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Tämä diplomityö on toteutettu John Deere Forestry Oy:n toimeksiannosta yhtiön Joensuun 

tehtaalle. Työn tavoitteena on hitsaustyössä tuotteisiin muodostuvien hitsausroiskeiden hal-

linnan parantaminen. Roiskeiden poisto on mekaanista, kuormittavaa ja asiakaslisäarvoa 

tuottamatonta työtä, mutta lopputuotteen laatuvaatimusten kannalta usein välttämätöntä, mi-

käli hitsausroiskeita on muodostunut.  

 

Tutkimustyö koostuu kirjallisesta osuudesta, jossa tarkastellaan teoriatiedon avulla hitsaus-

roiskeiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä metallikaasukaarihitsauksessa sekä hit-

sausroiskeiden muodostumistapoja. Kirjallisuuskatsauksessa on esitetty MAG-hitsauksen 

yleiskuvaus. Laboratoriokokeissa testataan valittujen muuttujien vaikutusta hitsausroiskei-

den muodostumiseen. Hitsauskokeiden päämuuttujia ovat suojakaasu, hitsausprosessi, hit-

sausasento sekä liitostyyppi.  

 

Teoreettisen tarkastelun perusteella hitsausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavat eniten 

valokaaren vakaus sekä lisäaineen siirtymisen tasaisuus. Roiskeiden muodostumistapa on 

yhteydessä lisäaineen siirtymistapaan ja käytettyyn kaarityyppiin. Suojakaasuseoksen hiili-

dioksidipitoisuudella on teoreettisen tarkastelun ja aiempien tutkimusten mukaan vaikutus 

roiskeiden muodostumiseen. Pulssikaarihitsauksessa, kuumakaarialueella ja lyhytkaarialu-

eella roiskeiden muodostuminen on hyvissä olosuhteissa ja oikein säädetyllä prosessilla erit-

täin vähäistä. Hitsauskokeiden tulosten perusteella suojakaasun, hitsausasennon tai liitostyy-

pin välillä ei löydetty eroavaisuutta roiskeiden muodostumisessa. Kokeissa havaittiin vä-

häistä roiskeiden muodostumista pulssihitsauksessa, kun CV-prosessin tulokset olivat rois-

keettomia. Teollisuusesimerkkeihin perustuen käytännön hitsausolosuhteissa myös ulkoi-

silla tai muilla tämän tutkimuksen ulkopuolisilla tekijöillä on merkitys roiskeiden muodos-

tumisessa. Toisaalta optimaalisissa olosuhteissa käytännössä roiskeeton hitsaustulos on saa-

vutettavissa myös tuotannon hitsaussovelluksissa.   
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This Master’s thesis is done for John Deere Forestry, Joensuu factory. Undesired weld spat-

ter formation cause extra costs and spatter removal activities may cause ergonomic or phys-

ical health issues in a long term. Spatter removal has been noticed as a non-value added job 

that liked to be reduced or removed in welding operations. Aim of the study is to understand, 

control and reduce the weld spatter formation at in house welding operations.  

 

As a foundation of this study MAG-welding principles are described in literature review. 

Previous studies, nature of spatter generation and main welding parameters effecting to weld 

spatter formation are discussed in the literature study. Practical part of this study consists a 

set of weld tests where different welding parameters are involved. Laboratory tests covers 

shielding gas, welding process, welding position and type of weld joint as main test param-

eters. 

 

From the literature review can be concluded that weld arc stability and controlled material 

transfer from weld wire to the weld pool are the major factors related to weld spatter for-

mation. There are several different causes of spatter generation. However cause of spatter 

generation is dependent of arc type and mode of material transfer. 

 

Shielding gas and especially content of CO2 in argon based shielding gas has an effect to 

spatter formation based on literature review. Practically spatter free weld can be applied with 

short arc, spray arc and pulse spray while globular mode leads high spatter formation. Low 

number of spatters was formed in laboratory tests and no reliable effect of studied variables 

was found. Observations from industry correspond the spatter free weld in spray and pulse 

spay. On the other hand examples from industry reflect the cause of unknown factors from 

atmosphere on spatter formation.    
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö on toteutettu John Deere Forestry Oy:n toimeksiannosta ja se käsittelee 

hitsausroiskeiden muodostumista ja hallintaa metallikaasukaarihitsauksessa. John Deere Fo-

restry Oy on maailman johtava pyöräalustaisten katkotun tavaralajimenetelmän metsäkonei-

den valmistaja. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa koneelliseen puunkorjuuseen tarkoitettuja 

kuormakoneita, harvestereita ja harvesteripäitä sekä tarjoaa koulutus- ja ylläpitoratkaisuja 

koko metsäkoneiden elinkaariajalle. John Deere Forestry Oy:n metsäkonetehdas sijaitsee Jo-

ensuussa. Tehdas on maailman suurin katkotun tavaralajimenetelmän metsäkoneita valmis-

tava yksikkö ja sen päätoimintoihin kuuluvat hitsaus, koneistus, maalaus, kokoonpano sekä 

valmistettujen koneiden testaus ja koeajo. Joensuun tehdas työllistää vuonna 2020 suoraan 

noin 450 henkilöä ja lisäksi alihankintaverkoston kautta välillisesti useita satoja ihmisiä sekä 

Suomessa että ulkomailla. John Deere -metsäkoneiden kotimaisuusaste on noin 80 %. John 

Deere Forestry Oy:n kotipaikkakunnalla Tampereella sijaitsevat muun muassa yhtiön pää-

konttori, tuotekehitys, markkinointi, hankinta ja asiakastuki. John Deere Forestry Oy on osa 

Deere & Company yrityskonsernia. Maailmanlaajuisesti toimivan konsernin toiminnot on 

jaettu eri divisiooniin, joita ovat: maatalouskoneet, kuluttajatuotteet, maanrakennus ja met-

säkoneet sekä rahoitustoiminnot. 

 

1.1 Työn tausta 

Tuotannollisten prosessien jatkuva kehittäminen on kiinteä osa John Deeren toimintatapoja. 

Joensuun tehtaan hitsaustyön osalta hitsauksessa muodostuvat roiskeet on tunnistettu laadul-

lisesta sekä taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ylimääräistä työtä ja kustannuksia ai-

heuttavaksi tekijäksi. Hitsausroiskeita muodostuu hitsattavien kappaleiden pintoihin ja rois-

keiden poistoa joudutaan tekemään sekä hitsaustyön aikana että ennen tuotteiden pintakäsit-

telyvaiheita. Roiskeiden muodostumisen vähentämisellä on mahdollisuus vaikuttaa hitsattu-

jen tuotteiden valmistuskustannuksiin, vähentää hitsaajan työn fyysistä kuormittavuutta sekä 

vähentää hitsaustyön aiheuttamia hengitysilmaan päätyviä metallipartikkeleita. 
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Hitsausroiskeiden haittapuolista tässä työssä keskitytään hitsausroiskeiden aiheuttamiin vi-

suaalisiin haittoihin ja pinnankarheuden aiheuttamiin ongelmiin. Nämä molemmat vaikutta-

vat tuotteiden pintakäsittelyprosessiin ja tämän vuoksi ovat työn keskiössä. Hitsausroiskeilla 

on tietyissä kohteissa myös vaikutus korroosion muodostumiseen ja väsytyskuormitusten 

alaisten rakenteiden lujuustekniseen laatuun. Tapauskohtaisesti on arvioitava mikä tai mitkä 

roiskeiden haittatekijät ovat merkittävimpiä tekijöitä kussakin valmistusprosessissa. Hit-

sausroiskeiden kokoon, määrään ja laatuun liittyvät hyväksymisrajat vaihtelevat myös ta-

pauskohtaisesti. Jo tuotesuunnitteluvaiheessa määritellyt roiskeisuuden hyväksymisrajat sel-

keyttävät tuotteen valmistusprosessille asetettuja vaatimuksia roiskeisuuden osalta.  

 

Työntekijänäkökulmasta katsottuna hitsausroiskeiden poistaminen on fyysisesti kuormitta-

vaa, yksitoikkoista työtä. Työtä ei voida kaikissa tapauksissa suorittaa ergonomisesti suosi-

telluissa työasennoissa ja työ voi aiheuttaa ylimääräistä staattista kuormitusta sekä tärinää 

yläraajoihin. Roiskeiden poisto hiomalla aiheuttaa useissa tapauksissa hengitysilmaan pää-

tyviä metallipartikkeleita. Hakkutyyppisillä työvälineillä roiskeenpoistotyöstä aiheutuu 

myös huomattavaa melua. Ylimääräisiä työvaiheita vähentämällä voidaan osaltaan parantaa 

työntekijän työssä viihtyvyyttä ja lisätä työn mielekkyyttä. Roiskeiden poiston automati-

sointi tai robotisointi on myös haastavaa sekä teknisesti että mahdollisten lisäinvesointien 

kannattavuuden osalta.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tämä työ käsittelee kaasukaarihitsausprosessista muodostuvien hitsausroiskeiden taustate-

kijöitä, muodostumista ja hallintakeinoja. Tutkimusongelmana työssä on hitsausroiskeiden 

muodostumisen ymmärtäminen ja hallinta vaikuttamalla sellaisiin hitsausparametreihin, joi-

den muutokset ovat helposti toteutettavissa normaaleissa konepajaolosuhteissa. Toisaalta 

hitsausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavien ulkoisten tekijöiden merkitys ja tunnistami-

nen kuuluvat osaltaan tutkimuksen sisältöön. Työn tutkimuskysymyksinä ovat: Mitkä hit-

sausparametrit vaikuttavat hitsausroiskeiden muodostumiseen ja miten, sekä millä tekijöillä 

hitsausroiskeiden muodostumista voidaan vähentää tai estää? 
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1.3 Rajaus ja tavoitteet 

Työn tavoitteena on kirjallisuustutkimuksen ja teoreettisen tarkastelun avulla selvittää hit-

sausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja käytännön hitsauskokeilla tutkia va-

littujen muuttujien vaikutusta hitsausroiskeiden muodostumiseen. Hitsausprosessien osalta 

roiskeiden muodostumista käsitellään MAG (Metal Active Gas) metallikaasukaarihitsaus-

prosessissa ja sen eri prosessisovelluksissa. Työn kokeellisessa osiossa tutkimus on rajattu 

hitsattavien materiaalien osalta matalaseosteisiin rakenneteräksiin, kuten S355 tai vastaava. 

Hitsauslisäaineiden osalta käsitellään umpi- ja täytelankahitsausta sekä suojakaasujen osalta 

laboratoriokokeiden rajaus on tehty argon (Ar)-hiilidioiksi (CO2) -seoskaasuihin, joiden CO2 

pitoisuus on välillä 10 % - 20 %. Käytännön hitsauskokeet toteutetaan virta- ja jännitearvoil-

taan kuumakaarialueelle sijoittuvilla parametreilla.  

 

Kirjallisuuskatsaus sekä käytännön hitsauskokeet keskittyvät mekanisoituihin hitsauspro-

sesseihin, joissa käsihitsauksessa tyypillisesti esiintyvät hitsaajasta johtuvat muuttujat, kuten 

kuljetusnopeus, hitsauskulma, poltinkulma ja suutinetäisyys voidaan olettaa vakioiksi. Kir-

jallisuustutkimuksessa käsitellään hitsausroiskeiden muodostumisen taustatekijöitä ja hal-

lintakeinoja olemassa olevan tutkimustiedon perusteella. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 

on luoda kokonaiskuva hitsausroiskeiden muodostumiseen ja roiskeiden hallintaan. Kirjal-

linen taustatutkimus ja toimeksiantajan kokemusperäinen tieto toimivat perustana hitsaus-

kokeisiin valittaville koemuuttujille. Hitsauskokeiden perusteella voidaan arvioida tutkittu-

jen parametrien ja parametriyhdistelmien vaikutusta muodostuvien hitsausroiskeiden mää-

rään, kokoon, jakaumaan ja sijaintiin. Edelleen tavoitteena on hyödyntää tutkimustuloksia 

käytännön tuotantoympäristössä vastaamaan yrityksen tavoitteeseen vähentää roiskeiden 

poistosta aiheutuvaa työtä valmistusprosessissa sekä parantaa hitsattujen ja maalattujen ra-

kenteiden visuaalista laatua. 

 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta, teoreettisesta tarkastelusta sekä kokeellisesta osasta. 

Kirjallisuuskatsauksen ja teoreettisen tarkastelun aineisto pohjautuu tieteellisiin julkaisuihin, 

artikkeleihin, alan kirjallisuuteen ja yleisesti hitsausalalla tunnettujen kaupallisten toimijoi-

den julkaisuihin. Kirjallisen lähdeaineiston pääasiallisena tiedonhakulähteenä on käytetty 
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Finna-hakupalvelua rajaten haku kattamaan vuoden 2000 ja sitä uudemmat julkaisut. Tutki-

muksen kokeellisessa osassa hitsauskokeiden perusteella pyritään arvioimaan eri muuttujien 

vaikutusta hitsausroiskeiden muodostumiseen. Hitsauskokeiden toteutuksen suunnittelussa 

on käytetty apuna toimeksiantajayrityksen ohjausta, hitsauslaboratorion tietotaitoa sekä tä-

män työn ohjaajan asiantuntemusta. Työn loppuosassa mainittujen teollisuuden esimerkkien 

vertailut perustuvat tämän työn tekijän omaan kokemukseen hitsaustuotannon työnjohto- ja 

kehitystehtävistä, hitsausoperaattorien haastatteluihin sekä hitsaustuotannossa suoritettuun 

valokuvaukseen. 
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2 MAG-HITSAUS 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään aiemman rajauksen mukaisesti MAG-hitsauksen perustietoa 

hitsausprosessista, laitteistosta sekä hitsauslisäaineista tämän tutkimuksen taustatiedoksi. 

Yleisesti hitsauksella tarkoitetaan valmistusmenetelmiä, joissa kappale tai lisäaine liitetään 

toiseen työkappaleeseen siten, että materiaalien välille muodostuu kiinteä, jatkuva yhteys. 

Sulahitsauksessa materiaalien yhdistyminen tapahtuu materiaalin ollessa sulassa tilassa ja 

puristushitsauksessa materiaalien yhteenliittyminen perustuu lämmön ja paineen yhteisvai-

kutukseen. Tässä tutkimuksessa käsiteltävä MAG-hitsaus luokitellaan kuuluvan kaasukaari-

hitsausprosesseihin, joka on yksi sulahitsausprosesseista. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 13–

15; Lukkari 2002, s. 11, 15.) 

 

Hitsaus on kone- ja metalliteollisuudessa yleinen valmistusmenetelmä. Hitsaamalla voidaan 

liittää yhteen kompleksisten ja kooltaan hyvin erilaisten rakenteiden osia. Tämä antaa raken-

teiden suunnittelutyölle käyttöön hitsauksen joustavuuden tuomat edut valmistusmenetel-

mänä. Hitsattu suurikokoinen tai monimutkainenkin konstruktio voi koostua useista yksin-

kertaisista hitsaamalla toisiinsa liitetyistä osista. Samalla suunnittelun tulee kuitenkin tuntea 

hitsatun rakenteen suunnitteluvaatimukset, jotta valmistettavat tuotteet ovat valmistettavissa 

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. (Kumar, Kalita, Zindani & Paulo Davim 2019, s. 65–

66.) 

 

Standardi ISO 4063:2009 määrittelee hitsausprosessien nimikkeet ja numerotunnukset. 

Tässä työssä käsiteltävät hitsausprosessit kuuluvat metallikaasukaarihitsaukseen ja proses-

sinumerot ovat 135 (MAG-hitsaus umpilanka) ja 138 (MAG-hitsaus metallitäytelanka). Sa-

massa standardissa määritellään myös tässä työssä jäljempänä käsiteltävien hitsauslisäaineen 

siirtymismuotojen lisätunnukset (lyhytkaari D, sekakaari G, kuumakaari S, pulssikaari P). 

(ISO 4063 2009.) 

 

2.1 MAG-hitsauslaitteisto ja lisäaineet 

MAG-hitsauslaitteistosta voidaan erottaa seuraavat pääkomponentit: 

- hitsausvirtalähde 
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- langansyöttölaitteisto 

- suojakaasulaitteisto 

- hitsauspistooli 

- mahdollinen hitsauspistoolin jäähdytyslaitteisto. 

MAG-hitsausmenetelmässä lisäainelankaa syötetään vakionopeudella hitsaustapahtumaan. 

Hitsauksessa valokaari sulattaa lisäainelankaa ja perusainetta suojakaasun ympäröimässä ti-

lassa. Hitsauslisäaine siirtyy perusaineeseen sulassa tilassa pieninä pisaroina. Hitsianeen 

siirtymistä käsitellään tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. MAG-hitsausta pidetään puoli-

automaattisena hitsausmenetelmänä. Kuvassa 1 on esitetty MAG-hitsauslaitteiston periaate-

kuva ja käytännön sovellus hitsauslaitteistosta. Käytännössä laitteiston eri osat voivat olla 

sijoitettu samaan laitekokonaisuuteen tai esimerkiksi langansyöttölaitteisto voi olla erillään 

virtalähteestä. Hitsauspistooleita on sekä kaasu-, että nestejäähdytteisiä. Nestejäähdytteiset 

hitsauspistoolit mahdollistavat yhtäjaksoisen tuotantohitsaamisen, mutta edellyttävät aiem-

min mainitun jäähdytinlaitteiston letkustoineen.  (Lepola & Ylikangas 2016, s. 71–73; Luk-

kari 2002, s. 159, 177–178.) 

 

 

Kuva 1. Vasemmalla MAG-hitsauslaitteiston periaatekuva, oikealla esimerkkikuva käytän-

nön MAG-hitsauslaitteistosta (Lepola & Ylikangas 2016, s. 71; Fronius, s. 7). 
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Hitsausvirtalähteenä MAG-hitsauksessa käytetään vakiojännitelähdettä (CV, Constant Vol-

tage), jonka jännitteen ominaiskäyrä on lähes vakio. Kuvassa 2 on esitetty MAG-hitsausvir-

talähteen ominaiskäyrä. Kuvasta havaitaan, että jännite laskee suhteellisesti vain vähän ver-

rattuna virran arvon muutoksiin. Tämän ominaisuuden ansiosta hitsauslisäainelangan ja työ-

kappaleen välisen valokaaren pituus pysyy vakiona, vaikka hitsauspistoolin etäisyys työkap-

paleesta hieman muuttuu. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 71–72; Lukkari 2002, s. 160–162.) 

 

 

Kuva 2. MAG-hitsausvirtalähteen virta- jännitekaavio (Lepola & Ylikangas 2016, s. 72). 

 

Hitsauspistooli on monitoimijohdon päässä oleva hitsaajan työväline. Hitsauslanka ja suoja-

kaasu syötetään hitsauspistoolin kautta hitsaustapahtumaan. Hitsauspistooliin voi olla yhdis-

tettynä myös langansyöttölaitteiston vetorullasto, mikäli hitsauskohteessa tarvitaan yli 5 

metrin pituista monitoimijohtoa ilman välisyöttölaitetta. Samassa monitoimijohdossa on li-

säksi mahdollinen jäähdytysletkusto ja hitsausvirran syöttö sekä tarvittavat ohjauskaapelit. 

Hitsauspistoolin päässä on kosketussuutin, josta hitsausvirta välittyy hitsauslankaan. Koske-

tussuuttimen ulkopuolella on puolestaan kaasusuutin, joka ohjaa suojakaasun virtausta hit-

sisulan suojaksi. Kuvassa 3 on kuvattu hitsaukseen olennaisesti liittyvät etäisyydet hitsaus-

pistoolin eri osien ja työkappaleen sekä valokaaren välillä. Kosketussuutinetäisyys tai suuti-

netäisyys on etäisyys kosketussuuttimesta työkappaleen pintaan ja vapaalangan pituus on 

kosketussuuttimen ja valokaaren välinen etäisyys. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 74; Lukkari 

2002, s. 163–166, 182.) 
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Kuva 3. Hitsauspistoolin suuttimet sekä hitsauspistoolin ja työkappaleen etäisyyteen liitty-

vät termit (Lukkari 2002, s. 166). 

 

MAG-hitsauksessa valokaarta, hitsisulaa ja lisäainelangan päätä suojaa siis jatkuvasti hit-

sauksen aikana virtaava suojakaasu. Suojakaasu muodostaa hitsaustapahtuman ympärille 

oman vaikutusalueen eristäen ympäröivän ilman pääsyn hitsaustapahtumaan. MAG-hitsauk-

sessa suojakaasuna on aktiivisesti sulan kanssa reagoiva kaasu, kuten hiilidioksidi tai nyky-

ään useimmin käytetty argonin ja hiilidioksidin muodostama seoskaasu. Seoskaasussa voi-

daan käyttää myös happea, joko hiilidioksidin kanssa tai sen tilalla. Seoskaasun hapettava 

komponentti, kuten hiilidioksidi muodostaa sulan pinnannalle oksidikalvon, joka edesauttaa 

valokaaren vakautumista reagoimattomaan suojakaasuun verrattuna. Puhtaan hiilidioksidin 

käytön ongelmana on epävakaa ja roiskeinen valokaari. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 77–

80; Lukkari 2002, s. 159, 197–201.) 

 

Käsin suoritettavan hitsauksen lisäksi MAG-hitsaus soveltuu hyvin mekanisoituihin ja auto-

matisoituihin hitsaussovelluksiin. Mekanisoiduissa ratkaisuissa hitsauspistoolia tai työkap-

paletta voidaan kuljettaa erilaisilla kuljettimilla tai pyörityspöydillä. MAG-hitsaus on myös 

yleinen prosessi robotisoiduissa hitsausratkaisuissa ja se soveltuu niihin hyvin. (Lukkari 

2002, s. 177.) Robottihitsaussovelluksissa hitsauspistoolia käsitellään tyypillisesti robotin 

käsivarrella, johon hitsauspistooli on kiinnitetty. Hitsattava työkappale voi olla kiinteästi 

paikallaan, erillisellä kuljettimella, kiinnitettynä kappaleenkäsittelylaitteistoon tai muuhun 

automatisoituun käsittelylaitteistoon. Robotisoidut MAG-hitsausratkaisut ovat yleistyneet 
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viime vuosikymmeninä, niiden käsihitsausta paremman tuottavuuden, lisääntyneen luotetta-

vuuden, käytettävyyden parantumisen sekä investointikustannusten pienentymisen vuoksi. 

Edellä mainittujen tekijöiden ansiosta lopputulokseksi aikaansaadaan kustannuksiltaan kil-

pailukykyisempi ja laadukkaampi hitsattu tuote verrattuna käsihitsaukseen. Mekanisoinnin 

ja robotisoinnin ansiosta inhimillisten virheiden määrää voidaan vähentää ja suunnittelun 

asettamat vaatimukset ja tarkoituksenmukaisuus ovat helpommin saavutettavissa. Hitsauk-

sen automatisoinnin parhaan mahdollisen hyödynnettävyyden saavuttamiseksi on tuotesuun-

nittelussa kuitenkin tunnettava ja otettava huomioon automatisoitujen hitsausratkaisuiden 

omanaispiirteet ja vaatimukset. 

 

2.2 Hitsausparametrit 

MAG-hitsauksen yleisesti valittavia tai säädettäviä hitsausparametrejä ovat hitsausvirta, 

kaarijännite, langansyöttönopeus, suutinetäisyys, hitsausnopeus, vapaalangan pituus, hit-

sauslanka, suojakaasu, hitsauspistoolin asento sekä hitsausasento (Lukkari 2002, s. 204). 

Nykyaikaisissa hitsausvirtalähteissä käytetään tyypillisesti hitsaajan työtä ja virtalähteen pa-

rametrien säätöä helpottavia toimintoja. Eri hitsauskonevalmistajat tarjoavat laitteisiin 

esiohjelmoituja säätöarvoja, jotka perustuvat tunnettujen parametriyhdistelmien käyttöön 

tietyissä hitsaustilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hitsaaja voi säätää esimerkiksi 

vain langansyöttönopeutta ja hitsauskone säätää automaattisesti valitulle langansyöttöno-

peudelle vastaavat muut esiasetetut parametrit. Kuvassa 4 on esitetty kaksi päittäisliitosta 

sekä päällehitsaustapaus ja liitoksiin liittyvää termistöä, joihin hitsausparametreillä voidaan 

vaikuttaa.  

 

MAG-hitsauksen tyypillinen kaarijänne on noin 15 V – 38 V. Kaarijännitteen suurentaminen 

pidentää ja leventää valokaarta. Samalla hitsin tunkeuma pienenee ja hitsisula on kuumempi 

sekä juoksevampi. Hitsausvirta säätyy hitsausvirtalähteen ominaisuuksista johtuen langan-

syöttönopeuden mukaan. Langansyöttönopeutta lisättäessä kasvaa myös hitsausvirta. Hit-

sauslangan syöttönopeuden yksikkönä käytetään m/min. Hitsausvirran suuruuteen vaikuttaa 

myös suutinetäisyys. Suutinetäisyyden kasvaessa hitsausvirta pienenee ja vastaavasti suuti-

netäisyyden pienentyessä hitsausvirta kasvaa. (Lukkari 2002, s. 204–207.) MAG-hitsauk-

sessa käytetään lähes yksinomaan tasavirtaa ja tyypillinen virta-alue on 60 A – 500 A (Ghosh 

2017, s. 2). Tasaisen hitsaustapahtuman edellytyksenä on hitsausvirran ja jännitteen oikea 
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suhde toisiinsa nähden. Nykyaikaisissa hitsauskoneissa kaarijännitteen ja hitsausvirran oikea 

suhde säädetään virtalähteen esiasetettujen synergiakäyrien mukaan.  (Lukkari 2002, s. 159–

163.) 

 

 

Kuva 4. Hitsin kokoon ja tunkeumaan liittyviä termejä eri railotyypeissä ja päällehitsauk-

sessa (ISO 5817 2014, muokattu). 

 

Hitsausnopeudella tarkoitetaan hitsauspistoolin liikenopeutta suhteessa hitsattavaan kappa-

leeseen. Hitsausnopeuden yksikkönä tässä työssä käytetään mm/s. Mikäli hitsausteho pide-

tään vakiona, suurempi hitsausnopeus aiheuttaa pienemmän tunkeuman, kapeamman ja ma-

talamman hitsin sekä alhaisemman hitsausenergian. Vastaavasti liian pieni kuljetusnopeus 

voi aiheuttaa ylisuuren ja hallitsemattoman hitsisulan hitsaustehon pysyessä vakiona. Ta-

pauskohtaisesti sopiva hitsausnopeus on haettava hitsausohjeessa määriteltyjen arvojen pie-

nimmän ja suurimman arvon väliltä. (Lukkari 2002, s. 159–163, 204–207.) 

 

Hitsauspistoolin kuljetuskulmalla voidaan vaikuttaa hitsin tunkeumaan ja hitsipalon muo-

toon. Vetävällä hitsauspistoolin asennolla kaaripaine painaa hitsisulaa pois hitsaamattomasta 

perusaineesta ja tunkeuma on suurin. Samalla hitsin kupu muodostuu korkeammaksi. Koh-

tisuoralla ja tai työntävällä hitsauspistoolin asennolla tunkeuma pienenee ja hitsipalosta tulee 

matalampi kuvan 5 mukaisesti. Liian suuri vetävä tai työntävä kuljetuskulma ei ole suotavaa, 

koska suojakaasun virtaus voi tällöin häiriintyä ja suojakaasun vaikutus ei ole haluttu. (Le-

pola & Ylikangas 2016, s. 89; Lukkari 2002, s. 208–210.) 
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Kuva 5. Hitsauspistoolin kuljetuskulman vaikutus hitsin tunkeumaan (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 89, muokattu). 

 

2.3 Kaarityypit ja lisäaineen siirtyminen 

MAG-hitsauksen kaarityyppi ja lisäaineen siirtyminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Kaikilla 

kaarityypeillä on niille ominainen lisäaineen siirtymismuoto. Oikealla kaarityypin valinnalla 

voidaan vaikuttaa hitsauksen laatuun, kustannuksiin ja hitsaustyön läpimenoaikoihin. Hit-

sausvirtaa ja kaarijännitettä muuttamalla voidaan vaihtaa kaarityyppiä. (Kah, Latifi, Suo-

ranta, Martikainen & Pirinen 2014, s. 1, 5.) Kaarityyppiin ja lisäaineen siirtymismuotoon 

vaikuttavat lisäksi lisäaineen ominaisuudet, suojakaasu, valokaaren pituus ja virtalähteen 

ominaisuudet (Silva, Rubens, Scotti, & Oliveira 2011, s. 129). Tässä työssä käsitellään kaa-

rityypeistä lyhytkaari, kuumakaari, sekakaari ja pulssikaari. Kuvassa 6 on esitetty eri kaari-

tyyppien sijoittuminen virta-jännite -kaaviossa. 
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Kuva 6. Kaarihitsauksen kaarityyppien sijoittuminen hitsausvirran ja -jännitteen suhteen 

(Aga 2014, s. 15, muokattu). 

 

Lisäaineen siirtyminen voi tapahtua MAG-hitsauksessa kahdella tavalla. Koskettavassa siir-

tymisessä lisäainelangan kärkeen muodostuva sula lisäaine koskettaa hitsisulaa, hitsausvir-

tapiiriin syntyy lyhytkestoinen ja toistuva oikosulku ja sula lisäaine siirtyy hitsisulaan. Va-

paassa siirtymisessä lisäainelanka ei kosketa hitsisulaa vaan lisäainelangasta irtoaa pisaroita, 

jotka lentävät hitsisulaan. (Kah et al. 2014, s. 5; Lukkari 2002, s. 73–74.) Hitsauslisäaineen 

kaksi erilaista siirtymisen periaatetta on esitetty kuvassa 7. Vasemmalla lisäainepisara ei ir-

toa hitsauslangasta ennen kuin se koskettaa hitsisulaa ja oikealla materiaali irtoaa lisäaine-

langan päästä ja siirtyy hitsisulaan ilman kosketusta. 

 

 

Kuva 7. Lisäaineen siirtymismuodot, a) koskettava siirtyminen, b) vapaa siirtyminen (Pra-

veen, Yarlagadda, & Kangb 2005, s. 1114, muokattu). 
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MAG-hitsauksessa lisäainelangan ja perusaineen välillä vaikuttava valokaari aiheuttaa lisä-

ainelangan kärjen sulamisen ja mahdollistaa näin aineen siirtymisen. Valokaari on muodol-

taan periaatekuvan 8a mukaisesti kartiomainen siten, että kartio on kapeampi lisäainelangan 

päässä ja leveämpi perusaineen puolella. Hitsauksen napaisuus ei vaikuta valokaarikartion 

suuntaan, mutta valokaaren alkupiste on +navassa suurempi kuin -navassa. Sulan lisäaine-

langan siirtyminen työkappaleeseen on mahdollista lisäainepisaraan vaikuttavien voimien 

vuoksi. Valokaaren muodon takia virtatiheys on erilainen valokaaren eri kohdassa ja tämä 

saa aikaan magneettikenttään hitsauslisäainelangan suuntaisen voiman. Valokaareen sisälle 

muodostuu kaariplasman virtaus, jota kuumien kaasujen laajentuminen edelleen lisää. Tämä 

virtaus osaltaan mahdollistaa aineen siirtymisen. Kuvassa 8b on esitetty lisää hitsauslisäai-

neen siirtymiseen liittyviä voimia. Hitsausasennosta riippuen painovoima voi joko edesaut-

taa tai vastustaa aineen siirtymistä. Pintajännitys ja viskositeetti vaikuttavat sekä lisäaine-

langasta irtoavien pisaroiden kokoon että lisäaineen vakaaseen siirtymiseen hitsisulaan. Pi-

saramaisen aineensiirtymisen merkittävin voima on Pinch-voima. Se syntyy lisäainelangan 

ympärillä vaikuttavan poikittaisen magneettikentän seurauksena. Pinch-voima mahdollistaa 

pisaramaisen materiaalin irtoamisen lisäainelangan päästä ja materiaalin vapaan siirtymisen 

hitsisulaan. Lisäaineen siirtymistä vastaan hitsaustapahtumassa vaikuttaa valokaaren pisa-

raan aiheuttama voima sekä lisäaineen ylikuumentuessa ja höyrystyessä lisäainepisaraan 

kohdistuu höyrystymisestä aiheutuvia voimia.  (Lukkari 2002, s. 71–73.) 

 

 

Kuva 8. Vasemmalla a) valokaaren muodon periaatekuva lisäaineen ja työkappaleen vä-

lillä (Simpson 2009, s. 263, muokattu). Oikealla b) valokaaressa ja lisäainelangan päässä 

vaikuttavat voimat (Lukkari 2002, s. 72, muokattu). 
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2.3.1 Lyhytkaari 

Lyhytkaarihitsauksessa lisäaine siirtyy hitsauslisäainelangan päästä koskettamalla hitsisu-

laan. Valokaari sulattaa lisäainelangan päätä, sula lisäainepisara alkaa muodostua ja ennen 

pisaran irtoamista lisäaine koskettaa hitsisulaa. Kuvassa 9 on sekä periaatekuva että todelli-

nen kuva lyhytkaarihitsauksen aineensiirtymisestä. Lisäainelangan koskettaessa hitsisulaa 

virtapiiri sulkeutuu, hitsausvirta kasvaa nopeasti ja vastaavasti jännite laskee. Pisaran irtoa-

misen jälkeen valokaari syttyy ja seuraavan pisaran muodostuminen käynnistyy uudelleen. 

Edellä mainittu kierto valokaaren syttymisestä lisäaineen siirtymiseen toistuu noin 100–150 

kertaa sekunnissa ja ihmissilmä ei suoraan erota yksittäisiä tapahtumia lyhytkaarihitsauk-

sesta. (Silva et al. 2011, s. 129–130; Norrish & Cuiuri 2013, s. 86.) Tyypillisesti valokaaren 

vaikutusaika on noin neljä viidesosaa ja lisäaineen kosketusaika (oikosulkuvaihe) hitsisulaan 

noin yksiviidesosa yhdestä tapahtumakierrosta. Perinteisessä lyhytkaariprosessissa tapahtu-

mataajuus ei ole kiinteä, vaan se määräytyy langansyötön sekä virtalähteen ominaisuuksien 

yhteisvaikutuksista. (Norrish & Cuiuri 2013, s. 86.) Lyhytkaarihitsaus soveltuu kaikkiin hi-

tausasentoihin, koska pintajännitys ja sähkömagneettiset voimat ovat pääasiallisia aineen-

siirtymiseen vaikuttavia voimia (Silva et al. 2011, s. 130; Doodman, Hosseini & Pariz 2014, 

s. 658; Norrish & Cuiuri 2013, s. 86).  

 

 

Kuva 9. Lisäaineen siirtyminen lyhytkaarihitsauksessa, ylhäällä periaatekuva, alhaalla 

käytännön tilanne (Doodman et al. 2014, s. 659, muokattu). 
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Lyhytkaarihitsaukselle on ominaista, että lisäainelangasta muodostuva pisara on noin lisäai-

nelangan halkaisijan suuruinen. Kuvassa 10 on havainnollistettu aiemmin mainittu hitsaus-

virran, -jännitteen ja -prosessivaiheen välinen yhteys. Jaksottaisen valokaaren vaikutuksen 

takia lyhytkaarihitsauksessa hitsaustapahtuma on suhteessa muihin kaarityyppeihin kyl-

mempi. Tämän seurauksena sulan hallinta on mahdollista kaikissa hitsausasennoissa. Lyhyt-

kaarihitsaus sopii myös ohutlevyille ja ilman juuritukea hitsattavien pohjapalkojen hitsauk-

seen. (Lukkari 2002, s. 167–169.) 

 

 

Kuva 10. Lyhytkaarihitsauksen virta- jännitekaavio esitettynä ajan suhteen (Norrish & 

Cuiuri 2013, s. 87, muokattu). 

 

2.3.2 Kuumakaari 

Lisäaineen siirtyminen kuumakaarihitsauksessa tapahtuu vapaana siirtymisenä ilman oiko-

sulkujen muodostumista, periaate esitetty kuvassa 7b. Hitsauslisäainelangan päästä sula li-

säaine irtoaa pieninä pisaroina ja siirtyy työkappaleeseen. Nimensä mukaisesti kuumakaari-

alueella hitsattaessa syntyy lyhyt- ja sekakaarialuetta enemmän lämpöä. Kuumakaarihit-

sausta käytetään jalko- ja alapiena-asennoissa väli- ja pintapalkojen hitsaukseen. Tyypillistä 

kuumakaarelle on muita kaarimuotoja suurempi tunkeuma ja suurempi hitsiaineen tuotto 

ajan suhteen. Pisaramainen aineensiirtyminen edellyttää riittävän suurta hitsausvirtaa. Pinch-
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voima on kuumakaarihitsauksessa merkittävässä roolissa. Pinch-voima suuruus riippuu suo-

raan hitsausvirrasta ja lisäainepisaraa irrottava voima kasvaa virran toisessa potenssissa. 

Suurempi hitsausvirta kasvattaa Pinch-voimaa, joka puolestaan saa pisaran irtoamaan lisä-

ainelangan päästä helpommin. Suurempi hitsausvirta lisää myös pisaroiden muodostumis-

taajuutta. Kuumakaarihitsauksessa lisäainelangan pää muovautuu langan päätä kohden ka-

penevan kartion muotoiseksi kuvien 7b ja 12b mukaisesti. MAG-hitsauksessa pienipisarai-

nen kuumakaarihitsaus edellyttää Ar (argon) valtaista suojakaasua. (Lukkari 2002, s. 169–

171; Lepola & Ylikangas 2016, s. 81–82.) Kuumakaarihitsauksessa suojakaasun CO2 (hiili-

dioksidi) pitoisuus on maksimissaan noin 25 % (Aga, s. 9).  

 

Pisaramaiseen lisäaineen siirtymiseen sekakaarialueelta päästään nostamalla hitausvirtaa. 

Sekakaarialueelta kuumakaarialueelle siirtymisestä on esitetty kaksi teoriaa. Ensimmäisen 

teorian mukaan sekakaaresta pienipisaraiseen kuumakaarialueeseen siirtyminen tapahtuisi 

kapealla, noin 10 ampeerin virta-alueella hyvin nopeasti. Toinen tutkimus puolestaan tukee 

teoriaa, jonka mukaan sekakaarialueelta siirtyminen kuumakaarialueelle olisi paremminkin 

asteittaista hitsausvirran suuruuden mukaan eikä tapahtuisi hetkessä tietyllä virta-arvolla. 

Lisäainelangan pään muotoutuminen kartiomaiseksi kärkeä kohti hidastaa sekakaarialueelta 

kuumakaarialueelle siirtymistä. Tämä johtuu kartiomaisessa lisäainelangan päässä virran ja-

kaantumisesta siten, että osa elektromagneettiseen Pinch-voimaan vaikuttavasta virrasta ha-

jaantuu lisäainelangan päästä pois. (Wang, Hou, Hu, Kannatey-Asibu, Schultz & Wang 

2003, s. 1149–1152.) 

 

2.3.3 Sekakaari 

Sekakaarialue on virta- ja jännitealueeltaan lyhyt- ja kuumakaaren välissä. Sekakaarihitsauk-

sessa aineen siirtyminen tapahtuu ajoittain koskettamalla kuten lyhytkaarihitsauksessa ja 

ajoittain vapaana siirtymisenä kuten kuumakaarihitsauksessa. Oikosulkujen ajoittuminen 

hitsausprosessiin ei ole hallittua, vaan oikosulut tapahtuvat satunnaisesti, silloin kun lisäai-

nepisara ei irtoa vapaaseen siirtymään ennen hitsisulaan kosketusta. Sekakaarialueella on 

tyypillistä, että lisäainelangasta irtoava sulapisara on hitsauslangan halkaisijaa suurempi ja 

muodoltaan epämääräinen. Kuvassa 11 on esitetty sekakaarihitsauksen aineensiirtymisen 

havainnekuva oikosulkuvaiheen aikana. Sekakaarialueen ongelmana voidaan pitää sen ai-

heuttamia hitsausroiskeita. Tämän takia sekakaarialueen käyttö on rajoittunut kohteisiin, 
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joissa lyhytkaarihitsaus on liian kylmä ja tehoton ja toisaalta kuumakaari on liian kuuma ja 

suuritehoinen. (Lukkari 2002, s. 169; Silva et al. 2011, s. 129–134.) Hitsauslisäainelangan 

pään erilainen muotoutuminen kuumakaari- ja sekakaarihitsauksessa on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 11. Lisäaineen siirtyminen sekakaarihitsauksessa oikosulkuvaiheen aikana (Silva et 

al. 2011, s. 129). 

 

 

Kuva 12. Vasemmalla a) hitsauslisäainelangan pään muotoutuminen sekakaarihitsauksessa 

ja oikealla b) kuumakaarihitsauksessa (Wang et al. 2003, s. 1147, muokattu). 

 

 

2.3.4 Pulssikaari 

Pulssikaarialue sijoittuu kuvan 6 mukaisesti lyhytkaarialueelta aina kuumakaarialueen virta- 

ja jännitearvoihin saakka. Pulssikaarihitsauksen perusperiaate on pisaramainen lisäaineen 
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siirtyminen kuumakaarihitsausta alemmilla virta-arvoilla ilman lyhyt- ja sekakaaren oiko-

sulkusiirtymistä. Lisäaineen siirtyminen pisaramaisena kuumakaarialuetta alemmilla virta-

arvoilla on mahdollista, kun hitsausvirtaa pulssitetaan. Pulssihitsauksessa valokaarta ylläpi-

dettään alhaisella perusvirralla, jonka päälle hitsaustapahtumaan syötetään korkeampia vir-

tapulsseja, jotka saavat sulan irtoamaan pisaramaisena lisäainelangan päästä. Keskiarvovirta 

pysyy aina alle kuumakaarialueen. (Praveen et al. 2005, s. 1113.) 

 

Pulssikaarihitsauksen etuna voidaan pitää tasaista ja kontrolloitua lisäaineen siirtymistä, 

kuumakaarialuetta pienempää lämmöntuontia ja hyvää sulan hallintaa. Pulssikaarihitsaus so-

veltuu kaikkiin hitsausasentoihin, pohjapalkoja voidaan hitsata ilman juuritukea, tunkeuma 

on hallittu ja roiskeiden muodostumista voidaan vähentää. Hitsausprosessia tarkeastellessa 

pulssikaari tuo hitsaukseen lisää hallittavia muuttujia verrattuna perinteiseen MAG-hitsauk-

seen. Pulssitukseen liittyviä lisäparametrejä ovat virran keskiarvo, pulssivirran huippuarvo, 

perusvirta, pulssitaajuus, pulssivirran kesto ja perusvirran kesto. Jokaisella edellä mainitulla 

muuttujalla on vaikutus hitsausprosessiin. Kuvassa 13 on esitetty esimerkin omaisesti tyy-

pillisiä pulssimuotoja eri virtalähteissä. (Ghosh 2017, s. 31–34.) 

 

 

Kuva 13. Eri virtalähteiden tyypillisiä pulssimuotoja pulssikaarihitsaukseen (Ghosh 2017, 

s. 32, muokattu).  
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3 HITSAUSROISKEIDEN MUODOSTUMINEN KAARIHITSAUKSESSA 

 

 

Standardi ISO 6520-1:2007 määrittelee, että hitsausroiske on ”hitsiaineesta tai lisäaineesta 

singonnut materiaali(rae), joka on kiinnittynyt joko työkappaleen tai jähmettyneen hitsin 

pintaan”. Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin roiskeiden aiheuttamia vaikutuksia val-

mistettavalle tuotteelle ja tuotannolle, roiskeiden muodostumista ja siihen vaikuttavia teki-

jöitä sekä roiskeiden muodostumisen hallintaa ja minimointia. Hitsausroiskeet määritetään 

standardissa ISO 6520-1:2017 kuuluvaksi ryhmään muut hitsausvirheet. Hitsausvirheiden 

hyväksymisrajoja käsittelevässä standardissa ISO 5817:2014 mainitaan myös hitsausrois-

keet ja niiden hyväksymisraja katsotaan olevan sovelluskohtainen ratkaisu, perustuen mm. 

materiaalin korroosiosuojaukseen. Hitsausroiskeille ei ole määritelty standardoituja yksise-

litteisiä kokoon tai määrään liittyviä raja-arvoja hitsausvirheitä käsittelevässä ISO-standar-

dissa. 

  

3.1 Hitsausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

Hitsausroiskeiden taustalla on useita roiskeiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Rois-

keiden syntymekanismi on sidoksissa lisäaineen siirtymismuotoon ja käytettyyn kaarityyp-

piin. Yksittäisinä tekijöinä valokaaren vakaus ja hallittu lisäaineen siirtyminen ovat merkit-

tävimpiä tekijöitä roiskeiden muodostumisessa. (Era & Ueyama 2007, s. 496; Kah et al. 

2014, s. 11.) Hitsausroiskeet ovat peräisin joko suoraan lisäainelangasta tai hitsausprosessin 

aikana sulassa tilassa olevasta hitsisulasta. Roiskeiden muodostumisen aiheuttamat tekijät 

voidaan jakaa karkealla tasolla seuraavasti (Era & Ueyama 2007, s. 496): 

- ”hitsisulasta purkautuvat kaasut 

- hitsisulassa tai lisäainepisarassa tapahtuva kaasuräjähdys 

- kaaren sytytysvaiheessa tapahtuva sulan sinkoaminen hitsisulasta 

- lisäainepisaran pirstoutuminen valokaaren vastavoiman vaikutuksesta 

- lisäainepisaran pirstoutuminen valokaaressa vaikuttavan elektromagneettisen voi-

man vaikutuksesta.” 
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3.1.1 Kaarityypin vaikutus hitsausroiskeiden muodostumiseen 

Lyhytkaarihitsauksessa roiskeiden muodostumisen taustalla ovat toistuvat oikosulku- ja kaa-

rivaiheet. Kuvasta 10 voidaan havaita lyhytkaarihitsauksen eri vaiheiden yhteys virran- ja 

jännitearvojen muutoksiin sekä roiskeiden muodostumisen ajankohtaan. Roiskeita voi muo-

dostua ennen oikosulkuvaihetta, jolloin sula lisäaine voi sinkoutua langan päästä roiskeeksi 

tai kaaren uudelleen syttymisvaiheessa. Kuvassa 14 on esitetty kaksi eri kuvaa kaaren uu-

delleen syttymisvaiheessa muodostuvasta hitsausroiskeesta. Lyhytkaarihitsauksen kaaren 

uudelleen syttymisvaiheessa virta nousee nopeasti ja virran nopea kasvaminen voi aiheuttaa 

hitsisulaan niin suuren paikallisen kaasupaineen, että sulan pinta painuu alaspäin ja pinnan 

palautuessa sulaa metallia voi singota irti hitsisulasta. (Era & Ueyama 2007, s. 496–497.) 

 

 

Kuva 14. Sulan metallin roiskuminen hitsisulasta hitsausroiskeeksi kaasukaarihitsauksen oi-

kosulkuvaiheen päätyttyä, kaaren uudelleen syttymisvaiheessa (Liskevych & Scotti 2014, s. 

222, Era & Ueyama 2007, s. 497). 

 

Kuumakaarihitsauksessa aineen siirtyminen tapahtuu suihkumaisesti pieninä pisaroina, il-

man oikosulkuja. Tälle kaarityypille on ominaista lyhyt- ja sekakaarialuetta vähäisempi rois-

keiden muodostuminen. Kuumakaarihitsauksessa virta- ja jännitearvot pysyvät koko hit-

sauksen ajan lähes vakioina ja tämän seurauksena pisarakoko muodostuu ja vaihtelee sattu-

manvaraisesti. Pisarakoon lisäksi myös pisaroiden siirtymistaajuus määräytyy satunnaisesti. 
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Näistä syistä kuumakaarihitsauksen aineensiirtymisen voidaan katsoa olevan osittain hallit-

sematonta ja roiskeita voi syntyä, joskin vähemmän kuin lyhyt- ja sekakaarialueella hitsat-

taessa. (Kah et al. 2014, s. 8–9.) Kuvassa 15 on esitetty lisäainepisaran irtoaminen pulssite-

tun virran avulla, jossa kuumakaaren tavoin sula metallisilta lisäainelangan ja pisaran välillä 

katkeaa. Lisäainepisaran irtoamisen jälkeen sula lisäaine voi joko palata takaisin lisäaine-

langan päähän tai irtautua omaksi pieneksi pisaraksi. Mikäli sulasilta irtoaa lisäainelangan 

päästä ja muodostaa oman pienen pisaran, se voi päätyä hitsin ulkopuolelle muodostaen hit-

sausroiskeen. (Wang et al. 2003, s. 1151.) 

 

 

Kuva 15. Sulasillan katkeamisen seurauksena muodostuva pieni lisäainepisara pisaramai-

sessa aineensiirtymisessä. Ylhäällä mallinnettu kuvasarja, alhaalla todellisesta hitsaustilan-

teesta otettu kuvasarja. (Wang et al. 2003, s. 1151, muokattu.) 

 

Kuumakaarialueella pääasiallinen lisäaineen siirtymiseen vaikuttava voima on elektromag-

neettinen voima. Lisäainelangan kartiomaisen pään pinnalla sula liikkuu kohti langan kär-

keä. Langan päässä sula lisäaine irtoaa jatkuvana pisarajonona ja siirtyy valokaaren läpi työ-

kappaleeseen. Hitsausvirralla on yhteys pisaran lämpötilaan. Suuremmalla hitsausvirran ar-

volla myös elektromagneettiset voimat kasvavat. Tämä johtaa siihen, että sulapisarat siirty-



29 

 

 

 

vät nopeammin hitsisulaan. Lyhyempi kaaren vaikutusaika lisäainepisaraan vähentää pisa-

roiden ylikuumentumista ja ylikuumennuksesta aiheutuvien kaasujen päätymistä hitsisulaan. 

Tämä edelleen ehkäisee huokosten ja sulassa tapahtuvien kaasupurkausten aiheuttamien 

roiskeiden muodostumista. Kuumakaarialueella sulapisaroiden lämpösisältö on sekakaari-

aluetta pienempi ja pisaroiden ylikuumentuminen vähäisempää, joten lisäaineen sulatusaste 

on kuumakaarialueella korkeampi kuin muilla kaarityypeillä. (Ghosh 2017, s. 7–8, 25.) 

 

Sekakaarialueella roiskeita esiintyy tässä työssä käsitellyistä kaarityypeistä eniten. Kuten 

aiemmin on jo mainittu, sekakaarialueella aineensiirtyminen tapahtuu ajoin oikosulkusiirty-

misenä ja ajoittain pisaramaisena siirtymisenä. Sekakaarialueelle on tyypillistä, että pisara-

koko on lisäainelangan halkaisijaa suurempi. Painovoima on sekakaarialueella merkittävin 

lisäaineen siirtymiseen vaikuttava voima ja pisarakoko vaihtelee epästabiilin aineensiirtymi-

sen seurauksena. Virtatiheyden epätasaisen jakautumisen seurauksena sulapisaran sisällä 

syntyy painovoimaa vastaan vaikuttava elektromagneettinen voima. Tämän lisäksi paino-

voimaa vastaan vaikuttaa sulapisaran pinnalla höyrystymisestä aiheutuvat voimat. Näiden 

vastakkain vaikuttavien voimien seurauksena sula ei irtoa heti, vaan sula kasvaa lisäaine-

langan päässä ja samalla se alkaa langan suuntaisesti värähdellä siihen vaikuttavien voimien 

vaikutuksesta. Lisäainelangan päähän muodostuva sula irtoaa satunnaisesti silloin, kun muo-

dostuvan sulapisaran painovoima ja sitä irrottavat voimat ylittävät sulaa lisäainelangassa 

kiinnipitävät voimat. Sulan irtoamishetkellä pisara voi olla värähdysliikkeen missä tahansa 

vaiheessa ja pisara voi päätyä satunnaiseen suuntaan myös valokaaren ulkopuolelle. (Ghosh 

2017, s. 4; Kang & Chung 2018, s. 79–81.) 

 

Kuvassa 16 on suurnopeuskameralla kuvattuna kaksi eri kuvasarjaa, jotka johtavat roiskei-

den muodostumiseen sekakaarihitsauksessa. Ylemmässä kuvasarjassa 16a tapahtuu lyhyt-

kaarihitsauksen kaltainen oikosulku ja valokaaren uudelleen syttyminen aiheuttaa paikalli-

sen paineen hitsisulan pintaan. Tämän seurauksena sulaa metallia sinkoutuu roiskeeksi hit-

sisulan pinnan värähdellessä. Alemmassa kuvasarjassa 16b nähdään lisäainelangan päähän 

kasvavan sulapisaran hallitsematonta liikehdintää ja lopulta pisara irtoaa satunnaiseen suun-

taan muodostaen hitsausroiskeen. Sekakaarialueella CO2-suojakaasulla hitsattaessa roiskei-

den muodostuminen voidaan luokitella seuraavasti (Yamazaki, Suzuki, Shimizu & Koshiishi 

2012, s. 13–14): 
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- valokaaren uudelleensytytysvaiheessa tapahtuva sulan sinkoaminen hitsisulasta 

- suuren sulapisaran irtoaminen hallitsemattomaan suuntaan valokaaren voimasta 

- valokaaren liikkuessa kiinnittyneen sulan ylä- ja alapuolella, kaari puhaltaa lisäai-

neen pinnasta irti sulaa lisäainetta. 

 

 

Kuva 16. Roiskeen muodostuminen sekakaarihitsauksessa CO2-suojakaasulla. Ylemmässä 

kuvasarjassa (a) roiskeen muodostuminen kaaren uudelleensyttymisen seurauksena, alem-

massa kuvasarjassa (b) roiskeen muodostuminen pisaran singottua hallitsemattomasti siihen 

vaikuttavien voimien seurauksena. (Yamazaki et al. 2012, s. 13, muokattu.) 

 

Pulssikaarialueella lisäaineen siirtyminen tapahtuu pisaramaisena siirtymisenä ilman lisäai-

neen ja hitsisulan välisiä oikosulkuja. Kuumakaarihitsauksesta poiketen pulssikaarihitsauk-

sen pisaramainen aineensiirtyminen saadaan tapahtumaan esimerkiksi kuvan 13 mukaisesti 

moduloiduilla virtapulsseilla. Virtapulssien muoto voi vaihdella sovelluskohtaisesti. Pulssi-

kaarihitsauksessa lisäaineen siirtymistä, tunkeumaa ja roiskeiden muodostumista on mah-

dollista hallita pulssiparametrien avulla, muuttamatta virran keskiarvoa. Toisin sanoen lisä-

aineensiirtyminen ei ole suoraan sidoksissa lämmöntuontiin pulssikaarihitsauksessa. (Ghosh 

2017, s. 31–32.) 

 

Pulssikaarihitsauksessa jokainen virtapulssi tai pulssien muodostama toistuva sekvenssi ir-

rottaa yhden tai useamman lisäainepisaran kerrallaan. Aineen siirtyminen on kuitenkin va-

kioitu niin, että samassa prosessissa yksi pulssi tai useamman pulssin muodostama sekvenssi 

saa aikaan aina samanlaisen lisäaineen siirtymisen. Pulssikaari toimii aina lyhytkaarialueelta 
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kuumakaarialueelle. Kuumakaarialuetta alhaisemman keskiarvovirran takia pulssikaaren 

lämmöntuonti on kuumakaarihitsausta alhaisempaa. Pulssikaarihitsaus soveltuu kaikkiin hit-

sausasentoihin, sillä voidaan hitsata pohjapalkoja ilman juuritukea sekä se soveltuu useille 

perusmateriaaleille tavallisten rakenneterästen lisäksi, esimerkiksi runsaasti seostetuille te-

räksille, ruostumattomille teräksille ja alumiinille. Pulssikaarihitsauksen roiskeen tuotto on 

kontrolloidun lisäaineensiirtymisen takia vähäisintä aiemmin mainittuihin kaarityyppeihin 

verrattuna. (Kah et al. 2014, s. 8,10; Ghosh 2017, s. 31–32.) 

 

Ohuemmille ainevahvuuksille käytetään tyypillisesti yhden lisäainepisaran pulssia kohden 

siirtävää pulssitekniikkaa. Tässä myös lämmöntuonti on alhaisempaa kuin useamman lisä-

ainepisaran pulssia kohden siirtävässä tekniikassa. Useamman lisäainepisaran virtapulssia 

kohden siirtävä tekniikka on kasvamassa paremman lisäaineentuoton ja samalla kuitenkin 

hallitun aineensiirtymisen ansiosta. Virtapulssin kestoa ja suuruutta muuttamalla voidaan 

vaikuttaa siihen, irtoaako lisäainelangasta yksi vai useampi lisäainepisara virtapulssia koh-

den. Pulssiparametrien valinnassa on huomioitava, että kaikilla parametreillä on vaikutus 

lisäaineensiirtymiseen ja samaan lopputulokseen voi päästä useammalla parametriyhdistel-

mällä. (Ghosh 2017, s. 37–38.) 

 

Oikein säädetyillä hitsausparametreilla pulssikaarihitsauksen roiskeen tuotto on todella vä-

häistä tai se voidaan lähes välttää. Roiskeettoman hitsin edellytyksenä on vakaa valokaari ja 

lisäainepisaran tarkasti oikea-aikainen irtoaminen ja siirtyminen työkappaleeseen. (Ghosh 

2017, s. 32.) Kuvassa 15 on esitetty pulssihitsauksessa syntyvä mahdollinen roiske. Tässä 

tilanteessa lisäainepisaran ja lisäainelangan välinen sula lisäainesilta ei palaudu takaisin li-

säaineeseen, vaan irtautuu omaksi pieneksi pisaraksi. Tämä pieni lisäainelangasta ja varsi-

naisesta lisäainepisarasta irronnut osa voi päätyä kaaren vaikutusalueen ulkopuolelle ja muo-

dostaa hitsausroiskeen. (Wang et al. 2003, s. 1151.) 

 

3.1.2 Suojakaasun vaikutus roiskeiden muodostumiseen 

Yleinen matalaseosteisilla rakenneteräksillä käytetty suojakaasu on Ar-pohjainen seoskaasu, 

jonka toisena tai muina komponentteina voivat olla joko CO2 tai O2 (Happi). Suojakaasulla 

on merkittävä vaikutus valokaaren käyttäytymiseen ja lisäaineen siirtymistapaan. Sekä siir-
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tyvä sula lisäaine että hitsisula ovat kosketuksissa suojakaasun kanssa. Tarkasteltaessa suo-

jakaasun vaikutusta roiskeiden muodostumiseen on samalla otettava huomioon, että suoja-

kaasulla on vaikutusta myös muihin hitsausparametreihin sekä muodostuvan hitsin muotoon 

ja tunkeumaan. Tämän lisäksi suojakaasun vaikutus ulottuu muodostuvan hitsin mikrora-

kenteeseen ja sitä kautta sen mekaanisiin ominaisuuksiin. (Kah & Martikainen 2012, s. 

1411–1412.) 

 

Puhtaan CO2 suojakaasun käytön ongelmana on epävakaa valokaari, jonka seurauksena rois-

keisuus kasvaa. Hiilidioksidin hyviä puolia ovat argonia edullisempi hinta ja hiilidioksidin 

hyvä suoja valokaarelle sekä mahdollisuus suurempaan hitsausnopeuteen. Hyvän suojakaa-

sutiiveyden ansiosta hiilidioksidi tarjoaa sulalle paremman suojan seoskaasuihin verrattuna, 

jos ulkoiset olosuhteet eivät ole aivan optimaaliset. Hiilidioksidia suojakaasuna käytettäessä 

tunkeuma on myös suurempi ja tunkeumamuoto erilainen kuin argonia suojakaasua käytet-

täessä. Myös argon puhtaana suojakaasuna aiheuttaa epävakautta valokaareen ja hitsattavaan 

hitsiin. Näin ollen eri suojakaasujen yhdistelmillä on pyritty hakemaan sovelluskohtaisesti 

paras seossuhde kulloiseenkin hitsauskohteeseen. Käytännössä argonvaltaiset suojakaasut, 

joissa hiilidioksidipitoisuus on 5 – 20 % ovat suositeltuja useisiin käyttökohteisiin tavan-

omaisille MAG-hitsaussovelluksille, kun hitsataan matalaseosteisia rakenneteräksiä. (Kah 

& Martikainen 2012, s. 1412–1414.) 

 

Argonpohjaisessa seoskaasussa hiilidioksidipitoisuuden kasvattaminen lisää valokaaren 

epävakautta, joka johtaa suurempaan roiskeiden muodostumiseen. Samalla CO2-pitoisuuden 

lisääminen kuitenkin vähentää hitsiin muodostuvien sulkeumien ja huokosten määrää. Hii-

lidioksidipitoisuuden lisääminen antaa myös paremman suojan hitsisulalle ilmassa olevia 

hitsisulalle haitallisia ainesosia, kuten happea ja typpeä vastaan. (Kah & Martikainen 2012, 

s. 1412.) 

 

Hiilidioksidipitoisuuden kasvu suojakaasuseoksessa nostaa myös sekakaarialueen ja kuuma-

kaarialueen välistä transitiovirtaa korkeammaksi. Tämä ilmiö on havainnollistettu kuvassa 

17, jossa sekakaarialueelta kuumakaarialueelle siirtyminen on kuvattu kahdella eri argon-

pohjaisella seoskaasulla, CO2 pitoisuuksien olleessa 8 % ja 15 %. Hiilidioksidipitoisuuden 

nostaminen seoskaasussa kasvattaa lisäainepisaran irtoamista vastustavaa voimaa ja tämä 



33 

 

 

 

ilmiö nostaa myös transitiovirtaa sekä lisää roiskeiden syntymistä. (Alves, Keocheguerians 

& Oliveira 2010, s. 595–597.) 

 

 

Kuva 17. Hiilidioksidipitoisuuden vaikutus lisäaineen siirtymiseen ja transitiovirtaan. 

Ylemmässä kuvasarjassa a) suojakaasuna Ar + 8 % CO2 ja transitiovirta noin 275 A. Alem-

massa kuvasarjassa b) suojakaasuna Ar + 15 % CO2 ja transitiovirta noin 300 A. (Alves et 

al. 2010, s. 595, muokattu.) 

 

Tarkemmin lisäainepisaran suojakaasusta johtuvan irtoamista vastustavan voiman kasvun 

taustalla on kuvassa 18 havainnollistettu virtatiheyden muutos valokaaressa. Kuvassa 18 on 

vertailtu mallinnettua 100 % argonin ja Ar + CO2 18 % suojakaasuseoksen välistä eroa säh-

könjohtavuudessa sekä virtatiheydessä. Kuvasta voidaan havaita, että hiilidioksidia sisältä-

vällä seoskaasulla ja 100 % argonilla sähkönjohtavuuden ja virtatiheyden huippuarvot sijait-

sevat eri kohdissa suhteessa lisäainelangan päähän. Hiilidioksidia sisältävässä seoskaasussa 

parhaiten sähköä johtava alue ja virtatiheyden maksiarvo ovat lisäainelangan päässä, kun 
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argonilla vastaavat alueet sijaitsevat lisäainelangan pään sivuilla. Virtatiheyden keskittymi-

nen lisäainelangan päähän lisää irtoavaa lisäainepisaraa vastustavaa voimaa ja aiheuttaa epä-

vakautta aineensiirtymiseen. (Liskevych & Scotti 2014, s. 217–218.) 

 

 

Kuva 18. Sähkönjohtavuuden ja virtatiheyden mallinnettu jakautuminen lisäainelangan 

pään alueella kahdella eri suojakaasulla. Ylemmässä kuvasarjassa a) 100 % Ar suojakaasu, 

alemmassa kuvasarjassa b) Ar + 18 % CO2 suojakaasuseos. (Ogino, Hirata,& Murphy 2016, 

s. 351, muokattu.) 

 

Argon pohjaisen suojakaasun CO2 pitoisuus vaikuttaa siis muuttavan lisäainepisaran irtoa-

mista auttavan voiman suuntaa. Kun lisäainelankaan nähden kohtisuorassa vaikuttava voima 

pyrkii irrottamaan pisaraa, niin langansuuntaisesti vaikuttava voima vaikuttaa pisaran irtoa-

mista vastaan. Toinen CO2 pitoisuuden lisääntymisestä aiheutuva, roiskeiden muodostu-

mista lisäävä tekijä on suojakaasun hapettavan osuuden lisääminen. Tämä saa aikaan sulassa 
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lisäaineessa olevien seosaineiden reagoimisen suojakaasun kanssa ja höyrystymisestä aiheu-

tuvat voimat voivat aiheuttaa sulapisaran siirtymistä vastustavia voimia. Edelleen tämän seu-

rauksena sula lisäaine ei pääse häiriöttömästi siirtymään hitsisulaan, vaan voi aiemmin ku-

vatusti päätyä sulan ulkopuolelle ja muodostua hitsausroiskeeksi. (Zielinska, Pellerin, Va-

lensi, Dzierzega, Musiol, Izarra & Briand 2008, s. 112–113.) 

 

3.1.3 Muita hitsausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Kuten aiemmin on jo todettu, mahdollisimman vähäisen roiskeiden muodostumisen edelly-

tyksenä on tasainen valokaari, joka pysyy vakiopituisena sekä siirtyvä, sula lisäaine pysyy 

vakiomuotoisena hitsauksen aikana (Era & Ueyama 2007, s. 496; Kah et al. 2014, s. 11). 

Toisin sanoen kaikki hitsauksen parametrit tai ulkoiset hitsaukseen vaikuttavat tekijät, jotka 

vaikuttavat valokaaren käyttäytymiseen tai lisäaineen siirtymiseen, voivat vaikuttaa myös 

roiskeiden muodostumiseen. Mahdollisia roiskeiden muodostumiseen vaikuttavia muita te-

kijöitä ovat muun muassa magneettinen puhallus, huono maadoitus, epätasainen langan-

syöttö tai hitsauspistoolin kuljettaminen, liian pitkä suutinetäisyys, perusaineen pinnalla ole-

vat epäpuhtaudet, kulunut virtasuutin ja ympäristöolosuhteet, kuten vetoisuus. (Lepola & 

Ylikangas 2016, s. 241; Lukkari 2002, s. 217–218.) Tässä työssä on käsitelty siis vain osaa 

roiskeisiin vaikuttavista tekijöistä. Pääpaino on sellaisissa tekijöissä, joilla työn tekijä arvioi 

olevan kirjallisuustutkimukseen perustuen merkittävimmät vaikutukset roiskeiden muodos-

tumiseen sekä sellaisiin muuttujiin, joihin normaaleissa konepajaolosuhteissa voidaan koh-

tuudella vaikuttaa tai tehdä muutoksia. Edellä mainitut muut hitsausroiskeiden muodostumi-

seen vaikuttavat tekijät oletetaan olevan lähtökohtaisesti hallinnassa normaalia konepajalaa-

tua noudattavassa hitsaustoiminnassa. 

 

3.2 Hitsausroiskeiden vaikutukset valmistavassa tuotannossa 

Hitsausroiskeet aiheuttavat tuotannossa lisäkustannuksia sekä materiaalihukan että ylimää-

räisen työn ja pidentyneen läpimenoajan kautta. Roiskeista voi koitua myös laatuongelmia. 

Hitsausroiskeet voivat tarttua kiinni työkappaleeseen ja hitsin pintaan, jolloin niiden poista-

minen vaatii ylimääräistä työtä, mikäli tuotteen pintakäsittelyvaatimukset edellyttävät rois-

keetonta pintaa. Roiskeita voi myös kertyä hitsauspistoolin kaasusuuttimeen. Tämä johtaa 

lyhyempään kaasusuuttimen huoltoväliin, suojakaasun virtaushäiriöiden estämiseksi. Rois-
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keet heikentävät lisäksi hitsin ulkonäköä. (Suban & Tušek 2003, s. 430–431.) Hitsausrois-

keista aiheutuva materiaalihukka hitsauslisäaineesta on kaarityypistä ja käytetystä suojakaa-

susta riippuen hyvin säädetyssä prosessissa noin 1–10 % (Lukkari 2002, s. 173–174, 201, 

217–218). 

 

3.3 Hitsausroiskeiden hallintakeinot 

Hitsausroiskeiden hallintakeinoja voidaan jaotella kaarityypin tai lisäaineen siirtymismuo-

don mukaan vaikuttaviin tekijöihin sekä yleisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat kaikissa kaari-

tyypeissä. Oikosulkusiirtymiseen on kehitetty useita eri prosessisovelluksia, jotka perustuvat 

hitsausprosessin ohjaukseen hitsauskoneen avulla. Esimerkkeinä tällaisista sovelluksista 

ovat kehittyneet laitteet, jotka voivat induktanssin lisäksi säätää ja rajoittaa hitsausvirtaa, 

jännitettä ja langansyöttöä hitsaustapahtuman aikana. Automaattiset säätötoiminnot perus-

tuvat hitsaustapahtuman mittaukseen ja takaisinkytkentään hitsauksen aikana ja hitsausko-

neen mikroprosessori ohjaa mittaustiedon perusteella parametrien säätöä. Lyhytkaarihit-

sauksen erikoissovelluksilla voidaan päästä roiskeettomaan hitsaustulokseen. (Era & 

Ueyama 2007, s. 496–498.)  

 

Pulssikaarella hitsattaessa lisäaineen siirtyminen on pulssitetun virran mukaisesti hallittua ja 

säädeltyä. Lisäaine irtoaa aina määrätyssä vaiheessa pulssia ja lisäainepisaran tai -pisaroiden 

määrä on hallittu. Verrattuna perinteisiin kaarityyppeihin, kuten lyhytkaari, sekakaari ja kuu-

makaari pulssikaarihitsauksessa muodostuu kaarityypeistä vähiten roiskeita, kun ympäristö-

olosuhteet ja muut hitsausparametrit ovat kunnossa. Pulssihitsauksessa useilla pulssipara-

metreillä voidaan vaikuttaa lisäaineen siirtymiseen. Pulssiaallon muoto vaikuttaa myös lisä-

aineen siirtymiseen ja muiden pulssiparametrien tavoin muun muassa roiskeiden muodostu-

miseen. Oikein säädetyillä parametreillä pulssikaarihitsauksessa roiskeiden muodostuminen 

on erittäin vähäistä. (Ghosh 2017, s. 31–34; Kah et al. 2014, s. 7–10; Zhao & Chung 2018, 

s. 887–890.) 

 

Suojakaasulla on vaikutusta roiskeiden muodostumiseen kaikilla kaarityypeillä. Ar-pohjai-

sissa seoskaasuissa CO2-pitoisuus vaikuttaa roiskeiden muodostumiseen siten, että CO2 

osuuden lisääminen kasvattaa roiskeiden muodostumista. Vastaavasti CO2-pitoisuuden vä-
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hentäminen argon pohjaisessa seoskaasussa vähentää roiskeiden muodostumista. Hiilidiok-

sidilla on kuitenkin seoskaasussa roiskeiden muodostumisen ohella muita tavoiteltuja omi-

naisuuksia, kuten hyvä tiiviys ja tunkeumaan vaikuttavat tekijät, joten sopivan suojakaa-

suseoksen valinta on kompromissi tavoiteltujen ja haitallisten ominaisuuksien väliltä. Ar-

gonpohjaisen suojakaasuseoksen hiilidioksidipitoisuuden ollessa alhaisimmillaan noin 10 % 

tai hieman alle ja korkeimmillaan noin 30 %, saavutetaan tyypillisesti haluttu kompromissi 

suojakaasulta tavoiteltujen ominaisuuksien suhteen. (Liskevych & Scotti 2014, s. 224; Alves 

et al. 2010, s. 596–600; Lukkari 2002 s. 197–201.) 

 

Hitsausroiskeiden muita yleisiä hallintakeinoja ovat muun muassa oikein säädetyt hitsaus-

parametrit (hitsausvirta suhteessa kaarijännitteeseen), sopiva suutinetäisyys, hitsattavien 

materiaalien puhtaus, hitauskoneen oikea-aikainen huolto ja kunnossapito kaikkine lisälait-

teineen, magneettisen puhalluksen estäminen oikeasta maadoituksesta huolehtimalla sekä 

hitsattavien rakenteiden että olosuhteiden vakioiminen mahdollisuuksien mukaan. (Lukkari 

2002, s. 217–218.) Eri asteisissa automatisoiduissa hitsaussovelluksissa korostuvat roiskei-

den hallinnan kannalta hitsattavan rakenteen rakenteelliset hitsattavuuteen liittyvät ominai-

suudet. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa hitsauspistoolin optimaalinen luokse-

päästävyys hitsauskohteeseen, mahdollisuus valokaaren kannalta vakaaseen hitsausasentoon 

sekä rakenteen muotoilu siten, että automatisoitu hitsaus voidaan suorittaa tunnetun muotoi-

seen kappaleeseen. 
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4 HITSAUSKOEJÄRJESTELYT 

 

 

Käytännön hitsauskokeet toteutettiin LUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa. Hit-

sauskokeisiin valittiin neljä päämuuttujaa ja tutkittavien muuttujien kaikille eri yhdistelmille 

toteutettiin hitsauskokeet. Päämuuttujien lisäksi hitsauskokeissa testattiin kolmen lisämuut-

tujan vaikutusta pienemmälle osalle koematriisia. Hitsauskokeet tehtiin koekappaleisiin, joi-

den materiaalina oli S355K2+N rakenneteräs ja koelevyjen paksuus 12 mm. Koekappaleita 

varten levystä oli plasmaleikattu 200 mm x 400 mm kokoisia paloja, joista hitsauskoekap-

paleet valmistettiin. 

 

4.1 Testauslaitteisto ja yleisjärjestelyt 

Kaikki käytännön hitsauskokeet toteutettiin LUT:n hitsauslaboratorion hitsauslaitteistolla. 

Hitsausvirtalähteenä käytettiin Kemppi A7 Mig -hitsausvirtalähdettä. Hitsauspistoolina käy-

tössä oli nestejäähdytteinen hitsauspistooli, jota ohjattiin Yaskawa-robotin avulla. Lisäksi 

käytettyyn peruslaitteistoon kuului 2-akselinen kappaleenkäsittelylaite, jonka avulla toteu-

tettiin hitsausasennon muutokset. Hitsaussolun yleisjärjestelyt on esitetty kuvassa 19.  

 

 

Kuva 19. LUT:n hitsauslaboratorion koehitsauksissa käytetyn hitsaussolun yleisjärjestelyt. 
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Hitsattavat koekappaleet oli paikoitettu ja kiinnitetty alustaan kuvan 20 mukaisesti. Koekap-

paleen paikoitus tapahtui pyörityspöytään rakennettuja vasteita vasten ja kiinnittäminen 

alustaan kahden puristimen avulla. Kaikilla koekappaleilla käytettiin samaa paikoitus- ja 

kiinnitinratkaisua. Liitostyypin vaihtuessa puristimien painimen korkeutta säädettiin sopi-

vaksi säätöruuvien avulla. Ennen hitsausten aloittamista ja koekappaleen vaihdon yhtey-

dessä haluttu hitsauspistoolin ja langan kohdistus tarkastettiin ja tarvittaessa säädettiin vas-

taamaan kokeessa määriteltyä kohdistusta.  

 

 

Kuva 20. Hitsattavien koekappaleiden paikoitus- ja kiinnitysjärjestelyt alustaan. 

 

Hitsauskokeissa käytettiin kuvan 21 mukaisesti esivalmisteltuja ja silloitettuja koekappa-

leita. Koelevyt oli silloitettu noin 30 mm pituisilla hitseillä molemmista päistä ja molemmilta 

puolilta. Esivalmisteltuja koekappaleita oli sekä pienaliitosta että päällekkäisliitosta varten. 

Molempien liitostyyppien osalta jokaiseen koekappaleeseen muodostui kaksi liitosta ja koe-

hitsaukset toteutettiin molempiin liitoksiin. Pienaliitoskappaleet oli plasmaleikattu ja te-

räskuulapuhallettu plasmaleikkauksen jälkeen. Päämuuttujien osalta testattaviin päällekkäis-

liitoksiin käytetyt levyt oli teräskuulapuhallettu levynä ennen plasmaleikkausta, joten niiden 

leikkauspinnat olivat käsittelemättömiä plasmaleikkauksen jälkeen. Leikkauspinnan puhdis-

tamisen vaikutusta roiskeiden muodostumiseen päällekkäisliitoksissa arvioitiin erillisellä 

koesarjalla. Tässä koesarjassa käytettiin koelevyjä, jotka oli teräskuulapuhallettu leikkauk-

sen jälkeen ja näin ollen myös plasmaleikkauspinta oli puhdistettu. 
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Kuva 21. Hitsauskokeita varten esivalmistellut koekappaleet. Ylhäällä pienaliitos, alhaalla 

päällekkäisliitos. 

 

Kaikissa koehitsauksissa hitsauspistooli oli kohdistettu keskelle hitsausrailon pohjaa. Hit-

sauspistooli oli 45 asteen kulmassa hitsattaviin levyihin nähden ja kuljetuskulma oli noin 5 

astetta työntävä. Kuvassa 22 on havainnollistettu hitsauskulmat ja hitsauspistoolin kohdista-

minen. Suutinetäisyys oli kaikissa kokeissa 20 mm. Kaikkien kokeiden välillä vapaalanka 

katkaistiin noin 20 mm pituuteen, jotta hitsauspistoolin kohdistus voitiin varmistaa ja hit-

sauksen aloitus vakioitua lisäainelangan vapaan pituuden osalta. Kaasusuutin puhdistettiin 

ennen kokeiden aloitusta ja tarvittaessa kokeiden aikana, mikäli suuttimessa alkoi olla silmin 

havaittavaa epäpuhtautta. 

 

 

Kuva 22. Hitsauspistoolin kohdistaminen, kuljetuskulma sekä kallistuskulma koehitsauk-

sissa. 
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Koehitsauksen hitsausparametrien mittaamiseen (virta, jännite, suojakaasun virtaus, kaari-

aika) käytettiin virtalähteen sisäisiä mittalaitteita ja hitsausarvot tallennettiin laitteiston loki-

tiedostoon.  

 

4.2 Tutkittavat muuttujat ja koematriisi 

Hitsauskokeiden neljä päämuuttujaa olivat suojakaasu, hitsausprosessivariaatio, liitostyyppi 

ja hitsausasento. Suojakaasun osalta käytössä oli kaksi eri argon pohjaista suojakaasua, joi-

den koostumukset olivat Ar 82 % / CO2 18 % ja Ar 88 % / CO2 12 %. Hitsausprosesseista 

kokeissa verrattiin perinteistä CV-hitsausprosessia ja pulssihitsausprosessia. Liitostyyppien 

osalta kokeissa oli mukana pienaliitos ja päällekkäisliitos. Päällekkäisliitoksen osalta on 

huomattava, että tässä liitostyypissä toinen railon kylki oli teräskuulapuhalletun levyn lape-

pinta ja toinen railon kylki oli plasmaleikattu levyn leikkauspinta. Pienaliitoksessa molem-

mat railon kyljet olivat teräskuulapuhallettuja levyn lapepintoja. Neljäs hitsauskokeiden pää-

muuttuja oli hitsausasento ja laboratoriokokeissa testattiin alapiena- (PB) ja jalkoasentoa 

(PA). 

 

Neljän päämuuttujan testauksessa hitsauslisäaineena oli Esab OK AristoRod 12.50 lisäaine-

lanka, langan paksuus 1,2 mm. Kaikki hitsauskokeet suoritettiin siten, että lisäainelanka oli 

kytketty virtalähteen +napaan ja työkappale –napaan. Lisämuuttujana kokeissa käytettiin 

Esab OK Tubrod 14.11 metallitäytelankaa, langan paksuus 1,2 mm. Toisena lisämuuttujana 

kokeissa oli hitsauksen vaaputus. Vaaputuksen asetetut parametrit kokeissa olivat, taajuus 2 

Hz, amplitudi 1,5 mm. Kolmantena lisämuuttujana hitsauskokeissa tehtiin aiemmin mainittu 

koesarja päällekkäisliitoksille, jossa testattiin plasmaleikkauspinnan ja teräskuulapuhalletun 

pinnan eroa roiskeiden muodostumiseen 18 % CO2 -suojakaasulla. Suojakaasun virtaus kai-

kissa hitsauskokeissa pidettiin välillä 15 – 16 l / min. Koehitsausten lähtökohtana oli pitää 

hitsattavan hitsin koko vakiona. Tavoitteena hitsin koolle oli a = 6 mm. Käytännössä pitä-

mällä hitsausnopeus ja langansyöttö vakiona, saatiin kaikkiin koekappaleisiin lähes saman-

kokoinen hitsi. Kokeissa käytetty hitsausnopeus oli 6 mm/s ja langansyöttö 12 m/min. 
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4.3 Koematriisit 

Hitsauskokeissa koekappaleiden merkitsemiseen käytettiin 6 – 7 merkkistä merkintätapaa. 

Taulukossa 1 on esitetty koekappaleiden merkitsemisessä ja koematriisissa käytettyjen tun-

nusten määrittelyt. Koekappaleissa hitsin merkintä tehtiin jokaisen hitsin viereen taulukon 

mukaista merkintätapaa käyttäen. 

 

Taulukko 1. Hitsauskoekappaleiden ja koematriisien merkitsemistunnusten tulkintataulukko. 

Koehitsien merkintäohje   

1. Merkki 1=umpilanka 2=täytelanka 

2. Merkki 2=12 % suojakaasu 8= 18 % suojakaasu 

3. Merkki P=pulssi C=cv 

4. Merkki F=piena L=päällekkäisliitos 

5. Merkki A=jalkoasento B=alapiena 

6. Merkki 1,2,3... koekappaleen juokseva numero   

7. Merkki "tyhjä"=ilman vaaputusta V=vaaputus käytössä 

Esim. 12PFA1   
 

Hitsauskokeet on jaettu tässä työssä kolmeen eri matriisiin. Taulukossa 2 on esitetty kokei-

den päämatriisi, jossa kuvataan kaikki päämuuttujille suoritetut hitsauskokeet. Taulukossa 3 

esitetään lisämuuttujille tehdyt hitsauskokeet vaaputuksen ja lisäainelangan osalta. Koele-

vyn leikkauspinnan vaikutusta hitsausroiskeiden muodostumiseen on testattu taulukon 4 mu-

kaisella koematriisilla. Taulukon 4 hitsauskokeiden koelevyjen plasmaleikkauspinta on te-

räskuulapuhallettu koelevyjen leikkaamisen jälkeen, kun päämatriisissa käytettyjen levyjen 

leikkauspintaa ei ole puhallettu. 

 

Taulukko 2. Hitsauskokeiden neljän päämuuttujan koematriisi. 

Muuttujat Muuttujayhdistelmät 

Lisäainelanka (1/2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Suojakaasu (12/18) 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 

Prosessi (P/CV) P P P P CV CV CV CV P P P P CV CV CV CV 

Liitostyyppi (Fillet/Lap) F F L L F F L L F F L L F F L L 

Hitsausasento (PA/PB) PA PB PA PB PA PB PA PB PA PB PA PB PA PB PA PB 

Vaaputus (-/V) - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kokeiden lkm 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
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Taulukko 3. Suojakaasun, vaaputuksen ja lisäainelangan vaikutusten testaamisen koemat-

riisi. 

Muuttujat Muuttujayhdistelmät 

Lisäainelanka (1/2) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Suojakaasu (12/18) 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 

Prosessi (P/CV) P P P P CV CV CV CV CV CV CV CV 

Liitostyyppi (Fillet/Lap) F F L L F F L L F F L L 

Hitsausasento (PA/PB) PA PB PA PB PA PB PA PB PB PB PB PB 

Vaaputus (-/V) V V V V V V V V V - V - 

Kokeiden lkm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Taulukko 4. Koematriisi päällekkäisliitoksista, joissa koelevyjen plasmaleikkauspinta te-

räskuulapuhallettu ennen hitsauskokeita. 

Muuttujat Muuttujayhdistelmät 

Lisäainelanka (1/2) 1 1 1 1 

Suojakaasu (12/18) 8 8 8 8 

Prosessi (P/CV) CV CV P P 

Liitostyyppi (Fillet/Lap) L L L L 

Hitsausasento (PA/PB) PA PB PA PB 

Vaaputus (-/V) - - - - 

Kokeiden lkm 3 2 3 3 

 

4.4 Hieet 

Hitsauskokeiden hitsien analysointia varten kymmenestä pienakoekappaleesta tehtiin mak-

rohieet LUT:n laboratoriossa. Kussakin koekappaleessa näkyy kahden vastakkaisen hitsin 

hie.  Hietutkimukseen valitut hitsit ovat: 12PFB, 12PFA, 12CFB, 18PFB, 18CFB, 18CFA, 

12PFB1V, 12CFB1V, 22CFB1 ja 22CFB1V. Hieet on otettu pituussuunnassa koelevyn kes-

keltä. 
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5 TULOKSET 

 

 

Hitsauskokeiden tulosten esittämistä varten kaikki koekappaleet on kuvattu heti koehitsaus-

ten jälkeen siten, että kuvassa näkyy koko hitsattu koekappale. Lisäksi koekappaleisiin on 

piirretty määritelty tutkimusalue ja kappaleet on kuvattu uudelleen. Hitsauskokeissa käytetyt 

hitsausarvot on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Koehitsien lämmöntuonti (Q) on esi-

tetty myös edellä mainitussa liitteessä jokaiselle koehitsille. Lämmöntuonti on laskettu kaa-

valla: 

 

𝑄 = 𝑘 ∗
𝐼∗𝑈

𝑣∗1000
                                                                            (1) 

 

missä k on terminen hyötysuhde (MAG-hitsaus 0,8), I [A] on hitsausvirta, U [V] on kaari-

jännite ja v [mm/s] on hitsausnopeus (Lukkari 2002, s. 54). Tuloksissa esitetyt ja lämmön-

tuonnin laskennassa käytetyt arvot ovat virtalähteen ilmoittamia arvoja. 

 

5.1 Visuaalinen tarkastelu 

Tässä luvussa tuloksista esitetään kuvat kaikista muuttujayhdistelmien koehitseistä, joissa 

voidaan havaita muodostuneen hitsausroiskeita koekappaleen pintaan. Roiskeettomien koe-

hitsien valokuvat on esitetty liitteessä 2. Vain esimerkin omaisesti on kuvassa 23 havainnol-

listettu myös koekappale, jossa ei muodostunut valokuvasta visuaalisesti havaittavia merki-

tyksellisiä hitsausroiskeita. 

 

 

Kuva 23. Koehitsi 12CFA1, jossa ei havaittavia merkityksellisiä hitsausroiskeita. 
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Päämuuttujien osalta pulssihitsauksessa muodostui hitsausroiskeita 12 % CO2 suojakaasulla 

hitsattaessa kuvan 24 mukaisesti. Kappaleiden pinnoilla on vain yksittäisiä roiskeita ja rois-

keiden koko on pieni. Roiskeet ovat jakautuneet pienaliitoksissa tasaisesti molempien levy-

jen puolelle, koko hitsin pituudelle. Päällekkäisliitoksessa 12PLA2 vähäiset roiskeet ovat 

alemmassa levyssä, ylempään levyyn ei ole muodostunut roiskeita. 

 

 

 

 

Kuva 24. Koehitsit 12PFA2, 12PFB2 ja 12PLA2.  

12PFA2 

12PFB2 

12PLA2 
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18 % CO2 suojakaasulla pulssihitsauksessa vähäistä roiskeiden muodostumista esiintyi kai-

kissa koehitseissä umpilangalla hitsattaessa. Kuvassa 25 on esitetty kuvat edellä mainituista 

koehitseistä. Kaikissa kuvan hitseissä roiskeet ovat yksittäisiä ja niitä ei ole muodostunut 

koko hitsin matkalle, vaan ne sijaitsevat satunnaisesti hitsin koko pituudella. Päällekkäislii-

toksien ylempien levyjen pintoihin ei ole muodostunut roiskeita. 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Koehitsit 18PFA1, 18PFB3, 18PLA3 ja 18PLB1. 

18PFA1 

18PFB3 

18PLA3 

18PLB1 
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Vaaputustestien osalta koehitsit, joissa muodostui hitsausroiskeita, on esitetty kuvassa 26. 

Roiskeiden muodostuminen oli kaikissa vaaputetuissa hitseissä vähäistä ja muodostuneet 

roiskeet olivat pienikokoisia. Roiskeiden sijainti on satunnaista. Päällekkäisliitoksen ylem-

män levyn pinnassa ei ole roiskeita. 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Koehitsit 12PFA1V, 12PFB1V, 12PLA2V ja 12CFA2V. 

12PFA1V 

12PFB1V 

12PLA2V 

12CFA2V 
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Päällekkäisliitoksien tulokset, joissa myös koelevyjen leikkauspinnat oli teräskuulapuhal-

lettu on esitetty kuvassa 27. Kaikissa kokeissa hitsausroiskeiden muodostuminen oli vä-

häistä. Pulssihitsauksessa pieniä yksittäisiä roiskeita muodostui satunnaisesti koko hitsin pi-

tuudelle alempaan levyyn. Ylempiin levyihin ei muodostunut hitsausroiskeita. CV-proses-

silla hitsin aloituksessa muodostui yksittäisiä roiskeita sekä yksittäinen roiske alempaan le-

vyyn keskikohdalle hitsin pituussuunnassa. 

 

 

 

 

Kuva 27. Päällekkäisliitosten koehitsit 18PLA3, 18PLB2 ja 18CLB3, joissa koelevyjen leik-

kauspinta teräskuulapuhallettu.  

 

18PLA3 

18PLB2 

18CLB3 
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5.2 Makrohieet 

Hitsauskoekappaleista on otettu 10 makrohiettä hitsauskokeiden jälkeen. Kussakin hieessä 

näkyy pienahitsit pystylevyn molemmin puolin. Yksityiskohtaiset makrohiekuvat on esitetty 

kuvassa 28. Hiekuvista mitattuna pienahitsien koko a = 5 mm. Osassa pienahitseistä voidaan 

havaita kuvien perusteella lievää kateettipoikkeamaa sekä yksittäisiä pienikokoisia huoko-

sia. 

 

 

 

 

 

 
Kuva 28. Makrohieet 12PFB, 12PFA, 12CFB, 18PFB, 18CFB, 18CFA, 12PFB1V, 

12CFB1V, 22CFB1 ja 22CFB1V.  

12CFB1/2 12CFB1V/2

V 

12PFB1/2 18CFB1/2 

18PFB1/2 22CFB1/

2 

22CFB1V/2

V 

12PFB1V/2

V 

12PFA2/1 18CFA2/1 
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6 ANALYSOINTI JA POHDINTA 

 

 

Kokonaisuudessaan hitsausroiskeiden muodostuminen laboratoriokokeissa oli vähäistä. 

Täytelankatestien osalta hitsauskokeissa ei muodostunut havaittavia hitsausroiskeita lain-

kaan. Vain alle puolessa kaikista hitsatuista kokeista muodostui edes vähäisiä määriä hit-

sausroiskeita koekappaleen pintoihin. Yli 0,5 mm korkuisia hitsausroiskeita muodostui vain 

yksittäin ja muodostuneiden roiskeiden kappalemääräinen analysointi ei toteutettujen kokei-

den osalta ole järkevää. Kaikki päämatriisin hitsauskokeet toteutettiin kuumakaarialueella, 

jolloin aineen siirtyminen on pienipisaraista ja suihkumaista. Roiskeiden muodostumisen 

tulisi teoreettisen tarkastelun perusteella olla kuumakaarialueella vähäistä ja tältä osin hit-

sauskokeiden tulokset vastaavat teoriatarkastelun havaintoja. 

 

Useimmissa pulssihitsatuissa koehitseissä, muista testattavista hitsausparametreista riippu-

matta muodostui vähäisiä määriä hitsausroiskeita. CV-prosessilla hitsatuissa vastaavissa ko-

keissa roiskeita ei käytännössä muodostunut lainkaan. Pulssihitsattujen kokeiden roiskeiden 

määrä on käytännössä kuitenkin niin vähäinen, että tämän työn toimeksiantajayrityksen kal-

taisessa konepajatuotannossa hitsi täyttäisi useimmissa tapauksissa valmistettavalle tuot-

teelle asetetut vaatimukset ilman roiskeiden poistoa. Teoreettisen tutkimustiedon perusteella 

pulssihitsauksen ja CV-prosessin pitäisi vastata lähes toisiaan hitsausroiskeiden muodostu-

misen määrän suhteen. Oikein säädetyillä parametreilla pulssihitsauksessa ei tulisi muodos-

tua käytännössä lainkaan hitsausroiskeita. Tämän tutkimustyön laboratoriokokeissa pulssi-

hitsauksessa on käytetty CV-prosessin kanssa samaa hitsausnopeutta ja langansyöttöno-

peutta. Pulssiparametrejä ei hitsauskokeissa säädetty vaan ne perustuvat hitsausvirtalähteen 

esiasetettuihin säätöarvoihin. Pulssiparametrien hienosäädöllä saattaisi olla vaikutusta rois-

keiden muodostumiseen. Tässä työssä suoritettujen hitsauskokeiden perusteella saatu ha-

vainto, jonka mukaan pulssihitsauksessa roiskeiden muodostuminen olisi CV-prosessia suu-

rempaa pätee vain kokeessa käytetyillä parametreilla. Käytännön konepajaolosuhteissa teh-

dyt havainnot pulssihitsauksesta osoittavat enemmän tämän työn teoriatarkastelun mukaisia 

havaintoja. Tuotantoympäristössä vastaavilla materiaaleilla, virta- ja jännitealueilla sekä op-

timaalisilla hitsausolosuhteilla päästään käytännössä roiskeettomaan hitsaustulokseen. 
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Suojakaasuseoksen hiilidioksidipitoisuus (12 % ja 18 %) ei hitsauskokeiden perusteella vai-

kuttanut hitsausroiskeiden muodostumiseen. Hitsausasentojen osalta jalko- ja alapiena-asen-

tojen välillä ei tulosten perusteella ole havaittavissa vaikutusta hitsausroiskeiden muodostu-

miseen. Liitostyypeistä piena- ja päällekkäisliitos eivät myöskään eroa toisistaan hitsausrois-

keiden muodostumisessa, kuten ei myöskään koelevyn reunan plasmaleikkauspinta verrat-

tuna teräskuulapuhallettuun pintaan. Teoreettisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että 

suojakaasun hiilidioksidipitoisuudella tulisi olla vaikutus roiskeiden muodostumiseen. Hit-

sauskokeiden osalta käytettyjen hiilidioksidipitoisuuksien ero eri suojakaasuseosten välillä 

voi olla liian pieni, jotta havaittavia muutoksia saataisiin aikaan testausolosuhteissa. Toi-

saalta on myös huomattava, että kaikki hitsauskokeet tehtiin kuumakaarialueella ja muilla 

kaarityypeillä vastaavilla seoskaasuilla hitsattaessa vaikutus roiskeiden muodostumiseen voi 

olla erilainen. Hitsauskokeiden kaltaisissa olosuhteissa suojakaasun lisäksi muillakaan 

edellä mainituilla muuttujilla ei ole vaikutusta hitsausroiskeiden muodostumiseen suoritet-

tujen koehitsausten perusteella. Samoilla hitsausprosessin muuttujilla voi kuitenkin olla vai-

kutus roiskeiden muodostumiseen eri olosuhteissa, mikäli jokin tämän tutkimuksen ulko-

puolinen tekijä vaikuttaa hitsaustapahtumaan. 

 

Visuaalisesti arvioituna ja makrohieiden perusteella tutkittuna hitsauskokeissa hitsatut hitsit 

täyttävät yleisesti konepajateollisuudessa käytetyn ISO 5817:2014 -standardin laatuvaati-

mukset sekä C-, että B-luokan osalta (ISO 5817 2014). Hiekuvien perusteella voidaan ha-

vaita, että tunkeuma on kaikilla tutkituilla hitseillä riittävä. Sulautumissyvyydessä on kui-

tenkin havaittavissa eroa pulssi- ja CV-prosessisovellusten välillä. Pulssihitsauksessa sulau-

tumissyvyys on hieman CV-prosessia pienempi. Vaaputuksella on hiekuvien perusteella vai-

kutus tunkeuman muotoon siten, että vaaputus leventää hitsin tunkeumaa. 

 

6.1 Tutkimustulosten vertailu teollisuuden esimerkkeihin 

Tuotantoympäristö poikkeaa useasti olosuhteiltaan laboratorio-olosuhteista. Tässä kappa-

leessa pohditaan käytännön esimerkkien avulla, miten hitsauskokeiden tulokset ovat verrat-

tavissa metsäkonetehtaan hitsattujen rakenteiden esimerkkikappaleisiin. Valmistavan tuo-

tannon esimerkkivalokuvat on otettu John Deere Forestry Oy:n tehtaalta satunnaisesti robot-

tihitsatuista metsäkoneen rakenteista ennen hitsien viimeistelyä huhtikuun 2020 aikana. 
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Kuvassa 29 on kaksi esimerkkiä metsäkoneen kuormatilarakenteen pienaliitoksista. Tämän 

kuvan esimerkkitapausten liitokset on hitsattu CV-prosessilla, 1,2 mm umpilangalla, jalko-

asennossa ja käytetty suojakaasu on Ar-pohjainen seoskaasu, jonka CO2-pitoisuus on 12 %. 

Hitsien koko a = 5 mm. Kuvissa näkyvä hitsin osuus noin 250 mm pitkä ja kuva kattaa noin 

80 mm leveän alueen levyn pintaa hitsistä poispäin. Molemmista kuvista voidaan havaita 

muodostuneita hitsausroiskeita. Roiskeet ovat jakaantuneet melko tasaisesti hitsin pituus-

suunnassa sekä levyn pinnan noin 80 mm kuvissa näkyvän alueen leveydelle. Roiskeet ovat 

kooltaan, sijainniltaan ja määrältään sellaisia, että ne tulee poistaa ennen tuotteen pintakäsit-

telyä. Tässä työssä suoritettujen laboratoriokokeiden perusteella lähes roiskeeton hitsi on 

mahdollista saavuttaa vastaavilla muuttujien arvoilla. Tuotanto-olosuhteissa hitsauksen rois-

keisuuteen voivat vaikuttaa useat tekijät. Roiskeiden hallintaa tässä tuotannon esimerkkita-

pauksessa voisi lähestyä tutkimalla tarkemmin hitsauksen prosessiparametreja, käytettyjä 

tuotteen materiaaleja, koneiden- ja laitteiden kuntoa, työympäristön ulkoisia olosuhteita ja 

tuotteen rakenteellisia ominaisuuksia. 
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Kuva 29. Metsäkoneen kuormatilarakenteen robottihitsattuja pienahitsiliitoksia. 

 

Toisessa teollisuuden esimerkissä on esitetty metsäkoneen runkorakenteen päällekkäisliitok-

sen CV-prosessilla hitsattu hitsi. Kuvan 30 mukainen esimerkki vastaa hitsausasennoltaan 

(PA, piena), liitostyypiltään (päällekkäisliitos), lisäainelangan (metallitäytelanka) osalta 

sekä hitsin kooltaan (a = 6 mm) tämän työn laboratoriokokeissa toteutettua hitsiä. Perusai-

neena on matalaseosteinen rakenneteräs, mutta se eroaa mekaanisilta ominaisuuksiltaan sekä 

kemialliselta koostumukseltaan laboratoriokokeissa käytetystä materiaalista. Kuvassa esiin-

tyvässä hitsissä tai ympäristössä ei ole näkyviä roiskeita ja roiskeisuuden osalta tämä tuo-

tannon esimerkki vastaa laboratoriokokeissa saatuja tuloksia. Kyseisestä tuotannon hitsaus-

sovelluksessa voidaan tämän esimerkkitapauksen osalta todeta, että roiskeeton hitsi on saa-

vutettavissa laboratoriokokeiden tapaan tuotanto-olosuhteissa. 
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Kuva 30. Metsäkoneen runkorakenteen robottihitsattu päällekkäisliitos. 

 

Kolmas teollisuuden esimerkkitapaus esittää pulssihitsattua metsäkoneen runkorakennetta, 

kuva 31, jossa lisäainelankana on 1,2 mm umpilanka, liitostyyppinä pienaliitos, hitsaus-

asento PA, suojakaasu 12 % CO2 / 88 % Ar. Perusaine on matalaseosteinen rakenneteräs, 

mutta sen kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet poikkeavat laboratoriokokei-

den perusaineesta. Kuvasta havainnoiden voidaan todeta, että hitsauksessa ei ole muodostu-

nut merkittäviä hitsausroiskeita. Verrattaessa tätä pulssihitsattua tuotannon esimerkkita-

pausta laboratoriokokeiden tuloksiin, havaitaan tulosten välillä lievää eroavaisuutta. Labo-

ratoriokokeissa pulssihitsauksessa muodostui usein vähäinen määrä roiskeita, kun tuotan-

toesimerkissä hitsi on käytännön kannalta roiskeeton. Tältä osin laboratoriokokeiden havain-

not pulssihitsauksen osalta vaativat aiemmin tekstissä mainittua harkintaa. Pulssihitsauksen 

oikeilla prosessisäädöillä esimerkkitapausta vastaavassa sovelluksessa on tuotantoesimerkin 

perusteella mahdollista saavuttaa roiskeeton hitsaustulos. Teoreettisen tarkastelun tulokset 

tukevat myös minimaalista roiskeiden muodostumista oikein säädetyillä hitsausparamet-

reilla ja hyvissä olosuhteissa toteutetussa pulssihitsauksessa. Tuotantoympäristön havain-

noiduista esimerkeistä on havaittavissa, että pulssihitsaussovelluksissa roiskeettoman loppu-

tuloksen saavuttaminen on mahdollista, mutta ei toteudu kaikissa kohteissa. Laboratorioko-

keiden kaltaista vähäistä roiskeiden muodostumista esiintyy joissakin tuotantohitseissä työn 

toimeksiantajan pulssihitsaussovelluksissa. Toisinaan lähes roiskeettoman hitsin perusteella 
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tuotantosovelluksen hitsausparametrien voidaan olettaa olevan kunnossa. Mahdollisia vä-

häisten roiskeiden aiheuttavia tekijöitä voisi lähteä tutkimaan tarkemmin esimerkiksi hitsat-

tavan tuotteen muodonmuutoksista ja niistä aiheutuvista railotilavuuksien muutoksista, maa-

doituspisteiden vaikutuksista tai muista ulkoisista hitsausprosessiin vaikuttavista tekijöistä. 

 

 

Kuva 31. Metsäkoneen runkorakenteen robottihitsattu pienaliitos pulssiprosessilla. 

 

6.2 Sekakaarialueen, ruosteisuuden ja suojakaasuhäiriön vaikutukset roiskeiden muodostu-

miseen 

Hitsauskokeiden yhteydessä testattiin varsinaisten muuttujien ohella kahta hitsauksen häi-

riötekijää sekä sekakaarialueen vaikutusta hitsausroiskeiden muodostumiseen. Häiriötekijöi-

den testauksessa käytettiin samoja pienakoekappaleita kuin varsinaisten hitsauskokeiden yh-

teydessä. Kaikissa lisäkokeissa suojakaasu oli CO2 12 %, lisäaine oli Esab OK AristoRod 

12.50 1,2 mm umpilanka, käytetty hitsausprosessisovellus oli CV ja hitsausasento oli ala-

piena. Ensimmäisessä häiriötekijän kokeessa testattiin koekappaleen ruosteisuuden vaiku-

tusta roiskeiden muodostumiseen. Tässä kokeessa silloitetun koekappaleen päälle laitettiin 

ruokasuolaa (natriumkloridi) ja annettiin ruostua ulkoilmassa kahden ja puolen vuorokauden 

ajan. Hitsauskoe suoritettiin koekappaleen pinnalle muodostuneen ruosteen päälle. Ruostei-

sen koekappaleen hitsaustulos on esitetty kuvassa 32 ja siitä voidaan visuaalisesti todeta, että 

havaittavia hitsausroiskeita ei ole muodostunut. Koe toistettiin kaksi kertaa samoilla para-

metreillä ja hitsaustulosten välillä ei havaittu eroa. 

 

80 mm 
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Kuva 32. Ruostutetun kappaleen hitsaustulos 12CFB6_RUOSTE, I = 338 A, U = 32,4 V. 

 

Toisena hitsauksen häiriötekijänä testattiin suojakaasuatmosfäärin häirinnän vaikutusta rois-

keisuuteen. Kokeessa hitsattavan kappaleen viereen, noin 30 cm etäisyydelle kappaleesta 

sijoitettiin pöytätuuletin, jolla aiheutettiin puhaltava ilmavirtaus hitsattavaan kohteeseen. 

Koe toistettiin kaksi kertaa kahdella eri puhaltimen nopeudella. Puhaltimen eri nopeudella 

ei havaittu eroa testitulokseen. Tämän kokeen testitulos on esitetty kuvassa 33 ja tästä voi-

daan todeta, että suojakaasun virtaus ja suojausvaikutus ovat häiriintyneet liian paljon kel-

vollisen hitsin aikaansaamiseksi. Roiskeita on muodostunut koekappaleen molempiin levyi-

hin, mutta muuten tuloksen arvioiminen ei ole järkevää, koska hitsi on visuaalisesti arvioiden 

kelvoton. Vastaavan kokeen osalta tutkimusta voisi jatkaa pienentämällä puhallettavaa ilma-

virtausta siten, että hitsin laatu pysyy kelvollisena ja tutkia millainen vaikutus pienemmällä 

ilmavirtauksella olisi roiskeiden muodostumiseen. 

 

 

Kuva 33. Pöytätuulettimella aiheutetun ilmavirran vaikutus hitsaustulokseen, 12CFB9_PU-

HALLUS, I = 309 A, U = 35,1 V. 

80 mm 

 

80 mm 
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Kolmas lisätesti käsitteli sekakaarialuetta. Tässä testissä hitsauskoe toistettiin kaksi kertaa 

ja tulokset olivat silmämääräisesti arvioiden toisiaan vastaavat. Hitsaustulos on esitetty ku-

vassa 34. Kokeessa hitsausvirta oli 250 A ja jännite 28,5 V, jolloin hitsaus tapahtui sekakaa-

rialueella. Tuloksesta voidaan havaita aiempiin kuuma- ja pulssikaarialueen kokeisiin ver-

rattuna runsasta roiskeiden muodostumista. Roiskeita on sekä vaaka- että pystylevyssä, 

mutta pystylevyssä roiskeita on huomattavasti vaakalevyä enemmän. Hitsi on valokuvasta 

arvioiden roiskeisuutta lukuun ottamatta laadullisesti onnistunut. Sekakaarialueen osalta hit-

saustulos vastaa aiempien tutkimusten ja teoriatarkastelun havaintoja, joiden mukaan rois-

keiden muodostuminen on sekakaarialueella runsasta. 

 

 

Kuva 34. Sekakaarialueella hitsatun koekappaleen hitsaustulos 12CFB5_SEKAKAARI, I = 

250 A, U = 28,5 V. 

 

6.3 Tulosten analysointimenetelmien vertailu 

Hitsauskokeiden tulosten tarkastelua varten ennen kokeita oli määritelty tarkastelualue, jolta 

roiskeita tultaisiin tarkastelemaan. Tarkastelualueen sisälle jäävät roiskeet laskettaisiin ja 

kappalemääräisiä tuloksia analysoitaisiin. Tarkastelualueen pituus on 100 mm hitsin suun-

nassa ja leveys on kohtisuorassa 70 mm leveä hitsistä poispäin levyn pinnalle. Tarkastelu-

alue on hitsin pituussunnassa keskellä koekappaletta, jolloin hitsin aloitus- ja lopetuskohdat 

eivät vaikuttaisi roiskeiden muodostumiseen tarkastelualueella. Muodostuneiden roiskeiden 

tarkastelualueen rajaus on esitetty kuvassa 35. Kuvassa ylhäällä pienaliitos, alhaalla päällek-

käisliitos. 

 

80 mm 
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Kuva 35. Hitsausroiskeiden tarkastelualueen rajaus. Ylhäällä pienaliitos, alhaalla päällek-

käisliitos. 

 

Hitsauskokeiden tuloksissa huomioitaisiin sellaiset roiskeet, joilla työn tekijän näkemyksen 

mukaan on merkittävää visuaalista vaikutusta, kun päälle maalattavan maalikalvon paksuus 

on 100 µm. Alustavana arviona esitettiin, että noin 0,5 mm korkuinen roiske levynpinnasta 

mitattuna kuuluu huomioitaviin roiskeisiin. Hitsauskokeissa muodostuneiden roiskeiden 

kappalemääräinen analysointi ei kokonaisuudessaan vähäisen roiskeiden muodostumisen ta-

kia ole kuitenkaan järkevää. Hitsausroiskeiden kappalemääräistä analysointia voitaisiin 

tehdä, mikäli tarkastelualueelle muodostuisi riittävä määrä huomioitavia hitsausroiskeita. 

 

Hitsattujen koekappaleiden tulosten analysointiin testattiin myös 3D-skannaukseen perustu-

vaa ratkaisua. Tässä menetelmässä koekappaleen tutkimusalue rajattiin teipillä, jotta tarkas-

telualue erottuu muodostettavasta skannauskuvasta. Perusajatuksena skannauksessa oli 

aiemmin mainittu analysointimenetelmä, jossa tarkastelualueelle muodostuneiden hitsaus-

roiskeiden kappalemäärä voitaisiin laskea ja edelleen analysoida numeerisia arvoja. Tässä 

skannaukseen perustuvassa menetelmässä Romer Absolute 7520SE -nivelvarteen kiinnite-

tyllä laserskannerilla koekappaleesta muodostettiin 3D-malli, kuva 36. Laserskannatun mal-

lin perusteella selvitettiin skannausmenetelmän ja PolyWorks-ohjelmiston soveltuvuutta hit-
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sausroiskeiden analysointiin koekappaleen pinnalta. Koekappaleeksi valittiin 12PFA3 koe-

hitsi, jossa oli yksittäisiä hitsausroiskeita tarkastelualueella. Tässä työssä muodostetun 3D-

mallin tutkimusalueelle sovitettiin taso. Tason pinnan yläpuolelle jäävien havaittujen aluei-

den oletettiin olevan hitsausroiskeita tietyn korkeuden jälkeen. Koekappaleesta skannatun 

pinnan epätasaisuudesta johtuen roiskeiden tulkinta on haasteellista. Tasoon nähden pinnan 

epätasaisuudet ovat suuruudeltaan yhtä korkealla kuin hitsausroiskeiden huiput, joten rois-

keiden ja muun pinnanvaihteluiden erottaminen toisistaan ei tässä työssä käytetyillä mene-

telmillä ollut mahdollista. Vertailutason muodostamiseen käytettiin sekä ohjelmallista tason 

sovitusta koko tarkastelualueelle, että manuaalisesti virtuaalisella kosketuspäällä tapahtuvaa 

tason määritystä. Molemmilla tasonmäärittelymenetelmillä tulos oli saman kaltainen ja koko 

tarkastelualueen havainnointi ei ollut järkevää. Yksittäisen tiedossa olevan roiskeen paikal-

linen tutkiminen skannatusta mallista onnistui, mutta tämä ei varsinaisesti ollut tämän tutki-

muksen mielenkiinnon kohteena. Skannattuun tuotemalliin perustuva analysointi vaatisi sy-

vällisempää tutkimusta ohjelmiston käyttömahdollisuuksista ja se tässä yhteydessä tehtyjen 

havaintojen perusteella toimisi paremmin, mikäli roiskeiden koko olisi isompi ja tutkimus-

alue pienempi. 

 

 

Kuva 36. Koekappale 12PFA3 laserskannatun tarkastelualueen 3D-malli. Pienten ja vähäis-

ten hitsausroiskeiden havainnointi ja analysointi on haastavaa tutkimuskohteen 3D-skan-

nausdatasta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

 

Työn johtopäätöksinä voidaan todeta, että hitsausroiskeiden muodostumiseen vaikuttavat 

useat eri hitsausprosessiin, hitsausaineisiin ja ulkoisiin tekijöihin liittyvät muuttujat. Tässä 

työssä on tutkittu roiskeiden muodostumiseen vaikuttavista muuttujista vain rajallinen osa. 

Lisäaineensiirtymismuoto ja hitsauksen kaarityyppi liittyvät läheisesti toisiinsa ja näillä on 

jokaiselle kaarityypille ominainen hitsausroiskeiden muodostumistapa. Jossain määrin rois-

keiden muodostumismäärä on myös sidonnainen kaarityyppiin. Tutkituista kaarityypeistä 

sekakaarialueella roiskeiden muodostuminen on runsainta. Yhteistä kaikille kaarityypeille 

on, että roiskeiden muodostuminen on vähäisempää silloin, kun valokaari on mahdollisim-

man vakaa ja lisäaineen siirtyminen on hallittua.  

 

Tutkituista muuttujista Ar-pohjaisen suojakaasun hiilidioksidipitoisuudella on kirjallisuus-

tutkimuksen mukaan vaikutus roiskeiden muodostumiseen. Kun CO2-pitoisuus kasvaa, rois-

keiden määrä lisääntyy valokaaren lisäainepisaraa vastustavien voimien muuttuessa. Labo-

ratoriokokeissa tälle ei saatu vahvistusta testatuilla suojakaasuseoksilla (CO2 12 % ja 18 %). 

Suojakaasun vaikutus roiskeiden muodostumiseen voisi tulla esille eri suojakaasuseoksilla, 

joissa CO2-pitosuuden ero olisi suurempi tai ulkoisten mahdollisesti tuotanto-olosuhteissa 

esiintyvien häiriötekijöiden vallitessa. Näiden muuttujien tarkempi tutkiminen vaatii jatko-

tutkimuksia. Kirjallisuustutkimuksen perusteella CO2-pitoisuuden kasvaessa suojakaasussa 

riittävän korkeaksi, kuumakaarialuulle pääsy vaikeutuu tai jopa estyy ja roiskeiden muodos-

tuminen lisääntyy.  

 

Hitsausprosessien osalta pulssihitsauksessa roiskeiden muodostuminen on teoriatutkimuk-

sen mukaan vähäisintä. CV-prosessilla kuumakaarialueella hitsattaessa on mahdollista 

päästä käytännössä myös roiskeettomaan lopputulokseen. Pulssihitsauksen roiskeettomuu-

den hyöty voidaan katsoa tulevan parhaiten esiin sekakaarialueella, jolloin CV-prosessin 

roiskeiden muodostuminen on vastaavasti runsasta. 

 

Tämän työn yhteydessä suoritettujen laboratoriokokeiden perusteella ei voida sanoa piena- 

tai päällekkäisliitoksen vaikuttavan roiskeiden muodostumiseen. Samoin hitsausasennosta, 
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plasmaleikatun levyn teräskuulapuhalluksen tai puhaltamattoman pinnan vaikutuksista rois-

keiden muodostumiseen ei saatu hitsauskokeiden osalta näyttöä. Hitsauskokeiden laborato-

rio-olosuhteilla voi olla vaikutusta yleisesti vähäiseen roiskeiden muodostumiseen.  Lisäksi 

on huomattava, että optimaalisissa olosuhteissa suoritetuissa kokeissa kaikkien muuttujien 

vaikutukset roiskeiden muodostumiseen eivät välttämättä tule esille samalla tavalla kuin ne 

tulisivat esille esimerkiksi tuotanto-olosuhteissa hitsattaessa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuumakaarialueella laboratoriotutkimuksen kohteena ol-

leilla muuttujilla on varsin pieni tai ei vaikutusta lainkaan hitsausroiskeiden muodostumi-

seen. Laboratorio- ja tuotanto-olosuhteissa on mahdollista saavuttaa käytännössä roiskeeton 

hitsi, mikäli hitsausprosessi ja -olosuhteet ovat hallinnassa. Sekä laboratoriokokeet että tuo-

tantoympäristön havainnot kuitenkin osoittavat, että kuumakaarialueellakin muodostuu toi-

sinaan hitsausroiskeita eikä kaikkia roiskeiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä tämän 

tutkimuksen puitteissa ole pystytty selvittämään. Jatkotutkimuskohteina tuotantoympäris-

töstä nousevat esille nimenomaan ulkoiset hitsaukseen ja roiskeiden muodostumiseen vai-

kuttavat tekijät sekä laboratoriokokeista pulssiparametrien vaikutus hitsausroiskeiden muo-

dostumiseen. 

 

Hitsauskokeet kohdistuivat tässä työssä tarkoituksellisesti yksinkertaiseen rakenteeseen, 

jossa hitsattavan kappaleen muoto ja hitsattava railo olivat mahdollisimman vakioita. Ra-

kenteen muuttuessa monimutkaisemmaksi esimerkiksi muotojen osalta, voi samoilla muut-

tujilla olla roiskeiden muodostumiseen erilainen vaikutus. Jatkotutkimuskohteena voisi tä-

män osalta olla mm. nurkkien, ripojen ja ympärihitsausten vaikutusten tutkiminen. Hitsaus-

railoista on yleisesti käytössä useita erilaisia viistettyjä railoja. Näissä railotyypeissä railoti-

lavuuden muutokset ja ilmarakojen muutokset ovat tyypillisesti suurempia kuin tässä tutki-

muksessa testatuissa liitoksissa. Jatkotutkimuksia voisi kohdistaa myös selvittämään viistet-

tyjen hitsausrailojen vaikutuksia roiskeiden muodostumiseen. Näiden lisäksi hitsauksen 

aloitus- ja lopetustapahtumien vaikutukset roiskeisuuteen olisivat jatkotutkimuskohteena 

suositeltavia. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Hitsausroiskeiden muodostuminen hitsattavien tuotteiden ja rakenteiden pinnoille on epätoi-

vottu ilmiö. Hitsausroiskeet on luokiteltu hitsausvirheiksi, mutta niiden sallitulle määrälle 

tai koolle ei ole ISO-standardissa yksiselitteisesti määriteltyjä raja-arvoja. Käytännössä rois-

keiden sallitut määrät ja koko on määriteltävä tapauskohtaisesti asetettujen tuotelaatuvaati-

musten mukaisesti. Tähän voivat vaikuttaa mm. pinnanlaatuvaatimukset ja tietyissä tapauk-

sissa lujuustekniset vaatimukset. Tämän työn päätavoitteina on tutkia hitsausroiskeiden 

muodostumiseen vaikuttavia taustatekijöitä, tutkia käytännön kokeiden avulla hitsauspara-

metrien vaikutusta roiskeiden muodostumiseen ja lopputuloksena arvioida miten tuotanto-

olosuhteissa hitsausroiskeiden muodostumista voidaan hallita. 

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hitsausroiskeiden muodostuminen 

on yhteydessä lisäaineen siirtymismuotoon ja samalla käytettyyn kaarityyppiin. Tässä työssä 

on käsitelty lyhytkaari-, kuumakaari-, sekakaari- ja pulssikaarihitsausta. Käytännön hitsaus-

kokeet on toteutettu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kuumakaarialueella. Hitsausroiskeet 

voivat muodostua lisäaineen siirtyessä hitsisulasta purkautuvien kaasujen, hitsisulassa tai li-

säainepisarassa tapahtuvan kaasuräjähdyksen, hitsisulasta tapahtuvan lisäaineen sinkoami-

sen tai lisäainepisaran pirstoutumisen seurauksena. Vakaa valokaari ja hallittu lisäaineen 

siirtyminen ovat yksittäisiä merkittävimpiä tekijöitä hitsausroiskeiden muodostumisessa ja 

muodostumisen hallinnassa. Sekakaarialueella roiskeita muodostuu tutkituista kaarityy-

peistä eniten ja sen käyttöä tulisi roiskeisuuden näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisuuk-

sien mukaan välttää. Muilla kaarityypeillä roiskeiden muodostuminen on oikein säädetyillä 

parametreilla ja optimiolosuhteissa vähäistä. 

 

Laboratoriokokeissa roiskeiden muodostuminen oli kauttaaltaan vähäistä. Luotettavia joh-

topäätöksiä eri muuttujien vaikutuksista hitsausroiskeiden muodostumiseen ei työssä toteu-

tettujen laboratoriokokeiden perusteella voida tehdä. Laboratoriokokeet kuitenkin osoitta-

vat, että optimiolosuhteissa kuumakaarialueella, kokeissa käytetyillä parametreilla voidaan 

saavuttaa roiskeeton hitsaustulos.  
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Teollisuusesimerkit tukevat osaltaan teoriatutkimusta pulssihitsauksen roiskeettomuuden 

suhteen. Laboratoriokokeiden ja teoriatutkimuksen tavoin teollisuusesimerkkien perusteella 

voidaan todeta, että kuumakaarialueella on mahdollista saavuttaa roiskeeton hitsaustulos 

myös tuotanto-olosuhteissa. Toisaalta teollisuusesimerkit osoittavat, että tietyissä tuotanto-

sovelluksissa on tutkimuksen ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hitsausroiskeiden 

muodostumiseen. 
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Liite I, 1 

 

Hitsauskokeissa käytetyt hitsausarvot sekä lämmöntuonti 

Hitsin tunnus 
Lämmöntuonti 

[kJ/mm] 
Hitsausvirta, kes-

kiarvo [A] Jännite, keskiarvo [V] 

22CFB2 1,2 298 29,3 

22CFB1 1,2 299 29,3 

22CFB2V 1,2 297 29,3 

22CFB1V 1,2 302 29,3 

22CLB2V 1,2 303 29,3 

22CLB1V 1,2 303 29,3 

22CLB2 1,2 303 29,3 

22CLB1 1,2 308 29,3 

18CLB2 1,5 337 32,4 

18CLB1 1,5 336 32,4 

18CLA2 1,4 334 32,3 

18CLA1 1,4 335 32,3 

18PLA2 1,2 284 30,5 

18PLA1 1,2 285 30,5 

18PLB2 1,2 287 30,5 

18PLB1 1,2 287 30,1 

12PLB2V 1,1 288 29,6 

12PLB1V 1,1 289 29,5 

12PLA2V 1,1 287 29,7 

12PLA1V 1,1 291 29,6 

12CLA1V 1,5 341 32,4 

12CLA1V 1,5 341 32,4 

12CLB2V 1,5 339 32,4 

12CLB1V 1,5 338 32,4 

12CLB2 1,5 345 32,4 

12CLB1 1,5 345 32,4 

12CLA2 1,5 349 32,4 

12CLA1 1,7 366 35,8 

12PLA1 1,2 294 29,9 

12PLB2 1,2 294 29,9 

12PFA2V 1,2 293 30,0 

12PFA1V 1,2 295 29,8 

12PFB2V 1,2 293 30,0 

12PFB1V 1,2 297 29,6 

12CFA2V 1,5 342 32,4 

12CFA1V 1,5 344 32,4 

12CFB2V 1,5 338 32,4 

12CFB1V 1,5 340 32,4 



 

 

 

 

Liite I, 2 

 

Hitsin tunnus 
Lämmöntuonti 

[kJ/mm] 
Hitsausvirta, kes-

kiarvo [A] Jännite, keskiarvo [V] 

12PFB3 1,2 291 29,9 

12PFB2 1,2 293 29,9 

12PFB1 1,2 289 30,1 

12PFA3 1,2 296 29,7 

12PFA2 1,2 293 29,7 

12PFA1 1,2 299 29,6 

12CFA1 1,5 342 32,4 

12CFA2 1,5 352 32,4 

12CFB2 1,5 338 32,4 

12CFB1 1,5 343 32,4 

18CLB2 (*) 1,4 330 32,3 

18CLB1 (*) 1,4 332 32,3 

18CLB3 (*) 1,5 338 32,4 

18CLA3 (*) 1,5 339 32,4 

18CLA2 (*) 1,5 341 32,4 

18CLA1 (*) 1,5 340 32,4 

18CFA3 1,5 341 32,4 

18CFA2 1,4 333 32,3 

18CFA1 1,5 341 32,4 

18CFB3 1,4 334 32,3 

18CFB2 1,5 338 32,4 

18PLA3 (*) 1,2 296 29,7 

18PLA2 (*) 1,2 294 29,9 

18PLA1 (*) 1,2 298 29,7 

18PLB2 (*) 1,2 293 29,7 

18PLB1 (*) 1,2 292 29,8 

18PFA3 1,2 298 29,8 

18PFA2 1,2 294 29,9 

18PFA1 1,2 301 29,7 

18CFB1 1,6 343 34,9 

18PFB3 1,2 296 29,7 

18PFB1 1,2 297 29,6 

 

(*) päittäishitsauksen koelevyt teräskuulapuhallettu plasmaleikkauksen jälkeen 

 

 

  



 

 

 

 

Liite II, 1 

Laboratoriokokeiden hitsikuvat 
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Liite II, 3 
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Liite II, 5 
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Liite II, 6 

 

 

 

(*) päittäishitsauksen koelevyt teräskuulapuhallettu plasmaleikkauksen jälkeen 

 

22CLB1 

18CLA1 (*) 


