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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia hitsatun teräsrakenteen hitsien väsymis-

kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkasteltiin HFMI- ja TIG-käsiteltyjä kuormaa 

kantamattomia hitsejä ja niiden rajaviivoja. Työssä tutkittiin raesuihkupuhdistuksen 

vaikutusta näihin jälkikäsiteltyihin rajaviivoihin. Rajaviivoilta mitattiin pinnanlaadut ja 

jäännösjännityksen LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratoriossa.  

Mittaustuloksista yritettiin selvittää raesuihkupuhdistuksen mahdollisia hyötyjä tai haittoja 

teräsrakenteissa. Tämän selvittämiseksi mittauksia tehtiin kappaleisiin ennen ja jälkeen 

raesuihkupuhdistusta ja näitä tuloksia vertailtiin keskenään. Kaikki saadut tulokset antoivat 

viitteitä raesuihkupuhdistuksen myönteisestä vaikutuksesta hitsien väsymiskestävyyteen. 

Suurin muutos tämän työn jälkeen suoritettavissa väsytyskokeissa tuloksien perusteella on 

odotettavissa TIG-käsitellyissä koekappaleissa, joissa havaittiin eniten puristavia 

jäännösjännityksiä, joilla on parantava vaikutus hitsin väsymiskestävyyteen.  
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Objective of this bachelor’s thesis was to study parameters affecting on fatigue strength of 

welded steel structures welds. HFMI treated and TIG-dressed non load carrying weld toes 

were examined. Main focus of this study was to examine the effects of abrasive blasting on 

these post treated weld toes. Surface roughness and residual stresses were examined from 

the weld toes at LUT University Laboratory of Steel Structures. 

Main objective was to find any negative and positive effects that abrasive blasting would 

have on fatigue strength of the weld. To obtain this goal, both HFMI treated and TIG-dressed 

test samples were examined before and after abrasive blasting. All the readings from the 

examinations showed signs of positive effect on the fatigue strength of the weld toe. The 

biggest improvement was found on the TIG-dressed test samples, where compressive 

residual stresses occured most frequently, which is one of the key parameters on improving 

welds fatigue strength. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

J Joule, energian yksikkö [(kg*m2)/s2] 

Ra Pinnan huippujen aritmeettinen keskiarvo [µm] 

Rz Pinnan huippujen ja laaksojen erotus [µm] 

RzJIS Pinnan 10 korkeimman huipun ja laakson keskiarvo [µm] 

σ Jäännösjännitys [MPa] 

 

Lyhenteet 

FAT Väsymiskestävyys luokka 2*106 syklillä 

HFMI High Frequency Mechanical Impact 

IIW International Institute of Welding, kansainvälinen hitsausinstituutti 

TIG Tungsten Inert Gas, hitsausmenetelmä  



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Hitsattujen teräsrakenteiden väsymiskestävyys rajoittuu yleisesti ottaen hitsien 

väsymiskestävyyteen. Hitsaussaumojen ominaisuuksia voidaan parantaa eri jälkikäsittely-

menetelmillä. Teollisuudessa teräsrakenteet useimmiten maalataan tai pinnoitettaan, jolloin 

ne täytyy karhentaa ennen käsittelyä. Yleinen menetelmä karhentamiseen on raesuihku-

puhdistus eli hiekkapuhallus. Tässä työssä selvitetään miten eri jälkikäsittelymenetelmät 

vaikuttavat hitsaussaumojen väsymiskestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Erityisesti 

tarkastellaan, millainen vaikutus raesuihkupuhdistuksella on eri jälkikäsittelymenetelmien 

kanssa. 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Tämä kandidaatintyö tehtiin LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratoriolle. Työssä 

tutkittiin hitsaussaumojen väsymiskestävyyteen vaikuttavien tekijöiden parantavia 

menetelmiä. Tässä työssä käytetyt jälkikäsittelymenetelmät olivat HFMI-käsittely (high-

frequency mechanical impact) ja TIG-sulattaminen (tungsten inert gas). Työssä tutkittiin, 

miten raesuihkupuhdistus vaikuttaa näiden menetelmien jättämiin jäännösjännityksiin ja 

pinnanlaatuihin. 

Työn taustalla oli hitsattujen teräsrakenteiden väsymiskestävyyden parantaminen. 

Koekappaleiden pinnanlaadut ja jäännösjännitykset tuli selvittää, jotta väsytyskokeissa 

kyetään todentamaan, mikä menetelmä toimii tehokkaimmin rakenteen väsymyskestävyyttä 

parantaessa. 

 

1.2 Työn suorittaminen ja rajaus 

Työn tutkimus suoritettiin LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksen Teräsrakenteiden 

laboratoriossa mittaustutkimuksena. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 12 eri kappaletta, 

jotka on esitelty koematriisissa (Taulukko 1). Työn laajuus rajattiin näiden koekappaleiden 

pinnanlaatujen ja jäännösjännitysten mittauksiin. Väsytyskokeet jätettiin pois tästä työstä 

laajuuden rajaamiseksi ja niiden tuloksia tullaan käsittelemään tulevassa opinnäytetyössä. 

Kappaleista mitattiin hitsin rajaviivan pinnanlaatu ja hitsin aiheuttamat jäännösjännitykset. 
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Jokaisesta materiaalista mitattiin myös aihiolevyn pinnanlaatu ennen ja jälkeen 

raesuihkupuhdistusta. 

 

Taulukko 1. Koekappaletaulukko. (HFMI = HFMI käsitelty, TIG = TIG:llä sulatettu 

rajaviiva, LUT-P = LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa suoritettu 

kuulapuhallus, KP-P = konepajalla suoritettu sinkopuhallus) 

Materiaali Koekappaleen tyyppi    

S355 HFMI+ LUT-P HFMI+KP-P TIG+LUT-P TIG+KP-P 

S700 HFMI+ LUT-P HFMI+KP-P TIG+LUT-P TIG+KP-P 

S1100 HFMI+ LUT-P HFMI+KP-P TIG+LUT-P TIG+KP-P 

 

 

1.3 Kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset 

Raesuihkupuhdistuksen vaikutuksesta jälkikäsitellyn hitsin rajaviivaan ei suoraan ole tehty 

julkaisuja, mutta sen vaikutuksesta teräkseen ja muihin metalliseoksiin on. Tiedejulkaisussa 

(Remes et al., 2013) tarkastellaan raesuihkupuhalluksen aiheuttamia jäännösjännityksiä eri 

rakenneteräksien laaduilla.  

Tässä työssä tutkittavat suureet ja ilmiöt ovat hitsaussauman väsymiskestävyyteen 

vaikuttavia tekijöitä. Näihin ilmiöihin vaikuttavia käsittelymenetelmiä havainnointiin ja 

analysointiin käytettiin kansainvälisen hitsausinstituutin IIW:n alla julkaistuja teoksia: 

• Haagensen & Maddox. 2010. IIW-Document XIII-2200r7-07 

• Marquis & Barsoum. 2016. 

Lisäksi väsymiskestävyyden parannuksien analysointiin käytettiin lähteenä DI Antti Aholan 

tuoretta väitöskirjaa (2020). 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen koekappaleiden geometria ja niiden valmistus-

menetelmät. Lisäksi käydään läpi tutkimukseen käytetyt mittaustavat ja miten tulokset on 

niillä saatu. 

 

2.1 Koekappaleet ja niiden valmistus 

Tutkimuksessa oli yhteensä 12 eri koekappaletta. Materiaaleja tutkimuksessa oli kolme: 

S355, S700 ja S1100 rakenneteräkset. Jokaisesta materiaalista valmistettiin neljä 

koekappaletta. Koekappaleet valmistettiin 8 mm levyaihiosta, johon hitsattiin kohtisuoraa 

samasta levyaihiosta leikattu laippa. Laippa hitsattiin levyyn molemmilta puolilta 

pienahitsillä. Pinnanlaatu- ja jäännösjännitysmittaukset keskittyivät kyseisten hitsien 

tutkimiseen. Jokaista materiaalia kohti kahteen hitsin rajaviivaan tehtiin HFMI-käsittely ja 

kaksi muuta hitsiä sulatettiin TIG-hitsauskoneella. Nämä menetelmät käydään läpi 

tarkemmin luvuissa 3.1 ja 3.2. Pinnanlaatujen mittausta varten valmistettiin erilliset 

kappaleet jokaisesta sauvasta kuvan 1 ympyröidystä alueesta, jotta kappaleet mahtuivat 

mittalaitteen mittausalueelle. 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäisten pinnanlaatumittausten jälkeen kaikki koekappaleet käsiteltiin raesuihku-

puhdistamalla. Tutkimuksessa käytettyjä raesuihkupuhdistusmenetelmiä oli kaksi. LUT-

yliopiston teräsrakenteiden laboratoriolla puhallus tehtiin hienojakoisemmalla kuula-

Kuva 1. Koesauvojen geometria. 
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puhalluksella. Konepajalla puhallus tehtiin sinkopuhalluksena, jossa käytetty jauhe on 

karkeajakoisempaa ja siksi tuottaa karkeamman pinnanlaadun kohdepintaan. 

Sinkopuhalluksen tavoite arvo oli ISO 8501-1 mukainen Sa3 -luokka, jolloin materiaalin 

pinnassa ei saanut näkyä silmin katsottuna mitään likaa tai rasvaa, sekä pinnalla täytyi olla 

tasainen metallinen väri (ISO 8501-1). 

 

2.2 Pinnanlaadun mittaus 

Tutkimuksen pinnanlaadun mittaukset suoritettiin Keyencen valmistamalla 3D-

profilometrillä (Kuva 2).  Mittalaite heijastaa valoa kappaleen pintaan, jonka heijastukset 

laitteen kamerat lukevat kahdesta suunnasta. Laiteen ohjelmisto laskee ja kokoaa yhtenäisen 

kolmiulotteisen kuvan kuvattavan kappaleen pinnasta, josta pystytään tulostamaan halutut 

mittaustulokset. Tutkimuksen mittauksissa käytettiin kahta kameran suurennustoimintoa: 

High magnification camera (korkea suurennus, myöhemmin HMC) ja low magnification 

camera (matala suurennus, myöhemmin LMC). HMC kuvat ovat suurennettu 40 kertaiseksi 

alkuperäisestä ja LMC 12 kertaiseksi. HFMI-käsiteltyjen hitsien rajaviivoista otettiin HMC-

kuvat pinnanlaadun mittaamista varten ja LMC-kuvat koko hitsin profiilin tarkastelua 

varten. TIG-käsitellyistä hitseistä otettiin vain LMC-kuvat, joilla tehtiin pinnanlaadun 

mittaukset sekä profiilin tarkastelu, sillä HMC toiminnolla ei sulatettua rajaviivaa saatu 

kuvattua kokonaisuudessaan. 

Kuva 2. Keyence VR-3200 3D-profilometri 
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Laitteen ohjelmistolla pystytään valitsemaan otetusta kuvasta viiva, jonka pituudelta se antaa 

pinnan korkeuden jokaisessa viivan pisteessä. Nämä arvot tulostettiin taulukkoon ja niitä 

käyttämällä on luotu kuvaajat tähän työhön, joista pystytään tarkastelemaan hitsin ja sen 

rajaviivan profiilia. Ohjelmistolla voidaan myös muokata otettuja kuvia ja rullata suuret 

muodot kaarelle, jolloin pystytään mittaamaan pinnanlaatu. Tasaiseksi rullatusta mallista 

voidaan valita viiva, jota pitkin ohjelma mittaa pinnanlaatua.  

Tässä tutkimuksessa mitattiin pinnanlaadun Ra, Rz ja RzJIS arvot. Ra arvolla havainnoidaan 

pinnan keskimääräistä korkeuden vaihtelua. Rz kertoo pinnan profiilin korkeimman huipun, 

kun taas RzJIS kymmenen korkeimman huipun keskiarvon. RzJIS arvo, jota Keyencen 3D-

profilometri käyttää, on Japanin teollisuusstandardin nimitys vanhalle ISO-standardin RZ 

arvolle, jonka merkitys voimassa olevassa ISO 4287- standardissa on muutettu. Mitä 

lähempänä nämä kaikki arvot ovat toisiaan, sitä tasalaatuisempi materiaalin pinta on. Suuret 

erot Ra ja RzJIS arvoilla kertovat epätasaisesta pinnasta, johon voi väsytyskuormituksessa 

syntyä korkeita paikallisia jännityksiä, jotka huonontavat materiaalin väsytyskuormitusta 

(ISO 4287). 

 

2.3 Jäännösjännityksien mittaus 

Jäännösjännityksillä tarkoitetaan materiaalin sisäisiä jännityksiä, joita syntyy eri 

valmistusmenetelmien yhteydessä. Hitsatessa rakenteen lämpötilat vaihtelevat paljon 

paikallisesti eikä koko rakenteessa. Nämä paikalliset lämpötilan muutokset aiheuttavat 

venymiä materiaalissa, jotka aiheuttavat jäännösjännityksiä materiaaliin.  (Ahola 2020, s.28) 

Tässä tutkimuksessa koekappaleiden jäännösjännitykset mitattiin röntgendiffraktometrillä 

(Kuva 3). Jännitykset mitattiin ennen ja jälkeen raesuihkupuhdistusta. Mittaukset tehtiin 

koesauvaan hitsatun laipan hitsausauman keskivälistä 12 mm (1,5 * t (8 mm)) kohti sauvan 

päätyä 1 mm välein (Kuva 3). Tärkein jäännösjännityksen tulos, mitä lähdettiin selvittämään, 

oli rajaviivan uran pohja, josta otettiin kaksi mittaustulosta. 
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Kuva 3. Vasemmalla Stresstech XSTRESS 3000-röntgendiffraktometri. Oikealla 

mittausmenetelmän ohjeistus. 

Rakenteen väsymiskestävyydelle haitallisin jäännösjännityksen muoto on vetojäännös-

jännitys, jota kuvataan tässä työssä + -merkkisenä jäännösjännityksenä. Puristavat 

jännitykset (-) sen sijaan ovat haluttuja ominaisuuksia rajaviivalla, sillä ne voivat parantaa 

hitsin väsymiskestävyyttä (Ahola 2020, s.29). 

Jotta tutkimuksen tuloksia pystyttiin analysoimaan tarkasti, testisauvoille suoritettiin 

mittaukset ennen hitsaussaumojen HFMI- tai TIG-käsittelyä, sen jälkeen ja raesuihku-

puhdistuksen jälkeen. Koska LUT yliopistolla ja konepajalla puhalletut kappaleet olivat 

identtisiä ennen raesuihkupuhdistusta, vain toisesta identtisestä sauvasta mitattiin 

jäännösjännitykset ennen raesuihkupuhdistusta. Tässä työssä jätetään jäännösjännitysten 

mittaukset ennen HFMI- tai TIG-menetelmää käsittelemättä, koska työ keskittyy juuri, miten 

raesuihkupuhdistus vaikuttaa jälkikäsiteltyyn hitsaussaumaan. Kaikki mittaustulokset on 

esitelty liitteissä. 
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3 HITSIN JÄLKIKÄSITTELYMENETELMÄT 

 

Väsyttävässä kuormituksessa olevan hitsatun teräsrakenteen heikoin kohta on sen 

hitsausliitokset. Hitsausliitoksiin syntyy jäännösjännityksiä, eli materiaalin sisäisiä 

jännityksiä, jotka heikentävät liitoksen väsymislujuutta. Hitsausliitoksen väsymislujuutta 

voidaan kasvattaa parantamalla hitsin geometriaa ja pienentämällä sen jäännösjännityksiä. 

Tämän saavuttamiseksi voidaan käyttää eri jälkikäsittelymenetelmiä hitsin rajaviivalle. 

 

3.1 HFMI- käsittely 

HFMI-käsittelyllä on tarkoitus parantaa hitsin rajaviivan geometriaa. Kappaletta HFMI-

käsitellessä hitsausliitoksen rajaviivaan aiheutetaan plastista muodonmuutosta iskemällä sitä 

koko liitoksen leveydellä korkeataajuisen pneumaattisen vasaran iskupäällä. Tämä 

muodonmuutos aiheuttaa rajaviivalle puristavia jäännösjännityksiä ja parantaa sen 

geometriaa. Hyvä laatuisella HFMI-käsittelyllä voidaan parantaa hitsatun kuormaa 

kantamattoman laipan FAT-luokitusta (väsymiskestävyys 2*106 väsytyssyklissä) taulukon 2 

osoittamalla tavalla. Taulukossa merkki m tarkoittaa logaritmisen normaalijännityksen 

käyrän kaltevuutta (Marquis & Barsoum 2016, s.17-23). 

Taulukko 2. HFMI-käsittelyn vaikutus kuormaa kantamattoman laipan hitsin 

väsymiskestävyys luokkaan FAT 

σ (MPa) FAT 

 Hitsattu liitos, m=3 

235-1100 80 

 HFMI-käsitelty, m=5 

<355 125 

355—550 140 

550—750 160 

750—950 180 

>950 - 

 

Vasarointiin käytettävä pneumaattisen vasaran iskunopeus vaihtelee 25–100 iskua 

sekunnissa välillä. Vasarassa käytetään pyöristettyä karkaistusta teräksestä valmistettua 

iskupäätä. Tässä tutkimuksessa käytetyn iskupään halkaisija on 4 mm. Iskupään energia on 
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5–15 J ja se riippuu iskupään koosta ja vasaran iskunopeudesta. (Haagensen & Maddox 

2010, s.22) 

 

3.2 TIG-sulattaminen 

Toinen vaihtoehto hitsaussauman rajaviivan käsittelylle on sen sulattaminen TIG:llä. 

Prosessiin käytetään tavallista TIG hitsauskonetta, tarkoituksena parantaa hitsaussauman 

rajaviivan geometriaa ja tätä kautta parantaa sen väsymislujuutta. Geometriaa parannetaan 

vähentämällä teräviä siirtymiä levyltä saumalle, jolloin suurimmat jännitykset eivät pienelle 

alueelle saumassa (Haagensen & Maddox 2010, s.13). 

Ennen sulattamista sauma täytyy puhdistaa, joko hiomalla tai harjaamalla. Kuonaisen pinnan 

sulattaminen aiheuttaa saumaan pieniä kaasuhuokosia, jotka heikentävät sen 

väsymislujuutta.  Oikein suoritettu sulattamiskäsittely parantaa sauman väsymislujuutta 30 

%. HFMI-käsittelyn vaikutus on huomattavasti suurempi, mutta sen käyttö-

mukavuus/turvallisuus ja käsittelyyn kuluva aika on huonompi kuin TIG sulattamisella 

(Haagensen & Maddox 2010, s.14-19). 

 

3.3 Raesuihkupuhdistus eli hiekkapuhallus 

Raesuihkupuhdistusta (lyhyemmin puhallus) käytetään metalliosien pinnan puhdistamiseen 

ja karhentamiseen. Jotta metallirakenteen pinta voidaan maalata tai pintakäsitellä muulla 

tavalla, karhennus on oleellinen työvaihe. Jos käsiteltävä pinta ei ole tarpeeksi karkea 

metallimaali ei tartu pintaan riittävän hyvin. Metallirakenteen pintaa käsitellään yleisimmin 

korroosion estämiseksi. 

Raesuihkupuhdistuksessa teräsrakenteen pintaan suihkutetaan kovalla paineella raeseosta. 

Käsittelyn jättämään puhdistusasteeseen vaikuttaa useita tekijöitä prosessin aikana. 

Raeseoksen rakeiden kokojakaumalla ja rakeiden kovuudella pystytään säätelemään 

käsittelyn jättämää pintaa. Käsittelyn puhdistusasteeseen vaikuttaa myös puhalluksen paine 

ja laitteiston raesuuttimen poikkipinta-ala (ISO 8504-2). 

Tässä tutkimuksessa tehtävien jäännösjännitysmittausten perusteella voidaan päätellä, 

tuottaako raesuihkupuhdistus kappaleeseen jäännösjännityksiä ja minkä suuntaisia. 

Pystymme myös tarkastelemaan, miten puhallus vaikuttaa hitsin rajaviivan pinnanlaatuun.  
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4 TULOKSET 

 

Tähän työhön käytettiin kahta eri mittausmenetelmää, jotta saatiin selvitettyä 

koekappaleiden pinnanlaadut ja jäännösjännitykset. Tässä luvussa esitellään näiden 

mittausten tulokset. Lisäksi käydään läpi pinnanlaatumittausten vertailutulokset. 

 

4.1 Pinnanlaadun mittausten tulokset 

Ensisijaisesti tutkimuksessa selvitettiin hitsin rajaviivan pinnanlaatua kappaleen 

kuormituksen suuntaisesti. Vertailun vuoksi mitattiin myös kuormitukseen 

poikittaissuuntainen pinnanlaatu rajapinnassa. Mittaukset suoritettiin ennen 

raesuihkupuhdistusta ja sen jälkeen. Aihiolevyjen pinnanlaadut mitattiin myös ennen ja 

jälkeen raesuihkupuhdistusta. 

Kaikista koekappaleista tehtiin 3D-mallit skannaamalla, joista selvitettiin halutut tulokset. 

3D-mallien avulla pystyttiin myös tarkastelemaan kunkin käsittelyn lopputulosta 

kappaleessa. Kuvista 4 ja 5 voidaan vertailla HFMI-käsittelyn ja TIG-sulattamisen 

muokkaamia rajaviivoja S355 teräslaaduilla. 

 

Kuva 4.  HFMI-käsittelyn jättämä railo S355 teräslaadussa 
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Kuva 5. TIG-sulatettu rajaviiva S355 teräslaadussa 

TIG-sulatettuun rajaviivaan syntyi reilusti roiskeita teräslaaduilla S700 ja S1100. LUT-

yliopistolla sekä konepajalla suoritetut raesuihkupuhdistukset tasoittivat nämä rajapinnat 

tasalaatuisimmiksi. Vertailun vuoksi roiskeisista rajaviivoista mitattiin pinnanlaadut sekä 

puhtaasta kohdasta, että roiskeisesta kohdasta. Kuvassa 6 nähdään TIG-sulattamisen 

jättämiä roiskeita sulatettuun rajaviivaan, jotka hioutuivat pois puhalluksessa (kuva 7). 

 

Kuva 6. TIG-sulatettu rajaviiva S700 rakenneteräksessä 
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Kuva 7. Sama kappale puhalluksen jälkeen kuin kuvassa 5 samasta kohdasta kuvattuna 

Kuvien käsittelyn jälkeen jokaisen kappaleen rajaviivan pinnanlaatu mitattiin. Mitatuista 

pinnoista saatiin myös tuloste, jolla kyettiin tekemään pintojen sivuprofiilien kuvaajat. 

Taulukko 3 sisältää rajapintojen mittaustulokset ennen puhallusta pois lukien konepajalla 

puhalletut kappaleet, sillä ne olivat identtiset niiden vastin kappaleisiin, jotka puhallettiin 

teräsrakenteiden laboratoriossa. TIG-käsiteltyjen kappaleiden tulokset tässä taulukossa on 

mitattu rajaviivan roiskeettomasta kohdasta. 

Taulukko 3. Rajaviiva käsitellyt kappaleet ennen puhallusta. Yksikkö µm. 

 

Pinnanlaatumittausten jälkeen kappaleet käsiteltiin raesuihkupuhdistamalla. Kaikki 

koekappaleet skannattiin samalla tavalla ja niistä kerättiin samat tulokset kuin ennen 

puhallusta. Taulukossa 4 on kaikkien kappaleiden rajaviivojen pinnanlaadut 

raesuihkupuhdistuksen jälkeen. 

 
Materiaali ja käsittely (H=HFMI, T=TIG) 

Pinnanlaatu S355H S700H S1100H S355T S700T S1100T 

Ra [µm] 0,7 1,0 0,8 2,8 2,5 2,9 

Rz [µm] 5,5 8,4 5,0 11,6 12,8 12,8 

RzJIS [µm] 3,2 4,6 1,8 5,1 3,7 6,7 
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Taulukko 4. Puhallettujen kappaleiden pinnanlaadut 

 

 

Pinnanlaadun mittauksissa pystyttiin myös lukemaan hitsin rajaviivan profiili. HFMI-

käsitellyistä rajaviivoista saatiin selkeä säde, joka vastasi käsittelyyn käytetyn 

vasarointikärjen sädettä. Profiilien data tulostettiin mittausohjelmistosta ulos ja niistä tehtiin 

kuvaajat profiilille, kuten pinnanlaaduillekin. Kuvassa 8 on piirretty HFMI-käsitellyt S355 

rakenneteräksen hitsien rajaviivat HMC toiminnolla kuvattuina. Samasta kuvaajasta 

nähdään raesuihkupuhdistuksen aiheuttamaa karhennusta materiaaliin sekä pyöristyksiä 

teräviin kulmiin. Etenkin käyrällä S355HL voidaan havaita HFMI-uran siirtymän levyltä 

pyöristyneen alkuperäisestä puhaltamattomasta käyrästä S355H. Kuvassa 9 on esitelty samat 

rajapinnat laajemmalta alalta kuvattuina (LMC), josta nähdään pyöristyminen HFMI-urasta 

hitsiin etenkin S355HL käyrällä.  

 
Materiaali ja käsittely (H=HFMI, T=TIG, L=LUT, K=konepaja) 

Pinnanlaatu S355HL S700HL S1100HL S355TL S700TL S1100TL 

Ra [µ] 2,9 2,1 2,4 2,2 3,3 2,6 

Rz [µ] 14,9 12,7 15,2 10,9 22,0 15,1 

RzJIS [µ] 10,2 7,1 10,1 6,4 6,7 5,5 
  

 
S355HK S700HK S1100HK S355TK S700TK S1100TK 

Ra [µ] 4,8 6,1 6,6 4,2 3,1 6,0 

Rz [µ] 35,9 46,2 40,7 25,5 20,0 41,1 

RzJIS [µ] 19,5 18,0 23,1 12,4 12,7 19,3 
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Kuva 8. HMC toiminnolla kuvatut HFMI-käsitellyt rajaviivat S355 teräksessä. S355H 

korkeudet eri pystyakselilla (vas.) muutoksien selkeyttämiseksi. (H = HFMI, L = LUT-

puhallettu, K = konepaja puhallettu) 

 

Kuva 9. LMC toiminnolla kuvatut HFMI-käsitellyt rajaviivat S355 teräksestä. (H = HFMI, 

L = LUT-puhallettu, K = konepaja puhallettu) 
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Tarkemmin pinnanlaatua kuvaamaan tehtiin kuuvajat rajaviivojen uran jälkikäsitellyssä 

tasomuotoon käännetyistä pinnoista. Kuvassa 10 esitetty S355 HFMI-käsiteltyjen raja-

viivojen pinnanlaadut. 

 

Kuva 10. S355 rakenneteräksen HFMI-uran pinnanlaadun kuvaajat. (H = HFMI, L = LUT-

puhallettu, K = konepaja puhallettu) 

Pinnanlaatujen kuvaajalta nähdään selvästi puhaltamattoman pinnan olevan tasaisempi kuin 

kumpikaan raesuihkupuhdistettu pinta. Lisäksi havaittavissa on ero LUT-puhalletuissa ja 

konepajalla puhalletuissa pinnoissa. Etenkin korkeimmissa huipuissa nähdään paljon eroja. 
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4.2 Jäännösjännitysten mittaustulokset 

Jäännösjännityksen mittaukset suoritettiin myös teräsrakenteiden laboratoriolla. Mittaukset 

suoritettiin kaikille koesauvoille. Ensisijaisesti selvitettiin koesauvojen pinnan 

jäännösjännityksiä hitsaussauman rajaviivan railon pohjalta ja rajaviivan läheltä. 

Röntgendiffraktometriltä saatiin arvot 14 arvoa 13 pisteestä (rajaviivalta kaksi mittatulosta) 

molemmilta puolilta kiinni hitsattua levyä (kappaleessa sivu 1 ja sivu 2). Kuvassa 11 

osoitettu keltaisilla nuolilla, missä nämä pisteet ovat kappaleessa. 

 

Kuva 11. Testikappaleen kaksi sivua ja niiden mittausalueet 

Mittauksista saatiin kohtisuoraan sauvan päitä olevat jäännösjännitykset. Taulukoissa 5 ja 6 

on esitelty jäännösjännitykset mitatulta matkalta molemmilta sivuilta mitattuina ennen 

puhallusta. Taulukko X käsittelee HFMI-käsiteltyjä kappaleita ja taulukko X TIG-sulatettuja 

kappaleita. Tuloksissa positiivinen jännitys tarkoittaa vetävää ja negatiivinen jännitys on 

puristavaa jännitystä. HFMI-käsitellyissä tuloksissa pisteissä 0 tulos on HFMI-käsittelyn 

tuottaman railon pohjassa. TIG-sulatettujen rajaviivojen tuloksissa osa on lihavoitu 

merkitsemään pisteitä, jotka on mitattu TIG-sulatetun rajaviivan alueelta. 
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Taulukko 5. HFMI-käsiteltyjen kappaleiden jäännösjännitykset sauvan molemmilta sivuilta 

rajaviivan HFMI-uran pohjalta mitattuna 

 Jäännösjännitys σ(MPa) 

Kappale S355H S700H S1100H 

Sivu 1 2 1 2 1 2 

 

-149,9 -143,1 -245 -437,6 -403,2 -430,4 

-140 -133,2 -226,5 -424 -397,4 -401,5 

 

Taulukko 6. TIG-sulatettujen kappaleiden jäännösjännitykset kappaleen molemmilta sivuilta 

  Jäännösjännitykset σ(MPa) 
 

Kappale S355T S700T S1100T 

Piste (mm) Sivu 1 2 1 2 1 2 

0 
 

-777,7 -624,7 -251,2 -1076,1 -171,6 524,9 

0 
 

-753,5 -595,8 -222,7 -1044 -165,2 792,2 

1 
 

-126,3 182,8 -1,3 -758,3 -471,6 237,5 

2 
 

127 -154,6 7,9 -327,1 -338,3 -413 

3 
 

-230,8 0,9 -254,6 -188,2 251,9 244,8 

4 
 

-31,9 67,1 -52,3 -118,6 -168 12,6 

5 
 

0,9 6,3 -25,8 -12,9 -211,4 19,9 

 

Jälkikäsiteltyjen hitsien rajaviivojen jäännösjännitysten mittausten jälkeen suoritettiin 

raesuihkupuhdistukset LUT-yliopistolla ja konepajalla. Taulukoissa 7—10 esitellään 

puhallettujen kappaleiden jäännösjännitykset. TIG-sulatetulta rajaviivalta mitattu tulos on 

edelleen merkitty lihavoimalla ja HFMI-käsiteltyjen kappaleiden tulokset pisteessä 0 on 

HFMI-käsitellyltä alueelta. 
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Taulukko 7. HFMI-käsiteltyjen rajaviivojen jäännösjännitykset molemmilta sivuilta 

mitattuina LUT-puhalluksen jälkeen 

 Jäännösjännitykset σ(MPa) 

Kappale S355HL S700HL S1100HL 

Sivu 1 2 1 2 1 2 

  

-348,1 -281,7 -477,3 -402,6 -496,6 -487,1 

-318,5 -208,4 -439,8 -372,3 -501,9 -474,2 

 

Taulukko 8. HFMI-käsiteltyjen rajaviivojen jäännösjännitykset molemmilta sivuilta 

mitattuina konepaja-puhalluksen jälkeen 

 Jäännösjännitykset σ(MPa) 

Kappale S355HK S700HK S1100HK 

Sivu 1 2 1 2 1 2 

 

-278,1 -234,3 -279,8 -346 -279 -390,2 

-239,7 -180,3 -272,6 -304,7 -284 -307,4 

 

Taulukko 9. TIG-käsiteltyjen rajaviivojen jäännösjännitykset molemmilta sivuilta mitattuina 

LUT-puhalluksen jälkeen 

  Jäännösjännitykset σ(MPa) 

 
Kappale S355TL S700TL S1100TL 

Piste (mm) Sivu 1 2 1 2 1 2 

0 

 

-393,7 -453,1 -573,9 -355,5 -717,9 -722,4 

0 -374,7 -419 -550,8 -363,5 -670,2 -703,4 

1 -426,5 -237 -532,2 -429,8 -541,2 -730,6 

2 -368,5 -128,9 -375,6 -334,5 -403,2 -528,4 

3 -276 -75,2 -206,2 -345,7 -190,4 -362,5 

4 -103,5 -56,2 -91,1 -222,5 -149,4 -269,2 

5 42,8 -119,7 -136,5 -14,3 -190,5 -208,4 
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Taulukko 10. TIG-käsiteltyjen rajaviivojen jäännösjännitykset molemmilta sivuilta 

mitattuina konepaja-puhalluksen jälkeen 

  Jäännösjännitykset σ(MPa) 

 
Kappale S355TK S700TK S1100TK 

Piste (mm) Sivu 1 2 1 2 1 2 

0 

 

-291,5 -342,7 -395,5 -371,9 -526,4 -397,3 

0 -316,4 -245,9 -353,9 -357,8 -518,6 -329 

1 -264,4 -228,2 -339,7 -269,6 -475,2 -188,8 

2 -207,2 -167,9 -222,7 -163,2 -227,4 -44 

3 -194,3 -113,1 -118 -124,6 -128,2 -67,9 

 

Jokaisesta mitatusta kappaleen sivusta luotiin myös kuvaaja kuvaamaan jäännösjännityksien 

vaihtelua koko mittausaluetta pitkin. Kuvassa 12 kaikkien HFMI-käsiteltyjen rajaviivojen 

jäännösjännitykset sivulta 1 mitattuina ja kuvassa 13 kaikkien TIG-käsiteltyjen rajaviivojen 

jäännösjännitykset sivulta 1 mitattuina. 

 

 

Kuva 12. HFMI-käsiteltyjen rajaviivojen jäännösjännitykset sivulta 1 mitattuna (H = HFMI, 

L=LUT-puhallettu, K=Konepaja-puhallettu, 1 = sauvan sivu 1) 
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Kuva 13. TIG-sulatettujen rajaviivojen jäännösjännitykset sivulta 1 mitattuna (T=TIG, 

L=LUT-puhallettu, K=Konepaja-puhallettu, 1 = sauvan sivu 1) 

 

4.3 Pinnanlaatujen vertailumittaukset ja huomautukset 

Pinnanlaatumittauksissa mitattiin ensisijaisesti hitsaussaumojen rajaviivoja eri käsittelyiden 

jälkeen. Vertailun vuoksi haluttiin mitata myös aihiolevyjen pinnanlaadut ennen ja jälkeen 

puhallusta. Mittauksissa havaittiin myös S700 ja S1100 rakenneteräksissä syntyneen paljon 

roiskeita TIG-sulatettuun rajaviivaan. Päämittauksissa keskityttiin puhtaaseen osaan näissä 

saumoissa, mutta roiskeisille pinnoille suoritettiin myös mittaukset, jotta nähtiin, miten 

raesuihkupuhdistus vaikuttaa roiskeisen rajaviivan geometriaan ja pinnanlaatuun. 

4.3.1 Aihiolevyjen pinnanlaadut 

Rajaviivojen pinnanlaatujen mittaustulosten vertailuksi mitattiin aihiolevyn pinnanlaatu 

ennen ja jälkeen raesuihkupuhdistusta. Vertailumittaukset tehtiin sekä LUT-yliopistolla ja 

konepajalla puhalletuista koekappaleista. Kuvassa 14 puhaltamaton levyn pinta ja vieressä 

puhallettu pinta. Pinnanlaadun mittaamiseksi jokaisesta materiaalista kuvattiin 3D-mallit 

profilometrillä koekappaleen tasaisesta, hitsaamattomasta kohdasta ennen puhallusta. 

Molemmilla menetelmillä puhalletuista kappaleista otettiin myös samanlaiset 3D-mallit 

jokaista materiaalia kohti. 
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Kuva 14. Vasemmalla puhaltamaton teräspinta ja oikealla puhallettu 

Aihiolevyjen pinnanlaadut mitattiin hieman erilaisella menetelmällä kuin rajaviivojen 

pinnanlaadut. Tulokset saatiin mittaamalla pinnanlaadut 15 rinnakkaisen mittausviivan 

keskiarvoilla. Tässä työssä keskitytään keskiarvoiseen pinnanlaatuun. Kaikkien materiaalien 

tulokset, sisältäen kaikki 15 mittausviivaa, on esitelty liitteissä. Mittaustuloksista pystytään 

vertailemaan, vaikuttaako raesuihkupuhdistus samalla tavalla HFMI- ja TIG-käsiteltyihin 

rajaviivoihin kuin se vaikuttaa aihiolevyyn. Taulukossa 11 on esitelty aihiolevyt 

materiaaleittain ja käsittelyn mukaan lajiteltuna. 

Taulukko 11. Aihiolevyjen pinnanlaadut (- = ei puhallettu, LUT = LUT-puhallettu, 

KP=konepaja puhallettu) 

 

  
Pinnanlaatu (µm) 

Materiaali Käsittely Ra Rz RzJIS 

S355 

- 1,2 8,7 6,5 

LUT 2,5 17,8 13,8 

KP 4,6 48,7 31,0 

     

S700 

- 2,3 11,8 6,4 

LUT 3,3 22,3 15,7 

KP 7,0 56,4 36,0 

     

S1100 

- 1,9 11,4 7,2 

LUT 2,8 22,0 15,1 

KP 6,5 51,0 35,4 
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4.3.2 Roiskeisten TIG-rajaviivojen pinnanlaadut 

Pinnanlaadun mittauksissa havaittiin S700 ja S1100 rakenneteräksien TIG-sulatetuissa 

rajaviivoissa paljon roiskeita (esitetty kuvassa 6). Nämä roiskeet aiheuttavat rajapintaan 

suuria pinnanlaadun vaihteluita, joihin väsytyskuormituksesta aiheutuvat jännitykset voivat 

keskittyä. Pinnanlaadut näistä roiskeisista rajaviivoista mitattiin samalla tavalla kuin 

muistakin rajaviivoista. Taulukossa 12 on esitelty roiskeisista TIG-sulatetuista rajaviivoista 

mitatut pinnanlaadun arvot Ra, Rz ja RzJIS. 

Taulukko 12. Roiskeisten TIG-sulatettujen rajaviivojen pinnanlaadut S700 ja S1100 

rakenneteräksissä 

 

 

 

Tulosten mittausalueen profiili saatiin tulostettua kuvaajiin. Kuvassa 15 esitelty S700 

rakenneteräksen TIG-sulatetun rajaviivan pinta puhtaasta ja roiskeisesta kohdasta. 

Seuraavassa kuvassa (16) on esitelty roiskeisen ja raesuihkupuhdistettujen pintojen eroja. 

 

Kuva 15. S700 rakenneteräksen TIG-sulatetun rajaviivan pinnanlaadut puhtaasta ja 

roiskeisesta kohdasta (T=TIG, P=Puhdas, R=Roiskeinen) 

 
   

 Pinnanlaatu (µm) 

Materiaali Ra Rz RzJIS 

S700 3,5 19,6 10,1 

S1100 13,5 63,7 36,3 
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Kuva 16. S700 rakenneteräksen TIG-sulatetut rajaviivat puhalluksen jälkeen. 

Vertailukohteena roiskeinen rajaviiva. (T=TIG, R=roiskeinen L=LUT-puhallettu, 

K=Konepaja-puhallettu) 

S1100 rakenneteräksessä roiskeet olivat silmin katsottuna huomattavasti suurempia kuin 

S700 teräslaadussa. Kuvassa 17 on esitelty roiskeisen ja puhtaan TIG-sulatetun rajaviivan 

pinnanlaatujen ero S1100 teräslaadussa. 

 

Kuva 17. S1100 rakenneteräksen TIG-sulatetun rajaviivan pinnanlaadut puhtaasta ja 

roiskeisesta kohdasta (T=TIG, R=roiskeinen, P=puhdas) 
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Raesuihkupuhdistuksella havaittiin suurempi vaikutus teräslaadulla S1100 kuin S700, 

osittain siksi, että S700 TIG-sulan roiskeet olivat kooltaan pienempiä. Kuvassa 18 S1100 

rakenneteräksen puhalletut pinnanlaadut verrattuna roiskeiseen pinnanlaatuun. 

 

Kuva 18. S1100 rakenneteräksen TIG-sulatetut rajaviivat puhalluksen jälkeen. 

Vertailukohteena roiskeinen rajaviiva. ((T=TIG, R=roiskeinen L=LUT-puhallettu, 

K=Konepaja-puhallettu) 
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5 POHDINTA 

 

Pinnanlaatuja ja jäännösjännityksiä koekappaleiden hitsaussaumojen rajaviivoilla tutkittiin 

moneen otteeseen eri käsittelyjen välissä. Pinnanlaatumittauksien tulokset toistuivat pitkälti 

eri materiaalien ja käsittelymenetelmien välillä. Joitakin suurempia ja pienempiä muutoksia 

havaittiin, mutta koko tutkimuksen mittakaavalla tulokset vaikuttavat luotettavilta. 

Jäännösjännityksien mittauksissa saadut tulokset raesuihkupuhdistuksien jälkeen toistuivat 

huomattavan tasaisesti. Osa mitatuista jännityksistä jälkikäsittelyn (HFMI tai TIG) jälkeen 

erosivat huomattavasti muista saman käsittelyn läpi käyneistä kappaleista. HFMI- ja TIG-

käsittelyt suoritettiin käsityönä, joten erot voivat johtua pelkästään siitä. TIG-sulatetuissa 

saumoissa suuret erot ennen raesuihkupuhdistusta voivat johtua myös sulatetun rajaviivan 

roiskeisuudesta, jota on kuvattu kuvassa 6. Tutkimukseen valittiin kolme eri rakenneterästä 

näiden käytön yleisyyden vuoksi. Tehdyissä pinnanlaadun ja jäännösjännityksien 

mittauksissa ei kuitenkaan havaittu suuria eroja raesuihkupuhdistuksen vaikutuksesta eri 

materiaalien välillä. 

Raesuihkupuhdistus vaikutti molemmilla jälkikäsittelymenetelmillä käsiteltyjen 

rajaviivojen pinnanlaatuihin pitkälti saman verran. Konepajalla suoritettu sinkopuhallus 

puhdistusasteena Sa3 karhensi pintaa huomattavasti enemmän kuin teräsrakenteiden 

laboratoriolla suoritettu kuulapuhallus. Konepajalla puhalletuissa kappaleissa havaittiin 

todella korkeita pinnanlaadun muutoksia etenkin Rz ja RzJIS arvoissa. Aihiolevyistä 

mitatuissa pinnanlaaduissa muutokset olivat suurempia LUT- sekä konepajapuhalluksen 

jälkeen kuin HFMI- ja TIG-käsitellyissä rajaviivoissa. Tämä voi johtua 

jälkikäsittelymenetelmien aiheuttamista muodonmuutoksista, jotka ovat voineet kovettaa 

rajaviivojen pintaa, jolloin se kestää paremmin rakeiden iskemiä kuin muodonmuutokseton 

aihiolevy. Joillakin kappaleilla puhallus pienensi pinnanlaadun Ra arvoa, mutta ero on 

voinut syntyä puhalletun kappaleen mittausvaiheessa valitun mittausviivan sijainnista, jonka 

kohdalle on osunut puhaltamatonta rajaviiva sileämpi kohta.  

Pinnanlaatumittauksissa eniten raesuihkupuhdistus vaikutti roiskeisten TIG-sulatettujen 

rajaviivojen pinnanlaatuun etenkin S1100 rakenneteräksessä. Molempien puhallus-

menetelmien jälkeen kaikki roiskeet olivat selvästi kuluneet pois (kuva 7). Pinnanlaatujen 

kuvaajista (kuvat 16 ja 18) nähdään, että suuret huiput ovat tasoittuneet lähes täysin 
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puhalluksien jälkeen. Selkein ero voidaan havaita konepaja puhalluksen jälkeisissä 

kuvaajissa kuvassa 16. Raesuihkupuhdistuksella oli myös havaittavissa terävien kulmien 

pyöristymiseen rajaviivan geometriassa. Molemmissa rajaviivan jälkikäsittelymenetelmissä 

levyn siirtymä rajaviivan uraan ja urasta hitsaussaumaan pyöristyi puhalluksen jälkeen 

(kuvat 8—10), mikä parantaa hitsaussauman geometriaa ja vähentää väsytyskuorman 

aiheuttamien jännityksien kasaantumista näihin siirtymäkohtiin. 

Jäännösjännityksissä havaittiin selviä parannuksia kummankin raesuihkupuhdistus-

menetelmän jälkeen. Kaikissa HFMI-käsitellyissä rajaviivoissa havaittiin pelkästään 

puristavia (-) jäännösjännityksiä. HFMI-urasta eteenpäin oli kuitenkin vaihtelua vetävän ja 

puristavan jännityksen kesken. Molemmat puhallusmenetelmät lisäsivät puristavia 

jäännösjännityksiä ja suurimmat erot syntyivät etenkin uran ulkopuolelle. Rajaviivan uran 

levypuolella jäännösjännitykset kasvoivat joissakin kappaleissa hyvinkin korkeiksi. 

Tulevista väsytyskokeista saadaan selvitettyä vaikuttaako rajaviivan ulkopuolella olevat 

vetävät jännitykset merkittävästi hitsaussauman väsymiskestävyyteen. TIG-sulatetuissa 

rajaviivoissa esiintyi sekä puristavia, että vetäviä (+) jäännösjännityksiä. Molempiin 

jännityksen suuntiin havaittiin erittäin korkeita jännityksiä. Raesuihkupuhalluksen jälkeen, 

menetelmästä riippumatta, TIG-sulatettujen rajaviivojen kaikissa mittauspisteissä havaittiin 

pelkästään puristavia jäännösjännityksiä.  

Tuloksissa esiintyville vaihteluille voi olla useampi selitys. Kaikki kappaleet hitsattiin 

robotilla, mutta jälkikäsittelyt tehtiin käsityönä, joten yksittäinen ero muihin kappaleisiin 

tietyllä käsittelyllä voi johtua vain valmistusvirheestä jälkikäsittely prosessien aikana. 

Suurempi todennäköisyys etenkin pinnanlaadun arvojen vaihtelussa voi olla valitun 

mittausviivan sijainti, sekä 3D-profilometrin kuvien käsittely. Rajaviivojen urat tasoitettiin 

3D-kuvan jälkikäsittelyssä pinnanlaadun mittauksia varten. Tämä kuvan jälkikäsittely on 

voinut tasoittaa pinnassa olleita korkeuden vaihteluja. Myös mittausviivan sijainti vaikutti 

huomattavasti siitä saatuihin pinnanlaadun arvoihin. Mittauksissa kuitenkin pyrittiin 

etsimään rajaviivalta karkeimman pinnanlaadun arvot antavaa pistettä. 
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Todellista väsymyskestävyyden parantumista ei voida todeta pelkästään pinnanlaadun ja 

jäännösjännitysten mittauksilla vaan täytyy odottaa väsytyskokeiden analysointia. Saadut 

mittaustulokset kuitenkin antavat suuntaa johtavaa tietoa mahdollisesta väsymiskestävyyden 

parantumisesta. Selvimmät erot ovat jäännösjännitysten mittausten jälkeen odotettavissa 

TIG-sulatetuissa rajaviivoissa, niiden jännityksien muututtua rajaviivoilla täysin puristaviksi 

jäännösjännityksiksi. Pinnanlaatu karkeni kaikissa puhtaissa rajaviivoissa huomattavasti 

raesuihkupuhdistuksen jälkeen, joka voi johtaa jännitysten kasaantumiseen terävimpiin 

pisteisiin. Geometrian parantuminen on kuitenkin isompi tekijä väsymiskestävyydessä, joten 

pinnan karheneminen ei välttämättä haittaa tässä tapauksessa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Työssä tutkittiin raesuihkupuhdistuksen vaikutusta jälkikäsitellyn hitsaussauman 

jäännösjännityksiin ja pinnanlaatuun. Koekappaleita valmistettiin kolmesta eri 

rakenneteräksestä ja niiden hitsien rajaviivat käsiteltiin HFMI-käsittelyllä ja TIG-

sulattamalla. Näiden hitsien rajaviivojen ominaisuuksia tutkittiin 3D-profilometrin ja 

röntgendiffraktometrin avulla, joilla saatiin pinnanlaatujen ja jäännösjännityksien arvot. 

3D-profilometrillä kuvattiin kaikki koekappaleet ja sen ohjelmistolla pystyttiin 

määrittämään kappaleiden pinnanlaaduille halutut arvot Ra, Rz ja RzJIS ja tarkastelemaan 

rajaviivojen profiileita ennen ja jälkeen raesuihkupuhdistusta. Röntgendiffraktometrillä 

saatiin mitattua rajaviivojen ja niiden lähellä olevat jäännösjännitykset.  

Tärkein havainto työssä oli raesuihkupuhalluksen väsymiskestävyyttä parantava vaikutus 

TIG-sulatetuissa hitsin rajaviivoissa. Tämä on merkittävä tieto, sillä TIG-käsittely on 

käyttäjäystävällisempi tapa parantaa hitsin geometriaa kuin HFMI-käsittely. 

Kokonaisuudessa raesuihkupuhdistuksella havaittiin vaikuttavan enemmän TIG-

käsiteltyihin rajaviivoihin. HFMI-käsitellyissä rajaviivoissa raesuihkupuhdistuksen tärkein 

vaikutus oli hitsin geometrian parannus. Etenkin LUT-yliopistolla kuulapuhalletuissa 

HFMI-käsitellyissä kappaleissa siirtymät levyltä rajaviivaan ja rajaviivalta hitsiin 

pyöristyivät selkeästi. 

Tässä työssä saatuja mittaustuloksia voidaan käyttää hyväksi tulevissa väsytyskokeissa, 

jotka ovat tarpeelliset raesuihkupuhdistuksen vaikutuksen hitsaussauman väsymis-

kestävyyteen liittyvässä tutkimuksessa. 
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