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Hitsauksessa laadunvalvonta on tärkeää, jotta varmistutaan tavoiteltavasta hitsausluokasta. 

Tämän diplomityön tavoite on löytää ratkaisu suurten levyjen päittäishitsauksen 

reaaliaikaiseen laadunvalvontaan laserhybridillä. Laserhybridihitsaus tarkoittaa tässä 

diplomityössä kuitulaserin (1070 nm) ja MAG-prosessin yhdistelmää. Luotettava 

laadunvalvontajärjestelmä vähentää hitsattujen rakenteiden NDT ja DT tarkastusten määrää 

ja niistä syntyviä kustannuksia, sekä nostaa hitsaustuotannon tehokkuutta.  

 

Tämän diplomityön kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että laserhybridihitsaus on 

dynaaminen, epävakaa ja moni-ilmiöinen prosessi, johtuen kahden eri lämmönlähteen 

vuorovaikutuksesta. Laserhybridihitsauksen monitorointiin ei ole olemassa valmiita 

ratkaisuita. Hybridihitsausta voidaan kuitenkin monitoroida monisensorointijärjestelmillä, 

jolloin monitoroidaan prosessista useita eri suureita eri menetelmillä samanaikaisesti.  

 

Suurten levyjen päittäishitsaus sisältää tyypillisesti kaksi eri vaihetta: levyjen silloituksen 

laserilla ja varsinaisen laserhybridiprosessin. Diplomityön kokeellisessa osassa 

lasersilloitusta monitoroidaan HDR-kameralla ja SeamMonitor-konenäköjärjestelmällä. 

Hybridihitsausta monitoroidaan LWM-fotodiodijärjestelmällä, joka sisältää P- (400–600 

nm) ja T-anturin (1100–1800 nm). Näillä fotodiodeilla mitataan prosessin emittoiman 

sähkömagneettisen säteilyn intensiteettiä halutuilla aallonpituusalueella. Lasersilloituksen 

aikana pyritään seuraamaan lasersäteen positiota suhteessa hitsausrailoon ja 

hybridihitsauksen aikana tavoite on etsiä fotodiodien signaaleista indikaatio hitsausvirheistä.   

 

Lasersilloituksen aikana lasersäteen positiota voitiin mitata 0.15 mm tarkkuudella. 

Hybridihitsauksen aikana P-signaalin intensiteetin muutoksista löydettiin indikaatio 

hybridihitsauspään hitsausradan muutoksista suhteessa railoon. P-anturilla voitiin havaita 

merkittävä huokoisuus hitsissä, sekä magneettinen puhallus. Valokaaren merkittävä 

epävakaus havaittiin P- ja T-signaaleista.   
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Welding quality assurance is important for ensuring that a desirable welding class is 

achieved. The goal of this master’s thesis is to find a solution for an in-process monitoring 

of laser hybrid welding of butt joints. In this thesis, laser hybrid welding means a 

combination of a fiber laser (1070 nm) and a MAG-process. A reliable quality assurance 

system will reduce NDT and DT inspection costs. It will also improve production efficiency. 

 

In the literature review, it was noticed that due the heat transmission from two different 

sources of heat in the same process which are in the synergy, laser hybrid welding is a 

complex process. The process is also dynamic and unstable. There are none ready to use 

solutions in the market for monitoring of laser hybrid welding. But it is however possible to 

use multisensory monitoring system which is monitoring a process in several ranges. 

 

A butt joint of big plates typically consists of two phases: temporal tack welding with a laser 

and laser hybrid welding process. In the experimental part of this thesis, a laser tack welding 

is monitored with an HDR camera and the hybrid process is monitored with a SeamMonitor 

machine vision system. The hybrid welding is monitored with an LWM photodiode system 

which included P-sensor (400–600 nm) and T-sensor (1100–1800 nm). With these 

photodiodes it is possible to measure intensity of an electromagnetic radiation in the desired 

wavelength range. During the tack welding, the goal is to measure a position of a laser beam 

in comparison with a weld groove. During the hybrid welding the goal is to find indications 

of weld defects. 

 

Measuring of a laser beam position was possible in accuracy of 0.15 mm. During the hybrid 

welding a P-signal indicated about the changes in the welding path of the hybrid welding 

head. It was possible to detect significant pores during hybrid welding with P-sensor and a 

magnetic blow. Unstable arc was possible to be detected from P- and T-signals. 
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�⃗⃗⃗� Pinnan normaali lasersäteen heijastumispisteessä 

 

 

 

 

  



8 

 

 

   

 

1 JOHDANTO 

 

 

Kuitulaser- ja laserhybridihitsauksessa laadunvalvonta ja -varmistus ovat tärkeä osa 

onnistunutta hitsausta. Kuitulaser- ja laserhybridihitsaus ovat prosesseja materiaalien 

liittämiseksi toisiinsa lämmön avulla. Laserhybridihitsaus on hitsausprosessi, jossa 

laserhitsaus- ja toinen hitsausprosessi toimivat yhdessä samassa hitsisulassa. 

 

Hitsaustuotannossa laatu tarkoittaa tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttämistä. Laatu on 

objektiivinen mitattavissa oleva käsite ja se kertoo asteen, jolla tuote täyttää vaatimukset. 

Laadunvalvonta määrittelee tavat, joilla valvotaan, että tavoiteltava laatu saavutetaan. 

Laadunvalvonta siis keskittyy mahdollisten virheiden havaitsemiseen. Laadunvarmistus 

määrittelee puolestaan tavat, joilla tavoiteltava laatu saavutetaan ja keskittyy virheiden 

ennakolta estämiseen. (Anttila & Jussila 2016; Stavridis, Papacharalampopoulos & 

Stavropoulos 2017, s. 1826.) Ilman luotettavaa laadunvarmistusta ei varmistuta 

tavoiteltavasta hitsauslaadusta. Tavoiteltavan hitsauslaadun määrittää vaadittu 

hitsausluokka. Luotettavalla reaaliaikaisella laadunvalvontajärjestelmällä voidaan seurata 

hitsausprosessin vakautta ja lopputuotteen laatua reaaliaikaisesti. Näin voidaan vähentää 

hitsattujen rakenteiden NDT (Rikkomaton aineenkoetus) ja DT (Rikkova aineenkoetus) 

tarkastusten määrää ja niistä syntyviä kustannuksia. Tavoite on pienentää tuotannon 

läpimenoaikoja, minimoida hitsausvirheet ja maksimoida tuotannon tehokkuus. (Chapple et 

al. 2001, s. 535.) 

 

Prosessina laserhybridihitsaus on dynaaminen ja moni-ilmiöinen prosessi, johtuen kahden 

eri prosessin ja lämmönlähteen vuorovaikutuksesta toisiinsa. Tässä diplomityössä 

kuitulaserilla tarkoitetaan laseria, jonka aallonpituus λ on 1070 nm. Laserhybridihitsauksella 

puolestaan tarkoitetaan suurtehoisen kuitulaserin ja MAG-prosessin (Metal active gas 

welding) yhdistelmää. Laserhybridihitsausta voi lämmönsiirron ja -johtumisen perusteella, 

sekä syntyvän lämpötilaprofiilin vuoksi pitää kompleksisena, epävakaana ja moniulotteisena 

prosessina. Prosessin kaikki prosessimekanismit eivät ole vielä tunnettuja. (Gao et al. 2019, 

s. 3553; Ribic, Debroy & Plamer 2009, s. 223.)  
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Laserhitsauksen reaaliaikaisessa monitoroinnissa mitataan tyypillisesti prosessin 

aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä tai esimerkiksi heijastuvaa lasersädettä. 

Laserhybridihitsauksen monitorointi verrattuna laserhitsauksen monitorointiin on 

haasteellista, koska prosessissa lasersäde ja valokaari luovat molemmat omanlaisensa 

sähkömagneettisen säteilyn spektrin. Lasersäteellä on oma spektrinsä, transmissionsa, 

absorptionsa sekä emissionsa, ja MAG-prosessilla omansa. Näiden kahden prosessin 

spektrien erottaminen toisistaan on haastavaa, koska prosessit toimivat hybridihitsauksessa 

yhteisvaikutuksessa ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näin ollen, prosessien 

monitoroinnin voidaan todeta olevan haasteellista. (Gao et al. 2019, s. 3553; Na & Kaist 

2013, s. 522.) 

  

1.1 Tutkimuksen tausta ja aikaisempi tutkimus 

Tämän diplomityön taustalla on erityisesti yksi laadun tuotantoperusteinen määritelmä. 

Anttilan ja Jussilan (2016) mukaan: ”Korkeat tuotantokustannukset voidaan välttää vain 

tekemällä kaikki työt aina kerralla oikein.” Jos työssä kuitenkin tapahtuu virhe, virheestä 

syntyvät kokonaiskustannukset ovat yleensä sitä pienemmät, mitä aikaisemmin virhe 

havaitaan. Tämän vuoksi laserhybridihitsauksen reaaliaikainen laadunvalvonta on tärkeää, 

jotta mahdollinen virhe havaitaan mahdollisimman aikaisin. 

 

Laserhitsauksen monitorointiin on kehitetty useita ratkaisuita ja aiheesta löytyy paljon 

tutkimusta (Stavridis et al. 2017, s. 1825). Laserhybridihitsauksen monitoroinnista ja eri 

monitorointijärjestelmien soveltuvuudesta laserhybridihitsaukselle, erityisesti kaupallisten 

sovellusten ja tuotteiden soveltuvuudesta ei ole yhtä paljon tutkimusta. Syy on varmasti, että 

prosessina laserhitsaus on laajemmin teollisuuden käytössä, kuin laserhybridihitsaus. Tämä 

tutkimus hyödyttää laserhybridihitsauslaitteiden valmistajia, hitsausautomaation systeemi-

integraattoreita ja laitteiden loppukäyttäjiä. 

 

Taulukkoon 1 on koostettu joitakin laserhybridihitsauksen monitorointiin liittyviä 

tutkimuksia 2000-luvulta. Valtaosassa taulukon tutkimuksista esitellään konseptia jostain 

julkaisuajankohtanaan viimeisintä tekniikkaa edustavasta monisensorijärjestelmästä, joka 

soveltuisi laserhybridihitsauksen monitorointiin.  
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Taulukko 1. Julkaisuja laserhybridihitsauksen monitoroinnista. 

Gao et al. 2019 Synchronized monitoring of droplet transition and keyhole bottom in 

high power laser-MAG hybrid welding process 

Gao et al. 2018 Analysis of welding process stability and weld quality by droplet 

transfer and explosion in MAG-laser hybrid welding process 

Want et al. 2018 Status analysis of keyhole bottom in laser-mag hybrid welding 

process 

Turichin et al. 2014 Monitoring of laser and hybrid welding of steels and al-alloys.  

McJunkin et al. 2013 Towards real time diagnostics of hybrid welding laser/gmaw 

Fennander et al. 2009 Visual measurement and tracking in laser hybrid welding 

Shi et al.  2007 Monitoring laser and hybrid laser-arc fillet welds 

Reutzel et al. 2005 Laser-GMA hybrid welding: 

process monitoring and thermal modelling 

Travis et al. 2004 Sensing for monitoring of the laser-gmaw hybrid welding process 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän diplomityön tutkimusongelmaksi määriteltiin, kuinka laserhybridihitsausta 

päittäisliitoksissa voidaan monitoroida ja valvoa, jotta saavutetaan vaadittu hitsauslaatu. 

Diplomityön tavoite on löytää ratkaisu laserhybridihitsauksen monitorointiin. Tavoite on 

etsiä keinoja hitsausvirheiden, kuten liitosvirheen, huokoisuuden ja vajaan tunkeuman 

havaitsemiseksi. Diplomityön kirjallisuusosassa tavoite on käydä läpi markkinoilla olevia 

kaupallisia laser- ja laserhybridihitsaukseen monitorointiin soveltuvia laitteita ja laitteistoja. 

Kokeellisessa osassa puolestaan koeajetaan valittua tai valittuja laitteistoja ja kartoitetaan 

niiden soveltuvuutta laserhybridihitsauksen päittäisliitoksen monitorointiin ja valvontaan. 

Diplomityön tavoite on löytää reunaehdot, joilla kyseinen tai kyseiset laitteet sopivat 

käyttöönotettavaksi.  

 

Tässä diplomityössä käydään läpi kuitulaser- ja laserhybridihitsauksen periaatteet, sekä 

laser- ja MAG-prosessien fysikaaliset perusteet ja näiden yhteisvaikutus sekä synergisyys 

laserhybridihitsauksessa. Kun laser- ja laserhybridiprosessin fysikaaliset erityspiirteet on 

selvitetty, voidaan näihin erityispiirteisiin nojaten selvittää erilaisia tapoja monitoroida 

prosessia. Tämän jälkeen esitellään eri monitorointilaitteistoja ja niiden toimintaperiaatteita. 
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Työssä selvitetään myös hitsauslaadun merkitys laserhybridihitsauksessa ja tyypilliset 

hitsausvirheet, sekä syitä hitsausvirheille.  

 

Diplomityön tavoitteeseen päästää seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

- Minkälaisia laitteita ja laitteistoja on markkinoilla, jotka sopivat laser- ja 

laserhybridihitsauksen seurantaan ja valvontaan?  

- Mitkä ovat laitteiston tai laitteistojen rajoitukset?  

- Vastaako laitteiston tai laitteistojen antamat signaalit virheestä todellista virhettä? 

Mikä on laitteiston tai laitteistojen ilmoittaman virheen suuruuden ero verrattuna 

todelliseen virheeseen? Onko signaali tai signaalit virheestä luotettavia?  

- Millaisia rajoitteita prosessiparametrit aiheuttavat monitorointijärjestelmien 

toiminnalle? 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 

Diplomityö jaetaan kirjallisuuskatsaukseen, sekä kokeelliseen osaan. Kirjallisuuskatsauksen 

tarkoitus on tiivistää tutkimusaiheesta olemassa oleva tieto, tutkimusaiheen ilmiöt sekä 

määritellä tutkimusaiheen käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet. Kirjallisuustutkimuksessa 

hyödynnetään tutkimusraportteja, tieteellisiä artikkeleita, kirjallisuutta ja laitevalmistajien 

materiaaleja. Kirjallisuuskatsauksessa vertaillaan mahdollisimman montaa lähdettä ja 

pyritään vertailemaan lähteiden tarjoamaa tietoa, jotta varmistuttaisiin diplomityön 

luotettavuudesta. Lähteiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman uusia tutkimuksia, mikäli 

mahdollista. Tutkimusaiheesta löytyy edelleen ajankohtaisia ja päteviä vanhempia 

artikkeleita, joten varsinaista aikamäärittelyä hyväksyttäviksi lähteiksi ei tehty. Tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että tutkijat ovat alallaan tunnettuja ja 

kustantajat luotettavia. Kirjallisuuskatsaus toteutetaan objektiivisena tutkimuksena. 

 

Diplomityön kokeellisessa osuudessa testataan valittua tai valittuja monitorointilaitteistoja. 

Kokeellisen osuuden tutkimusaineisto on numeerista, joten tutkimusaiheelle luodaan 

mittarit. Kokeellinen työ on tällöin määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta, koska tutkimus 

ja tutkimuksen analysointi perustuu ilmiöiden mittaamiseen numeroilla havaintoaineistosta, 

ja tilastoista. Kokeellisen osuuden tuloksia verrataan kirjallisuuskatsauksessa esiteltyihin 

aikaisempiin tutkimuksiin samasta aiheesta. 
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1.4 Tutkimuksen rajaus 

Tässä diplomityössä tutkitaan laserhybridihitsausta käyttäen suurtehokuitulaserhitsausta. 

Suurteholaserille ei ole täsmällistä määritelmää kirjallisuudessa, mutta yleensä 

suurteholasereista puhuttaessa laserteho lasketaan kilowateissa. Tässä työssä suurteholaser 

tarkoittaa ≥ 1 kW lasertehoa. Kuitulaserhitsausta tutkitaan, koska se on yksi suosituimmista 

lasertyypeistä ja laajasti käytetty teollisuuden sovelluksissa, johtuen hyvästä säteenlaadusta 

ja helposta säteenkuljetuksesta optisen kuidun ansiosta. Erityisesti laserhybridihitsauksessa 

käytetään yleensä kuitulaseria. (Katayama 2013, s. 5–7.) Johtuen erityyppisten lasereiden eri 

aallonpituuksista, on tärkeää määritellä, minkä tyyppinen laser on kyseessä. Vaikka tämän 

diplomityön tutkimuskohde on laserhybridihitsaus, ei diplomityön teoriaosuutta ole rajattu 

käsittelemään pelkästään laserhybridihitsausta. Työssä käsiteltävien tekniikoiden ja 

laitteistojen pääasiallinen sovelluskohde on nimenomaan laserhitsaus ilman lisäainetta. 

Suurin osa hitsausvirheistä ilmentyy sekä laser-, että hybridihitsauksessa ja syy virheille voi 

olla yhtenäinen. 

 

Kokeellinen osuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee prosessin valvontaa 

laserilla tehtävän silloitushitsauksen eli levyjen väliaikaisen kiinnityksen aikana. Toisessa 

osassa monitoroidaan varsinaista hybridiprosessia. Kokeellinen osuus voidaan jakaa kahteen 

osaan, koska suurten levyjen päittäisliitos voi olla diplomityön kohteen kaltainen 

kaksivaiheinen prosessi. Käyttämällä samoja lasertehoja lasersilloituksen aikana ilman 

kaarihitsausta, saadaan lasersäde ja prosessioptiikka käyttäytymään samankaltaisesti, kuin 

hybridihitsauksessakin. Näin voidaan monitoroida lasersäteen positiota prosessin aikana 

valvomalla lasersilloitusta. Varsinaisen hybridihitsauksen aikana lasersäteen position 

seuraaminen on vaikeampaa, johtuen kirkkaasta valokaaresta. Hybridihitsauksen 

monitoroinnissa keskitytään liitosvirheen, huokoisuuden ja vajaan tunkeuman 

havaitsemiseen. 

 

Kokeellisessa osassa valittua tai valittuja laitteistoja testataan hitsausprosessia varioimalla, 

jotta saadaan luotua hitsausvirheitä. Hitsausvirheitä saadaan aikaiseksi esimerkiksi luomalla 

paikkavirhettä hitsausrataan. Tässä työssä tutkitaan levyjen päittäisliitosta Y-railolla. Työssä 

käytetään suuria hitsausnopeuksia aina 8 m/min asti ja lasertehoja 7 kW asti. Käytettävät 

materiaalin ainepaksuudet ovat 6 mm ja 8 mm.   
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2 KUITULASER- JA LASERHYBRIDIHITSAUS 

 

 

Kuitulaser- ja laserhybridihitsauksen periaatteet ja ilmiöt on tärkeä ymmärtää 

yksityiskohtaisesti, jotta näitä prosesseja voidaan monitoroida. Lasersäteen ja valokaaren 

yhteisvaikutus laserhybridihitsauksessa on tärkeä tiedostaa.  

 

2.1 Kuitulaserhitsauksen periaate  

Laservalo on yhdellä aallonpituudella säteilevä valonlähde, jonka valo on koherenttia, 

samavaiheista ja monokromaattista. Kuitulasereissa valo luodaan laseryksikön moduuleiksi 

kootuista diodeista, jotka tuottavat lasertehon. Lasersäteen muodostus tapahtuu aktiivisessa 

kiinteän väliaineen optisessa kuidussa, jonka ydin toimii laseroivana väliaineena eli säteen 

resonaattorina. Tämän vuoksi kuitulaser kuuluu kiinteän väliaineen lasereihin. Laseroiva 

väliaine kuidun ytimessä on esimerkiksi ytterbium ja erbium. Kuten aikaisemmin todettiin, 

tässä diplomityössä kuitulaserilla tarkoitetaan laseria, jonka aallonpituus on 1070 nm. 

Tällöin kiinteä väliaine kuidun ytimessä on ytterbium. Kuitulaserin aallonpituus kuuluu lähi-

infrapuna alueelle (750–1400 nm). Suuritehoiset kuitulaserit ovat jatkuvan aallon lasereita 

eli CW lasereita. (Katayama 2013, s. 5–6; Svenungsson, Choquet & Kaplan 2015, s. 183.) 

 

Kuitulaser tuottaa hyvän säteenlaadun, korkean energiatehokkuuden ja suuren tehon. 

Säteenlaatua kuvataan sädeparametritulolla eli BPP-arvolla, joka kuitulasereilla on 

tyypillisesti noin 10 mm*mrad. Tämä on pieni BPP-arvo, joten se kertoo hyvästä 

säteenlaadusta. BPP-arvo lasketaan polttopisteessä sijaitsevan lasersäteen halkaisijan ja 

lasersäteen avauskulman mukaan. Kun nämä suureet ovat pieniä, myös BPP-arvo on pieni. 

(Katayama 2013, s. 7.) 

 

Kuitulaserhitsaukseen käytettävissä järjestelmissä, lasersäde kuljetetaan optisella kuidulla 

prosessioptiikkaan (Svenungsson, Choquet & Kaplan 2015, s. 182). Kuvassa 1 on esitetty 

prosessioptiikan periaatekuva (II-VI 2019, s. 4).  
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Kuva 1. Prosessioptiikka (muokattu, II-VI 2019, s. 4). 

 

Kuvan 1 kaltaisessa prosessioptiikassa on kollimaattori, jolla lasersäde kollimoidaan eli 

optisessa kuidussa hajallaan olevat lasersäteet kerätään yhteen. Kollimaattorin jälkeen 

prosessioptiikassa on fokusointilinssi, joilla suuren tehotiheyden omaava koherentti 

lasersäde fokusoidaan työkappaleen pinnalle. Fokusoidun lasersäteen suuri energia pinta-ala 

yksikköä kohden sulattaa materiaalin pintaa ja täten materiaali alkaa höyrystyä alueella, 

johon lasersäde on fokusoitu. Sulan materiaalin keskelle muodostuu sylinterimäinen 

avaimenreikä. Teräksiä hitsatessa avaimenreikä muodostuu, kun lasersäteen rajatehotiheys, 

noin 106 W/cm2 ylitetään. (Svenungsson, Choquet & Kaplan 2015, s. 182.)  

 

Avaimenreikä pysyy avoimena laserhitsauksen aikana metallin höyrystymisestä aiheutuvan 

paineen vuoksi. Kun avaimenreikä pysyy avoimena hitsauksen aikana, prosessia kutsutaan 

avaimenreikä- tai syvätunkeumahitsaukseksi. Toinen laserhitsauksen versio on sulattava 

laserhitsaus, jossa käytetään pienempiä tehotiheyksiä, kuin syvätunkeumahitsauksessa, eikä 

tällöin muodostu avaimenreikää. Kuitulaser soveltuu hyvin laserhitsaukseen, koska sen 

lyhyt aallonpituus esimerkiksi verrattuna pidempiaaltoisen CO2 (hiilidioksidi) laseriin 

absorboituu hyvin esimerkiksi teräkseen. Mitä lyhyempi aallonpituus laserilla on, sitä 

pienemmäksi spotiksi se voidaan fokusoida työkappaleen pinnalle. Avaimenreikähitsauksen 
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periaatekuva on esitetty kuvassa 2, jossa lasersäteen muodostaman avaimenreiän taakse 

muodostuu hitsipalko. (Ai et al. 2016, s. 980; You, Gao & Katayama 2013, s. 1.)   

 

Kuva 2. Kuitulaserhitsauksen periaatekuva (Ai et al. 2016, s. 985). 

 

Laserhitsauksella saavutetaan sen suuren tehotiheyden ansiosta suuri hitsausnopeus, syvä 

tunkeuma, suuri tehokkuus ja kapea muutosvyöhyke eli HAZ. Laserhitsaus suoritetaan 

yleensä ilman ilmarakoa ja liitettävien pintojen on oltava puhtaat. Koska lasersäteen 

halkaisija fokusointipisteessä on pieni, laserhitsaus asettaa railonvalmistukselle tiukat 

toleranssit, tiukemman kuin kaarihitsausprosessit. Lasersäteen halkaisijan määrittää aina 

prosessin erityispiirteet, mutta tyypillisesti se on 0.1–0.5 mm. (Ai et al. 2017, s. 980–981.) 

 

2.2 Kuitulaserhitsauksen aallonpituus ja absorptio 

Laserhitsauksessa tärkeä tekijä on materiaalin kyky absorboida lasersäteen energiaa. 

Materiaaliin absorboituessaan lasersäteen energia lämmittää ja sulattaa materiaalia. 

Hitsauksen kannalta tärkeää on saada säteilyn absorptio materiaaliin mahdollisimman 

suureksi ja minimoida heijastus, koska heijastunut energia on hukkalämpöä. Kuvassa 3 on 

esitetty periaatekuva lasersäteen energian absorptiosta materiaaliin ja sen heijastumisesta 

laserhitsauksessa. (Katayama, Kawahito & Mizutani 2012, s. 10–11.) 
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Kuva 3. Kuitulaserhitsauksen aiheuttama säteily (Kawahito et al. 2013, s.134).  

 

Kuten kuvasta 3 huomataan, vain osa lasersäteen energiasta absorboidu materiaaliin, eli tulee 

hyötykäyttöön. Osa lasersäteen energiasta vapautuu ympäristöön ja osa johtuu varsinaiseen 

työkappaleeseen. Myös materiaalin höyrystäminen vaatii energiaa ja osa lasersäteestä 

heijastuu takaisin avaimenreiästä. Heijastus on suurin alkuheijastuksen vaiheessa, eli heti 

kun lasersäde osuu pintaan, jolloin tavoite on lävistää sekä höyrystää materiaalin pinta. 

Absorptioaste kasvaa huomattavasti, kun materiaalin lämpötila nousee. (Naeem 2013, s. 18–

19.) Absorption ja heijastumisen määrä riippuu monesta tekijästä. Materiaalin kyky 

absorboida säteilyä on materiaaliriippuvainen fysikaalinen suure ja se eroaa eri materiaalien 

välillä. Merkittävin tekijä on perusaineen kemiallinen koostumus. (Katayama, Kawahito & 

Mizutani 2012, s. 10–11.) Myös prosessiparametreilla on pieni vaikutus lopulliseen 

absorption määrään. Esimerkiksi kuitulaserhitsauksessa hitsausnopeuden kasvaessa, 

absorptio materiaaliin yleensä pienenee. (Kawahito et al. 2013, s. 131–132.) 

 

Kun syvätunkeumahitsauksessa avaimenreikä on muodostunut, työkappaleeseen siirtyvän 

energian määrä kasvaa suuresti. Tätä kutsutaan fokusoidun säteen moninkertaistumiseksi 

avaimenreiässä. Tätä voidaan havainnollistaa kuvan 4 esimerkillä. (Na & Kaist 2013, s. 531–

532.) 
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Kuva 4. Säteen heijastumisen moninkertaistuminen avaimenreiässä (Na & Kaist 2013, s. 

532). 

 

Kuten kuvasta 4 nähdään, avaimenreiässä tapahtuu heijastumisen moninkertaistuminen, kun 

lasersäde absorboituu, osuu avaimenreiän seinämään ja loppu energia heijastuu 

avaimenreiän vastakkaiselle puolelle. Suurin osa säteestä suuntautuu avaimenreiän pohjaa 

kohti, minkä ansiosta saavutetaan syvä tunkeuma. (Na & Kaist 2013, s. 531–532.) Yhtälö 1 

esittää tämän säteen heijastumisen ja moninkertaistumisen. (Na & Kaist 2013, s. 532.)  

 

�⃗⃗⃗� = �⃗� + 2(−�⃗� · �⃗⃗⃗�)�⃗⃗⃗�   (1) 

 

Yhtälössä 1, �⃗⃗⃗� on säteen heijastumisen vektori, jonka mukaisesti lasersäde heijastuu kohti 

avaimenreiän pohjaa pisteestä Pi. Tämä piste on se kohta, jossa varsinainen lasersäteen 

säteilyvektori �⃗� absorboituu materiaaliin ja heijastuu ensimmäisen kerran kohti avaimenreiän 

pohjaa. �⃗⃗⃗� on pinnan normaalin vektori tässä pisteessä Pi. Pr on piste avaimenreiän toisella 

reunalla, jossa absorboituminen ja heijastuminen tapahtuvat uudestaan. (Na & Kaist 2013, 

s. 531–532.)  
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Lasersäteen sisältämän energian höyrystäessä materiaalia, syntyy metallihöyryä, joka 

poistuu avaimenreiän kautta. Kuitulaserin tapauksessa höyry on ionisoimatonta tai heikosti 

ionisoitunut ja koostuu lähes pelkästään metallin materiaalin varauksettomista atomeista. 

Ionisoitunutta metallihöyryä kutsutaan plasmaksi. Eri aallonpituusalueiden laserit luovat 

erilaisen plasman avaimenreiän ympäristöön. Kuitulaserilla ionisoituminen on heikompaa, 

kuin esimerkiksi CO2-laserilla hitsattaessa. (Na et al. 2013, s. 540–542; Tsukamoto 2013, s. 

24.) 

 

2.3 Laserhybridihitsaus  

Laserhybridihitsauksessa samassa hitsisulassa toimii laserhitsaus- ja joku toinen 

hitsausprosessi. Tässä diplomityössä laserhybridihitsauksesta puhuttaessa tarkoitetaan 

kuitulaserin ja MAG:in hybridiprosessia, jossa lasersäde ja MAG:in valokaari toimivat 

yhdessä. MAG on lisäaineellinen prosessi. (Na & Kaist 2013, s. 542.) Laserhybridiprosessin 

periaatekuva on esitetty kuvassa 5 (SFS-EN ISO 15609-6 2013, s. 12). 

 

 

Kuva 5. 1. Lasersäde. 2. Hitsauspoltin (SFS-EN ISO 15609-6 2013, s. 12). 

 

Laserhybridihitsauksessa on kaksi mahdollista prosessijärjestystä. Jos kuvan 5 kaltaisessa 

tapauksessa hitsaussuunta on vasemmalle eli lasersäde on prosessissa edellä, niin 

hitsauspolttimen poltinkulman voidaan sanoa olevan työntävä. Kun hitsaussuunta on 

oikealle, niin hitsauspoltin on vastavuoroisesti edellä, jolloin poltinkulma on vetävä. 

(Tervolin 2020.) 
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2.3.1  Lasersäteen ja valokaaren vuorovaikutus  

Laserhybridihitsauksessa prosessit toimivat yhdessä, vaikuttavat toisiinsa ja tukevat toisiaan. 

Molemmat prosessit tuottavat omanlaisensa plasman. Laserhybridiprosessin plasman 

ominaisuudet eroavat kuitenkin näiden prosessien omista plasmoista, johtuen prosessien 

synergisyydestä. Laserhitsauksen synnyttämää ionisoitunutta metallihöyryä kutsutaan 

laserin indusoimaksi plasmaksi (LIP). Laserhybridihitsauksessa LIP pääsee muodostumaan 

kaariprosessin aiheuttaman plasman sisälle, jolloin prosessien erilaiset plasmat pääsevät 

reagoimaan toistensa kanssa. (Na & Kaist 2013, s. 542.) 

 

Valokaaren ja lasersäteen vuorovaikutus, sekä käyttäytyminen samassa prosessissa ei ole 

täysin selkeää. Seuraavat tekijät tekevät laserhybridihitsausprosessin mallintamisesta ja 

ymmärtämisestä haasteellista (Na & Kaist 2013, s. 550.):  

- Lasersäde vakauttaa valokaarta laserhybridihitsauksessa, verrattuna pelkkään MAG-

hitsaukseen. 

- Prosessijärjestyksessä, jossa hitsauspoltin on vetävä, ja valokaari on näin 

lämmittänyt ja sulattanut perusmateriaalia ennen lasersädettä, lasersäteen absorptio 

perusmateriaaliin paranee verrattuna hitsaukseen pelkällä lasersäteellä.  

- Valokaari vaikuttaa plasman kykykyyn absorboida ja heijastaa lasersäteen energiaa.  

- Plasma muuttaa valokaaren rakennetta ja täten vaikuttaa energian siirtymiseen 

valokaaren välityksellä. 

- Lasersäde ja sen synnyttämä metallihöyry vaikuttavat MAG:in aineensiirtymiseen. 

Täten aineensiirtyminen laserhybridihitsauksessa ei noudata perinteisiä lyhyt-,  

seka-, kuuma- ja pulssikaaren aineensiirtymismalleja.  

- Suojakaasu vaikuttaa plasman muodostumiseen, valokaaren vakauteen ja täten 

hitsauslaatuun. Suojakaasun vaikutus prosessin stabiilisuuteen ei 

laserhybridihitsauksessa välttämättä noudata samoja lainalaisuuksia, kuin 

esimerkiksi pelkässä MAG-hitsauksessa. (Na & Kaist 2013, s. 550.) 

 

2.3.2  Levyjen päittäishitsaus laserhybridiprosessilla 

Laserhybridihitsausta käytetään muun muassa telakoilla suurten paneelien päittäisliitoksiin 

yhdeltä puolelta hitsatessa. Laserhybridihitsauksella saavutetaan hyvä hitsauslaatu ja korkea 

kapasiteetti. Laserhybridihitsauksessa hitsin juuri on tasainen, eikä juuritukea tarvita. 
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Laserhybridihitsauksella saavutetaan pienempi lämmöntuonti kuin perinteisillä 

hitsausprosesseilla, kuten MAG:illa tai jauhekaarihitsauksella. Pienen lämmöntuonnin 

ansioista jäännösjännitykset ja muodonmuutokset hitsausliitoksissa ovat vähäisiä. Nämä 

ovat tärkeitä ominaisuuksia telakkateollisuuden levykentissä, koska tällöin levykentillä on 

hyvä tasomaisuus.  Hyvän tasomaisuuden ansioista levykenttien oikomistarve jälkikäteen on 

vähäinen. (Kristensen 2013, s. 596–597.) 

 

Laserhybridihitsauksessa ilmaraon ja sovitusvirheen liitoksessa on oltava minimaaliset, 

joskin laserhybridihitsaus MAG:in ansiosta hieman väljentää näitä toleransseja verrattuna 

lisäaineettomaan laserhitsaukseen. MAG:in valokaari leventää hitsisulaa ja kasvattaa 

lämmöntuontia verrattuna puhtaaseen laserhitsaukseen. Tämä on eduksi syntyvän hitsin 

kovuuden kannalta laivanrakennusteräksiä hitsatessa, kun kovan martensiitin syntyminen 

pidentyneen jäähtymisajan vuoksi on vähäisempää. (Kristensen 2013, s. 598.) 

 

Päittäisliitoksille soveltuvat railot esivalmistellaan yleensä koneistamalla. Ilmaraon tulee 

olla 0 mm tai pieni mikroilmarako esimerkiksi 0–0.15 mm sallitaan. Railo on tyypillisesti I- 

tai Y-railo. Y-railoissa on ainepaksuuden mukaan vaihteleva otsapinta ja railon yläreuna on 

viistetty. Railokylkien tulee olla suorat. Viistekulman tulee olla vakio, kuten myös 

pinnanlaatu. Tyypilliset laserhybridillä hitsattavat ainepaksuudet päittäisliitoksissa telakoilla 

ovat 5–25 mm. (Tervolin 2020.) 

 

Suurten levyjen päittäisliitoksissa laserhybridillä levyt voidaan hitsata kevyesti ja 

väliaikaisesti yhteen eli silloittaa ennen varsinaista hitsausta. Silloitus voi olla jatkuva tai 

katkonainen, ja sillä tulee olla osatunkeuma. (SFS-EN ISO 15609-6 2013, s. 2). Silloitus 

voidaan tehdä katkohitsinä esimerkiksi MAG:illa tai laserilla, tai jatkuvana laserhitsinä. 

Silloituksella estetään liitoksen avautuminen kesken hitsauksen. Suurten levyjen hitsauksen 

aikana hitsin alku on jo jäähtyneessä tilassa ja hitsissä tapahtuu kutistuminen, kun hitsin 

loppupää on vielä avoin. Tällöin liitoksen loppupään ilmarako alkaisi kasvaa ilman levyjen 

yhteen silloitusta. (Tervolin 2020.) 

 

Esimerkki levyjen päittäisliitoksissa käytettävästä hitsausasemasta telakkateollisuudessa on 

esitetty kuvassa 6 (Pemamek 2017).  
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Kuva 6. Paneelilinja (Pemamek 2017). 

 

Kuvassa 6 esitetyssä asemassa levyjen railokyljet esivalmistellaan asemaan integroidulla 

koneistuskoneella. Koneistuksen jälkeen levyt painetaan tiukasti yhteen ja ne 

lasersilloitetaan. Kun levyt on silloitettu yhteen, ne hitsataan yhteen laserhybridillä. Kun 

ainepaksuus ylittää 10–12 mm railon täyttämiseen käytetään lisänä tandem-MAG-prosessia. 

(Tervolin 2020.) 
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3 HITSAUSLAATU JA HITSAUSVIRHEET LASERHYBRIDIHITSAUKSESSA 

 

 

Hitsatuissa rakenteissa laatutasoja kuvaavat eri hitsiluokat. Hitsit on jaettu laatuluokkiin 

sallittavien hitsausvirheiden ja niiden koon sekä määrän perusteella. 

Laserhybridihitsauksessa laatuluokkia on kolme: D tyydyttävä, C hyvä ja B vaativa. (SFS-

EN ISO 12932 2013, s. 1.) 

 

3.1 Laserhybridihitsaukseen hitsauslaatuun liittyvät standardit 

Laserhybridihitsaukseen liittyy kolme eri standardia, jotka on esitetty tässä kappaleessa. 

Standardeja käytetään, jotta hitsausprosesseissa ei esiintyisi puutteita ja lopputuotteet 

täyttäisivät niille asetetut vaatimukset.  

  

Laserhybridihitsauksessa laatutasot hitsausvirheille määritellään standardissa: 

- SFS-EN ISO 12932:2013. Welding – Laser-arc hybrid welding – Quality levels for 

imperfections. (SFS-EN ISO 12932 2013, s. 1.) 

 

Hitsausohjeiden eli WPS:ien sisältöä koskevat vaatimukset määrittää standardi:  

- SFS-EN ISO 15609-6:2013. Specification and qualification of welding procedures 

for metallic materials. Welding procedure specification. Part 6: Laser-arc hybrid 

welding. (SFS-EN ISO 15609-6 2013, s. 1.) 

 

Alustavan hitsausohjeen hyväksynnän menetelmäkokeella määrittää standardi: 

- SFS-EN ISO 15614-14: 2013. Specification and qualification of welding procedures 

for metallic materials. Welding procedure test. Part 14: Laser-arc hybrid welding of 

steels, nickel and nickel alloys. (SFS-EN ISO 15614 2013, s. 1.) 

 

3.2 Hitsausvirheet laser- ja laserhybridihitsauksessa 

Laser- ja laserhybridihitsauksessa avaimenreiän sisäiset virtaukset ja säteen heijastuminen 

avaimenreiän reunoilta vaikuttavat merkittävästi hitsisulan käyttäytymiseen. Hitsauslaadun 

määrittää hitsikuvun sekä juuren geometria, pintavirheet, hitsin sisäiset virheet, mekaaniset 

ominaisuudet ja rakenteen muodonmuutokset. (Ai et al. 2016, s. 981.) 
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Vakaa materiaalivirta hitsisulassa ja avaimenreiässä on merkittävä hitsauslaadun kannalta, 

koska epävakaa materiaalivirta altistaa hitsausvirheille mikä lopulta vaikuttaa hitsauslaatuun 

(Ai et al. 2016, s. 981). Hitsisulan materiaalivirtaus CO2 hybridihitsauksen aikana eri 

prosessijärjestyksillä on esitetty kuvassa 7. Myös kuitulaserilla virtaus on samankaltainen. 

(Kah, Salminen & Martikainen 2010, s. 69.) 

 

a)                              b) 

 

Kuva 7. Materiaalivirta laserhybridihitsauksessa eri prosessijärjestyksillä (Kah et al. 2010, 

s. 69). 

 

Kuten kuvasta 7 nähdään, materiaalivirta hitsisulassa eri prosessijärjestyksillä on erilainen. 

Vetävällä polttimella materiaalivirta nousee pintaa kohti avaimenreiän takapuolelta ja virtaa 

kohti hitsisulan loppua. Tällöin materiaalivirta on ulospäin suuntautuva. Vastavuoroisesti 

työntävällä polttimella materiaalivirta kulkee avaimenreiän alueelta hitsisulan takaosaan, 

nousee siellä kohti pintaa ja kiertää avaimenreikää kohti. Materiaalivirta on tällöin 

sisäänpäin kääntyvä. Sisäänpäin kääntyvällä materiaalivirralla lisäaine saavuttaa paremmin 

hitsin juuren ja hitsi seostuu paremmin. (Kah et al. 2010, s. 69.) Laser- ja 

laserhybridihitsauksessa tavoitteena on saada nuolien mukainen sulava, vakaa, 

pyörteenomainen materiaalivirta hitsisulaan (Ai et al. 2016, s. 981). 

 

Tyypillisimmät hitsausvirheet laserhybridihitsauksessa päittäisliitoksilla ovat reunahaava, 

vajaa hitsautumissyvyys, liitosvirhe, halkeamat, huokoset, juuren vajoaminen, vajaa juuri, 

juuren puolen reunahaava, ja roiskeet. (Bunaziv et al. 2015, s. 76.) Suurin osa näistä 

tyypillisistä hitsausvirheistä on esitetty kuvassa 8 (Forstevarg & Kaplan 2014, s. 664). 
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Kuva 8. Yleisiä hitsausvirheitä laserhybridihitsauksessa (Forstevarg & Kaplan 2014, s. 

664). 

 

Kuvassa 8 esitetyistä hitsausvirheistä reunahaava korostuu hybridihitsauksessa 

prosessijärjestyksessä, jossa hitsauspoltin on vetävä. Reunahaava syntyy vetävällä 

polttimella, erityisesti hitsatessa suurilla hitsausnopeuksilla, kun valokaari ei ehdi sulattaa 

railon reunoja kunnolla. Samaan aikaan hitsiin tuotu lisäaine jää hitsisulan keskelle, eikä 

ainetta siirry tarpeeksi railon reunoille. Hybridihitsauksessa valokaari on yleensä kapea, 

mikä voi myös aiheuttaa reunahaavaa. (Bunaziv et al. 2015, s. 76.) Reunahaava voi esiintyä 

jatkuvana tai katkonaisena. Jatkuvan ja katkonaisen reunahaavan luokittelun alla on vielä 

erityyppisiä reunahaavoja. Reunahaavan muodostuminen on monimutkainen ilmiö, joka on 

prosessin materiaalivirran tai lämmönsiirtymisen häiriöstä johtuva. Reunahaava heikentää 

hitsin väsymislujuutta, erityisesti terävä reunahaava. (Forstevarg & Kaplan 2014, s. 663.) 

 

Vajaa hitsautumissyvyys ja liitosvirhe eli kylmäliitos, voivat johtua prosessiparametreista, 

kun esimerkiksi hitsausnopeus on liian suuri tai lasersäteen halkaisija on liian pieni suhteessa 

railoon. Myös kasvanut ilmarako voi olla syy. Ilmaraon kasvu voi johtua esimerkiksi 

huonosta railonvalmistuksesta tai epätasaisesta hitsauspöydästä, jos levyn ja hitsauspöydän 

väliin on joutunut esimerkiksi roiskeita hitsin juuresta. Myös levyjen lämpölaajeneminen ja 

kutistuminen saa aikaan ilmaraon kasvun. Mikäli prosessiparametrit ovat muuten kunnossa, 

liitosvirhe johtuu tyypillisesti lasersäteen väärästä kohdistuksesta. Liitosvirhe railokyljessä 

on ongelmallinen, koska hitsin juuri ja kupu voivat olla silmämääräisesti kunnossa ja hitsin 

visuaalinen laatu hyväksyttävä. (Nilsen et al. 2017, s. 107–108.) Kuvan 9 esimerkissä on 



25 

 

 

   

 

esitetty laserhitsauksella aikaan saatu liitosvirhe, kun laserin positio on ollut 1 mm sivussa 

hitsin keskilinjalta (Nilsen et al. 2017, s. 108). 

 

 

Kuva 9. Liitosvirhe railokyljessä (Nilsen et al. 2017, s. 108). 

 

Kuvan 9 kaltaista liitosvirhettä railokyljessä tai muita pieniä tasomaisia hitsausvirheitä, 

kuten kuumahalkeama hitsin keskilinjalla ja vajaata hitsautumissyvyyttä voi olla vaikea 

havaita radiografisessa tarkastuksessa. Yksi syy tähän on esimerkiksi yleistyvän 

digiröntgenin resoluutio, joka ei välttämättä riitä kaikista pienimpien hitsausvirheiden 

havaitsemiseen. Johtuen liitosvirheen kapeasta ja litteästä profiilista, sen havaitseminen 

myöskään ultraäänellä ei välttämättä onnistu. (McJunkin et al. 2013, s. 2; Nilset et al. 2017, 

s. 107.) 

 

Huokoset ovat yleinen hitsausvirhe laser- ja laserhybridihitsauksessa. Huokoisuuteen 

vaikuttaa muun muassa suojakaasun koostumus, suojakaasun kosteus, sekä suojakaasun 

pääsy hitsisulaan. Myös ilmarako, railopintojen puhtaus ja hitsausympäristö vaikuttavat 

huokoisuuteen. Laserhybridihitsauksessa esiintyy kaksi eri huokosten syntymisen mallia, 

jotka on esitetty kuvassa 10. Kuvassa 10a on esitetty huokosten muodostuminen epävakaan 
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avaimenreiän kärjen alueella. Kuvassa 10b on esitetty toinen tapaus, jolloin kyse on 

avaimenreiän etureunan epävakaudesta. (Bunaviz et al. 2019, s. 107.) 

 

a)                                                                 b) 

 

Kuva 10. Huokosten muodostuminen laserhybridihitsauksessa (Bunaviz et al. 2019, s. 107). 

 

Laser- ja laserhybridihitsauksessa merkittävä syy huokosille yleisesti on epävakaa 

avaimenreikä ja epävakaa materiaalivirta hitsisulassa. Kuten kuvasta 10a nähdään, 

avaimenreiän alueella lasersäde painaa sulaa materiaalia kohti reiän pohjaa, jolloin sula 

pyörteen tavoin kiertää takaisin pintaan, jota kautta ilmakuplat pääsevät ulos hitsistä. Jos 

avaimenreiän kärki on epävakaa, kärjen alueelle voi syntyä huokosia, kun ilma jää 

jähmettyvään materiaaliin, eikä pääse poistumaan kohti hitsin pintaa. Tällöin huokoset 

ilmentyvät usein lähellä sularajaa. Pienet hitsausnopeudet ja epävakaa avaimenreikä voivat 

aiheuttaa myös avaimenreiän reunan romahtamisen, kuten kuvassa 10b. Hitsausnopeus 

vaikuttaa siis paljon huokoisuuteen. Hitsausnopeuden kasvattaminen saa aikaan esimerkiksi 

sen, että lasersäde osuu enemmän avaimenreiän etureunaan, pitää avaimenreiän ja 

materiaalivirran vakaampana ja tekee näin myös hitsisulasta pidemmän. Edellä kuvatut 

tapaukset 10a ja 10b voivat esiintyä erikseen tai molemmat yhdessä samaan aikaan. (Bunaviz 

et al. 2019, s. 107; Solomon 2019, s. 14–15.) 
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Laser- ja laserhybridihitsauksessa hitsin juuren vajoaminen tapahtuu, kun materiaalivirrassa 

hitsin juuressa ei ole tarpeeksi sulavirtaa siirtämään materiaalia ylöspäin takaisin kohti 

pintaa. Kuvassa 11 on esitetty juuren vajoaminen kuitulaserhitsauksessa. (Frostevarg & 

Haeussermann 2015, s. 1.) 

 

 

Kuva 11. Sulapisaran kasvu juuren puolella sulan ja kiinteän materiaalin rajaviivalla 

(Frostevarg et al. 2015, s. 2). 

 

Kuten kuvasta 11 nähdään, juuren vajoaminen on yleensä katkonaista. Juuren vajoaminen 

johtuu yleensä liian matalasta lasertehosta suhteessa ainepaksuuteen ja hitsausnopeuteen. 

Lasertehoa ja hitsausnopeutta kasvattamalla tavoite on saada ylöspäin suuntautuvat voimat 

sulassa kasvamaan, jolloin sulamateriaali ei vajoa pohjalle. (Frostevarg & Haeussermann 

2015, s. 1.) 

 

Laser- ja laserhybridihitsauksessa hitsin juuri on tyypillisesti hyvin matala verrattuna 

esimerkiksi pelkän MAG:in muodostamaan juureen. Vajaa juuri voi syntyä laser- ja 

laserhybridihitsauksessa yleensä, jos levyjen välillä on ilmarakoa hitsauksen aikana. 

Laserhybridihitsauksessa tätä voidaan korjata riittävällä lisäaineensyötöllä, mutta 

lisäaineettomassa laserhitsauksessa tämä ei luonnollisesti ole mahdollista. (Tervolin 2020.) 
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Laser- ja laserhybridihitsauksessa syntyy roiskeita erityisesti suurilla lasertehoilla ja suurilla 

hitsausnopeuksilla. Kuva 12 esittää roiskeiden muodostumista laserhitsauksessa. (Katayama 

& Kawahito 2009, s. 7.)  

 

 

 

Kuva 12. Roiskeiden ja lasersäteen hunnun käyttäytyminen laserhitsauksessa (muokattu, 

Katayama & Kawahito 2009, s. 8). 

 

Kuten kuvasta 12 nähdään, roiskeet avaimenreiän alueelta aiheuttavat prosessiin 

materiaalihäviöitä. Roiskeet aiheuttavat myös railon alitäyttöä, reunahaavaa, kraattereita ja 

laitteiston likaantumista. Merkittävä syy roiskeille on avaimenreiän paineen vuoksi hitsin 

pintaa kohti nopeasti siirtyvä sula materiaali, kun avaimenreiässä tapahtuva materiaalin 

höyrystyminen laajentaa avaimenreikää samaan aikaan. Roiskeiden määrää saadaan 

vähennettyä, jos sulavirta pintaa kohti on enemmän pinnan suuntainen. (Lintunen & 

Hovikorpi 2018, s. 11; Popescu, Delval, Leparoux 2017, s. 1–2.) 
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4 LAADUNVALVONTA LASER- JA LASERHYBRIDIHITSAUKSESSA 

 

 

Hitsauksen laadunvalvonta on tärkeä osa onnistunutta laser- ja laserhybridihitsausta. 

Hitsauksen laatu luodaan aina hitsattujen rakenteiden suunnittelussa, esivalmistelussa ja 

varsinaisessa valmistuksessa eli hitsauksessa ja jälkikäsittelyssä, ei hitsien tarkastuksessa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että laadunvalvonta on prosessi, jonka tulee kattaa koko hitsattavan 

rakenteen valmistuksen ketju. Tässä prosessissa laadunvalvontaan tulee käyttää aikaa ja 

tuotannon eri vaiheille tulee olla omat laadunvarmistusprosessit ja ohjeistukset. 

Laadunvarmistus alkaa suunnittelusta ja päättyy saavutettuun laatuun. Suunnittelussa 

rakenteelle määritetään vaadittava laatuluokka, jonka mukaan laadunvalvonnalle asetetaan 

virherajat. (Mäki-Reini & Hakkarainen 2019 s. 6.) 

 

Ennen hitsausta laadunvalvontaa toteutetaan materiaalin hankinnassa, käsittelyssä ja 

varastoinnissa. Tärkeä osa hitsauksen laadunvarmistusta on WPS:ien hyväksyttäminen sekä 

noudattaminen. Hitsattavien materiaalien leikkauslaatu, railonvarmistus ja hitsattavien 

materiaalien muu esivalmistelu vaikuttavat merkittävästi hitsauslaatuun. Erityisesti 

railonvalmistuksen tärkeys korostuu sädehitsausmenetelmissä verrattuna kaarihitsaukseen. 

Myös hitsauslaitteiston kunnon varmistus kuuluu hitsauksen laadunvarmistukseen. 

Hitsaukseen jälkeiseen laadunvarmistukseen kuuluu hitsattujen rakenteiden viimeistely ja 

tarkastus. Saavutettu laatu todennetaan NDT- ja DT- menetelmillä. (Chapple et al. 2001, s. 

534–536.)  

 

Hitsauksen laadunvalvonta hitsausprosessin yhteydessä voidaan jakaa kolmeen 

päävaiheeseen: ennen prosessia, prosessin aikana ja prosessin jälkeen tapahtuvaan 

laadunvalvontaan tai tarkastukseen. Kuvassa 13 on esitetty nämä laserhitsauksen 

laadunvalvonnan kolme eri vaihetta. (Stavridis et al. 2017, s. 1826.) 
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Kuva 13. Laserhitsauksen laadunvalvonnan kolme vaihetta (Stournaras et al. 2008). 

 

4.1 Hitsausta edeltävä laadunvalvonta 

Hitsausta edeltävän laadunvalvonnan tavoite on varmistaa railonseurannan avulla, että 

työkappale on oikeassa linjassa, sekä paikassa. Tässä vaiheessa prosessia voidaan suorittaa 

myös railontilavuuden ja ilmaraon mittaus. (Stavridis et al. 2017, s. 1825–1827.) 

 

Railonseurannassa ja -mittauksessa käytetään tyypillisesti järjestelmiä, joissa on kamera ja 

laserviiva. Railon mittaamisen tekee haastavaksi se, että laser- ja laserhybridihitsauksessa 

sallitut sovitusvirheet railoilla ovat tiukat ja levyjen välinen ilmarako päittäisliitoksissa on 

hyvin lähellä nollaa. Tällöin puhutaan ilmaraottomasta liitoksesta. Lisäksi railot ovat 

tyypillisesti pieniä, varsinkin ohuilla levyillä. Päittäisliitoksissa yleisesti käytettävät 

koneistetut railot ovat kiiltäviä pintoja, jotka ovat heijastavia. Heijastukset aiheuttavat 

mittadataan virhetuloksia ja kohinaa. Seurantajärjestelmät saattavat myös tulkita 

koneistettujen railojen railokylkiin valmistuksesta jääneitä naarmuja väärin tilanteissa, joissa 

käytetään kameraa railonseurannassa. Muutama tutkimus on tehty railonseurannasta I-

railossa, joissa on tutkittu < 0.1 mm ilmaraon mittausta Tätä on tutkinut muun muassa 

Regaard, Kaierle & Poprawe 2009 ja Chen et al. 2014. (Elefante 2019, s. 178.) 

 

4.2 Hitsauksen reaaliaikainen laadunvalvonta 

Erityisesti suuren hitsausnopeuden prosesseissa, kuten laser- ja laserhybridihitsauksessa, 

laadunvalvonnan ottama aika perinteisillä tarkastusmenetelmillä kasvaisi pitkäksi, silloin 

kun tarvitaan 100 % tarkastuslaajuus. Tämän vuoksi hitsauksen reaaliaikainen 



31 

 

 

   

 

laadunvalvonta on hyödyllistä. Kun hitsataan suuria määriä samoja tai samankaltaisia 

tuotteita, reaaliaikainen valvonta tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, verrattuna periteisiin 

laadunvalvontamenetelmiin. (Fellman & Salminen 2006, s. 9; Turichin et al. 2014, s. 1232.)  

 

Reaaliaikaisten järjestelmien ansiosta hitsaavan teollisuuden massatuotanto on mahdollista 

muuttaa sellaiseksi, että kun mahdollinen virhe havaitaan, virhe rekisteröidään järjestelmään 

ja virheelliset kohdat tarkastetaan esimerkiksi NDT:llä. Tarvittaessa tuotanto voidaan myös 

pysäyttää ja virheen aiheuttava tekijä korjataan. Järjestelmien luotettavuus ja virheiden 

havaitsemiskyky on hyvin paljon kiinni siitä, kuinka hyvin hitsausprosessi tunnetaan ja 

kuinka monitorointilaitteiston toiminta ymmärretään. (Fellman & Salminen 2006, s. 9.) 

 

Monitorointijärjestelmien tarkoitus on mitata hitsausprosessista jotain valittua tai valittuja 

suureita ja tallettaa tämä prosessidataksi. Tämän jälkeen prosessidata suodatetaan ja 

käsitellään. Suodatettua ja käsiteltyä prosessidataa yleensä verrataan etukäteen määritettyyn 

prosessidataan eli referenssiin hyväksytystä ja hyvästä hitsauslaadusta. 

Monitorointijärjestelmä antaa ulostulona esimerkiksi korjaussignaalin, varoituksen tai 

ilmoituksen hyväksytystä tai hylätystä laadusta. Signaalien ja ilmiöiden seuranta on tärkeää 

myös hitsausvirheiden syiden ymmärtämisen kannalta. (Katayama 2013, s. 16.) 

 

Kun lasersäde absorboituu hitsattavan työkappaleen pintaan, materiaali sulaa sekä höyrystyy 

ja muodostuu plasmapilvi, josta emittoituu sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia. 

Näitä aallonpituuksia ja niiden intensiteettien muutoksia voidaan käyttää prosessin vakauden 

ja hitsauslaadun tarkkailuun. (Fellman & Salminen s. 9; Bautze et al. 2015, s. 2.) Muita 

mitattavia asioita ovat esimerkiksi tunkeuma, huokoset, roiskeisuus ja avaimenreiän sekä 

railon sijainti ja asema. Näitä tekijöitä voidaan mitata eri sensori- ja kamerapohjaisilla 

monitorointijärjestelmillä. (Stavridis et al. 2017, s. 1827.) 

 

Kamerapohjaisilla monitorointitekniikoilla keskitytään esimerkiksi näkyvän valon 

seuraamiseen kamerajärjestelmällä. Kamerajärjestelmiin kuuluu myös lämpökamerat, joilla 

voidaan mitata prosessin infrapunasäteilyn jakaumaa. (You et al. 2013, s. 3.) 

Kamerapohjaisesta monitoroinnista työn kokeellisen osuuden yhteydessä kuvattu esimerkki 

on esitetty kuvassa 14.  
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Kuva 14. Lasersäteen ja perusmateriaalin välinen vuorovaikutus prosessikameralla 

kuvattuna laserhitsauksen aikana koneistetussa Y-railossa. 

 

Kuvan 14 tapaus on laserhitsauksesta Y-railoon, josta voidaan erottaa kolme optisen 

emission lähdettä: takaisinheijastuva monokromaattinen näkyvä valo (200–750 nm), sekä 

metallihöyrystä ja plasmasta emittoituma säteily. Hitsisulan korkean lämpötilan vuoksi sula 

heijastaa myös näkyvää valoa pidempi aaltoista infrapunasäteilyä. (Bautze et al. 2015, s. 2; 

You et al. 2013, s. 3.) 

 

Reaaliaikaisessa laadunvarmistuksessa haasteita aiheuttaa muuttuvat työkappaleiden 

geometriat ja muuttuvat ainepaksuudet, koska tällöin mittalaitteiden kalibroidut asemat ja 

referenssit eivät enää välttämättä päde. Lisäksi prosessiparametrit, kuten polttopisteen 

sijainti voi muuttua työkappaleiden välillä. Jotta prosessimuutokset ja mahdolliset virheet 

löytyisivät, kynnysarvot eri virheille, erilaisille työkappaleelle, ainepaksuuksille ja 

materiaalille tulee etsiä erikseen. Tästä syystä järjestelmien käyttöönotto ja validointi vaatii 

paljon työtä. (Elefante et al. 2019, s. 179.) 

 

Laserhybridihitsaus monimutkaisempi ja moniulotteisempi prosessi, kuin pelkän 

laserhitsaus. Koska laserhybridihitsauksessa kaksi prosessia toimii yhdessä, niin esimerkiksi 

lasersäteen lämpöenergia ja laserprosessin aikaan saama metallihöyry avaimenreiästä 

vaikuttavat MAG:in resistanssiin ja täten myös hitsausvirtaan. MAG-prosessin vakaudesta 
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voidaan tyypillisesti tehdä päätelmiä seuraamalla jännitteen ja virran muutoksia. 

Laserhybridihitsauksessa jännitettä ja virtaa seuraamalla voidaan tehdä päätelmiä prosessin 

vakaudesta tiettyyn virtaan asti. Pienillä hitsausvirheillä virran muutos korreloi monen eri 

prosessimuuttujan muutoksen kanssa. (Reutzel et al. 2005, s. 1–2.)  

 

4.3 Hitsauksen jälkeinen laadunvalvonta 

Hitsauksen jälkeinen laadunvarmistus hitsausprosessin yhteydessä keskittyy hitsin 

geometristen hitsausvirheiden tarkasteluun. Tässä vaiheessa voidaan tarkastaa hitsikupu ja 

hitsin juuri visuaalisesti esimerkiksi laserskannerilla. Havaittavia hitsausvirheitä ovat 

tyypillisesti geometriset pintavirheet, kuten vajaa juuri, reunahaava, pinnan huokoset ja 

halkeamat. (Huang & Kovacevic 2011, s. 506.) Hitsin juuri voidaan tarkastaa mittaamalla 

esimerkiksi juurikuvun profiilia välittömästi hitsauksen jälkeen kuvan 15 juuriskannerilla. 

(Korkeakangas 2017). 

 

 

Kuva 15. Juuriskanneri (Korkeakangas 2017). 

 

Kuvan 15 kaltaisella juuriskannerilla tarkastus suoritetaan mittaamalla laserviivalla hitsin 

juuren profiilia. Profiilia verrataan automaattisesti standardin EN ISO 12932 rajoihin. 

Poikkeamat kuvataan juurikameralla ja poikkeamasta tehdään merkintä tuotantodataan. 

Juuriskannerilla voidaan havaita helposti vajaa tai korkea juurikupu. (Korkeakangas 2017.) 
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4.4 Laitteiston kunnon laadunvalvonta 

Reaaliaikaiseen laadunvarmistukseen kuuluu myös laitteiston kunnon laadunvalvonta 

hitsauksen aikana, koska erityisesti laserhybridihitsauksessa roiskeet likaavat laitteistoa. 

Laitteiston kunnon valvonta on tärkeää käyttöympäristöissä, joissa ilmassa leijuu 

esimerkiksi pieniä partikkeleita, kuten pölyä.  

 

Prosessioptiikoissa on fokusointilinssin edessä suojaikkuna, jonka tehtävä on suojata 

varsinaista optiikkaa. Suojaikkuna kuitenkin kontaminoituu prosessin aikana, ja likaantunut 

suojaikkuna voi vaikuttaa lasersäteeseen ja sitä kautta hitsauslaatuun. Suojaikkunan kuntoa 

voidaan seurata reaaliaikaisesti prosessioptiikoissa olevilla monitorointijärjestelmillä. 

Esimerkiksi II-VI:n Highyag laserhitsausoptiikoissa on Cover slide monitor-järjestelmä, 

joka valvoo suojaikkunan kuntoa ja antaa ilmoituksen kontaminoituneesta suojaikkunasta. 

(II-VI 2020.) 

 

Prosessin vakauden ja hitsauslaadun kannalta tärkeää on myös fokusointilinssin kunnon 

seuraaminen. Kuten suojaikkunankin tapauksessa, fokusointilinssin kontaminoituessa 

prosessi ei toimi oikein. Päästessään linssille pienet partikkelit absorboivat lasersädettä, joka 

lopulta muuttuu lämmöksi linsseillä. Tämä lämpö vaikuttaa tällöin esimerkiksi linssien 

lämpölaajenemiseen ja lasersäteen käyttäytymiseen, erityisesti suurilla lasertehoilla. Kuva 

16 esittää tapauksen, jossa prosessioptiikkaan on päässyt jokin partikkeli ja kuinka se 

vaikuttaa säteenlaatuun. (Korkeakangas 2017.) 

 

 

Kuva 16. Fokusointilinssin kunto ja säteen laatu (Korkeakangas 2017). 



35 

 

 

   

 

5 PROSESSIN REAALIAIKAISEEN MONITOROINTIIN SOVELTUVIA 

JÄRJESTELMIÄ 

 

 

Laser- ja laserhybridihitsauksen reaaliaikaiseen laadunvalvontaan soveltuvia tekniikoita ja 

järjestelmiä on useita. Eri tekniikoita nimenomaan laserhitsauksen reaaliaikaiseen 

monitorointiin ja laadunvalvontaan on koottu kuvaan 17.  

 

 

Kuva 17. Laserhitsauksen reaaliaikaiseen laadunvalvontaan soveltuvia tekniikoita 

(muokattu, Stavridis et al. 2016, s. 1827). 

 

Potentiaalisia tekniikoita on kuvan 17 mukaisesti useita. Nämä tekniikat kuitenkin 

painottuvat pääosin laserhitsauksen monitorointiin. Eri järjestelmistä merkityksellisimpiä 

tämän diplomityön kannalta ovat CMOS-kamerat sekä fotodiodijärjestelmät, koska näitä 

käytetään työn kokeellisessa osuudessa. CMOS tarkoittaa komplementaarista 

metallioksidipuolijohde kennoa. CMOS-kamera kuuluu kamerapohjaisiin 

monitorointitekniikoihin ja fotodiodijärjestelmä sensoripohjaisiin monitorointitekniikoihin. 

 

Laserhitsauksen monitoroinnin voidaan todeta olevan yksinkertaisempaa, kuin 

laserhybridihitsauksen monitoroinnin. Esimerkiksi pelkässä laserhitsauksessa, 

infrapunakameralla mitattu prosessin lämpötilaprofiili kertoo laserhitsauksen 

tunkeumaprofiilista ja prosessin vakaudesta. Infrapunakamera kuuluu kamerapohjaisiin 

tekniikoihin. Laserhybridihitsauksessa tämänkaltainen prosessin seuraaminen on kuitenkin 
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haasteellista, johtuen kahden korkean intensiteetin lämmönlähteen vaikutuksesta toisiinsa 

samassa hitsisulassa. (Lee & Kim 2004, s. 2309.)  

 

Sensoripohjaisiin tekniikoihin kuuluvilla fotodiodijärjestelmillä voidaan mitata 

sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksilla tapahtuvaa intensiteetin muutosta. 

Aallonpituusalue, jota seurataan, määräytyy aina sen mukaan, minkälainen prosessi on 

kyseessä ja mitä ilmiötä halutaan mitata. (Fellman & Salminen 2006 s. 10.)  

 

Muita sensoripohjaisia monitorointitekniikoita on esimerkiksi pyrometrit, joilla voidaan 

mitata prosessin lämpötilajakaumaa. Pyrometrien käytön tarkoituksena on seurata 

heijastavan lämpötilan muutoksia hitsausalueella. Laserhitsauksessa lämpötilan muutoksista 

voidaan tehdä päätelmiä prosessin vakaudesta, mahdollisista hitsausvirheistä ja 

tunkeumasta. (Stavridis et al. 2016, s. 1834.)  

 

Laserhitsauksessa spekrometreilla voidaan puolestaan mitata esimerkiksi metallihöyryn ja 

plasman säteilemän valon spektriä.  Laserhitsauksessa spektrometrin tuottamasta signaalista 

on mahdollista havaita merkkejä esimerkiksi reunahaavasta ja vajaasta tunkeumasta. 

(Stavridis et al. 2016, s. 1833–1834.) 

 

Akustista emissiota prosessin metallihöyrystä ja työkappaleelta voidaan mitata akustisilla 

sensoreilla. Akustisen emission mittauksen tavoitteena on mitata materiaalista vapautuvia 

korkeita värähtelytaajuuksia ja tehdä päätelmiä esimerkiksi mahdollisista halkeamista. 

(Stavridis et al. 2016, s. 1832; You et al. 2013, s. 190.) Sensoripohjaisia tekniikoita 

monitorointiin on siis useita.  

 

Tämän diplomityön tutkimusaiheen kannalta erityisen mielenkiintoinen olisi hitsin 

tunkeumaprofiilin mittaukseen perustuvat järjestelmät. Laserhitsauksessa avaimenreiän ja 

syvyyden mittausta käytetään prosessin vakauden ja hitsauslaadun tarkkailuun. Tätä 

syvyyttä on mahdollista mitata optiseen koherenssitomografiaan eli OCT:hen perustuvilla 

järjestelmillä. Laadunvanvalvontajärjestelmiä, joilla voidaan mitata avaimenreiän syvyyttää 

reaaliaikaisesti, on esimerkiksi Precitec IN-Process depth meter (IDM), Lessmüller OCT ja 

IPG LDD-700. (Boley et al. 2019, s. 56.) 
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Näiden järjestelmien toimivuudesta ja soveltuvuudesta laserhybridihitsaukseen ei ole 

juurikaan tutkimusta. Precitec IDM järjestelmän teknisissä dokumenteissa mainitaan, että 

prosessiemissio ja lasersäteen säteily eivät vaikuttaisi mittaustarkkuuteen. Täten laatu 

voitaisiin varmistaa myös syvätunkeumahitsauksessa suurteholasereilla. (Precitec GmbH & 

Co. KG. 2019, s. 1.) Todennäköisesti tämänkaltaiset järjestelmillä on vaikea saada tasaista 

mittaustulosta, jos halutaan mitata laserhybridihitsauksen aikaisen avaimenreiän syvyyttää 

jatkuvasti. IPG LDD-700 on samantyyppinen järjestelmä kuin Precitec IDM. Tämän 

diplomityön aikataulun toteutuksen puitteissa tunkeumaprofiilia mittaavien järjestelmien 

testaus ei kuitenkaan ollut mahdollista. (IPG Photonics 2018.) 

 

5.1 Kamerajärjestelmät ja CMOS-kamerat 

Erilaisia kamerajärjestelmiä laserhitsauksen monitorointiin on saatavilla useita. Niiden 

käyttöönoton haasteena on integroinnin vaikeus teollisiin sovelluksiin, jotta niitä voitaisiin 

käyttää luotettavasti erityyppisissä tilanteissa. Järjestelmiä on esimerkiksi CMOS- ja 

infrapunakamerat. Yhteistä eri kamerajärjestelmille on, että niillä on tarkoitus seurata 

prosessia ennalta määrätyllä kaistanleveydellä. Kameroilla on tietyt aallonpituusalueet, joilla 

ne ovat herkkiä ja voivat vastaanottaa informaatiota. (Sikström, Nilsen & Eriksson 2014, s. 

1–3.) 

 

Kameroiden käyttö monitoroinnissa antaa mahdollisuuden tarkkailla laserhitsausta laajalta 

alueelta. Kameroilla voidaan havaita osa syntyvistä hitsausvirheistä. Tässä vaiheessa tulee 

kuitenkin todeta, että kamerajärjestelmien käyttö laserhybridihitsauksessa on huomattavasti 

haastavampaa kuin laserhitsauksessa, koska laserhybridihitsauksessa prosessissa on aina 

kirkas valokaari, sekä plasma. Kamerajärjestelmien yhteyteen voidaan rakentaa 

analyysiohjelmistoja, joilla seurataan eri alueiden intensiteettejä ja näin mitata esimerkiksi 

avaimenreiän ja hitsisulan kokoa. Kamerajärjestelmillä voidaan myös seurata avaimenreiän 

vakautta, sijaintia ja esimerkiksi roiskeiden muodostumista. Kamerajärjestelmät voidaan 

asentaa prosessioptiikkaan koaksiaalisesti seuraamaan prosessia dikroidisen eli 

puoliläpäisevän peilin läpi tai kautta. (Fellman & Salminen 2006, s. 12; Sikström et al. 2014, 

s. 3.) Esimerkki kamerajärjestelmän koaksiaalisesta sijoittelusta dikroidisen peilin taakse on 

esitetty kuvassa 18 (II-VI 2019, s. 4). 
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Kuva 18. Kamerajärjestelmä koaksiaalisesti prosessioptiikassa (muokattu, II-VI 2019, s. 4). 

 

Kuten kuvasta 18 nähdään, dikroidinen peili sijaitsee kollimointi- ja fokusointilinssin 

välissä. Peilin tehtävä on riippuen prosessioptiikan rakenteesta heijastaa tai päästää läpi 

kameralle kulkevat aallonpituudet. Kuvan 18 esimerkin optiikassa pelin tarkoitus on 

heijastaa aallonpituudet kameralle, kuitenkin siten, että lasersäde pääsee kulkemaan saman 

peilin läpi. Toinen mahdollisuus on asettaa kamera prosessin sivulle, eteen tai taakse. 

(Sikström et al. 2014, s. 3.) Koaksiaalisessa kuvauksessa nähdään yleensä parhaiten 

avaimenreikä, mutta takaisinheijastuva lasersäde voi tällöin haitata kuvausta (Fellman & 

Salminen 2006, s. 12).  

 

Laserhitsauksen ja erityisesti laserhybridihitsauksen sähkömagneettisen säteilyn spektri on 

laaja ja kaikkia aallonpituuksia ei voi kuvata yhtäaikaisesti. Tämän vuoksi kameroiden 

kanssa käytetään kaistanpäästösuodattimia, joilla voidaan suodattaa tiettyjä aallonpituuksia 

pois kuvasta. Aallonpituusalueita suodattamalla voidaan tuoda esiin joitain prosessin 

geometrisia ominaisuuksia ja vähentää muiden aallonpituusalueiden häiriöitä, joilla ei ole 

prosessin monitoroinnin kannalta merkitystä. Lisäksi voidaan käyttää tietyillä 

aallonpituusalueilla toimivia prosessivaloja. Prosessivaloilla voidaan valaista kuvausaluetta 

valitun kaistanpäästösuodattimen aallonpituusalueella. (Sikström et al. 2014, s. 3.) 
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Saatavilla olevilla CMOS-kennon kameroilla voidaan kuvata suurilla kuvausnopeuksilla, 

mikä on tärkeää laserhitsauksen kuvaamisessa, koska hitsausnopeudet ovat suuria. Suuri 

kuvausnopeus tarkoittaa myös suurta määrää raakadataa, mikä asettaa vaatimuksen 

kameroiden yhteydessä käytettävän monitorointijärjestelmän laskentateholle. (Lahdenoja et 

al. 2019, s. 1100.) 

 

Hitsauksen aiheuttama säteilyn korkea intensiteetti saa prosessin dynaamiset erot 

häviämään, jos kuvataan perinteisellä CMOS-kameralla. Perinteisen CMOS-kameran 

sensori antaa ulostulona jännitteen riippuen valon määrästä. Ulostulojännite kasvaa 

lineaarisesti kirkkauden mukaan. Logaritminen sensorilla puolestaan sensorin 

ulostulojännitteen kasvu on huomattavasti pienempi. (Sawatzky 2013, s. 34.) Tätä voidaan 

havainnollistaa kuvan 19 esimerkillä (Martínez-Sánchez et al. 2011, s. 8413). 

 

 

Kuva 19. (Martínez-Sánchez et al. 2011, s. 8413). 

 

Kuten kuvasta 19 nähdään, logaritminen sensori pystyy vastaanottamaan enemmän valoa, 

kuin lineaarinen sensori, ennen kuin sensorin pikselin varauskapasiteetti ylittyy ja kuva 

saturoituu. Tämän vuoksi kirkkaiden kohteiden kuvaamiseen kannattaa käyttää kameroita, 



40 

 

 

   

 

joissa on logaritminen CMOS-kenno. Näitä kameroita kutsutaan korkeandynamiikan 

kameroiksi eli HDR-kameroiksi. Tyypillisesti HDR-kameroissa jokaista pikseliä on 

mahdollista lisäksi valottaa erikseen. (Sikström et al. 2014, s. 3–4; Lahdenoja et al. 2019, s. 

1099.)  Kuvan 20 esimerkissä on vertailu tavallista lineaarisesti valotettua ja logaritmisesti 

valotettua kuvaa (Sawatzky 2013, s. 34).  

 

a)                                                                 b) 

 

Kuva 20. Tavallinen kuva ja HDR-kuva (Adcock 2012). 

 

Kuten kuvasta 20a nähdään kuvan kirkkaimpien alueiden yksityiskohdat tavallisella 

kennolla kuvatussa kuvassa häviävät, koska kameran kenno on saavuttanut maksimi 

kapasiteettinsa. Kuvan 20b logaritmisella sensorilla kuvatussa HDR-kuvassa yksityiskohdat 

kuvan kirkkailta ja tummilta alueilta ovat näkyvillä. (Sawatzky 2013, s. 34.)  

 

HDR-kameroilla saadaan siis esimerkiksi kirkas valokaari tai lasersäteen heijastama näkyvä 

valo avaimenreiän alueelta näkyviin, ja samalla myös tummempi tausta saadaan valotettua. 

Tavoite on siis saada kuvaan laaja dynamiikka eli laaja kirkkausalue, jolla kuvasta voidaan 

erottaa eri yksityiskohdat ilman kuvan saturoitumista. (Lahdenoja et al. 2019, s. 1099.)  

Toimintaperiaate HDR-kamerassa on, että ensimmäisessä ruudussa tunnistetaan kuvattavan 

alueen valaistus ja seuraavan ruudun valaistus säädetään tämän mukaan, jokaiselle pikselille 

erikseen. Näin ollen, sovelluksissa, joissa valotus muuttuu paljon nopeasti, HDR-kamera ei 

välttämättä ehdi reagoida pieniin muutoksiin tai se reagoi väärin, koska valotus määritellään 

edellisen ruudun mukaan.  (Lahdenoja et al. 2019, s. 1099–1100.)  
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5.2 Fotodiodijärjestelmät 

Fotodiodit ovat puolijohteita, jotka muuntavat valon intensiteetin ulostulojännitteeksi. 

Fotodiodiantureilla ja näiden yhteyteen rakennetuilla ohjelmistoilla voidaan mitata prosessin 

emittoimaa sähkömagneettisen säteilyn intensiteettiä halutulla aallonpituusalueella. Eri 

fotodiodit ovat herkkiä eri aallonpituusalueilla. Ohjelmisto muuttaa anturin antaman 

jännitteen eli raakadatan intensiteetiksi. Näin voidaan mitata esimerkiksi lasersäteen 

heijastusta tai lämpöpäästöä metallihöyrystä ja avaimenreiän alueelta. Näitä emissioita 

seuraamalla voidaan seurata prosessin vakautta ja ne voivat korreloida hitsausvirheistä. 

(Sikström et al. 2014, s. 4.) Kuva 21 esittää fotodiodin toimintaperiaatetta laserhitsauksessa 

(Norman et al. 2008, s. 2). 

 

 

Kuva 21. Fotodiodi laserhitsauksessa (Norman et al. 2008, s. 2). 

 

Kuvan 21 kaltaista fotodiodia voidaan käyttää prosessin lämpöpäästön mittaamiseen.  

Fotodiodin edessä on fokusointilinssi, joka fokusoi säteilyn fotodiodille. Kuvan fotodiodi 

vastaanottaa lämpösäteilyä avaimenreiästä, metallihöyrystä, sekä roiskeista. (Erikkson & 

Kaplan 2009, s. 1; Norman et al. 2008, s. 2.) 
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Nämä valoherkät fotodiodit antavat paljon informaatiota laserhitsauksesta, mutta raakadata 

vaatii aina prosessointia ja analyysia. Käsittelemätöntä raakadataa tulkitsemalla on vaikea 

tehdä johtopäätöksiä prosessin kunnosta, varsinkin, jos prosessissa tapahtuvat muutokset 

ovat pieniä. (Elefante et al. 2019, s. 179.)  Fotodiodeihin perustuvat järjestelmät toimivat 

hyvin teräksillä ja niillä voidaan havaita Fellmanin & Salmisen (2006, s. 11) mukaan 

liitosvirheet, roiskeisuus, huokoisuus, vajaa tunkeuma ja hitsipalon epätasaisuus 

laserhitsauksessa. Fotodiodijärjestelmän eräänä toimintaperiaatteena on verrata säteilyn 

intensiteettiä aikaisemmin määritettyyn referenssiin tietyillä aallonpituuksilla. Poikkeamat 

tästä referenssistä indikoivat mahdollisista virheistä.  

 

Fotodiodipohjaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi Precitec Laser Welding Monitor (LWM), 

Lessmüller WELDCHECK ja Plasmo Processobserver. Järjestelmissä fotodiodit voidaan 

kohdistaa prosessiin sivusta tai koaksiaalisesti prosessioptiikan läpi kuten 

kamerajärjestelmätkin, hyödyntäen dikroidista peiliä. (Elefante et al. 2019, s. 179; Fellman 

& Salminen 2006, s. 9.) Precitecin LWM:n periaatekuva kolmella fotodiodilla eli sensorilla 

on esitetty kuvassa 22 (Elefante et al. 2019, s. 179). 

 

 

Kuva 22. Precitec LWM-järjestelmän periaate (Eriksson & Kaplan 2009, s. 1). 

 

Kuvan 22 kaltainen LWM-järjestelmä voidaan integroida prosessioptiikan yhteyteen. 

Dikroidinen peili päästää lasersäteen läpi ja heijastaa prosessin emittoiman säteilyn 

fotodiodille. Yksi LWM-järjestelmän fotodiodeista on nimeltään R-sensori (R-signaali), 
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joka on kapealla kaistanpäästösuodattimella varustettu ja sen tarkoitus on mitata 

takaisinheijastumaa lasersäteen aallonpituudella. Kuitulaserin tapauksessa R-sensori mittaisi 

aallonpituusalueella 1070 nm. Takaisinheijastuvan lasersäteen intensiteetti kertoo 

työkappaleeseen absorboituneen energian määrästä. Se voi myös kertoa prosessioptiikan 

suojaikkunan kunnosta. Hitsausprosessin tulisi olla normaalisti hyvin vakaa ja 

takaisinheijastuman vakio, jotta virheen sattuessa signaalista voidaan huomata virheen 

mahdollisuus. Syntyvän virheen laatua tai luonnetta R-signaalista on vaikea päätellä. Suuri 

takaisinheijastuma voi kuitenkin indikoida vajaasta tunkeumasta, sillä suuri tunkeuma 

laserhitsauksessa tarkoittaa korkeaa absorboitumisastetta eli takaisinheijastuman määrä on 

pieni. Metallihöyry avaimenreiän päällä voi myös heijastaa sädettä takaisin, mikä näkyy 

signaalissa kohinana. (Erikkson et al. 2009, s. 1–2.) 

 

Toinen järjestelmän fotodiodi on nimeltään T-sensori (T-signaali), jolla mitataan prosessin 

lämpösäteilyä aallonpituusalueella 1100–1800 nm. Sensori on sama kuin aikaisemmin 

kuvassa 21. (Eriksson & Kaplan 2009, s. 1.) Pelkässä Nd:YAG (1064 nm) laserhitsauksessa 

T-signaalin intensiteetti on suoraan verrannollinen hitsin tunkeumaan (Erikkson, Norman & 

Kaplan 2009, s. 3). 

 

Viimeinen fotodiodi on nimeltään P-sensori (P-signaali), jolla mitataan plasmaintensiteettiä 

kuitulaserhitsauksessa aallonpituusalueella 400–600 nm. Kun laserhitsauksessa mitataan 

plasmaintensiteettiä, niin referenssiin verrattuna kasvanut intensiteetti kertoo yleensä 

heikosta absorptiosta eli vajaasta tunkeumasta. Matala plasmaintensiteetti puolestaan indikoi 

hyvää tunkeumaa. Eri fotodiodien herkkyys eri hitsausvirheille oli erilainen. Esimerkiksi 

roiskeisuus sulassa voi tulla esiin P-signaalista signaalissa, mutta lasersäteen 

takaisinheijastumaa mitatessa se ei välttämättä juurikaan erotu. Yhdellä anturilla ei voi 

mitata kaikkia virheitä, tämän takia tarvitaan erilaisia hyvin valikoituja antureita, joilla on 

omat aallonpituusalueet. (Fellman & Salminen 2006, s. 10; Erikkson et al. 2009, s. 1.) 

 

Fotodiodipohjaisten monitorointimenetelmien sopivuus laserhybridiin on epäselvää. 

Fotodiodien käyttö tutkimuksissa painottuu lähes pelkästään laserhitsaukseen. Johtuen 

molempien prosessien omasta plasmasta, ainakin plasmaintensiteetistä voi olla vaikea 

erottaa kummasta prosessista mahdollinen signaali virheestä on lähtöisin. Shi, Hilton & 
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Verhaeghe (2007, s. 14) toteavat tutkimuksessaan, että P- ja T-sensorin muutokset 

laserhybridihitsauksessa, indikoivat eri tavoin hitsausvirheistä kuin puhtaassa 

laserhitsauksessa. Tutkimuksessaan heillä oli käytössä Nd:YAG laser. Hybridihitsauksessa 

P-signaalin intensiteetin muutoksesta voidaan havaita pintahuokosia, vajaa tunkeuma, 

reunahaava, roiskeisuutta ja mahdollisesti huokosia T-liitoksissa. P-signaali korreloisi myös 

lasersäteen ja valokaaren position muutoksiin suhteessa oikeaan hitsausrataan. Lasersäteen 

ja valokaaren position muutokset voivat johtaa vajaaseen tunkeumaan ja liitosvirheeseen 

hitsin juuressa.  

 

Shi et al. (2007, s. 14–15) mukaan laserhybridihitsauksessa T-signaali korreloi puolestaan 

raunahaavan, vajaan tunkeuman ja roiskeisuuden kanssa. Kuten P-signaali, niin suurimmat 

muutokset T-signaalin intensiteetissä syntyvät valokaaren muutoksista. Tämä indikoi sitä, 

että valokaaren emissio on näillä aallonpituusalueilla hallitsevampi ja laserin emissio peittyy 

valokaaren alle. Laserin polttopisteen muutosten mainitaan olevan mahdollista havaita 

molemmista signaaleista. R-signaali saattaa kertoa laserin polttopisteen sijainnin 

muutoksista, mikä aiheuttaa muun muassa vajaata tunkeumaa, kun laserin tehotiheys 

pinnalla polttopisteen koon muuttuessa myös muuttuu.  

 

5.3 Monisensorijärjestelmät  

Laser- ja laserhybridihitsauksen monitorointia on tutkittu kokeellisilla 

monisensorijärjestelmillä. Tällöin voidaan myös puhua hybridihavainnointijärjestelmistä. 

(Nilsen et al. 2017, s. 107.) Laserhybridihitsauksessa suora mittaus prosessin työalueelta ei 

ole välttämättä mahdollista, jolloin voidaan mitata myös epäsuoria signaaleja (Turichin et 

al. 2014, s. 1232–1233). 

 

Nilsen et al. (2017, s. 109) tutkivat CMOS-kameran ja spektrometrin hybridijärjestelmää 

laserhitsauksen monitorointiin. He osoittivat, että kahden järjestelmän yhdistelmän ja näistä 

saatavien signaalien tulkitseminen yhdessä tarjoaa enemmän informaatiota prosessista, kuin 

kaksi erillistä järjestelmää. Turichin et al. (2014, s. 1241) tutkivat puolestaan 

monisensorijärjestelmän käyttöä alumiinin Nd:YAG laserhybridihitsauksessa. Periaatekuva 

tästä järjestelmästä on esitetty kuvassa 23. (Turichin et al. 2014, s. 1241.) 
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Kuva 23. Monisensorijärjestelmä (Turichin et al. 2014, s. 1235). 

 

Kuten kuvasta 23 nähdään, tämä monisensorijärjestelmä koostui fotodiodista ja CMOS-

kamerasta. Järjestelmä voitiin asettaa prosessin eteen, taakse tai sivulle. Fotodiodi mittasi 

infrapunasäteilyn intensiteettiä LWM-järjestelmän T-sensorin tavoin ja kamera puolestaan 

saman mitta-alueen näkyvän valon dynamiikkaa. Käytettävä fotodiodi voitiin valita 

tapauksen mukaan. Tutkimuksessa todettiin, että kun samaa aluetta voitiin monitoroida 

kahdella eri tekniikalla, antoi se enemmän informaatiota prosessista kuin vain yksi 

monitorointitekniikka. (Turichin et al. 2014, s. 1235–1237; 1241.) 

 

Jotta löydettäisiin yhteys laserhybridiprosessissa erilaisten signaalien, aktiivisen hitsauksen 

ja epävakaan prosessin välille vaaditaan lisäymmärrystä prosessista (Gao et al. 2019, s. 

3553). Turichin et al. (2014, s. 1233) tutkimus kuitenkin osoitti, että monisensorijärjestelmät 

voivat toimia laserhybridihitsauksessa, mutta teollisiin sovelluksiin on vielä matkaa. Tätä 

samaa ideaa monisensoroinnista hyödynnetään myös tämän diplomityön kokeellisessa 

osuudessa.  

  



46 

 

 

   

 

6 KOKEELLINEN OSUUS JA TESTIYMPÄRISTÖ 

 

 

Laserhybridihitsauksen monitorointi on haastavaa, johtuen kahden eri prosessin 

vuorovaikutuksesta toisiinsa. Laserhybridihitsauksen aikana esimerkiksi lasersäteen 

position reaaliaikainen seuranta on vaikeaa, koska lasersäteen positio peittyy kirkkaan 

valokaaren alle. Levyjen päittäishitsaus laserhybridillä sisältää tyypillisesti kaksi vaihetta: 

silloitushitsauksen ja varsinaisen laserhybridiprosessin. Näin ollen on järkevää monitoroida 

prosessin molempia vaiheita, mikäli niistä saadaan arvokasta informaatiota. Tyypillisesti 

suurten levyjen päittäishitsaus laserhybridillä toimii yleensä siten, että lasersilloitus tehdään 

samalla prosessioptiikalla varsinaisen laserhybridin hitsaussuuntaa vasten ja 

laserhybridihitsaus ajetaan vastavuoroisesti takaisin päin samaa hitsausrataa. Lasersäteen 

positiota voidaan täten osin valvoa lasersilloituksen monitoroinnilla, jolloin varmistetaan, 

että lasersäteen positio suhteessa railoon on oikea. Haasteena lasersilloituksen 

monitoroinnille on kuitenkin suuri hitsausnopeus (8–10 m/min), joka asettaa rajoitukset 

laserhitsausprosessin monitoroinnille (Lahdenoja et al. 2019, s. 1100). Prosessin 

hitsaussuunnat on havainnollistettu kuvassa 24. 

 

 

Kuva 24. Prosessin hitsaussuunnat. 

 

6.1 Testisuunnitelma 

Tämän kokeellisen osuuden ensimmäisessä osassa testataan konenäköpohjaista ratkaisua 

lasersäteen position seuraamiseen lasersilloituksen aikana. Varsinaisen 

laserhybridihitsausprosessin monitorointiin käytetään fotodiodipohjaista järjestelmää, kun 
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lasersilloitusta on ensin monitoroitu konenäköjärjestelmällä. Hitsausasento molemmissa 

testeissä on jalkoasento. 

 

6.1.1  Lasersilloituksen testisuunnitelma 

Kokeellisen osuuden ensimmäisessä osassa monitoroitiin lasersilloitusta HDR-kameralla ja 

käytettiin kaupallista analyysiohjelmistoa railonseurantaan ja kuva-analyysiin. Testissä oli 

tarkoitus ajaa prosessioptiikka lasersilloituksessa sen oikeaa hitsausrataa pitkin, sekä 

tarkoituksenmukaisesti ohi railosta. Kameran tuottama data siirrettiin PC:lle, jolla data 

käsiteltiin reaaliaikaisesti Xiris SeamMonitor-ohjelmistolla. Tämän jälkeen 

makrohietutkimuksen avulla verrattiin lasersäteen todellista poikkeamaa railon keskilinjasta, 

ohjelmistolla mitattuun poikkeamaan. Makrohietutkimuksella nähdään hitsin poikkileikkaus 

kohtisuorasti hitsaussuuntaa vasten. 

 

Varsinaista lasersädettä ei voi nähdä kameralla. Kameran kennon saavuttaa kirkas valkoinen 

valospotti, joka on pääasiassa heijastunutta valoa ja lämpösäteilyä. Kuvankäsittelyssä tätä 

heijastunutta valoa ja lämpösäteilyä käsitellään lasersäteenä, koska tämä kertoo lasersäteen 

positiosta, jota oli tarkoitus seurata. Konenäköpohjaiseen ratkaisuun päädyttiin, koska 

järjestelmä oli yksinkertaisesti toteutettavissa. Tarkoitus oli seurata lasersäteen positiota 

lasersilloituksen aikana suhteessa levyjen välisen ilmaraon keskilinjaan. Tuloksiin saadaan 

vertailukelposuutta, koska samankaltaisesta aiheesta on tehty muutamia tutkimuksia. 

 

Eräässä tutkimuksessa (Nilsen et al. 2019) esittivät ratkaisua samantyyppiseen 

tutkimusongelmaan päittäisliitoksissa, kun hitsausrata oli kaareva. Tutkimuksessa käytettiin 

myös kuitulaseria. Ratkaisussa hyödynnettiin HDR-kameraa, konenäköjärjestelmää ja LED-

valaistusta. Kuvaus toteutettiin koaksiaalisesti. Tässä kokeellisessa osuudessa erona oli, että 

kuvaus toteutetaan prosessin edestä ja hitsausrata on aina suora. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa, sama tutkimusryhmä tutki samankaltaisen 

kamerajärjestelmän ja spektrometrin hybridimonitorointimenetelmää. Tässä tutkimuksessa 

ilmarako railossa oli lähellä nollaa tai <0.1 mm, mutta hitsausrata oli suora. Railon ilmarako 

oli siis samankaltainen, kuin tämän työn kokeellisessa osuudessa. (Nilsen et al. 2017, s. 107.) 
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Tutkittavia aiheita lasersilloituksen aikana on muun muassa: kuinka suurta hitsausnopeutta 

voidaan käyttää, että monitorointijärjestelmän toiminta on luotettavaa? Mikä on järjestelmän 

ilmoittaman virheen suuruuden ero verrattuna todelliseen virheeseen? Onko signaali 

virheestä luotettava? Kokeellisen osuuden aikana selvitetään, kuinka järjestelmän 

railonseuranta ja lasersäteen position seuranta toimii, ja millä edellytyksillä se toimisi 

mahdollisimman luotettavasti. 

 

6.1.2  Laserhybridin testisuunnitelma 

Hybridihitsauksen monitorointiin käytettiin Precitec LWM-monitorointijärjestelmää. 

Hitsausvirheitä simuloitiin samaan tapaa kuin lasersilloituksessa, ajamalla laserhybridipää 

sen oikeaa rataa pitkin, sekä tarkoituksenmukaisesti ohi railosta. Lisäksi prosessia 

muokattiin epävakaaksi niin, että saatiin aikaiseksi huokosia, sekä katkoksia hitsiin. 

 

LWM-järjestelmällä pyritään löytämään indikaatio mahdollisista hitsausvirheistä 

fotodiodien signaalien intensiteettien muutoksista hitsauksen aikana. Hitsausvirheitä, joita 

toivotaan tunnistettavan, on muun muassa liitosvirhe, juuren vajoaminen, huokoset, roiskeet 

ja reunahaava. Shi et al. (2007, s. 14–15) tekemän tutkimuksen perusteella voidaan ennen 

kokeellista osuutta todeta, että Nd:YAG laserhybridihitsauksessa P-sensori ja T-sensori 

reagoivat molemmat osin samoihin hitsausvirheisiin. Näin ollen LWM-järjestelmän 

signaaleista voi olla haastava tehdä päätelmiä siitä, mikä hitsausvirhe on kulloinkin kyseessä. 

Suurimmat muutokset signaaleissa ovat valokaaren muutoksen aiheuttamia. (Shi et al. 2007, 

s. 14–15.) 

 

6.2 Testijärjestely, testilaitteistot ja laitteistojen toimintaperiaatteet 

Käytännön syistä ja testilaitteiden saatavuuden vuoksi, lasersilloituksen ja 

laserhybridihitsauksen tarkastelu suoritettiin eri aikaan, eri laitteilla ja eri testiympäristöissä. 

Laserlähde on kuitenkin molemmissa tapauksissa samantyyppinen kuitulaser, mutta 

maksimi laserteho, optinen kuitu ja prosessioptiikka olivat erilaiset. Prosessioptiikat olivat 

eri valmistajilta, mutta molemmat sopivat suurtehoiseen laserhitsaukseen. Laserlähteiden ja 

prosessioptiikoiden tekniset tiedot on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Laserlähteiden ja prosessioptiikoiden tekniset tiedot. 

Prosessi / Työvaihe Lasersilloitus Laserhybridi 

Laserlähde IPG YLS-16000  IPG YLS-10000 

Aallonpituus, λ [nm] 1070 1070 

Laserteho, P [kW] 16 10 

Prosessikuidun halkaisija [μm] 300 400 

Prosessioptiikka HighYag BIMO Trumpf D70 

Kollimointiväli, fcol [mm] 167 200 

Polttoväli, ffoc [mm] 300 300 

Säteen halkaisija polttopisteessä, Dfoc [mm] 0.498 0.560 

Sädeparametritulo, BPP [mm*mrad] 10.2 13.9 

 

6.2.1  Lasersilloituksen testilaitteisto ja Xiris SeamMonitor 

Laserhitsauksen monitorointiin valittiin Xiris XVC-1000 harmaasävy kamera, jossa on 

monokromaattinen HDR CMOS-kenno. Kameran tekniset tiedot on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Xiris XVC-1000 tekniset tiedot (Zhao 2017, s.11). 

Kenno Mono HDR CMOS 

Kuvausnopeus [FPS] 55 

Resoluutio 1280 x 1024 

Dynaaminen alue [dB] 140+ 

Bittisyvyys [bits] 12 

Kuvaformaatti Mono 8/16 

Suljinaika [µs – s] 1–53 

 

Kameran bittisyvyys on 12 bittiä. Tämä tarkoittaa, että kameran tuottaman 

harmaasävykuvan sävymäärä on 4096. Testissä käytetty Xiris XVC-1000 kamera ja muu 

kuvauslaitteisto on esitetty kuvassa 25.  
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Kuva 25. Xiris XCV-1000 kamera, loittorenkaat, 75mm optiikka ja optiset suodattimet. 

 

Kuvassa 25 näkyvän Xiris XCV-1000 kameran kanssa käytettiin optiikkaa, jonka polttoväli 

oli 75 mm, sekä loittorenkaita. Loittorenkailla pienenettiin objektiivin tarkennusetäisyyttä. 

Tässä sovelluksessa objektiivin kyvystä tarkentaa lähelle oli hyötyä, koska mittausalue 

kuvassa oli pieni. Testi suoritettiin kuvan 26 mukaisella lineaariliikkeisellä asemalla, jossa 

testilevyt voitiin painaa hitsauspöytää vasten hydraulisilla puristimilla. Kamerajärjestelmä 

asemoitiin prosessioptiikan yhteyteen. 

 

 

Kuva 26. Testiympäristö lasersilloituksessa. 
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Kuten kuvasta 26 nähdään, kamera asetetiin 40 asteen kulmaan pohjalevyn suhteen. 

Kuvausetäisyys oli 350 mm. Kamerajärjestelmässä yksi LED-valo asetettiin valaisemaan 

prosessin edestä kameran suunnasta ja toiset kaksi valoa prosessin sivuille. Kamera asetettiin 

prosessin eteen, sillä koaksiaalisella kuvauksella kennolle ei saada tässä testijärjestelyssä 

tarpeeksi valoa valaisemaan lasersäteen ympäristöä, koska käytössä oli vain LED-valaistus. 

Yleisesti koaksiaalinen kuvaus on kuitenkin paras tapa kuvata prosessia. (Fellman & 

Salminen 2006, s. 12). Koaksiaalisessa kuvauksessa suurilla lasertehoilla avaimenreiästä 

nouseva metallihöyry voi aiheuttaa suurta vääristymää kuvassa. (Sikström et al. 2014, s. 4). 

LED-spottivalojen suurin intensiteetti kohdistettiin alueelle, jossa mitattiin sekä railon, että 

lasersäteen sijaintia. Kamerassa käytettiin suljinaikaa 0.7 ms. Suljinaika pyrittiin saamaan 

mahdollisimman pieneksi, jotta liike-epäterävyys saataisiin minimoitua. Tällä suljinajalla, 

kameran kennolle saatiin vaadittava määrä valoa. 

 

Työalue oli laserin vuoksi kirkas. Tämän vuoksi käytettiin kaistanpäästösuodatinta, jolla 

voitiin suodattaa eri aallonpituuksia kuvasta, jotta vähennettäisiin prosessin synnyttämän 

spektrin häiriötä kuvasta. LED-spottivalojen aallonpituus oli 625 nm. Kuvausoptiikassa 

käytettiin kaistanpäästösuodatinta, jonka kaistanleveys oli 615–645 nm. Tällä 

aallonpituusalueella saatiin minimoitua spektrin häiriötä, mutta saatiin silti hyvä spektrivaste 

kameran kennolle. Spektrinen vaste kertoo, kuinka herkkiä kameran kennon pikselit ovat 

valon eri aallonpituuksille. Lisänä käytettiin myös UV+NIR suodatinta. Kameran kennon 

spektrinen vaste eri aallonpituusalueilla on esitetty kuvassa 27. (Sikström et al. 2014, s. 3; 

Lahdenoja et al. 2019 s. 1114.) 
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Kuva 27. Kameran kennon spektrinen vaste (Zhao 2017, s. 12). 

 

Kuten kuvan 27 esimerkistä nähdään, usein konenäkösovelluksissa käytetty vihreä 

aallonpituus (~530 nm), olisi voinut myös soveltua tähän sovellukseen, koska kennolla on 

hyvä spektrinen vaste sillä aallonpituusalueella. Ilman lisävalaistusta avaimenreiän 

ympäristöä on vaikea erottaa, johtuen suuresta kontrastierosta ympäristön ja avaimenreiän 

ympärillä. (Kawahito, Mizutani & Katayama 2007, s. 5854; Nilsen et al. 2017, s. 3.) Kuvassa 

28 on esitetty testissä käytetyn LED-valaistuksen ja kaistanpäästösuodattimen 

aallonpituusalueet (Lutz 2015). 

 

 

Kuva 28. Suodattimen kaistanleveys ja LED valaistus (muokattu, Lutz 2015). 

 

Railonseurantaan ja lasersäteen seurantaan käytetty Xiris SeamMonitor-ohjelmisto on 

synkronoitu toimimaan suoraan Xiris XVC-1000 kameran kanssa ja kaikki kameran säädöt 

voidaan tehdä samassa ohjelmassa. Ohjelmistossa on esikäsittely- ja kuvankäsittelytyökalut, 
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joilla voidaan tunnistaa ja seurata harmaasävykuvan kontrastieroja. Ohjelmisto sisältää 

perinteiset konenäkösovelluksissa käytettävät työkalut kuten hahmontunnistuksen ja 

reunantunnistuksen. (Stevenson 2019, s. 21–23.) 

 

Railonhakuun käytettiin reunojenhaku työkalun algoritmeja, joilla on tarkoitus etsiä kuvan 

voimakkainta viivaa halutulta alueelta tietyn akselin suuntaisesti. Tämä toteutetaan 

mittaamalla kontrastieroja. Algoritmin on tarkoitus etsiä railon molemmat reunat ja mitata 

reunojen välistä etäisyyttä. Ilmarako railossa voidaan havaita siltä osalta railoa, kun se ei 

heijasta valoa takaisin samankaltaisesti, kuin muu railon reuna. Ohjelmassa on 

seurantatyökalu reunantunnistukselle (Edge Detector), jolla tunnistetaan railon reunat. 

Hitsauksen valokaaren ja lasersäteen seurantaan käytetään hahmontunnistusta (Blob 

Detector). Molemmille seurantatyökaluille esitettiin referenssihitsauksessa lasersäteen ja 

railon oletuspositiot. Ohjelma hyödyntää koneoppimista. Koneoppimisen avulla ohjelmalle 

voidaan opettaa railon ja lasersäteen oletetut sijainnit ja tällöin ilman täydellistä mittausta 

railosta ja lasersäteen positiosta, se voi tehdä päätelmän railon ja lasersäteen sijainnista. Kun 

ohjelma on oppinut oletuspositiot, joissa se olettaa railon ja lasersäteen sijaitsevan, voidaan 

varsinaisen hitsausten aikaista paikkavirhettä mitata. (Stevenson 2019, s. 13–19.) Kuvassa 

29 on esitetty ohjelman toiminta mittauksen aikana.  

 

 

Kuva 29. Xiris SeamMonitor ohjelmiston käyttöliittymä.  
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Kuvassa 29 esitetyssä käyttöliittymässä voidaan mitata viittä eri suuretta: 

Hahmontunnistuksen ja reunantunnistuksen erotus (Offset), hahmon sijainnin muutos 

opitusta sijainnista (Tip Position), railon sijainnin muutos opitusta railon positiosta (Seam 

Position) ja railon leveys (Seam Width). Tämän tutkimuksen kannalta tärkein suure on railon 

position ja lasersäteen sijainnin erotus eli Offset. Myös ilmaraon leveyden mittaus on 

hyödyllistä, mutta testin mikroilmarakoa mitatessa, mittaustarkkuus on hyvin riippuvainen 

järjestelmän kalibroinnin tarkkuudesta. Ennen mittauksia, kameran pikseleiden muodostama 

kuva kalibroitiin vastaamaan oikeita etäisyyksiä työkappaleen pinnalla käyttämällä 

kalibrointiin tarkoitettua shakkikuvioilla varustettua kalibrointikorttia. (Stevenson 2019, s. 

27; 35.) 

 

Lasersäteen seurantaa varten algoritmille määritettiin ensin kynnysarvot ja haun sijainti 

työkappaleella. Kynnysarvolla voidaan etsiä tiettyjä harmaan sävyjä 12 bittisen 

harmaasävykuvan 4096 harmaan eri väristä. Tässä tapauksessa kynnysarvo määritettiin 

kuvan kirkkaimpien pisteiden alueelta Fixed Between-komennolla, jolloin tuloksiksi 

kelpaavat tietyn kirkkauden ylittävät sävyt harmaasävykuvasta. Kun haun sijainti oli 

määritetty, niin algoritmi etsii valkoisen sävyjä tältä ennalta määrätyltä sijainnilta kuvasta. 

(Stevenson 2019, s. 21–23.) Kuvassa 30 on esitetty kuva-alan koko ja koordinaatisto 

lasersilloituksessa. 
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Kuva 30. Kuva-ala, koordinaatisto ja mitat. 

 

Kuvan 30 mukaisesti lasersädettä mittavan hahmontunnistuksen mittausalueen koko oli noin 

4 mm x 4 mm. Railon sijaintia mitattiin railontunnistuksella noin 7 mm:n pituudelta. 

Tarkennusalue oli 13 mm syvä, mikä on maksimi kuva-alan syvyys, joka käytettävissä 

olevalla suurennoksella ja optiikalla saatiin kauttaaltaan teräväksi. 

 

Railon löytäminen oli monitoroinnin onnistumisen kannalta kriittisin kohta. Algoritmi on 

herkkä railossa oleville naarmuille tai jonomuotoisille partikkeleille. (Stevenson 2019, s. 

21.) Jonomuotoisia partikkeleita voi muodostaa esimerkiksi metallipöly. Kuvassa 31b 

esitetty tapaus oli haasteellinen. Tällöin mitattava ilmarako käytännössä häviää täysin. 

Kuvassa 31a on kuvauksen kannalta optimaalinen railo. 
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a)                                                                 b) 

 

Kuva 31. Railonseurannan kannalta optimaalinen railo ja haasteellinen railo. 

 

Kuvan 31b mukainen haastava tapaus johtuu pienestä ilmaraosta ja prosessin epävakauden 

aiheuttamasta välkkymisestä, jolloin kuvaushetkellä kuva on tumma. Kameran kenno ei ehdi 

reagoida tarpeeksi nopeasti kuvan välkkymisen vuoksi. Välkkyminen tuo haasteensa 

hahmontunnistuksen 12 bittisen kuvan kynnysarvojen määrittelyyn, josta hahmontunnistus 

etsii lasersäteen positiota. Välkkymisen vuoksi, kynnysarvo ei pysy samana jatkuvasti. 

Reunantunnistus algoritmiin välkkyminen ei vaikuta niin paljoa, koska harmaasävykuvan 

kynnysarvojen lisäksi se käyttää myös gradienttivektoria reunan haussa. (Stevenson 2019, s. 

16.) 

 

Railon ylänurkkien seuraaminen oli myös haastava tehtävä. Railon ylänurkat eivät ole aina 

täysin teräviä, ja niissä voi olla railonjyrsinnästä jääneitä lastuja kiinni. Railon yläreunoja 

seuratessa pinnan epätasainen tekstuuri voi myös luoda algoritmia sekoittavia 

railonsuuntaisia viivoja.  

 

6.2.2  Laserhybridin testilaitteisto, LWM-järjestelmä ja LWM Control 

Laserhybridihitsauksessa käytettiin Fronius Laserhybrid hitsauspäätä (LaserHybrid 90° 

10kW), jossa samassa yhteydessä oli prosessioptiikka (Trumpf D70), sekä hitsauspoltin. 

Virtalähde oli Fronius TPS 5000. Hybridihitsauksessa käytettiin synergistä pulssihitsausta. 
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Hitsauspään kuljetukseen käytettiin KUKA KR 125 robottia. LWM-järjestelmän anturit 

sijoitettiin hybridipäähän. Kuvassa 32 on esitetty käytetty hitsauspää kokonaisuudessaan, 

LWM-järjestelmän anturit ja robottikäsivarsi. 

 

 

Kuva 32. Laserhybrid hitsauspää ja fotodiodien sijoittelu. 

 

Kuvan 32 mukaisessa LWM-järjestelmässä oli kaksi eri anturia: P-anturi ja T-anturi. P-

anturin aallonpituusalue oli 400–600 nm ja T-anturin 1100–1800 nm. P-anturi sijoitettiin 

koaksiaalisesti prosessioptiikkaan ja T-anturi prosessin sivulle mittaamaan hitsisulaa. R-

anturia eli takaisinheijastumaa mittaavaa anturia ei ollut käytössä. 

 

LWM-järjestelmän fotodiodit mittaavat valon intensiteettiä ja antavat ulostulona analogisen 

0–10 V signaalin. Järjestelmässä voidaan säätää signaalien analogista vahvistusta usean 

jännitejaon Dip-kytkimillä. Oikea signaalitaso, ja täten vahvistuksen taso tulee etsiä 

jokaiselle hitsaustapaukselle erikseen. Jännitesignaali muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi 

analogia-digitaali- eli A/D-muunnoksella. LWM Control-ohjelma osaa tulkita digitaalista 

sisääntulosignaalia. Järjestelmässä on yhteensä kahdeksan analogista sisääntuloa ja myös 
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digitaalisia kanavia tiedon siirräntään. Signaalitasoa voidaan vahvistaa vielä järjestelmässä 

digitaalisesti. Digitaaliselle signaalille voidaan asettaa erilaisia suodattimia riippuen siitä, 

minkälaista emissiota halutaan mitata ja miten paljon signaalissa on kohinaa. LWM-

järjestelmän maksimi näytteenottotaajuus on 20 kHz. (Norman, Erikkson & Kaplan 2009, s. 

4–5.) 

 

Järjestelmällä voidaan piirtää suodatetusta signaalista kuvaajaa ajan funktiona. Jokaiselle 

tapaukselle voidaan luoda omia käyriä esimerkiksi suodattamalla samaa signaalia eri tavoin. 

Ennen signaaliulostuloja, signaaleille voidaan asettaa virherajoja, joilla tutkitaan mahdollisia 

virheitä. Virherajojen määritys vaatii aluksi vähintään kaksi referenssihitsausta, jolloin 

prosessi on vakaa. Tämän jälkeen järjestelmälle luodaan virherajat siitä, kuinka paljon 

mitatun signaalin jännitteen arvo saa ylittää tai alittaa tämän referenssin ja kuinka pitkän 

aikaa signaali saa olla referenssin ulkopuolella. Järjestelmä raportoi hitsauksen jälkeen, 

kuinka paljon signaali on ollut referenssistä ulkona. Referenssirajat tulee aina määrittää 

jokaiselle hitsaustapahtumalle erikseen. Signaalin sallittu poikkeama referenssistä vaihtelee 

prosessin ja tuotteen laatuvaatimusten mukaan. (Fellman 2004, s. 6.) 

 

6.3 Testikappaleet 

Testikappaleiden ainepaksuus lasersilloituksessa ja laserhybridihitsauksessa erosivat 

toisistaan. Testikappaleiden railonmuoto oli koneistamalla valmistettu Y-railo. 

Testikappaleiden materiaali oli kuumavalssattu laivanrakennusteräs DH36 (ryhmä 1.2) ISO 

EN 15608 mukaan.  

 

6.3.1  Lasersilloituksen testikappaleet 

Lasersilloituksessa testikappaleiden ainepaksuus oli 8 mm, juuripinnan korkeus 6,5 mm ja 

railokulma 46°. Testikappaleiden pituus oli 1000 mm. Railogeometria on esitetty kuvassa 

33. 
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Kuva 33. Railogeometria lasersilloituksessa. 

 

6.3.2  Laserhybridin testikappaleet 

Laserhybridihitsauksessa testikappaleiden ainepaksuus oli 6 mm, juuripinnan korkeus 4,5 

mm ja railokulma 46°. Testikappaleiden pituus oli 500 mm. Railogeometria on esitetty 

kuvassa 34. Testikappaleet silloitettiin MAG:illa ennen hitsausta molemmista päistään, jotta 

ne oli mahdollista asemoida hitsauspöytään ja sen kiinnittimiin mahdollisimman tarkasti. 

Kappaleen keskelle ei tehty silloitusta, koska haluttiin minimoida mittauksen virhelähteet. 

 

 

Kuva 34. Railogeometria laserhybridihitsauksessa. 

 

6.4 Testiparametrit ja testiprosessit 

Molemmissa prosessin vaiheissa oli omat prosessiparametrit. Prosessiparametrit erosivat 

toisistaan, koska lasersilloitus ja hybridihitsaus ovat molemmat erillisiä vaiheita isommassa 

prosessissa.  
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6.4.1  Lasersilloituksen testiparametrit ja testiprosessi 

Alkuperäiset lasersilloituksessa käytettävät prosessiparametrit 8 mm levyjen 

lasersilloitukselle olivat taulukon 4 mukaiset.  

 

Taulukko 4. Prosessin alkuperäiset lasersilloituksen parametrit. 

Laserteho, P 

[kW] 

Hitsausnopeus, v 

[m/min] 

Polttopiste levyn pohjasta 

mitattuna, FFP [mm] 

6  10  22,5 

 

Taulukon 4 mukaisilla silloitusparametreilla hitsaus on sulattavaa hitsausta, eikä 

rajatehotiheys avaimenreiän muodostumiseen ylity. Sulattavassa laserhitsauksessa 

rajatehotiheys polttopisteessä ei ole tarpeeksi suuri höyrystääkseen avaimenreiän 

materiaaliin.   

 

𝐸 =  
𝑃

π𝑟𝑏
2   (2) 

 

Tehotiheys E pinnalla lasketaan yhtälön 2 mukaisesti, jossa P on laserteho ja rb on 

lasersäteen säde polttopisteessä. Alustavissa testeissä havaittiin, että sulattavan hitsauksen 

monitorointi prosessin epävakauden ja valon heijastumisen vuoksi on haastavaa. Tämän 

vuoksi lasersäteen sijainnin erottaminen muusta saturoituneesta aineksesta, esimerkiksi 

metallihöyrystä on tällä kuvaustyylillä vaikeaa. Avaimenreiän alueella on korkein lämpötila, 

jonka vuoksi kuva saturoituu avaimenrein alueella. Taulukon 4 silloitusparametrien 

tehotiheydellä kuvassa havaittiin paljon metallihöyryä ja kuvan saturoitumista. Zou et al. 

(2016, s. 2) osoittivat tutkimuksessaan, että avaimenreiän yläpuolelle syntyvän 

metallihöyrypilven korkeuden pienentyessä hitsin tunkeuma kasvaa. Tämän vuoksi 

suurempi tunkeuma johtaa pienempään metallihöyrypilveen, mikä on eduksi kuvaamisen 

kannalta.  

 

Prosessiparametreja optimoitiin kuvaukselle suotuisammiksi, siten että tunkeumaa saatiin 

kasvatettua. Kuvassa 35a on esitetty alkuperäinen tilanne ja kuvassa 35b 

prosessiparametrien optimoinnin jälkeinen tilanne.  
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a)                                                                 b) 

 

Kuva 35. Parametrioptimointi ennen ja jälkeen. 

 

Kuva 35b oli seurannan kannalta suotuisampi, koska saturoituneen aineksen määrä oli 

huomattavasti pienempi verrattuna kuvaan 35a. Samalla myös kuvan välkkyminen väheni, 

kun prosessista tuli vakaampi. Tällä kuvaustyylillä prosessin edestä ei nähdä hitsisulaa tai 

avaimenreikää.  

 

Parametrioptimoinnin tavoite oli ylittää avaimenreiän muodostamiseen vaadittava 

rajatehotiheys, jotta lasersäde absorboituisi enemmän materiaaliin ja metallihöyry häviäisi 

kuva-alalta. Tällöin myös prosessi olisi vakaampi. Polttopistettä laskettiin alkuperäisestä 

asemasta reilusti. Tämä ei ole kuitenkaan silloitushitsauksen kannalta optimaalista, koska 

tällöin lasersäteen halkaisija levyn pinnalla on pienempi ja prosessi on herkempi levyjen 

sovitusvirheelle. Parametrioptimoinnin jälkeisen parametrit on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Uudet lasersilloituksen parametrit. 

Laserteho, P 

[kW] 

Hitsausnopeus, v 

[m/min] 

Polttopiste levyn pohjasta 

mitattuna, FPP [mm] 

7  8  6.5  

 

Lasersäteen halkaisija polttopisteessä oli sädeanalyysin mukaan 0.498 mm. Näin ollen, 

tehotiheydeksi uusilla lasersilloitusparametreilla saadaan ~105 W/cm2. Tällä tehotiheydellä 

vaikutetaan pääsevän avaimenreikähitsauksen alueelle, vaikkakin Svenungsson et al. (2015, 

s. 182) mukaan rajatehotiheys avaimenreikähitsaukselle on 106 W/cm2.  
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Lopulliset testiparametrit on esitetty taulukossa 6. Testi aloitettiin pienellä hitsausnopeudella 

ja maltillisella laserteholla, jotta varmistuttiin järjestelmän toimivuudesta. Hitsausnopeus 

vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka materiaalivirta avaimenreiän etupuolella käyttäytyy. 

Erikkson, Powell & Kaplan (2013, s. 2) havaitsivat, että pienellä hitsausnopeudella syntyy 

suurempi ja pyöreän symmetrinen hitsisula. Hitsausnopeuden noustessa 

lämmönjohtumiselle on näin vähemmän aikaa ja avaimenreiän edessä on vähemmän sulaa 

materiaalia. Tämä johtaa epäsymmetriseen, enemmän elliptiseen hitsisulaan, jossa on 

vähemmän sulaa materiaalia myös sivuilla. Samalla avaimenreikä saa kaltevan poikkipinnan 

muodon taittuen hitsaussuunnasta poispäin. Kuvaamisen kannalta tilanne on suotuisampi, 

mitä vähemmän sulaa materiaalia on avaimenreiän sivuilla. Jossain vaiheessa, liiallinen 

hitsausnopeuden nosto voi saada aikaiseksi roiskeita, jotka rajoittavat kuvausta.  

 

Taulukko 6. Lasersilloituksen testiparametrit. 

Testikappaleet Laserteho, P 

[kw] 

Hitsausnopeus, v 

[m/min] 

Polttopiste levyn 

pohjasta mitattuna, 

FFP [mm] 

xi_8_8_16 – 18 2  1  6.5 

xi_8_8_22 – 24 7  8 6.5 

 

Lasersilloituksessa ajettiin taulukon 6 testiparametrien mukaisesti eli kaksilla eri 

prosessiparametreilla. Taulukon 7 koekappaleiden numerointia seuraten ensimmäiseen 

kolmeen testikappaleeseen ajettiin taulukon 6 ensimmäisen rivin parametreilla. 

Ensimmäisen sarjan ensimmäinen lasersilloitus ajettiin keskelle railoa, toinen poikkeutettiin 

railon keskilinjalta 0.4 mm ja kolmas 0.8 mm hitsaussuuntaan nähden oikealle, suuntaan -y. 

Tällä hitsausradan poikkeamalla saatiin lasersädettä poikkeutettua noin lasersäteen 

halkaisijan verran, joka oli polttopisteessä ~ 0.5 mm. Sama toistettiin myös jälkimmäisillä 

parametreilla. 
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Taulukko 7. Lasersilloituksen testikappaleiden numerointi. 

Testikappale Testin tarkoitus 

xi_8_8_16 0.0 mm poikkeutus 

xi_8_8_17 0.4 mm poikkeutus 

xi_8_8_18 0.8 mm poikkeutus 

xi_8_8_22 0.0 mm poikkeutus 

xi_8_8_23 0.4 mm poikkeutus 

xi_8_8_24 0.8 mm poikkeutus 

 

6.4.2  Laserhybridin testiparametrit ja testiprosessi 

Laserhybridihitsauksen testauksessa käytetyt prosessiparametrit on esitetty taulukossa 8. 

Alkuperäinen WPS oli luotu samalle prosessikuidulle ja prosessioptiikalle, jota käytettiin 

lasersilloituksessa. Tämän vuoksi, alkuperäisiä prosessiparametreja muokattiin polttopisteen 

ja langansyöttönopeuden osalta. Lisäainelanka WPS:ssä oli eri, kuin testeissä käytettävissä 

ollut lisäaine. Prosessiparametrit säädettiin siten, että prosessi oli vakaa ja hitsin visuaalinen 

laatu oli hyvä. Tarkempia testauksia tai menetelmäkokeita uusilla prosessiparametreilla 

hitsatuille testikappaleille ei tehty.  

 

Taulukko 8. Laserhybridin prosessiparametrit. 

Hitsausnopeus, v [m/min] 2.1 

Laserteho, P [kW] 6 

Polttopiste levyn pohjasta mitattuna, FPP [mm] 9 

Vapaalangan ja levyn pohjan välinen pystysuora etäisyys [mm] 6 

Prosessiväli [mm] 3 

Vapaalanka [mm] 17 

Hitsauslanganhalkaisija (Esab OK Autrod 12.51), ⌀ [mm] 1 

Langansyöttönopeus, WFS [m/min] 17.5 

Hitsauspolttimen asento ja kuljetuskulma [°] Vetävä 30 

Suojakaasu (Ar + 8% CO2 + 0.03 % NO, M20) [l/min] 25 
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Lisäainelanka Esab OK Autrod 12.51 on kuparoitu seostamaton umpilanka, 

seostamattomien rakenneterästen, sekä hienoraeterästen hitsaukseen (Esab 2020). 

Keskimääräinen hitsausvirta oli 260 A ja jännite 29.5 V. 

 

Laserhybridihitsauksessa ajettiin ensin kaksi hyvää referenssihitsausta taulukon 8 

prosessiparametreillä. Testikappaleiden hitsauskokeissa tehtiin tarkoituksella seuraavia 

poikkeamia ja virheitä: 

- Ensimmäinen poikkeama prosessiin oli hitsausradan poikkeutus +y suuntaan. 

Hitsausradan poikkeutus tehtiin 0.4 mm, 0.8 mm ja 1.2 mm poikkeamilla. Johtuen 

käytettävästä hybridihitsauspäästä, sekä hitsauspoltin ja lasersäde liikkuivat 

molemmat saman poikkeaman.  

- Seuraavassa koekappaleessa suojakaasun virtausta pienennettiin, jotta saataisiin 

aikaiseksi huokosia.  

- Yhden testikappaleen kohdalla lasertehoa pienennettiin alkuperäisestä arvosta 6 kW 

arvoon 4 kW, jotta hitsiin syntyisi vajaa tunkeuma ja juuren vajoaminen 

katkonaisesti.  

- Viimeisen koekappaleen railoon lisättiin epäpuhtaudeksi öljyä katkonaisesti.  

 

Testikappaleiden numerointi on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Hybridihitsauksen testikappaleiden numerointi. 

Testikappale Testin tarkoitus 

lwm_6_6_10 Referenssi 1 

lwm_6_6_11 Referenssi 2 

lwm_6_6_12 0.4 mm poikkeutus 

lwm_6_6_13 0.8 mm poikkeutus 

lwm_6_6_14 1.2 mm poikkeutus 

lwm_6_6_15 Kaasunvirtaus 8 l/min 

lwm_6_6_16 4 kW lasertehoa 

lwm_6_6_17 Öljy 
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6.5 Testidata ja datan käsittely 

Lasersilloituksessa ja laserhybridihitsauksessa oli molemmissa testidatan käsittelylle omat 

prosessit.  

 

6.5.1  Lasersilloituksen SeamMonitor testidata 

Testidata kerättiin SeamMonitor ohjelmistosta erilliseen tiedostoon käsiteltäväksi ja 

analysoitavaksi. Mittaustaajuus oli riippuvainen kuvaustaajuudesta. Todellinen 

mittaustaajuus testauksen aikana oli 20 Hz. Testidatasta laskettiin taulukkolaskentaa 

käyttämällä eri tunnusluvut ja luotiin kuvaajat mitatusta hitsausradasta. SeamMonitor-

ohjelmisto piirtää myös kuvaajaa hitsausradasta reaaliaikaisesti, josta ohjelman käyttäjä voi 

seurata hitsausrataa, sekä muita suureita, esimerkiksi ilmaraon leveyttä. 

 

6.5.2  Laserhybridin LWM testidata, suodatus ja virhetarkastelu 

Laserhybridihitsauksessa käytetty mittaustaajuus LWM-järjestelmällä oli 5000 Hz. P- ja T-

signaaleissa käytettiin molemmissa signaalin suodatusta. P-signaalissa käytettiin 20 Hz 

alipäästösuodatinta ja T-signaalissa 40 Hz alipäästösuodatinta. Alipäästösuodatuksella 

pyrittiin vähentämään signaalin kohinaa (Norman, Erikkson & Kaplan 2009, s. 4). 

 

LWM-järjestelmä piirsi suodatetuista signaaleista kuvaajat. Myös raakadata saatiin talteen 

omaan tiedostoonsa. Raakadataa ei kuitenkaan enää jälkikäteen analysoitu, vaan 

järjestelmän omat signaalinkäsittelytyökalut riittivät tähän tutkimukseen. Kuvan 36 

ylemmässä kuvaajassa on esitetty P-signaali ja alemmassa T-signaali. Tummansininen on 

anturin mittaama suodattamaton raakadata ja vaaleampi sininen on suodatettu data. 
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Kuva 36. Ensimmäisen referenssihitsauksen raakadata ja suodatettu raakadata.  

 

Referenssirajat määritettiin kahden referenssihitsauksen perusteella molemmille signaaleille 

määrittämällä toleranssialue. Toleranssialue määritettiin ylä- ja alarajana referenssistä 

prosentteina eli keskimääräisestä signaalin tasosta eri kohdilla hitsiä: (Fellman 2004, s. 8.) 

- P-signaalin referenssin toleranssialue: ±15%  

- T-signaalin referenssin toleranssialue: ±20% 

 

Näiden määrittelyiden perusteella järjestelmä luo kuvassa 37 näkyvät vihreät referenssit 

molemmista signaaleista.  
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Kuva 37. Ensimmäinen referenssihitsaus sekä ensimmäisestä ja toisesta referenssistä 

muodostetut virherajat. 

 

Kuten kuvasta 37 nähdään, ylemmässä kuvaajassa on esitetty P-signaali ja alemmassa T-

signaali. Reaaliaikaista signaalia verrataan hitsauksen aikana referenssin ylä- ja alarajoihin 

ja virheet raportoidaan erikseen määritellyn virhetarkastelun rajojen mukaisesti. 

Virhetarkasteluun määritetään, miten järjestelmän on tarkoitus arvioida, onko hitsiin 

syntynyt virhettä. Virhetarkastelua määritettäessä eri sisääntuloille luodaan yhteys 

virhetarkasteluun. (Fellman 2004, s. 8.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin virhemäärittelyä, joka seuraa ylittääkö signaali jossakin 

vaiheessa tietyn, etukäteen määritellyn arvon verran yli referenssirajan. Mikäli mennään 

referenssirajan yli enemmän kuin on määritelty, järjestelmä ilmoittaa virheestä. Tätä varten 

asetettiin virherajat seuraavasti (Fellman 2004, s. 8–9.):  

- P-signaalin virheentunnistuksen virherajat: ±1 V 

- T-signaalin virheentunnistuksen virherajat: ±0.5 V 

 

Virhetarkasteluun määritettiin myös pinta-ala, yksikössä mVs, jonka yli signaalin ja 

referenssirajan välisen pinta-alan mennessä järjestelmä ilmoittaa virheestä. Rajaksi 

määritettiin molemmille tapauksille 10 mVs. (Fellman 2004, s. 9.) Liian korkeilla 

virherajoilla, virheitä ei havaita. Liian matalilla virherajoilla puolestaan tulee paljon 

virheellisiä virhetunnistuksia. (Norman, Erikkson & Kaplan 2009, s. 4.) 
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7 TULOKSET  

 

 

Lasersilloituksen, sekä laserhybridin kokeellisten mittausten tulokset koottiin yhteen testien 

jälkeen.  

 

7.1  Lasersilloitus 

Lasersilloituksessa railontunnistuksen algoritmi etsi levyjen välistä ilmarakoa. Tämän 

vuoksi ilmaraolla on merkitys railonseurannan onnistumisen kannalta. Pieni ilmarako on 

vaikea löytää SeamMonitor-järjestelmällä. Testikappaleista mitattiin ilmaraot ennen 

hitsausta ja mittaukset on esitetty taulukossa 10. Ilmarako mitattiin 1000 mm pitkän 

testikappaleen alusta, keskeltä ja lopusta. Ilmaraon suuruus oli riippuvainen levyjen 

jyrsinnästä. Testikappaleen alussa tai lopussa ilmeni yleensä ilmarakoa, mutta keskellä 

ilmarako oli rakotulkilla mitattaessa aina 0.00 mm. Rakotulkin mittaustarkkuus oli 0.05 mm. 

 

Taulukko 10. Koekappaleiden ilmaraot. 

Koekappale Ilmarako alussa – keskellä – lopussa 

[mm] 

xi_8_8_16 0.05–0.00–0.05 

xi_8_8_17 0.05–0.00–0.05 

xi_8_8_18 0.05–0.00 –0.10 

xi_8_8_22 0.00–0.00–0.05 

xi_8_8_23 0.05–0.00–0.00 

xi_8_8_24 0.00–0.00–0.00 

 

Seuraavissa kuvaajissa on esitetty datasta mittauspisteiden perusteella piirretty lasersäteen 

poikkeaman rata koko hitsausmatkalta eri koekappaleilla. Todellinen poikkeama on mitattu 

taulukon 11 makrohieistä. Kuvaajissa pystyakselilla on lasersäteen mitatun position ja railon 

keskilinjan välinen etäisyys eli Offset. Offsetin positiivinen suunta on analyysiohjelmistossa 

y- (kuva 30), koska hitsaussuunta on kameraa kohden. Vaaka-akselilla on aika sekunteina. 

Kuvissa 38–40 on esitetty taulukon 6 ensimmäisillä lasersilloitusparametreilla hitsatut 

kappaleet, jolloin hitsausnopeus oli 1 m/min. 
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Kuva 38. xi_8_8_16 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.00 mm ja todellinen poikkeama 0.00 mm. 

 

 

Kuva 39. xi_8_8_17 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.40 mm ja todellinen poikkeama 0.34 mm. 
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Kuva 40. xi_8_8_18 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.80 mm ja todellinen poikkeama 0.53 mm. 

 

Kuvissa 41–43 on esitetty jälkimmäisillä silloitusparametreilla hitsatut kappaleet, jolloin 

hitsausnopeus oli 8 m/min. 

 

 

Kuva 41. xi_8_8_22 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.00 mm ja todellinen poikkeama 0.00 mm. 
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Kuva 42. xi_8_8_23 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.40 mm ja todellinen poikkeama 0.20 mm. 

 

 

Kuva 43. xi_8_8_24 koekappaleen poikkeamakuvaaja, jolloin tavoiteltu lasersäteen 

poikkeama railon keskilinjalta oli 0.80 mm ja todellinen poikkeama 0.99 mm. 

 

Taulukossa 11 on koekappaleista makrohietutkimuksella mitatut lasersäteen todelliset 

poikkeamat railon keskilinjalta. Poikkeama mitattiin suurennoksella makrokuvasta.  
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Taulukko 11. Lasersäteen radan tavoiteltu poikkeama ja todellinen poikkeama railon 

keskilinjalta mitattuna eri koekappaleilla. 

   

xi_8_8_16 

(tavoiteltu poikkeama 0.00 

mm ja todellinen 0.00 mm) 

xi_8_8_17  

(tavoiteltu poikkeama 0.40 

mm ja todellinen 0.34 mm) 

xi_8_8_18  

(tavoiteltu poikkeama 0.80 

mm ja todellinen 0,53 mm) 

   

xi_8_8_22  

(tavoiteltu poikkeama 0.00 

mm ja todellinen 0.00 mm) 

xi_8_8_23  

(tavoiteltu poikkeama 0.40 

mm ja todellinen 0.20 mm) 

xi_8_8_24  

(tavoiteltu poikkeama 0.80 

mm ja todellinen 0.99 mm) 

 

Taulukossa 12 esitetään mittadatasta kerätyt tunnusluvut, jotka mitattiin SeamMonitor-

järjestelmällä jokaiselle testihitsaukselle erikseen:  

- a on hitsausradan poikkeaman mitattu maksimi.  

- µ on mittauspisteiden keskimääräinen poikkeama.  

- s on mitattujen poikkeamien keskihajonta.  

- b kertoo tyhjien mittauspisteiden (mittauspiste, jossa algoritmi ei saanut mitattua 

mitään arvoa poikkeamalle) määrän koekappaleen mittauspisteistä yhteensä.  

- p = 0.95 kertoo luottamusvälin 95 % luottamustasolla keskiarvolle µ.  
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- c on hitsausradan todellinen poikkeama makrohieestä mitattuun poikkeamaan 

verrattuna.  

- d on todellisen ja µ:n erotus. 

 

Taulukko 12. Mitatut ja todelliset virheet. 

Koekappale a 

[mm] 

µ 

[mm] 

s 

[mm] 

b 

[%] 

p = 0.95 [mm] c 

[mm] 

d 

[mm] 

xi_8_8_16 -0.14 -0.01 0.02 44.7 0.0186–0.0214 0.00 0.01 

xi_8_8_17 0.17 0.07 0.03 6.1 0.0310–0.0277 0.34 0.27 

xi_8_8_18 0.77 0.31 0.10 29.1 0.1088–0.0971 0.53 0.22 

xi_8_8_22 -0.07 -0.04 0.02 54.0 0.0184–0.0142 0.00 0.04 

xi_8_8_23 0.21 0.06 0.06 31.7 0.0661–0.0512 0.20 0.17 

xi_8_8_24 0.90 0.78 0.11 37.9 0.1196–0.0925 0.99 0.21 
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7.2  Laserhybridihitsaus 

Koekappaleiden hitsauksen aikana mitatuista P- ja T-sensorien intensiteeteistä piirrettiin 

kuvaajat. Kuvaajat esittävät raakadatasta suodatettujen signaalien intensiteetin ajan 

funktiona. Kuvissa 44 ja 45 on esitetty referenssihitsaukset. Ylemmässä kuvaajassa on 

esitetty P-signaalin intensiteetti ja alemmassa T-signaalin intensiteetti. Vihreät suorat ovat 

näistä kahdesta referensseistä määritetyt referenssirajat virhetarkastelulle. 

 

 

Kuva 44. Koekappale lwm_6_6_10 eli ensimmäinen referenssihitsaus. 
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Kuva 45. Koekappale lwm_6_6_11 eli toinen referenssihitsaus. 

 

Ensimmäistä ja toista referenssiä verratessa havaitaan, että P-signaalin intensiteetti kasvaa 

hitsausmatkan aikana molemmissa kohti hitsin loppua. Molemmissa tapauksissa P-signaalin 

intensiteetti alkoi kasvamaan ajassa 6 s.  

 

T-signaalien intensiteeteissä on vastavuoroisesti enemmän eroa näiden kahden referenssin 

välillä, vaikka prosessin pitäisi olla identtinen referenssien välillä. Referenssikappaleessa 

lwm_6_6_11 on havaittavissa tasomaista sovitusvirhettä, koska levyjen pinnat ovat eri 

tasoissa. 

 

Kuvassa 46 on esitetty kuvaajat ensimmäiselle varsinaiselle koekappaleelle, kun hitsausrata 

oli 0.4 mm sivussa hitsin keskilinjalta. Punainen suora ilmoittaa kohdat hitsissä, joissa 

virhetunnistukselle määritellyt virherajat signaalissa ylittyivät.  
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Kuva 46. Koekappale lwm_6_6_12, jolloin laserhybridi oli 0.4 mm sivussa hitsin 

keskilinjalta. 

 

Kuvasta 46 nähdään, että P-signaalin intensiteetti on kohonnut, mutta pääosin virherahojen 

sisällä. Virhetarkastelu tunnistaa T-sensorin signaalista virhettä suurelta matkalta hitsin 

alkupuolella. Syy signaalin intensiteetin kasvulle on epäselvä.  

 

Kuvassa 47 on esitetty signaalit, kun poikkeama railon keskilinjalta oli 0.8 mm.  
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Kuva 47. Koekappale lwm_6_6_13, jolloin laserhybridi oli 0.8 mm sivussa hitsin 

keskilinjalta. 

 

Kuvan 47 kuvaajista nähdään, että P-signaalin intensiteetti on kasvanut verrattuna edellisen 

koekappaleen signaaliin, jolloin poikkeama oli 0.4 mm. Myös virheentunnistus reagoi ajassa 

10.5 s tähän muutokseen. Jokaisella tämän kokeellisen osuuden koekappaleella ilmenee 

piikki P-signaalissa ajassa 10.5 s, minkä syy on epäselvä. 

 

Kuvassa 48 on esitetty kuvaaja laserhybridin poikkeaman ollessa 1.2 mm. 
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Kuva 48. Koekappale lwm_6_6_14, jolloin laserhybridi oli 1.2 mm sivussa hitsin 

keskilinjalta. 

 

Kuvan 48 kuvaajista nähdään, että poikkeaman ollessa 1.2 mm, P-signaalin intensiteetti on 

kasvanut entisestään. Poikkeama nähdään myös virhetarkastelussa aikavälillä 8.5–12 s. Sen 

sijaan T-signaali käyttäytyy epäselvästi, eikä siinä havaita virhettä. Ajassa 10 s molemmat 

signaalit reagoivat muutokseen prosessissa. Tämä muutos johtuu todennäköisesti valokaaren 

epävakaudesta.  

 

Johtuen hitsausradan poikkeamasta, tällä poikkeamalla makrohieestä voidaan havaita vajaa 

tunkeuma hitsin juuressa. Makrohieen oikeassa reunassa hitsin juuressa railon kylki ei ole 

sulanut kunnolla. Tällä poikkeamalla valokaaren kohdistustoleransseja leventävä vaikutus ei 

enää riitä takaamaan hyväksyttävää hitsauslaatua. 
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Kuvassa 49 on esitetty tapaus, jossa kaasunvirtausta kuristettiin alkuperäisestä arvosta 25 

l/min arvoon 8 l/min.  

 

 

Kuva 49. Koekappale lwm_6_6_15, jolloin suojakaasun virtaus oli 8 l/min. 

 

Kuvan 49 tapauksessa heikommalla kaasusuojauksella pyrittiin saamaan huokosia hitsiin. 

Hitsin alussa on suuria pintahuokosia, mutta hitsin loppua kohden prosessi kuitenkin 

vakautuu ja suurten pintahuokosten määrä vähenee. Hitsin lopussa on kuitenkin vielä suuria 

hitsin sisäisiä huokosia. P-signaali kasvaa hitsin loppua kohden kuten muillakin 

koekappaleilla, mutta siinä on enemmän vaihtelua jatkuvasti, kuin edellisissä 

koekappaleissa. Signaali sahaa ylös ja alas hitsausmatkan aikana. T-sensorin intensiteetti on 

laskenut koko hitsausmatkalla. 

 



80 

 

 

   

 

Kuvassa 50 on esitetty hitsi, jolla on vajaa tunkeuma. Tällä koekappaleelle lasertehoa 

pudotettiin 6 kW:ista 4 kW:iin.  

 

 

Kuva 50. Koekappale lwm_6_6_16, jolloin laserteho oli 4 kW.  

 

Kuten kuvasta 50 nähdään, hitsin alussa, jolloin ei saavutettu läpitunkeumaa, P-signaalin ja 

T-signaalin intensiteetin ovat matalalla. Perusaineen lämmetessä hitsauksen aikana, ensin 

muodostuu katkonaisesti vajonnutta juurta. Kun hitsi saavuttaa läpitunkeuman liitoksen 

loppua kohden ja hitsin juuri alkaa muodostumaan, P-signaalin intensiteetti taas nousee. T-

signaalin intensiteetti putoaa ajassa 6.5 s. Noin 2 s tämän jälkeen, hitsi alkaa saavuttamaan 

läpitunkeuman. Virhetarkastelu reagoi myös ajassa 6.5 s. 

 

Kuvan 51 tapaukseen hitsirailoon lisättiin katkonaisesti öljyä kahteen kohtaan. 
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Kuva 51. Koekappale lwm_6_6_17, jolloin hitsirailoon lisättiin öljyä. 

 

Kuten kuvan 51 hitsin kuvusta nähdään, öljyllä saatiin hitsiin kaksi katkosta. Katkosten 

aikana valokaari paloi epävakaasti ja paikoin jopa sammui kokonaan. Nämä muutokset 

näkyvät myös signaaleissa ja virhetarkastelu reagoi niihin. 

 

Taulukossa 13 on esitetty virheen tunnistuksen tilastolliset tunnusluvut. Merkittävimpiä 

tämän diplomityön tulosten kannalta ovat prosenttiosuudet siitä, kuinka suurilta osin 

hitsausmatkan aikana signaali on ylittänyt tai alittanut virherajat. Virhetunnistusten määrä 

globaalisti ei välttämättä kerro virheen suuruudesta, koska virherajan ylittävä pitkä virhe 

näkyy vain yhtenä virheenä.   
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Taulukko 13. Hitsausvirheiden tunnistus. 

 

 

 

 

 

Koekappale 

Virhetunnistusten 

määrä globaalisti 

[kpl] 

P-signaalin 

virhetunnistus  

[%] 

T-sensorin 

virhetunnistus 

[%] 

P-

signaali 

T-

signaali 

Virherajan 

ylittävä 

osuus 

Virherajan 

alittava 

osuus 

Virherajan 

ylittävä 

osuus 

Virherajan 

alittava 

osuus 

lwm_6_6_10_ref1 0 0 0 0 0 0 

lwm_6_6_11_ref2 0 0 0 0 0 0 

lwm_6_6_12_0.4mm 10 20 5.83 8.96 40.62 3.07 

lwm_6_6_13_0.8mm 14 5 6.08 10.67 21.16 7.82 

lwm_6_6_14_1.2mm 22 5 13.32 8.20 18.23 7.34 

lwm_6_6_15_8l/min 11 20 3.07 11.47 14.90 44.43 

lwm_6_6_16_4kW 18 18 5.06 10.86 13.65 30.04 

lwm_6_6_17_öljy 25 29 11.33 17.37 43.48 9.66 

 

Referenssihitsauksissa lwm_6_6_10_ref1 ja lwm_6_6_11_ref2 virheiden määrä on 

luonnollisesti 0 kpl ja virherajan ylittävä tai alittava osuus 0 %, koska virhetunnistuksen 

vertailu tehdään näistä signaaleista.   
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8 POHDINTA 

 

 

Tulosten validiteetin, reliabiliteetin, mahdollisten virhelähteiden ja tulosten merkittävyyden 

arviointi on tärkeää. Diplomityön tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin ja 

jatkotutkimusaiheiden pohdinta on myös merkityksellistä. 

 

8.1 Lasersilloituksen testitulosten pohdinta 

Lasersilloituksessa hitsausradan poikkeaman kasvaessa mittaustulosten keskihajonnan 

havaitaan kasvavan. Tämä havaitaan taulukon 12 sarakkeen s tunnusluvuista. Mitä suurempi 

poikkeama on, sitä vähemmän keskittyneitä mittaustulokset ovat.  

 

Tuloksista havaitaan, että Xiris SeamMonitor-järjestelmällä voidaan mitata laserin position 

sijainnin poikkeama, verrattuna laserin todelliseen poikkeamaan keskimäärin 0.15 mm 

tarkkuudella. Tämä johtopäätös voidaan tehdä tarkastelemassa taulukon 12 sarakkeen d 

tunnuslukujen keskiarvoa. Jos poikkeamaa ei ole, eli poikkeama on 0 mm tai hyvin lähellä 

sitä, tulos on tarkempi. Järjestelmän antaman mittaustuloksen lasersäteen poikkeamasta 

voidaan todeta olevan suuntaa antava, ja sillä on mahdollista havaita lasersäteen position 

merkittävä poikkeama lasersilloituksen aikana. Merkittävä poikkeama on poikkeama, joka 

todennäköisesti vaikuttaisi hitsauslaatuun negatiivisesti prosessin myöhemmässä vaiheessa 

eli laserhybridihitsauksessa, jos hitsausrata ei olisi oikea suhteessa railoon. 

 

Kun hitsirataa poikkeutettiin railon keskilinjalta lasersilloituksessa, poikkeaman suuruutta ei 

saatu kunnolla vakioitua. Tämä voidaan havaita makrotutkimuksesta ja siitä kerätyistä 

taulukon 12 sarakkeen c tunnusluvuista. Mitatut poikkeamat makrohiestä eivät olleet 0 mm 

– 0.4 mm – 0.8 mm, joita tavoiteltiin. Syynä tähän voi olla esimerkiksi testiaseman välykset, 

jonka vuoksi hitsausradassa on heittoa tai testilevyjen epätarkka asettelu. Hitsausrata tuli 

asettaa silmämääräisesti jokaiselle koekappaleelle erikseen. 

 

Tuloksista havaitaan, että poikkeamat ovat painottuneet y- suuntaan koekappaleilla 

xi_8_8_16 ja xi_8_8_22 eli silloin kun poikkeaman tulisi olla 0 mm. Tämän vuoksi kamera 

tulisi asettaa aivan hitsin keskilinjalle (y=0), jotta saadaan mahdollisimman tarkka 
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mittaustulos.  Ero mitatun ja todellisen poikkeaman välillä näillä koekappaleilla on kuitenkin 

millin sadasosia, joten ero ei ole merkittävä. 

 

Tyhjien mittauspisteiden ja mittaustuloksen sisältävien mittauspisteiden suhteessa eli 

tunnusluvuissa b, on satunnaista poikkeamaa eri koekappaleiden välillä. Lasersilloituksen 

tulosten reliabiliteettia arvioidessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tähän tunnuslukuun b. 

Tyhjien ja onnistuneiden mittausten suhteeseen vaikuttaa esimerkiksi käyttäjälähtöiset 

virheet. Mittauksen onnistuminen on osin kiinni siitä, kuinka hyvin hahmon- ja 

railontunnistuksen algoritmit saadaan säädettyä kyseiselle tapaukselle. Järjestelmän 

käyttöönotto ja algoritmien säätö oli työlästä. Täten mittauksissa on mittauspisteitä, joille ei 

saatu mitattua mitään arvoa. Tämän vuoksi eri koekappaleiden mittauksista piirretyt käyrät 

eivät ole jatkuvia koko hitsausmatkan ajan. 

 

Järjestelmän säätäminen oli vaikeaa ja herkkää, joten pienet muutokset esimerkiksi kameran 

kulmassa tai LED-valojen sijoittelussa vaikuttavat kuvaan ja tätä kautta suoraan 

mittaustuloksiin. Vaikka kameran ja valojen paikat ja kulmat otettiin muistiin, niiden 

sijoittelu täsmälleen samoihin paikkoihin uudestaan voi olla haastavaa. Tämän vuoksi 

laitteet vaatisivat kiinteät kiinnittimet, jotta paikat saataisiin vakioitua. Tämä laskee 

käytettyjen mittareiden stabiliteettia. Tulosten täydellinen toistettavuus on vaikeaa. Koska 

hahmontunnistus seuraa kuvan kirkkaita kohtia, se seuraa todellisuudessa kirkasta näkyvää 

metallihöyryä ja plasmaa, joka voi hitsauksen aikana painottua jommallekummalle puolelle 

railoa. Tällöin tulos voi olla virheellinen, vaikka varsinainen kiinnostava kohde eli lasersäde 

olisikin todellisuudessa railon keskilinjalla. 

 

SeamMonitor-järjestelmän mittaustarkkuus on riippuvainen muun muassa kameran kuvan 

terävyysalueen sijainnista. Koska käytetyllä optiikalla ja valitulla aukolla terävyysalue on 

lyhyt, mittaustilanne muuttuu, mikäli tarkennus railoon jostain syystä muuttuu. 

Satunnaisvirheitä syntyy esimerkiksi levyjen sovituksesta, ilmaraon vaihtelusta ja kameran 

värähtelystä käsivarren päässä, johon se oli asemoitu. 

 

Tämä kokeellinen osuus mittaa hyvin sitä mitä työssä olikin tarkoitus mitata. 

Lasersilliotuksen mittauksen validiteetin voidaan todeta olevan hyvä. Tarkoitus oli mitata 
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lasersäteen positiota suhteessa railon keskilinjaan lasersilloituksen aikana ja työ onnistui 

siinä. Tutkimusaineiston koekappaleiden määrä olisi voinut olla lasersilloituksessa 

suurempi, jotta aineistosta voitaisiin vetää luotettavampia johtopäätöksiä, erityisesti 

laitteiston mittaustarkkuudesta. 

 

Osana kokeellista osuutta, lasersilloituksen parametreja optimoitiin kuvaukseen paremmin 

soveltuviksi, verrattuna alkuperäisiin parametreihin. Prosessissa on tavoitteena, että 

varsinainen laserhybridihitsaus sulattaa laserilla tehdyn siltahitsin. Alkuperäisiä 

lasersilloituksen parametreja käytettäessä, siltahitsi sulaa laserhybridin aikana osaksi uutta 

hitsiä. Tässä työssä ei otettu kantaa siihen, onko uusilla parametreilla hitsattu lasersilloitus 

tarpeeksi pieni, että se sulaisi osaksi uutta hitsiä. Tämä vaatisi lisätutkimusta.  

 

Jos SeamMonitor-järjestelmän mittausten perusteella halutaan ohjata hitsausprosessia, 

viiveet datan siirrossa ja käsittelyssä voivat estää suljetun silmukan ohjausjärjestelmien 

rakentamisen laserhitsaukseen. Suljetun silmukan ohjausjärjestelmä tarkoittaa järjestelmää, 

jossa olisi takaisinkytkentä prosessinohjaukseen. Tässä tapauksessa prosessinohjaus 

tarkoittaisi esimerkiksi hitsausradan korjausta hitsauksen aikana. Datan prosessointi tulisi 

siis tapahtua mahdollisimman lähellä prosessia, josta siirtyisi ainoastaan prosessin 

korjaussignaali eteenpäin. Tästä syystä, nyt käytettävissä oleva järjestelmä ei ole 

optimaalisin, jos tämän työn tuloksia haluttaisiin hyödyntää suljetun silmukan järjestelmän 

rakentamisessa. Tässä työssä ei kuitenkaan tutkittu tätä prosessin takaisinkytkentää, vaan 

ainoastaan prosessin monitorointia. (Lahdenoja et al. 2019, s. 1099.) 

 

8.2 Laserhybridihitsauksen testitulosten pohdinta 

LWM-järjestelmä vaati vähintään kaksi onnistunutta hitsausta referenssien määrittelyyn. 

Referensseistä lwm_6_6_10 ja lwm_6_6_11 havaitaan, että P-signaalit käyttäytyvät 

molemmilla kappaleilla samoin eli molemmissa signaali kasvoi kohti hitsin loppua. Tämä 

voi johtua esimerkiksi perusmateriaalin lämpenemisestä hitsauksen aikana. Sen sijaan, T-

signaaleissa on eroa näiden referenssien välillä. Eroavaisuus T-signaaleissa heikentää 

luotettavuutta. Erot voivat olla satunnaisvirhettä tai osin signaalin kohinan aiheuttamaa. Syy 

voi olla jo tulosten esityksen yhteydessä mainittu jälkimmäisessä referenssissä ilmennyt 

levyjen välinen sovitusvirhe. Luotettavat referenssit olisivat vaatineet tässä tapauksessa 
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enemmän onnistuneita referenssikappaleiden hitsauksia. Täten voidaan heti pohdinnan 

alkuun todeta, että T-signaalissa tapahtuvat muutokset eivät välttämättä ole luotettavia. 

 

Koekappaleella lwm_6_6_12 (0.4mm), P-signaalin havaittiin olevan kohollaan verrattuna 

referensseihin. Seuraavalla koekappaleella lwm_6_6_13 (0.8 mm), P-signaalin intensiteetin 

havaittiin kasvavan. Myös virheen tunnistus reagoi tähän P-signaalin kasvaneeseen 

intensiteettiin. Koekappaleella lwm_6_6_14 (1.2 mm), P-signaalin intensiteetin havaittiin 

kasvavan entisestään verrattuna edellisiin poikkeamiin 0.4 mm ja 0.8 mm. P-signaalin 

intensiteetti on siis verrannollinen poikkeaman suuruuteen eli kasvaa poikkeaman mukana. 

T-signaali oli kasvanut referensseihin verrattuna ainoastaan koekappaleella lwm_6_6_12 

(0.4 mm) hitsin alussa, joten T-signaalista ei voi tehdä luotettavia päätelmiä, että se kertoisi 

position muutoksista.  

 

P-signaalin virhetunnistuksessa virhettä havaittiin yhteensä 14.79 %:lla hitsausmatkasta 

koekappaleella lwm_6_6_12 (0.4 mm). Koekappaleella lwm_6_6_12 (0.8 mm), virheellinen 

osuus oli 16.75 %. Koekappaleella lwm_6_6_12 (1.2 mm), osuus oli 21.5 %. Näistä 

havaitaan, että P-signaalin virhetunnistuksen havaitsema virheellisen hitsin osuus kasvaa, 

kun poikkeama railon keskilinjalta kasvaa. 

 

Koekappaleella lwm_6_6_15 (8 l/min) hitsiin syntyi huokosia koko hitsin matkalla. P-

signaalin havaittiin sahaavan ylös ja alas koko hitsauksen ajan. P-signaali pysyy koko 

hitsauksen ajan virherajojen sisällä, mutta siinä on selkeästi edellisiä hitsauksia enemmän 

poikkeamaa. Tällä koekappaleella T-signaalin intensiteetti oli laskusuunnassa koko 

hitsauksen ajan. T-signaalin laskenut intensiteetti saattaa indikoida myös nimenomaan 

huokosista, mutta ei kuitenkaan varmasti johtuen T-signaalin epäselvästä käyttäytymisestä 

aikaisemmilla koekappaleilla. 

 

Koekappaleella lwm_6_6_15 (4kW) P-signaali alkoi kasvamaan ajassa 7 s eli samaan aikaan 

kun hitsi alkoi saavuttamaan läpitunkeuman. Tämä on sama kohta, kuin muillakin 

koekappaleilla, jolloin P-signaali tyypillisesti alkoi kasvamaan. P-signaalista ei täten voida 

tehdä johtopäätöstä, että se johtuisi tunkeumasta, koska P-signaalin intensiteetti on kasvanut 
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aikaisemmissakin koekappaleissa kohti loppua. Ajassa 7 s, myös T-signaalissa tapahtuu 

muutosta. T-signaalin intensiteetti alkaa laskemaan tässä kohdassa. 

 

Koekappaleen lwm_6_6_16 (öljy) molemmat signaalit reagoivat selkeästi virheisiin. 

Tämänkaltaiset merkittävät epäpuhtaudet, jotka johtavat valokaaren paikoittaiseen 

sammumiseen näkyvät selkeästi molemmista signaaleista ja virhetarkastelu reagoi niihin. 

Tämä virhe on pääosin valokaaresta lähtöisin. Selkeät valokaaressa tapahtuvat muutokset 

näkyvät siis molemmissa signaaleissa. Taulukon 13 virhetarkastelussa erottuu nimenomaan 

tämä koekappale, johon lisättiin epäpuhtauksia. P-signaalissa virheellistä osuutta oli 28.7 % 

ja T-signaalissa 53.14 %. 

 

Laserhybridihitsauksessa jokaisella koekappaleella hitsin kuvun muoto muuttuu hitsin 

loppua kohden. Hitsin kupu muuttuu korkeammaksi ja kapeammaksi. Syy on 

todennäköisesti magneettinen puhallus. Johtuen koekappaleiden lyhyestä pituudesta ja 

magneettikentän suuntautumisesta kohti levyjen loppupäätä, magneettista puhallusta alkoi 

esiintymään pienissä määrin hitsausmatkan toisen kolmanneksen jälkeen. Samalla valokaari 

taittui taaksepäin. Magneettista puhallusta alkoi esiintymään samassa vaiheessa, kun P-

signaalissa esiintyy piikki jokaisen koekappaleen kohdalla ajassa t = 10.5 s. P-signaalin 

kasvu ja piikki voi johtua juuri magneettisesta puhalluksesta tai sitten perusaineen 

lämpenemisestä hitsauksen aikana.  

 

Laserhybridihitsauksessa koekappaleet oli silloitettu molemmista päistään MAG:illa, jotta 

levyt saatiin asemoitua hitsauspöydälle. Lasersilloitusta ei tässä vaiheessa tehty. Koska 

silloitus ei ollut jatkuva, niin liitoksen keskivaiheilla oli mahdollisuus levyjen väliselle 

tasomaiselle sovitusvirheelle. Tämä tapahtui, kun levyjen pinnat olivat eritasossa, 

railopintojen ollessa kuitenkin samansuuntaiset. Laserhybridihitsauksessa käytetyssä 

testiasemassa ei ollut mahdollisuutta käyttää samankaltaisia hydraulisia puristimia levyjen 

asemointiin, kuten lasersilloituksen aikana. Kiinnitinjärjestelmä oli siis huonompi. 

Hydrauliset puristimet toimivat paremmin ja niiden ansiosta lasersilloituksen aikana levyillä 

ei ollut sovitusvirhettä. Laserhybridihitsaus testeissä olisi voitu myös tehdä lasersilloitus, 

mutta se ei olisi ratkaissut varsinaista ongelmaa, koska kiinnitinjärjestelmällä ei saatu 

tarpeeksi painetta levyn pinnalle sovitusvirheen poistamiseksi. 
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Koekappaleiden makrohieitä tarkastelemalla havaitaan, että hitsit eivät ole täysin 

symmetrisiä. Suurimmassa osassa hitseistä MAG:in lisäaine on painottunut makrohieen 

oikealle puolelle. Tästä huolimatta hitsin kupu ja juuri ovat visuaalisesti hyviä. 

Hitsauskokeissa hybridipää paikoitettiin oikealle hitsausradalle silmämääräisesti. Täten 

lasersäteen paikka on ollut aina oikea, mutta valokaari on ollut hieman eri linjalla kuin 

lasersäde. 

 

Yleisesti P- ja T-signaaleita ja referenssejä vertaamalla havaitaan, että signaalin alku ja 

lopetus eivät ole aina samassa kohtaa. LWM-järjestelmässä tätä varten voitiin määrittää 

signaalin toleranssi hitsaussunnassa, jolla mahdollistetaan signaalille tilaa liikkua 

sivuttaissuunnassa. Tämä toleranssialue mahdollisesti määritettiin liian pieneksi, koska 

useammassa tapauksessa virhetarkastelu reagoi siihen, että hitsin aloitus ja lopetus eivät 

sijaitse samassa kohtaa kuin referenssissä. (Fellman 2004, s. 11.) 

 

Laserhybridihitsauksessa P- ja T-antureiden sijoittelulla on vaikutusta mittaustuloksiin. T-

sensori sijoitettiin prosessin sivuun, koska arveltiin, että anturin koaksiaalisessa sijoittelussa 

prosessioptiikan dikroidinen peili ja optiikan linssit saattavat suodattaa T-anturin 

aallonpituusaluetta 1100–1800 nm. Tämän anturin mitta-alue pyrittiin kohdistamaan 

enemmän valokaaren takana kulkevaan lasersäteeseen, koska valokaaren emissio verrattuna 

lasersäteen aiheuttamaan esimissioon arveltiin olevan prosessissa hallitsevampi. 

 

LWM-järjestelmällä mitattaessa tutkimusmenetelmät mittaavat sitä, mitä oli tarkoitus 

mitata. Tarkoitus oli mitata järjestelmällä laserhybridin emittoiman sähkömagneettisen 

säteilyn intensiteettiä tietyillä aallonpituuksilla ja löytää intensiteettien muutoksista 

indikaatio hitsausvirheistä. Laserhybridihitsaus osuuden reliabiliteetti ei puolestaan ole yhtä 

hyvä, kuin osuuden validiteetti. Erityisesti eroavaisuudet T-signaalissa referenssien välillä 

laskee luotettavuutta. Koekappaleiden välillä oli satunnaisuutta, jonka syytä ei voida 

varmasti todentaa. P-signaalin reliabiliteetti on puolestaan parempi, koska molempien 

referenssien P-signaalien kuvaajat ovat hyvin lähellä toisiaan. P-signaalissa on enemmän 

säännönmukaisuutta myös varsinaisilla koekappaleilla. 
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Tulosten tarkempaan analysointiin olisi vaadittu tulosten jälkikäsittelyä. LWM-järjestelmä 

antaa ulostulona tulokset .txt formaatissa. Tuloksia olisi mahdollista käsitettä jälkikäteen 

esimerkiksi MATLAB-ohjelmistolla. Tällöin tuloksia voisi esimerkiksi keskiarvoistaa, sekä 

suodattaa eri tavoin kuin nyt käytetyillä LWM-järjestelmän työkaluilla.   

 

8.3 Tulosten vertailu aikaisempaan tutkimustietoon 

Nilsen et al. (2019, s. 1976) tutkivat HDR-konenäköjärjestelmää ja LED-valoja käyttäen, 

samankaltaista tutkimusongelmaa, kuin lasersilloituksen osaltakin tutkittiin. Nilsen et al. 

havaitsivat, että heidän järjestelmänsä mittaama radan keskimääräinen virhe todelliseen 

virheeseen verrattuna poikkesi 0.1 mm. Tässä diplomityössä SeamMonitor-järjestelmää 

käyttäen virhetunnistuksen tarkkuudeksi saatiin 0.15 mm.  

 

Nilsen et al. (2019, s. 1976) tutkimuksessa oli kuitenkin huomattavasti suurempi lasersäteen 

halkaisija, joka oli 1.12 mm. Tutkimuksessa esitettiin, että sallittu ero mittaustuloksen ja 

säteen todellisen position välillä olisi puolet lasersäteen halkaisijasta eli 0.56 mm. Tämän 

diplomityön kokeellisessa osuudessa lasersäteen halkaisija levyn pinnassa oli 0.50 mm. 

Täten samaa sääntöä noudattaen, mittaustarkkuuden tulisi SeamMonitor-järjestelmällä olla 

0.25 mm. SeamMonitor-järjestelmä saavutti tämän mittaustarkkuuden, mittaustarkkuuden 

ollessa 0.15 mm. Täten SeamMonitor-järjestelmä sopii mittaamiseen hyvin, kun sitä 

verrataan Nilsen et al. (2019) tutkimuksen vastaavaan testilaitteistoon. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa samankaltaisella kuvauslaitteistolla samainen tutkimusryhmä 

pääsi samaan 0.1 mm tarkkuuteen. Myös lasersäteen halkaisija oli sama. Tässä 

tutkimuksessa erona oli, että kamerajärjestelmän rinnalla toimi oli myös spektrometri. 

Spektrometrin mittaustulokset korreloivat myös radan muutosten kanssa. (Nilsen et al. 2017, 

s. 113.) 

 

Shi et al. (2007, s. 14) havaitsivat tutkimuksessaan fotodiodijärjestelmää käyttäen, että 

rakenneteräksiä hitsatessa P-signaalin muutokset korreloivat lasersäteen ja valokaaren 

position muutoksista suhteessa liitossaumaan T-liitoksen pienahitsauksessa Nd:YAG 

laserhybridillä. Tämän diplomityön tulokset vahvistavat tätä väitettä, koska P-signaalin 



90 

 

 

   

 

intensiteetin kasvaessa, myös poikkeama kasvaa, vaikka tässä tutkimuksessa onkin kyseessä 

päittäisliitos.   

 

Turichin et al. (2014, s. 1239–1241) totesivat tutkimuksessaan, että koaksiaalisesti 

sijoitetulla P-sensorilla voidaan havaita huokoisuutta hitsissä alumiinin 

laserhybridihitsauksessa (kuitulaser 1070 nm). Koekappaleella lwm_6_6_15 (8 l/min) P-

signaali sahasi, kun hitsiin muodostui huokosia. Täten, Turchin et al. tutkimustulos 

vahvistaisi tämän diplomityön tutkimustulosta, koska tässä diplomityössä käytettiin myös 

koaksiaalisesti sijoitettua P-sensoria, vaikka perusmateriaali olikin eri.  

 

Myös Shi et al. (2007, s. 14) tutkivat huokoisuutta laserhybridihitsauksessa muuttamalla 

suojakaasun virtauksen määrää. He totesivat tutkimuksessaan, että hybridihitsauksessa P-

sensorin signaalin intensiteetin muutoksesta voidaan havaita huokoisuus T-liitoksissa. 

Vaikka tutkimuksessa olikin kyseessä T-liitos ovat tämän diplomityön kokeellisen osuuden 

tulokset samansuuntaisia.  

 

Turichin et al. (2014, s. 1237–1238) tutkivat myös hitsin tunkeuman muutoksen 

havaitsemista muuttamalla lasertehoa. Tutkimuksessa todettiin, että alumiinin 

laserhybridihitsauksessa tunkeuman kasvaessa T-signaalin intensiteetti laskee. 

Koekappaleella lwm_6_6_16 (4kW) lasertehoa laskettiin alkuperäisestä 6 kW:ista 4 kW:iin. 

Tällöin havaittiin T-signaalin intensiteetin lasku sen jälkeen, kun tunkeuma alkoi 

paranemaan. Täten T-sensorin signaalin intensiteetin lasku tunkeuman parantuessa tämän 

diplomityön hitsauskokeissa tukee Turichin et al. (2014) tutkimustulosta. Luotettavuus 

tämän kokeellisen osuuden perusteella tälle väitteelle ei kuitenkaan ole suuri, koska kyseessä 

on T-signaali, jonka on jo aikaisemmin todettu käyttäytyvän epäselvästi. 

 

Shi et al. (2007, s. 14–15.) totesivat, että suurimmat muutokset P- ja T-signaalien 

intensiteeteissä syntyvät valokaaren muutoksista. Koekappaleen lwm_6_6_16 (öljy) 

signaaleissa näkyvät selkeät valokaaresta lähtöisin olevat muutokset vahvistavat tätä tulosta. 

Tällä koekappaleelle muutokset signaaleissa olivat kaikista suurimpia. 
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8.4 Jatkotutkimusaiheet 

Lasersilloitusta kuvatessa havaittiin, että suurempi valoteho olisi hyödyksi kuvauksen 

kannalta. Näin voitaisiin käyttää lyhyempiä suljinaikoja, suurempaa kuvaustaajuutta ja 

todennäköisesti saataisiin minimoitua liike epäterävyyttä. Ratkaisu voisi olla esimerkiksi 

LED-valaistuksen korvaaminen diodilaservalaistuksella, jolloin kamerassa voitaisiin käyttää 

jopa niinkin lyhyttä suljinaikaa kuin 1 µs. Samalla voitaisiin myös käyttää tiukempaa 

kaistanpäästösuodatinta optiikassa, jolloin kiiltävistä railonreunoista aiheutuva heijastus 

pienenisi. Laservalaisussa käytetään lyhyttä ja voimakasta diodilaserpulssia. Tällöin 

korkeandynamiikan kamerasta ei enää saada kaikkea hyötyä irti, koska lyhyillä suljinajoilla 

on mahdollisuus ottaa niin sanottuja kylmiä kuvia. Kamera voitaisiin korvata esimerkiksi 

perinteisellä konenäkökameralla. (Fennander et al. 2009, s. 109.) Kuvassa 52 on esitetty 

kokeellisen osuuden yhteydessä vaihtoehtoisena kuvaustapana tutkittu tahdistettu ja 

rakenteellinen diodilaservalaisu.   

 

 

Kuva 52. Rakenteellinen ja tahdistettu diodilaservalaisu. 

 

Kuvan 52 kaltainen rakenteellinen valaistus auttaisi konenäköjärjestelmää löytämään 

railonsuuntaiset viivat paremmin, jos halutaankin seurata railon ilmaraon sijaan railon 

ylänurkkia. Tällä kuvaustyylillä myös railon ilmarako näkyy selvemmin, koska kuvassa on 

vähemmän saturoitunutta ainesta. 
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Konenäköjärjestelmänä voisi käyttää esimerkiksi Cognex VisionPro-ohjelmistoa, joka 

tarjoaisi enemmän kuvankäsittelyllisiä työkaluja ja mahdollisuuksia seurata railoa, kuin 

SeamMonitor-järjestelmä. Kuvassa 53 on esitetty esimerkki kokeellisen osuuden yhteydessä 

vaihtoehtoisena kuvankäsittelytapana tutkitun VisionPro:n hahmon- ja viivantunnistuksen 

työkaluista.  

 

 

Kuva 53. Cognex VisionPro:lla toteutettu railon- ja hahmontunnistus. 

 

Kuvan 53 tapauksessa viivantunnistuksella seurataan ilmarakoa kahdesta eri kohtaa, 

kahdella erilaisella työkalulla. Hahmontunnistuksella seurataan lasersädettä samaan tapaan 

kuin SeamMonitor-ohjelmistolla. Järjestelmässä on myös mittaustyökaluja, joilla voi mitata 

haluamiaan suureita, kuten etäisyyksiä. 

 

Myös koaksiaalisen kuvauksen mahdollisuutta tulisi vielä tutkia. Koaksiaalinen kuvaus olisi 

SeamMonitor-ohjelmiston seuranta-algoritmille soveltuvampi. Haasteena koaksiaaliselle 

kuvaukselle on kuitenkin avaimenreiän alueelta nouseva metallihöyry ja plasma, kun 

käytetään suuria lasertehoja. Esimerkki kuvaamista haittaavasta metallihöyrystä 

koaksiaalisessa kuvauksessa laserhitsauksen aikana on esitetty kuvassa 54.  
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Kuva 54. Koaksiaalikuvaus, laserteho 1 kW ja 10 kW.           

 

Kuvan 54 esimerkissä käytettiin laservalaisua. Kuvaamista häiritsevää metallihöyryä näkyi, 

kun lasertehoa nostettiin 10kW:iin. Metallihöyryn havaittiin alkavan muodostua selkeästi jo 

4kW lasertehosta ylöspäin. Metallihöyryn poistoa varten voisi kehittää esimerkiksi parempia 

plasman puhalluksia prosessin yhteyteen. 

 

Jatkotutkimuksena laserhybridihitsauksen osalta nyt saatujen tulosten luotettavuutta tulisi 

vahvistaa toistamalla kokeita suuremmalla määrällä koekappaleita. Tämä tulisi aloittaa 

hitsaamalla useampia referenssikappaleita ja etsimällä syy T-signaalin muutoksille 

referenssien välillä. Ilman syyn löytämistä, T-signaalista ei voi tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä. Tässä tutkimuksessa ei ollut käytössä takaisinheijastumaa mittaavaa R-

sensoria aallonpituusalueella 1070 nm. Myös R-sensori tulisi saada käyttöön, jotta 

prosessista saataisiin mahdollisimman paljon informaatiota. Antureiden sijoittelua tulisi 

myös tutkia lisää. Esimerkiksi prosessin sivusta tapahtunut T-signaalin mittaus voitaisiin 

muuttaa koaksiaaliseksi. Näin saataisiin vakioitua T-sensorin paikka paremmin. Hitsin 

tunkeumaprofiilia mittaavien järjestelmien soveltuvuutta hybridihitsauksen monitorointiin 

tulisi myös tutkia, koska tunkeumaprofiilia mittaavien järjestelmien soveltuvuudesta 

laserhybridihitsaukseen ei ole juurikaan tutkimusta. 

  



94 

 

 

   

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tämä diplomityö tarkasteli laserhybridihitsaukseen soveltuvia markkinoilla olevia 

tekniikoita ja laitteistoja. Tekniikoita ovat esimerkiksi sensori- ja kamerapohjaiset tekniikat. 

Laserhybridihitsauksessa kannattaa valvoa useita eri tekijöitä samanaikaisesti tai prosessin 

eri vaiheita, jos se antaa arvokasta informaatiota. Tässä työssä monitoroitiin kaksivaiheisen 

prosessin molempia vaiheita eli lasersilloitusta sekä laserhybridihitsausta.  

 

Lasersilloituksen monitoroinnissa käytetty HDR-kamera ja SeamMonitor-järjestelmä 

soveltuu lasersilloituksen monitorointiin, kun halutaan seurata säteen positiota suhteessa 

railon keskilinjaan. Kokeellisen osuuden tulosten perusteella, järjestelmällä voidaan havaita 

0.15 mm tarkkuudella lasersäteen position poikkeama suhteessa lasersäteen todelliseen 

poikkeamaan. Jos poikkeamaa ei ole, tulosten perusteella mittaus on tarkempi. Järjestelmällä 

on mahdollista havaita lasersäteen position merkittävä poikkeama lasersilloituksen aikana.   

 

Hitsausnopeudella ei tällä testauslaajuudella havaittu olevan merkittävää vaikutusta 

järjestelmän toimivuuteen tai asettavan rajoituksia sen toiminnalle. Rajoituksia 

monitoroinnille asettaa lasersilloitusprosessin vakaus. Epävakaassa prosessissa HDR-

kameran tuottama kuva välkkyy, mikä häiritsee mittausta SeamMonitor-järjestelmällä. Jos 

tehotiheys lasersilloituksessa ei ole riittävä muodostamaan avaimenreikää, hitsisulan 

yläpuolelle muodostuu kuvausta häiritsevää metallihöyryä. Jos hitsausnopeus on suuri, on 

mahdollista, että käytetty kamera ja tiedonsiirron tapa, eivät pysy reaaliaikaisessa 

monitoroinnissa mukana. 

 

Lasersilloituksen monitoroinnille rajoitteita asettaa eri ainepaksuudet, koska railon syvyys 

muuttuu ainepaksuuden mukaan. Railon syvyyden muuttuminen johtaa siihen, että railo ei 

enää pysy terävänä riittävällä tarkkuudella, jotta mittaus kuvasta onnistuisi. Mikäli kameran 

positio on sidottu prosessioptiikan suhteen, muuttuvat ainepaksuudet vaikuttavat kameran 

tarkennukseen, jos polttopisteen paikka suhteessa railoon muuttuu. Ratkaisu voisi olla 

esimerkiksi automaattisella tarkennuksella varustettu prosessikamera. Lasersilloituksen 

monitoroinnin onnistumisen kannalta terävä kuva ja kuvan dynaamiset erot mitattavan railon 
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reunoilla ovat tärkeitä. Dynaamisten erojen muodostumiseen ja railon erottuvuuteen 

vaikuttaa esimerkiksi railokylkien jyrsinnän laatu.  

 

Laserhybridihitsauksen monitoroinnissa tavoite oli tunnistaa LWM-järjestelmällä 

hitsausvirheitä ja selvittää laitteiston rajoitteita Järjestelmä sisälsi P- ja T-sensorin. 

Kokeellisen osuuden tulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että 

laserhybridihitsauksessa valokaari on emissioltaan hallitseva. Tämän vuoksi, LWM-

järjestelmällä laserhybridihitsauksen monitorointi rajoittuu pääasiassa valokaaresta 

lähtöisiin oleviin tekijöihin. Diplomityö löysi seuraavat vastaavuudet LWM-järjestelmän 

signaaleista todellisille virheille vertaamalla hitsattuja koekappaleita ja P- ja T-signaalien 

intensiteettien muutoksia: 

- P-signaalin intensiteetti on verrannollinen laserhybridiprosessin poikkeaman 

suuruuteen railon keskilinjalta eli intensiteetti kasvaa poikkeaman mukana. 

- Perusmateriaalin lämpeneminen ja magneettinen puhallus näkyvät P-signaalin 

intensiteetin kasvuna. 

- Koaksiaalisesti sijoitetulla P-sensorilla voidaan havaita merkittävää huokoisuutta 

laserhybridihitsauksessa. 

- Merkittävät valokaaressa tapahtuvat muutokset hitsauksen aikana havaitaan P- ja T-

signaaleissa.  

 

Laserhybridihitsauksen aikainen monitorointi LWM-järjestelmällä ei antanut kiistattomia 

täysin yleistettäviä tuloksia tällä testauslaajuudella. Tulosten reliabiliteetin varmistaminen 

vaatisi kokeiden toistamista. Järjestelmän virherajoja ja suodatuksia tulisi muokata ja 

tarkentaa. Virhetarkastelulle ja suodatukselle asetetut arvot arvioitiin alustavien testien 

perusteella soveltuviksi. Virhetarkastelun ja suodatuksen tarkka säätö vaatii suurta määrää 

testihitsauksia, jotta virherajat saadaan optimoitua vastaamaan virheitä riittävällä 

luotettavuudella. On haastava määrittää rajat virhetarkastelun herkkyydelle, jotta 

minimoitaisiin virheelliset ilmoitukset, mutta löydettäisiin merkittävät hitsausvirheet.  
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