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This work provides reference parameters for laser welding of 0.8 mm thick EN 1.4301 / AISI
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SYMBOLILUETTELO
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1 JOHDANTO

Työssä tutkitaan laserhitsauksen soveltuvuutta ohutlevykokoonpanon valmistustekniikkana.
Tätä varten selvitetään parametrit 0,8 mm paksun EN 1.4301 / AISI 304 teräksen
laserhitsaukselle, kun liitoksen tyyppinä on saumakeliitos. Testien perusteella voidaan
todeta, soveltuuko laserhitsaus valmistustekniikaksi ja tarvitseeko liitettävien kappaleiden
geometriaan tehdä muutoksia. Jos hitsaus onnistuu, parhaaksi havaittuja parametrejä
hyödynnetään prototyypin valmistuksessa. Testejä varten suunnitellaan ja valmistetaan
hitsausjigi, joka mahdollistaa kappaleiden laserhitsaamisen.

1.1 Työn tausta ja tavoitteet
Paikallinen yritys on suunnittelemassa uuden ohutlevytuotteen valmistamista suuressa
mittakaavassa ja tavoitteena on suorittaa ohutlevyjen hitsaus laserilla. Laser valikoitui
prosessiksi, koska MIG/MAG-hitsaus ei sovellu käyttökohteeseen liiallisen lämmöntuonnin
ja mahdollisten hitsausroiskeiden vuoksi. TIG-hitsaus on liian hidas tuotantomenetelmä ja
lämmöntuonti on liian suuri. Yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta laserhitsauksesta, joten
kandidaatintyö edistää tuotekehitysprosessia ja tuo lisäarvoa tuotannon näkökulmiin.

Työssä haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä ovat laserhitsauksessa käytettävät parametrit, kun hitsataan 0,8 mm paksuja
AISI 304 ohutlevyjä saumakehitsillä?
2. Mitä vaatimuksia laserhitsaus asettaa hitsausjigille ja kappaleiden paikoitukselle
saumakehitsin tapauksessa?

Laserhitsaamisen onnistuminen on askel kohti tuotteen valmistuksen automatisointia ja
sarjatuotantoa. Työn tavoitteena on tarjota hyvä lähtökohta, jonka perusteella ohutlevyjen
laserhitsausta voidaan viedä eteenpäin. Tulosten perusteella hitsattavia kappaleita ja
hitsausjigejä voidaan jatkokehittää automaatioon soveltuviksi, jotta tuotteet ovat
tasalaatuisia ja tuotanto kannattavaa.
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1.2 Työn suorittaminen ja rajaus
Työn laserhitsaus suoritetaan LUT yliopiston lasertyöstön laboratoriossa. Prototyyppikappaleiden hitsauksessa käytettävän hitsausjigin valmistus tapahtuu J. Hyneman Center
(LUT) prototyyppipajalla.

Laserhitsauksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat hitsauksen parametrit, joihin
kuuluvat kuljetusnopeus, käytettävä teho, polttopisteen sijainti, lasersäteen kulma
kappaleeseen nähden, käytettävä suojakaasu ja sen virtaus.

Jotta tehtävien hitsauskokeiden määrä olisi työn laajuuteen nähden sopiva, muuttuviksi
parametreiksi valitaan lasersäteen kuljetusnopeus ja käytettävä teho, sillä näillä on suora
vaikutus kappaleeseen tuotuun lämpöön ja hitsin tunkeumaan. Lisäksi laserteho vaikuttaa
suoraan vaadittavan laitteiston teholuokkaan ja mahdollisiin investointikustannuksiin, jos
kohdeyritys päätyy investoimaan laitteistoon tulevaisuudessa.

1.3 Kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset
Laserhitsaukseen liittyvää kirjallisuutta on runsaasti saatavilla ja kirjallisuuden perusteella
voidaan todeta, että laserhitsaus on hyvä hitsausmenetelmä ruostumattomalle teräkselle sen
matalan lämmöntuonnin vuoksi. Matalan lämmöntuonnin etuna on austeniittiselle teräkselle
tyypillisen vetelyn väheneminen verrattuna kaarihitsaukseen, etenkin ohuita kappaleita
hitsatessa. (Kyröläinen & Lukkari, 1999, 384)

Limiliitoksen tapauksessa levyjen välissä olevan ilmaraon suuruus saa olla maksimissaan 10
% levyn paksuudesta. Mikäli ilmarako kasvaa tätä suuremmaksi, hitsin pintapalko painuu
kuopalle ja hitsin syvyys alemmassa levyssä vähentyy merkittävästi. (Kulina, 1996, 3.3.310; Dawes 1992, 119)
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2 HITSAUSPROSESSI

2.1 Laserhitsaus
Metallin laserhitsaus perustuu lasersäteeseen, jonka polttopiste tuodaan lähelle hitsattavan
kappaleen pintaa tai kappaleen pinnalle. Säteen energia sulattaa kappaletta ja höyrystyvä
metalli luo säteen ympärille avaimenreiän, joka on käytännössä erittäin pieni sylinterin
muotoinen aukko. Lasersäteen liikkuessa avaimenreikä siirtyy ja sula metalli reiän takana
täyttää aukon muodostaen hitsin. (Dawes 1992, 16)
Avaimenreiän muodostaminen teräkseen edellyttää, että säteen tehotiheys on noin 103
W/mm2. Tällä tehotiheydellä saavutetaan vain matala ja leveä hitsi, syviin ja kapeisiin
hitseihin vaaditaan 104-105 W/mm2 tehotiheys. Tällöin myös säteen kuljetusnopeutta
voidaan kasvattaa. (Dawes 1992, 17-18)

Lasersäteen tehotiheys I lasketaan yhtälöllä 1. (Ion 2005, 179)
𝑃

𝐼 = 𝜋𝑟 2,

(1)

yhtälössä P on lasersäteen teho ja r on lasersäteen poikkileikkauksen säde polttopisteessä.

2.1.1 Käyttökohteet
Laserhitsausta voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa, ja laserhitsauksen käyttö on
kannattavaa etenkin, kun tuotanto on automatisoitu ja valmistettavien sarjojen koot kasvavat.
Laserhitsausta voidaan käyttää erittäin ohuille materiaaleille, hyvänä esimerkkinä tästä
toimii moniteräisen partahöylän terien pistehitsaus, jossa jokainen terä kiinnitetään usealla
pistehitsillä kokoonpanoon. Tällä tavoin vältetään tarve liimaamiselle tai mekaaniselle
kiinnitykselle. (Dawes 1992, 17-18)

Ajoneuvoteollisuudessa laserhitsausta käyttävät lähes kaikki ajoneuvovalmistajat. Syynä on
matalan lämmöntuonin mahdollistama jatkuvan hitsin käyttö, joka parantaa korin jäykkyyttä
ja

turvallisuutta

liitostyyppien

kolaritilanteissa.

käytön

verrattuna

Laserhitsaus

mahdollistaa

kaarihitsaukseen,

joka

myös
johtaa

uudenlaisten
säästöihin

valmistuskustannuksissa. Tämän lisäksi myös pintakäsiteltyjen kappaleiden liittäminen
toisiinsa on mahdollista laserhitsaamalla. (Ion 2005, 6)
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Ohutseinämäisten putkien valmistuksessa laserhitsaus on myös hyvä hitsausmenetelmä
verrattuna TIG- ja plasma hitsaukseen. Näihin verrattuna laser on jopa kolme kertaa
nopeampi. Laseria nopeampi menetelmä ohutseinäisten putkien valmistuksessa on
korkeataajuuksinen induktiohitsaus, mutta laserin etuna voidaan pitää valmistetun putken
hyvää kylmämuovattavuutta. (Dawes 1992, 44-45)

Edellä mainittujen massatuotettujen tuotteiden lisäksi laserhitsausta voidaan käyttää myös
yksittäisten kappaleiden valmistukseen. Syynä tähän voi olla tarve minimoida
hitsausprosessin lämmöntuonti ja siitä johtuvat vetelyt hitsatussa kappaleessa. (Dawes 1992,
49-50)

Laserhitsausta voidaan käyttää myös eri metallien toisiinsa liittämisessä. Esimerkiksi terästä
ja alumiinia voidaan liittää toisiinsa saumakehitsillä, mikäli lasersäde tuodaan liitokseen
teräslevyn puolelta ja käytetään juoksutetta, joka poistaa alumiinin oksidikalvon. (Katayama
2020, 170)

2.1.2 Hitsausjigi
Hitsausjigin tehtävä on paikoittaa hitsattavat kappaleet ja pitää ne paikallaan toisiinsa nähden
hitsauksen aikana. Lämmöntuonnin seurauksena levyjen vääristyminen voi tulla
ongelmaksi, tämä ongelma korostuu ohuiden levyjen tapauksessa. Toisaalta levyjen
taipuminen lämmöntuonnin seurauksena voidaan ennakoida valmistamalla kappaleet
lopullisesta geometriasta poikkeaviksi, jolloin hitsauksen aiheuttaman vetely korjaa muodon
oikeaksi. (Ion, 2005, 410-411)

Toinen huomioitava asia on kappaleen taakse jätettävä tyhjä tila, sillä lasersäde läpäisee
kappaleen hitsauksen aikana, kun hitsausliitoksen tyyppinä on saumakeliitos. Tyhjä tila sallii
hitsauskaasujen vapaan laajenemisen, vähentää hitsausroiskeita hitsatun kappaleen
taustapuolella ja estää kappaleen hitsautumisen kiinni jigiin. (Dawes 1992, 188-190)
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Kuva 1 Laserhitsauksessa hitsin alapuolelle jätettävä tyhjä tila.
Yllä olevassa kuvassa 1 on esitetty hitsin juuren puolelle jätettävä tyhjä tila, joka
mahdollistaa kaasujen vapaan purkautumisen ja ehkäisee kappaleen hitsautumisen alustaan
kiinni.

2.1.3 Saumakehitsin valmistelu
Tutkittavan liitoksen tyyppi on yksinkertainen limiliitos jossa hitsityyppinä toimii
saumakehitsi. Kuvassa 1 on nähtävissä limiliitos ja saumakehitsi. Tämä liitostyyppi ei vaadi
railon esivalmistelua. Levyjen väliin jäävä ilmarako saa olla maksimissaan 10 % ohuemman
levyn paksuudesta. Hitsattavilla pinnoilla ei saa olla epäpuhtauksia, öljy, maali, hapettumat
ja muu lika tulee poistaa ennen hitsausta. (Dawes 1992, 118; Kulina, 1996, 3.1.1-27).
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3 HITSAUSJIGI
3.1 Vaatimukset
Kirjallisuudessa hitsausjigejä käsiteltiin erilaisten hitsausprosessien yhteydessä, ja
varsinaista kirjallisuutta jigeistä itsestään ei ollut. Tärkeimpinä esille nousivat kappaleiden
puristaminen yhteen ja pitäminen paikallaan hitsauksen aikana. Asia, jota ei kirjallisuudessa
mainittu jigien tapauksessa, vaan limiliitokseen ja saumakehitsiin liittyen oli levyjen väliin
jäävä ilmarako. Jigin tulisi pystyä puristamaan hitsattavat levyjen väliin jäävä rako
laserhitsauksen asettaman toleranssin sisään, mikäli levyjen pinnat aaltoilevat. Tähän
tavoitteeseen pääsemistä ei kuitenkaan voida esittää vaatimuksena, sillä muovattujen levyjen
geometria voi olla käytännössä mahdoton pakottaa tähän suuruusluokkaan.

Taulukko 1 Vaatimukset ja toiveet hitsausjigille.
Listaus vaatimuksista ja toiveista
V

Levyt pysyvät paikoillaan hitsauksen aikana.

V

Hitsausjigi paikoittaa levyt toisiinsa nähden.

V

Levyjen taakse jätettävä tilaa kaasujen purkautumista varten.

V

Helppokäyttöinen

V

Yksinkertainen rakenne

V

Jigin paikka laseriin nähden ei muutu hitsausten välillä

T

Jos levyt eivät ole hitsattavilta pinnoilta tasaisia, riittävä puristus, jotta
levyjen väliin jäävä rako on alle 10% levyjen paksuudesta

3.2 Paikoitus
Muovatuissa levyissä on reikä ja reiän ympärillä tasainen kaulus, joka on noin 5 mm
kohollaan levyn pinnasta, kauluksen lisäksi levyssä on 5 mm korkeita nystyröitä, jotka
sijaitsevat symmetrisesti levyn keskilinjaan nähden. Kokoonpanossa kaksi levyä asetetaan
päällekkäin, jolloin reiät ja tasaiset kaulukset asettuvat vastakkain. Levyt hitsataan toisiinsa
kiinni kauluksen alueelta. Alapuolella kuvassa 2 on levyn yksinkertaistettu geometria.
Kuvassa levyn kaulus ja muovatut nystyrät ovat korostettuina eri sävyillä. Kuvassa 3 on
yksinkertaistettu läpileikkaus päällekkäin asetetuista levyistä.
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Kuva 2 Muovatun levyn havainnekuva päältäpäin. Tummat alueet kuvaavat alempana
olevia pinnan muotoja ja vaaleat ylöspäin muovattuja muotoja.
Reiän ympärystän alueelle tehdään saumakehitsi. Hitsin tarkkaa etäisyyttä reiän reunasta ei
ole määritetty. Reikien kohdat saa kohdistettua vastakkain tekemällä puristimen jossa on
levyn reikien muotoinen geometria. Jotta levyt eivät kierry toisiinsa nähden reiät lävistävän
akselin ympäri, tulee levyt paikoittaa myös toiseen sijaintiin nähden. Levyissä on nystyröitä,
jotka sijaitsevat symmetrisesti ja asettuvat vastakkain, kun levyt asetetaan oikein
kohdistettuna toisiaan vasten. Näitä nystyröitä voidaan käyttää toisena kohdistuspisteenä.
Päällekkäin asetettujen levyjen poikkileikkaus kuvan 2 A-A linjalta on nähtävissä alla
olevassa kuvassa 3.

Kuva 3 Kahden vastakkain asetetun levyn poikkileikkaus.
Koska nystyrät asettuvat vastakkain, levyjä yhteen puristettaessa levyt haluavat asettua niin
että nystyrät ovat limittäin. Jigiä suunnitellessa tämä tulee ottaa huomioon.
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Hitsauskokeissa käytettävissä

muovatuissa levyissä

on myös

kaksi

geometrian

muovauksesta johtuvaa laatuvirhettä. Ensimmäinen liittyy reiän ympärillä olevaan
kaulukseen. Se ei ole täysin tasainen, vaan kaulus kohoaa hieman reikää kohden. Tämä
aiheuttaa sen, että reiän reunat ovat vastakkain ja siirryttäessä kauemmaksi reiästä ilmarako
kauluksien välissä kasvaa. Toinen virhe liittyy levyn tasomaisuuteen. Levy ei ole täysin
suora kuten yllä esitetyissä havainnekuvissa, vaan hiukan kaareva, jolloin levyn pintojen
etäisyys levyjen keskellä on suurempi kuin reunoilla. Tämän seurauksena myös vastakkain
asettuvien reikien kaulusten reunat, joka on lähempänä levyn keskikohtaa ovat hiukan
irrallaan toisistaan, kun levyihin ei kohdisteta puristusta. Rakotulkilla välin mittaaminen
luotettavasti oli vaikeaa sillä levyt eivät kunnolla pysy vastakkain nystyröiden takia. Arvio
ilmaraosta on 0,2 ja 0,4 mm välillä. Rakoa tulee pienentää merkittävästi, sillä suurin sallittu
ilmarako levyjen välillä on 10 % ainevahvuudesta, joka on käytettävien 0,8 mm levyjen
tapauksessa 0,08 mm.

Kuva 4 Poikkileikkaus reiän kohdalta.
Yllä olevassa kuvassa 4 on nähtävissä reiän ympärystän virheet. Oikeassa laidassa on
havaittavissa levyjen kaarevuudesta johtuva rako kaulusten välillä. Ja kaulusta
tarkasteltaessa nähdään kuinka vastakkain asettuvat pinnat eivät ole yhdensuuntaiset. Näin
ollen hitsausjigin tulee puristaa kaulukset toisiaan vasten reiän molemmin puolin. Ja puristaa
viistoksi jääneet pinnat toisiaan vasten mahdollisimman hyvin, jotta viistous tasoittuisi ja
päästäisiin vaadittuun toleranssiin.
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3.3 Materiaalin valinta
Hitsausjigiä suunniteltaessa ensimmäinen huomio kohdistuu levyjen symmetriaan
keskilinjan läheisyydessä. Tällä alueella levyissä olevat nystyrät asettuvat vastakkain, joten
niitä voidaan käyttää levyjen kohdistuksessa, mikäli geometria kopioidaan levyjä yhteen
puristaviin hitsausjigin osiin ja osat paikoitetaan toisiinsa nähden.

Hitsausjigiin kohdistuvista vaatimuksista ja toiveista käsittelevässä listassa ei ollut otettu
huomioon levyjen kaarevaa muotoa, mutta jigin tulee korjata tämäkin virhe hitsattavalla
alueella.

Koska jigi valmistetaan laserhitsauksen soveltuvuuden kokeiluun ja vähäiseen määrään
hitsauskokeita, jigi valmistetaan materiaaleista, joita on helppo ja nopea työstää.
Materiaaleiksi ja valmistusmenetelmiksi valittiin muovin lisäävä valmistus, joka tunnetaan
myös nimellä 3D-tulostus. Lisäävällä valmistuksella voidaan valmistaa levyn geometria
helposti ja tarkasti. Tähän tarkoitukseen materiaaliksi vaihtoehtoina olivat PLA, PETG ja
ABS. Alla olevassa taulukossa on vertailtu materiaalien ominaisuuksia. Koska kyseessä on
lisäävä valmistus, lisättyjen kerrosten suunta ja paksuus vaikuttaa lopputulokseen, jolloin
tarkkoja mekaanisia arvoja ei ole saatavilla. Tästä syystä vertailu on suoritettu menetelmällä,
jossa ominaisuuksia verrataan materiaalien välillä toisiaan vastaan.
Taulukko 2 Muovien vertailu
PLA

PETG

ABS

Kovuus

++

-

+

Iskunkestävyys

-

++

+

Kimmokerroin

-

+

+

Lämmönkesto

60 ºC

80 ºC

100 ºC

Ei

Kyllä

Sulaessa

muodostaa Ei

kaasumaisia karsinogeenejä
(PETG vs ABS vs ASA, 2019; PETG vs ABS: What are the Differences?; PETG vs PLA)

ABS karsiutui pois vaihtoehdoista, sillä se muodostaa lisäävän valmistuksen aikana
kaasumaisia karsinogeenejä. Tämä riski on myös olemassa hitsauksen aikana, jos jigi
lämpenee liikaa. PLA karsiutui pois alhaisen sulamislämpötilan ja alhaisen kimmokertoimen
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takia. Hitsauksessa syntyvä lämpö voi sulattaa jigin ja puristuksessa on riski, että hauras
PLA murtuu.

PETG tarjoaa hyvän kompromissin ominaisuuksien välillä ja ei muodosta terveysriskiä
valmistuksen aikana. Filamenttien hintaeroilla ei ollut merkitystä, sillä sitä arvioitiin kuluvan
vähäinen määrä.

3.4 Suunnittelu ja valmistus
Helppokäyttöisyyden vuoksi jigin tulee olla päältä ladottavissa ja hitsattu kappale päätä
poistettavissa. Käytännössä tämä aiheuttaa jigipuristimille vaatimuksen, jossa puristimen
tulee aueta ja siirtyä levyn päältä pois.

Suunnittelu alkoi valitsemalla jigipuristin, jonka ulottuvuus riittää levyn reunalta levyn
keskelle ja tarjoaa hyvän puristusvoiman. Lisäksi puristimen tulee aueta riittävästi, jotta
hitsattavat levyt on helppo asettaa paikalleen koehitsausten välillä.

Valittu jigipuristin on mahdollista kiinnittää neljällä pultilla alustaan ja puristimessa on M12
pultti, jolla voidaan painaa suoraan hitsattavaan kappaleeseen, tai pulttiin voidaan kiinnittää
levyn paikoittava kappale. Alustan ja puristimen varren väliin jää maksimissaan 59 mm,
mikäli puristin kiinnitetään suoraan alustaan. Lähtökohtana on pyrkimys kiinnittää puristin
suoraan alustaan ilman korotuspaloja, jotta rakenne pysyy mahdollisimman yksinkertaisena.
Tämä asettaa rajoituksen levyjä kohdistavien ja puristavien kappaleiden yhteenlasketulle
korkeudelle.

17

3.4.1 Ylemmän levyn paikoitus, ensimmäinen versio
Ensimmäinen versio ylemmän levyn paikoittavasta jigin osasta kattaa sektorin, joka alkaa
levyn keskeltä ja kulkee reiän molemmin puolin levyn reunaan asti. Levyn reiän kohdalla
kappaleessa on reikä, jotta hitsaus on mahdollista.

Kuva 5 Ensimmäinen versio ylemmän levyn kohdistavasta kappaleesta
Ensimmäinen versio kiinnittyy jigipuristimeen kuvassa vasemmassa laidassa näkyvästä
reiästä. Reiässä on M12 kierre ja sen reunat kohoavat kappaleen pinnan yläpuolelle, jotta
kontakti puristimessa käytettävän M12 pultin ja kappaleen välillä saadaan maksimoitua.
Kohouman ympärystä on pyöristetty, jotta puristaessa jännitys jakautuisi tasaisemmin
puristavaan kappaleeseen. Syy tähän geometriaan oli muovatun levyn kaarevuus ja tarve
varmistaa, että kohollaan olevalle alueelle ja reiän reunalle saadaan tuotua painetta ja
ilmarako saadaan minimoitua.

3.4.2 Alemman levyn paikoitus
Alemman levyn paikoittava kappale on 10 mm paksu lisäävällä valmistuksella valmistettu
PETG-kappale, jonka yläpinnalla on hitsattavan levyn geometria ja alapinnalla kolme
kappaletta kohdistustappeja, joilla levy voidaan paikoittaa alustaan, johon myös jigipuristin
pultataan kiinni.
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Kuva 6 Alemman levyn paikoittavan kappaleen yläpinta
Yllä olevassa kuvassa on nähtävissä kappaleen yläpinta, joka asettuu alempaa levyä vasten.
Kappaleen sisäinen täyttöaste on 20 % ja täytön muoto on neliö, jonka seinät ovat
kohtisuorassa ylä- ja alapintoihin nähden. Kohtisuoralla täytöllä pyritään maksimoimaan
kappaleen puristuksenkesto.

3.4.3 Ylemmän levyn paikoitus, paranneltu versio
Ensimmäinen versio ylemmän levyn paikoituksesta osoittautui toimivaksi siltä osalta reiän
reunaa, joka oli levyn keskelle päin. Mutta lähempänä levyn reunaa oleva puoli ei puristunut
yhteen kunnolla. Tästä syystä suunniteltiin ja valmistettiin uusi paikoituskappale, joka on
tuettu alumiinilevyllä. Laaja alumiinilevy jättää tilaa hitsattavan alueen ympärille ja
mahdollistaa toisen puristimen käytön hitsauksen aikana.

Kuva 7 Paranneltu ylempi paikoituskappale
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Kuvassa 8 on nähtävissä ylempi paikoituskappale kiinnitettynä jigipuristimeen. Oikeassa
laidassa näkyvä matalampi musta alue ja sen yläpuolella oleva alumiinilevy tulevat levyn
reunan yli ja mahdollistavat toisen puristimen käytön. Kuvan oikeassa laidassa näkyvän
mutterin kohtaan olisi myös mahdollista kiinnittää toinen samanlainen jigipuristin, kun
kuvan vasemmassa laidassa on. Tätä ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi, sillä alumiinilevyn
päälle oli mahdollista tuoda painetta jigipuristimella, joka on irrallaan jigistä.
3.4.4 Paikoituskappale levyn vastakkaiseen reunaan
Hitsattavissa ohutlevyissä olevat nystyrät aiheuttivat tilanteen, jossa ylemmän levyn
puolisko, jolla ei ole reikää haluaa asettua vinoon alempaan levyyn nähden. Tästä syystä
levyjen väliin suunniteltiin yksikertainen kappale, joka kohdistaa levyt vastakkain ja estää
kiertymisen puristuksen aikana. Kappaleen suunnittelussa huomioitiin mahdollisuus jättää
kappale levyjen väliin hitsauksen ajaksi ja vetää se pois yhteen hitsattujen levyjen välistä
vaurioittamatta levyjä.

Kuva 8 Levyjen väliin asettuva paikoituskappale.
Kuvassa 8 nähtävä levyjen väliin asettuva paikoituskappale on ylä- ja alapinnoiltaan
symmetrinen. Kappaleessa on kaksi pyöreää reikää, joiden reunat ovat viistetyt. Levyissä
olevat nystyrät asettuvat näihin reikiin ja paikoittavat levyt. Kappaleessa oleva suurempi
reikä ulottuu levyn reunan yli ja helpottaa paikoituskappaleen poistamista hitsauksen
jälkeen. Kappale voidaan poistaa levyjen välistä vetämällä.

3.4.5 Hitsausjigin käyttö
Hitsausjigin ja levyjen geometrian vuoksi levyjen asettaminen vahingossa väärin jigiin on
mahdotonta. Hitsausjigin käyttö voidaan jakaa kahdeksaan eri työvaiheeseen.
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Taulukko 3 Hitsausjigin käytön työvaiheet.
1.

Alemman levyn asetus hitsausjigiin.

2.

Levyjen väliin asettuvan paikoituskappaleen asettaminen alemman levyn päälle.

3.

Ylemmän levyn asetus hitsausjigiin.

4.

Hitsausjigin sulkeminen

5.

Levyjen hitsaus

6.

Paikoituskappaleen poisto levyjen välistä.

7.

Hitsausjigin avaaminen.

8.

Levyjen poistaminen hitsausjigistä.

Taulukossa 3 on lueteltuina hitsausjigin käytön vaiheet. Ensimmäisen koekappaleen
hitsauksen yhteydessä, vaiheiden 4 ja 5 aikana jigin ylempi paikoittava kappale asemoidaan
alemman paikoittavan kappaleen kanssa linjaan ja lukitaan oikeaan asentoon. Tämän jälkeen
jigi kiinnitetään alustaan kiinni ja laser asemoidaan kappaleeseen nähden haluttuun
aloituskohtaan. Kun asetus on tehty, seuraavilla hitsauskerroilla levyjen latominen ja hitsaus
noudattavat yllä olevan taulukon 3 mukaista kiertoa.
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4 HITSAUSKOKEET

Hitsauskokeet suoritettiin LUT-yliopiston lasertyöstön laboratoriossa. Hitsauslaitteistona
toimi 10 kW tehoinen kuitulaser, jota ajettiin 2-ulotteisella radalla. Suojakaasuna käytettiin
argon + 2 % helium seosta, 20 litraa minuutissa virtauksella. Säteen halkaisija polttopisteessä
on 0,4 mm. Tarkemmat tiedot käytetystä säteestä löytyvät liitetiedostosta I.

4.1 Hitsausparametrien haku
Koekappaleina parametrien haussa toimivat tasaiset muovaamattomat AISI 304 levyt. Levyt
vastaavat hitsattavuudeltaan AISI 316L levyjä, joita käytetään muovattujen kappaleiden
hitsauskokeissa. Sekä muovatut että muovaamattomat levyt ovat 0,8 mm paksuja. Levyjen
materiaalitodistukset ovat liitteenä II ja III.

Ennen hitsausta koekappaleet puhdistetaan isopropyylialkoholilla. Kaksi tasaista levyä
asetetaan päällekkäin laserhitsauslaitteiston työtasolle, jolloin tasossa oleva pitkittäinen ura
kulkee hitsattavan suoran linjan alapuolella. Kappaleet puristetaan tasoa vasten molemmin
puolin edellä mainittua rakoa. Laserin polttopiste kohdistetaan päällimmäisen levyn
yläpintaan.

Kuva 9 Koekappaleiden hitsaus asetelma
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Koehitsaukset suoritetaan kolmella eri hitsausteholla ja joka teholle valitaan kolme erilaista
kuljetusnopeutta. Tehot ja kuljetusnopeudet ovat esitettyinä alla olevassa taulukossa. Lisäksi
taulukossa on kommentit hitsin ulkonäöstä välittömästi hitsauksen jälkeen.

Taulukko 4 Hitsauskokeessa käytetyt arvot ja kommentit hitsistä.
Koe

Teho

Nopeus

Kommentit

nro.

[W]

[m/min]

1

1000

2,0

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla.

2

1000

2,5

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla.

3

1000

3,0

Tunkeuma levyn läpi lähes koko matkalla. 4 mm pitkä kohta ilman
läpäisyä.

4

2000

4,0

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla. Hiukan roiskeita juuren puolella
levyn alapinnalla. Kaasun virtaus ei riittävän suuri?

5

2000

4,5

Tunkeuma levyn läpi lähes koko matkalla. Hiukan roiskeita juuren
puolella levyn alapinnalla. Kaasun virtaus ei riittävän suuri? 1,5 mm
pitkä kohta ilman läpäisyä.

6

2000

3,5

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla. Hiukan roiskeita juuren puolella
levyn alapinnalla. Kaasun virtaus ei riittävän suuri?

7

800

2,0

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla.

8

800

2,5

Tunkeuma levyn läpi pätkittäin. Noin 20 % hitsatusta matkasta ei
läpi.

9

800

Hitsauskokeiden

1,5

hitsin

Tunkeuma levyn läpi koko matkalla.

laatu

arvioitiin

kappaleita

rikkomatta

silmämääräisesti.

Hitsauskokeissa 1, 2, 4, 6, 7 ja 9 hitsi oli läpihitsautunut molemmista levyistä ja
hitsausvirheitä ei ollut havaittavissa. Läpihitsautumista ei oltu alun perin asetettu
laatuvaatimukseksi, mutta siihen pyrittiin testeissä sillä, näin voidaan varmistaa
hitsausliitoksen tiiveys. Kokeissa 3, 5 ja 8 levyt olivat koko matkalta hitsautuneet kiinni
toisiinsa, mutta hitsi ei ollut läpihitsautunut koko matkalta. (ISO 13919-1:2019, s 14)
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Taulukko 5 Testeissä käytetyt tehotiheydet.
Teho [W]

Tehotiheys [W/mm2]

800

7,36*103

1000

9,20*103

2000

1,84*104

Yllä olevassa taulukossa 5 on nähtävissä käytetyt tehotiheydet, jotka on laskettu kaavalla 1.
Arvot vastaavat kirjallisuudessa esitettyjä tehotiheyksiä, joita voidaan käyttää teräksen laser
hitsaukselle.

Alla olevassa kuvassa 10 on nähtävissä koehitsit 1–5 yläpuolelta kuvattuina. Hitsaussuunta
oli vasemmalta oikealle ja kaasu tuotiin hitsiin kuljetussuuntaan nähden takaapäin, 45°kulmassa levyyn nähden.

Kuva 10 Koehitsit 1-5 yläpuoli
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Kuva 11 Hitsauskokeet 1 ja 2 juuren puolelta kuvattuina
Kuvassa 11 on nähtävissä hitsauskokeet 1 ja 2 juurenpuolelta kuvattuina. Koe numero 2 oli
silmämääräisesti arvioituna parhaimman näköinen. Sen kohdalla lämmöntuonnin
seurauksena ympäröivän alueen värinmuutos oli vähäisin kaikista kokeista, joissa molemmat
levyt olivat kokomatkalta hitsautuneet läpi asti. Pinnalla näkyvä lämpövaikutusalue oli myös
kapeampi kuin muissa läpihitsautuneissa kokeissa. Kokeet numero 1 ja 9 olivat lähes
vastaavat, mutta hitsi oli leveämpi ja lämmön vaikutusalue hitsin ympärillä oli laajempi.
Kokeissa, joissa käytettiin 2000 W tehoa ja 3,5 m/min tai suurempaa kuljetusnopeutta oli
havaittavissa hitsausroiskeita hitsattujen levyjen juuren puolella. Hitsausroiskeiden
luokittelu hitsausvirheeksi riippuu käyttökohteesta, tässä tapauksessa vähäisiä roiskeita ei
ollut määritelty hitsausvirheeksi. (ISO 13919-1:2019, s 14). Kuvat muista hitsauskokeista
löytyvät liitteistä IV–VI.

4.2 Tutkittavien kappaleiden hitsaus
Muovattujen kappaleiden koehitsaukseen valittiin ensisijaisesti kokeiden 1 ja 9 parametrit.
Näihin parametreihin päädyttiin, sillä niillä saadaan parempi hitsin leveys kuin kokeen
numero 2 parametreillä ja näillä parametreillä ei syntynyt hitsausroiskeita.
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Kuva 12 Hitsausjigi ja laserin kohdistus
Laser kohdistettiin noin 3 millimetriä reiän reunasta sivuun ja liikerata ajettiin ilman sädettä,
jotta saatiin varmistettua, että etäisyys reiän reunasta pysyy tasaisena koko liikeradan ajan.
Laserin polttopiste asetettiin päällimmäisen levyn yläpintaan, kuten tasaisten levyjen
tapauksessa.

Hitsauskokeita varten testeissä käytettiin kolmella erikokoisella reiällä varustettua levyparia.
Lisäksi kokeita varten on käytettävissä yksi levypari, jossa ei ole reikää. Syynä vaihtelevaan
reiän kokoon oli reiän ympärillä olevan tasaisen laippapinnan optimointi.

Taulukko 6 Muovattujen kappaleiden kokeissa käytetyt tehot
Koe nro.

Teho [W]

Nopeus [m/min]

Hitsi ympyrän Ø [mm]

Levyn reiän Ø [mm]

1

800

1,5

30

24

2

800

1,5

30

25

3

1000

2,0

31

26

4

1000

2,0

30

Ei reikää
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Kokeissa numero 1 ja 2 käytettiin hitsattavan ympyrän halkaisijana 30 millimetriä. Kokeessa
numero 3 ympyrän halkaisijaa kasvatettiin, jotta reiän reuna ei sulaisi hitsauksen
seurauksena. Kokeessa numero 4 voitiin palata takaisin pienempään hitsiympyrään
umpinaisen pinnan takia. Hitsauskokeiden tulokset on esitelty alla olevissa kuvissa 14–17 ja
virheiden tarkastelu on tehty standardin ISO 13919-1:2019 taulukon 1 perusteella.

Kuva 13 Muovatun levyn 1. koehitsi ylä- ja juurenpuolelta kuvattuna
Yllä olevassa kuvassa on nähtävissä ensimmäinen koehitsaus tutkittavilla levyillä.
Hitsaukseen valittiin tasaisten levyjen koehitsin 9 parametrit: 800W ja 1,0 m/min. Kuvassa
vasemmalla on hitsin yläpuoli ja oikealla juurenpuoli. Hitsissä on nähtävissä imuontelo
kohdassa, josta hitsaus on aloitettu ja johon hitsi on lopetettu. Yläpuoleisessa kuvassa on
myös nähtävissä alue, jossa ylempään levyyn on palanut reikä 120° ja 160° välille sekä pieni
reikä 180° kohtaan. Juurenpuolella vastaavasti on nähtävissä alue 200° ja 250° välillä, jossa
hitsi ei ole tullut läpi asti.
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Kuva 14 Muovatun levyn 2. koehitsi ylä- ja juurenpuolelta kuvattuna
Muovatun levyn 2 koehitsissä parametrit pidettiin samana kuin edellisessä koehitsissä.
Kuvista on havaittavissa, että laserin kohdistus ei ole ollut täysin kohdallaan, sillä reiän reuna
on sulanut 330° ja 30° välillä sekä ylä- että juurenpuolelta. Yläpinnalla on imuontelo
ainoastaan aloituslopetus kohdassa. Juurenpuolta tarkasteltaessa voidaan nähdä, että levyt
eivät ole hitsautuneet toisiinsa kiinni kokomatkalta 180° ja 270° välillä.

Kuva 15 Muovatun levyn 3. koehitsi ylä- ja juurenpuolelta kuvattuna
Muovatun levyn 3 hitsausta varten laserin kohdistusta korjattiin ja hitsattavan ympyrän
halkaisijaa kasvatettiin yhdellä millimetrillä, jotta reunat eivät sulaisi. Lisäksi parametreiksi
valittiin tasaisten levyjen koehitsin 1 parametrit: 1000W ja 2,0 m/min. Yläpinnalla reikä
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aloituslopetus kohdassa sekä kaksi noin 3 mm pitkää syvempää aluetta, joilla on mahdollinen
reikä. Juurenpuolelta levyjä tarkasteltaessa nähdään, että hitsi on koko matkalta
läpihitsautunut.

Hitsausympyrän halkaisijan kasvattaminen aiheutti hitsausjigin kiinnisulamisen levyihin.
Hitsausjigi purettiin ja levyjä vasten asettuvat pinnat hiottiin tasaisiksi ennen seuraavaa
koehitsausta.

Kuva 16 Muovatun levyn 4. koehitsi ylä- ja juurenpuolelta kuvattuna
Muovatun levyn 4 koehitsaus epäonnistui sillä jigin korjauksen jälkeen jigi asetettiin väärään
asentoon, ja levyt eivät kohdistuneet oikein toisiinsa nähden. Yläpuoleiseen levyyn on
syntynyt suuri läpi palanut reikä kohtaan, josta hitsaus aloitettiin ja lopetettiin. Tämä johtuu
siitä, että takana ei ollut toista levyä. Yläpinnalle muodostui myös toinen reikä 120° kohtaan,
tässäkään kohdassa ei ollut levyä taustalla. Alempaa levyä juuren puolelta tarkasteltaessa on
havaittavissa, että läpihitsautuminen on tapahtunut alueella 190°-0°, jossa levyjen tasaiset
pinnat ovat olleet vastakkain.

4.3 Analyysi
Muovatuissa kappaleissa 1 ja 2 laserin kohdistus oli noin 1,5 millimetriä liikaa levyn
keskelle päin eli suuntaan 180°, jolloin hitsattu ympyrä ja reikä ovat epäkeskeiset toisiinsa
nähden. Hitsaus on kuitenkin onnistunut eli hitsautunut molemmista levyistä läpi alueilla,
joilla hitsi on muodostunut lähemmäksi reikää. Tämä tarkoittaa kuvien yläreunan puoleista
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sektoria, joka jää 270° ja 90° väliin. Mitä kauemmas reiästä hitsi on muodostunut, sitä
epätodennäköisempää on, että hitsi on molemmista levyistä läpi. Tämä viittaa siihen, että
reiän ympärillä levyt eivät ole yhdensuuntaiset ja ilmarako kasvaa mitä kauemmaksi reiän
reunasta siirrytään.

Hitsi on muodostunut molempien levyjen läpi muovatun levyn 3 tapauksessa, jolloin hitsi
kulkee koko matkan 2,5 millimetrin etäisyydellä reiästä. Reiättömässä levyssä puolestaan
hitsi on onnistunut alueella, jolla tasaiset alueet ovat vastakkain.

Reiällisissä ei ollut täysin tasaista kaulusta, joten on todennäköistä, että jigillä ei saatu
kartiomaisia alueita puristettua tosiaan vasten täydellisesti. Ja levyjen etäisyys toisistaan on
yli 10 % ainevahvuudesta alueilla, joilla hitsi ei ole muodostunut molempien levyjen läpi.
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5 TULOKSET

Hitsauskokeiden perusteella laserhitsaus soveltuu 0,8 millimetriä paksuille AISI 304 ja AISI
316 ohutlevyille. Sopivat hitsausparametrit saumakehitsin tapauksessa, kun tavoitellaan
läpihitsautumista molempien levyjen läpi, ovat 2,0 m/min tai 2,5 m/min nopeudet, teholla
1000 wattia. Sekä 2,0 m/min tai 1,5 m/min nopeudet teholla 800 wattia. Yli 2,5 m/min
kuljetusnopeudella ja 2000 W teholla syntyy hitsausroiskeita juuren puolelle.
Todennäköisesti syy roiskeille on tehointensiteetin kasvu kriittisen intensiteetin alueelle ja
metallin höyrystyminen.

Vaikka suorien levyjen koehitsauksissa läpitunkeumaa ei saavutettu kaikilla parametreillä
koko matkalla, kaikilla parametreillä levyt ovat kuitenkin hitsautuneet koko matkalta kiinni.

Muovattuja levyjä hitsatessa hitsausjigi toimi levyjen paikoitukseen, mutta ei saanut aikaan
riittävää puristusta, jotta levyjen viistoksi jääneet alueet reiän ympärillä saataisiin tasoitettua
ja painettua toisiaan vasten. Lisäksi PETG, jota käytettiin paikoitukseen tarkoitetuissa
kappaleissa ei kestänyt hitsauksesta syntynyttä lämpöä, kun hitsiympyrän halkaisijaa
kasvatettiin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Käytetyt 0,8 mm paksut ohutlevyt ovat laserhitsattavissa parametreillä, joita käytettiin
hitsauskokeissa. Ongelmaksi muovattujen levyjen kohdalla muodostui levyjen väliin jäävä
rako reiän ympärillä. Rako johtui levyjen muovauksesta, jonka seurauksena levyissä ei ollut
tasaista kaulusta. Ja hitsausjigeillä tätä rakoa ei ollut mahdollista puristaa kiinni. Tarkempaa
analyysiä varten ilmarako olisi mahdollista mitata leikkaamalla hitsatut koekappaleet niin
että leikkaus lävistää hitsatun kohdan, josta rako halutaan mitata.

Lisäävävalmistus ja PETG muovi soveltuivat hyvin koehitsauksissa käytettävän jigin
materiaaliksi. Sopivan geometrian tekeminen ja muuttaminen oli helppoa ja nopeaa
verrattuna esimerkiksi CNC koneistukseen. Ongelmia syntyi vasta kun hitsi tehtiin lähelle
muovia. Varsinaisessa tuotannossa käytettävässä jigissä PETG ei todennäköisesti olisi
tarkoitukseen soveltuva materiaali, vaan jigi tuli koneistaa esimerkiksi alumiinista.

Uusia hitsauskokeita varten levyjen reikää ympäröivät reunat on saatava tasaisiksi, jos levyt
aiotaan hitsata yhteen laserilla. Tämä voidaan saada aikaan joko levyt muovaavaa muottia
muokkaamalla. Tai muuttamalla työjärjestystä niin että levyihin tehdään reikä vasta
laserhitsauksen jälkeen.

Myös muita hitsausmenetelmiä voidaan kokeilla, jos laserin käyttö ei ole ehdoton vaatimus.
Yksi vaihtoehto on plasmahitsaus, jolla saavutettaisiin leveämpi hitsi kuin laserilla. Tässäkin
tapauksessa levyjen väliin jäävään rakoon tulee kiinnittää huomiota ja lisääntynyt
lämmöntuonti laseriin verrattuna voi aiheuttaa vetelyä levyissä.

Toinen vaihtoehtoinen liitosmenetelmä hitsaukselle voisi olla laserjuotto. Tällöin kappaleita
ei sulateta laserilla, vaan lämmitetään riittävästi, jotta levyjen yhtymäkohtaan tuotava
lisäaine sulaa levyjen väliin ja kiinnittyy niihin, muodostaen tiiviin liitoksen. Liitoksen
lujuus poikkeaa laserhitsatusta, joten sen soveltuvuus käyttökohteeseen tulee arvioida
tapauskohtaisesti.
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