä aiheutuvia hitsauksen 

laadunheikentymiä sekä alkuun annettu yleinen katsaus hitsauksen simulaatioon. 

 

Kandidaatintyö on toteutettu kokonaisuudessaan kirjallisuuskatsauksena. Yleiseen 

virtuaalihitsauksesta kertovaan osuuteen sekä kirjallisuusosaan koskien kaarihitsauksen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä, on käytetty lähteinä tieteellisiä artikkeleita, lehtiartikkeleita ja 

kirjoja. Hitsaussimulaattoreiden vertailuun on käytetty hyödyksi pääasiallisesti kaupallisia 

lähteitä sekä myös eri ammattiopistojen henkilökunnan haastatteluja. 

 

Työn päätulokset on koottu taulukoihin, joista voidaan vertailla eri valmistajien 

simulaattorimallien huomioon ottamat hitsausparametrit, -asennot ja -kappaleet. Ennen 

kyseisiä taulukoita kunkin valmistajan simulaattoreiden muista ominaisuuksista on kerrottu 

lyhyesti. Tulosten analysoinnissa avataan saatuja tuloksia sekä annetaan näkökulmaa 

simulaattoreiden valinnasta haluttujen ominaisuuksien ja käyttöympäristön mukaan. 

 

Analysoinnin perusteella voidaan todeta eri valmistajien hitsaussimulaattoreiden ottavan 

hitsauksen aikaisia hitsausparametrejä huomioon hyvin samankaltaisesti. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta kuitenkin simulaattoreista löytyvän muita merkittäviä eroja, 

joihin kannattaa tutustua ennen simulaattorin mahdollista hankintaa sekä miettiä tarpeellisia 

ominaisuuksia käyttötarkoituksen kannalta. 
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This bachelor´s thesis has been done for LUT University to pave the way for the possible 

acquisition of welding simulator for teaching use. The main goal of the thesis is to compare 

the ability of different welding simulators to take into account different factors affecting the 

quality of arc welding caused by welder´s errors. Thesis also examines the welding quality 

degradations caused by the inaccuracy of these parameters taken into account with the 

simulators, as well as the general overview of welding simulation given at beginning.  

 

The bachelor´s thesis has been carried out in its entirety as a literature review. Scientific 

articles, journal articles and books have been used as sources for the general section on 

virtual welding and the literature section on factors affecting the quality of arc welding. For 

the comparison of welding simulators, mainly commercial sources have been used, as well 

as interviews with the staff of various vocational collages. 

 

The main results of the thesis are summarized in tables, from which welding parameters, 

positions and workpieces taken into account by simulator models of different manufacturers 

can be compared. Prior to these tables, the other features of each manufacturer´s simulators 

are briefly described. In the analysis of the results, the obtained results are opened, and a 

perspective is given on the selection of simulators according to the desired properties and 

operating environment. 

 

Based on the analysis, it can be stated that welding simulators from different manufacturers 

take into account the welding parameters during welding very similarly. However, on the 

basis of the study, it can be stated that there are other significant differences in the simulators, 

which are worth getting acquainted with before the possible acquisition of the simulator, as 

well as thinking about the necessary features for the intended use. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Hitsauksen simuloinnin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä esimerkiksi 

oppilaitoksissa, yrityksissä ja muissa kohteissa, joissa opetetaan hitsausta. Virtuaalihitsaus 

lisää turvallisuutta hitsauksen opetteluun ja mahdollistaa omatoimisen opettelun myös 

aloittelijalle. Ympäristöystävällisyyden ollessa tärkeä asia nykyään, hitsauksen simuloinnin 

käyttö opetuksessa lisää niin ympäristöystävällisyyttä kuin myös taloudellisuutta. (Ahjopalo 

2015; Hanyang 2018, s.1-4; Kröger 2020; Laitinen 2020; Tervola 2010)  

 

1.1 Ongelma, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

LUT-Yliopistolle ollaan hankkimassa opetuskäyttöön soveltuvaa virtuaalihitsauslaitetta. 

Yliopistolla ei ole vielä paljoakaan tietoa opetustarkoitukseen käytettävistä 

virtuaalihitsauslaitteista. Tämän kandidaatintyön avulla halutaan saada kyseisistä laitteista 

lisätietoa ennen mahdollista laitteen hankintaa yliopiston käyttöön. Tutkimuskysymyksinä 

tässä kandidaatintyössä ovat: 

- Mitä eri virtuaalilaitteilla simuloitavia hitsaajan virheistä aiheutuvia 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä on ja kuinka nämä vaikuttavat 

hitsauksen laatuun? 

- Mitä eri virtuaalihitsauslaitteita on, miten nämä ottavat kaarihitsauksen 

laatuun vaikuttavat tekijät huomioon ja kuinka hyvin niiden antama palaute 

opettaa käyttäjää korjaamaan nämä hitsauksen suoritusvirheet? 

 

Tämän kandidaatintyön päätavoite on tunnistaa opetuskäyttöön tarkoitettuja 

virtuaalihitsauslaitteita sekä vertailla niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia 

opetuskäytössä. Työssä käydään läpi myös käsin hitsauksen virheitä ja niiden aiheuttamia 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä, mitä simulaattoreiden avulla pystytään 

havaitsemaan. 

 

1.2 Rajaukset 

Kandidaatintyö on rajattu käsittelemään hitsaajan virheitä ja niiden aiheuttamia 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä, joita hitsaussimulaattoreilla pystytään 

ottamaan huomioon sekä simulaattorin antaman palautteen avulla opettelemaan. Tässä 
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työssä keskitytään käsittelemään käsin hitsauksen MIG/MAG-, TIG- ja 

puikkohitsausprosesseja, koska nämä ovat yleisimpiä kaarihitsausprosesseja (Kemppi). 

MIG/MAG-prosessiin keskitytään kaikista eniten, sen suosion kasvaessa koko ajan ja ollessa 

jo eniten käytetyin prosessi esimerkiksi suomalaisissa yrityksissä sekä maailmanlaajuisesti 

nykyaikaisessa valmistusteollisuudessa (Chambers et al. 2012, s.45; De Meneses, Gomes, 

Scotti 2014, s.1388; O`Brien 2004, s.148-149; Tervola 2019). Työstä on rajattu pois 

robotisoidut kaarihitsausprosessit sekä kaarihitsausprosessit, joita ei pystytä simuloimaan 

kyseisillä hitsaussimulaattoreilla. Virtuaalihitsauksen osalta työstä on rajattu pois 

tietokoneelle sekä muille älylaitteille ladattavat virtuaalihitsausohjelmat. Tässä 

kandidaatintyössä on keskitytty tutkimaan fyysisiä opetuskäyttöön tarkoitettuja 

virtuaalihitsauslaitteita.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, käyttäen lähteinä kirjallisuutta ja 

aiheeseen liittyviä kaupallisia sekä tiedeyhteisön lähteitä. Kirjallisuusosat 

virtuaalihitsauksesta sekä hitsaajan virheiden aiheuttamista kaarihitsauksen laatuun 

vaikuttavista tekijöistä on toteutettu kirjallisuutta ja tiedeyhteisön lähteitä käyttäen. 

Hitsaussimulaattoreiden vertailu on toteutettu etsien tietoa pääosin kaupallisista lähteistä 

simulaattoreiden valmistajien sivuilta, koska tiedeyhteisön lähteitä aiheesta ei löydy. 

 

Työn alussa käydään läpi yleisesti virtuaalihitsauslaitteistoa ja sen tuomia etuja 

opetuskäytössä. Seuraavaksi selvitetään hitsaajan virheistä aiheutuvia kaarihitsauksen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä, joita simulaattorit pystyvät ottamaan huomioon, sekä näiden 

vaikutuksia hitsauksen laatuun. Tämän jälkeen verrataan eri ohjelmien kykyä ottaa 

huomioon hitsauksen virheiden aiheuttamia laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä ohjelmien 

antamaa palautetta näistä. 
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2 MENETELMÄT 

 

 

Työn alussa oleva yleisellä tasolla virtuaalihitsauksesta kertova osuus on toteutettu etsien 

tietoa virtuaalihitsauksesta ja sen eduista opetuskäytössä google-hakukoneella hakemalla 

suomeksi ja englanniksi, sekä scopus-tietokannasta hakemalla englanniksi käyttäen 

hakusanoja ”virtuaalihitsaus”, ”hitsaussimulaattori”, ”virtual welding” ja ”welding 

simulation”. Kyseisessä osassa on käytetty lähteinä myös eri ammattioppilaitosten 

henkilökunnan haastatteluja. Kirjallisuusosa hitsaajan virheiden aiheuttamista 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavista tekijöistä on toteutettu pääosin käyttäen 

Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihitsaus- sekä Welding handbook, welding processes part 

1 -kirjoja ja Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen Hitsaustekniikka-lehtien ja 

Hitsausuutiset-lehtien artikkeleita. Kyseiseen kirjallisuusosaan on haettu tietoa myös 

scopus-tietokannasta hakusanoilla ”welding spatter”, ”arc weld* parameters”, ”arc weld* 

travel angle”, ”weld arc lenght”, ”arc weld* polarity” ja ”arc weld* travel speed”. Tähän 

kirjallisuusosaan on hitsaussimulaattoreiden huomioon ottamien parametrien tutkimuksen 

aikana tarvittaessa lisätty tai siitä on poistettu hitsausparametrejä, joita yksikään käsitellyistä 

simulaattoreista ei pysty huomioimaan. 

 

Eri virtuaalihitsauslaitteiden vertailuun on käytetty laitteiden valmistajien verkkosivuja, 

koska tieteellisiä artikkeleita aiheesta ei tiedetä löytyvän, eikä näitä ole internetissä tai 

muissa lähteissä ainakaan vapaasti saatavilla. Laitteiden valmistajien verkkosivuja on pyritty 

tarkastelemaan kriittisellä näkökulmalla, koska verkkosivujen tarkoituksena on markkinoida 

kyseisiä laitteita. Verkkosivuja on etsitty googlesta hakusanoilla ”virtual welding” ja 

”welding simulator”. Kun näillä hakusanoilla löydettiin laitteiden valmistajia, hakemista 

jatkettiin valmistajakohtaisesti yhdistämällä edellisiin hakusanoihin laitteen valmistajan 

nimi sekä tutkimalla laitteiden valmistajien kotisivuja. Myös laitteiden valmistajien 

verkkosivuilta sekä valmistajien virallisten youtube-kanavien kautta löytyviä videoita on 

käytetty hyödyksi tiedon etsimisessä. 

 

Virtuaalihitsauslaitteiden vertailussa on käytetty myös mahdollisuuksien mukaan hyödyksi 

eri ammattioppilaitosten kokemuksia kyseisistä laitteista. Hitsaussimulaattoreita 

opetuksessa käyttäviä ammattioppilaitoksia on etsitty google-hakukoneella hakusanoilla 
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”hitsaussimulaattori ammattiopisto” ja ”hitsaussimulaattori ammattikoulu”. Tämän jälkeen 

löydettäessä simulaattoria käyttävä oppilaitos, on hakuun lisätty kyseisen oppilaitoksen nimi 

tai tietoa on etsitty suoraan oppilaitoksen verkkosivuilta. Valitettavasti vallitsevan 

koronavirustilanteen vuoksi ei ollut mahdollista vierailla kyseisissä oppilaitoksissa 

haastattelemassa opettajia sekä oppilaita, joten haastattelut hoidettiin sähköpostin ja 

puhelimen välityksellä eikä kyseisiä laitteita päästy näkemään tai mahdollisesti testaamaan 

itse. Sähköpostikyselyt aiheesta lähetettiin oppilaitoksen kone- ja metallialasta vastaavalle 

ohjaajalle, joka tarvittaessa ohjasi kyselyn asiasta paremmin tietävälle henkilölle. 

 

Virtuaalihitsauslaitteiden vertailua varten eri laitteiden havainnoimat hitsausparametrit, -

kappaleet ja -asennot sekä asioita laitteen antaman palautteen laadusta kerättiin taulukkoon. 

Näille eri kategorioille annettiin painoarvotuskertoimet LUT-yliopiston tarpeen mukaisesti 

painottaen hitsausparametrit kaksinkertaiseksi muihin kategorioihin nähden, 

hitsaussimulaattorin tullessa yliopistolle opetuskäyttöön ja sen päätarkoituksen ollessa 

hitsauksen suoritusvirheiden korjaaminen. Näiden pisteytyksien avulla simulaattoreiden 

paremmuudesta muodostettiin palkkikuvat jaotellen simulaattorit kolmeen eri kategoriaan 

kuljetettavuuden helppouden mukaan. 
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3 VIRTUAALIHITSAUS YLEISESTI 

 

 

Simulointia käytetään nykyisin paljon hyödyksi erilaisissa oppimistilanteissa ja kiinnostus 

sen käyttöön myös hitsauksen opetuksessa on kasvanut viime vuosina, koska simuloinnilla 

saadaan monissa tilanteissa tehostettua opetusta. Virtuaalihitsauslaite on hitsausta simuloiva 

laite, joka on tarkoitettu apuvälineeksi hitsauksen koulutukseen. Laitteen avulla käyttäjä 

pystyy harjoittelemaan hitsaamista virtuaaliympäristössä todentuntuisella laitteistolla. 

(Ahjopalo 2015; Hanyang 2018, s.1-4; Kollár et al 2019, s.2063-2064; Krause 2015, s.20-

21; Tervola 2010) Kuvassa 1 esimerkin vuoksi Froniuksen valmistamat 

hitsaussimulaattorimallit, joista toinen on kannettava ja toinen paikoillaan pidettävä 

terminaalimallinen laite. Kuvassa 1 näkyy myös simulaattoreissa käytettäviä 

hitsauskappaleita. Kuvassa 2 Froniuksen hitsaussimulaattoreiden eri prosesseja varten 

vaihdettavat virtuaalihitsauspolttimet. 

 

 

Kuva 1. Froniuksen valmistamat hitsaussimulaattorit, kannettavaksi ja paikoillaan 

pidettäväksi tarkoitetut mallit esillä työkappaleineen (Karjalainen 2020). 
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Kuva 2. Froniuksen simulaattoreiden aitoja hitsauspolttimia muistuttavat vaihdettavat 

virtuaalihitsauspolttimet (Karjalainen 2020). 

 

Hitsaussimulaattorin avulla saavutetaan monia hyötyjä hitsauksen koulutukseen verrattuna 

siihen, että koulutus aloitettaisiin heti hitsaamalla oikeilla välineillä. Aloittelijakin voi 

aloittaa hitsauksen harjoittelun turvallisesti simulaattorilla ilman opetushenkilökunnan tai 

muun ammattilaisen valvontaa ja koulutusta. Simuloinnilla myös alennetaan kynnystä 

kokeilla hitsaamista, koska se tapahtuu turvallisesti ja vaivattomasti simulaattorin avulla. 

Tämä lisää mielenkiintoa siirtyä myöhemmin oikeiden laitteiden pariin. 

Hitsaussimulaattorin avulla säästetään myös huomattavasti kustannuksissa materiaalihukan 

pienentyessä harjoittelun alkuvaiheessa. Ajan säästyminen verrattuna perinteiseen 

hitsauksen harjoitteluun on huomattavaa, koska virheen sattuessa simulaattori saadaan 

nollattua alkuvaiheeseen nappia painamalla, verrattuna siihen, että pitäisi valmistaa, hakea, 

asetella sekä silloitushitsata uudet hitsattavat kappaleet ennen uusintayritystä. Käyttämällä 

hitsaussimulaattoria opetuksessa aikaa säästyy niin henkilökunnalta kuin myös oikeilta 

hitsauslaitteilta, jolloin laitteita voidaan käyttää muuhun esimerkiksi tuottavaan 

työtarkoitukseen. Hitsaussimulaattorin käyttö tuo myös lisää ympäristöystävällisyyttä 

hitsauksen harjoitteluun materiaalihukan ja hitsauskaasupäästöjen vähenemisen myötä. 

(Ahjopalo 2015; Hanyang 2018, s.1-4; Laitinen 2020; Kollár et al 2019, s.2063-2064; 

Krause 2015, s.20-21; Tervola 2010) 

 

Simulaattorilla saadaan myös oikeaa hitsausta helpommin otettua pienetkin hitsaajaan 

virheliikkeet huomioon, koska simulaattori pystyy havainnoimaan käyttäjän virheitä, jotka 

olisivat liian pieniä silmällä havaittavaksi. Myöskään valmiin hitsauksen visuaalisesta 

tarkastelusta näitä virheitä ei voida välttämättä huomioida, koska hitsisulan vyörymisen 

takia virheiden aiheuttamat laadunheikkenemät voivat jäädä piiloon. Simulaattorin tuoma 

ajansäästö opetukseen näkyy myös siinä, että simulaattoria harjoitteluun käyttävä opiskelija 

saavuttaa käytännön luokkatasovaatimuksen perinteisillä menetelmillä opetettua opiskelijaa 

nopeammin. (Kröger 2020) 
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4 KAARIHITSAUKSEN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Tässä pääluvussa perehdytään hitsaajan tekemiin virheisiin, jotka vaikuttavat 

kaarihitsauksen laatuun ja käydään kunkin parametrin osalta mahdolliset laadunheikkenemät 

läpi. Pääluvussa keskitytään vain hitsausparametreihin, joita virtuaalihitsauslaitteilla on 

mahdollista ottaa huomioon. 

 

4.1 Hitsauslaitteeseen asetettavat parametrit 

Kaarihitsaukseen tarkoitetuissa hitsauslaitteissa voi olla useita eri hitsauslaitteeseen 

asetettavia parametreja, joiden valinta vaikuttaa huomattavasti hitsin laatuun. Näiden 

parametrien valintaan vaikuttavat esimerkiksi perus- ja lisäaineen materiaali, näiden 

koostumus ja hitsausasento. Kussakin tilanteessa riittävään hitsauksen laatuun voidaan 

päästä erilaisilla parametriyhdistelmillä, jotka hitsaajan tulee osata asettaa hitsauslaitteeseen. 

(O`Brien 2004, s.178.) Kuvassa 3 yhdistetyn MIG/MAG- ja puikkolaitteen 

säätömahdollisuudet hitsausvirran, langansyötön/hitsausvirran sekä hitsausjännitteen ja 

napaisuuden säätö (Pixabay).  

 

 

Kuva 3. Yhdistetyn MIG/MAG- ja puikkolaitteen säädöt, virta, jännite ja napaisuus 

(Pixabay) 
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4.1.1 Hitsausvirta 

Hitsausvirta on verrannollinen hitsausnopeuteen. Hitsausvirtaa ja nopeutta on muutettava 

samassa suhteessa, jos halutaan pitää hitsin laatu samana. (Lukkari 1997, s.208) TIG- ja 

puikkohitsauslaitteissa pystytään hitsauslaitteesta säätämään vain hitsausvirtaa, kun taas 

MIG/MAG-laitteissa pystytään säätämään hitsausvirran lisäksi erikseen myös 

hitsausjännitettä. TIG- ja puikkohitsauslaitteissa jännitettä pystytään säätämään muuttamalla 

hitsauspuikon tai -polttimen etäisyyttä hitsauskappaleesta. (Lukkari 1997, s.115, 210-211, 

259; O´Brien 2004, s. 118-119). 

 

Liian pienen hitsausvirran aiheuttamia hitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat 

liitosvirhe, vajaa hitsautumissyvyys, kuonasulkeumat ja puikon sytytysvaikeudet (Lukkari 

1997, s.35-36, 50; O´Brien, 2004 s. 97). Liitosvirhe tarkoittaa hitsi- tai perusaineen ja 

hitsinpalkojen huonoa yhteen sulamista ja näin ollen huonoa yhteenliittymistä. Kuvassa 4 

(A,B) on nähtävissä liitosvirhe hitsissä. Vajaa hitsautumissyvyys eli liian pieni tunkeuma on 

myös eräänlainen liitosvirhe, jossa hitsi ei ole mennyt tarpeeksi syvälle hitsausrailoon. 

Kuonasulkeuma tarkoittaa hitsauksen sisälle hitsiaineeseen jäänyttä kiinteää kuonanpalaa. 

(Lukkari 1997, s.49-50) Liian pieni hitsausvirta aiheuttaa myös hitsiaineen sisälle jääneitä 

kaasujen muodostamia onteloita eli huokosia hitsiin. (Lukkari 2001, s.10; Uusitalo 2012, 

s.23; Yu & Kim 2018, s.551) 

 

Liian suuri hitsausvirta aiheuttaa hitsiin reunahaavan eli hitsauspalon viereen perusaineeseen 

sulan täyttämättömän epäsäännöllisen pitkittäisen uran. Se aiheuttaa myös lisäaineesta tai 

hitsiaineesta perusaineeseen tai jähmettyneeseen hitsiin lennelleitä roiskeita (Lukkari 1997, 

s.35-36, 50-52; Young-Cheol, Yoon-Gyo & Young-Tae 2017). 

 

  

  

Kuvat 4 (A,B). Liitosvirhe hitsissä (Lukkari 2011, s.12; Uusitalo 2012, s.23). 
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4.1.2 Hitsausjännite 

Hitsauksen kaarijännitteeseen vaikuttavat muut hitsausparametrit esimerkiksi hitsausvirta ja 

suojakaasu sekä valokaaren pituus. MIG/MAG-laitteissa jännitettä pystytään säätämään 

myös erikseen. Tätä säädettäessä suuremmalle, hitsistä tulee leveämpi ja hitsin kuvusta 

matalampi. Liian suuri jännite huonontaa hitsin tunkeumaa ja aiheuttaa liitosvirheen. Se 

aiheuttaa hitsiin myös huokosia, roiskeita ja kuvan 5 (A,B) mukaista reunahaavaa. (Dos 

santos et al 2017; Lukkari 1997, s.204-205, 210-211; Uusitalo 2012, s.25; Young-Cheol et 

al. 2017)  

 

  

Kuva 5 (A,B). Reunahaava hitsissä (Lukkari 2001, s.13; Uusitalo 2012, s.24) 

 

4.1.3 Kaasun määrä ja laatu 

MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa käytettävän suojakaasun laatua sekä määrää voidaan säätää 

ja kyseiset tekijät vaikuttavatkin hitsauksen laatuun. Kaasunsäätöön vaikuttavat esimerkiksi 

hitsattavan aineen materiaali ja työskentelypaikan vetoisuus. (Lukkari 1997, s.203-204, 266) 

Puutteellinen kaasusuoja hitsatessa aiheuttaa hitsiin huokosia ja kuvan 6 mukaisia roiskeita 

(Lukkari 1997, s.48-49, 204, 208; Uusitalo 2012, s.23, 26; Young-Cheol et al. 2017). 

Suojakaasun laadun valinnalla on myös vaikutus hitsin tunkeumaan. Joillain kaasutyypeillä 

tunkeuma on suurempi, vaikka muita hitsausparametreja ei muutettaisi. (Lukkari 1997, 

s.208) 
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Kuva 6. Roiskeita hitsissä (Uusitalo 2012, s. 26). 

 

4.1.4 Napaisuus ja virtalaji 

Kaarihitsauksessa on mahdollista käyttää tasa- tai vaihtovirtaa sekä hitsauksen napaisuutta 

on myös mahdollisuus muuttaa. Napaisuus tarkoittaa sen navan merkkiä, johon 

kappaleeseen tuotava lisäaine tai TIG-hitsatessa elektrodi on kytketty. Kappaleeseen 

tuotavan lisäaineen laatu vaikuttaa virtalajin ja napaisuuden valintaan 

puikkohitsausprosessissa. MIG/MAG-prosessissa käytetään lähes poikkeuksetta tasavirtaa, 

mutta napaisuutta voidaan vaihtaa tuotavan lisäaineen mukaan. TIG-hitsauksessa 

hitsauselektrodin virransietokyky ja kestävyys sekä hitsattava aine ja suojakaasun laatu 

vaikuttavat virtalajin ja napaisuuden valintaan. (Lukkari 1997, s. 69-71, 112-115) Väärä 

napaisuuden valinta voi aiheuttaa hitsiin roiskeita tai kuvan 7 (A,B) mukaisia huokosia 

(Lukkari 2001, s.15; Uusitalo 2012, s.23) Virtalajilla ja napaisuudella on myös vaikutus 

hitsin tunkeumaan ja puikkohitsattaessa hitsauspuikon sulamisnopeuteen (Lukkari 1997, s. 

69-71, 112-114). 

 

 

Kuva 7 (A,B). Hitsiin jääneitä huokosia (Lukkari 2001 s.10; Uusitalo 2012, s.23). 
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4.1.5 Lisäaineen tuonti 

Tuodun lisäaineen määrä on verrannollinen hitsausnopeuteen, sillä tuontimäärää lisättäessä 

on myös nopeutta lisättävä, jos halutaan pitää hitsi samanlaatuisena (Lukkari 1997, s.50-51). 

MIG/MAG-laitteissa hitsausvirran ja langansyötön säätö on yhdistetty toisiinsa, joten tiettyä 

langansyötön nopeutta vastaa aina tietty hitsausvirta. (Lukkari 1997, s.210-211) TIG-

laitteilla voidaan hitsata ilman lisäainetta tai lisäaineen kanssa (Lukkari 1997, s.257). 

Lisäaine voidaan TIG-prosessissa tuoda kappaleeseen käsin tai mekanisoidusti, joten sen 

tuontimäärä prosessiin on myös säädeltävissä hitsauksen aikana (O´Brien 2004, s.107). 

 

Liian suuri lisäaineen tuonti aiheuttaa hitsiin korkean kuvun tai juurikuvun ja hitsin 

tunkeuma huononee (Lukkari 1997, s.50-51; O´Brien 2004, s.107). Korkea kupu tarkoittaa 

ylimääräistä hitsiainetta hitsauksen pinnalla ja korkea juurikupu ylimääräistä hitsiainetta 

hitsin juuren puolella (Lukkari 2001, s.13). Korkea kupu ja juurikupu ovat esitettynä kuvassa 

8 (A,B,C). Liian pieni lisäaineen tuontimäärä aiheuttaa hitsiin liitosvirheitä, vajaata 

hitsautumissyvyyttä ja huokosia (Lukkari 1997, s.47-51; O´Brien 2004, s.107). 

 

 

 

 

Kuvat 8 (A,B,C). Korkea kupu ja juurikupu hitsissä (Lukkari 2001, s.13; Uusitalo 2012, 

s.24-25). 
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4.2 Hitsausnopeus 

Hitsausnopeus on yksi eniten hitsauksen laatuun vaikuttavista tekijöistä (Kumar, Khurana, 

Yadav 2016, s.1). Hitsausnopeus tarkoittaa hitsauspolttimen kuljetusnopeutta hitsatessa. 

Hitsausnopeus on verrannollinen hitsausvirtaan ja tätä kautta MIG/MAG-laitteissa 

langantuontiin. Nopeutta lisätessä on myös virtaa lisättävä, jos halutaan pitää hitsauksen jälki 

samantasoisena. TIG- ja puikkoprosessissa nopeus on samalla tavalla verrannollinen 

hitsausvirtaan ja TIG-prosessissa mahdolliseen erikseen säädeltävään lisäaineen tuontiin. 

(Lukkari 1997, s.208; O´Brien 2004, s.107) 

 

Liian suuri hitsausnopeus aiheuttaa hitsiin liitosvirheitä, vajaata hitsautumissyvyyttä, 

huokosia ja reunahaavoja (Du, Zhao, Wei, 2019; Lukkari, 1997 s.35-36, 47-51, 208; O´Brien 

2004, s.107; Uusitalo 2012, s.23-24). Se aiheuttaa myös vajonnutta hitsiä, joka tarkoittaa 

virheellistä hitsin pinnan tai juuren muotoa, joka johtuu hitsiaineen valumisesta (Du et al 

2019; Lukkari, 2001, s.14). Liian suuri hitsausnopeus voi aiheuttaa myös kuvan 9 (A,B,C) 

mukaisen kuumahalkeaman eli suuren pitkittäisen halkeaman hitsin keskilinjalle (Lukkari 

2000, s.5-6). 

 

 

Kuva 9 (A,B,C). Kuumahalkeama hitsin pinnalla (Lukkari 1997, s. 35; Uusitalo 2012, s.25). 
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Myös liian pieni hitsausnopeus voi aiheuttaa liitosvirheitä hitsiin, koska tällöin muodostuu 

suuri hitsisula, joka valuu valokaaren eteen ja heikentää tunkeumaa energian kohdistuessa 

liikaa hitsisulaan (Kumar et al. 2016, s.1-10; Lukkari 1997 s.35; O´Brien, 2004, s.183). Liian 

hidas hitsausnopeus suhteutettuna hitsiaineen tuottoon aiheuttaa hitsiin myös korkean kuvun 

tai korkean juurikuvun (Lukkari 2001, s.13). Liian hidas hitsausnopeus voi aiheuttaa myös 

kuvan 10 mukaisia valumia. Valuma voi olla hitsin pinnalla tai juuren puolella olevaa 

kiinnisulamatonta hitsausainetta. (Lukkari 2001, s.14)  

 

 

Kuva 10. Valuma hitsissä (Lukkari 2001, s.14). 

 

4.3 Kuonanpoisto 

Hitsauksessa syntyvän kuonan huolimaton poistaminen ennen hitsauksen jatkamista 

aiheuttaa kuvassa 11 (A,B) esitettyjä kuonasulkeumia hitsiin. Myös kuonan valuminen 

valokaaren eteen hitsatessa aiheuttaa kyseisiä kuonasulkeumia. (Lukkari 1997 s.36, 49) 

Kuonan valuminen valokaaren eteen aiheuttaa myös liitosvirheitä sekä vajaata 

hitsautumissyvyyttä ja valumista voidaankin estää oikeanlaisella kuljetustekniikalla sekä 

kulmalla. (Lukkari 2001, s.12; Lukkari 1997, s.36) Hitsauspuikon päässä oleva kuona 

aiheuttaa myös puikon huonon syttymisen, jolloin puikko pitää puhdistaa kuonasta (Lukkari 

1997, s.36).  
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Kuva 11 (A,B). Kuonasulkeumia hitsissä (Lukkari 1997, s.36; Uusitalo 2012, s.24). 

 

4.4 Valokaaren pituus/Hitsauspolttimen etäisyys 

Hitsauspolttimen etäisyydellä työkappaleeseen on suurin vaikutus hitsauksen valokaaren 

pituuteen. Valokaaren pituus MIG/MAG- ja puikkohitsausprosesseissa tarkoittaa 

kappaleeseen tuotavan lisäaineen, eli lisäainelangan tai -puikon, etäisyyttä hitsattavasta 

kappaleesta. MIG/MAG-prosessissa hitsaussuuttimen etäisyyden lisäksi käytössä olevan 

vapaalangan pituus vaikuttaa valokaaren pituuteen. Kuvassa 12 esitettynä MIG/MAG-

hitsausprosessin valokaaren pituus, joka muodostuu lisäainelangan ja työkappaleen välille 

kuvassa näkyvänä paraabelimaisena objektina. Kuvassa oleva valokaari on liian pitkä 

johtuen liian pitkästä suutinetäisyydestä. TIG-hitsausprosessissa valokaari taas muodostuu 

pelkästään hitsauspolttimen ja työkappaleen välille. (Lukkari, 1997 s.66-67, 208-209) 

Valokaaren pituus vaikuttaa suoraan hitsausjännitteeseen, jos hitsatessa muut parametrit 

pysyvät vakioina valokaaren pituuden muuttuessa (O´Brien 2004, s.182-183). Hitsaajan on 

pidettävä valokaari sopivan ja tasaisen pituisena koko hitsausprosessin ajan. Puikolla 

hitsatessa puikonpidintä on työnnettävä koko ajan hieman työkappaleeseen päin, koska 

lisäainepuikko lyhenee hitsatessa. (O´Brien 2004, s.89-90) MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa 
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hitsauspolttimen etäisyys kappaleesta on pyrittävä pitämään vakiona hitsauksen ajan 

(O`Brien 2004, s. 130-131, 182-183). 

 

 

Kuva 12. Kuvassa esitettynä MIG/MAG-hitsausprosessin valokaaren pituus, joka on 

kyseisessä tapauksessa liian pitkä aiheuttaen hitsiin roiskeita. (Lukkari 1997, s.218) 

 

Liian pitkä valokaari aiheuttaa hitsaukseen reunahaavan, huokosia ja roiskeita (Lukkari 

1997, s.35-36, 48; Uusitalo 2012, s.23-25). Se aiheuttaa hitsiin myös liitosvirheitä ja vajaata 

hitsautumissyvyyttä. (Lukkari 2001, s.11-12) Kuvassa 13 (A,B) havainnollistettuna vajaa 

hitsautumissyvyys. Jos hitsaaja koskettaa hitsauspolttimella tai lisäaineella työkappaletta, 

syntyy oikosulku ja valokaari sammuu. Tämä aiheuttaa esimerkiksi sulan metallin 

ylikuumenemista ja synnyttää metallihöyryjä. Nostamalla lisäaine kappaleesta saadaan 

valokaari syttymään uudelleen kosketuksen jälkeen. (Lukkari 1997, s. 67) 

 

  

Kuva 13 (A,B). Vajaa hitsautumissyvyys hitsissä, kuvassa 13 A katkoviivalla kuvattu 

haluttu hitsautumissyvyys (Lukkari 2001, s.12; Uusitalo 2012, s.25). 
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4.5 Virheellinen suuntaus 

Hitsatessa lisäaine ja valokaari tulisi suunnata symmetrisesti sekä tasaisesti hitsattavien 

kappaleitten välille tai railoon. Lisäaineen virheellinen suuntaus työkappaleisiin voi 

aiheuttaa kuonasulkeuman, huokoisia, liitosvirheen ja reunahaavan. (Lukkari, 1997, s.35, 

48-50; Lukkari 2001, s.11; Uusitalo 2012, s.25-26; Yu et al. 2018, s.551) Virheellinen 

suuntaus voi aiheuttaa myös kateettipoikkeaman, joka tarkoittaa tahattomia liiallisen 

epäsymmetrisiä hitsin kylkimittoja (Lukkari 2001, s.14). Kuvassa 14 (A,B) esitettynä 

kateettipoikkeama sekä kuvassa 14 A myös hitsin halututut kylkimitat verrattuna 

kateettipoikkeaman aiheuttamiin mittoihin. 

 

  

 

Kuva 14 (A,B). Kateettipoikkeama hitsissä, tummalla katkoviivalla kuvattu onnistunutta 

hitsiä, jossa ei olisi kateettipoikkeamaa (Lukkari 2001, s.14; Uusitalo 2012 s.24). 

 

4.6 Kallistuskulma 

Hitsauspuikon tai -pistoolin kallistuskulman tulee olla oikea hitsattaessa sekä hitsin 

poikittais- että pitkittäissuuntaan nähden. Hitsauksen suuntainen kulma voi olla työntävä, 

vetävä tai pysty. Kuvassa 15 esitetään tarkemmin kyseiset kulmat. (Lukkari 1997, s.209-

210) Väärä hitsauspuikon kulma aiheuttaa hitsiin sulan kuonan valumiseen hitsisulan edelle, 

joka johtaa kuonasulkeumiin. (Lukkari 1997 s.116-117) Hitsauspistoolin kulma MIG/MAG-

hitsauksessa vaikuttaa hitsin muotoon. Virheellinen kulma aiheuttaa liitosvirheitä, huokosia, 

roiskeita ja reunahaavan (Lukkari 1997 s.210; Uusitalo 2012, s.24; Yu et al. 2018, s.551). 

Vetävällä hitsauspistoolin kulmalla pitkittäissuuntaan nähden liitosvirheen vaara on pienin 
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ja tällä saavutetaan myös suurin tunkeuma. Pitkittäissuuntaan työntävällä tai pystykulmalla 

tunkeuma pienenee verrattuna vetävään kulmaan, mutta tällöin myös hitsikupu mataloituu. 

Liian suurella hitsauspistoolin kulmalla suojakaasu ei enää pääse suojaamaan hitsiä ja tällöin 

hitsiin syntyy huokosia sekä roiskeita. (Lukkari 1997 s. 210)  

 

 

Kuva 15. Kuvassa esitettynä hitsauksen suuntaiset kulmat, vetävä, työntävä ja pysty 

(Lukkari 1997, s.210). 

 

4.7 Koontitaulukko 

Ohessa taulukko 1, jossa esitettynä tässä pääluvussa käsitellyt simulaattoreilla huomioon 

otettavat hitsausparametrit ja niiden vaikutukset hitsauksen laatuun. Taulukossa P kuvaa 

laatuvirheen aiheutumista hitsiin kyseisen parametrin ollessa liian pieni ja S kuvaa samalla 

tavalla vaikutusta jos parametrin arvo on liian suuri. X kuvaa virheen tapahtumista 

parametrin ollessa virheellinen, koska tiettyjä parametreja ei voida kuvailla suuruuden 

avulla. 

 

Taulukko 1. Hitsauksen laatuun vaikuttavat parametrit taulukoituna laadunheikkenemien 

suhteen. Taulukossa S tarkoittaa parametrin olevan liian suuri, P liian pieni ja X tarkoittaa 

parametrin olevan virheellinen. 
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5 VIRTUAALIHITSAUSLAITTEET 

 

 

Tässä pääluvussa käsitellään eri valmistajien hitsaussimulaattoreita. Jokaisen valmistajan 

simulaattorista on kirjoitettu esittelyteksti, jossa kerrotaan perusasioita kyseisestä laitteesta 

sekä kuinka kyseinen simulaattori pyrkii opastamaan käyttäjää ja millainen palaute 

käyttäjälle annetaan hitsaussuorituksesta. Viimeiseen alalukuun on tehty vertailutaulukko 

simulaattoreiden ominaisuuksista, johon on listattu simulaattoreiden huomioon ottamat 

hitsausparametrit, -asennot ja -kappaleet sekä asioita simulaattorin antaman palautteen 

laadusta. 

 

5.1 Fronius 

Itävaltalaisella hitsauslaitteiden valmistajalla Froniuksella on mallistossaan sekä kannettava 

salkkumalli että omilla jaloilla seisova terminaalimalli hitsaussimulaattorista, joiden 

maahantuojana Suomeen toimii Pronius Oy. Simulaattoreiden välillä ei ole muita suuria 

teknisiä eroavaisuuksia. (Pronius a; Pronius 2018) Simulaattoreilla pystytään simuloimaan 

MIG/MAG-, TIG- sekä puikkohitsausprosesseja vaihdettavien hitsauspäiden ansiosta 

(Pronius b, Pronius 2018). Simulaattoreilla pystytään simuloimaan myös robottihitsausta, 

mutta sen tarkastelu on jätetty pois tästä työstä rajauksien mukaisesti (Pronius b). 

Simulaattoreissa on mahdollisuus käyttää VR-lasit sisältävää hitsausmaskia 

todentuntuisuuden lisäämiseksi, mutta hitsaustapahtuma näytetään myös simulaattorin 

näytöllä. Simulaattorit ovat saatavilla monille eri kielille, myös suomeksi. (FroniusWelding 

2016; Pronius a; Pronius b) 

 

Froniuksen hitsaussimulaattorissa on erillinen Ghost-opetusohjelma, joka pystyy 

havaitsemaan hitsaajan tekemiä virheitä reaaliajassa ja antaa näistä palautteen välittömästi 

virheiden korjaamiseksi. Ghost-ohjelma pystyy antamaan sekä akustista että visuaalista 

palautetta. Se pystyy kertomaan esimerkiksi eri värikoodeilla, kuinka hyvin tietty hitsauksen 

laatuun vaikuttava tekijä on hitsaajalla sillä hetkellä hallussa. Ghost-ohjelman avulla 

pystytään harjoittelemaan ottamalla suorituksessa huomioon vain yksi tai useampi 

hitsauksen laatuun vaikuttava tekijä. Ohjelma tallentaa myös hitsaussuorituksen, joten 

tallenteelta pystytään jälkeenpäin analysoimaan suoritusta ja tätä pystytään vertaamaan 

esimerkkisuoritukseen. Ennen Ghost-ohjelmalla harjoittelua, ohjelmalle voidaan antaa arvot 
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halutuille parametreille, esimerkiksi hitsausnopeudelle, joiden perusteella ohjelma tutkii 

hitsaajan suoritusta tai käyttää laitteeseen valmiiksi laadittuja harjoituksia. Ghost-ohjelman 

lisäksi simulaattorissa on todentuntuinen hitsauksen simulaatio, jossa hitsaaja ei saa 

ohjaavaa palautetta hitsauksen aikana. (Fronius 2020; FroniusWelding 2016; Karjalainen 

2020; Kröger 2020; Pronius 2018; Pronius Fin 2015; Pronius Fin 2012) 

 

Simulaattorilla voidaan pisteyttää hitsaussuoritteiden kokonaispisteet sekä pisteet 

parametreittäin. Kyseiset arvot voidaan tallentaa muistiin sekä vertailla tuloksia eri hitsaajien 

välillä myöhemmin. Pisteytykset voidaan myös esimerkiksi tallentaa muistitikulle ja viedä 

taulukkolaskentaohjelmaan. Myös videotallenteen suorituksesta voi toistaa jälkikäteen. 

Videotallenteessa on nähtävillä myös hitsauksen aikana päällä olleet avustukset, joiden 

avulla voidaan tutkia missä kohdin hitsiä parametrit olivat virheellisiä. (Fronius 2020; 

Karjalainen 2020; Kröger 2020; Pronius 2018; Pronius Fin 2015; Pronius Fin 2012) 

Uudemmassa juuri tulleessa versiossa, kyseisellä simulaattorilla voidaan tehdä niin sanotulla 

pääkoneella esimerkiksi hitsaustentti opiskelijaluokalle useille eri koneille samanaikaisesti 

suoritettavaksi ja tentin tulokset ovat saatavilla välittömästi tentin jälkeen. (Alapiha 2020; 

Karjalainen 2020; Kröger 2020) 

 

5.2 Lincoln Electric 

Yhdysvaltalainen hitsauslaitteiden valmistaja Lincoln Electric valmistaa kolmea päämallia 

hitsaussimulaattoreista. VRTEX Engage on pienin ja helposti kannettavin salkkumalli 

laitteesta, mutta VRTEX Transport soveltuu myös kuljetettavaksi paikasta toiseen pyöriensä 

ansiosta. Paikallaan pidettäväksi tarkoitettu VRTEX 360 on edistynein malli Lincolnin 

valikoimassa. Kaikilla VRTEX-laitteilla pystytään simuloimaan MIG/MAG- ja 

puikkohitsausprosesseja. VRTEX Engagella ei pystytä simuloimaan TIG-prosessia, mutta 

muilla VRTEX-laitteilla tätä pystytään simuloimaan erillisen lisäaineen tuonnin kanssa tai 

ilman lisäaineen tuontia. (Lincoln electric 2020; Lincoln electric 2019) VRTEX engagessa 

hitsaussuorituksen tarkastelu on mahdollista pelkästään simulaattorin näytöltä, muiden 

VRTEX-laitteiden sisältäessä mahdollisuuden käyttää VR-laseja sisältävää hitsauskypärää 

hitsaussuorituksen aikana (Lincolnelectrictv 2017). VRTEX Transport- ja 360-malleissa on 

myös mahdollisuus valita hitsausmateriaaliksi alumiini sekä ruostumaton tai 

niukkaseosteinen teräs, Engage-mallin sisältäessä vain niukkaseosteisen teräksen (Lincoln 

electric 2020; Lincoln electric 2019). 
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VRTEX-laitteissa on mahdollisuus käyttää hitsauksen aikaisia avustuksia, jotka ohjaavat 

väreillä hitsaussuoritusta reaaliajassa. Avustukset voidaan kytkeä myös pois päältä tai säätää 

yksitellen mitä parametreja avustukset ottavat suorituksen aikana huomioon. 

Hitsaussuorituksesta saadaan palaute myös välittömästi suorituksen jälkeen. Palautteessa 

nähdään kokonaispisteet ja erilleen pisteytettynä eri hitsauksen laatuun vaikuttavat tekijät, 

joita simulaattori pystyy havainnoimaan. Näistä tekijöistä nähdään myös ajan funktiona 

kulkevat käyrät parametreittäin, joita vertaamalla simuloituun hitsauskuvaan voidaan 

havaita kuinka missäkin hitsauksen vaiheessa onnistuttiin. Jos hitsatessa jonkin virheen takia 

hitsiin aiheutuu laatua heikentäviä tekijöitä, simulaattori pystyy näyttämään myös niiden 

laadun ja sijainnin hitsissä käyrien avulla. Simuloitua hitsausta pystytään myös 

kääntelemään ja tarkastelemaan tarkemmin jälkikäteen. (Lincon electric 2019a; 

Lincolnelectrictv. 2016a; Lincolnelectrictv. 2016b; Lincolnelectrictv. 2016c) VRTEX 

laitteet pystyvät näyttämään hitsauksen laadun heikentyminä huokoisuuden, 

koveran/kuperan kuvun, reunahaavan, vajaan sulamisen/hitsautumissyvyyden, roiskeet, 

väärän hitsin koon, väärän hitsin paikan, kuonan, kuonasulkeumat ja volframisulkeumat 

(Lincoln electric 2019b; Lincoln electric 2015; Lincoln electric 2012). Hitsaussuoritus 

pystytään myös toistamaan uudelleen simulaattorin näytöllä virheiden analysoinnin 

helpottamiseksi. Suorituksien pisteytykset pystytään tallentamaan ja viemään esimerkiksi 

usb-tikulle. Simulaattorissa on mahdollista myös katsoa esimerkkisuorituksia eri 

hitsaustehtävistä. (Lincoln electric 2020; Lincolnelectrictv. 2016c) 

 

5.3 Miller 

Yhdysvaltalainen hitsauslaitteiden valmistaja Miller on tehnyt yhteistyötä monikansallisen 

yrityksen Seaberyn kanssa ja yhteistyön tuloksena on hitsaussimulaattori Soldamatic 

AugmentedArc on markkinoituna Millerin sekä pelkästään Soldamaticin nimen alla (Hitech 

Inc 2020). Pääosin kiinteäksi laiteeksi tarkoitettua AugmentedArc-laitetta pystytään 

kuitenkin kuljettamaan kohtuullisen pienen kokonsa sekä laitteessa olevan kantokahvan 

vuoksi suhteellisen helposti. AugmentedArc-laitteella pystytään simuloimaan MIG/MAG-, 

puikko- ja TIG-hitsausprosesseja. (Miller 2020; Miller Welders 2019; Soldamatic 2019) 

Laitteessa on myös näytön lisäksi mahdollisuus käyttää suorituksen aikana VR-lasit sekä 

kuulokkeet sisältävää hitsauskypärää. Suorituksen jälkeenkin käyttäjä pystyy tarkastelemaan 
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ja kääntelemään hitsauskappaletta VR-lasien avulla, niin kuin se olisi oikeasti hitsattu oikea 

kappale. (Laitinen 2020; Miller Welders 2019) 

 

Laitteessa voidaan valita väreillä hitsaajaa reaaliajassa ohjaavat hitsauksen aikaiset 

avustukset päälle tai pois päältä. Hitsaussuoritusta voidaan tarkastella jälkikäteen näytöltä, 

josta nähdään viivagraafeina ajan funktiona hitsauksen laatuun vaikuttavien parametrien 

hallinnan onnistuminen kohdittain verrattuna simuloituun hitsin kuvaan, josta voidaan 

havaita myös virheiden aiheuttamia vaikutuksia. Laite myös pisteyttää eri parametrien 

hallinnan sekä kokonaissuorituksen mahdollista myöhempää vertailua varten.  Myös 

videotallenteen suorituksesta voi tallentaa muistiin ja sitä voi tarkastella esimerkiksi eri 

kulmista myöhemmin. (Laitinen 2020; Miller Welders 2019; Miller Welders 2017a; Seabery 

2019) AugmentedArc simulaattorissa on myös erillinen virtual classroom-ohjelma, jonka 

avulla opettaja pystyy luomaan erinäisiä tehtäviä ja jakamaan näitä samanaikaisesti useille 

eri simulaattoreille opiskelijoiden suoritettavaksi. Laitteessa voi valita hitsattavaksi 

materiaaliksi teräksen, ruostumattoman teräksen tai alumiinin ja materiaalin paksuutta 

pystytään myös säätämään. (Miller 2020; Miller Welders 2017a; Soldamatic 2019) 

 

Millerillä on olemassa myös terminaalimallinen LiveArc-nimeä kantava hitsaussimulaattori 

valikoimassaan. LiveArc-laitteessa yhdistyy hitsaussimulaattori ja oikea hitsauslaite. Sen 

erikoisuutena on, että laitteella pystytään ensin harjoittelemaan hitsausta simuloimalla ja heti 

harjoittelun jälkeen voidaan samalla laitteella suorittaa todellinen hitsaus. (Miller 2016; 

Miller Welders 2017) LiveArc-laite tukee MIG/MAG- ja puikkohitsausprosesseja (Miller 

2018b). Hitsauksen simuloinnin voi suorittaa oikealla laitteen vaatimuksiin soveltuvalla 

työkappaleella, joka kalibroidaan laitteeseen ennen virtuaalihitsaussuoritusta. Laitteessa on 

valmiiksi asetettuja hitsaustehtäviä, mutta esimerkiksi opettaja voi myös luoda laitteeseen 

oman tehtävän. Saadakseen tietoa hitsaussuorituksesta laitteen hitsauspolttimessa on led-

anturit, joiden paikkaa ja asentoa hitsauslaitteeseen asennettu kamera havainnoi. Näiden 

avulla hitsaajalle saadaan annettua reaaliaikaista palautetta hitsauksen onnistumisesta 

hitsauspolttimen näyttöön sekä hitsauspolttimeen asetettavien tärinähälytysten avulla. 

Suorituksen jälkeen palaute on saatavilla kokonais- sekä parametreittäin pisteytettynä ja 

parametreittäin viivagraafeina suorituksen etenemisjärjestyksessä. Suorituksen palaute 

voidaan myös tallentaa myöhempää tarkastelua varten. Laite tarjoaa myös 

virtuaalisuorituksiin perustuvan aidon hitsauksen palautteen pisteinä ja viivagraafeina 
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oikean hitsaussuorituksen jälkeen. (Miller 2016; Miller 2018b; Miller Welders 2015; Miller 

Welders 2017) 

 

5.4 JBH technologies  

Yhdysvaltalaisen JBH technologiesin valmistamalla pyörillä kuljetettavalla Arc+ NG 

hitsaussimulaattorilla voidaan simuloida MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsausprosesseja. 

Tässä simulaattorissa ei ole fyysisiä työkappaleita, vaan hitsaaja näkee työkappaleet VR-

lasien kautta ja hitsauksen harjoittelu tapahtuu koneessa olevan pinnan päällä. 

Materiaalivalintoina kappaleille ovat niukkaseosteinen ja ruostumaton teräs sekä alumiini. 

Myös kappaleen paksuus ja asento on valittavissa laitteessa ennen hitsausta. Laitteessa on 3 

eri vaikeustasoa hitsauksen harjoitteluun, joilla voidaan säätää mitä hitsauksen laatuun 

vaikuttavia parametreja ohjelma ottaa hitsaussuorituksessa huomioon. Laitteessa on 

mahdollisuus harjoitella hitsausta suorituksen aikaisten väreillä ohjaavien avustusten kanssa 

tai ilman niitä ja myös mahdollisuus toistaa suoritus jälkikäteen tarkasteltavaksi näytölle. 

Hitsaussuorituksen jälkeen eri hitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia 

parametreittäin viivagraafeista, jotka ohjelma piirtää ajan funktiona. Graafeista nähdään, 

miten kunkin parametrin hallinnassa onnistuttiin tietyllä hetkellä ja graafeja voidaan verrata 

myös ohjelman luomaan simuloituun hitsauksen kuvaan. (Admin 123Certification 2015; 

Choque 2011, s.250-256; JBH technologies)  

 

5.5 Wave NG 

Wave NG-hitsaussimulaattorit ovat unkarilaisen yrityksen LearnVirtual Europe kft., 

ranskalaisen Mimbus-yrityksen ja suomalaisen hitsauslaitteiden valmistajan Kempin 

yhteistyön aikaansaannoksia. Kemppi hoitaa simulaattorin markkinointia Skandinaviassa. 

Kyseisestä hitsaussimulaattorista on myös kehitteillä versio, joka pystytään yhdistämään 

oikeaan hitsauslaitteeseen ja analysoimaan oikean hitsauksen parametrejä. Tämän version 

odotetaan tulevan markkinoille syyskuussa. (LearnVirtual Europe a; Mimbus; Tervola 2010) 

Wave NG-mallistossa on kolme simulaattoria, Wave NG Lite, Wave NG Workbench ja 

Wave NG Edu. Näistä Wave NG Edu jätetään pois käsittelystä työn rajauksen vuoksi, koska 

se on omalle tietokoneelle ladattava virtuaalihitsausohjelma, johon tosin kuitenkin sisältyy 

erillinen fyysinen virtuaalihitsauspoltin. (LearnVirtual Europe a; LearnVirtual Europe b; 

LearnVirtual Europe c; Mimbus) Wave NG Lite on kannettavaksi tarkoitettu salkkumallinen 

versio hitsaussimulaattorista, kun taas terminaalimallinen Wave NG Workbench on 
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tarkoitettu paikallaan pidettäväksi. Laitteiden ainut erovaisuus teknisesti on Workbench-

laitteen robotisoidusti vaihtuva hitsausasento. Lite-laitteessa asennon vaihtaminen tapahtuu 

muuttamalla laitteen asentoa itse. Wave NG Lite ja Wave NG Workbench laitteilla pystytään 

simuloimaan MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsausprosesseja, TIG-prosessia voidaan 

simuloida erillisen lisäaineen tuonnin kanssa tai ilman sitä. (CSWAVETeam 2011; Mimbus; 

MIMBUS 2014) 

 

Wave NG-simulaattoreissa ei ole fyysisiä työkappaleita, vaan virtuaalihitsaaminen tapahtuu 

laitteen näytölle, josta hitsaustapahtumaa tarkkaillaan suorituksen aikana. Laitteissa ei ole 

myöskään mahdollisuutta käyttää VR-laseja. (CSWAVETeam 2010; MIMBUS 2014) 

Laitteissa on hitsauksenaikaiset avustukset, jotka ohjaavat väreillä hitsaajan suoritusta 

valittujen tarkasteltavien parametrien mukaisesti. Parametrien sallitut toleranssit voidaan 

valita ohjelmasta vaikeustason mukaan. Hitsaustapahtuman jälkeen eri parametrien hallintaa 

voidaan tarkastella pisteytettynä sekä viivagraafeina suoritusvideoon verraten suorituksen 

etenemisjärjestyksessä. (CSWAVETeam 2010; CSWAVETeam 2011; MIMBUS 2014) 

Laitteessa on myös pilvipalvelu, jolla esimerkiksi opettaja voi analysoida usean eri oppilaan 

tuloksia monilta eri laitteilta sekä lähettää päivityksenä uusia harjoituksia oppilaitten 

laitteille (LearVirtual Europe a). 

 

5.6 Taulukkovertailu 

Oheisissa kuvissa 16 ja 17 esitettynä taulukoidut hitsausasennot ja -kappaleet kuvina.  

 

  

 

Kuva 16. Eri kappaleiden liitoksia. 
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Kuva 17. Hitsausasentoja, joita simulaattorit ottavat huomioon sekä putki- ja putki-levy-

liitokset havainnollistettuna (Lukkari 1997, s.53).  

 

Oheisessa taulukossa 2 on esitetty hitsaussimulaattoreiden valmistajittain sekä tarvittaessa 

simulaattoreittain, jos valmistajan eri malleissa on eroja parametrien välillä, mitä 

hitsausparametreja simulaattorit ottavat huomioon hitsaajan virheiden tutkinnassa. 

Taulukossa on myös esitetty mitä hitsauskappaleita ja -asentoja simulaattoreissa on 

mahdollisuus käyttää hitsauksen harjoitteluun sekä vertailtu simulaattoreiden antaman 

palautteen laatua. Taulukossa olevat numerot kertovat eri osa-alueiden pisteytyksestä 

myöhempää tulosten analysoinnissa tapahtuvaa vertailua varten. Hitsausparametrit on 

pisteytetty tässä tapauksessa kaksinkertaisella painoarvolla verrattuna hitsauskappaleisiin ja 

-asentoihin sekä laitteen antaman palautteen laatuun, koska työn teetättäneelle LUT-

Yliopistolle opetuskäyttöön tulevassa simulaattorissa tämä on tärkein osa-alue. 

 

Taulukko 2. Hitsausparametrien huomiointi sekä eri hitsauskappaleiden ja -asentojen 

käyttömahdollisuus simulaattoreittain sekä simulaattoreiden antaman palautteen laatu. 

Taulukossa myös suluissa eri kategorioiden painotuskertoimet simulaattoreiden vertailua 
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varten. (Admin 123Certification 2015; CSWAVETeam 2010; CSWAVETeam 2011; JBH 

technologies; Laitinen 2020; Karjalainen 2020; Lincoln electric 2012; Lincoln electric 

2015; Lincoln electric 2019a; Lincoln electric 2019b; Lincoln electric 2020; 

Lincolnelectrictv 2016b; Lincolnelectrictv 2016c; Miller 2018; Miller 2020; Miller Welders 

2017a; Miller Welders 2017b; Mimbus; MIMBUS 2014 Pronius b; Pronius 2018; Pronius 

Fin 2015; Soldamatic 2019). 
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tutkimuksessa käsitellyistä hitsaussimulaattoreista Lincoln Electric VRTEX Engage ja 

Miller LiveArc ovat ainoat, joilla pystytään simuloimaan vain MIG/MAG- ja 

puikkohitsausprosesseja, muiden laitteiden sisältäessä näiden lisäksi myös TIG-hitsauksen. 

Kyseisillä simulaattoreilla ei ole myöskään Wave NG sekä Froniuksen simulaattoreiden 

lisäksi mahdollisuutta harjoitella alumiinin hitsaamista, muiden simulaattoreiden sisältäessä 

tämän mahdollisuuden. 

 

Kaikki tutkimuksessa käsitellyt hitsaussimulaattorit ottavat määrällisesti hyvin huomioon 

hitsauksen aikaisia parametreja. Erot hitsausparametrien havaitsemisessa syntyvät 

hitsauslaitteeseen asetettavissa parametreissa sekä puikkohitsauksen jälkeisessä 

kuonanpoistossa. Vain Froniuksen, Lincolnin VRTEX 360 sekä Soldamatic/Miller 

AugmentedArc laitteissa on mahdollisuus painaa kuonanpoistoa, jolloin ohjelma hakkaa 

virtuaalisesta hitsistä kuonan pois. Suurimmat erot hitsausparametrien havaitsemisessa ovat 

ennen hitsausta hitsauslaitteeseen käyttäjän asettamien parametrien havaitseminen. Wave 

NG-simulaattoreissa sekä JBH technologies ARC+-laitteessa ei pystytä harjoittelemaan 

ollenkaan kyseisten arvojen asettamista. Froniuksen laitteiden pelkän hitsausvirran ja -

jännitteen säätämisen harjoittelu on myös vähäisempää verrattuna Lincolnin ja Millerin 

laitteiden säätömahdollisuuksiin, joista Miller LiveArc-laitteesta puuttuu listatuista vain 

napaisuuden ja virtalajin säätö. 

 

Suurempia eroja laitteiden välille tulee eri hitsauskappaleissa. JBH Tecnologies ARC+- sekä 

Wave NG-laitteissa ei ole ollenkaan fyysisiä hitsauskappaleita ja virtuaalisten 

hitsauskappaleidenkin valikoima kyseisissä laitteissa jää pieneksi, kuitenkin Wave NG:n 

sisältäessä ainoana L-liitoksen ulkoreunan hitsin. Myös Lincolnin kannettavissa malleissa 

VRTEX Engagessa ja Transportissa erilaisten kappaleiden määrä jää vähiin, kappaleiden 

määrään ollessa jo hyvällä tasolla suurimmassa VRTEX 360-laitteessa, josta löytyvät myös 

putkiliitokset. Lincolnin laitteista tärkeänä osana puuttuu kuitenkin V-railon hitsaus. 

Froniuksen hitsaussimulaattorissa on peruskappaleita putkiliitokset mukaan lukien hyvällä 

volyymilla. Soldamatic/Miller AugmentedArc-simulaattorissa on myös hyvin kappaleita 
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mukana, kun taas Millerin LiveArc-laitteessa ei ole putkiliitoksia mutta pari erikoisempaa 

liitosta löytyy verrattuna AugmentedArc:iin. 

 

Erilaisia hitsausasentoja löytyy pienin valikoima Lincolnin kannettavista malleista 

Engagesta ja Transportista sekä Wave NG-laitteista. Tähän osasyynä on se, että kyseisillä 

laitteilla ei pystyä simuloimaan putkenhitsausta. Millerin LiveArc- eikä JBH technologies 

ARC+-laitteilla myöskään pystyä simuloimaan putkenhitsausta, mutta näistä löytyy muille 

hitsauskappaleille hieman äskeisiä laitteita enemmän hitsausasentoja. Hitsausasentojen 

määrässä voiton vievät kuitenkin Fronius, Soldamatic/Miller AugmentedArc ja Lincoln 

VRTEX 360, joista löytyy suuri määrä hitsausasentoja hieman keskenään vaihtelevasti. 

 

Kaikki tutkimuksessa käsitellyt hitsaussimulaattorit pystyvät antamaan palautetta 

hitsaussuorituksen aikaisesti erilaisilla väriobjekteilla, jotka informoivat käyttäjää 

virheellisestä hitsausparametrista ja pyrkivät reaaliaikaisella opastuksellaan saamaan 

käyttäjän korjaamaan kyseisen virheen. Suurimmassa osassa laitteista suorituksen 

todentuntuisuutta on myös lisätty VR-lasit sisältävällä hitsauskypärällä sekä 

hitsauksenaikaisilla äänillä. VR-laseja ei löydy Lincolnin Engage-, Miller Live Arc- ja Wave 

NG-laitteista. Suorituksenaikaisissa opasteissa ei näyttäisi laitteiden välillä olevan 

suuriakaan eroja, mutta suorituksen jälkitarkastelussa joitain eroja näyttäisi löytyvän. 

Froniuksen laitteiden palautejärjestelmä antaa vain pisteet koko suoritukselle ja 

suorituksenaikaisille parametreille. Froniuksen laitteessa suorituksen virheitä etenemisen 

mukaan, voi kuitenkin tutkia videolta käytössä olleiden avustuksien näkymisen avulla. 

Kaikista muista laitteista löytyy myös parametrikohtaiset viivagraafit suorituksen 

etenemisen ajalta, joista voidaan helposti tutkia missä kohdin suoritusta virheitä tuli. Miller 

LiveArc-laitetta lukuun ottamatta simulaattoreissa on mahdollisuus verrata tätä viivagraafia 

simuloituun kuvaan hitsistä tai suorituksenaikaiseen videoon. Lincolnin simulaattorit 

pystyvät ainoana näyttämään myös viivagraafeina hitsaajan virheiden aiheuttamat 

laadunheikentymät. Näitä graafeja voidaan verrata simuloituun kuvaan hitsauksesta ja 

tarkastella laadunheikentymiä kyseisestä kuvasta. 

 

6.1 Simulaattorin valinta 

Tässä alaluvussa pohditaan tulosten sekä niiden analysoinnin pohjalta mikä voisi olla 

mahdollisesti paras simulaattorivalinta kutakin haluttua käyttötilannetta varten. 
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Simulaattoreiden paremmuudesta on tehty myös aiemman eri kategorioitten pisteytyksien 

mukaisesti palkkikuvat taulukon 2 mukaisilla painotuksilla. Taulukon mukaan pisteitä saa 

jokaisesta ominaisuudesta yhden (1) ja kategorian kokonaispisteet on kerrottu kategorian 

nimen vieressä sijaitsevan suluissa olevan kertoimen mukaisesti. LUT-Yliopiston tarpeen 

mukaisesti hitsausparametrit on painotettu kaksinkertaiseksi muihin kategorioihin nähden, 

koska tämä on LUT-Yliopistolle tärkein osa-alue käytettäessä simulaattoria opiskelijoiden 

hitsauksen suoritustekniikan kehittämiseen. Vertailua varten on tehty kolme karkeaa 

kategoriaa, ensimmäiseksi helposti kuljetettavat salkkumalliset simulaattorit, toista 

kategoriaa on laajennettu muilla kuljetettavissa olevilla simulaattoreilla ja viimeiseen 

vertailukategoriaan on otettu mukaan myös täysin paikallaan pidettäväksi tarkoitetut laitteet. 

Tutkimuksen tekemisen aikana huomattiin simulaattorin kuljetettavuuden helppoudella 

olevan suurimmassa osassa tapauksista vaikutus myös kyseisen laitteen ominaisuuksien 

määrään. LUT-Yliopistolle hankittava simulaattori tulee kiinteäksi laitteeksi yliopiston 

tiloihin, joten yliopiston kannalta vertailun kategorioinnilla ei ole suurtakaan merkitystä. 

 

6.1.1 Salkkumalliset simulaattorit 

Helposti kuljetettavista salkkumallisista simulaattoreista Froniuksen simulaattori tarjoaa 

eniten ominaisuuksia sen ollessa Froniuksen terminaalimallin kaltainen ja sisältäessä TIG-

hitsauksen sekä kiitettävän määrän hitsausparametreja, -kappaleita ja -asentoja. Froniuksen 

viivagraafeja sisältämätön palautejärjestelmä voisi kallistaa kannettavan mallin valintaa 

kuitenkin Lincolnin VRTEX Engagen suuntaan, jos TIG-hitsaus tai putkiliitokset eivät ole 

oleellisimpia harjoittelukohteita eikä VR-lasien puuttuminen haittaa. VRTEX Engagella on 

myös mahdollisuus harjoitella alumiinin hitsausta. Wave NG:n kannettavan Lite-laitteen 

valinnan puolesta puhuisi taas TIG-hitsauksen mahdollisuus mutta tässäkin laitteessa 

putkiliitokset ja VR-lasit jäisivät pois. Ennen hitsausta laitteeseen säädettäviä parametreja 

Wave NG simulaattorissa ei sen lisäksi olisi, mutta VRTEX Engageen verrattuna tästä 

löytyisi muutama hitsauskappale ja -asento lisää. Taulukon 2 mukaan tehdyn kuvan 18 

pisteytyksen perusteella Wave NG jää kuitenkin huomattavasti huonoimmaksi, Froniuksen 

kannettavan simulaattorin voittaessa VRTEX Engagen muutamalla pisteellä. 
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Kuva 18. Salkkumallisten simulaattoreiden vertailu taulukon 2 pisteytyksen perusteella. 

 

6.1.2 Kuljetettavissa olevat simulaattorit 

Myös Lincolnin VRTEX Transport ja JBH technologies Arc+ ovat pyöriensä ansiosta 

kuljetettavaksi tarkoitettuja malleja. Soldamatic/Miller AugmentedArc on myös 

luokiteltavissa näiden laitteiden kategoriaan kuljetettavaksi hitsaussimulaattoriksi kokonsa 

ja ulkomuotonsa vuoksi. AugmentedArc vie kyseisistä simulaattoreista voiton 

ominaisuuksien määrän suhteen jokaisella osa-alueella. Hitsausparametrien määrässä 

Lincoln VRTEX Transport on kuitenkin hyvin lähellä AugmentedArc-laitetta, eron tullessa 

vain hitsauksen jälkeisen kuonan poiston simuloinnista. Lincolnin eduksi voisi tässä 

vertailussa kääntyä sen ominaisuus, joka näyttää viivagraafeina hitsauksen virheiden 

aiheuttamat laadunheikkenemät. AugmentedArc-laitteessa on kuitenkin huomattava määrä 

enemmän hitsausasentoja ja -kappaleita verrattuna VRTEX Transporttiin. Myös Froniuksen 

salkkumalli ollessaan terminaalimallin kaltainen tarjoaa vastuksen VRTEX Transportille 

myös tässä kategoriassa sisältäen enemmän hitsausasentoja ja -kappaleita, mutta kuitenkin 

vähemmän parametreja. Froniuksen heikkoudeksi tässäkin koituu sen viivagraafeja 

sisältämätön pisteytysjärjestelmä eikä se millään muullakaan osa-alueella pysty voittamaan 

AugmentedArc-laitetta. Taulukon 2 mukaisesti tehdyn kuvan 19 pisteytyksestä nähdäänkin 

AugmentedArc-laitteen sijoittuvan ylivoimaiseksi voittajaksi kyseisessä kategoriassa. 

Kakkospaikalle sijoittuva VRTEX Transport saa vain yhden pisteen enemmän kuin 
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Froniuksen salkkumalli ja näiden kahden laitteen paremmuus riippuu paljon laitteelta 

haluttavista ominaisuuksista. 

 

 

Kuva 19. Kuljetettavissa olevien simulaattoreiden vertailu taulukon 2 pisteytyksen 

perusteella. 

 

6.1.3 Kaikki simulaattorit 

Myös kiinteät terminaalimallit huomioon ottaen kuljetettavissa oleva Soldamatic/Miller 

AugmentedArc pärjää todella hyvin ja sen onkin Lincolnin terminaalimallisen 

lippulaivamallin VRTEX 360:n kanssa tutkimuksen parhaimmistoa. Näistä molemmat 

simulaattorit tarjoavat tutkimuksen parhaat esitykset kaikilta rintamilta katsottuna. Näiden 

laitteiden kohdalla todella pieniä eroja syntyy vain hitsauskappaleiden ja -asentojen välillä. 

Lincolnin VRTEX 360 laitteen hankinnan puolesta AugmentedArc:in ohi voisi puhua 

laitteen mahdollisuus näyttää viivagraafeina hitsauksen virheiden aiheuttamat 

laadunheikentymät. Näitä verrattaessa simuloituun kuvaan hitsauksesta käyttäjä oppii myös 

miltä nämä heikentymät näyttävät oikeassa hitsissä. Tämän ominaisuuden ansiosta VRTEX 

360 saavuttaakin taulukon 2 mukaan tehdyn kuvan 20 perusteella kaikkien simulaattoreiden 

vertailussa kärkipaikan, muissa ominaisuuskategorioissa VRTEX 360 ja AugmentedArc:in 

ollessa tasapisteisiä.  
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Kuva 20. Kaikkien simulaattorimallien vertailu taulukon 2 pisteytyksen perusteella. 

 

Miller LiveArc on myös paikoillaanpidettäväksi tarkoitetuista malleista erittäin 

mielenkiintoinen, sen sisältäessä myös oikean hitsauksen harjoittelun samaan laitetta 

käyttäen. Kyseinen tämän vertailun kohdalla ainutlaatuinen ominaisuus on kuitenkin 

verottanut laitteesta TIG-hitsausprosessin sekä muutamia hitsausasentoja ja -kappaleita pois, 

tuoden kuitenkin pari uutta kappalemuotoa verrattuna Millerin AugmentedArc-malliin. 

Laitteen kyseisen ominaisuuden takia sitä ei ole myöskään mielekästä hankkia aivan 

vapaaseen valvomattomaan käyttöön tai esimerkiksi tiloihin, joissa ei voida tehdä tulitöitä, 

mutta monille yrityksille tämä laite tarjoaa varmasti todella hyviä mahdollisuuksia. Wave 

NG-laitteesta on myös tulossa vastaava versio saataville syyskuussa, josta Miller LiveArc- 

laitteelle saadaan enemmän vertailukohtaa. Kuvan 20 vertailussa LiveArc-laite ei menesty 

kovin hyvin muita kiinteäksi tarkoitettuja simulaattoreita vastaan, mutta tässä vertailussa sen 

ominaisuutta yhdistää oikea hitsaus simulaattoriin ei ole otettu pisteytyksessä millään tavalla 

huomioon, koska LiveArc-laite ei sovellu LUT-yliopiston käyttöön sijoitettaessa 

simulaattori tilaan, jossa ei voida tehdä tulitöitä. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tässä pääluvussa pohditaan tutkimuksessa saatujen tulosten luotettavuutta. Luvussa 

esitetään myös tutkimuksen tulosten yleinen hyödynnettävyys sekä käydään läpi 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.1 Vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Eri valmistajien hitsaussimulaattoreista tehtyä tieteellisiä vertailuja ei ole tiedossa, eikä niitä 

löydy vapaasti saatavilla esimerkiksi internetistä. Tästä syystä tälle tutkimukselle on hankala 

saada minkäänlaista vertailukohtaa. 

 

7.2 Objektiivisuus 

Tutkimuksen kirjallisuusosaan koskien kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä on 

pyritty käyttämään useita eri tekijöiden lähteitä, kirjoja, lehtijulkaisuja ja tieteellisiä 

artikkeleita. Juha Lukkari on erittäin tunnettu ja arvostettu henkilö kaarihitsauksen saralla 

Suomessa ja tästä syystä hänen julkaisujaan on käytetty paljon hyödyksi, vaikka liiallinen 

keskittyminen yhden henkilön julkaisuihin heikentääkin tutkimuksen objektiivisuutta. 

Mielestäni kandidaatintyön kyseisen kirjallisuusosan objektiivisuus on kuitenkin 

kohtuullisen hyvällä tasolla. 

 

Tutkimus hitsaussimulaattoreista on toteutettu pääosin käyttäen hyödyksi kaupallisia lähteitä 

tieteellisten vertailujen puuttumisen takia. Tästä syystä tutkimuksen objektiivisuutta voidaan 

kritisoida. Tutkimuksessa kaupallisia lähteitä on tarkasteltu kriittisesti, mutta esimerkiksi 

valmistajien itse ilmoittavia simulaattorin huomioon ottamia hitsausparametreja on pidetty 

faktoina. Tässä on ajateltu, että suurilla menestyvillä yrityksillä on hyvin harvoin pyrkimys 

johtaa nykyisiä ja mahdollisia tulevia asiakkaitaan harhaan tuotteidensa teknisten 

ominaisuuksien suhteen. Objektiivisuutta työhön on pyritty lisäämään hitsaussimulaattoreita 

opetuksessaan käyttävien ammattioppilaitosten henkilöstön kautta. Suurempaan osaan 

ammattioppilaitoksiin lähetetyistä yhteydenotoista ei saatu kuitenkaan minkäänlaista 

vastausta, mikä saattoi johtua vallitsevan koronavirustilanteen aiheuttamista etäopetuksen 

järjestelytoimista kyseisissä oppilaitoksissa. Tämä pienensi huomattavasti haluttujen ei-

kaupallisten lähteiden määrää. Valitettavasti koronavirustilanteen vuoksi 
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hitsaussimulaattoreita ei päästy myöskään itse testaamaan kyseisiin kohteisiin eikä 

kohteiden henkilöstöä tai opiskelijoita päästy haastattelemaan halutulla volyymilla. Myös 

suunniteltu matka pohjoismaiden suurimmille hitsausmessuille Nordic Welding Expo:n jäi 

toteutumatta ja täällä mahdollisesti näytillä olevat virtuaalihitsauslaitteet jäivät testaamatta. 

Mielestäni tutkimusolosuhteet huomioon ottaen tutkimuksen objektiivisuudessa onnistuttiin 

kohtuullisen hyvin. Simulaattorilaitteiden itse testaamisen puuttuminen sekä ei-kaupallisten 

lähteiden pieni määrä heikentävät kuitenkin tutkimuksen objektiivisuutta. 

 

7.3 Validiteetti, reliabiliteetti ja virhetarkastelu 

Tutkimuksessa päästiin haluttuihin lopputuloksiin. Hitsaajan virheistä aiheutuvia 

kaarihitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä, joita voidaan virtuaalilaitteilla simuloida, sekä 

kyseisten virheiden aiheuttamia laadunheikkenemiä selvitettiin tutkimuksen alkupuolella. 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli saada selville kuinka hyvin eri valmistajien 

hitsaussimulaattorit ottavat huomioon hitsaajan aiheuttamia kaarihitsauksen laatuun 

vaikuttavia tekijöitä ja kuinka ohjelmat opastavat käyttäjää virheiden korjaamiseen. 

Tutkimus vastaa näihin pääongelmiin, joita lähdettiin ratkaisemaan ja antaa yliopistolle 

tarvittavaa tietoa simulaattorin hankintaa varten. 

 

Toistettaessa tutkimus samoilla menetelmillä päädyttäisiin hyvin todennäköisesti samoihin 

lopputuloksiin. Tuloksen eriäviin lopputuloksiin voisi hieman vaikuttaa 

tutkimusmenetelmien muuttuminen, esimerkiksi jos pystyttäisiin itse kokeilemaan kyseisiä 

hitsaussimulaattoreita tai saataisiin kerättyä lisää objektiivista tietoa laitteista. Näiden 

seikkojen avulla voitaisiin saada parempi käsitys laitteiden niin sanotusta 

paremmuusjärjestyksestä opetuskäyttöä ajatellen. Mielestäni virheen mahdollisuudet 

tutkimuksessa jäävät pieneksi. Virheen mahdollisuus on kuitenkin olemassa esimerkiksi 

tutkimuksen tekijän väärinymmärryksen tai käytettyjen lähteiden virheellisyyden kautta. 

Tutkimuksen tulokset voivat hyvin lyhyenkin ajan kuluttua muuttua virheellisiksi 

hitsaussimulaattoreiden valmistajien kehittäessä ja päivittäessä mallejaan sekä uusien 

mallien tullessa markkinoille. 

 

7.4 Keskeiset johtopäätökset 

Tämän työn perusteella voidaan todeta yleisesti eri valmistajien hitsaussimulaattoreiden 

ottavan hitsausparametreja määrällisesti hyvin huomioon ja ainoat suuret erot muodostuvat 
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ennen hitsausta laitteeseen asetettavien parametrien huomioon ottamisessa. Suurempia eroja 

laitteiden välille syntyykin muissa ominaisuuksissa, esimerkiksi erilaisissa 

hitsausasennoissa ja -kappaleissa. Hitsaussimulaattoreista löytyykin tämän tutkimuksen 

perusteella merkittäviä eroja, joten ennen laitteen hankintaa kannattaa kyseisen laitteen 

ominaisuuksia vertailla muiden valmistajien vastaaviin laitteisiin. Myös laitteen fyysisellä 

koolla ja siirrettävyyden helppoudella on vaikutus laitteen ominaisuuksiin, kiinteäksi 

tarkoitettujen laitteiden ollessa yleisesti ottaen kannettavia laitteita kehittyneempiä, mutta 

tutkimuksen tuloksista voidaan huomata myös joissain malleissa kannettavien laitteiden 

olevan ominaisuuksiltaan lähes kiinteitä vastaavia. Laitteen hankintaa harkitessa kannattaa 

siis miettiä myös sen käyttötarkoitusta ja -ympäristöä. 

 

7.5 Tulosten uutuusarvo 

Vastaavia hitsaussimulaattoreita vertailevia tutkimuksia ei ole ainakaan tiedossa tai vapaasti 

saatavilla internetistä tai muusta lähteestä. Tästä syystä tutkimusta lähdettiin tekemään ja 

tämä seikka antaakin tutkimukselle tarvittavan uutuusarvon. 

 

7.6 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja yleistettävyys 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää monissa muissakin eri kohteissa kuin LUT-

Yliopistolla, jolle tutkimus on tehty. Yhä useammissa oppilaitoksissa käytetään yleisesti 

simulointia opetuksessa ja kiinnostus hitsauksen simulointiin on kasvanut viime vuosien 

aikana. Tämän tutkimuksen avulla myös muut mahdollisesti hitsaussimulaattorin hankintaa 

opetuskäyttöön harkitsevat oppilaitokset saavat vertailutietoa laitteista. Myös monille 

yrityksille tai muille organisaatioille voi olla hyötyä tämän tutkimuksen tuloksista. Kyseiset 

tahot voivat käyttää hitsauksen simulointia esimerkiksi ammattitaidon ylläpitämiseen sekä 

kehittämiseen ja kyseiset toimet voidaan saada hoidettua perinteisiä menetelmiä 

tehokkaammin, taloudellisemmin ja ympäristöystävällisemmin hitsaussimulaattoreiden 

avulla. 

 

Työssä haastatelluilla eri ammattiopistojen lehtoreilla Krögerillä, Alapihalla ja Laitisella oli 

kaikilla yhtenäinen todella positiivinen kuva hitsaussimulaattoreista ja niiden käytöstä 

opetuksessa. Heidän mukaansa hitsauksen opetuksen simuloinnilla saavutetaan monia 

hyötyjä, nopeutta, tarkkuutta, helppoutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä 

verrattuna perinteisiin menetelmiin. Tästä myös monet hitsaussimulaattoreiden hankintaa 
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harkinneet oppilaitokset tai yritykset, voivat saada varmistuksen hankinnan 

kannattavuudelle. Myös tahot, jotka eivät ole olleet aiemmin kiinnostuneita kyseisten 

laitteiden hankinnasta tai ylipäänsä kuulleetkaan hitsaussimulaattoreista, saavat tämän työn 

avulla laitteista ja niiden ominaisuuksista lisätietoa, jolloin laitteen hankinta voi tulla 

harkinnan alle. Näin saadaan lisättyä entisestään simulaattoreiden käyttöä ja niiden käytön 

hyödyllisiä vaikutuksia. 

 

7.7 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa ei päästy fyysisesti kokeilemaan tai näkemään lainkaan eri valmistajien 

hitsaussimulaattoreita vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Tästä syystä erittäin hyvä 

jatkotutkimusidea olisikin laitteiden käytännön kokeilu. Käytännön kokeiluun voisi ottaa 

myös mukaan objektiiviseksi testaajaksi esimerkiksi jonkun hitsauksen ammattihenkilön tai 

opettajan, jolloin hänen tuomansa kokemuksen myötä kokeiluista saataisiin luotettavammat 

tulokset. Myös hitsaussimulaattoreita käyttävien eri tahojen henkilökunnan sekä 

simulaattoreita oppimistarkoituksessa käyttävien henkilöiden, esimerkiksi opiskelijoiden, 

haastatteluilla voitaisiin saada syvempiä näkökulmia simulaattoreiden paremmuuteen. Myös 

eri hitsauslaitteiden hankintakustannuksia sekä käyttöön liittyviä mahdollisia kustannuksia 

voisi vertailla. Käyttöön liittyvistä kustannuksista mahdolliset korjauskustannukset ja 

korjauspalvelun saatavuus laitteen mahdollisesti vikaantuessa olisivat varmaan tärkeimmät 

vertailtavat seikat. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Simulointia käytetään nykyisin paljon hyödyksi opetuksen tukena eri kohteissa ja myös 

hitsauksen opetuksessa simuloinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä, esimerkiksi 

turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä verrattuna perinteisiin 

opetusmenetelmiin. Tämä kandidaatintyö on tehty LUT-Yliopistolle antamaan 

lisänäkökulmaa valintaprosessiin hankittaessa yliopistolle opetuskäyttöön tarkoitettua 

hitsaussimulaattoria. 

 

Työssä annetaan tieteellisiin lähteisiin perustuva kirjallisuuskatsaus yleisesti 

virtuaalihitsauksesta sekä simulaattoreilla huomioitavista kaarihitsauksen laatuun 

vaikuttavista hitsausparametreista ja niiden virheellisyyden aiheuttamista 

laadunheikentymistä. Tutkimuksen päätulokset saavutetaan vertailemalla eri valmistajien 

hitsaussimulaattoreita pääasiassa kaupallisten lähteiden avulla sekä käyttämällä hyödyksi 

simulaattoreita opetuksessaan käyttävien ammattiopistojen henkilökunnan haastatteluja. 

Jokaisen simulaattorimallin ominaisuuksiin on perehdytty kirjallisesti sekä taulukoimalla 

simulaattoreiden huomioon ottamat hitsausparametrit, -asennot ja -kappaleet. 

 

Tuloksia analysoimalla saadaan selville hitsaussimulaattoreiden ottavan hitsauksen aikaisia 

hitsausparametreja huomioon hyvällä volyymilla yleisesti yli valmistajarajojen. Suurimmat 

erot hitsausparametrien huomioonotossa syntyvät ennen hitsausta laitteeseen asetettavissa 

parametreissa. Monilla muillakin osa-alueilla, esimerkiksi hitsausasennoissa ja -kappaleissa, 

hitsaussimulaattoreissa on merkittäviä eroja. Simulaattoria hankittaessa kannattaakin 

tutustua tarkemmin eri simulaattorimallien ominaisuuksiin sekä vertailla eri vaihtoehtoja 

haluttujen ominaisuuksien ja käyttökohteen mukaan. Yleisesti ottaen kiinteäksi tarkoitetut 

simulaattorit ovat kannettavia kehittyneempiä ominaisuuksiltaan, mutta jotkut kannettavat 

mallit pääsevät hyvinkin lähelle terminaalimalleja vertailussa. Tulosten analysoinnissa 

vertailtavat laitteet onkin kategorioitu niiden kuljettamisen helppouden mukaan ja 

simulaattorit on pisteytetty myös kyseisissä kategorioissa niiden ominaisuuksien mukaisesti, 

tässä vertailussa painottaen LUT-yliopiston käyttötarkoitukseen tärkeintä eri 

hitsausparametrien huomioimista. 
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