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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli kartoittaa plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksen 

nykytilaa, ja lisätä tietämystä aiheesta hyödyntäen kirjallisuustutkimuksia ja hitsauskokeita. 

Teoriaosuudessa keskityttiin vastaamaan siihen, että mitä hyötyä on plasma- ja MIG/MAG-

prosessien yhdistämisessä, ja miten näiden prosessien yhdistäminen on käytännössä 

toteutettu. Lisäksi etsittiin tietoa prosessille soveltuvista railomuodoista ja hitsausliitoksen 

paksuusalueista. Hitsauskokeilla oli tarkoitus tutkia hypoteesia, jonka mukaan 

hybridiprosessilla voisi olla mahdollista hitsata 12 mm paksuja teräslevyjä yhdellä palolla, 

ja näin ollen kasvattaa hitsauksen tuottavuutta. Kirjallisuustutkimus antoi vastauksia myös 

tämän hypoteesin arviointiin. 

 

Tuloksien mukaan plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus mahdollistaa ainakin 2–26 mm 

paksuisilla teräksillä perinteisiä MIG/MAG-, plasma- ja jauhekaariprosesseja suuremman 

tuottavuuden tarjoamalla ajansäästöä niin ennen, aikana kuin jälkeen hitsauksen. 

Kirjallisuudesta löytyneiden tulosten perusteella suurin yhdellä palolla läpihitsattava 

teräslevyn paksuus on noin 13 mm, jolloin X-railolla voidaan hitsata noin 26 mm paksuisia 

teräslevyjä. Kirjallisuustutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty tietoa siitä, voisiko hybridillä 

hitsata useampia palkoja samalle puolelle. 

 

Edellä mainittuihin perinteisiin prosesseihin verrattuna plasma-MIG/MAG-hybridi voi 

hyödyntää pienemmällä poikkipinta-alalla varustettuja railomuotoja, jolloin 

railonvalmistukseen kuluva aika pienenee. Hitsauksen aikainen ajansäästö on seurausta 

kasvaneista hitsausnopeuksista ja hitsautumissyvyyksistä, mikä vähentää hitsiin tarvittavien 

palkojen määrää. Nämä seikat johtavat myös pienentyneeseen lämmöntuontiin 

työkappaleeseen, jolloin hitsausmuodonmuutokset ja niiden korjaamiseen vaadittava aika 

pienevät. 

 



Hitsauskokeita tehtiin viisi kappaletta, ja kokeissa vertailtiin perinteistä MAG-prosessia sekä 

plasma- että MAG-prosessien erillisinä palkoina tapahtuvaan hitsaukseen, kuin myös 

hybridihitsaukseen. Hitsauskokeissa saatiin hybridin sijasta toteutettua plasma-MAG-

tandem, mikä oli 12 mm levyjen hitsauksessa noin 40 % nopeampi, kuin verrokkina ollut 

perinteinen MAG-hitsaus. Tandem vaatii teknisesti ottaen railon täyttämiseen kaksi palkoa, 

mutta koska nämä palot hitsataan saman hitsausliikkeen aikana, on saavutettu tulos riittävä 

todentamaan sen, että 12 mm paksujen teräslevyjen hitsausta voidaan tehostaa hypoteesin 

mukaisesti. Kirjallisuustutkimuksessa löytyi tietoa, jonka mukaan plasma-MIG/MAG-

hybridillä on mahdollista hitsata 12 mm levyjä hypoteesin mukaisesti. 

 

Työn johtopäätöksissä arvioidaan plasma-MIG/MAG-hybridin olevan harkinnan arvoinen 

vaihtoehto erityisesti tahoille, jotka pyrkivät kasvattamaan 2–26 mm paksujen teräksien 

hitsauksen tuottavuutta. Hybridihitsauksen hyödyntäminen muille materiaaleille tai yli 26 

mm paksuille levyille vaatisi lisätutkimusta. 
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The aim of this Bachelor’s thesis was to investigate the current status of plasma-MIG/MAG-

hybrid welding, and expand the knowledge on the topic by utilising literary review and 

welding tests. Literary review was focused on answering what are the benefits of combining 

plasma- and MIG/MAG-processes, and how this combination is done in practise. 

Information was also sought to find answers on what type of a joint preparation could be 

used, and what would be the suitable thickness range for welded joints using this hybrid 

process. Welding tests were utilised to examine a hypothesis, which claimed that it would 

be possible to weld 12 mm thick plates in a single pass using this hybrid process, and by thus 

to increase the productivity of the welding. The literature review brought answers also to 

this examination of the hypothesis. 

 

According to the findings of the thesis, plasma-MIG/MAG-hybrid welding makes it possible 

to achieve higher productivity by offering time savings before, during and after welding, at 

least when using 2–26 mm thick steel plates, compared to the traditionally utilised 

MIG/MAG-, plasma- and SAW-processes. Based on the data found from the literature, the 

maximum steel plate thickness the hybrid process can weld in a single pass with a complete 

joint penetration, is about 13 mm, making it possible to weld 26 mm thick steel plates by 

utilising a double V-preparation. The literature review was unable to find information on 

whether multiple beads could be welded by the hybrid process on the same side of the plate 

or not. 

 

Compared to the aforementioned traditional welding processes, the plasma-MIG/MAG-

hybrid can utilise types of joint preparations with a smaller cross-sectional area, which 

reduces the time needed for the edge preparation. The time savings during the actual welding 

are a result of increased welding speeds and penetration depths, with the latter reducing the 

amount of passes needed for the weld. These circumstances lead also into a reduced heat 



input to the base material, which then reduces the amplitude of welding deformations and 

time needed for correcting them. 

 

A total of five welding tests on the 12 mm plates were carried out, in which the traditional 

MAG-process was compared to both welding with separate plasma- and MAG-passes, and 

the hybrid welding itself. Instead of a hybrid, a tandem plasma-MAG-process was achieved 

in the welding tests. This tandem system was about 40 % faster than the traditional MAG-

process. Technically speaking the tandem requires two beads to fill the joint preparation, but 

because both these beads form during the same pass, this achieved test result is enough to 

prove that welding of 12 mm thick plates can be enhanced as theorised in the hypothesis. 

The literary review found information, according to which it is possible to weld 12 mm plates 

using the plasma-MIG/MAG-hybrid welding in a way described in the hypothesis. 

 

The conclusions of the thesis estimate the plasma-MIG/MAG-hybrid welding to be an option 

worth considering, especially to those, who seek to enhance the productivity on welding of 

2–26 mm thick steel plates. Utilisation of this hybrid welding for other materials or plate 

thicknesses above 26 mm would require further investigation. 
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AISI American Iron and Steel Institute, Amerikan rauta- ja teräsinstituutti 

GMAW Gas Metal-arc Welding, metallikaasukaarihitsaus 

HAZ Heat Affected Zone, muutosvyöhyke 

HSLA High-strength Low-alloy steel, hienoraeteräs 

MAG Metal Active Gas, metallikaasukaarihitsaus aktiivisella suojakaasulla 

MIG Metal Inert Gas, metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla 

SAW Submerged Arc Welding, jauhekaarihitsaus 

TIG Tungsten Inert Gas, volframi-inerttikaasukaarihitsaus 
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1 JOHDANTO 

 

 

Hybridihitsaamisesta puhuttaessa viitataan yleensä prosesseihin, joissa yhdistetään laser- ja 

kaarihitsaamista. Hybridihitsausprosessi voi olla myös kahden erilaisen kaariprosessin 

yhdistelmä, jossa kaksi eri hitsausprosessia on yhdistetty siten, että hitsausprosessien 

valokaaret vaikuttavat samassa hitsisulassa. Tämän työn tarkoituksena on perehtyä plasma-

MIG/MAG-hybridihitsausmenetelmään, löytää ja tuottaa siihen liittyvää tietoa kirjallisuus- 

ja kokeellisen tutkimuksen avulla ja kartoittaa mitä hyötyä saadaan plasma- ja MIG/MAG-

prosessien yhdistämisestä. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja hypoteesi 

Tutkittavasta aiheesta on vähän tietoa, erityisesti siitä, miten plasma ja MIG/MAG-

hitsausprosessi on yhdistettynä samaan hitsisulaan ja mitkä ovat soveltuvat hitsausparametrit 

ja niiden käyttöalueet hybridiprosessille. Erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat muun 

muassa: 

- polttimien kohdistukseen liittyvät parametrit (keskinäinen asema toisiinsa nähden, 

kohdistusetäisyys, kulma-asento) 

- soveltuvat railomuodot ja -geometriat 

- hitsausliitoksen paksuusalue ja niille soveltuvat parametrit (hitsausnopeus, lisäaineen 

syöttönopeus, hitsausvirta/kaarijännite) 

 

Kokeellisessa tutkimusosiossa hitsauskokeiden avulla tutkittavana ongelmana on se, että 

voisiko kyseisellä hybridihitsausmenetelmällä parantaa 12 mm levyjen hitsaamisen 

tuottavuutta. Hypoteesin mukaan hybridimenetelmällä kyseinen hitsi saataisiin aikaiseksi 

yhdellä palolla, mikä parantaisi tuottavuutta nopeuttamalla hitsaamista. Mikäli hitsaus 

onnistuu yhdellä palolla, pienenee myös kappaleeseen tuotavan lämmön määrä, mikä 

puolestaan vähentää hitsausmuodonmuutoksia ja tarvetta niiden korjaamiselle. 

Todennäköisesti myös railokulmaa voidaan pienentää käyttämällä tutkittavaa 

hybridimenetelmää, jolloin tuottavuus paranee railonvalmistuksen vähentyneen tarpeen 

ansiosta. 
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1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän kandidaatin työn tavoitteena on kartoittaa plasma-MIG/MAG hitsausteknologian 

nykytilannetta ja lisätä tietämystä plasma-MIG/MAG-hybridihitsaamisesta vastaamalla 

seuraaviin kysymyksiin: 

- Miksi ja miten nämä kaksi prosessia yhdistetään? (Mitä hyötyä yhdistämisestä on ja 

mitä hitsausparametreja liittyy prosessien yhdistämiseen?) 

- Miten kyseiset prosessit yhdistettynä vaikuttavat hitsauksen 

tuottavuuteen/tehokkuuteen? 

- Voidaanko 12 mm teräslevyjä hitsata yhdellä palolla käyttäen plasma-MIG/MAG-

hybridihitsaamista? 
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2 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tutkimus suoritettiin pääosin kirjallisuuskatsauksena käyttäen tiedonhakuun enimmäkseen 

Scopus- tietokantaa, sillä kaikki siellä listatut artikkelit ovat vertaisarvioituja. Tiedonhakuun 

käytettiin myös LUT Primoa ja Google Scholaria. Plasma-MIG/MAG-hybridihitsaaminen 

on vielä varsin harvinainen yhdistelmäprosessi teollisuudessa, eikä sitä ole tutkittu kovin 

paljoa, mikä näkyy aiheesta kirjoitettujen artikkeleiden suhteellisen pienenä määränä. 

Hakusanoilla ”plasma, MIG, hybrid*, weld* ja AND NOT laser*” Scopus- tietokanta löytää 

23 artikkelia. Vaihtamalla hakusanan ”MIG” tilalle ”MAG” tai ”GMAW”, on löydettyjen 

artikkelien määrä enää alle 10 kappaletta. Hakutermi ”AND NOT laser*” sisällytettiin 

mukaan, jotta saataisiin karsittua pois artikkelit, jotka käsittelevät erinäisiä laser-kaari 

hybridihitsausprosesseja. 

 

Hakuterminä ”MIG” siis hallitsee, ja tähän voi olla terminologiset tai kielelliset syyt. MIG 

näyttää olevan yleistermi koko prosessille, oli käytössä sitten inertti tai aktiivinen kaasu. 

Esab (2021) kertookin nettisivuillaan että ”Usein näistä hitsausprosesseista käytetään vain 

yhtä yleisnimitystä MIG-hitsaus.” Useimmiten myös termi GMAW käännetään MIGksi, 

eikä esimerkiksi englanninkielisen Wikipedian artikkeli ”Gas metal arc welding” (viitattu 

25.3.2021) edes kertaakaan mainitse termiä ”MAG”. Tästä kaikesta saa sen käsityksen, ettei 

englanniksi puhuttaessa termiä MAG paljoa käytetä. Toki Wikipedia on varsin löyhä 

esimerkki, mutta tämä huomio siitä minkälaista termiä kyseisestä hitsausprosessista 

englannin kielessä useimmiten käytetään, voi olla selitys sille miksi hakusana ”MIG” tuottaa 

hakusanaa ”MAG” enemmän tuloksia. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa pyritään löytämään vastauksia luvussa 1.1 esitettyihin 

parametreihin. Lisäksi LUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratorio teki hitsauskokeita 12 

mm teräslevyillä. Kyseisten kokeiden tuottaman tiedon pohjalta pyritään sekä vastaamaan 

hypoteesiin, että vertailemaan plasma-MAG-hybridihitsauksen tuottavuutta pelkkään MAG-

hitsaamiseen, ja yhdistettyyn plasma- ja MAG-hitsaamiseen. 
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3 HITSAUSPROSESSIEN TEORIAA 

 

 

Tässä luvussa esitellään plasma- ja MIG/MAG-hitsaus yleisellä tasolla. 

 

3.1 Prosessit 

Plasma-MIG/MAG-hybridihitsaaminen yhdistää nimensä mukaisesti kaksi kaariprosessia. 

Molemmilla prosesseilla on omat ominaispiirteensä, ja täten kummallakin on oma roolinsa 

hybridiprosessin synergiaetujen luomisessa. Tässä kappaleessa käydään läpi prosessien 

yleisesittelyt. 

 

3.1.1 Plasmahitsaus 

Plasmahitsaus on eräs kaasukaarihitsausprosesseista. Siinä valokaari palaa sulamattoman, 

useimmiten volframista valmistetun elektrodin ja työkappaleen välillä. Siksi se 

muistuttaakin paljon TIG-hitsausta. Plasmahitsauksessa valokaari kuitenkin kuroutetaan, 

jolloin valokaaren energiatiheys kasvaa. Tämän ansiosta plasmahitsauksella voidaan hitsata 

lävistävällä valokaarella, eli niin kutsutulla avaimenreikäprosessilla. (Ionix 2021a.) 

 

Elektrodi on plasmasuuttimen sisällä, ja elektrodin ympärillä virtaa plasmakaasu, joka 

ionisoituu elektrodin ja työkappaleen välillä palavassa valokaaressa muodostaen 

kaariplasman, joka siirtää lämpöenergiaa työkappaleeseen. Plasmahitsauksessa käytetään 

yleensä jatkuvaa tasavirtaa ja katodina toimiva elektrodi on kytkettynä - napaan. Pulssivirtaa 

käyttämällä voidaan parantaa tunkeumaa ja sulan hallittavuutta. Alumiinin hitsaus vaatii 

yleensä vaihtovirtaa. Plasmakaasuina käytetään useimmiten argonia, tai argon-vetyseoksia. 

Plasmasuutinta ympäröi suojakaasusuutin ja suojakaasuna käytetään myös useimmiten 

argonia, tai sen sekoitusta, sillä inerttinä ja painavana se suojaa hyvin hitsisulaa. 

Plasmahitsauksessa voidaan käyttää myös lisäainetta. (Ionix 2021a; Lukkari 2002: s. 274, 

277.) 

 

Plasmahitsaus voidaan jaotella toimintaperiaatteensa mukaan sulattavaan ja lävistävään 

plasmahitsaukseen. Sulattava plasmahitsaus muistuttaa paljon TIG-hitsausta, kun taasen 

lävistävässä plasmahitsauksessa valokaari muodostaa railoon niin kutsutun avaimenreiän. 

Kuvassa 1 on periaatekuva plasmapolttimesta ja avaimenreikähitsauksesta. (Ionix 2021a.) 
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Kuva 1. Plasmapoltin (Ionix 2021a). 

 

Lävistävässä plasmahitsauksessa plasmapatsaan kineettinen ja terminen energia on riittävä 

höyrystämään ja sulattamaan vaikutuskohdastaan hitsattavaa materiaalia, jolloin 

materiaaliin saadaan muodostumaan hitsisulan ympäröimä reikä, jota kutsutaan tyypillisesti 

avaimenreiäksi tai lävistysreiäksi. Polttimen liikkuessa eteenpäin plasman sulattama metalli 

virtaa plasmapatsaan sivuilta reiän taakse sulaksi ja jähmettyy edelleen hitsiksi. (Ionix 

2021a.) 

 

Lävistävässä plasmahitsauksessa avaimenreikä ulottuu läpi koko hitsattavan materiaalin 

paksuuden, ja saavutettava lävistyssyvyys riippuu muun muassa käytetyistä 

hitsausparametreista ja hitsattavasta materiaalista eli perusaineesta. Lävistyssyvyyden 

kannalta keskeisiä hitsausparametreja lävistävällä plasmahitsauksella hitsattaessa ovat 

hitsausvirta ja hitsausnopeus. Hitsausvirta-alue on välillä 100–500 A (ampeeria). 

Hitsausnopeus pienenee levynpaksuuden kasvaessa. Hitsattaessa 5 mm ruostumatonta 

terästä on hitsausnopeus noin 35 cm/min, kun taas 10 mm aineenpaksuudella hitsausnopeus 

on noin 20 cm/min. (Lukkari 2002: s. 275, 280.) 

 

Lävistävälle plasmahitsaukselle soveltuva aineenpaksuusalue alkaa noin 3 millimetristä, ja 

yhdellä palolla hitsattavan I-railon paksuuden suurin arvo riippuu käytettävästä 
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perusaineesta. Seostamattomille teräksille tämä on noin 8 mm, ja ruostumattomille teräksille 

jopa 10–12 mm. (Lukkari 2002: s. 274–276, 280.) 

 

Yhdeltä puolelta hitsattaessa yleisesti käytettävät railomuodot ovat I-railo ja erinäiset 

viistetyt railot, useimmiten osaviistetty V-railo. Ilmaraon tulee olla mahdollisimman pieni 

eikä se saisi ylittää 0,1 * aineenpaksuutta. Viistettyjä railoja käytetään, mikäli aineenpaksuus 

ylittää I-railon käyttöalueen. Tällöin plasmalla hitsataan yleensä pelkkä pohjapalko, ja täyttö 

suoritetaan muulla tehokkaammalla lisäainetta tuovalla prosessilla. (Lukkari 2002: s. 275–

276, 280.) 

 

Kuvassa 2 on lävistävällä plasmahitsauksella tehdyn hitsin poikkileikkaus. Hitsauksessa 

käytettiin pulssivirtaa, ja hitsi on tehty 8 mm paksuun ruostumattomaan teräkseen, levyn 

päälle hitsauksena ilman railoa. (Liu et al. 2015.) 

 

Kuva 2. Lävistävällä plasmahitsauksella hitsatun hitsin poikkileikkaus (Liu et al. 2015). 

 

Kuvassa 3 on esimerkki railoon plasmahitsatun hitsin poikkileikkauksesta. Hitsaus on tehty 

LUT hitsaustekniikan laboratoriossa, ja käytetty perusaine oli S235-rakenneterästä. 

Levynpaksuus oli 8 mm. 
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Kuva 3. Plasmahitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

3.1.2 MIG/MAG-hitsaus 

MIG/MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa sähkövirran muodostama valokaari 

palaa lisäainelangan ja työkappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. Prosessissa 

käytetään yleensä tasavirtaa, ja sulavana elektrodina toimiva lisäainelanka on useimmiten 

kytkettynä + napaan. On olemassa myös vaihtovirralla toimivia MIG/MAG-hitsauslaitteita. 

Langansyöttölaite syöttää lisäainelankaa hitsauspistoolin lävitse ja valokaaren lämpö 

sulattaa lisäainelangan kärjen, jolloin sula metalli siirtyy hitsisulaan pisaroina. Kuvassa 4 on 

periaatekuva MIG/MAG-hitsauspolttimesta ja -hitsausprosessista. (Ionix 2021b; Lukkari 

2002: s. 158–160.) 
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Kuva 4. MIG/MAG-hitsauspoltin (Ionix 2021b). 

 

Prosessissa käytettävä suojakaasu voi olla joko aktiivinen tai inertti kaasu. Tästä juontuukin 

nimitykset MIG (Metal Inert Gas) ja MAG (Metal Active Gas). Pääasiallisesti terästä 

hitsataan MAG-hitsauksella, ja ei-rautametalleja taas MIG-hitsauksella. Suojakaasun 

ensisijainen tehtävä on suojata kaaritilaa ja hitsisulaa ympäröivältä ilmalta. ”Aktiivinen 

suojakaasu reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa, ja se on tyypillisesti argonin ja 

hiilidioksidin, argonin ja hapen tai argonin, hapen ja hiilidioksidin seos tai puhdas 

hiilidioksidi.” Inertti suojakaasu ei taasen reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa. 

Inerttinä suojakaasuna käytetään usein argonia, heliumia tai näiden seosta. (Ionix 2021b.) 

 

MIG/MAG-hitsauksessa tyypilliset railomuodot yhdeltä puolelta hitsattaessa ovat I-railo ja 

osaviistetty V-railo (Lukkari 2002: s. 220). Taulukossa 1 on esitelty tyypillisiä 

maksimilevynpaksuuksia ja niiden railomuotoja, joita voidaan MIG/MAG-hitsata 

seoskaasulla yhdellä palolla päittäisliitoksena. 
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Taulukko 1. Tyypillisiä yhdellä palolla päittäisliitoksena MIG/MAG-hitsattavia 

maksimilevynpaksuuksia ja niiden railomuotoja (mukaillen Lukkari 2002: s. 225–227). 

Perusaine Railomuoto Levynpaksuus 

[mm] 

Hitsausnopeus 

[cm/min] 

Seostamaton teräs I-railo 3 63 

Ruostumaton teräs Osaviistetty V-railo 5 32 

Alumiini Osaviistetty V-railo 6 46 

 

Taulukossa 1 mainittu maksimilevynpaksuus seostamattomalle teräkselle vaikuttaa tosin 

olevan nykyään hieman vanhentunutta tietoa. WeldObot:in (2018) verkkomateriaalissa on 

esimerkki puolen tuuman (12,7 mm) paksuisen seostamattoman A36-teräksen MAG-

hitsatusta päittäisliitoksesta. Liitos tehtiin kahdella hitsipalolla ja V-railon railokulma oli 60 

astetta. Näin ollen yhden MAG-palon on täytynyt täyttää noin puolet levynpaksuudesta. 

Voidaan siis karkeasti sanoa, että suurin yhdellä palolla MIG/MAG-hitsattavan 

seostamattoman teräksen levynpaksuus on noin 5 mm luokkaa. Vaihtovirta-MAG-

hitsauksella on I-railoa käyttämällä onnistuttu hitsaamaan yhdellä palolla 8 mm paksuista 

AH36 suurlujuusterästä, jota käytetään paljolti laivanrakennusteollisuudessa (Ikram et al. 

2020). 

 

Kuvassa 5 on pulssi-MIG-hitsatun hitsin poikkileikkaus. Hitsattavana materiaalina käytettiin 

alumiiniseosta A5052, ja levynpaksuus oli 4 mm. (Ono et al. 2009.) 

 

Kuva 5. Pulssi-MIG-hitsatun hitsin poikkileikkaus (Ono et al. 2009). 

 

Alla on kaksi esimerkkiä MAG-hitsien poikkileikkauksista, jotka LUT hitsaustekniikan 

laboratorio on aikoinaan hitsannut. Kuvassa 6 on hitsattu yhdellä palolla 5 mm paksuista 

S355-terästä. Kuvassa 7 näkyy selkeästi 15 mm paksuisen S690-suurlujuusteräksen 

hitsaukseen tarvitut useammat palot. 
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Kuva 6. MAG-hitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

 

Kuva 7. MAG-monipalkohitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 
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4 PLASMA-MIG/MAG-HYBRIDIHITSAUS 

 

 

Tässä luvussa tutustutaan plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksesta tehtyihin tutkimuksiin. 

Plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus ideoitiin alkujaan 70-luvulla. Tarkalleen ottaen kyseessä 

oli koaksiaalinen plasma-MIG-hybridi. (Guo et al. 2018.) Kuvassa 8 on esimerkki 

koaksiaalisesta plasma-MIG-hitsauspolttimesta, ja kuten kuvasta näkyy, on koaksiaalisessa 

polttimessa prosessit ikään kuin sisäkkäin; MIG-lanka on plasmasuuttimen ympäröimä. 

 

Kuva 8. Koaksiaalinen plasma-MIG-hitsauspoltin (Gas nozzle = kaasusuutin, Plasma 

nozzle = plasmasuutin, Plasma electrode = plasmaelektrodi, MIG electrode = MIG-

elektrodi, Centre gas = keskuskaasu, Plasma gas = plasmakaasu, Shielding gas = 

suojakaasu, Plasma arc = plasmakaari, MIG arc = MIG-kaari) (mukaillen Asai et al. 2012). 

 

Koaksiaalisen hitsauspolttimen lisäksi plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus voidaan suorittaa 

erillisillä polttimilla, jolloin nimensä mukaisesti plasmaprosessi kulkee MIG/MAG-

prosessin edellä, kuten kuva 9 näyttää. Tällaisesta polttimesta käytetään englanninkielisessä 

kirjallisuudessa myös termiä ”paraksiaalinen” (paraxial). 
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Kuva 9. Periaatteellisessa kuvassa WeldObot:in valmistama SuperMIG® -hitsauspoltin (1 

= plasmakaari, 2 = MAG-kaari, 3 = plasmaelektrodi, 4 = plasmasuutin, 5 = yhteinen 

suojakaasusuutin, 6 = hitsaussuunta, 7 = MAG-lankaelektrodi, 8 = sula, 9 = avaimenreikä, 

10 = perusaine, 11 = magneettinen verho) (mukaillen Skowronska et al. 2020). 

 

4.1 Valokaarien välinen vuorovaikutus 

Hybridihitsauksen yhdistäessä kaksi eri hitsausprosessia samaan hitsisulaan, joutuvat 

kyseiset prosessit väistämättä olemaan fyysisesti lähellä toisiaan. Näin ollen ei voida välttyä 

prosessien keskinäisiltä vuorovaikutuksilta. Plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksessa 

yhdistyy kaksi kaariprosessia, joten kyseessä on silloin kahden valokaaren välinen 

vuorovaikutus. Tällöin pääasiallisena vuorovaikutusilmiönä vaikuttaa kaaripuhallus, 

tarkemmin ottaen magneettinen puhallus. 

 

Sähkövirta synnyttää johtimen ympärille magneettikentän. Valokaarta ja virrallista 

lisäainetta voidaan myös ajatella johtimena, ja näin ollen myös niiden ympärille muodostuu 

magneettikenttä hitsausvirtapiirissä. Elektrodin ja työkappaleen yhtymäpisteessä 

hitsausvirtapiiri on ikään kuin taipunut johdin, jonka sisäkaaren puolelle magneettikenttään 

muodostuu tihentymä ja ulkopuolelle laajentuma, kuten kuva 10 näyttää. Sen seurauksena 

magneettikenttä valokaaren ympärillä on epätasainen, ja herkkäliikkeinen valokaari taipuu 

heikomman magneettikentän suuntaan. Kyseistä ilmiötä kutsutaan magneettiseksi 

puhallukseksi. (Lukkari 2002: s. 75.) 
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Kuva 10. Periaatteellisessa kuvassa magneettikentän tihentymä ja sen aiheuttama 

puhallusvaikutus (Lukkari 2002: s. 75). 

 

Magneettiseen puhallukseen eniten vaikuttava parametri on hitsausvirta, koska magneettiset 

voimat ovat verrannollisia virran toiseen potenssiin. Näin ollen hitsausvirran kasvaminen 

suurentaa magneettisen puhalluksen vaikutusta. Hitsausvirran kulkiessa hitsausvirtapiirissä, 

syntyy valokaaren ja maadoittimen välille työkappaleeseen magneettikenttä kuvan 11 

mukaisesti. Tästä johtuen magneettinen puhallus suuntautuu yleensä maadoittimesta 

poispäin. (Lincoln Electric 2021; Lukkari 2002: s. 75.) 

 

Kuva 11. Periaatteellisessa kuvassa havainnollistus magneettikentän muodostumisesta 

valokaaren ja maadoittimen välille (Travel = hitsaussuunta) (mukaillen Lincoln Electric 

2021). 

 

Magneettinen puhallus voi aiheuttaa erinäisiä ongelmia, kuten reunahaavaa, huokoisuutta tai 

jopa valokaaren täydellisen sammumisen. Muita mahdollisia ongelmia ovat roiskeet, 

hitsautumissyvyyden vaihtelu ja sekä hitsipalon mutkittelu että epätasainen muoto. 

Magneettista puhallusta voidaan vähentää sijoittamalla maadoitin sopivaan paikkaan, tai 

käyttämällä useampaa maadoitinta. Useimmiten maadoittimen sopiva sijainti löytyy vain 

kokeilemalla. Muita keinoja magneettisen puhalluksen torjuntaan ovat muun muassa 

hitsausvirran vähentäminen ja valokaaren pituuden pitäminen mahdollisimman lyhyenä. 
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Mikäli hitsausprosessi sen mahdollistaa, voidaan hitsata myös vaihtovirralla, jolla hitsatessa 

magneettinen puhallus on hyvin vähäistä. Vaihtovirran vaihtaessa nopeasti suuntaansa, 

indusoi se pyörrevirtoja työkappaleeseen. Pyörrevirrat puolestaan aiheuttavat 

magneettikentän, joka taasen heikentää magneettista puhallusta aiheuttavaa 

magneettikenttää. (Lincoln Electric 2021; Lukkari 2002: s. 75–76.) 

 

Monikaariprosessissa lähekkäin olevien valokaarien magneettikentät vaikuttavat myös 

toisiinsa, aiheuttaen magneettista puhallusta molempiin valokaariin. Kuvassa 12 on esitetty 

napaisuuden vaikutus kahden lähekkäisen valokaaren vuorovaikutukseen. Prosessin 

valokaarien ollessa erinapaiset hylkivät ne toisiaan, aiheuttaen valokaarien taipumisen 

toisistaan poispäin (Kuva 12, a). Päinvastainen ilmiö tapahtuu molempien valokaarien 

käyttäessä samaa napaisuutta, jolloin valokaaret taipuvat toisiaan kohti (Kuva 12, b). 

Magneettisen puhalluksen vaikutus on hyvin vähäinen, mikäli toinen prosessin valokaarista 

käyttää vaihtovirtaa ja toinen tasavirtaa (Kuva 12, c). Tämä johtuu pääasiassa 

vaihtovirtakaaren magneettikentän suunnan jatkuvasta muuttumisesta, jolloin kyseinen 

magneettikenttä ei juurikaan vaikuta tasavirtakaaren magneettikenttään. (Lincoln Electric 

2021.) 

 

Kuva 12. Periaatteellinen kuva valokaarien napaisuuden vaikutuksesta kahden lähekkäisen 

valokaaren vuorovaikutukseen (mukaillen Lincoln Electric 2021). 

 

Monikaariprosessin molempien valokaarien käyttäessä vaihtovirtaa, tapahtuu magneettisen 

puhalluksen estäminen pääasiassa vaihesiirtoa hyödyntämällä. Tällöin toisen valokaaren 

vaihetta siirretään 80–90 astetta toiseen valokaareen verrattuna. Seurauksena toisen 

valokaaren virran ja magneettikentän saavuttaessa maksimiarvonsa, saavuttaa taas toinen 

kaari vastaavasti minimiarvonsa virralle ja täten magneettikentän voimakkuudelle. Tästä 

johtuen on magneettisen puhalluksen vaikutus taas varsin vähäinen. (Lincoln Electric 2021.) 
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WeldObot Ltd käyttää valmistamassaan plasma-MIG/MAG-hybridissään (SuperMIG®) 

kuvassa 13 näkyviä sähkömagneetteja valokaarien hallintaan, näin vähentäen magneettisen 

puhalluksen vaikutusta hitsaustapahtumaan (WeldObot 2021a). 

 

Kuva 13. Etu-, sivu- ja takaprojektio SuperMIG® -hybridissä käytettävistä 

sähkömagneeteista (mukaillen WeldObot 2021a). 

 

SuperMIG® -laitteessa sekä plasma- että MIG/MAG-kaaret käyttävät tasavirtaa. 

Plasmaelektrodi on kytkettynä - napaan, ja sulavana elektrodina toimiva MIG/MAG-

lisäainelanka + napaan. Tämän seurauksena prosessin valokaaret pyrkivät hylkimään 

toisiaan. WeldObot käyttää edellä mainittuja, hitsauspolttimen päässä sijaitsevia 

sähkömagneetteja pääasiassa plasmakaaren kontrolloimiseen luomalla kaksi 

sähkömagneettista voimaa. Toinen voima pakottaa plasmakaarta takaisin MIG/MAG-kaarta 

kohti, ja toinen taasen pyrkii pitämään plasmakaaren keskellä railoa, jottei se liikkuisi 

sivuttaissuunnassa. (WeldObot 2021a.) 

 

Kuvassa 14 näkyy WeldObot:in SuperMIG® -laitteen HD Torch – niminen hitsauspoltin. 

Polttimen päässä näkyvä musta osio on osa edellä mainittua, kuvassa 13 näkyvää 

sähkömagneettijärjestelmää. 
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Kuva 14. SuperMIG® -laitteen HD Torch -hitsauspoltin (mukaillen WeldObot 2021b). 

 

Toisaalta van Anh et al. ovat vuonna 2017 julkaisemassaan tutkimuksessaan osoittaneet, 

ettei edellä esitellyn kaltaisen sähkömagneettijärjestelmän käyttäminen ole välttämätöntä 

toimivan plasma-MIG-hybridiprosessin aikaansaamiseksi. SuperMIG® näyttää kuitenkin 

olevan markkinoiden ainoa saatavilla oleva paraksiaalinen plasma-MIG/MAG-hybridi, ja 

sitä on kehitetty vuosia, joten WeldObot:illa vaikuttaisi olevan hyvät syyt sähkömagneettien 

käyttämiseen prosessin hallitsemista ja optimointia varten. 

 

Vuonna 2018 julkaisemassaan tiedotteessaan NSRP:lle (National Shipbuilding Research 

Program, vapaasti suomennettuna ”Kansallinen laivanrakennuksen tutkimusohjelma”) 

WeldObot kertoo käyttävänsä hitsauspolttimen päässä olevia magneetteja valokaarien 

välisen etäisyyden hallitsemiseen. Heidän mukaansa tämä parantaa valokaarien stabiiliutta, 

sekä maksimoi kummankin prosessin suorituskyvyn, eli hitsautumissyvyyden ja 

hitsiaineentuotannon. (WeldObot 2018.) 

 

4.2 Hybridihitsauksen etuja 

Plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus yhdistää molempien irrallisten prosessien hyvät puolet. 

Suuren energiatiheyden plasmakaari takaa hyvän läpäisykyvyn, ja samalla MIG/MAG 

täyttää railoa lisäainelangallaan. Kyseisenlainen yhdistelmä kasvattaa hitsaustehokkuutta, 

vähentää lisäaineen kulutusta verrattuna pelkkään MIG/MAG-prosessiin, ja vähentää 

railonvalmistuksessa tarvittavien toleranssien tarkkuusvaatimuksia. Tyypillisiin laser-

MIG/MAG-prosesseihin verrattuna plasma-MIG/MAG on halvempi niin hankinta- kuin 

käyttökustannuksiltaan. (Skowronska et al. 2020.) 
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Hybridihitseillä on mahdollista saavuttaa hitsautumissyvyyksiä, jotka ovat verrattavissa 

lävistävällä plasmahitsauksella saavutettaviin arvoihin. Samalla kuitenkin hybridihitsin 

vaatimat toleranssit liitostarkkuuden suhteen ovat verrattavissa perinteisiin MIG/MAG-

hitseihin. Voidaan arvioida, että yksi plasma-MIG/MAG-hybridin palko vastaa viittä 

perinteisellä kaasukaarihitsausprosessilla tuotettua palkoa. (Skowronska et al. 2020.) 

 

Skowronska et al. (2020) käyttivät kokeissaan WeldObot:in valmistamaa SuperMIG® -

hybridihitsauslaitetta. Tiedotteessaan WeldObot (2018) mainitsee SuperMIG® -

hybridihitsauslaitteen useimmiten vähentävän hitsiin tarvittavan palkomäärän kahdesta 

yhteen. Railonvalmistukseen tarvittavan työn määrä pienenee, näin ollen samalla vähentäen 

koko hitsaukseen tarvittavan työn määrää. Välttämättä railonvalmistusta ei tarvita ollenkaan. 

Pienemmän hitsin ansiosta lisäaineen kulutus pienenee. Työkappaleeseen tuotavan lämmön 

määrä pienenee suuremmasta hitsausnopeudesta (tiedote ei tosin kerro mihin prosessiin 

hitsausnopeutta on verrattu) ja pienentyneestä palkomäärästä johtuen. Nämä kaikki yhdessä 

saavat aikaiseksi SuperMIG® -laitteen kasvaneen tuottavuuden. (WeldObot 2018.) 

 

Plasma-MIG/MAG-hybridi mahdollistaa suuremmat hitsausnopeudet verrattuna pelkkään 

MIG/MAG-prosessiin (Pilat & Szulc 2014). Pilat & Szulc eivät tosin mainitse väitteensä 

tueksi mitään konkreettisia arvoja, vaan viittaavat Welding Journal -lehdessä vuonna 2007 

julkaistuun artikkeliin nimeltä ”Hybrid welding: An alternative to SAW”. Artikkelissa ei 

mainita tekijöitä, joten artikkeliin viitataan sen nimellä. Artikkelin hitsauskokeissa on 

käytetty WeldObot:in ”edeltäjän”, Plasma-Laser Technologies (PLT), kehittelemää plasma-

MIG/MAG-hybridiä. WeldObot hankki vuonna 2015 PLT:ltä heidän plasma-MIG/MAG-

hybriditeknologiaan liittyvät immateriaalioikeudet ja omaisuuden (WeldObot 2021c). Näin 

ollen PLT on ikään kuin WeldObot:in edeltäjä SuperMIG® -laitteen suhteen. 

 

PLT oli kehittänyt matalahiilisten teräslevyjen ja -putkien jatkuvalla hitsillä hitsaamista 

varten plasma-MIG/MAG-hybridin kilpailemaan jauhekaarihitsauksen kanssa. 

Hybridiprosessi yhdistää plasmahitsaukselle ominaisen syvän hitsautumissyvyyden 

MIG/MAG-hitsauksen hyvän hitsiaineentuoton kanssa. Näiden kahden prosessin 

yhdistelmän kerrotaan mahdollistavan erinomaiset hitsausnopeudet erilaisilla juuren 

ilmaraon arvoilla, syvemmät hitsautumissyvyydet ja pienemmän lämmöntuonnin, jonka 

ansiosta muutosvyöhyke on kapeampi ja muodonmuutokset vähäisempiä. PLT:n mukaan 
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heidän kehittämällä hybridiprosessilla kyetään hitsaamaan useimpia MIG/MAG-, plasma- ja 

laserhitsaukselle tyypillisiä sovelluksia. (Hybrid welding: An alternative to SAW 2007.) 

 

Edellä mainitussa artikkelissa verrataan hybridiä jauhekaarihitsaukseen kahdessa eri 

kokeessa. Ensimmäisessä kokeessa teräslevy liitettiin pienahitsillä teräsputkeen. Sekä levy 

että putki olivat seostamatonta AISI 1010-terästä. Putken ulkohalkaisija oli 44,45 mm, ja 

seinämänpaksuus 6,35 mm. Levynpaksuus oli myös 6,35 mm. Yritys, jolle kyseinen 

hitsauskoe tehtiin, oli erikoistunut levyjen ja putkien liittämiseen, kehittäen omaa 

jauhekaarihitsauksen osaamistaan 20 vuoden ajan. Kyseiseen pienahitsiin tarvittiin 

jauhekaarihitsauksella kaksi palkoa, yksi kummallekin puolelle. Plasma-MIG/MAG-

hybridihitsauksella kyseinen pienahitsi saatiin hitsattua yhdellä palolla, nopeudella 990 

mm/min. Hybridin hitsauspään nopeus oli noin 30 % suurempi verrattuna 

jauhekaarihitsaukseen. Prosessisyklin aika väheni 75 %, pääasiassa siksi, että hybridillä 

hitsaus onnistui yhdellä palolla yhdeltä puolelta. Näin ollen raskaita hitsattavia osia ei 

tarvinnut enää kääntää ympäri, toisin kuin jauhekaarihitsauksessa, jossa osat piti kääntää 

ympäri, jotta hitsin toinen palko saataisiin hitsattua. Ajansäästöä toi myös se, ettei 

hitsausjauhetta tarvinnut enää käyttää. Myös muodonmuutokset olivat vähäisempiä, kiitos 

pienemmän lämmöntuonnin. Hybridihitsaus paransi prosessin puhtautta, poistaen tarpeen 

hitsausjauheen käytölle. Hybridihitsi oli myös puhdas, hitsausroiskeiden ollessa vähäisiä. 

(Hybrid welding: An alternative to SAW 2007.) 

 

Toinen artikkelissa esitelty hitsauskoe tehtiin Welding Solutions, Inc. laboratoriossa. 

Hitsauskokeessa liitettiin kaksi teräslevyä päittäishitsillä. Levynpaksuus oli 12,7 mm, ja 

käytetty materiaali seostamatonta A36-terästä. Hitsauksessa käytettiin I-railoa, 2–3 mm 

ilmaraolla, jotta läpihitsattu hitsi saavutettaisiin yhdellä palolla. Lisäksi kokeessa käytettiin 

juuritukea. Hitsauskokeessa plasma-MIG/MAG-hybridi onnistui läpihitsaamaan levyt 

yhdellä palolla, nopeudella 1016 mm/min. Jauhekaarihitsauksella saatiin yhdellä palolla 

aikaiseksi osittain läpihitsattu hitsi. Hybridin hitsauspolttimen nopeus oli noin 50 % 

suurempi verrattuna jauhekaarihitsaukseen. Hitsauksen jälkeiset muodonmuutokset olivat 

vähäisiä pienemmästä lämmöntuonnista johtuen. Vähentyneen lämmöntuonnin seurauksena 

myös hybridihitsin muutosvyöhyke oli kapeampi verrattuna jauhekaarihitsauksen 

muutosvyöhykkeeseen. Kuten edeltävässä kokeessa, myös tässä hybridihitsi oli puhdas, ja 

hitsausroiskeet vähäisiä. (Hybrid welding: An alternative to SAW 2007.) 
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Artikkelin loppupäätelmissä todetaan, että näiden hitsauskokeiden perusteella plasma-

MIG/MAG-hybridihitsaus on osoittanut olevansa kelvollinen menetelmä korvaamaan 

jauhekaarihitsauksen sekä seostamattomien teräslevyjen että -putkien pienahitsauksessa, että 

seostamattomien teräslevyjen päittäishitsauksessa, levynpaksuuden ollessa 6,35–12,7 

millimetriä. Lisäksi osoitettiin, että hybridihitsaus kykenee tuottamaan läpihitsattuja hitsejä 

yhdeltä puolelta hitsattaessa. Samalla hitsin muoto, mitat ja metallurginen koostumus olivat 

hyviä. Hybriditeknologia vähensi kokonaistyömäärän tarvetta jopa 50 % 

jauhekaarihitsaukseen verrattuna. Kaikissa tapauksissa hitsauksen jälkeiset 

muodonmuutokset olivat hybridiprosessilla huomattavasti pienempiä kuin 

jauhekaariprosessilla, johtuen vähentyneestä lämmöntuonnista. (Hybrid welding: An 

alternative to SAW 2007.) 

 

Edellä mainittu SuperMIG® -laitteen hitsausnopeus yhden palon läpihitsaavassa 

päittäishitsauksessa, 1016 mm/min, on suurin, mitä käytetyistä aineistoista on löytynyt 

kyseiselle paksuusluokalle – noin 12 mm. Vuodelta 2020 olevassa videossa WeldObot 

esittelee, kuinka heidän jatkokehittämänsä SuperMIG® hitsaa samanlaista, 12,7 mm 

paksuista A36-terästä päittäishitsillä. Käytetty railo oli I-railo, 2 mm ilmaraolla. 

Hitsauksessa käytettiin kuparista juuritukea. Tällä kertaa hitsausnopeus oli 508 mm/min. 

(WeldObot 2020a.) 

 

Sama teräslaatu, sama liitosmuoto ja sama railomuoto, mutta nopeus oli uudemmassa 

kokeessa puolet pienempi, kuin vuonna 2007 tehdyssä. Huomattava ero herättää 

kysymyksiä. Onko vuoden 2020 kokeessa tarkoituksellisesti esitelty matalampaa 

hitsausnopeutta, vai onko itse hybridilaite muuttunut noiden 13 vuoden aikana 

suorituskyvyltään? Tarkkaa tietoa siitä, milloin PLT:n kehittämä SuperMIG® tuli 

ensimmäisen kerran julkisuuteen, ei ole. Wang et al. (2019) mainitsevat, että plasma-

MIG/MAG-hybridi esiteltiin ensimmäisen kerran vuona 2005, mutta he eivät erittele sitä, 

mihin laitteeseen he tarkalleen viittaavat. He käyttivät kuitenkin kokeessaan SuperMIG® -

laitetta, joten voi olla, että kyseisen laitteen juuret ulottuvat vuoteen 2005 saakka. Tällöin 

vuoden 2007 hitsauskokeissa käytetty PLT:n SuperMIG® olisi ollut vielä varsin nuori laite. 
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Skowronska et al. (2020) artikkelissa mainitaan heidän käyttämän SuperMIG® -laitteen 

valmistajaksi PLT. Tästä saa käsityksen, että heidän käyttämänsä SuperMIG® on 

vanhempaa PLT:n suunnittelua. Tämä huomio on mielenkiintoinen, lähinnä Skowronska et 

al. hitsauskokeiden hitsausnopeuksien kannalta. Heidän käyttämän S700MC-

suurlujuusteräksen levynpaksuus oli tosin 10 mm, eli hieman ohuempi kuin edellä mainitut 

kokeet 12,7 mm levyillä, mutta se on silti karkeasti samaa paksuusluokkaa. Lisäksi 

liitosmuoto oli sama – päittäisliitos. Toisaalta heidän käyttämä – kuvassa 15 esitelty – 

railomuoto oli hieman erilainen. Artikkelissa on kahden eri hitsauskokeen parametrit, ja 

hitsauskokeissa oli käytetty hitsausnopeuksia 750 mm/min ja 950 mm/min. Kyseiset 

nopeudet muistuttavat Welding Journal -lehden artikkelissa ”Hybrid welding: An alternative 

to SAW” (2007) esitellyn päittäisliitoksen hitsausnopeutta 1016 mm/min. (Skowronska et 

al. 2020.) 

 

Kuva 15. S700MC-suurlujuusteräksen hitsauskokeissa käytetty railomuoto (Skowronska et 

al. 2020) 

 

Tämä huomio tukisi ajatusta siitä, että PLT:n ja WeldObot:in valmistamilla SuperMIG® -

laitteilla olisi mahdollisesti eroa suorituskyvyssä, ainakin hitsausnopeuden suhteen. Sillä 

mikäli WeldObot:in jatkokehittämä SuperMIG® kykenisi myös noin 1000 mm/min 

hitsausnopeuksiin noin 12 mm paksuisilla levyillä, voisi olettaa yrityksen myös mainostavan 

sitä enemmän. 

 



29 

 

WeldObot:in hankkiessa SuperMIG® -teknologian maaliskuussa vuonna 2015, oli 

edeltäjäyritys PLT:n myymillä SuperMIG® -laitteilla noin 20 asiakasta maailmanlaajuisesti. 

Silti kyseisten hybridijärjestelmien katsottiin yhä olevan prototyyppivaiheessa. WeldObot 

otti työkseen laitteen jatkokehittämisen, ja kahden vuoden työn jälkeen päivitetty 

SuperMIG® palasi syyskuussa vuonna 2017 takaisin markkinoille. Siitä lähtien uudelleen 

suunnitellun laitteen käyttäjät ovat osoittaneet, että SuperMIG® voi jopa kaksinkertaistaa 

tuottavuuden. (WeldObot 2018; WeldObot 2021c.) 

 

Tiedotteessaan vuodelta 2018 WeldObot esittelee konkreettisen esimerkin SuperMIG® -

laitteen tuomasta tuottavuuden parantumisesta. Heisey Mechanical, Ltd. on eräs 

SuperMIG® -laitteen varhaisista käyttöönottajista Yhdysvalloissa. Yritys käyttää kyseistä 

hybridilaitetta ruostumattomien teräslevyjen jatkamiseen toisiinsa pitkittäisellä 

päittäishitsillä. Hitsauksen jälkeen levyt valssataan lopputuotteeksi, eli putkeksi. Alun perin 

kyseisessä tuotantovaiheessa käytettiin perinteistä MIG/MAG-hitsausta, jonka 

suoritusvaiheet on esitetty kuvassa 16. (WeldObot 2018.) 

 

Kuva 16. Perinteisen MIG/MAG-hitsauksen suoritusvaiheet (1 = railonvalmistus, 2 = 

pintapalon hitsaus, 3 = juuren avaus, 4 = juuripalon hitsaus) (mukaillen WeldObot 2018). 

 

Kuvassa 16 näkyvien suoritusvaiheiden 2 ja 3 välillä hitsattavat levyt piti kääntää ympäri 

toisen puolen hitsausta varten, joten käytännössä suoritusvaiheita oli kuitenkin viisi 

kappaletta. SuperMIG® -laitteen käyttöönotto vähensi suoritusvaiheiden määrän viidestä 

kahteen, poistamalla tarpeen railonvalmistukselle ja kaksipuoleiselle hitsaukselle. 

SuperMIG® -hitsauksen suoritusvaiheet on esitetty kuvassa 17. (WeldObot 2018.) 

 

Kuva 17. SuperMIG® -hitsauksen suoritusvaiheet (1 = levyjen asettaminen paikoilleen, 2 

= hitsaus) (mukaillen WeldObot 2018). 
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Siirtyminen perinteisestä MIG/MAG-hitsauksesta SuperMIG® -laitteen käyttämiseen 

kasvatti hitsauksen, ja ylipäänsä putkien valmistuksen tuottavuutta. Tuottavuuden kasvu 

johtui pääasiassa seuraavista syistä: 

- Suoritusvaiheiden lukumäärä pieneni siirryttäessä kaksipuolisesta hitsauksesta 

yksipuoliseen. 

- Lisäaineiden kulutus laski yli 50 % siirryttäessä SuperMIG® -hitsaukseen. 

- SuperMIG® -laitetta käyttämällä tarve railonvalmistukselle ja juuren avaamiselle 

poistui. 

- Hitsausnopeus kasvoi 120 % siirryttäessä käyttämään SuperMIG® -laitetta. 

Esimerkin lopussa mainitaan, että SuperMIG® -laitteen investointikustannusten 

takaisinmaksu saavutettiin viidessä kuukaudessa. Putken tuotantoprosessin vaiheet 

SuperMIG® -hitsauksesta valssaamiseen on esitetty kuvassa 18. (WeldObot 2018.) 

 

Kuva 18. Heisey Mechanical, Ltd. valmistamien putkien tuotantovaiheet (mukaillen 

WeldObot 2018). 

 

Verkkosivuillaan olevassa hitsausesimerkissään WeldObot kertoo 8 mm paksuisen HSLA-

teräksen (High-strength Low-alloy steel – Hienoraeteräs) päittäishitsauksen onnistuneen 

yhdellä palolla ja nopeudella 635 mm/min. Vertailun vuoksi Ikram et al. suosittavat 8 mm 

levyjen vaihtovirta-MAG-hitsaukseen nopeuksia 360–480 mm/min. Kuitenkin vaihtovirta-

MIG/MAG-hitsaus paksuille levyille (6–8 mm) on vielä varsin uutta, joten plasma-

MIG/MAG-hybridiä tulisikin vertailla enimmäkseen perinteisiin tasavirta-MIG/MAG-

prosesseihin, joiden arvoja löytyy edellä taulukosta 1. WeldObot mainitsee kuitenkin 

kyseisen esimerkin ohessa, että ohuemmilla levynpaksuuksilla on mahdollista saavuttaa 

vielä suurempia hitsausnopeuksia. Toisin sanoen, mikäli tasavirta-MAG saavuttaa 3 mm 

ainepaksuudella jopa nopeuden 630 mm/min, kuten taulukossa 1 on mainittu, ja SuperMIG® 

saavuttaa saman ainepaksuudella 8 mm, on tällöin SuperMIG® -laitteen mahdollista 
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saavuttaa alle 8 mm paksuuksilla nopeuksia, jotka ovat yli 635 mm/min. Näin ollen voidaan 

alustavasti arvioida, että SuperMIG® on aina 8 mm ainepaksuuteen saakka nopeampi, kuin 

tasavirta-MIG/MAG-prosessi. Tähän havaintoon voidaan vielä yhdistää se, että 

SuperMIG®, tai plasma-MIG/MAG-hybridiprosessi ylipäänsä, voi hitsata yhdellä palolla 

suurempia ainepaksuuksia kuin tasavirta-MIG/MAG, mikä taas luo nopeusetua kyseiselle 

hybridiprosessille. (Ikram et al. 2020; WeldObot 2021d.) 

 

WeldObot:illa on myös esimerkki 2 mm paksun teräslevyn hitsaamisesta. Oikeastaan 

kyseinen levynpaksuus on niin pieni, että voitaisiin puhua pellistä. Hitsauskokeessa kaksi 2 

mm paksua sinkittyä peltilevyä hitsattiin päällekkäisliitoksella käyttäen SuperMIG® -

laitetta. Hitsausnopeus oli 1524 mm/min. Kyseinen hitsi on esitetty kuvassa 19. (WeldObot 

2020b.) 

 

Kuva 19. Peltien päällekkäisliitoksen hitsi (mukaillen WeldObot 2020b). 

 

Hitsausnopeuksien vertailua varten karkeana vertailukohteena voisi toimia Lukkarin kirjasta 

2 mm paksun seostamattoman teräksen MAG-päittäishitsaus I-railolla: 830 mm/min. Toki 

liitosmuoto on eri, ja Lukkarin kirja jo melkein kaksi vuosikymmentä vanha, joten olisi hyvä 

löytää tuoreempaa dataa vertailua varten. (Lukkari 2002: s. 225.) 

 

WeldObot:in sivuilta löytyy myös toinen 2 mm paksuisten levyjen plasma-MIG/MAG-

hybridihitsausta käsittelevä esimerkki: kahden 50G/50G -pinnoitetun, sinkityn teräslevyn 

päällekkäisliitos pienahitsillä. Levyjen välissä oli 1,2 mm ilmarako, ja hitsausnopeus oli 

1651 mm/min. Kyseinen hitsi on esitetty kuvassa 20. (WeldObot 2021e.) 
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Kuva 20. Kuvassa näkyy kahden sinkityn teräslevyn SuperMIG® -laitteella pienahitsattu 

päällekkäisliitos. Perusaineen paksuus 2 mm. (mukaillen WeldObot 2021e). 

 

WeldObot:in mukaan edeltävässä esimerkissä SuperMIG® -laitteella saatiin aikaiseksi 

laadukkaita hitsejä autoteollisuuden käyttämiin sinkittyihin teräslaatuihin noin 

kaksinkertaisella nopeudella nykyisin käytössä oleviin hitsausprosesseihin verrattuna. 

WeldObot ei tosin tarkemmin määrittele, mitä nämä ”nykyisin käytössä olevat” 

vertailuprosessit ovat. WeldObot mainostaa, että tämän esimerkin kaltainen suorituskyky 

olisi hyödynnettävissä autoteollisuudessa, varsinkin kohteissa, joissa halutaan suurempia 
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hitsausnopeuksia (>889 mm/min). Valmistajan mukaan SuperMIG® kykenee 1524–2032 

mm/min hitsausnopeuksiin hitsattaessa sinkittyjä teräslaatuja 5060G ja 90G. Perusaineen 

paksuusaluetta kyseisille nopeuksille ei ole ilmoitettu, mutta oletettavasti se on myös 

muutaman millimetrin luokkaa. 5060G (sic), 90G sekä aiemmin mainittu 50G/50G ovat 

näemmä teräksen sinkkipinnoitteesta kertovia merkintöjä. (Bailey Metal Processing Limited 

2021; WeldObot 2021e.) 

 

Wang et al. taasen tutkivat artikkelissaan plasma-MIG/MAG-hybridihitsatun kehittyneen 

korkealujuusteräksen (AHSS – Advanced High-Strength Steel) väsymisominaisuuksia. 

Vertailukohteena toimi perinteinen MIG/MAG-prosessi. AHSS-teräksiä käytetään paljon 

muun muassa autoteollisuudessa, mutta johtuen AHSS-terästen suhteellisesti suuremmasta 

hiilipitoisuudesta, on niiden hitsaaminen perinteisellä MIG/MAG-prosessilla hankalampaa 

verrattuna tyypillisten seostamattomien terästen MIG/MAG-hitsaamiseen. Tämän takia 

heräsi tarve uudelle hitsausmenetelmälle, jolla voitaisiin hitsata AHSS-teräksiä 

tehokkaammin, ja ilman esi-/jälkilämmitystä. (Wang et al. 2019.) 

 

Laser-kaari-hybridihitsaukseen verrattuna plasma-MIG/MAG-hybridin etuja ovat 

halvemmat kustannukset ja väljemmät vaatimukset liitostoleransseille, mikä tarkoittaa 

esimerkiksi hitsausprosessin parempaa kykyä saada liitoksen ilmarako hitsattua ja täytettyä 

luotettavasti. Perinteiseen MIG/MAG-prosessiin verrattuna, plasma-MIG/MAG-hybridin 

etuja ovat syvempi hitsautumissyvyys, suurempi hitsausnopeus ja pienemmät 

muodonmuutokset. (Wang et al. 2019.) 

 

Kokeissaan Wang et al. käyttivät 12 mm paksua Q500D AHSS-terästä. MIG/MAG-

prosessin suuresta lämmöntuonnista ja hitaasta hitsausnopeudesta johtuen tarvittiin railon 

täyttämiseen kolme palkoa, siinä missä plasma-MIG/MAG onnistui samaan yhdellä palolla. 

MIG/MAG-prosessin hitsausnopeus oli 300 mm/min, ja plasma-MIG/MAG-hybridin 600 

mm/min. Kokeessa käytetty hybridi oli WeldObot:in valmistama SuperMIG®. 

Hitsauskokeiden poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 21. (Wang et al. 2019.) 



34 

 

 

Kuva 21. Q500D AHSS-teräksen hitsauskokeiden poikkileikkaukset, MIG/MAG (a) ja 

plasma-MIG/MAG-hybridi (b) (mukaillen Wang et al. 2019). 

 

Kuvasta 21 nähdään sekä kuvun että juurikuvun olevan korkeamman MIG/MAG-hitsillä. 

Lisäksi plasma-MIG/MAG-hitsin rajaviiva on juohevampi sekä hitsin pinnan että juuren 

puolella. Kokeet ovat osoittaneet, että väsymissärö tapahtuu hitsin juuren puolen 

rajaviivalla. Lisäksi tiedetään, että särö ilmaantuu helpommin alueelle, jossa on suuri 

jännityskonsentraatio. Siksi kupujen korkeuksien pienentyminen kasvattaa hitsin kestoikää. 

Sama vaikutus on myös tasaisemmalla hitsin rajaviivalla. Kokeissa huomattiin, että plasma-

MIG/MAG-hybridin hitsin väsymiskestoikä voi kasvaa 62,7 % verrattuna MIG/MAG-

hitsiin. (Wang et al. 2019.) 

 

Guo et al. tutkivat artikkelissaan 5083-alumiinin plasma-MIG-hybridihitsausta. 

Kirjallisuuskatsausosiossaan Guo et al. mainitsevat koaksiaalisen plasma-MIG-

hybridipolttimen heikkoudeksi monimutkaisen rakenteen. Tämä polttimen monimutkainen 

rakenne rajoittaa plasmakaaren kuroutuskapasiteettia. Lisäksi plasma- ja MIG-kaaren 

koaksiaalinen yhdistäminen vaikuttaa suuresti sulapisaroiden siirtymisen stabiliteettiin. 

Koaksiaaliseen polttimeen verrattuna, elektrodien erottaminen toisistaan tekee 

paraksiaalisen polttimen plasma- ja MIG-kaarien vuorovaikutuksesta yksinkertaisemman. 

Tämän seurauksena plasmasuutin on pienempi, ja lisäksi täten plasmakaari on kuroutetumpi. 

Vastaavasti tämä stabiloi sulapisaroiden siirtymistä. (Guo et al. 2018.) 

 

Hitsauskokeissaan Guo et al. tutkivat tärkeimpien hitsausarvojen – hitsausnopeus, 

hitsausvirta, plasmakaasun virtausnopeus – vaikutusta hitsin muodostumiseen 5083-

alumiinin paraksiaalisessa plasma-MIG-hybridihitsauksessa. Lisäksi Guo et al. tutkivat 



35 

 

tyypillisten hitsausolosuhteiden alla tehdyn hitsin mikrorakennetta ja mekaanisia 

ominaisuuksia. (Guo et al. 2018.) 

 

Kokeissaan Guo et al. käyttivät perusaineena 6 mm paksua kuumavalssattua 5083-alumiinia. 

Levyt leikattiin valssaussuunnan mukaisesti 300 * 125 mm kokoisiksi koekappaleiksi. 

Kaikki koekappaleet puhdistettiin ennen hitsausta huolellisesti sekä mekaanisia- että 

kemiallisia keinoja käyttäen hapettumiskerroksen poistamiseksi. Hitsauskokeet suoritettiin 

käyttäen SuperMIG® -hybridihitsauslaitetta. Laitteen valmistajaksi on ilmoitettu PLT, joten 

kyseessä vaikuttaa olevan vanhempi versio SuperMIG® -laitteesta. (Guo et al. 2018.) 

 

5083-alumiinin plasma-MIG-hybridihitsauskokeissa tutkittiin ensin prosessiparametrien 

vaikutusta hitsin muodostumiseen hitsaamalla palkoja levyn päälle ilman railoa. 

Hitsauskokeiden toiseen osaan valittiin edeltä ensimmäisestä osasta sopivimmat parametrit, 

joilla läpihitsattiin ilmaraoton I-railo päittäisliitoksena. Lopuksi tarkasteltiin sekä kyseisen 

päittäisliitoksen hitsin mikrorakennetta että sen mekaanisia ominaisuuksia. (Guo et al. 

2018.) 

 

Prosessiparametrien vaikutus hitsin poikkileikkausmuotoon – kuten hitsautumissyvyyteen ja 

hitsin leveyteen – on esitetty kuvissa 22–25. Guo et al. toteavat prosessiparametrien 

vaikutuksesta seuraavaa:   
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Kuva 22. Hitsausnopeuden vaikutus hitsin poikkileikkausmuotoon. Perusaine on 6 mm 

paksu 5083-alumiini. (Penetration depth = hitsautumissyvyys, Welding speed = 

hitsausnopeus, Weld width = hitsin leveys) (mukaillen Guo et al. 2018.) 

 

Kuten kuvasta 22 näkyy, hitsautumissyvyys ja hitsin leveys pienenivät asteittain 

hitsausnopeuden kasvaessa. Hitsausnopeuden kasvattaminen johti hitsauksen 

lämmöntuonnin pienenemiseen ja heikensi hitsauksen esilämmittävää vaikutusta. Nopeuden 

kasvulla oli heikentävä vaikutus myös plasmakaaren avaimenreikäilmiöön. Näiden kolmen 

seikan takia hitsautumissyvyys pieneni. Lisäksi hitsausenergia ja tuotetun hitsiaineen määrä 

pienenivät, joten hitsin leveys pieneni hitsausnopeuden kasvaessa. (Guo et al. 2018.) 
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Kuva 23. MIG-virran vaikutus hitsin poikkileikkausmuotoon. Perusaine on 6 mm paksu 

5083-alumiini. (Penetration depth = hitsautumissyvyys, MIG current = MIG-virta, Weld 

width = hitsin leveys) (mukaillen Guo et al. 2018.) 

 

MIG-virran nostaminen kasvatti hitsautumissyvyyttä ja hitsin leveyttä, kuten kuva 23 

osoittaa. Virran kasvaessa myös MIG-kaaren voima kasvoi, minkä seurauksena 

sulapisaroiden siirtyminen kiihtyi. Tästä johtuen MIG-kaaren lämmönlähde siirtyi alaspäin, 

ja hitsiainetta siirtyi enemmän hitsisulaan. Nämä kaksi ilmiötä olivat selittävinä tekijöinä 

havaituille MIG-virran nostamisesta aiheutuneille vaikutuksille. Läpihitsautuminen tapahtui 

MIG-virran ollessa yli 240 A. (Guo et al. 2018.) 
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Kuva 24. Plasmavirran vaikutus hitsin poikkileikkausmuotoon. Perusaine on 6 mm paksu 

5083-alumiini. (Penetration depth = hitsautumissyvyys, Plasma current = plasmavirta, 

Weld width = hitsin leveys) (mukaillen Guo et al. 2018.) 

 

Kuva 24 näyttää plasmavirran vaikutuksen hitsin muodostumiseen. Plasmavirran kasvaessa 

hitsautumissyvyys ja hitsin leveys osoittivat epäjohdonmukaisuutta; plasmavirtaa 

nostettaessa hitsautumissyvyys suureni asteittain, mutta hitsin leveydessä ei tapahtunut 

selvää muutosta. Pääasiallinen syy plasmavirran nostamisesta aiheutuneeseen 

hitsaussyvyyden kasvamiseen oli se, että plasmakaari pysyi paremmin kuroutuneena, jolloin 

se kykeni tunkeutumaan syvemmälle perusaineeseen. Läpihitsi kyettiin saavuttamaan 

plasmavirran ollessa yli 110 A. (Guo et al. 2018.) 
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Kuva 25. Plasmakaasun virtausnopeuden vaikutus hitsin poikkileikkausmuotoon. 

Perusaine on 6 mm paksu 5083-alumiini. (Penetration depth = hitsautumissyvyys, Plasma 

gas floe (sic) rate = plasmakaasun virtausnopeus, Weld width = hitsin leveys) (mukaillen 

Guo et al. 2018.) 

 

Viimeisenä parametrina oli kuvassa 25 näkyvä plasmakaasun virtausnopeus, jonka 

suurentaminen alkuun kasvatti hitsautumissyvyyttä. Virtausnopeuden ylittäessä arvon 5 

l/min, kääntyi vaikutus päinvastaiseksi ja hitsautumissyvyys alkoi pienenemään 

kasvatettaessa virtausnopeutta kyseisen arvon yli. Guo et al. toteavatkin, että plasmakaasun 

virtausnopeus on myös tärkeä parametri kontrolloitaessa plasmakaaren läpäisevyyttä. 

Plasmakaaren avaimenreikävaikutusta voitiin kasvattaa suurentamalla plasmakaasun 

virtausnopeutta, mutta virtausnopeuden kasvaessa liian suureksi, syntyi hitsisulaan 

pyörrealue, joka vei paljon hitsausenergiaa ja -lämpöä pois. Tämän seurauksena 

hitsautumissyvyys pieneni. (Guo et al. 2018.) 
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Kuten kuvat 22–25 osoittivat, hitsausnopeus ja MIG-virta vaikuttivat sekä 

hitsautumissyvyyteen että hitsin leveyteen, kun taas plasmavirta ja plasmakaasun 

virtausnopeus vaikuttivat lähinnä hitsautumissyvyyteen. (Guo et al. 2018.) 

 

Hitsauskokeiden toisen osan ilmaraottoman I-railon hitsauksessa käytetyt parametrit on 

esitetty jäljempänä taulukossa 4. Kyseisen hitsin poikkileikkaus on esitetty kuvassa 26. 

 

Kuva 26. Plasma-MIG-hybridihitsin poikkileikkaus, levynpaksuus 6 mm ja 

railogeometriana ilmaraoton I-railo. Perusaineena 5083-alumiini. (mukaillen Guo et al. 

2018.) 

 

Guo et al. toteavat kuvan 26 hitsin poikkileikkauksen osoittavan täydellistä symmetrisyyttä 

ja ilmeisiä hybridihitsin ominaispiirteitä. Pieniä huokosia on jakautunut hitsin yläosaan. 

Plasma-MIG-hybridihitsauksen aikana hitsiaineen yläosaa lämmittivät sekä plasma- että 

MIG-kaari, joten lämmöntuonti sinne oli suurta. Samalla alaosaan vaikutti pääasiassa vain 

plasmakaari, jolloin alaosaan kohdistunut lämmöntuonti oli yläosaa pienempi. Suuremman 

lämmöntuonnin takia yläosa jäähtyi hitaammin ja oli pidempään korkeiden lämpötilojen 

vaikutuksen alaisena. Tästä johtuen hitsiaineen ylä- ja alaosien mikrorakenteissa on 

havaittavissa eroavaisuuksia. (Guo et al. 2018.) 
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Kuvan 26 hybridihitsin mekaanisia ominaisuuksia tutkittiin veto- ja taivutuskokeilla. 

Kokeissaan Guo et al. huomasivat hitsin murtuneen muutosvyöhykkeellä. Hitsin 

vetomurtolujuudeksi mitattiin 274 MPa, mikä on noin 85,63 % perusaineen vastaavasta 

arvosta. Murtovenymän arvoksi hitsille mitattiin 12,42 %, sen ollessa noin 95 % perusaineen 

murtovenymän arvosta. Taivutuskokeissa hitsi osoitti hyvää taivutuskestävyyttä, sillä siihen 

ei tullut säröjä kokeen aikana. Takaisinjoustokulmaksi mitattiin noin 30°. (Guo et al. 2018.) 

 

4.3 Hybridihitsaukseen liittyvät parametrit 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuudesta löytyneitä plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksen 

polttimien kohdistukseen, prosessille sopiviin railomuotoihin ja muihin suoritusarvoihin 

liittyviä parametreja. 

 

4.3.1 Polttimien kohdistus 

Koaksiaalisessa polttimessa plasma- ja MIG/MAG-prosessit ovat niin sanotusti sisäkkäin ja 

kohtisuorassa työkappaleen pintaa vasten, jolloin käytännössä ainoaksi 

kohdistusparametriksi jää suutinetäisyys. Artikkelissaan Ono et al. kertovat kehittämänsä 

plasma-MIG-laitteen suutinetäisyydeksi kokeissaan 30 mm hybridiprosessilla hitsattaessa. 

Heidän kehittämällään laitteella voi nimittäin hitsata myös pulssi-MIG-prosessilla, mikäli 

plasman virta asetetaan nollaksi. Tällöin suutinetäisyys oli 15 mm. Kuparin ja teräksen 

eripariliitoksen plasma-MIG-hybridihitsausta tutkiessaan Asai et al. käyttivät samankaltaista 

järjestelmää kuin Ono et al., heidän kokeissaan suutinetäisyyden ollessa 8 mm. Tulosten 

mukaan myös 10 mm oli toimiva suutinetäisyys heidän kokeitaan varten. Yleinen huomio 

oli, että suuttimen kohdistussijainnilla ja etäisyydellä oli suuri merkitys kyseisen 

eripariliitoksen onnistumiseksi. (Asai et al. 2012; Ono et al. 2009.) 

 

Ainoastaan yksi artikkeli, jossa käytettiin paraksiaalista poltinta, ei käyttänyt WeldObot:in 

SuperMIG® -laitetta. Lisäksi näyttää siltä, että WeldObot ei halua SuperMIG® -laitteen 

polttimien kohdistusparametreja julkisuuteen, sillä niitä ei yhtiön verkkosivuilta löydy, eikä 

niitä ole myöskään artikkeleissa sen kummemmin mainittu. Toisaalta kyseisten parametrien 

pois tai mittaamatta jättäminen on ymmärrettävää, jos koe kerran tehdään markkinoilla 

olevaa valmista laitetta käyttäen. Tosin Wang et al. (2019) tekemästä artikkelista löytyy 

maininta, jonka mukaan SuperMIG® -laitteen valokaarien välinen etäisyys olisi 4 mm. 
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SuperMIG® -laitteen polttimien kohdistusparametrien puuttuessa, jää jäljelle ainoastaan van 

Anh et al. tekemä tutkimus, jossa he rakensivat itse paraksiaalista poltinta käyttävän plasma-

MIG-hybridin. Kyseinen poltin kohdistusparametreineen on esitelty kuvassa 27. 

 

 

 

Kuva 27. Plasma-MIG-hybridin paraksiaalisen polttimen kohdistusparametrit (mukaillen 

van Anh et al. 2017). 

 

Kuvasta 27 näkyy, kuinka van Anh et al. rakentamassa paraksiaalisessa polttimessa MIG-

poltin on 10 asteen työntävässä kulmassa, suutinetäisyyden ollessa 20 mm. Plasmasuuttimen 

etäisyys on 5 mm, ja polttimien välinen etäisyys 20 mm. (van Anh et al. 2017.) 

 

4.3.2 Railomuodot 

Plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksen vähentämä tarve railonvalmistukselle näkyy 

konkreettisesti käytettävistä railomuodoista. Yhdellä palolla hitsattaessa I-railoa voidaan 

käyttää kokeiden perusteella aina noin 13 mm levynpaksuuteen saakka. Ohuempien levyjen 

I-railolla hitsaamisesta on WeldObot:in tiedotteessa (2018) esimerkki. Siinä missä 

SuperMIG® kykeni hitsaamaan 6,35 mm paksuja A36-teräslevyjä päittäishitsillä ilman 

valmisteluja, eli I-railolla, perinteinen MIG/MAG-prosessi vaati V-railon 30° railokulmalla. 

Kyseisen hitsauskokeen poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 28. Van Anh et al. tekivät 

rakentamallaan plasma-MIG-hybridillä hitsauskokeita 12 mm paksuisille SS400-

teräslevyille. Hybridihitsi onnistui I-railolla, 2 mm ilmarakoa käyttäen. Heidän plasma-

MIG-hybridihitsin poikkileikkaus on esitetty kuvassa 29. (Hybrid welding: An alternative to 

SAW 2007; van Anh et al. 2017; WeldObot 2018; WeldObot 2020a.) 
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Kuva 28. Hitsien poikkileikkaukset 6,35 mm paksujen levyjen päittäisliitoksissa. 

Vasemmalla on SuperMIG® -hybridiprosessin hitsi hitsattuna I-railoon, oikealla 

perinteisen MIG/MAG-prosessin hitsi hitsattuna V-railoon. (Weld = hitsi, HAZ; Heat 

affected zone = muutosvyöhyke) (mukaillen WeldObot 2018.) 

 

 

Kuva 29. Plasma-MIG-hybridihitsin poikkileikkaus, levynpaksuus 12 mm ja 

railogeometriana I-railo 2 mm ilmaraolla (van Anh et al. 2017). 

 

Kokeissa varsin usein nähty arvo 12,7 mm johtuu Yhdysvalloissa käytettävästä 

yksikköjärjestelmästä; 12,7 mm on puoli tuumaa. Käytännön kannalta se voidaan pyöristää 

13 millimetriin, ja WeldObot mainitseekin sivuillaan, että SuperMIG® voi jopa kokonaan 

poistaa tarpeen railonvalmistukselle alle 15 mm levynpaksuuksilla. Samalla mainitaan, että 

yli 15 mm levynpaksuuksille SuperMIG® voi vähentää railonvalmistuksen tarvetta. 

(WeldObot 2021a.) 
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Esimerkiksi täyden tuuman, eli 25,4 mm paksun A36-teräslevyn hitsaaminen onnistui X-

railolla, jossa käytettiin 30° railokulmaa. Tällöin SuperMIG® -laitteella tarvittiin yksi palko 

per puoli. Vastaavasti perinteisellä MIG/MAG-prosessilla tarvittiin X-railolle 50° 

railokulma, ja kaksi palkoa per puoli. Kyseisen 25,4 mm levyn hitsien poikkileikkaukset on 

esitetty kuvassa 30. (WeldObot 2018.) 

 

Kuva 30. Hitsien poikkileikkaukset 25,4 mm paksujen levyjen päittäisliitoksissa. 

Vasemmalla puolella SuperMIG®, oikealla perinteinen MIG/MAG-prosessi. Molemmissa 

hitseissä käytettiin X-railoa. Railokulma oli 30° SuperMIG® -hybridihitsille, ja 50° 

perinteiselle MIG/MAG-hitsille. (WeldObot 2018.) 

 

Plasma-MIG/MAG-hybridin kanssa voidaan myös käyttää erinäisiä osaviistettyjä V-railoja, 

vaikka levynpaksuus olisi I-railon käyttöalueen sisällä, kuten aikaisemmin on esitelty 

kuvassa 15. Skowronska et al. (2020) eivät tosin selitä, miksi käyttivät kyseistä railomuotoa 

– osaviistetty V-railo 6 mm juuripinnalla, 1,2/1,6 mm ilmaraolla ja 30° railokulmalla – 

hitsatessaan 10 mm paksuisia S700MC-suurlujuusteräksiä. Hitsaus onnistui yhdellä palolla, 

ja heidän plasma-MAG-hybridihitsin poikkileikkaus on esitetty kuvassa 31. 
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Kuva 31. S700MC-suurlujuusteräksen plasma-MAG hybridihitsin poikkileikkaus. 

Levynpaksuus 10 mm, railona osaviistetty V-railo 6 mm juuripinnalla, 1,2/1,6 mm 

ilmaraolla ja 30° railokulmalla (Weld = hitsi, HAZ; Heat affected zone = muutosvyöhyke, 

Base material = perusaine) (mukaillen Skowronska et al. 2020). 

 

Hitsauskokeissaan Wang et al. (2019) käyttivät myös osaviistettyä V-railoa hitsatessaan 12 

mm paksua Q500D AHSS-terästä. Perinteiselle MIG/MAG-prosessille railokulma oli 60° ja 

plasma-MIG/MAG-hybridille – SuperMIG® – railokulma oli 30°. Molemmille prosesseille 

juuripinnan korkeus ja juuren ilmarako olivat samat, kuten kuva 32 osoittaa. (Wang et al. 

2019.) 
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Kuva 32. Q500D AHSS-teräksen hitsauskokeissa käytetyt railomuodot, yllä perinteinen 

MIG/MAG ja alla plasma-MIG/MAG-hybridi (mukaillen Wang et al. 2019). 

 

4.3.3 Hitsausarvot 

Tähän lukuun on kerätty aineistoista plasma-MIG/MAG-hybridihitsauskokeissa käytettyjä 

hitsausarvoja. Liitosmuoto on päittäisliitos, ellei toisin mainita. Kaikista aineistoista ei löydy 

kaikkia arvoja, joten taulukkojen rakenteet ja sisältö voivat vaihdella. Hitsausarvot on 

taulukoitu lähteittäin seuraavasti: 

- Hybrid welding: An alternative to SAW (2007): Taulukko 2 

- van Anh et al. (2017): Taulukko 3 

- Guo et al. (2018): Taulukko 4 

- Wang et al. (2019): Taulukko 5 

- Skowronska et al. (2020): Taulukko 6. 

Aineistojen perusteella vaikuttaa siltä, että SuperMIG® -hybridilaitteessa on yhteinen 

suojakaasu sekä plasma- että MIG/MAG-prosessille. Tämä näkyy siinä, että aineistoissa on 

ilmoitettu vain yksi yhteinen suojakaasu kokeille, jotka on hitsattu käyttäen SuperMIG® -

laitetta. Tätä havaintoa vahvistaa kuva 9, jossa on esitelty periaatteellinen kuva SuperMIG® 

-laitteen hitsauspolttimesta. Kuvaan 9 on numerolla 5 merkitty yhteinen suojakaasusuutin. 

Tästä johtuen on SuperMIG® -taulukoissa ilmoitettu vain yksi suojakaasu. Tämä tulee ottaa 

huomioon luettaessa alla olevia SuperMIG® -taulukoita. 
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Taulukko 2. SuperMIG® -hitsausarvoja (mukaillen Hybrid welding: An alternative to SAW 

2007). 

Koe Pienahitsi Päittäishitsi 

Perusaine AISI 1010-teräs A36-teräs 

Perusaineen levynpaksuus [mm] 6,35 12,7 

Langansyöttönopeus [m/mm] 17,3 20,3 

Hitsausnopeus [mm/min] 990 1016 

Hitsausvirta (Plasma) [A] 180 200 

Kaarijännite (MAG) [V] 18 27 

Plasmakaasu Ar Ar 

Plasmakaasun virtausnopeus 

[l/min] 

3,2 3,2 

Suojakaasu 60 % Ar + 40 % CO2 80 % Ar + 20 % CO2 

Suojakaasun virtausnopeus 

[l/min] 

12 12 

 

Taulukko 3. Plasma-MIG-hybridin hitsausarvoja (mukaillen van Anh et al. 2017). 

Perusaine SS400-teräs 

Perusaineen levynpaksuus [mm] 12 

Langansyöttönopeus [m/min] 5,9 

Hitsausnopeus [mm/min] 18 

Hitsausvirta (Plasma) [A] 180 

Hitsausvirta (MIG) [A] 160 

Kaarijännite (MIG) [V] 21 

Plasmakaasu 90 % Ar + 10 % H2 

Plasmakaasun virtausnopeus [l/min] 2 

Plasma-suojakaasu Ar 

Plasma-suojakaasun virtausnopeus [l/min] 7,5 

MIG-suojakaasu Ar 

MIG-suojakaasun virtausnopeus [l/min] 15 

Juurikaasu Ar 

Juurikaasun virtausnopeus [l/min] 10 
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Taulukko 4. SuperMIG® -hitsausarvoja (mukaillen Guo et al. 2018). 

Perusaine 5083-alumiini 

Perusaineen levynpaksuus [mm] 6 

Hitsausnopeus [mm/min] 1000 

Hitsausvirta (Plasma) [A] 90 

Hitsausvirta (MIG) [A] 220 

Plasmakaasun virtausnopeus [l/min] 3,5 

 

Taulukko 5. SuperMIG® -hitsausarvoja (mukaillen Wang et al. 2019). 

Perusaine Q500D AHSS-teräs 

Perusaineen levynpaksuus [mm] 12 

Hitsausnopeus [mm/min] 600 

Hitsausvirta (Plasma) [A] 270 

Hitsausvirta (MAG) [A] 430 

Kaarijännite (MAG) [V] 28 

Plasmakaasu Ar 

Plasmakaasun virtausnopeus [l/min] 6 

Suojakaasu 80 % Ar + 20 % CO2 

Suojakaasun virtausnopeus [l/min] 15 
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Taulukko 6. SuperMIG® -hitsausarvoja (mukaillen Skowronska et al. 2020). 

Koe A B 

Perusaine S700MC-teräs S700MC-teräs 

Perusaineen levynpaksuus [mm] 10 10 

Hitsausnopeus [mm/min] 750 950 

Hitsausvirta (Plasma) [A] 335,4 332,4 

Kaarijännite (Plasma) [V] 23,4 23,9 

Hitsausvirta (MAG) [A] 360,6 390,7 

Kaarijännite (MAG) [V] 31,8 33,6 

Plasmakaasu Ar Ar 

Plasmakaasun virtausnopeus 

[l/min] 

22 22 

Suojakaasu 82 % Ar + 18 % CO2 82 % Ar + 18 % CO2 

Suojakaasun virtausnopeus 

[l/min] 

22 22 
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5 HITSAUSKOKEET 

 

 

LUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratorion henkilökunnan toimesta tehtiin hitsauskokeita 

tämän opinnäytetyön kokeellista tutkimusta varten, ja tässä luvussa esitellään koejärjestelyt 

ja tulokset. 

 

5.1 Kokeen tausta 

Eräs tutkimuskysymyksistä kysyi, että voisiko 12 mm paksuja rakenneteräslevyjä hitsata 

yhdellä palolla käyttäen plasma-MIG/MAG-hybridiä, tai voisiko kyseisten levyjen 

hitsaamisen tuottavuutta ylipäänsä parantaa kyseisellä hybridiprosessilla. Saadaksemme 

lisätietoa asiaan, hitsauslaboratoriossa tehtiin hitsauskoesarja, joissa verrattiin niin 

perinteistä MAG-hitsausta, yhdistettyä plasma- ja MAG-hitsausta kuin plasma-MAG-

hybridiä keskenään. 

 

Hitsauskoesarja tehtiin kahdessa osassa, ensimmäisen sisältäessä kolme, ja toisen kaksi 

koetta. Yhteensä hitsauskokeita tehtiin viisi kappaletta, ja niille annettiin K-lyhenteet 

seuraavasti tunnistamista varten: 

- Koe 1: MAG-hitsaus (K1) 

- Koe 2: Plasma- ja MAG-hitsaus erillisinä palkoina (K2) 

- Koe 3: Plasma-MAG-hybridihitsaus (K3) 

- Koe 4: Plasma- ja MAG-hitsaus erillisinä palkoina (K4) 

- Koe 5: Plasma-MAG-hybridihitsaus (K5) 

Hitsauskokeet on numeroitu kronologisessa järjestyksessä. Näitä niin kutsuttuja K-

lyhenteitä tullaan käyttämään jatkossa viitattaessa eri hitsauskokeisiin. 

 

5.2 Koelaitteisto 

MAG-hitsaus (K1) suoritettiin robotisoituna, robottina toimi Motoman EA1900N ja 

hitsauslaitteena Kemppi A7. Hitsaus suoritettiin keraamista juuritukea vasten, ja kyseinen 

hitsaustapahtuma on esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33. MAG-hitsaus käynnissä (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

Plasma- ja MAG-hitsaus erillisinä palkoina (K2 ja K4) tehtiin käyttämällä PEMA 4x4 

hitsaustornia, jonka puomiin hitsauspolttimet kiinnitettiin. Ensin hitsattiin kuvassa 34 

näkyvä plasmapalko käyttäen UCAR 404 plasmahitsauslaitetta. Kuva 34 on kokeesta K2. 

MAG-palko hitsattiin plasmapalon päälle Kempin FastMIG Pulse 450 – laitteella. 
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Kuva 34. Plasmapalko ennen MAG-palon hitsaamista (K2) (kuva: LUT hitsaustekniikan 

laboratorio). 

 

Plasma-MAG-hybridikokeita (K3 ja K5) varten kokeissa K2 ja K4 käytetyt plasma- ja 

MAG-laitteet yhdistettiin. Hitsauspolttimien kuljettamiseen käytettiin myös näissä kokeissa 

PEMA 4x4 hitsaustornia. 

 

5.3 Hitsauskokeisiin liittyvät lähtötiedot 

Tässä luvussa esitellään hitsauskokeissa käytettävä perusaine ja hitsausaineet. Lisäksi 

listataan hitsauskokeiden parametrit. 
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5.3.1 Perusaine ja hitsausaineet 

Perusaine tarkoittaa hitsattavaa materiaalia. Hitsausaine on yleisnimitys hitsauksessa 

käytettäville lisä- ja apuaineille. Lisäaine taasen on hitsauksessa käytettävän hitsauslangan, 

hitsauspuikon tai muun vastaavan yleisnimitys. Apuaineilla viitataan esimerkiksi 

suojakaasuihin tai hitsausjauheisiin. (Lukkari 2002: s. 24, 27.) 

 

Hitsauskokeissa käytettiin hitsattavana perusaineena SSAB Multisteel® SN -sarjan 

S355K2+N -lajin kuumavalssattua rakenneterästä, jonka nimellinen koostumus on esitetty 

taulukossa 7. Koekappaleiden mitat olivat 150 * 350 * 12 mm, ja niitä valmisteltiin kaksi 

kappaletta jokaista hitsauskoetta varten. Koekappaleet silloitettiin MAG-hitsauksella. 

 

Taulukko 7. SSAB Multisteel® SN -teräksen kemiallinen koostumus (SSAB 2021). 

C [max %] Si [max %] Mn [max %] 

0,18 0,50 1,60 

P [max %] S [max %] Nb [max %] 

0,020 0,010 0,05 

 

Eri hitsauskokeissa käytetyt hitsauslangat ja kaasut on esitetty alla taulukossa 8. Taulukon 

lyhenne SK tarkoittaa suojakaasua. Hitsauskokeissa käytettyjen kaasujen koostumukset on 

esitelty taulukossa 9. 

 

Taulukko 8. Hitsauskokeiden hitsausaineet. 

Koe MAG-SK MAG-lisäaine Plasmakaasu Plasma-SK 

K1 Mison® 8 Elgamatic 100 (Ø1,0)   

K2 Mison® 18 Elgamatic 100 (Ø1,0) Varigon® H5 Ar 

K3 Mison® 18 Elgamatic 100 (Ø1,0) Varigon® H5 Ar 

K4 Mison® 18 Elgamatic 100 (Ø1,0) Varigon® H5 Ar 

K5 Mison® 18 Elgacore MXA 100XP (Ø1,2) Varigon® H5 Ar 
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Taulukko 9. Kaasujen koostumukset. 

Kaasu Koostumus 

Mison® 8 Ar + 8 % CO2 + 0,03 % NO 

Mison® 18 82 % Ar + 18 % CO2 + 0,03 % NO 

Varigon® H5 95 % Ar + 5 % H2 

 

 

5.3.2 Hitsauskoeparametrit 

Hitsauskokeiden railogeometriat on esitelty taulukossa 10. Kaikki viisi koetta suoritettiin 

käyttämällä osaviistettyä V-railoa, jonka railopinnat tehtiin levyihin koneistamalla. Lisäksi 

kokeessa K1 käytettiin keraamista juuritukea, jonka tehtävänä oli tukea pohjapalkoa. 

 

Taulukko 10. Hitsauskokeiden railogeometriat. 

Koe Railokulma [°] Juuripinnan korkeus [mm] Ilmarako [mm] 

K1 60 1,0 1,5 

K2 60 5,0 0 

K3 60 5,0 0 

K4 60 5,0 0 

K5 60 5,0 0 

 

Jokaisen kokeen hitsausarvot on esitelty erikseen seuraavissa taulukoissa: 

- K1: Taulukko 11 

- K2: Taulukko 12 

- K3: Taulukko 13 

- K4: Taulukko 14 

- K5: Taulukko 15. 

 

K1 

Hitsauskoe K1 hitsattiin neljällä MAG-palolla, kuvan 35 osoittamassa järjestyksessä. MAG-

suojakaasun virtausnopeus oli 14 l/min jokaisella palolla. 
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Taulukko 11. Kokeen K1 hitsausarvot. 

Palko Langan-

syöttö 

[m/min] 

Hitsaus-

nopeus 

[mm/s] 

Kuljetus-

kulma 

[⁰] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Hitsaus-

virta 

[A] 

Kaari-

jännite 

[V] 

Lämmön-

tuonti 

[kJ/mm] 

1 10,6 6 2 18 226 25,2 0,76 

2 11,4 6 10 18 223 26,3 0,78 

3 11,4 6 10 18 218 27,0 0,78 

4 11,4 6 10 18 222 27,3 0,81 

 

 

Kuva 35. Hitsauskokeen K1 palkojen hitsausjärjestys (kuva: LUT hitsaustekniikan 

laboratorio). 

 

K2 

Hitsauskoe K2 hitsattiin kahdella palolla, joista ensimmäinen (palko 1) hitsattiin 

plasmahitsauksella, ja toinen (palko 2) MAG-hitsauksella kuvan 36 osoittamalla tavalla. 

Myös kokeiden K3, K4 ja K5 palkojen numerointi noudattaa kuvan 36 käytäntöä. 

Plasmakaasun virtausnopeus oli 4 l/min, plasma-suojakaasun 10 l/min ja MAG-suojakaasun 

15 l/min. 

 

Taulukko 12. Kokeen K2 hitsausarvot. Palko nro 1 on hitsattu plasma-, ja palko nro 2 MAG-

prosessilla. 

Palko Langan-

syöttö 

[m/min] 

Hitsaus-

nopeus 

[mm/s] 

Kuljetus-

kulma 

[⁰] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Hitsaus-

virta 

[A] 

Kaari-

jännite 

[V] 

Lämmön-

tuonti 

[kJ/mm] 

1  1,8 0 8 255 25,2 2,14 

2 8 1,8 10 18 149 27,7 1,83 
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Kuva 36. Hitsauskokeiden K2–5 palkojen numerointi (kuva: LUT hitsaustekniikan 

laboratorio). 

 

K3 

Hitsauskoe K3 oli ensimmäinen, jossa kokeiltiin saada aikaiseksi plasma-MAG-hybridi, eli 

molemmat palot hitsattiin samassa ajossa. Plasmakaasun virtausnopeus oli 4 l/min, plasma-

suojakaasun 10 l/min ja MAG-suojakaasun 15 l/min. Polttimien välinen vaakasuora etäisyys 

oli 50 millimetriä. Plasmapoltin oli kohtisuorassa työkappaletta vastaan, mutta MAG-poltin 

oli 10 asteen työntävässä kulmassa osoittaen kohti plasmapoltinta, kuten kuvasta 37 näkyy. 

 

Kuva 37. Plasma-MAG-hybridin testaamista (K3). Plasmapoltin on vasemmalla, ja MAG-

poltin oikealla (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 
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Taulukko 13. Kokeen K3 hitsausarvot. Palko nro 1 on hitsattu plasma-, ja palko nro 2 MAG-

prosessilla. 

Palko Langan-

syöttö 

[m/min] 

Hitsaus-

nopeus 

[mm/s] 

Kuljetus-

kulma 

[⁰] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Hitsaus-

virta 

[A] 

Kaari-

jännite 

[V] 

Lämmön-

tuonti 

[kJ/mm] 

1  1,8 0 8 255 25,2 2,14 

2 10,5 1,8 10 18 191 24,6 2,09 

 

K4 

Hitsauskokeen K4 ero kokeeseen K2 verrattuna oli suuremmissa hitsausnopeuksissa. 

Plasmakaasun virtausnopeus oli 4 l/min, plasma-suojakaasun 10 l/min ja MAG-suojakaasun 

15 l/min. 

 

Taulukko 14. Kokeen K4 hitsausarvot. Palko nro 1 on hitsattu plasma-, ja palko nro 2 MAG-

prosessilla. 

Palko Langan-

syöttö 

[m/min] 

Hitsaus-

nopeus 

[mm/s] 

Kuljetus-

kulma 

[⁰] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Hitsaus-

virta 

[A] 

Kaari-

jännite 

[V] 

Lämmön-

tuonti 

[kJ/mm] 

1  2,5 0 8 255 25,2 1,54 

2 11 4,5 10 18 290 27,0 1,39 

 

K5 

Hitsauskoe K5 oli toinen, jossa yritettiin saada aikaiseksi plasma-MAG-hybridi. 

Plasmakaasun virtausnopeus oli 4 l/min, plasma-suojakaasun 10 l/min ja MAG-suojakaasun 

15 l/min. 
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Taulukko 15. Kokeen K5 hitsausarvot. Palko nro 1 on hitsattu plasma-, ja palko nro 2 MAG-

prosessilla. 

Palko Langan-

syöttö 

[m/min] 

Hitsaus-

nopeus 

[mm/s] 

Kuljetus-

kulma 

[⁰] 

Suutin-

etäisyys 

[mm] 

Hitsaus-

virta 

[A] 

Kaari-

jännite 

[V] 

Lämmön-

tuonti 

[kJ/mm] 

1  2,5 0 8 255 25,2 1,54 

2 7 2,5 0 18 150 21,0 1,01 

 

5.4 Koetulokset 

Tässä luvussa esitellään hitsauskokeiden pääasialliset tulokset, joita ovat railojen 

poikkipinta-alat, hitsien poikkileikkaukset ja hitsausnopeudet. 

 

5.4.1 Railojen poikkipinta-alat 

Kuten taulukosta 10 nähtiin, käytettiin hitsauskokeissa kahta erilaista railogeometriaa. 

Perinteiselle MAG-hitsaukselle suunniteltuna kokeen K1 railo poikkesi muissa kokeissa 

käytetystä railosta; kokeissa K2–K5 käytettiin kaikissa samanlaista railogeometriaa. 

Railojen poikkipinta-alat olivat 

- K1: 88 mm2 

- K2–K5: 28 mm2. 

Tulokset on pyöristetty lähimpään kokonaiseen neliömillimetriin. 

 

5.4.2 Hitsien poikkileikkaukset 

Hitsauskokeiden hitsien poikkileikkaukset on esitetty kuvissa 38, 39, 40, 41 ja 42. Kuviin 

on myös hahmoteltu käytetyt railogeometriat punaisilla viivoilla. 
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Kuva 38. Kokeen K1 hitsin poikkileikkaus. Pohjapalon muoto paljastaa, että hitsaus on 

tehty juuritukea vasten (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

 

Kuva 39. Kokeen K2 hitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 
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Kuva 40. Kokeen K3 hitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

 

Kuva 41. Kokeen K4 hitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 
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Kuva 42. Kokeen K5 hitsin poikkileikkaus (kuva: LUT hitsaustekniikan laboratorio). 

 

5.4.3 Hitsausajat 

Hitsauskokeiden keskinäistä vertailua varten jokaisen kokeen parametrien avulla laskettiin 

aika, mikä kuluisi 1000 mm pituisen hitsin hitsaamiseen. Laskentaan vaikuttavia parametreja 

olivat palkojen hitsausnopeus ja lukumäärä. Näin saatiin taulukossa 16 esitellyt 

vertailukelpoiset, teoreettiset hitsausajat kullekin hitsauskokeelle. Teoreettiset siinä 

mielessä, että hitsauksen sivuaikoja ei ole huomioitu. Taulukossa esitetyt ajat on pyöristetty 

lähimpään kokonaiseen sekuntiin. 

 

Taulukko 16. Hitsauskokeiden parametrien avulla lasketut vertailukelpoiset hitsausajat. 

Koe Hitsausaika [s] 

K1 667 

K2 1111 

K3 556 

K4 622 

K5 400 
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5.5 Tulosten tarkastelu ja yhteenveto 

Voidaan sanoa, että hitsauskokeista kaikki paitsi K3 onnistuivat. Syy, miksi koetta K3 

voidaan pitää epäonnistuneena, on lähinnä laadullinen. Kyseisessä kokeessa MAG-prosessi 

ei pysynyt vakaana, ja oli hyvin roiskeinen, mikä näkyy huokosina kuvan 40 

poikkileikkauksessa. Luultavimmin syy epävakaisuuteen on magneettisessa puhalluksessa, 

tai ylipäänsä valokaarien vuorovaikutuksessa. Kirjallisuuskatsaus kertoikin, että lähekkäiset, 

erinapaiset valokaaret pyrkivät hylkimään toisiaan. Siksi WeldObot käyttääkin 

sähkömagneetteja valmistamissaan SuperMIG® -laitteissa. Tämä huomio napaisuudesta 

johti siihen, että uutta hybridikoetta K5 varten hitsaustekniikan laboratoriossa vaihdettiin 

MAG-polttimen napaisuus + navasta - napaan. Tämän takia jouduttiin myös vaihtamaan 

MAG-lisäaine täytelankaan, joka mahdollisti hitsauksen vaihdetulla napaisuudella. 

 

Napaisuuden vaihto näyttää olleen toimiva idea, sillä kokeessa K5 MAG-prosessi ei ollut 

enää epävakaa. Toisaalta, van Anh et al. (2017) osoittivat, että eri napoihin kytketyillä 

prosesseilla varustettu plasma-MIG-hybridi onnistuu myös ilman sähkömagneetteja. Lisäksi 

edellä mainitussa tutkimuksessa valokaaret olivat lähempänä toisiaan verrattuna LUT 

hitsauslaboratorion kokeissa käytettyihin asetuksiin (20 mm vs. 50 mm). Ehkäpä valokaarien 

välisellä etäisyydellä on merkittävä vaikutus prosessin onnistumiseen. LUT 

hitsauslaboratorion kokeissa käyttämien polttimien geometria ei mahdollistanut polttimien 

säätämistä 50 mm lähemmäksi toisistaan. 

 

Hitsauskoe K5 kuitenkin onnistui, mutta siinä ei oikeastaan saatu aikaiseksi plasma-MAG-

hybridiä, vaan ennemminkin plasma-MAG-tandem. Tämä näkyy hyvin hitsin K5 

poikkileikkauksessa; siinä on selkeästi havaittavissa raja kahden metallurgisesti erilaisen 

alueen välillä. Luonnollisesti nämä kaksi aluetta ovat alempi plasma- ja ylempi MAG-alue. 

Toisin sanoen kyseisten prosessien valokaaret eivät ole palaneet samassa hitsisulassa. 

Hybridiprosessissa kahden – tai useamman – prosessin tulee vaikuttaa samassa hitsisulassa, 

jotta syntyy metallurgisesti yhtenäinen hitsi, ja jotta eri hitsausprosessien synergia-

vaikutukset saadaan tehokkaammin yhdistettyä. Hyvä esimerkki onnistuneesta plasma-

MAG-hybridihitsistä on kuvassa 31, jonka poikkileikkauksessa metallurgisesti yhtenäinen 

hitsi näkyy selkeästi. 
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Teoreettisista, vertailukelpoisista hitsausajoista nähdään, että ainoastaan koe K2 oli 

hitaampi, kuin perinteisen MAG-hitsauksen koe K1. Kokeen K2 ”sisar” K4 nostikin sekä 

plasma- että MAG-palon hitsausnopeutta, johtaen 45 sekuntia nopeampaan hitsausaikaan 

verrattuna kokeessa K1 saavutettuun aikaan. Sen sijaan kokeen K5 plasma-MAG-tandem 

saavutti koesarjan nopeimman hitsausajan, ollen 267 s – 4 min 27 s – nopeampi kuin pelkällä 

MAG-prosessilla hitsattu K1. Kyse on noin 40 % ajansäästöstä. 

 

Kuitenkaan kyseiset teoreettiset hitsausajat eivät ota huomioon hitsauksen sivuaikoja, 

esimerkiksi railonvalmistukseen kuluvaa aikaa. Kokeissa K2–K5 käytetyn railon 

poikkipinta-ala on vain noin kolmasosa kokeen K1 railon poikkipinta-alasta. Näin ollen 

tuottavuutta kasvattavaa ajansäästöä ei tuo vain nopeampi hitsaus, vaan myös nopeampi, 

vähemmän koneistamista vaativa railonvalmistus. 

 

Hitsauskokeen K5 kokonaislämmöntuonti on myös hieman, noin 0,6 kJ/mm, pienempi kuin 

kokeen K1. Vaikkei lämmöntuonnin aiheuttamia hitsausmuodonmuutoksia mitenkään 

mitattu kokeissamme, voidaan teoreettisesti tarkasteltuna sanoa, että plasma-MAG-

tandemin pienentynyt lämmöntuonti on etu. Se on etu siksi, että pienempi lämmöntuonti 

johtaa pienempiin muodonmuutoksiin, ja täten vähentää kyseisten muodonmuutosten 

korjaamiseen kuluvaa aikaa. Tämä ajansäästö taas itsessään kasvattaa tuottavuutta. 

 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että hitsauskokeissa saatiin aikaiseksi toimiva 

plasma-MAG-tandemprosessi, jolla voidaan saavuttaa tuottavuuden kasvua verrattuna 

hitsaamiseen perinteistä MAG-prosessia käyttäen. Tuottavuuden kasvu johtuu pääosin 

tandemprosessin mahdollistamista ajansäästöistä hitsaamisen eri vaiheissa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä luvussa peilataan hankittuja tuloksia johdannossa esitettyyn tutkimusongelmaan ja -

kysymyksiin, ja pyritään perustellen vastaamaan onko johdannossa esitetty hypoteesi 

vahvistettu vai hylätty. Lopuksi esitellään ideoita jatkotutkimuksia varten. 

 

6.1 Avaintulokset 

Tämän kirjallisuustutkimuksen perusteella plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus vaikuttaisi 

olevan – perinteiseen MIG/MAG-hitsaukseen verrattuna – varsinkin tuottavuuden kannalta 

erittäin varteenotettava vaihtoehto, ainakin noin 26 mm levynpaksuuteen saakka. 

Kokeellisen osuuden tulokset näyttäisivät tukevan tätä väitettä. Parannukset tuottavuuteen 

johtuvat hybridihitsauksessa saavutettavista ajansäästöistä, niin ennen, aikana, kuin jälkeen 

hitsauksen. 

 

Plasma- ja MIG/MAG-prosessien yhdistämisen synergiahyödyt näkyvät pääosin 

kasvaneissa hitsausnopeuksissa ja hitsautumissyvyyksissä. Hitsauksen ajansäästöä ei aiheuta 

vain kasvanut hitsausnopeus, vaan myös se, että saman paksuiseen hitsiin tarvitaan 

vähemmän palkoja. Pääasiallisena vertailukohteena työssä on ollut perinteinen, tasavirtainen 

MIG/MAG-hitsaus, mutta edellä mainitut ajansäästöt pätevät myös vertailtaessa kyseistä 

hybridiprosessia plasma- tai jauhekaarihitsaukseen. 

 

Edellä mainitut seikat – kasvaneet hitsausnopeudet ja hitsautumissyvyydet – säästävät aikaa 

itse varsinaisen hitsauksen aikana. Ajansäästöä ennen hitsausta tuottaa pääasiassa se, että 

plasma-MIG/MAG-hybridi kykenee hitsaamaan saman paksuista perusainetta railolla, jonka 

poikkipinta-ala on pienempi, kuin perinteisen MIG/MAG-prosessin vaatiman railon. 

Railonvalmistukseen menee siis vähemmän aikaa käytettäessä kyseistä hybridiprosessia. 

Hitsauksen jälkeinen ajansäästö johtuu taas pääasiassa pienentyneestä lämmöntuonnista 

työkappaleeseen, mikä itsessään on taas seurausta kasvaneista hitsausnopeuksista ja 

kasvaneiden hitsautumissyvyyksien pienentämästä hitsiin tarvittavasta palkomäärästä. 

Pienentynyt lämmöntuonti johtaa siihen, että työkappaleessa tapahtuu vähemmän ja 

pienempiä hitsausmuodonmuutoksia, jolloin niiden korjaamiseen menee vähemmän aikaa. 
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Käytetystä aineistosta tuli esille myös esimerkkejä, joissa plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus 

on mahdollistanut siirtymisen kaksipuolisesta hitsauksesta – vähintään yksi palko per puoli 

– hitsaukseen yhdellä palolla hybridiä käyttäen. Tällöin ajansäästöä on tuonut myös se, ettei 

hitsattavaa kappaletta ole enää tarvinnut kääntää ympäri toisen puolen hitsausta varten. 

 

Johdannossa esitettiin mielenkiintoa myös eräitä parametreja kohtaan, kuten polttimien 

kohdistus, hybridiprosessille soveltuvat railomuodot ja -geometriat, sekä hitsausliitoksen 

paksuusalue ja niille soveltuvat hitsausparametrit. Näihin on saatu ainakin karkeita tuloksia, 

tosin osa edellä mainituista vaatisi lisää tutkimusta – niin kirjallisuuden, kuin myös oman 

laboratorion kokeita – laajemman ymmärtämisen rakentamista varten. 

 

Koaksiaalisen polttimen kohdistukseen liittyy lähinnä suutinetäisyys, kun taas 

paraksiaalisella polttimella myös valokaarien välinen etäisyys ja kulma ovat parametreja, 

joita voidaan säädellä. Valitettavasti työn pääkohteena olleesta SuperMIG® -laitteesta ei 

kyseisiä parametreja oikein löytynyt, lukuun ottamatta väitettä valokaarien 4 mm 

etäisyydestä. Van Anh et al. rakentama paraksiaalinen poltin oli ainoa, josta polttimien 

kohdistusparametrit oli selvästi ilmoitettu. 

 

Kirjallisuustutkimuksen aikana huomattiin, että plasma-MIG/MAG-hybridi on varsin 

kykeneväinen hyödyntämään I-railoa, käyttäen yleensä noin 2 mm ilmarakoa. Toinen 

aineistoissa esiintynyt railomuoto oli lähinnä osaviistetty V-railo erinäisillä juuripinnan 

korkeuksilla, joko ilmaraolla tai ilman. Näissä tapauksissa railokulma oli yleensä 30°. X-

railolla saadaan hitsattua noin 26 mm paksuja levyjä, mutta kyseinen railo on käytännössä 

katsoen (osaviistetty) V-railo, kun hitsausta ajatellaan vain niin sanotusti yhdeltä puolelta. 

 

Tämä johdatteleekin hitsausliitoksen paksuusalueesta löydettyyn dataan. Pienin perusaineen 

paksuus, josta materiaalia löytyi tähän työhön, oli 2 millimetriä. Vastaavasti suurin oli noin 

26 mm, tarkalleen ottaen 25,4 mm – yksi tuuma. Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan 

sanoa, että suurin yhdellä palolla läpihitsattava perusaineen paksuus on noin 13 millimetriä. 

Tästä tullaan havaintoon, ettei aineistoissa oltu käsitelty useamman palon hitsausta samalle 

puolelle. Tämä antaakin aiheen eräälle jatkotutkimukselle: voiko plasma-MIG/MAG-

hybridillä hitsata useampia palkoja samalle puolelle? Tähän kysymykseen vastauksen 

löytäminen on ratkaisevaa, jotta saadaan tietää sopiiko prosessi yli 26 mm paksuille levyille. 
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Mikäli WeldObot:in väitteet ohutlevyjen hitsauksen nopeudesta (2021e) pitävät paikkansa, 

olisi SuperMIG® tällöin yhden palon hitsauksessa erittäin tehokas perusaineen 

paksuusalueella 2–13 mm – ainakin mikäli sitä verrataan jo olemassa oleviin, perinteisiin 

hitsausprosesseihin. Vaikuttaa siltä, että ainoastaan muut hybridiprosessit – tai muuten uudet 

prosessit, kuten avaimenreikä-TIG – voivat haastaa plasma-MIG/MAG-hybridihitsausta 

yleisessä tuottavuudessa. Kustannus- tai laatuarviointia tässä työssä ei juurikaan ole tehty, 

mutta aineistossa tuli pariin otteeseen vastaan väite, että plasma-MIG/MAG-hybridi olisi 

tyypillisiä laserhybridejä halvempi kustannuksiltaan. Lisäksi ainakin Wang et al. (2019) työ 

toi esille myös havaintoja siitä, että plasma-MIG/MAG-hybridillä olisi mahdollista saavuttaa 

myös korkeamman laadun – tässä tapauksessa hitsin väsymyskestoiän kannalta katsottuna – 

hitsejä perinteiseen MIG/MAG-hitsaukseen verrattuna. 

 

Kirjallisuustutkimuksen ja hitsauskokeiden perusteella voidaan todeta johdannon hypoteesi 

vahvistetuksi, sillä kirjallisuustutkimus osoitti, että 12 mm levyjä on mahdollista hitsata 

yhdellä palolla käyttäen plasma-MIG/MAG-hybridihitsausta. Vaikka hitsauskokeissa ei 

saatukaan aikaiseksi plasma-MAG-hybridiä, vaan -tandem, ajaa se suoritusteknisesti tässä 

saman asian: läpihitsaus saatiin suoritettua yhdellä hitsausliikkeellä. Eli vaikka teknisesti 

ottaen tandem vaatii railon täyttämiseen kaksi palkoa, molemmat palot syntyvät saman 

liikkeen aikana, joten aikavertailua varten se on varsin analoginen hybridin yhteen palkoon. 

 

Hitsiin tarvittavan palkomäärän pieneneminen johti pienentyneeseen lämmöntuontiin, ja 

myöskin hybridihitsille tarvittavan railon poikkileikkauksen pinta-ala pieneni, verrattuna 

perinteisellä MAG-prosessilla hitsaamiseen. Näiltäkin osin hypoteesi voidaan osoittaa 

vahvistetuksi. 

 

Vaikkei hitsauskokeissa saatukaan aikaiseksi toimivaa hybridiä, vaan tandem, olisi kokeiden 

perusteella myös plasma-MAG-tandem perinteistä MAG-hitsausta nopeampi hitsattaessa 12 

mm paksuisia teräksiä. 

 

6.2 Jatkotutkimus- ja kehitysideat 

Työtä tehdessä syntyi muutama idea siitä, miten LUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratorio 

voisi jatkaa aihealueen tutkimuksia. Mikäli halutaan päästä suoraan tutkimaan plasma-
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MIG/MAG-hybridihitsien ominaisuuksia, olisi valmiin hybridilaitteen ostaminen 

vaihtoehto. Kyseeseen tulisi lähinnä WeldObot:in valmistama paraksiaalinen SuperMIG® -

laite. Kirjallisuustutkimuksen aikana ei tullut esille, että maailmalla olisi muita – ainakaan 

paraksiaalisen – plasma-MIG-hybridihitsauslaitteiden valmistajia. Huomio keskittyy nyt 

paraksiaaliseen järjestelmään siksi, että se on helpompi toteuttaa. Koaksiaalisen järjestelmän 

poltin taas vaatisi enemmän työstämistä ja suunnittelua, sillä sitä varten tulisi suunnitella ja 

rakentaa ihan oma poltin. Toki voi olla, että maailmalla on yritys, joka valmistaa myös 

koaksiaalisia plasma-MIG-hybridejä, mutta siitä ei löytynyt tietoa tai viittauksia. Mikäli 

valmis koaksiaalinen laite löytyisi, voisi tällöin myös sen tutkimista harkita. 

 

Mikäli taas halutaan jatkaa oman plasma-MIG/MAG-hybridin rakentelua, tulisi tällöin 

jatkotutkimuksen kohteeksi ottaa van Anh et al. tekemä tutkimus, ja pyrkiä rekonstruoimaan 

se. He saivat aikaiseksi toimivan, erinapaisen paraksiaalisen hybridin ilman 

sähkömagneetteja. Ennen tämän kokeen rekonstruointia, tulee hitsaustekniikan laboratorion 

laitteistoja päivittää niin, että polttimet saadaan lähemmäksi toisiaan. Tällä hetkellä plasma- 

ja MIG-polttimien välinen etäisyys saadaan pienimmillään 50 millimetriin. Kuitenkin 

esimerkiksi kyseisessä van Anh et al. tutkimuksessa polttimien välinen etäisyys oli 20 mm, 

ja kirjallisuuskatsauksessa löytyi väite, jonka mukaan SuperMIG® -laitteen valokaarien 

välinen etäisyys olisi vielä pienempi, 4 mm. Polttimien saaminen lähemmäs toisiaan, siten 

että prosessien valokaaret olisivat vähintään 20 mm etäisyydellä toisistaan, tulisi olla 

ensisijainen kehitysaskel LUT hitsauslaboratorion plasma-MIG/MAG-hybridin 

jatkotutkimuksia silmällä pitäen. Lisäksi polttimien kohdistusmahdollisuus lähellä toisiaan 

tulisi saada toteutetuksi siten, että valokaarien välisen etäisyyden merkitystä prosessin 

onnistumiseen voisi tutkia laajemmin. 

 

Toinen, laajempi idea jatkotutkimusta varten on plasmaprosessin yhdistäminen vaihtovirta-

MAG-prosessin kanssa. Idean taustalla on pääasiassa kaksi työn aikana esiin tullutta asiaa: 

valokaarien välinen vuorovaikutus, ja plasma- ja MIG/MAG-prosessien yhdistämisen 

aiheuttama synergiaetu hitsautumissyvyyteen. 

 

Hitsauskokeessa K3 havaittiin konkreettisesti, miten teoriakatsauksessa mainittu 

erinapaisten valokaarien välinen hylkiminen voi aiheuttaa ongelmia yrittäessä yhdistää 

useampi valokaari samaan hitsisulaan. Ainakin teoriatasolla tätä ongelmaa voisi yrittää 



68 

 

ratkaista siten, että toinen valokaarista asetetaan toimimaan vaihtovirralla. Tämä valokaarien 

välisen vuorovaikutuksen parantaminen on ensimmäinen syy sille, miksi plasmaprosessin 

yhdistämistä vaihtovirta-MAG-prosessiin tulisi kokeilla. 

 

Toinen syy yhdistämiselle liittyy mahdolliseen hitsautumissyvyyden kasvuun. Plasma-

MIG/MAG-hybridin parantunut kyky saada aikaiseksi syviä hitsejä on seurausta prosessien 

yhdistämisestä. Ikram et al. (2020) olivat tutkineet, kuinka vaihtovirta-MAG hitsauksella 

voisi saavuttaa suurempia hitsautumissyvyyksiä, kuin perinteisellä tasavirta-MAG-

hitsauksella. Tätä voisi tutkia myös jatkossa plasma-MAG-hybridillä. Eli tutkimusaiheena 

olisi se, että voidaanko plasma-AC-MAG-hybridiprosessilla saavuttaa suurempia 

hitsautumissyvyyksiä verrattuna tässä työssä esiteltyihin plasma-DC-MAG-

hybridiprosesseihin. Käyttämällä vaihtovirta-MAG-prosessia, tulisi toimivan plasma-MAG-

hybridin rakentaminen olla helpompaa, sillä valokaaret pitäisi saada helpommin lähelle 

toisiaan, mikä on edellytys sille, että prosessit saadaan vaikuttamaan samaan hitsisulaan. 

Samalla voisi olla mahdollista saada hybridillä aikaiseksi vieläkin suurempia 

hitsautumissyvyyksiä. Kokeet osoittaisivat miten idea käytännössä toimisi, pitäisikö 

hypoteesi paikkansa vai ei. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus, vaikkakin alun perin ideoitu jo 1970-luvulla, vaikuttaa 

olevan vieläkin varsin vähän teollisuudessa käytetty, eikä niin sanottu suuri yleisö tunne sitä 

vielä niin laajasti. Tämän työn tarkoituksena olikin kartoittaa prosessin nykytilaa, ja tuoda 

esille perustietoa aiheesta. Teoriaosuudessa keskityttiin kirjallisuustutkimuksen avulla 

plasma-MIG/MAG-hybridihitsauksen periaatteen esittämiseen, sekä vastausten löytämiseen 

johdannossa esitettyihin mielenkiinnon kohteisiin ja tutkimuskysymyksiin. Teoriaosuus 

vastasi myös osaltaan johdannossa esitettyyn hypoteesiin 12 mm levyjen 

hybridihitsauksesta, mutta tätä hypoteesia päästiin tutkimaan myös käytännössä 

hitsauskokeilla. 

 

Perinteisiin MIG/MAG-, plasma- ja jauhekaariprosesseihin verrattuna plasma-MIG/MAG-

hybridi kykenee suurempaan tuottavuuteen, ainakin perusaineen paksuusalueella 2–26 mm. 

Parantunut tuottavuus on erillisten plasma- ja MIG/MAG-prosessien yhdistämisen 

synergiaetujen tulos; kasvaneet hitsausnopeudet ja pienentyneet palkomäärät, lämmöntuonti 

ja railonvalmistuksen tarve yhdessä tuottavat sen ajansäästön, johon perustuen tämän 

hybridiprosessin voidaan sanoa olevan perinteisiä erillisinä prosesseina käytettyjä 

edeltäjiään tuottavampi. 

 

Kaiken kaikkiaan plasma-MIG/MAG-hybridihitsaus vaikuttaa olevan vakavasti harkittava 

vaihtoehto tuottavuuden tehostamiseen yrityksille, jotka hitsaavat noin 2–26 mm paksuisia 

teräksiä – ainakin, jos on tarkoitus korvata käytössä olevia, edelläkin mainittuja perinteisiä 

hitsausprosesseja. Suuremmat perusaineen paksuudet sekä muut perusaineet vaatisivat vielä 

lisätutkimuksia, ennen kuin tätä hybridiprosessia voisi suositella niille. 
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