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materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin, kuten lujuuteen, sitkeyteen ja väsymiskestävyy-

teen. Työ suoritetaan kirjallisuuskatsauksena ja tehdään kooste yleisimmistä ilmiöistä. Tut-

kimuksessa ei otettu huomioon ilmiöiden lieventämistä tai estämistä, vaan aihe rajattiin vain 

vaikutusten kartoittamiseen.  
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This bachelor’s thesis investigates the properties of steels and welded joints in hydrogen 

environment. In the design of steel structures, it is essential to understand the effect of 

hydrogen and hydrocarbons on the mechanical properties of the material such as strength, 

ductility and fatigue resistance. The work will be carried out as a literature review and a 

summary of the most common phenomena will be made. The study did not consider 

mitigation or prevention of the phenomena but was limited to the identification of the effects.  

At the beginning of the work, the focus was on the identification of the most common steel 

grades and welding methods. The next section discussed the properties of steel in a hydrogen 

environment. Exposure to a hydrogen environment is one of the main causes of deterioration 

of the mechanical properties of steels and subcritical crack growth, leading to catastrophic 

failure below the allowable stress limit. Hydrogen can cause the phenomenon of brittleness 

in steel, hydrogen embrittlement, and contribute to the formation of internal and external 

fractures and cracks. Various fracture mechanisms attempt to explain the formation of these 

lesions. 

The final section investigated the effects of the hydrogen environment on welded joints. The 

study found that the hydrogen content of the shielding gas increases the melting efficiency 

of the arc and increases the grain size of the weld metal. Hydrogen causes hydrogen cracks 

in different parts of the weld and fisheyes on the weld surface. Exposure to hydrogen 

accelerates fatigue crack growth, reduces fatigue resistance and lowers the fatigue limit in 

both steels and their welded joints. 
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1  Johdanto 

Fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista tarvitaan kipeästi teollisuudessa. Vetytalou-

teen siirtyminen on yksi mahdollinen ratkaisutapa dekarbonointiin sähköistymisen lisäksi. 

Teräksen valmistuksessa nykyisen hallitsevan järjestelmän ongelma on mittavia määriä hii-

lidioksidipäästöjä tuottava koksin käyttö. Uusiutuvalla sähköllä elektrolyysissä tuotetun ve-

dyn käyttö valmistusprosessissa nollaisi päästöt lähes kokonaan. Aihe on erittäin tärkeä 

teema tällä hetkellä, kun maailmalla ja etenkin Suomessa ollaan aktiivisesti siirtymässä ve-

tytalouteen. Haastetta tutkimukseen tuo aiheen uutuus ja olemassa olevien tutkimusten vä-

häisyys verrattuna muihin teollisuudessa pitkään olleisiin teemoihin. Vety-ympäristö aiheut-

taa teräksissä ja hitsiliitoksissa mekaanisia ominaisuuksia heikentäviä vaikutuksia, jotka täy-

tyy suunnittelussa ottaa huomioon. Esimerkiksi putkistojen suunnittelussa on tiedettävä mi-

ten vety-ympäristö vaikuttaa muun muassa materiaalin lujuuteen, haurasmurtuma-alttiuteen 

sekä väsymiskestävyyteen.  

Työ suoritetaan kirjallisuuskatsauksena ja tiedonhaussa käytetään hyödyksi LUT Primoa, 

sekä Scopus-tietokantaa. Lähteitä haetaan ja käytetään systemaattisesti. Niiden reliabiliteetti 

sekä validiteetti varmistetaan muun muassa käyttämällä usean eri tekijän samaa aihetta kos-

kevia vertaisarvioituja julkaisuja, varmistaen tutkimuksien toistettavuus. Työn tavoitteena 

on selvittää vety- ja hiilivety-ympäristön vaikutukset terästen ja niiden liitosten ominaisuuk-

siin, luoden selkeän koosteen yleisimmistä ilmiöistä. Tuloksia voidaan hyödyntää muun mu-

assa tulevissa tutkimuksissa teoriapohjana. Vaikutuksien ehkäiseminen sekä vedyn penet-

raation ja läpäisykyvyn arviointi rajataan aiheen ulkopuolelle, koska tutkimus keskittyy kar-

toittamaan yleisimmät ilmiöt.  

Työ vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

- Miten teräs altistuu vety-ympäristölle? 

- Mitkä ovat vedyn aiheuttamat yleisimmät ilmiöt teräksessä ja niiden hitsiliitoksissa? 

Tutkimuksen alussa esitellään yleisimmät teräslajit sekä hitsiliitokset ja pohditaan lyhyesti 

vedyn ja hiilivetyjen vaikutuksia. Kolmannessa luvussa käsitellään vety-ympäristön vaiku-

tuksia teräksiin ja neljännessä luvussa hitsiliitoksiin. Lopussa kootut tulokset analysoidaan 

ja laaditaan yhteenveto yleisimmistä ilmiöistä. 
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2  Teräksien ja hitsausmenetelmien teoriaa 

Teräs on yksi tärkeimmistä käyttömetalleista sekä kuluttajasektorilla että teollisuudessa. Te-

räksiä on monia eri lajeja, joiden laatuun ja ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa käyttökoh-

teesta riippuen. Teräsrakenteiden ja -tuotteiden valmistuksessa hitsaus on yleisin liitosme-

netelmä. Hitsauksella vaikutetaan liitoksen laatuun ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Jotta voi-

daan ymmärtää vedyn ja hiilivedyn vaikutukset teräksiin ja hitsiliitoksiin, täytyy hallita nii-

den perusteet. Tässä kappaleessa listataan yleisimmät teräkset ja hitsausmenetelmät sekä 

pohditaan, miten teräs altistuu vedylle ja hiilivedylle. 

 

2.1  Yleisimmät teräslajit 

Teräkset jaetaan tyypillisesti kolmeen eri luokkaan kemiallisen koostumuksen perusteella: 

hiiliteräksiin, seostettuihin teräksiin ja ruostumattomiin teräksiin. Teräkseksi kutsutaan sel-

laisia metalliseoksia, joiden pääkomponenttina on rauta ja hiilipitoisuus alle 1,7 prosenttia. 

(Ryti et al. 1981, 423.) 

 

2.1.1  Hiiliteräkset 

Yli 90 prosenttia tuotetusta teräksestä on hiiliterästä, jotka hiilipitoisuutensa mukaan jaetaan 

niukkahiilisiin, keskihiilisiin sekä runsashiilisiin teräksiin. Yleisin näistä on niukkahiilinen 

teräs, jonka hiilipitoisuus on 0,05–0,25 %. Sen ominaisuuksia ovat muun muassa alhainen 

kovuus sekä hyvä lujuus, sitkeys ja hitsattavuus. Alhaisten valmistuskustannusten takia sitä 

käytetäänkin laajasti massatuotannossa, kuten ajoneuvojen osissa ja elintarviketeollisuu-

dessa. Keskihiiliset teräkset ovat lujempia kuin matalahiiliset teräkset ja niiden hiilipitoisuus 

on 0,25–0,6 %. Runsashiiliset eli 0,6–1,7 % hiiltä sisältävät teräkset ovat ominaisuuksiltaan 

kovempia ja kulutusta kestäviä, mutta samalla hauraimpia. Ominaisuuksiensa takia sitä käy-

tetään esimerkiksi leikkaustyökaluissa ja muoteissa. (Metalexponents 2022.) Yleisimmät ra-

kenneteräkset, joille hyvä lujuus, sitkeys, hitsattavuus ja leikattavuus on tärkeää, ovat 

seostamattomia tai niukkaseosteisia hiili- tai hiilimangaaniteräksiä. 
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Erilaisten teräksien mikrorakenteet koostuvat eri kidelajeista eli faaseista, jotka voidaan ja-

kaa pääosin austeniittiin, ferriittiin ja sementiittiin, sekä niiden seoksiin ja välimuotoihin. 

Kuvassa 1 nähdään rauta-hiilitasapainopiirros. 

 

Kuva 1. Fe-C-tasapainopiirros (Kauppi 2020, 16). 

 

Tasapainopiirroksen avulla voidaan lukea eri lämpötiloissa esiintyvät faasit sekä niitä erot-

tavat faasilämpötilat hiilipitoisuuden ja lämpötilan kuvaajasta. Erilaisilla seosaineilla, kuten 

nikkelillä tai kromilla voidaan vaikuttaa faasilämpötiloihin joko sitä nostavasti tai laskevasti.  

Rauta voi esiintyä joko ferriittisenä tai austeniittisena. Ferriittisessä teräksessä ferriittinen 

rauta on sitoutunut hiileen ja kiderakenne jaetaan α- sekä δ-ferriittiin. α-ferriittinen kidera-

kenne esiintyy vakaana matalissa lämpötiloissa niukkahiilisissä teräksissä, ja siitä koostuvat 

teräkset ovat magneettisia. δ-ferriitillä on samanlainen koostumus, mutta se esiintyy kor-

keissa lämpötiloissa, tasapainopiirroksen vasemmassa ylälaidassa. (Kauppi 2020, 15–16.) 

Austeniittisesta raudasta käytetään usein nimitystä γ-rauta. Austeniittinen teräs voi sisältää 

jopa 2,14 prosenttia hiiltä ja on taipuisampaa kuin ferriittinen teräs. Se esiintyy myös korke-

ammassa lämpötilassa, mutta on epävakaa niin sanotun eutektisen lämpötilan alapuolella. 

(Kauppi 2020, 15–16.) 
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Sementiitti eli rautakarbidi sisältää paljon hiiltä verrattuna muihin kidelajeihin ja on kovin 

mutta haurain teräksen rakenteista. Perliittiä muodostuu austeniittisen teräksen jäähtyessä ja 

se koostuu ferriitti- ja sementiittilamelleista ja sitä löytyy useista rakenneteräksistä. Bainiit-

tinen mikrorakenne syntyy esimerkiksi hitsauksessa, kun teräs pääsee jäähtymään sopivalla 

nopeudella. Se omaa hyvät mekaaniset ominaisuudet, lujuuden ja sitkeyden. (Kauppi 2020, 

17–18.) 

 

2.1.2  Seosteräkset 

Teräksen ominaisuuksiin, kuten karkenevuuteen, lujuuteen, muokattavuuteen, hitsattavuu-

teen ja sitkeyteen voidaan vaikuttaa lisäämällä siihen seosaineita. Näiden seosaineiden 

määrä voi vaihdella yhdestä prosentista jopa viiteenkymmeneen prosenttiin asti. Seosteräk-

set voidaan luokitella kahteen ryhmään, niukkaseosteisiin ja runsasseosteisiin, joiden rajana 

pidetään viiden prosentin seosainepitoisuutta. (Papavinasam 2013, 152.) 

Teräksissä yleisesti käytettyjä seosaineita ovat mangaani, pii, alumiini, kromi, nikkeli, vol-

frami, vanadiini ja molybdeeni. Mangaani lisää teräksen karkenevuutta ja lujuutta sekä estää 

rikin aiheuttaman punahaurauden sitomalla rikkiä muodostaen sulfidin. Piitä hyödynnetään 

teräksen tiivistyksessä ja se parantaa teräksen päästönkestävyyttä, lujuutta sekä kovuutta. 

Toinen yleisesti tiivistyksessä käytetty seosaine on alumiini, joka on tärkeä myös kestomag-

neettisissa teräksissä. (Ryti et al. 1981, 429–431.)  

Ruostumattomissa teräksissä yleisesti käytetty kromi lisää voimakkaasti teräksen päästön-

kestävyyttä, karkenevuutta ja kulumiskestävyyttä. Kromi parantaa myös lujuutta korkeissa 

lämpötiloissa, minkä takia sitä käytetäänkin tulenkestävissä teräksissä yhdessä piin kanssa. 

Nikkeli parantaa kromin tavoin teräksen karkenevuutta ja niitä käytetäänkin usein yhdessä 

paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Nikkeli on tärkeä seosaine nesteytettyjen hiilive-

tyjen säilytysratkaisuihin käytetyissä teräksissä. (Kutz 2015, 22.) 

Molybdeeni parantaa kromia ja nikkeliä tehokkaammin teräksen karkenevuutta ja sitä käy-

tetään usein päästöhaurauden minimoimiseksi niukkaseosteisissa teräksissä. Vanadiini lisää 

monien edellä mainittujen seosaineiden tapaan teräksen päästönkestävyyttä ja karke-

nevuutta, mutta sitä käytetään erityisesti vähentämään rakeenkasvua sen muodostaman sta-

biilin vanadiinikarbidin avulla. Volframia käytetään erityisesti pikateräksissä sen 
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muodostamien erittäin stabiilien karbidien kovuuden ja kulumiskestävyyden takia. (Ryti et 

al. 1981, 431.)  

Titaani on vahva pelkistin ja se on tärkeä seosaine hienoraeteräksissä titaaninitridisaostu-

mien vuoksi. Titaaninitridit mahdollistavat austeniittisessa teräksessä raerajojen hienosää-

dön aiheuttamalla niiden liikettä. Vahvaa nitridinmuodostajaa, booria, sisältävissä teräksissä 

titaani poistaa typpeä nestemäisestä materiaalista, pitäen boorin teräksen karkenevuutta li-

säävässä alkuainemuodossa. Titaania lisätään usein karbidien stabilointia varten austeniitti-

siin, ferriittisiin ja saostuskarkaistaviin ruostumattomiin teräksiin. (Kutz 2015, 23.) 

 

2.1.3  Ruostumattomat ja haponkestävät teräkset 

Kun seosteräs sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia, se luokitellaan ruostumattomaksi 

teräkseksi. Kromin avulla teräksen korroosionkesto paranee, jolloin se soveltuu hyvin sovel-

luksiin, jossa materiaali joutuu ympäristön korroosiorasituksen vaikutuksen alaiseksi. Seos-

aineiden pitoisuuksia muuttamalla, voidaan vaikuttaa terästen mikrorakenteeseen. Ruostu-

mattomat teräkset luokitellaankin neljään ryhmään niiden kiderakenteiden perusteella: 

austeniittisiin, ferriittisiin, martensiittisiin ja austeniittis-ferriittisiin ruostumattomiin teräk-

siin. (Taulavuori, Kyröläinen & Manninen 2012, 6–7.) 

Austeniittiset ruostumattomat ja haponkestävät teräkset ovat näistä ryhmistä yleisin ja niitä 

käytetään esimerkiksi ruokailuvälineissä sekä teollisuudessa. Niiden kromipitoisuus on 17–

18 % ja nikkelipitoisuus 8–10 %, mutta tietyissä sovelluksissa molempien pitoisuus voi 

nousta 25 % asti. Hiilipitoisuuden vaatimuksena on yleensä 0,12 %. Austeniittinen rakenne 

saadaan aikaan jäähdyttämällä teräs nopeasti korkeasta, noin 1100 asteen lämpötilasta. 

Nämä teräkset ovat epämagneettisia ja niillä on taipumus työstökarkenemiseen. Haponkes-

tävä austeniittinen teräs saadaan kasvattamalla nikkelipitoisuutta ja lisäämällä seokseen mo-

lybdeeniä. (Ryti et al. 1981, 450; Taulavuori et al. 2012, 6.) 

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ovat niukkahiilisiä ja sisältävät 12–18 % kromia. Niitä 

on helppo kiillottaa ja ne omaavat hyvän hitsattavuuden ja ovat ominaisuuksiltaan osin ver-

rattavissa tavallisiin hiiliteräksiin. Säiliöt, putket ja teollisuuden eri alat ovat yleisiä käyttö-

kohteita ferriittisille ruostumattomille teräksille. Niiden käytössä on kuitenkin huomioitava 

mahdollinen kromihaurausilmiö, joka esiintyy materiaalin altistuessa pitkäaikaisesti 400–

525 asteen lämpötilalle. (Ryti et al. 1981, 448.) 
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Martensiittiset ruostumattomat teräkset ovat karkaistavia, lujia teräksiä, joiden hiilipitoisuus 

on 0,15–0,50 % ja kromipitoisuus 12,5–18 %. Niissä esiintyy myös nikkeliä ja molybdeeniä. 

Tyypillisiä käyttökohteita ovat veitsien terät sekä leikkaustyökalut. (Ryti et al. 1981, 449.) 

Austeniittis-ferriittiset eli duplex-teräkset sisältävät sekä austeniittisia, että ferriittisiä kide-

rakenteita. Tyypillisen duplex-teräksen kromipitoisuus on 25–27 % ja nikkelipitoisuus 5–7 

prosenttia. Hienon mikrorakenteen vuoksi ne ovat lujia ja sitkeitä sekä niiden korroosion-

kestävyys on parempi kuin austeniittisella tai ferriittisellä ruostumattomalla teräksellä. Nii-

den käyttö on lisääntynyt muun muassa pumpuissa ja teollisuuden säiliöissä. (Papavinasam 

2013, 157; Taulavuori et al. 2012, 7.)  

 

2.2  MIG-, TIG- ja puikkohitsaus 

”Hitsaus on liitosmenetelmä, jossa osia liitetään lisäaineen avulla tai ilman lisäainetta käyt-

tämällä hyväksi lämpöä ja/tai puristusta siten, että osien välillä on jatkuva yhteys.” (SFS 

3052 2020, 5). Hitsaus on yleisin tapa liittää metalleja. Erilaisia hitsausprosesseja on useita 

kymmeniä, mutta yleisesti ne voidaan jakaa puristus- ja sulahitsausmenetelmiin. Yleisin hit-

sausprosessi on sulahitsausmenetelmiin kuuluva kaarihitsaus, jonka avulla suoritetaan yli 90 

prosenttia kaikesta hitsauksesta. Kaarihitsausmenetelmistä eniten käytettyjä ovat 

MIG/MAG-, puikko-, täytelanka- ja TIG-hitsaus (Lukkari 1997, 5). Lisäksi on olemassa 

muita erityistarkoituksiin kehitettyjä menetelmiä kuten laser-, piste-, jauhekaari- ja plasma-

hitsaus. 

MIG/MAG-hitsauksessa eli metallikaasukaarihitsauksessa lämmön lähteenä käytettävä va-

lokaari palaa vakionopeudella syötettävän hitsauslangan ja työkappaleen välillä suojakaasun 

ympäröimänä. Valokaaren avulla hitsattava perusaine ja hitsauslanka sulatetaan yhteen muo-

dostaen hitsisulan. MIG-hitsauksessa (Metal Inert Gas welding) käytettävä suojakaasu, ar-

gon tai helium, ei osallistu hitsausprosessiin, kun taas MAG-hitsauksessa (Metal Active Gas 

welding) käytetään aktiivista, prosessiin osallistuvaa suojakaasua, yleensä hiilidioksidia tai 

seoskaasuja. MIG/MAG-hitsaus on yleisimmillään raskaassa ja keskiraskaassa teollisuu-

dessa. (Kemppi 2022a.) 

Volframi-inerttikaasukaarihitsauksessa eli TIG-hitsauksessa valokaari palaa suojakaasun 

ympäröimänä sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välillä. Argon on hyvin 

yleinen suojakaasu TIG-hitsauksessa, koska se on hitsausprosessiin vaikuttamaton inertti 
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kaasu, joka suojaa sekä hitsisulaa että polttimen elektrodia hapettumiselta. (Kemppi 2022b.) 

Argonia ja vetyä sekoittamalla, mahdollistetaan suurempi hitsausnopeus. Hitsaus voidaan 

suorittaa joko lisäämällä lisäainetta käsin, tai ainoastaan perusainetta sulattamalla. TIG-hit-

sauksessa saavutetaan todella hyvänlaatuisia hitsiliitoksia ja sen käyttö on suosittua ruostu-

mattomien terästen ja alumiinin hitsauksessa erityisesti ohutlevyteollisuudessa ja putkistojen 

hitsauksessa. Sitä käytetään tyypillisesti alle kuuden millimetrin aineenpaksuuksilla heikom-

man tuottavuuden takia. Suuremmilla aineenpaksuuksilla hitsausmenetelmää hyödynnetään 

usein pohjapalon hitsauksessa tai sovelluskohteen mukaan prosessi toteutetaan monipalko-

hitsauksena. (Lukkari 1997, 249).  

Kolmas yleinen hitsausprosessi on puikkohitsaus. Siinä hitsauselektrodina toimii puikonpi-

timeen kiinnitetty lisäainepuikko ja valokaari palaa työkappaleen ja puikon pään välillä il-

man suojakaasua. Hitsauspuikko on päällystetty materiaalilla, joka sulaessaan tuottaa suoja-

kaasua ja kuonaa hitsisulan päälle suojaten hitsaustapahtumaa. Puikkohitsaus soveltuu lähes 

kaikkiin olosuhteisiin ja sitä käytetäänkin paljon asennustyömailla, laivanrakennuksessa ja 

korjaushitsauksissa, joissa tarvitaan hyvää ulottuvuutta. (Lukkari 1997, 88–89.) 

 

2.3  Vety ja hiilivedyt 

Vety on maailmankaikkeuden yleisin ja kevyin kaasu, jota ilmakehässä on 0,1 ppm. Pai-

neenalaisena korkeassa lämpötilassa vety pääsee tunkeutumaan metalliin ja huonontaa ma-

teriaalin mekaanisia ominaisuuksia. Teräksen jäännöselementtinä vetykaasu voi olla erittäin 

haitallinen. Se liukenee valmistusvaiheen korkeassa lämpötilassa nestemäiseen teräkseen, 

mutta huoneen lämpötilassa liukeneminen on kuitenkin hyvin vähäistä. Vety kerääntyy te-

räkseen, yleensä paksuihin levyihin tai kiskoihin juuttuneena mangaanisulfidisulkeumien 

pinnoille. Molekyylistä vetyä saattaa muodostua ja painetta kehittyä, aiheuttaen lopulta te-

räkseen sisäisen halkeaman. Vetyvaurioita voidaan kuitenkin välttää jäähdyttämällä teräs 

hitaasti valssauslämpötilasta, jolloin atominen vety ehtii diffundoitua kappaleesta. (Kutz 

2015, 24.) 

Hitsauksessa vetyä käytetään suojakaasuna yhdessä muun muassa argonin kanssa ruostu-

mattomien terästen, ferriittisten sekä martensiittisten teräksien MIG- ja TIG-hitsauksessa. 

Vedyn käyttö argonin kanssa kasvattaa valokaaren jännitehäviötä ja siten sen tehoa. Kaa-

suseoksen korkean lämmönjohtavuuden vuoksi valokaari kapenee ja sen energia 
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konsentroituu pienemmälle alueelle lisäten tunkeumaa, mahdollistaen hitsausnopeuden kas-

vattamisen. (Tus̆ek & Suban 2000, 372.) 

Vedyn liukoisuus sulaan metalliin on kuitenkin suuri ja se jää jähmettyvään hitsiaineeseen 

kerääntyen mahdollisiin epäjatkuvuuskohtiin, kuten raerajoille, luoden hitsiin paineita ja 

jäännösjännityksiä. Nämä johtavat pieniin hiushalkeamiin, jotka myöhemmin kehittyvät 

suuremmiksi halkeamiksi. Vety saattaa aiheuttaa palonalaisia halkeamia hitsin muutos-

vyöhykkeen, englanniksi Heat-Affected Zone (HAZ) alueella. Ajan kuluessa vety kuitenkin 

poistuu kiinteästä teräksestä. Tätä prosessia voidaan nopeuttaa materiaalin lämpötilaa nos-

tamalla. (Cary & Helzer 2005, 361.) 

Kaasuhitsauksessa puhtaan hapen kanssa palamistuotteena käytetään pääosin hiilivetyä, ase-

tyleeniä, jonka avulla saavutetaan puhdas liekki ja korkeampi palamislämpötila kuin millään 

muulla polttokaasulla. Toinen yleinen teräksen yhteydessä ilmenevä hiilivety on metaani. 

Vety muodostaa metaania reagoidessaan teräksessä olevien karbidien kanssa. Vetyhyök-

käyksessä tämä metaanikaasu sitoutuu teräksen mikrohuokosiin mahdollistaen repeämien 

synnyn ja mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden ja sitkeyden heikkenemisen. 
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3  Teräkset vety-ympäristössä 

Valmistusprosessin aikana teräkseen ympäristöstä imeytynyt vety voi aiheuttaa rakenteeseen 

äkillisiä vaurioita. Vety-ympäristölle altistuminen on yksi pääsyistä terästen mekaanisten 

ominaisuuksien heikkenemiseen ja alikriittiseen särönkasvuun, johtaen jopa katastrofaali-

seen vikaantumiseen sallitun jännitysrajan alapuolella. Tässä luvussa käsitellään vety-ym-

päristön aiheuttamia vaurioita teräksiin sekä vaikutuksia haurasmurtuma-alttiuteen ja väsy-

miskestävyyteen.  

 

3.1  Vetyhauraus 

Vety on muista epäpuhtauksista poikkeava. Se synnyttää teräksessä haurasilmiön, vety-

haurauden. Vetyhauraus (Hydrogen embrittlement) voi syntyä, kun metalliseos altistuu ve-

dylle ja vety pääsee materiaaliin. Tämä voi tapahtua teräksen valmistuksessa ja käsittelyssä 

esimerkiksi valun, peittauksen tai valssauksen aikana, tai ympäristön vaikutuksesta tuotteen 

käytön aikana muun muassa katodisissa sähkökemiallisissa reaktioissa. Vetyhauraus voi-

daankin jakaa kahteen tyyppiin vedyn lähteen mukaan: sisäiseen vetyhaurastumiseen, jossa 

vety on jo olemassa materiaalin sisällä, ja ympäristön aiheuttamaan vetyhaurastumiseen, 

jossa vety on peräisin ympäristöstä. Yhtenä vetyvauriomekanismina vetyhauraus aiheuttaa 

metallin mekaanisten ominaisuuksien, vetolujuuden ja sitkeyden heikkenemistä, mikä johtaa 

heikentyneeseen murtumiskestävyyteen ja alikriittiseen halkeiluun. Ilmiö esiintyy teräksessä 

plastisen muodonmuutoksen yhteydessä tapahtuvana lohkomaisena sitkeänä tai raerajoja pit-

kin etenevänä murtumana. (Kutz 2018, 144–145.) Vetyhauraan teräksen onkin todettu mur-

tuvan helpommin hitaan muokkausprosessin yhteydessä, kuten vedon alaisena, koska ne 

mahdollistavat vedyn suuremman diffuusion kohti kriittisiä alueita, kuten särön kärkiä (Boot 

et al. 2021, 2).  

Koska vedyn liukoisuus terässeokseen on suurempi nestemäisessä tilassa kuin kiinteässä ti-

lassa, vetysaastuminen alkaa jo metallurgisen käsittelyn alkuvaiheessa. Vetyatomin ja me-

talliatomirakenteen välinen vuorovaikutus tekee teräksestä hauraampaa ja estää sen kykyä 

venyä kuormituksen alaisena. Vety voi toimia teräksen raerajoilla alentaen plastisessa 
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muodonmuutoksessa syntyvien mikrosäröjen seinämien pintaenergiaa edistäen särön etene-

mistä. (Kutz 2018, 144–145; Lindroos, Sulonen & Veistinen 1986, 729–731.)  

 

3.2  Vetyloukut 

Vety saattaa jäädä ”loukkuun” materiaalin epäjatkuvuuskohtiin, kuten dislokaatioihin, 

raerajoille, hilan epäsäännöllisyyksiin, huokosiin ja erkaumiin. Nämä vetykerääntymät edes-

auttavat vedyn aiheuttamien vaurioiden, kuten vetyhaurauden, murtumien ja vetyrakkuloi-

den syntyä. (Dwivedi & Vishwakarma 2019, 28024.) Kuvassa 2 esitetään vedyn mahdollisia 

sitoutumiskohtia teräksessä. 

 

Kuva 2. Vedyn mahdolliset sitoutumiskohdat teräksessä (Djukic et al. 2019, 7). 

 

Oikeasta laidasta nähdään, miten vety pääsee teräkseen ja vasemmalle päin siirtyessä siirry-

tään syvemmälle teräksen kiderakenteeseen. Vetyloukut voidaan jakaa palautumattomiin ja 

palautuviin vetyloukkuihin. Palautumattomissa vetyloukuissa sitoutunut vety ei pääse takai-

sin metallihilaan eikä voi osallistua teräksessä diffusoituvaan vetyyn, kun taas palautuvissa 

vetyloukuissa vedyn on mahdollista palata metallihilaan. Vetyloukkujen eroavaisuuksia voi-

daan tarkastella niiden aktivoitumisenergian perusteella. Palautuvien loukkujen, kuten 

raerajojen, mikroerkaumien ja dislokaatioiden aktivoitumisenergia on alhainen, alle 60 

kJ/mol. Palautumattomien vetyloukkujen aktivoitumisenergia on yli 60 kJ/mol ja niitä ovat 

muun muassa ferriitin ja sementiitin rajapinnat sekä epämetallisten sulkeumien rajapinnat. 

(Xinfeng et al. 2020, 761; Splichal et al. 2012, 42.) 

Sidosenergialla on iso merkitys vetyloukkujen käyttäytymisessä. Jos energia on alhainen, 

paikallisen sitoutuneen vedyn ja hilan vedyn välillä vallitsee tasapaino. Jos matriisin 



17 

 

vetypitoisuus pienenee, nämä vetyloukut toimivat vedyn lähteenä ja säilyttävät tasapainon. 

Tehokkaammassa loukussa sidosenergia on korkeampi, jolloin matriisissa oleva diffusoituva 

vetykonsentraatio on paljon pienempi kuin vetyhaurauteen tarvittava pitoisuus. (Dwivedi & 

Vishwakarma 2019, 28024.) 

Erilaiset tavat ladata terästä vedyllä johtavat erilaisiin absorboituneen vedyn pitoisuuksiin. 

Kaasumaisessa latauksessa saavutettu vetypitoisuus on vain kuusi prosenttia siitä, mitä säh-

kökemiallisessa latauksessa saavutetaan. Jälkimmäisessä suurempi määrä vetyä sitoutui niin 

kutsuttuihin mataliin loukkuihin, jotka välillisesti lisäävät materiaalin herkkyyttä vety-

hauraudelle. Sähkökemiallinen vetylataus voi siis johtaa epätodelliseen haurastumiseen. 

(Boot et al. 2021, 1.) Teräksen mikrorakenteen toisen faasin eli kidelajin on todettu vaikut-

tavan vedyn sitoutumismekanismiin ja sillä on merkittävä vaikutus myös vetyhaurastumis-

mekanismiin ja särön muodostumiseen.  

 

3.3  Vedyn aiheuttamat vauriot 

Vedyn aiheuttamat vauriot teräksissä voidaan jakaa palautuviin ja palautumattomiin vauri-

oihin. Palautuvissa vaurioissa vetyatomit kerääntyvät materiaaliin mahdollisiin halkeamis-

kohtiin ja aiheuttavat teräkseen viivästyneitä murtumia. Palautumattomissa vaurioissa vety-

atomit muodostavat vetymolekyylejä erilaisiin virhekohtiin nostaen kaasun paineen suureksi 

aiheuttaen halkeilua. Vedynpoistokäsittelyn jälkeen palautuvat vauriot poistuvat teräksestä, 

mutta palautumattomat murtumat jäävät materiaaliin. (Xinfeng et al. 2020, 764.) 

Vedyn aiheuttamat murtumat (Hydrogen Induced Cracking), eli HIC-murtumat ovat teräk-

sen sisäisiä halkeamia ja voivat syntyä täysin ilman ulkoista rasitusta. Murtumat esiintyvät 

tyypillisesti valssaustasossa esiintyvinä halkeamina ja ne voivat linkittyä yhteen porras-

maiseksi murtumaksi. HIC-murtumia esiintyy niukkahiilisissä matalan lujuusluokan teräk-

sissä, joita käytetään usein putkistoissa, ja happamien hiilivetyjen sekä rikkivedyn kanssa 

kosketuksissa olevissa paineastioissa. HIC-murtumat syntyvät, kun teräkseen absorboitunut 

atominen vety kerääntyy epämetallisiin sulkeumiin, mikrosäröihin tai raerajoille. Nämä ve-

tykerääntymät yhdistyvät vetymolekyyleiksi johtaen paineen nousuun ja lopulta mikrosärö-

jen ydintymiseen ja kehittymiseen. (Sun et al. 2015, 2; Kutz 2018, 144.)  

Tiedetään, että teräksen alttius HIC-murtumille kasvaa lujuuden ja vikatiheyden kasvaessa. 

Vetypitoisuuden kasvaessa kriittinen sisäinen vähimmäisjännitys halkeaman syntymiseen 



18 

 

pienenee. Poistamalla ylimääräinen vety teräksestä siis nostaa vaadittavaa sisäistä vähim-

mäisjännitystä. HIC-murtuma-alttiutta voidaan hallita muuttamalla teräksen kemiallista 

koostumusta ja mikrorakennetta. Alumiini- ja kalsiumoksidien on todettu edistävän HIC-

murtuman ydintymistä. (Kutz 2018, 144.) Teräksen mikrorakenne on tärkein materiaalin ve-

tyhaurausalttiuteen vaikuttava tekijä. Tiedetään, että muun muassa raerajojen luonne, faasi-

konstituutio ja kiteinen rakenne vaikuttavat HIC-murtumien syntymiseen ja etenemiseen 

materiaalissa. (Sun et al. 2015, 2.) 

 

3.3.1  Vetyrakkulat 

Tietyissä tapauksissa absorboitunut vety voi muodostaa lähellä teräksen pintaa niin kutsut-

tuja vetyrakkuloita. Teräksen käsittelyssä, esimerkiksi peittauksessa teräkseen pääsee run-

saasti vetyatomeja. Nämä atomit kerääntyvät raerajoille ja yhtyvät vetykaasuksi, jonka paine 

nousee jatkuvan vetypitoisuuden kasvun myötä. Suuressa paineessa olevat vetymolekyylit 

aiheuttavat raerajojen suuntaisia repeämiä, jotka näkyvät teräksen pinnalla niin sanottuina 

vetyrakkuloina. (Kutz 2018, 145.) 

 

3.3.2  Murtumat rikkivety-ympäristössä 

Teräs voi altistua rikkivedylle esimerkiksi maakaasun ja raakaöljyn säiliöissä ja putkistoissa. 

Rikkivety-ympäristössä yleinen vedyn aiheuttama vaurio on SSC-murtuma (Sulfide Stress 

Corrosion Cracking). Vaurion syntyminen edellyttää teräkseen kohdistuvaa ulkoista rasi-

tusta, koska vaurio alkaa materiaalin pinnalta. SSC-murtuma esiintyy korkean lujuus- ja ko-

vuusluokan teräksissä tai HAZ:n alueella vetojännityksen alaisena. Vety absorboituu teräk-

seen kosteasta rikkivetykorroosiosta. (Agrawal, Al-Anezi & Frankel 1999, 1101–1102.) Ve-

tyatomit diffundoituvat teräkseen, mutta pysyvät hilassa jähmeänä liuoksena haurastaen ma-

teriaalia. Vetojännityksen alaisena haurastunut teräs murtuu helposti. Murtumat etenevät ta-

vallisesti kohtisuoraan pintaa vastaan ja niitä edistävät hauras ja kova mikrorakenne, kuten 

martensiittisessa teräksessä. (Huhdankoski 1999, 98.) 
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3.3.3  Ulkoisen jännityksen aiheuttamat murtumat 

Yksi HIC-murtuman erikoismuodoista on SOHIC-murtuma, englanniksi stress oriented hyd-

rogen induced cracking. Sitä esiintyy alhaisen lujuusluokan teräksissä ulkoisen jännityksen 

vaikutuksesta. SOHIC-murtuman aikaansaamiseen tarvitaan ulkoisen jännityksen lisäksi 

jäännösjännityksiä sekä jännityksen kohottajaa. Kuvassa 3 esimerkki tyypillisestä hitsauslii-

toksen SOHIC-murtumasta kovan HAZ:n alueella. 

 

Kuva 3. SSC-murtumasta alkanut ulkoisen jännityksen aikaansaama SOHIC-murtuma ko-

van HAZ:n alueella (Nielsen & Kohl 1997, 221). 

 

Tavallisesti jännityksen kohottaja on SSC-särön kärki, joka syntyy hitsiaineen muutos-

vyöhykkeen kovalla alueella ja päättyy ”törmätessään” pehmeään perusaineeseen. SOHIC-

murtuma on siis HIC- ja SSC-murtumien yhdistelmä, jossa useat valssaussuunnan suuntaiset 

säröt muodostuvat päällekkäin kohtisuoraan pääjännitystä vastaan. (Agrawal et al. 1999, 

1101–1102.) SOHIC-murtuman sekä muiden edellä mainittujen vetymurtumatyyppien tyy-

pilliset piirteet on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. SSC-, HIC- ja SOHIC-murtumat poikkileikkauskuvassa (Huhdankoski 1999, 98). 

 

SSC-murtuma esiintyy usein HAZ:n alueella ulkoisen jännityksen alaisena ja saa alkunsa 

materiaalin pinnalta. HIC-murtumat ovat teräksen sisäisiä halkeamia ja aiheutuvat teräkseen 

absorboituneista vetykerääntymistä, jotka lisäävät materiaalin sisäistä painetta. Näiden hal-

keamien syntyyn ei tarvita ulkoista jännitystä eikä jäännösjännitystä. HIC-murtumat esiin-

tyvät valssaustason suuntaisina ja yhdistyvät usein porrasmaisiksi murtumiksi. Vetyrakkulat 

luetaan HIC-murtumiksi ja esiintyvät lähellä teräsmateriaalin pintaa näkyvinä läikkinä. 

 

3.4  Murtumismekanismit 

Vetyhauraus on monimutkainen prosessi, johon sisältyy useita erilaisia vaikuttavia tekijöitä 

ja mikromekanismeja. Kaikkien näiden mekanismien ei kuitenkaan tarvitse olla läsnä sa-

manaikaisesti, vaan joskus vain yksittäinenkin mekanismi on vastuussa vedyn aiheuttamista 

vaurioista. Monenlaisia vetyhaurastumista aiheuttavia vauriomekanismeja on tutkittu ja eh-

dotettu vuosikymmenten aikana. Yleisimpiä vedyn vaikutuksia selittäviä mekanismeja te-

räksissä ovat HELP- HEDE- ja AIDE-mekanismit.  

HELP malli eli Hydrogen Enhanced Local Plasticity model on yleisin vetyhalkeiluilmiötä 

kuvaava malli. Siinä vetyatomit kerääntyvät materiaalissa olevan särön kärkeen lisäten dis-

lokaatioiden liikkuvuutta. Tämä lisääntynyt liikkuvuus toimii plastisen muodonmuutoksen 

edistäjänä metallihilassa. Lokaali dislokaatioiden liike on mahdollista alhaisilla jännityk-

sillä, koska myötölujuus on alentunut paikallisesti vedyn vaikutuksesta. Näin haurastuneessa 
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materiaalissa esiintyy paikallisia plastisia muodonmuutoksia murtumispinnalla. (Dwivedi & 

Vishwakarma 2019, 28013.)  

HEDE mekanismi eli Hydrogen Enhanced Decohesion Mechanism perustuu vetykeräänty-

mien heikentävään vaikutukseen metalliatomien välisiin sidoksiin. Vety kerääntyy muun 

muassa raerajoille sekä halkeamien kärkiin ja johtaa atomien välisen sidosenergian pienene-

miseen, ja lopulta yksittäisten sidosten irtoamiseen alhaisen kuormituksen alaisena. (Brück 

et al. 2021, 2.) 

AIDE mekanismi eli Adsorption-Induced Dislocation Emission malli on HELP ja HEDE 

mallien yhdistelmä. Vetyatomien adsorptio tapahtuu suuren jännityskonsentraation omaavan 

särön kärjessä. Halkeaman kärjestä vety pääsee metallihilaan ja heikentää atomien välistä 

lujuutta HEDE mekanismin avulla. HELP mekanismi lisää dislokaatioiden liikettä ja aiheut-

taa plastisia muodonmuutoksia teräksen pinnalla. 

Murtumismekanismi riippuu vahvasti materiaalin mikrorakenteesta. Esimerkiksi ferriittiset 

ja austeniittiset teräkset murtuvat pääosin HELP mallin tavoin, kun taas martensiittiset te-

räkset HELP ja HEDE mallien yhdistelmänä. (Sun et al. 2015, 2.) 

Vetypaineteorian mukaan vetyatomit sitoutuvat materiaalin virhekohtiin, kuten mikrohuo-

kosiin ja sulkeumiin. Lokaalisti kerääntyneet vetyatomit yhdistyvät molekyyleiksi ja ajan 

kuluessa lisää vetyä kertyy näihin vikakohtiin nostaen kaasun paineen todella korkeaksi, 

kunnes paine ylittää materiaalin kriittisen lujuuden ja aiheuttaa murtumia. Tämä teoria selit-

tää muun muassa vedyn aiheuttaman halkeilun rikkivetyolosuhteissa olevissa putkistoissa. 

(Xinfeng et al. 2020, 764–765.) 

 

3.5  Haurasmurtuman mahdollisuus 

Teräksen altistuminen vety-ympäristölle lisää materiaalin haurasmurtuma-alttiutta ja saattaa 

johtaa odottamattomaan ennenaikaiseen rakenteen vaurioitumiseen. Haurasmurtuma tapah-

tuu yleisimmin raerajamurtumana (intergranular) tai lohkomurtumana (transgranular). Näi-

den murtumatyyppien perusperiaatteet näkyvät kuvassa 5.  
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Kuva 5. Raerajamurtuma (Intergranular) ja lohkomurtuma (Transgranular) (Anderson 2005, 

220). 

 

Raerajamurtumassa särö kasvaa raerajoja myöten. Tämän tapaisessa murtumassa särön-

kasvu tapahtuu nopeasti, jopa ilman plastista muodonmuutosta. Lohkomurtumassa särö kas-

vaa raerajojen sijaan rakeiden lävitse. Särö kasvaa reittiä, jossa eteneminen on vaivatonta. 

Halkeamismurtuma on yksi lohkomurtuman muoto ja sitä esiintyy ferriittisissä teräksissä 

alhaisissa lämpötiloissa. Tietyn tason mukainen halkeama saa alkunsa hauraiden sul-

keumien, karbidien tai toisen faasin hiukkasten halkeamisesta. (Hadraba, Němec & Dlouhy 

2008, 3678.)  

Lipiäinen et al. (2022) tutkivat loven ja laadun vaikutuksia ultralujien terästen leikkausreu-

nojen väsymislujuuteen. Kuvassa 6 näkyy hauraan raerajamurtuman etenemistä koekappa-

leiden laserleikatussa reunassa. 

 

Kuva 6. Rakeiden välisen väsymismurtuman eteneminen ultralujien terästen laserleikatussa 

reunassa (Lipiäinen et al. 2022, 887). 

 

Katkoviivat tarkentavat särön syntypaikan ja niiden etenemissuunta on kuvattu nuolilla. Jo-

kaisessa lovellisessa leikatussa kappaleessa havaitaan raerajoja viitaten hauraaseen raeraja-

murtumaan. Myös kuumavalssattu pinta on todettu paikaksi murtumien ydintymiselle ja ete-

nemiselle laserleikatuissa kappaleissa. (Lipiäinen et al. 2022, 883–887.) 
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Vety yhdessä raerajojen epäpuhtauksien, kuten fosforin ja tinan kanssa, luo raerajasta erityi-

sen helpon alueen särön kasvulle ja ne aiheuttavatkin usein raerajamurtuman. Vety yksinään 

aiheuttaa useimmin lohkomurtuman. Teräksen alttiutta vedyn aiheuttamaan haurasmurtu-

maan lisää suuri raekoko ja lujuus. (Martin et al. 2011, 1601; Briant 1985, 76.)  

Vedyn aiheuttama haurasmurtuma ei kuitenkaan ole vain korkean lujuuden omaavien teräs-

ten ongelma. Zvirko et al. (2021) löysivät tutkimuksessaan normaalia suuremman hauras-

murtuma-alttiuden matalalujuuksisesta ferriittis-perliittisestä teräksestä, jolle ominaista on 

suuret perliittiset rakeet kapeiden ferriittirajojen ympäröimänä. 

 

3.6  Väsymissärönkasvu ja väsymiskestävyys 

Väsymisilmiö on yleisin vauriomuoto metallisten rakenneosien käytännön sovelluksissa. 

Vedyn vaikutuksia väsymiskestävyyteen ja väsymissärön muodostumiseen on tutkittu vuo-

sikymmeniä muun muassa veden varassa olevien rakenteiden ja teollisuuden kohteiden put-

kistojen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden takaamiseksi. Vety-ympäristön vaikutus väsymis-

särön kasvunopeuteen on paljon suurempi kuin vaikutus väsymiskestävyyteen erityisesti pit-

källä kestoiällä, minkä takia jälkimmäisestä on paljon vähemmän tutkimustietoa. (Zhang 

2010; Murakami 2019, 567.) 

Väsymismurtuma etenee särön ydintymisen ja kasvun avulla. Vetokuormituksen alaisena 

vetyä sisältävässä teräksessä vety kerääntyy kohtisuoraan kuormitussuuntaa vastaan huokos-

ten reunoille, joissa kidehila laajenee jännityskeskittymän takia. Tämä ilmiö on esitetty ku-

vassa 7. 

 

Kuva 7. Huokosten kasvu ilman vetyä ja vetyä sisältävässä matalalujuuksisissa teräksissä 

(Murakami 2019, 569). 



24 

 

Tämä lisää liukunauhojen muodostumista johtaen huokosten kasvuun sivuttaissuunnassa ja 

sitkeyden heikkenemiseen. Kokeellisissa tutkimuksissa on todettu, että vetyä sisältävään te-

räkseen muodostuu erillisiä lokaaleja liukunauhoja etenkin ferriittirakeisiin. Jatkuvan vaih-

televan kuormituksen alaisena liukunauhoista alkunsa saavien väsymissäröjen määrä kasvaa 

ja johtaa kappaleessa suurempaan plastiseen muodonmuutokseen ja heikompaan väsymis-

kestävyyteen. (Murakami 2019, 571–576.) Aiemmin kappaleessa 3.4 todettiin, että vety lisää 

dislokaatioiden liikkuvuutta jatkuvan kuormituksen alaisena. Tämä liikkuvuus mahdollistaa 

tietyn liukusysteemin ensisijaisen toiminnan ferriittisissä rakeissa ja voi väsyttävässä kuor-

mituksessa johtaa lokaalien liukunauhojen syntymiseen.  

Vety tyypillisesti edistää väsymissärön syntymistä ja särönkasvua (Nagumo 2016, 122). 

Useiden tutkimusten havainnot summaten, teräksen altistuminen vety-ympäristölle nopeut-

taa väsymissärön etenemistä huomattavasti. On huomattu, että vedyn aiheuttama särönkas-

vun kiihtyminen osittain johtuu pienemmästä happi-inhibiittorin muodostamien säröjä sul-

kevien oksidien määrästä lähellä kynnysarvoa olevissa särönkasvunopeuksissa (Murakami 

2019, 567). Vaihtelevan kuormituksen on todettu terävöittävän särön kärkeä, jolloin vety 

pääsee kosketuksiin paljaaseen metallipintaan ja nopeuttaa väsymissärön kasvua (Zhang 

2010). 

Suuren lämpötilan ja paineen alaisissa vetysäiliöissä teräkseltä vaaditaan sekä kuuma-

lujuutta, että vedynkestävyyttä. Näissä olosuhteissa vety liukenee materiaaliin atomaarisena. 

Mikäli teräksen hiili on sitoutunut joko sekakarbidiksi tai sementiitiksi, voi teräs muodostaa 

vedyn kanssa reagoidessaan hiilivetyä, metaania. Kaasumuodossa oleva metaani ydintyy 

materiaalin mikrohuokosiin nostaen kaasun paineen niin suureksi, että teräs lopulta vaurioi-

tuu raerajoja pitkin. Tätä kutsutaan myös vetyhyökkäykseksi ja sen on todettu heikentävän 

huomattavasti materiaalin lujuutta ja sitkeyttä.  Kromia ja molybdeeniä käytetään estämään 

kyseistä ilmiötä niiden muodostamien stabiilien karbidien vuoksi. (Ryti et al. 1981, 446.) 

Tämän takia nykyisissä vetysäiliöissä käytetäänkin usein Cr-Mo-terästä. Näiden paineasti-

oiden väsymiskokeissa on huomattu särönkasvun tapahtuvan noin 30 kertaa nopeammin ve-

dyn läsnä ollessa. Liukunauhat olivat lokaaleja vain pienellä alueella särölinjan vierellä. 

(Murakami 2019, 580–581.)  

Kuten edellä mainittiin, vedyn vaikutuksista teräksen väsymiskestävyyteen on vähemmän 

tutkimustietoa, kuin vaikutuksista väsymissäröön. Tiedetään kuitenkin, että vedylle altistu-

essaan teräksen väsymiskestävyys ja väsymisraja heikkenevät. Kuvassa 8 on esitetty 
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vetysäiliöissä käytetyn SCM435 Cr-Mo teräksen S-N käyrän muutokset eri vetopitoisuuk-

sien mukaan. 

 

Kuva 8. Vetypitoisuuden vaikutus SCM435 Cr-Mo-teräksen S-N käyrään (Murakami & 

Matsunaga 2006, 1515). 

 

Vetykuormitus heikensi huomattavasti SCM435:n väsymiskestävyyttä ja -lujuutta. Voidaan 

todeta, että mitä suurempi teräksen vetypitoisuus on, sitä heikompi on sen väsymiskestävyys. 

Vain vähän vetyä sisältävän teräksen tulokset ovat lähes samalla tasolla lämpökäsitellyn te-

räksen kanssa. Murakami et al. (2006) totesivat, että väsymissäröt saivat alkunsa epämetal-

lisista sulkeumista teräksen pinnan alta. Sulkeumiin sitoutunut vety vaikuttaa särön syntyyn 

ja sen kasvuun jo hyvin aikaisissa väsymisen vaiheissa alentaen väsymisrajaa. Samantapai-

sia tuloksia on löydetty myös muun muassa matala- ja korkealujuuksisissa niukkaseostei-

sissa ferriittisissä teräksissä ja matalahiilisissä C-Mn rakenneteräksissä. Austeniittiset ruos-

tumattomat teräkset eivät ole yhtä alttiita vedyn vaikutuksille, eikä väsymiskestoiässä ta-

pahdu yleensä merkittävää muutosta kuormituksen pysyessä maksimissaan myötölujuuden 

ympärillä. Jännityskonsentraatiolla on suuri merkitys kyseisten terästen väsymiskestoikään, 

koska väsymissäröjä esiintyi vain kapeimmissa poikkileikkauksissa. (Zhang 2010.) Neste-

mäisellä vedyllä suoritetuissa kokeissa on huomattu, että materiaalin väsymisominaisuudet 

heikkenevät vasta korkean jännityksen alaisena hyvin matalassa lämpötilassa (Ogata 2015, 

1).  
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4  Hitsiliitokset vety-ympäristössä 

Hitsausliitokset ovat aina huolenaiheena suunnittelussa, koska niissä voi esiintyä ainutlaa-

tuinen mikrorakenne, makrotason vikoja ja jäännösjännityksiä verrattuna perusmetalliin. 

Vety-ympäristö voi aiheuttaa hitsin alueelle laajalti tunnetun vetyhalkeaman tai niin sanot-

tuja kalansilmiä. Tässä luvussa pohditaan, mitkä toimivat vedyn lähteinä hitsauksessa ja mitä 

murtumaan tarvitaan, miten vetyhalkeama ja vetyläikät syntyvät. Pohditaan, mitä vaikutuk-

sia vety- ja hiilivety-ympäristöllä on muun muassa hitsiliitosten väsymissärönkasvuun ja ve-

denalaisten kaasuputkien hitsiliitoksiin. 

 

4.1  Vedyn lähteet hitsauksessa 

Hitsauksessa vetyä pääsee hitsiin muun muassa käytetystä lisäaineesta ja hitsauskaasusta. 

Lisäaineessa esimerkiksi hitsauspuikon päällysteessä tai täytelangan täytteessä saattaa olla 

vetyä sisältäviä yhdisteitä ja epäpuhtauksia, jotka valokaaren lämmössä hajoavat vedyksi ja 

hapeksi. Lisäaineen pinta voi kostua kosteissa olosuhteissa ja toimia mahdollisena vetyläh-

teenä. Eri hitsausmenetelmät ja käytetyt lisäaineet ovat hyvinkin erilaisia tuotetun hitsiai-

neen vetypitoisuuden suhteen. (Lukkari 2000, 8.)  

Vetyä käytetään hitsauskaasuissa seosaineena usein argonin kanssa. Tyypillisesti vetypitoi-

suus on alle viisi prosenttia, mutta tiettyihin sovelluksiin voidaan vetypitoisuutta nostaa jopa 

yli 30 prosenttiin. Esimerkiksi mekanisoidussa hitsauksessa argonin kanssa käytetään usein 

10–15 prosenttia vetyä. Vetyä sisältäviä hitsauskaasuja käytetään pääasiassa ruostumatto-

mien terästen MIG- ja TIG-hitsauksessa.  

Hitsattava perusaine voi myös toimia vedyn lähteenä. Valmistuksessa tai käsittelyssä mate-

riaaliin jäänyt vety vapautuu hitsausprosessin korkeassa lämpötilassa ja liukenee hitsisulaan. 

Hitsiaineen pinnalla voi olla jäämiä vetyä sisältävistä epäpuhtauksista, kuten öljystä, ras-

vasta, korroosiosta tai mahdollisista pinnoitteista kuten maalista. (Lucas, Mathers & Abson 

2022.) 

Suojakaasun seosaineena vety lisää valokaaren tehoa lisäämällä sen jännitehäviötä. Vedyllä 

on korkea lämmönjohtavuus, jonka vuoksi valokaari kapenee ja energia konsentroituu 
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pienemmälle alueelle, lisäten tunkeumaa ja mahdollistaen suuremman hitsausnopeuden. Ku-

vassa 9 nähdään hitsauskaasun vetypitoisuuden noston vaikutus TIG-hitsatun austeniittisen 

teräksen sulamisvyöhykkeeseen.  

 

Kuva 9. TIG-hitsatun austeniittisen teräksen sulamisvyöhykkeet eri suojakaasun vetypitoi-

suuksilla (Durgutlu 2004, 21). 

 

Voidaan siis todeta, että vetypitoisuuden kasvattaminen lisää valokaaren sulatustehokkuutta. 

Austeniittisen ruostumattoman teräksen TIG-hitsauksessa 10 prosentin vetypitoisuus ar-

gonia sisältävässä suojakaasussa lisää sulatetun perusaineen määrän jopa nelinkertaiseksi. 

MIG-hitsauksessa sulan materiaalin määrä lisääntyy, mutta vaikutus on huomattavasti pie-

nempi ja vakaa hitsausprosessi on vaikeampi saavuttaa. Vedyn käyttö vähentää oksidin muo-

dostusta hitsin pinnalle ja parantaa hitsiliitoksen ulkonäköä. (Tušek & Suban 2000, 369–

372.) 

Durgutlu (2004) löysi tutkimuksessaan vetykaasun ja hitsiaineen raekoon välillä yhteyden. 

Kuvassa 10 on esitetty mikroskooppikuvat hitsiaineen kiderakenteesta eri suojakaasun vety-

pitoisuuksilla.  

 

Kuva 10. Vetypitoisuuden vaikutus hitsiaineen raekokoon (Durgutlu 2004, 21–23). 

 

Jo 1,5 prosentin vetypitoisuus lisää hitsiaineen raekokoa verrattuna puhtaaseen argonympä-

ristöön. Raekoon kasvussa nähdään kuitenkin selkeä ”hyppäys”, kun vetypitoisuus nostetaan 

viiteen prosenttiin. Lämmöntuonti lisääntyy vedyn vaikutuksesta, jolloin hitsiaineen 
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jähmettymisaika on pidempi ja lämpövirtaukset suurempia. Tämä johtaa poikkeamiin hitsi-

aineen raeorientaatioissa. 

 

4.2  Vety- eli kylmähalkeama 

Vedyn käyttö hitsauksessa ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Vedyn liukeneminen sulaan me-

talliin on suuri ja saattaa aiheuttaa hitsiin halkeamia ja muita vaurioita. Tunnetuin hitsaus-

virhe vety-ympäristössä on vety- eli kylmähalkeama. Vetyhalkeama syntyy hitsin karennee-

seen eli martensiittiseen osaan vedyn ja hitsiin kohdistuvien jännitysten vaikutuksesta 

yleensä hitsin jäähdyttyä alle 150 asteen lämpötilaan tai viimeistään lähellä huoneenlämpö-

tilaa. Kylmähalkeama tapahtuu tyypillisesti heti hitsauksen jälkeen, mutta mahdollisesti 

vasta parin vuorokauden kuluttua. (Lukkari 2000, 8.)  

Karkenevat teräkset, joissa voi hitsausprosessin aikana syntyä martensiittia, ovat erittäin 

herkkiä vetyhalkeamille. Näiden teräksien joukkoon kuuluvat muun muassa lujat, 

seostamattomat ja kuumalujat teräkset, sekä hienoraeteräkset ja nuorrutusteräkset.  

Hitsiliitos voidaan jakaa pääosin kolmeen alueeseen: perusaineeseen, hitsiaineeseen ja 

HAZ:iin (Tsay et al. 2001, 17). Vetyhalkeama voi esiintyä näissä kolmessa alueessa kuvassa 

11 esitetyillä tavoilla joko hitsin pinnalla tai sisäisenä halkeamana. 

 

Kuva 11. Vedyn aiheuttamia halkeamia hitsin alueella (Lucas et al. 2022). 

 

Kylmähalkeama voi esiintyä muun muassa pituussuuntaisena halkeamana HAZ:n alueella 

palonalaisena halkeamana, juurihalkeamana tai reunahalkeamana, sekä hitsaussuuntaan 



29 

 

nähden poikittaisena tai sen suuntaisena halkeamana hitsiaineessa. (Lukkari 2000, 8; Lucas 

et al. 2022.) HAZ:n alueella ydintyvät säröt seuraavat usein karkeaa kiderakennetta kuten 

kuvassa 12.  

 

Kuva 12. Karkean kiderakenteen mukainen murtuma HAZ:n alueella (Lucas et al. 2022). 

 

Nämä murtumat voivat olla raerajamurtumia tai lohkomurtumia, joista ensimmäinen esiin-

tyy todennäköisimmin hauraammissa niukkaseosteisissa ja runsashiilisissä teräksissä. C-

Mn-teräksissä lohkomurtuma on yleisempi ja alkaa HAZ:n alueelta ja joissakin tapauksessa 

voi kasvaa hitsiaineeseen. (Lucas et al. 2022; Bailey et al. 2004, 8.) 

 

4.3  Vetyläikät 

Suurissa valukappaleissa ja hitseissä vety saattaa aiheuttaa lokaalia haurastumista ja re-

peämiä syntyvien sisäisten jännitysten kanssa. Korkeassa lämpötilassa materiaaliin liuennut 

vety ei ehdi vapautua hitsiaineesta sen jäähtyessä ja muodostaa repeämiä sisäisten jännitys-

ten kanssa. Nämä repeämät esiintyvät teräksen pinnalla vetyläikkinä, eli niin kutsuttuina ka-

lansilminä, niin kuin nähdään kuvasta 13. Ne voivat muodostua myös lyhyen ajan kuluttua 

hitsaamisen jälkeen, kun kappaleeseen kohdistuu ulkoista rasitusta. Vetyläikkiä esiintyy eri-

tyisesti runsasseosteisissa korkeahiilisissä teräksissä, joilla on heikompi lämmönjohtokyky. 

Vetyrakkuloista poiketen vetyläikät ovat pienempiä, koska vedyn pitoisuus alenee repeämän 

edetessä laskien vetykaasun painetta. Vetyläikät heikentävät teräksen kuormankantokykyä 

lokaaleina sisäisinä repeäminä. (Lindroos et al. 1986, 732–733.)  
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Kuva 13. Vetyläikkä hitsiliitoksen pinnalla (Bailey 1994, 133–169). 

 

Kuvasta nähdään, että vetyläikkä koostuu kahdesta osasta: keskiosasta eli ”pupillista” ja sitä 

ympäröivästä ”iiriksestä”. Keskiosa koostuu pienestä sulkeumasta, johon vety oli sitoutu-

neena ennen läikän muodostumista. (Bailey 1994, 133–169.)  

 

4.4  Murtumaan tarvittavat tekijät 

Vetyhalkeaman ydintymiseen hitsin alueella tarvitaan neljän eri tekijän yhteisvaikutus: riit-

tävä vetypitoisuus hitsissä, hitsiin kohdistuvat vetojäännösjännitykset, murtuma-altis hauras 

mikrorakenne ja matala lämpötila. Jäännösjännitykset syntyvät muun muassa hitsin jäähty-

misen aikana kutistumisen seurauksena ja niihin vaikuttavat ulkoiset hitsikappaleen tuennat, 

perusaineen paksuus, liitosgeometria ja mahdolliset sovitusvirheet. Lämmöntuonti ja perus-

aineen paksuus vaikuttavat jäähtymisnopeuteen ja näin ollen syntyvän mikrorakenteen ko-

vuuteen ja haurauteen. Mikäli lämmöntuonti on tarpeeksi suurta, perusaineen mikrorakenne 

haurastuu, kun se pääsee muuttumaan nopeasti ferriittisen ja austeniittisen kiderakenteen vä-

lillä. (Bailey et al. 2004, 6–8; Lucas et al. 2022.) Materiaalin karkenemiskykyä kuvaava hii-

liekvivalentti vaikuttaa osaltaan hauraan mikrorakenteen syntyyn sekä vetyhalkeama-alttiu-

teen. Perusaineen hiiliekvivalentti (CE) lasketaan tyypillisesti kansainvälisen hitsausinsti-

tuutin (IIW) seuraavalla kaavalla: 

 
𝐶𝐸 = 𝐶 +

𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
 (%) (1) 
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jossa C on hiili, Mn mangaani, Cr kromi, Mo molybdeeni, V vanadiini, Ni nikkeli ja Cu 

kuparipitoisuus perusaineessa. (SFS-EN 1011-2 2001, 24.) Vedyn aiheuttaman murtuman 

riski kasvaa, kun hiiliekvivalentin arvo kasvaa. Yleensä teräkset eivät ole alttiita vetyhalkea-

malle HAZ:n alueella, kun niiden hiiliekvivalentin arvo on alle 0,4 (Lucas et al. 2022). 

 

4.5  Austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsiliitokset 

Durgutlu et al. (2005) tutkivat vedyn vaikutuksia austeniittisen ruostumattoman teräksen 

MIG hitsauksessa. Tutkimuksessa käytettiin puhdasta argonia, sekä 1,5 ja 5 prosenttia vetyä 

sisältäviä hitsauskaasuja, ja kolmea eri hitsausvirtaa. Koekappaleiden iskukokeissa todettiin, 

että hitsin sitkeys kasvaa, kun suojakaasun vetypitoisuus ja hitsausvirta kasvavat. Lämmön-

tuonti hitsiaineeseen kasvaa johtaen sitkeämpään rakenteeseen. Suurin sitkeys saavutettiin-

kin suojakaasun 5 prosentin vetypitoisuudella ja 240 ampeerin hitsausvirralla. Lujuustes-

teissä murtuma tapahtui aina hitsin alueella ja tässäkin tapauksessa todettiin vetypitoisuuden 

ja hitsausvirran kasvun lisäävän lujuutta. Kuitenkin suurin lujuus saavutettiin 1,5 prosentin 

vetypitoisuudella 240 ampeerin hitsausvirralla, eikä 5 prosentin vetypitoisuudella. ”Tämä 

voi johtua hitsiin lisättävästä vedystä, joka aiheuttaa lisäjännityksiä hitsiaineeseen” (Dur-

gutlu et al. 2005, 1478). Hitsiaineen ja HAZ:n kovuuksien todettiin olevan heikompia, kuin 

perusmetallin. Puhtaalla argonilla hitsatessa saavutettiin suurin kovuus ja vetypitoisuuden 

kasvaessa arvot laskivat. Vedyn lisäys suojakaasuun lisää lämmönsyöttöä ja jäähtymisaikaa 

ja alentaa kovuutta, mutta samalla lisää hitsin sitkeyttä. Tutkimuksen tulokset ovat yhtäläiset 

lukuisten saman aiheisten, mutta TIG-hitsaukseen liittyvien tutkimusten kanssa (Durgutlu et 

al. 2005, 1478–1480). Voidaan siis todeta, että vety lisää austeniittisen ruostumattoman te-

räksen MIG- ja TIG-hitsauksessa hitsin mekaanisia ominaisuuksia. 

 

4.6  Kaasuputkistojen hitsaukset vety-ympäristössä 

Vedenalaiset putkistot, kuten Nord Stream 2 -kaasuputki, altistuvat jatkuvasti vety- ja hiili-

vety-ympäristölle, jolloin vedyn aiheuttamilta vahingoilta ei voida välttyä. Lisäksi putkisto-

jen asennusmenetelmä aiheuttaa putkistoissa syklisen plastisen muodonmuutoksen (CPD), 

jotka toimivat palautuvina vetyloukkuina. Tutkimuksien mukaan hitsiliitoksien pinnalla il-

menee sekä vetyhalkeamia että vetyrakkuloita ja murtumat etenevät pääosin lohkomurtu-

mana. (Jiang et al. 2021, 30158–30159.) Eniten vedyn aiheuttamaa vahinkoa esiintyy HAZ:n 
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alueella ja vähiten hitsiaineessa. Jiang et al. (2021) totesivat, että CPD prosessin jälkeen 

vaurioiden pinta-alasuhde vähenee eri hitsiliitoksen osa-alueilla.  

Nykypäivänä sekä tulevaisuudessa vedenalaisten putkistojen kysyntä tulee nousemaan li-

sääntyneen vedyntarpeen vuoksi. Aiheesta tarvitaan lisää kokeellista tutkimustietoa, jonka 

takia se tuleekin olemaan esillä tulevissa tutkimusraporteissa. 

 

4.7  Väsymissärönkasvu hitsiliitoksissa 

Niukkaseosteisen muun muassa vetysäiliöissä käytettävän Cr-Mo-teräksen hitsiliitosten vä-

symissärönkasvua on tutkittu. Teräksen hitsiliitosten tiedetään olevan herkkä vetyhal-

keamille sen muodostaman kovan ja hauraan mikrorakenteen vuoksi. Sekä hitsiaine, että 

HAZ koostuvat pääosin bainiittisesta mikrorakenteesta, sekä perusaine karbideja sisältävästä 

ferriittimatriisista. (Tsay et al. 2001, 17.) Väsymiskokeessa havaittiin, että perusaineessa vä-

symissärönkasvu on suurempaa kuin hitsiaineessa särön edetessä poikittain hitsaussuuntaan 

nähden. Särönkasvu oli kuitenkin perusaineeseen verrattuna voimakkaampaa HAZ:n alu-

eella, johtuen alueen karkaisemattomasta bainiittisesta mikrorakenteesta. Yleisesti voidaan 

todeta, että vety-ympäristö lisää väsymissärönkasvua sekä heikentää hitsiliitoksen väsymis-

kestävyyttä.  

Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa tuhansia kilometrejä pitkiä teräsputkia käytetään ve-

dyn kuljettamiseen maiden välillä. Suuri osa putkistoista on maakaasulle tarkoitettuja, val-

mistettu matalan lujuusluokan teräksistä ja toimivat matalissa, alle 7 MPa paineessa. Nyky-

päivänä vedyn käyttöä lisätään ja sen kuljetuskustannuksia pyritään leikkaamaan nostamalla 

putkistojen painetta, jolloin matalan lujuusluokan teräsputkien kestoraja saattaa tulla vas-

taan. Korkean lujuusluokan teräkset tarjoavat mahdollisuuden korkeampiin paineisiin, mutta 

paineen vaihtelu kysynnän mukaan luo putkiin väsyttävää kuormitusta, jonka vaikutuksia 

korkean lujuusluokan terästen hitsiliitoksiin ei olla vielä tutkittu paljoa. Sovitus- ja hitsaus-

virheet voivat johtaa lisääntyneeseen särönkasvuun ja korkean lujuusluokan hitsit altistuvat 

todennäköisemmin suuremmille jäännösjännityksille, jotka vaikuttavat putkiston kokemaan 

absoluuttiseen jännitykseen.  

Ronevich et al. (2020) tutkivat väsymissärön kasvua suuressa vetykaasun paineessa korkean 

lujuusluokan X100 teräksestä tehdyn putken useilla eri menetelmillä ja hitsiaineilla hitsa-

tuissa hitsiliitoksissa. Tutkimuksessa otettiin huomioon hitsin jäännösjännityksien vaikutus 
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ja väsymissärönkasvua verrattiin aiempiin samanlaisiin, mutta matalamman lujuusluokan 

teräksien tutkimuksiin. Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksessa käytettyjen teräslaatujen 

eroavaisuudet. 

Taulukko 1. API 5L X-luokan terästen lujuusominaisuudet (EBK GmbH 2022; PM Interna-

tional Suppliers LLC 2022). 

Teräslaatu Minimi myötölujuus (MPa) Minimi murtolujuus (MPa) 

X100 690 770 

X70 485 565 

X65 450 530 

X52 360 455 

 

Teräksen lujuus kasvaa loogisesti X-kirjaimen perässä olevan numeron mukaan. Kun ylei-

semmät matalamman lujuusluokan teräkset korvattaisiin X100 luokan teräksellä, säästettäi-

siin putkistojen painossa ja käytetyssä materiaalissa.  

Kuvassa 14 verrataan aiempien tutkimusten matalan lujuuden hitsien väsymissärönkasvua 

kyseisen tutkimuksen tuloksiin. Tulokset osoittavat, että mikrorakenteen ja lujuuden eroa-

vaisuuksista huolimatta korkean ja matalan lujuusluokan hitsiliitokset ovat aivan yhtä alttiita 

vedyn kiihdyttämälle väsymissärönkasvulle.  

 

Kuva 14. Alhaisen lujuusluokan hitsien väsymissärön kasvunopeuden käyrät verrattuna 

jäännösjännityksettömien korkean lujuuden hitsien käyriin (Ronevich et al. 2020, 11). 
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Matalan lujuusluokan hitsien väsymissärön kasvukäyrissä ei olla otettu huomioon jäännös-

jännityksien vaikutusta, mutta näiden hitsiliitoksien särönkasvuun vaikuttaa alhaisemmat 

jäännösjännitykset, jolloin vertailu koettiin mahdolliseksi (Ronevich et al. 2020, 10). X70, 

X65 ja X52 teräksien hitsiliitoksia verrattiin X100 teräksellä saatujen tulosten ylä- ja alara-

joihin. Matalan lujuuden hitsiliitosten särönkasvu käyttäytyy hieman erilaisesti, mutta käyrät 

pysyvät kuitenkin korkean lujuusluokan tulosten rajojen välillä. 
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5  Pohdinta ja johtopäätökset 

Työn tavoitteena oli selvittää vety- ja hiilivety-ympäristön vaikutukset terästen ja niiden hit-

siliitosten ominaisuuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin yleisimpiä vedyn aiheutta-

mia ilmiöitä, jotka pitää ottaa huomioon teräsrakenteiden suunnittelussa. Tiedonhaussa käy-

tettiin hyödyksi pääosin LUT Primoa, sekä Scopus-tietokantaa. Lähteiden luotettavuus var-

mistettiin käyttämällä mahdollisimman uusia vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja kir-

joja, sekä luotettavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimusraportteja. Reliabiliteettia 

arvioitiin myös tarkastamalla artikkelien aiempien viittausten määrää. Tutkimustulosten 

toistettavuus taattiin käyttämällä usean eri tekijän samaa aihetta käsitteleviä julkaisuja.  

Johdannossa esitettiin tutkimuskysymys, miten teräs altistuu vety-ympäristölle. Vety-ympä-

ristölle altistuminen on yksi pääsyistä terästen mekaanisten ominaisuuksien heikkenemiseen 

ja alikriittiseen särönkasvuun, johtaen jopa katastrofaaliseen vikaantumiseen sallitun jänni-

tysrajan alapuolella. Vetysaastuminen alkaa jo metallurgisen käsittelyn alkuvaiheessa, kun 

vety pääsee tunkeutumaan materiaaliin. Tämä voi tapahtua teräksen valmistuksessa ja käsit-

telyssä esimerkiksi valun, peittauksen tai valssauksen aikana, tai ympäristön vaikutuksesta 

tuotteen käytön aikana muun muassa katodisissa sähkökemiallisissa reaktioissa. Hitsauk-

sessa vetyä pääsee hitsiin muun muassa käytetystä lisäaineesta ja hitsauskaasusta. Vety si-

toutuu teräksen epäjatkuvuuskohtiin, kuten dislokaatioihin, raerajoille, hilan epäsäännölli-

syyksiin ja huokosiin edesauttaen vaurioiden syntyä.  

Toinen tutkimuskysymys pohti yleisimpiä vedyn aiheuttamia ilmiöitä teräksissä ja hitsilii-

toksissa. Vety aiheuttaa teräksessä haurasilmiön, vetyhaurauden, joka aiheuttaa metallin me-

kaanisten ominaisuuksien, vetolujuuden ja sitkeyden heikkenemistä. Vety-ympäristössä te-

räksissä esiintyy HIC-, SSC- tai SOHIC-murtumia, sekä vetyrakkuloita, joita erilaiset mur-

tumismekanismit, kuten HEDE- ja HELP-mallit pyrkivät selittämään. Teräksen haurasmur-

tuma-alttius kasvaa vedyn vaikutuksesta etenkin korkean lujuusluokan teräksissä, mutta 

myös joissain matalan lujuuden teräksissä. 

Hitsiliitoksissa hitsiin pääsevän vetypitoisuuden nostaminen kasvattaa hitsiaineen raekokoa 

ja lisää valokaaren sulatustehokkuutta. Yleisimmät vedyn aiheuttamat vauriot hitseissä ovat 

etenkin karkenevissa teräksissä esiintyvä vetymurtuma, sekä runsasseosteisissa 
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korkeahiilisissä teräksissä hitsin pinnalle muodostuvat vetyläikät.  Murtumia voi esiintyä 

perusaineessa, hitsiaineessa tai HAZ:n alueella joko hitsin pinnalla tai sisäisenä halkeamana. 

Vedylle altistuminen nopeuttaa väsymissärönkasvua, heikentää väsymiskestävyyttä ja las-

kee väsymisrajaa sekä teräksissä, että niiden hitsiliitoksissa. Austeniittiset ruostumattomat 

teräkset eroavat kuitenkin muista teräksistä. Niiden väsymiskestoikä ei yleensä heikkene ve-

dyn vaikutuksesta huomattavasti varsinkaan alhaisilla kuormituksilla, mutta vasta alhaisissa 

lämpötiloissa korkean jännityksen alaisina. Vedenalaisten putkien korkean ja matalan lu-

juusluokan hitsiliitokset ovat yhtä alttiita vedyn kiihdyttämälle väsymissärönkasvulle mik-

rorakenteen ja lujuuden eroavaisuuksista huolimatta. 

Tutkimus onnistui mielestäni hyvin. Työn tavoitteeseen päästiin ja kartoitettiin yleisimmät 

ilmiöt vety-ympäristössä. Käytännön tuloksena tutkimus tarjoaa selkeän koosteen huomi-

oonotettavista ilmiöistä muun muassa tulevia tutkimuksia varten pohjatiedoksi. Työstä voi-

daan valita yksi tai useampi osa-alue myöhempää soveltavaa ja tarkempaa tutkimusta varten. 

Esimerkiksi vedyn vaikutuksista terästen väsymiskestävyyteen on vielä paljon vähemmän 

tietoa kuin vaikutuksista väsymissärön kasvunopeuteen. Hyvin ajankohtainen jatkotutki-

musaihe on vety-ympäristön vaikutukset putkistoihin ja niiden hitsiliitoksiin, koska vihreän 

vedyn tuotantolaitoksia rakennetaan jatkuvasti lisää ja luotettavia putkistoja tarvitaan vedyn 

kuljetukseen.  
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