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telu ja putkistojen esivalmisteiden valmistaminen vaihtelee projekteittain ja asennushitsien 

laadun selvittämisellä pystytään arviomaan asennusten aikana havaittuja haasteita, jotka 

johtuvat sään, epäpuhtauksien ja asennuspaikkojen haasteellisuudesta. Prosessiputkistojen 

hitsaus vuosihuollon aikataulujen mukaisesti on haasteellista, jos hitsausvirheiden määrä 
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teet tasaisemmaksi ja esivalmisteiden käsittelyn helpommaksi.  

Työn kirjallisessa osuudessa perehdytään prosessiputkistojen materiaaleihin, materiaalien 
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RT-tarkastuspöytäkirjojen tietoja. Tietojen perusteella selvitettiin konepajalla hitsattujen 

esivalmisteiden hitsien laatu, esivalmisteiden asennushitsien sijainti sekä laatu työmaalla ja 

vertaillaan RT-tarkastuksen tuloksien eroavaisuudet. Laatudokumentaation tueksi tehdään 

suunnittelun, laadunhallinnan sekä asennustoimintojen henkilöstön haastattelut. Tulosten 

perusteella ehdotetaan putkistosuunnittelulle toimintatapamuutosta esivalmisteiden koon ja 

asennushitsien sijaintien määrittämiseen. 

Tutkimuksessa havaittiin mahdollisuus kehittää putkistosuunnittelun toimintatapoja ja pa-

rantaa työmaahitsien laatua. Tulosten perusteella ehdotetaan putkistosuunnittelulle toimin-

tatapamuutosta esivalmisteiden ja asennushitsien sijaintien määrittämiseen. 
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The aim of master’s thesis is to compare process pipes prefabrication and site welding 

quality in retrofit projects. Piping engineering and process pipes prefabrication at work-

shop approach varies project by project and installation condition or location are not clari-

fied enough nowadays. Defining site welds quality is possible to evaluate challenges which 

occurs during the piping erection, result from weather, impurities, or installation location 

environment. Process pipes installation during the annual shutdown within tight scheduling 

time is challenge operation and welding imperfections in case it exceeds quality of weld 

acceptance level causes more challenge for installation. It is essential to increase prefabri-

cation level of process pipes weld to ensure welding environment stable and secure quality 

of welds. 

The theory part of the master thesis is a literature review for process pipes materials, mate-

rials weldability, and welding processes. In addition, welding quality control part gives 

general view of welding quality control operation, quality levels for imperfections, PED 

classification and NDT inspection. The research of the master thesis clarifies workshop 

welded prefabricated and site welds process pipes differences utilizing project quality doc-

umentation and project RT-inspection reports. Based on RT-inspection quality documenta-

tion information, site and workshop welds quality level and imperfections differences are 

studied and site weld’s location defined. In addition, to project quality documentation, pro-

ject organization experts of piping engineering, quality management and installation super-

visors were interviewed.  

Based on the research result, piping engineering working method improvement for pipes 

prefabrication sizes and site weld locations definition are proposed.  Improving piping en-

gineering documentation and method there are possibility to improve site welds level of 

quality.    
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1  Johdanto 

Viimeisten vuosien aikana Länsi-Euroopan selluteollisuuden kuitulinjojen investoinnit ovat 

keskittyneet prosessien parantamiseen ja kehittämiseen, pullonkaulojen poistamiseen sekä 

yksittäisiin laiteinvestointeihin. Kokonaiset uudet kuitulinjat ja sellutehtaat on myyty pää-

sääntöisesti Etelä-Amerikkaan ja Aasian markkinoille. Länsi-Eurooppaan suuntautuvissa 

projekteissa laitetoimitusten lisäksi toimituskokonaisuuteen sisältyy prosessiputkistojen 

suunnittelu ja asentaminen käynnissä oleviin laitoksiin.  

 

Tässä diplomityössä tutkitaan prosessiputkiston hitsauksen laatua prosessien parantamis-

hankkeissa. Putkistojen asennus työmaalla laitoksen käydessä tuo haasteita ja ongelmia 

asennustoiminalle. Työmaahitsausten siirtäminen konepajahitsaukseen voi auttaa hitsauksen 

laadun paranemiseen ja sitä myötä parantaa asennusten sujuvuutta. Asennushitsit esivalmis-

teltuihin putkistoihin työmaaolosuhteissa ovat vaativia kohteita laitosten käydessä sekä 

asennusseisakkien aikana. Asennushitsien sijainti, asennusten aikataulutus ja esivalmistei-

den koon määritykset tehdään tällä hetkellä putkistoasennusten toimittajan toimista, eikä 

heillä ole aina parasta mahdollista käsitystä vallitsevista olosuhteista työmaalla.  

1.1  Työn tausta 

Diplomityö tehdään Andritz Oy:n kuitulinjan tuoteryhmän tarpeisiin. Seisakkien läpimeno-

ajat ovat viime vuosina lyhentyneet, minkä johdosta asennustöiden sujuvuus on tärkeässä 

roolissa. On ollut havaittavissa, että haastavat asennusolosuhteet laitosten käydessä ja sei-

sakkien yhteydessä aiheuttaa prosessiputkistojen hitsaukselle haasteita. Putkistot ovat esi-

valmisteltuja konepajaolosuhteissa ja ne tuodaan asennuspaikalle vasta asentamista varten. 

Sään vaihtelut, asennuspaikka, valo sekä monet muut ulkoiset tekijät vaikuttavat putkiston 

hitsausten onnistumiseen. Tämänhetkisessä toimintatavassa asennushitsien määrittely jäte-

tään asennusyritysten hoidettavaksi eikä työmaahitsien tai esivalmisteiden kokoja määritellä 

putkistodokumentaatiossa. 
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1.2  Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 Diplomityössä selvitetään asennustyömaalla suoritettujen hitsien laatua konepajalle tehtyi-

hin esivalmisteiden hitsien laatuun tutkimalla projektin laatudokumentaatiota. Tutkimuk-

sessa haluttiin löytää vastaus kysymykseen: Millaisia laadullisia haasteita prosessiputkisto-

jen hitsauksessa on työmaalla tehdyissä asennushitsauksissa? Voiko suunnittelulla ja kone-

pajalla tehtyjen esivalmisteiden rakenteella vaikuttaa hitsauksen laatuun?  

1.3  Tutkimuksen tavoitteet 

Haastavat asennuspaikat aiheuttavat putkistojen hitsauksille haasteita. Esivalmistetut putkis-

tot ja asennushitsien sijaintien valinnalla voidaan edesauttaa asennusten sujuvuutta, mutta 

myös vähentää mahdollisia työmaaolosuhteiden aiheuttamia hitsausten laatuongelmia. Pro-

jektin suunnitteludokumentaatiolla voi olla oleellinen merkitys työmaalla tehtäville hitsauk-

sille. Putkistosuunnittelun dokumentaation merkitystä asennustöihin ja hitsauksen laatuun 

selvitetään ja pyritään ratkaisemaan puutteellisten toimintatapojen aiheuttamia ongelmia.  

On havaittu, ettei tämänhetkinen putkistosuunnittelun tekninen dokumentaation ja toiminta-

tapa tue asennustyömaan tarvitsemia dokumentaation vaatimuksia ja voi aiheuttaa hitsauk-

sen laadullisia ongelmia. Lisäksi asiakkailta saatujen lähtötietojen sekä dokumentaation 

puutteet ja epäkohdat tekevät suunnittelun ja asennuksen haasteelliseksi. 

1.4  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa hyödynnetään toimitettujen projektien laatudokumentaatiota, joista voidaan 

löytää esivalmisteiden, että asennushitsien visuaalisen tarkastuksen (VT) sekä röntgenku-

vausten (RT) tarkastuspöytäkirjat. Lisäksi diplomityössä tehdään putkistosuunnittelijoiden, 

laatu- ja asennusasiantuntijoiden haastattelut putkiston esivalmisteiden ja asennushitsien laa-

tuvaihteluiden selvittämiseksi. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksella esitellään prosessiput-

kistoihin ja niiden hitsaukseen liittyviä perusteita, tekijöitä ja toimintamalleja sekä pohditaan 

hitsauksen laadunhallintaan vaikuttavista asioista.   
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1.5  Työn rajaus 

Diplomityö rajataan koskemaan Euroopan Unionin, painelaitedirektiivin (PED) 2014/68/EU 

alaisia putkistoja sekä muotokappaleita. Putkiluokat ovat standardin EN 13480 mukaisia te-

ollisuusputkistoja, joiden paineluokat ovat PN10 – PN40. Tutkimuksessa keskitytään auste-

niittisiin ruostumattomiin teräksiin EN 1.4307 (X2CrNi 18-9), EN 1.4432 (X2CrNiMo 17-

12-3), titaaniputkistoihin (Ti Gr2) sekä kuumalujiin seostamattomiin teräksiin 

P235GH/P265GH. Hitsauksia tarkastellaan PED I-IV-luokan putkistoissa, mutta myös hy-

vän konepajakäytännön mukaisien (SEP) putkistojen esivalmisteet sekä asennushitsaukset 

huomioidaan tutkimuksessa. Lisäksi työssä käsitellään ainoastaan Andritz:n kuitulinjan toi-

mittamia projekteja. 
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2  Prosessiputkistojen materiaalit 

Kuitulinjan prosessiputkistomateriaalit valitaan prosessiolosuhteisiin ja käyttökohteisin so-

veltuvaksi. Kuitulinjan olosuhteet, joissa erilaiset valkaisukemikaalit vaativat putkistolta 

korroosion kestävyyttä valmistetaan titaani-, FRP-, SMO-materiaalista. Merkittävä osa kui-

tulinjan prosessiputkistoista on austeniittisiä ruostumattomia ja kuumalujia seostamattomia 

teräksiä, joihin myös diplomityössä keskitytään.  

2.1  Ruostumaton teräs 

Ruostumaton teräs on määritelty standardissa SFS-EN 10020, matalahiilinen rautaseos, 

jossa on vähintään 10,5 % kromia ja maksimissaan 1,2 % hiiltä (SFS-EN 10020, s. 5). Kro-

miseostuksella teräksen pintaan muodostuu korroosiolta suojaava ohut oksidikerros. Kun 

rautaan seostetaan vähintään 11 % kromia, happea sisältävässä ilmassa teräksen pintaa muo-

dostuu itsestään passiivikalvo suojaamaan terästä korroosiolta. (Lukkari et al. 2019, s. 6.) 

 

Ruostumattomat teräkset luokitellaan standardin SFS-EN 10088-1:2014 mukaan seuraavien 

periaatteiden mukaisesti (SFS-EN 10088-1, 2014, s. 74): 

• Käyttötarkoituksen mukaisesti 

• Mikrorakenteen mukaisesti 

• Pääseosaineiden mukaisesti 

 

Käyttötarkoituksen mukaisesti ruostumattomia teräksiä luokitellaan kolmeen luokkaan. EN 

nimikkeet perustuvat standardiin (SFS-EN 10088-1, 2014, s. 74.): 

• korroosionkestävät teräkset  

o 1.40xx, teräkset, joissa <2,5 % nikkeliä (Ni), ei sisällä molybdeenia (Mo) tai 

niobia (Nb) ja titaania (Ti). 

o 1.41xx, teräkset, joissa <2,5 % Ni sisältää Mo, ei sisällä Nb ja Ti. 

o 1.43xx, teräkset, joissa ≥2,5 % Ni, ei sisällä Mo, Nb ja Ti 

o 1.44xx, teräkset, joissa ≥2,5 % Ni, sisältää Mo, ei Nb ja Ti. 
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o 1.45xx ja 1.46xx teräkset, joissa seosaineina titaani (Ti), Niobi (Nb) sekä ku-

pari (Cu).   

 

• tulenkestävät teräkset 

o EN 1.47xx teräkset, joissa <2,5 % Ni 

o EN 1.48xx teräkset, joissa ≥2,5 % Ni, 

• kuumalujat teräkset 

o EN 1.49xx teräkset 

 

Vastaavasti ruostumattomat teräkset jaotellaan standardin SFS-EN 10088-1 mikrorakentei-

den mukaisesti viiteen luokkaan. (SFS-EN 10088-1, 2014, s. 76.): 

• Feriittiset ruostumattomat teräkset 

• Martensiittiset teräkset 

• Erkautuskarkenevat teräkset 

• Austeniittiset ruostumattomat teräkset 

• Austeniittis-ferriittiset ns. duplex teräkset 

 

Ruostumattomien terästen mikrorakennetta voidaan tutkia muun muassa kuvassa 1 esitel-

lyllä Schaeffler-diagrammilla. Diagrammi kuvaa alkuaineiden vaikutusta teräksen mikrora-

kenteeseen. Mikrorakenteeseen vaikuttavat ferriittistä ja austeniitista rakennetta suosivat li-

säaineet. Ferriittiä suosivat seosaineet, ns, kromiekvivalentti, ovat kromi, molybdeeni, pii ja 

niobi. Vastaavasti austeniittia suosivat aineet, ns. nikkeliekvivalentti, ovat nikkeli, hiili sekä 

mangaani. Monet seosaineet ovat myös epäpuhtauksia ja esimerkiksi voimakkaasti auste-

niittia suosiva seosaine hiili lisää lujuutta, mutta on myös voimakas karbidien muodostaja 

(Hannula et. al. 2020, s. 228.). Hitsattavuuden arviointiin käytettävät Schaefflerin diagram-

min kaavat ovat seuraavat: 

     

𝑁𝑖𝑒𝑘𝑣 = %𝑁𝑖 + 30 ∗ % 𝐶 + 0,5 ∗ % 𝑀𝑛  

  

𝐶𝑟𝑒𝑘𝑣 = % 𝐶𝑟 + % 𝑀𝑜 + 1,5 ∗ % 𝑆𝑖 ∗ 0,5 ∗  % 𝑀𝑛  (1) 
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Kaavoista saatujen arvojen perusteella pystytään Schaefflerin diagrammin avulla havainnol-

listamaan ja määrittelemään seosaineiden vaikutus ruostumattoman teräksen mikrorakentee-

seen sekä arvioimaan materiaalin hitsattavuutta.  

 

Kuva 1. Schaeffler-diagrammi (Hannula et al. 2020, s. 228.) 

 

Kuvasta 1 havaitaan austeniittia suosivien seosaineiden pitoisuuden ollessa alhainen mikro-

rakenne on martensiittinen, ferriittinen tai niiden yhdistelmä. Austeniittia suosivia seosai-

neita lisätessä ja nikkeliekvivalentin arvoa kasvatettaessa saadaan rakenteesta austeniittinen. 

Ferriittiä suosivien seosaineiden lisääminen vastaavasti parantaa korroosionkestävyyttä. Al-

haisin täysin austeniittinen rakenne saavutetaan nikkeliekvivalentti arvolla noin 11 sekä sitä 

vastaavalla kromiekvivalenttiarvolla noin 12. Alhaisin piste vastaa markkinoiden yleisim-

min käytettyä austeniittisen ruostumattoman teräksen seostusta, jossa on 18 % kromia ja 8% 

nikkeliä sekä pieni määrä muita seosaineita. (Hannula et al. 2020, s. 228.) 

 

Ruostumattomat teräkset määritellään pääseosaineen mukaisesti useisiin ryhmiin merkittä-

vimmän seosaineen mukaisesti. Näitä on muun muassa kromi - nikkeli (Cr-Ni), molybdeeni 

(Mo) sekä stabiloidut laadut, joihin on lisätty esimerkiksi titaania tai niobiumia. (SFS-EN 

10088-1, 2014, s. 80.) 
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2.2  Austeniittinen ruostumaton teräs 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset on yleisimmin käytetty ruostumaton teräs. Ne sisältä-

vät 16–20 % kromiseostuksen lisäksi nikkeliä yleensä 8 – 11 % ja mangaania. Austeniittisen 

ruostumattoman teräksen hiilipitoisuus on alle 0,15 %. Korroosionkestävyys on kohtalaisen 

hyvä suurimmassa osassa olosuhteita, johtuen seosaineiden vaikutuksesta saatavasta auste-

niittisesta mikrorakenteesta. Kuvassa 2 nähdään austeniittisella ruostumattomalla teräksellä 

esiintyvä ns. pintakeskinen kuutiollinen hilarakenne (pkk), jossa yhdelle atomien muodosta-

malle tasolle on pakkautunut atomeja. (Kyröläinen et al. 2002, s. 12.)  

 

 

Kuva 2. Austeniittinen pintakeskinen kuutiohila (Anttila, 2013, s. 5.) 

 

Hilarakenne tekee ruostumattomasta teräksestä sitkeitä, hyvin hitsattavia sekä kylmämuo-

vattavia. Iskusitkeys on parempi laajalla lämpötila-alueella verrattaessa hiiliteräksiin. Seos-

aineella pystytään vaikuttamaan ruostumattoman teräksen lujuus ja korroosionkestävyyteen. 

Mikrorakennetta typpilisäyksellä stabiloimalla saadaan ruostumattomaan teräkseen lisää lu-

juutta. Korroosionkestävyyden parantamiseksi austeniittisiin teräksiin lisätään molybdeeni- 

ja typpiseostusta.  Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat ei-magneettisia, johtuen nii-

den austeniittisestä mikrorakenteesta. (Lukkari et al. 2019, s. 6 & Teräsrakenneyhdistys ry, 

TRY ry. 2017, s. 23.)  

 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset jaotellaan standardissa SFS-EN 1011-3 seostuksen 

mukaisesti kolmeen alaluokkaan (SFS-EN 1011-3, 2018, s. 13): 
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• Vakioteräkset 

o Vakioteräkset, esim. Cr-Ni EN 1.4307 ns. ”ruostumaton” ja Cr-Ni-Mo EN 

1.4404 ns. ”haponkestävä” 

o Stabiloidut teräkset, esim. EN 1.4571 ”titaanistabiloitu” 

• Täysin austeniittiset teräkset 

o EN 1.4539 ja runsaasti Mo-seostetut esim. EN 1.4547 

• Muut teräkset parannetuilla ominaisuuksilla 

o Typpiseosteiset austeniittiset teräkset korotetulla lujuudella, EN 1.4311 

o Tulenkestävät austeniittiset teräkset, Cr- ja Si-seostettu 

o Austeniittiset teräkset parannetulla koneistettavuudella, EN 1.4305 

 

Diplomityössä keskitytään materiaaliryhmän 8.1 korroosionkestäviin austeniittisiin ruostu-

mattomiin vakioteräksiin, EN 1.4307 ja EN 1.4404/1.4432 laatuihin. Kyseiset laadut ovat 

yleisiä materiaaleja sellu- ja paperiteollisuuden käyttökohteissa, johtuen näiden hyvästä kor-

roosionkestävyydestä sekä hyvästä hitsattavuudesta. Kuitulinjan projekteissa kyseiset mate-

riaalit ovat käytössä niin tiiviste- kuin jäähdytysvesilinjoissa kuin prosessiputkistoissa. Pro-

sessiputkistoissa materiaali soveltuu massalinjojen, valko- ja mustalipeälinjoille sekä hak-

keensyötön käyttökohteisiin. Yleisesti ottaen materiaaliryhmän 8.1 korroosionkestävät 

austeniittiset ruostumattomat vakioteräkset soveltuvat ja niitä käytetään kaikissa muissa 

kohteissa pois lukien höyry- ja lauhdelinjat sekä putkistot, joissa käytetään valkaisukemi-

kaaleja. Näissä ratkaisuissa tarvitaan korroosionkestävämpi materiaaleja kuten SMO tai ti-

taani.  

2.3  Austeniittinen vakioteräs, mikrorakenne 

Austeniittisen ruostumattoman teräksen asteniittisuus aikaan saadaan sekoittamalla teräksen 

joukkoon austeniittia suosivia seosaineita, joka vakioterästen tapauksessa on nikkeli. Nikke-

lin kidemuoto on myös pkk, joka austeniitin kanssa saman kidemuodon omaavana muodos-

tavat aukottoman liuossarjan. Raudan muutoslämpötila A3 alenee nikkelin lisäyksellä ja 

faasimuutokset    muuttuvat hyvin hitaiksi. Vastaavasti rakenteen korroosionkestävyys 

perustuu kromi-, molybdeeni- ja typpiseostuksiin. Terniäärisessä Fe-Cr-Ni systeemissä 

esiintyy vain kahta eri faasia, ferriitti ja austeniitti. Nikkelipitoisuuden ollessa suurempi kuin 
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4 %, -ferriitti jäähtyessään muuttuu kokonaan austeniitiksi ja edelleen lämpötilan laskiessa 

-ferriitiksi. Faasimuutokset ovat kuitenkin hitaita ferriitistä austeniitiksi sekä toisinpäin ja 

lämpötilan laskiessa rakenteet jäävät austeniitiksi myös koostumuksilla, joissa tasapainora-

kenne olisi huoneenlämpötilassa ferriitti. Kromipitoisuuden ollessa yli 18 %, austeniitti jää 

huoneenlämpötilassa pysyväksi eli metastabiiliksi, nikkelipitoisuuden ollessa 5–6 % vaikka 

tasapainon vallitessa seostukseen tarvittaisiin 30 % nikkeliä. Tähän ominaisuuteen perustuu 

austeniittisten ruostumattomien terästen rakenne (Hannula et al. 2020, s.237–238). Kuvassa 

3 on esitetty nikkeliseostuksen vaikutus austeniittialueen Fe-Cr-systeemissä.  

 

 

Kuva 3. Nikkelin vaikutus austeniittialueen kokoon Fe-Cr-systeemissä (Hannula et al. 2020, 

s. 225.) 

 

Hiili on austeniittisissa rakenteissa epäpuhtaus ja sen pitoisuus pyritään pitämään mahdolli-

simman alhaisena yleensä alle 0,1 %. Nykyisin käytettävät ns. L-laadutujen hiilipitoisuus on 

tiputettu alle 0,03 %. (Hannula et al. 2020, s. 237–238.) 

 

Austeniittisten ruostumattoman teräksen EN 1.4307 sekä haponkestävien ruostumattomien 

terästen EN 1.4404 ja EN 1.4432 standardin EN 10088-1 mukaiset nimelliset koostumukset 

esitellään taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Terästen koostumukset standardin EN 10088-1 mukaisesti. (SFS-EN 10088-1, 

2014, s. 80.) 

 

 

Taulukosta 1 esitetyt kemialliset koostumukset ovat standardien antamia raja-arvoja. Teräs-

ten valmistajien ilmoittamat koostumukset vaihtelevat raja-arvojen sisällä ja taulukossa 2 

esitetään Outokummun valmistamien ruostumattomien terästen tyypilliset kemialliset koos-

tumukset. 

 

Taulukko 2. Terästen koostumukset Outokumpu welding handbookin mukaisesti. (Outo-

kumpu, 2019, s. 12.) 

 

 

Austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsiin syntyvä ferriittipitoisuus vaikuttaa rakenteen 

ominaisuuksiin. Hitsin jäähtymisnopeuden muutos vaikuttaa ferriittipitoisuuteen. Jäähty-

misnopeuden kasvaessa ferriittipitoisuus kasvaa ja tämä on havaittavissa erityisesti laserhit-

sauksen tapauksissa. Austeniittisten vakioterästen hitsisulan jähmettyessä austeniitin lisäksi 

hitsissä esiintyy deltaferriittiä, joka on korkeissa lämpötiloissa tasapainonsa mukainen faasi. 

Ruostumattoman teräksen seosaineilla on myös vaikutusta deltaferriitin muodostumiseen. 

Jähmettymisen edetessä diffuusio edesauttaa hitsiin syntyviä koostumiseroja ja ferriitin 

muuttumista austeniitiksi. Kuvassa 4 mikrorakennekuva austeniittisesta ja austeniittis-fer-

riittisestä mikrorakenteesta EN1.4301 materiaalissa. (Kyröläinen et al. 2002, s. 67.) 

 

Nimi Numero C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Muut

X2CrNi18-9 1.4307 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 17,5-19,5 - 8,0-10,5 0,10 - -

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5-18,5 2,00-2,50 10,0-13,0 0,10 - -

X3CrNiMo18-12-3 1.4432 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5-18,5 2,50-3,00 10,5-13,0 0,10 - -

% massasta (max.)

Nimi Numero C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Muut

X2CrNi18-9 1.4307 0,020 - - - - 18,1 - 8,1 - - -

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0,020 - - - - 17,2 2,1 10,1 - - -

X3CrNiMo18-12-3 1.4432 0,020 - - - - 16,9 2,6 10,7 - - -

% massasta (max.)
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Kuva 4. Austeniittinen (vasemmalla) ja austeniitis-ferriittinen (oikealla) mikrorakenne 

ASTM 304 (EN 1.4301) materiaalissa (Lippold et al. 2005, s. 148.) 

 

Hitsin jäähtymisjärjestyksellä ja sitä seuraavalla mikrorakenteella on merkitystä hitsin kor-

roosionkestoon ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Ferriitin vaikutuksesta hitsiaineen kuuma-

halkeilutaipumus vähenee ja lujuus kasvaa, mutta samalla liitoksen sitkeys heikkenee ja kor-

roosionkestävyys huononee. Austeniittisten ruostumattomien terästen mikrorakennetta ja 

jäähtymisjärjestystä voidaan arvioida käyttäen apuna kromi- ja nikkeliekvivalenttia sekä 

siitä johdettua Hammar-Svenssonin jäähtymisindeksikaavaa.  

𝐶𝑟𝑒𝑘𝑣/𝑁𝑖𝑒𝑘𝑣 = (%𝐶𝑟 + 1.37 ∗ %𝑀𝑜 + 1.50 ∗ %𝑆𝑖 + 2 ∗ %𝑁𝑏 + 3 ∗
%𝑇𝑖)/(%𝑁𝑖 + 0.31 ∗ %𝑀𝑛 + 22 ∗ %𝐶 + 14.2 ∗ %𝑁 + %𝐶𝑢)  (2) 

 

Hammar-Svensson jähmettymisparametrin arvon ollessa vakioteräksillä noin 1.5 jähmetty-

minen siirtyy austeniittis-ferriittisestä ferriittis-austeniittis-ferriitiksi. Selvästi alle 1.3 ar-

volla hitsiaineeseen jää huoneenlämpötilassa hyvin vähän ferriittiä. (Kyröläinen et al. 2002, 

s. 67.) 

2.4  Titaani 

Titaanin käyttö on perusteltua kohteissa, joissa on tarvetta hyvään lujuus-painosuhteeseen ja 

/tai kohteeseen, jossa tarvitaan hyvää korroosionkestävyyttä. Selluteollisuuden prosesseissa 

titaania käytetään kohteisiin, joissa ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys ei ole riit-

tävä. Näitä kohteita ovat valkaisun klooridioksidivaiheissa olevat prosessilaitteet ja proses-

siin liittyvät putkistonosat. Titaanin korroosionkestävyys perustuu sen pinnalla olevaan 
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oksidikalvoon. Kalvo muodostuu titaanipinnalle jo lievästikin hapettavissa olosuhteissa ja 

oksidikalvo on usein muodostunut useista oksidikalvoista.  

 

Titaanilaatuja on sekä puhtaita laatuja että seoksia. Seostuksella pystytään parantamaan ti-

taanilaadun mekaanisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi lujuusominaisuuksia. Euroopassa 

ei ole omaa EN-ainestandardia titaanilaaduille vaan yleensä käytetään amerikkalaisia 

ASTM-standardeja. Andritzin käyttämissä kuitulinjan prosessikohteissa yleisimmin käytetty 

titaanilaatu on TiGr2 (ASTM), jota kutsutaan myös yleistitaaniksi. Taulukossa 3 esitettään 

TiGr2 kemiallinen koostumus ASTM 337 mukaisesti.  

 

Taulukko 3. Titaani TiGr2 kemiallinen koostumus standardin ASTM 337 mukaisesti (Luk-

kari et al. 2019, s. 165.) 

 

 

Titaanilaatu TiGr 2 on niin kutsuttu seostamaton titaani, jossa seosaineina olevat pienet mää-

rät happea, typpeä, hiiltä ja rautaa lujittavat titaania. (Lukkari, Kyröläinen, Kauppi, 2019, s. 

165.) 

2.5  Kuumaluja seostamaton teräs  

Kuumalujia teräksiä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan hyviä kuumalujuusominaisuuksia, 

kuumamyötö- ja murtolujuutta sekä virumislujuutta. Lisäksi korotetuissa lämpötiloissa te-

räksiltä vaaditaan hyvää hilseilykestävyyttä ja korroosionkestävyyttä. Teräksen lujuusomi-

naisuudet laskevat lämpötilan noustessa ja ominaisuuksia voidaan parantaa seostuksella. 

Parhaiten kuumalujuutta parantava seosaine on molybdeeni (Mo) sekä korkean sulamispis-

teen omaavat seosaineet kuten esimerkiksi wolframi (W). Kromiseostuksella hilseilynkestä-

vyys paranee kromioksidien muodostaessa teräksen pinnalle terästä suojaavan kalvon erityi-

sesti korkeissa lämpötiloissa. (Lukkari et al. 2019, s. 172–173.) 

 

Nimi Grade Ti N2 (Max) C (Max) H (Max) Fe (Max) O2 (Max)

Ti 2 99,2 0,03 0,10 0,015 0,30 0,35

% massasta (max.)
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Kuumalujat teräkset voidaan jaotella eri ryhmiin muun maussa mikrorakenteen tai seostuk-

sen perusteella. Seostuksen perusteella ryhmiteltäessä voidaan erottaa kaksi pääryhmää: 

• Seostamattomat teräkset eli C- ja CMn-teräkset 

o esim. P235GH, P265GH ja P355GH 

• Seosteräkset  

o esim. niukkaseosteinen 16Mo3 ja runsasseosteinen X10CrMoVNb9-1 

 

Seostamattomien terästen käyttökohteita ovat muun muassa höyryputkistot ja lämmönvaih-

timet, joiden korkeimmat käyttölämpötilat ovat esimerkiksi P235GH teräksillä 400 °C. 

Seosteräksiä käytetään korkeammissa lämpötiloissa aina 600 °C asti. Kuitulinjan projek-

teissa kuumalujien terästen tarve rajoittuu höyrynsyötön käyttökohteisiin niin kutsuttuihin 

matala- ja välipainehöyryihin. Euroopan unionin alueella höyryputkistojen suunnittelussa 

käytetään PSK:n standardin mukaisia E10C1B, E16C1B ja E25C1B putkiluokkiin kuuluvia 

putkia ja putkenosia. Näissä kohteissa putkiston materiaalina on seostamattoman kuumaluja 

teräs P235GH. Kuumalujien teräksen nimike muodostuu seuraavista tunnuksista (Lukkari et 

al. 2019, s. 180.): 

P = paineastiateräs 

235 = vähimmäismyötölujuus (MPa)  

G = muut ominaisuudet 

H = korkea käyttölämpötila 

 

P235GH teräkset eroavat vastaavasta seostamattomista ferriittis-perliittisistä rakenneteräk-

sestä hyvin vähän. Mangaanin, jonka tehtävänä on sitoa teräksessä epäpuhtautena olevaa 

rikkiä, pitoisuus on suurempi kuin rakenneterästen. Myös muiden epäpuhtauksien määrä on 

alhaisempi sekä teräksen valmistuksen yhteydessä tehtävä laadunvalvonta on tarkempaa. 

P235GH toimitustila on yleensä normalisoitu (Lukkari et al. 2019, s. 182). Taulukossa 4 on 

P235GH paineastiateräksen koostumus standardin EN 10216-2 mukaisesti. 
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Taulukko 4. P235GH teräksen koostumukset standardin EN 10216-2 mukaisesti (EN 

10216-2, 2014, s. 28.) 

 

 

Taulukossa 4 esitetyt arvot ovat maksimiarvoja ja seostukset vaihtelevat toimittajakohtai-

sesti.  

 

  

Nimi Numero C Si Mn P (Max) S (Max) Cr Mo Ni Muut

P235GH 1.0345 ≤0,16 ≤0,35 ≤1,20 0,025 0,010 ≤0,30 ≤0,08 ≤0,30 -

% massasta (max.)

Cr+Cu+Mo+Ni

≤0,70
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3  Putkistojen hitsattavuus ja hitsaus 

SFS 3052 (1995, s. 2.) standardin mukaisesti, termillä hitsaus tarkoitetaan ”osien liittämistä 

toisiinsa käyttämällä hyväksi lämpöä ja/tai puristusta siten, että osat muodostavat jatkuvan 

yhteyden. Hitsauksessa voidaan käyttää lisäainetta, jonka sulamispiste on suunnilleen sama 

kuin perusaineen sulamispiste”. Hitsaus liittämismenetelmänä jaetaan puristus- ja sulahit-

saukseen. Puristushitsauksessa hitsi aikaansaadaan käyttäen ulkoista voimaa aiheuttamaan 

pysyvä muodonmuutos liitospinnoissa, ilman lisäainetta. Sulahitsauksessa hitsi aikaansaa-

daan ilman ulkopuolista voimaa sulattamalla liitospinnat lisäainetta käyttämällä tai ilman 

lisäainetta. (Lukkari. 2002, s. 11.) 

3.1  Hitsattavuus 

SFS 3052 (1995, s. 88) määrittelee hitsattavuuden seuraavalla tavalla: ”Ominaisuus, joka 

ilmoittaa missä määrin aine soveltuu hitsattavaksi”. Teräksen hitsattavuuden ollessa hyvä 

hitsausliitos, joka täyttää sille asetetut vaatimukset, voidaan valmistaa ilman erityisiä lisä-

toimenpiteitä. DIN 8528 standardi jaottelee hitsattavuuden kolmeen osaan, perusaineen, ra-

kenteellinen ja valmistuksellinen hitsattavuus (DIN 8528, s.1). Kuvassa 5 esitellään hitsat-

tavuuskäsitteet.  

 

Kuva 5. Hitsattavuuskäsite. (Lepola et al. 2005, s. 28.) 
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• Perusaineen hitsattavuus: käytettävän materiaalin soveltuvuus hitsaukseen ilman, 

että hitsauksen perusaineeseen aiheuttamiin metallurgisiin rajoituksiin on tarvetta 

kiinnittää huomiota hitsausprosessia ja -menetelmää valittaessa. Perusaineen hitsat-

tavuuteen voidaan arvioida muun muassa fysikaalisten ominaisuuksien, materiaalin 

koostumuksen, materiaalin toimitustilan, hitsattavuuden laskentakaavojen ja mikro-

rakenteen perusteella. 

 

• Rakenteellinen hitsattavuus: perusaineesta valmistettu rakenneosa pystyy muotoi-

lunsa ansiosta toimimaan halutuissa käyttöolosuhteissa. Rakenneosan hitsattavuus 

on sitä parempi, mitä vähemmän perusainetta valittaessa on otettava huomioon kon-

struktiosta aiheutuvia tekijöitä (Martikainen. 2021.). Rakenteelliseen hitsattavuuteen 

vaikuttaa liitoksen tyyppi ja kuormitukset, hitsien ja liitosten sijainnit, ainepaksuus 

ja kuormitustilat. 

 

• Valmistuksellinen hitsattavuus: rakenteen tai rakenneosan valmistuksellinen hitsat-

tavuus on sitä parempi, mitä vähemmän valmistuksen määräämiä tekijöitä on otet-

tava huomioon rakennetta suunniteltaessa (Martikainen. 2021.). Valmistukselliseen 

hitsattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa valmistusominaisuudet, hit-

sausprosessit, sääolosuhteet, hitsauksen suoritus, lämmöntuonti sekä hitsauksen jäl-

keiset toimenpiteet. (Martikainen. 2021.) 

 

3.2  Austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsattavuus 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat ruostumattomista teräksistä helpoiten hitsattavia 

eikä niissä esiinny voimakkaita haurastumis- tai korroosio-ongelmia. Perinteiset ongelmat, 

kuten raerajakorroosio on pystytty eliminoimaan nykyaikaisilla niin kutsutuilla L-laaduilla, 

joissa hiilipitoisuus on alle 0,03 % sekä kuumahalkeilun ehkäiseminen perusaineen valmis-

tustekniikoilla. Austeniittisten ruostumattomien terästen mikrorakenne on +20 °C austeniit-

tinen joten ne eivät ole karkenevia eikä hitsauksen aiheuttamaa haurastumisvaara esiinny. 

(Lukkari et al. 2019, s. 31) 
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Bystram-diagrammin, joka perustuu kappaleessa 2.1 esitettyyn schaefflerin-diagrammiin, 

avulla voidaan arvioida ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksia. Kuvasta 6 

nähdään kahden materiaalin EN 1.4432 ja EN 1.4307 sijoittuminen Bystam-diagrammiin 

käyttäen Outokummun ilmoittamia seosainemääriä, jotka on esitetty taulukossa 2. Diagram-

min keskellä olevassa harmaalla kolmion muotoisella alueella ei esiinny lainkaan haurausil-

miöitä.  

 

 

Alue 1:     Alue 2:  

Rakeenkasvuhaurausvaara yli 1150 °C.  Vetyhalkeiluvaara alle 200 °C. 

Alue 3:     Alue 4: 

Sigmahaurastumisvaara 500 – 800 °C.  Kuumahalkeiluvaara yli 1250 °C. 

Kuva 6. Bystram-diagrammi (Lukkari et al. 2019, s. 28, alkuperäinen lähde: M.C.T. 

Bystram, 1956) 

 

Kaaviosta voimme päätellä ns. austeniittisten vakioterästen olevan alueella, jossa haurausil-

miöitä ei esiinny.  Bystram-diagrammia voidaan hyödyntää lisäaineen valinnassa hitsiliitok-

sen korroosionkeston tai sitkeyden varmistamiseksi. (Lukkari et al. 2019, s. 29) 
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Yleisimmin ruostumattomien terästen hitsaukseen kohdistuvat ongelmat liittyvät kuumahal-

keiluun ja korroosionkestävyyteen raerajakorroosion aiheuttamana. Raerajakorroosio aiheu-

tuu kromikarbidien erkaantumisesta raerajoille, jolloin syntyy kromista köyhä vyöhyke. 

Kuumahalkeilun syntymekanismiin vaikuttaa hitsissä olevat epäpuhtaudet, rikki ja fosfori, 

jotka hitsin jäähtyessä austeniittisena kerääntyvät sulaan. Austeniitti, jonka mikrorakenne on 

pintakeskinen kuutio, kykenee sitomaa epäpuhtauksia vähän. Sulan jähmettyessä reunoilta 

kohti viimeisenä jäähtyvää keskikohtaa, epäpuhtaudet kulkeutuvat hitsin keskelle muodos-

taen hitsin jäähtymisestä aiheutuvan kutistuman kanssa poikittaisen vetojännityksen. Tämä 

olosuhde voi mahdollistaa hitsin kuumahalkeilun. Kuumahalkeilua voidaan estää käyttä-

mällä lisäainetta, joka sisältää 4–10 % ferriittiä. Ferriitillä on kuumahalkeilua estävä vaiku-

tus, koska se pystyy liottamaan epäpuhtauksia itseensä. Huomioitavaa on kuitenkin liian 

suuri ferriittipitoisuus, joka alentaa hitsin korroosion kestävyyttä ja alentaa hitsin sitkeyttä 

matalissa lämpötiloissa. Kuten kappaleen alussa totesin, nykyaikaisissa austeniittisissä va-

kioteräksissä hiili sekä epäpuhtauksien (rikki ja fosfori) pitoisuudet on pystytty eliminoi-

maan valmistusvaiheessa, jolloin kyseiset ongelmat ovat harvinaisia. (Kyröläinen et al. 

2002, s.44; s.102; s.158) 

 

Ruostumattomien terästen suuri lämpölaajenemiskerroin aiheuttavat voimakkaita jännityk-

siä ja vetelyjä lämpölaajenemisen ja kutistumisen johdosta. Tämä vaatii hyvät sovitukset ja 

silloituksen. Muodonmuutokset rakenteissa voivat olla merkittäviä. 

 

Suojakaasukaasun merkitys ruostumattomien terästen hitsauksessa ja korroosion keston säi-

lyttämisessä on merkittävä. Ruostumattoman teräksen putkistojen hitsauksessa tarvitaan 

suojakaasu sekä juurenpuolen suojaus. Juurikaasun tehtävänä on estää juuren puolen hapet-

tuminen ja altistuminen korroosiolle. Juurenpuolen suojaus on kolme vaiheinen, ilman pois-

taminen (huuhtelu), inertin atmosfäärin säilyttäminen hitsauksen ajan sekä hitsauksen jäl-

keen, kunnes lämpötila on laskenut alle 250 °C. Kuvassa 10 (kappale 3.4.1) on nähtävissä 

juurenpuolen happipitoisuuden vaikutus ruostumattoman teräksen hitseissä. (Linde) 

 

Austeniittisten ruostumattomien terästen hitsauksessa käytetään pääsääntöisesti austeniitti-

sia lisäaineita. Lisäaineen valinta vaikuttaa hitsausliitoksen korroosionkestävyyteen, jonka 
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tulisi olla perusainetta vastaava. Hitsin jähmettyessä seosaineet jakautuvat mikrorakentee-

seen epätasaisesti, mistä johtuen korroosionkestävyys ei vastaa perusaineen korroosionkes-

tävyyttä. Perusaineen korroosionkestävyyden varmistamiseksi tulisi hitsaukseen valita pe-

rusainetta seostetumpi lisäaine. TIG-hitsausmenetelmällä hitsatessa lisäaineen suuntauksella 

on oleellinen merkitys lisäaineen sekoittumiseen ja siten myös hitsin korroosionkestävyy-

teen.  (Lukkari, 2002, s. 35–36.) 

 

Lisäaineen valinnan lisäksi jälkikäsittely on merkittävässä roolissa ruostumattomien terästen 

korroosionkestävyyden varmistaminen. Hitsauksessa ruostumattomien terästen pinta hapet-

tuu ja menettää korroosionkestävyyttään, vaikka hitsisula olisi suojattu suojakaasun avulla. 

Yleisimmin käytettyjä jälkikäsittelymenetelmiä ovat peittaus ja hionta. Hionnassa hapettu-

nut alue poistetaan hiomalaikalla tai -paperilla mekaanisesti. Hionnassa tärkeää on poistaa 

kaikki hapettuneet kohdat hitsistä, jonka jälkeen ruostumaton teräksen pintaan syntyy oksi-

dikalvo suojaamaan rakennetta. Sileämpi pinta antaa paremman korroosiokyvyn kuin rosoi-

nen. Kuvassa 7, EN1.4432 putken ja käyrän hitsin jälkikäsittely hiomalla työmaaolosuh-

teissa.  

 

 

Kuva 7. EN 1.4432 liitos hiottuna hitsauksen jälkeen työmaaolosuhteissa.  
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Peittaus on pintakäsittelyprosessi, jossa hitsauksen vaikutuksesta hapettuneen hitsausliitok-

sen päälle levitetään peittausliuos. Peittausliuoksen tehtävänä on syövyttää hitsauksessa syn-

tynyt oksidikerros ja passivoida pinta. Peittausliuoksena käytetään yleensä typpi- ja fluori-

vetyhapon seosta. Peittauksen jälkeen pinta on huuhdeltava, jotta ruostumaton teräs pystyy 

muodostamaan oksidikalvon. Asennusolosuhteissa kyseiset menetelmät ovat pääsääntöisesti 

ainoita mahdollisia menetelmiä. 

3.3  Titaanin hitsattavuus 

Titaani on hyvin hitsattava ja se muistuttaa hyvin paljon ruostumattoman teräksen hitsausta. 

Titaanin hitsaus eroaa kuitenkin ruostumattoman teräksen hitsauksesta titaanin tarvitseman 

kaasusuojauksen ja erityisen puhtauden vuoksi. Titaania hitsatessa on huomioita materiaalin 

taipumus liuottaa itseensä ilman kaasuja - typpeä, happea ja vetyä. Railopintojen sekä käy-

tettävän lisäaineen että ympäristön on oltava erityisen puhtaat. Epäpuhtaudet tulisi pestä pois 

höyry- tai liotinpesulla eikä niitä ole suotavaa kosketella käsin puhdistuksen jälkeen. Kaa-

susuojauksessa tulee huomioida suojaus kaikkiin yli 300 °C pintalämpötilaan kohtiin. Titaa-

nia hitsattaessa vapaasti ilmassa, kaasusuojaus toteutetaan kolmella kaasuvirtauksella. 

Näistä ensimmäinen virtaa hitsauspolttimesta, toinen suojaa jäähtyvää hitsipalkoa jälkikaa-

sukengän alla ja kolmas on juurensuojakaasu kuten ruostumattomissa teräksiä hitsattaessa.  

 

 

Kuva 8. Titaanin TIG-hitsaus ja jälkikaasukengän rakenne. (Lukkari et al. 2019, s. 169.) 
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Hitsausprosessina yleisesti käytetään TIG-hitsausta, joka soveltuu ohuiden ainepaksuuksien 

hitsaamiseen. Paksummille ainepaksuuksille käytetään plasmahitsausta. Suojakaasut ovat 

inerttejä, argon tai helium. (Lukkari et al. 2019, s. 168.) 

3.4  Kuumalujien terästen hitsattavuus 

P235GH on helposti hitsattava johtuen teräksen matalasta seostuksesta. Hitsauksen seurauk-

sena ei esiinny merkittävästi karkenevuutta ja eikä sen seurauksena tulevaa vetyhalkeiluvaa-

raa. Kuumalujien terästen seostuksen vaikutusta hitsattavuuteen voidaan arvioida hiiliekvi-

valentin avulla. Diplomityössä hiiliekvivalentti P235GH teräkselle on laskettu käyttäen In-

ternational Institute of Welding (IIW) mukaisesti.  

 

𝐶𝐸𝑉 (%) = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
  (3) 

 

CEV arvon ollessa pienempi kuin 0,40 % voidaan hitsattavuutta pitää erittäin hyvänä, 0,40–

0,50 % hyvänä ja arvon ollessa suurempi kuin 0,50 % teräksellä on rajoitettu hitsattavuus. 

Hiiliekvivalenttiarvo P235GH kuumalujalle teräkselle CEV arvo taulukon 3 enimmäispitoi-

suuksilla on 0,45 %, josta voimme päätellä teräksen olevan hyvin hitsattavissa. Esikuumen-

nustarvetta ei ole ohuilla ainepaksuuksilla, mutta seinämän paksuuden kasvaessa sekä lisä-

aineen vetypitoisuuden noustessa esikuumennusta tarvitaan. 

 

Hitsauslisäaineen valinnassa on kiinnitettävä huomiota kemialliseen koostumukseen. Valin-

nassa on huomioita seosaineet ja niiden pitoisuudet, jotta rakenteelle saadaan hyvä lujuus, 

sitkeys ja kuumalujuus sekä rakenne vastaisi hitsattavan teräksen koostumusta. Seostamat-

tomat terästen hitsit voidaan jättää hitsattuun tilaan eikä jälkilämpökäsittelyä tarvita. (Luk-

kari et al. 2019, s. 181) 
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3.5  Prosessiputkistojen hitsausprosessit 

Diplomityössä tarkastellun projektin prosessiputkistojen työmaalle tehtävät asennushitsauk-

set perustuu käsihitsaukseen. Asennushitsaukset ovat hankala automatisoida johtuen asen-

nusolosuhteista sekä -paikoista. Esivalmisteiden tekemiseen osittain mekanisoidusti, meka-

nisoidusti tai automatisoituna on mahdollista, mutta useimmiten myös esivalmisteet kone-

pajalla tehdään käsin hitsauksena. Ruostumattomat ja haponkestävät putkistot hitsataan pää-

sääntöisesti TIG-hitsausprosessilla, mutta suurilla ainepaksuuksilla pohjapalko tehdään 

TIG-prosessilla ja pintapalot puikkohitsauksella. Kuumalujien terästen hitsausprosessina 

käytetään myös TIG-hitsausprosessia sekä suurilla ainepaksuuksilla pohjapalko hitsataan 

TIG hitsauksella ja pintapalko puikkohitsauksella. Titaani vaatii hyvän suojakaasun huoko-

sia vastaan ja sen hitsausprosessina käytettään TIG hitsausta. 

3.5.1  TIG-hitsaus (141) 

TIG-hitsaus kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari muodostetaan sulamattoman volfra-

mielektrodin ja hitsattavan kappaleen väliin. Valokaaren muodostama lämpö sulattaa hitsat-

tavan kappaleen. Hitsaus on yleensä käsin hitsausta ja se on mahdollista ohuilla ainepak-

suuksilla ilman lisäaineen syöttöä. Suuremmissa ainepaksuuksissa lisäainetta syötetään kä-

sin hitsisulaan. Hitsauksessa käytetään inerttiä suojakaasua, helium tai argon, suojaamaan 

hitsiä sekä elektrodin kärkeä hapettumiselta. Suojakaasun valinnalla voidaan vaikuttaa va-

lokaaren vakauteen sekä tunkeumaan.  Kuvassa 9 TIG-hitsauksen periaatekuva.  
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Kuva 9. TIG-hitsauksen periaatekuva (Lukkari, 2002, s. 249.) 

 

TIG-hitsaus soveltuu erinomaisesti prosessiputkien hitsaukseen. Sulan ja tunkeuman hallinta 

on helppoa, joka on tärkeä etenkin, kun hitsataan ohutseinämäisiä austeniittisia ruostumat-

tomia prosessiputkistoja. Kuitulinjan projekteissa suurin osa putkistoista ovat seinämänpak-

suudet ohuita 1,6–6,3 mm, joskin yksittäisiä putkilinjoja on myös seinämällä 10,0–12,5 mm. 

Hitsit ovat metallurgisesti hyvin puhtaita ja myös hitsin juurenpuoli on puhdas ja kuonaton, 

jos käytetään juurikaasua. Ruostumattomien terästen hitsauksessa juurikaasun tehtävänä on 

suojata hitsin juurenpuoli hapettumiselta ja varmistaa hitsin korroosionkestävyys ja hyvä 

pinnalaatu. Putkistojen juurenpuolen esivirtaus eli huuhteluun tarvittava aika ennen hitsauk-

sen aloittamista on otettava huomioon hitsausta suoritettaessa. Yleisimpiä juurikaasuja ovat 

argon sekä ns. formierkaasut (90% N2 + 10 % H2). Kuvassa 10 on esitetty jäännöshappipitoi-

suuden vaikutus ruostumattoman teräksen hitsiin. Kuvan vasemmanpuoleisessa hitsissä 

jäännöshappipitoisuus on 31 ppm, keskimmäisessä kuvassa 100 ppm ja oikeanpuoleisessa 

1000 ppm. Korroosionkestävyyden varmistamiseksi jäännöshappipitoisuuden tulisi olla 

maksimissaan 50 ppm (Outokumpu, 2019, s. 53). 
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Kuva 10. Jäännöshappipitoisuuden vaikutus ruostumattoman teräksen hitsiin (Outokumpu, 

2019, s. 53.) 

 

TIG-hitsaus on usein käsin hitsausta, joka tekee hitsauksesta hitaan etenkin suurilla ainepak-

suuksilla. TIG-hitsaus on arka tuulelle ja vedolle sekä epäpuhtauksille. (Lukkari, 2002, s. 

249–257.) 

3.5.2  MAG-hitsaus (135) 

MAG-hitsaus eli metallikaasukaarihitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari pa-

laa suojakaasun ympäröimänä hitsauslangan ja työkappaleen välissä. Hitsauslanka syötetään 

hitsauspistoolin lävitse valokaareen ja sula metalli siirtyy langan kärjestä hitsisulaan pieninä 

pisaroina. Hitsausvirta tulee virtalähteestä hitsauspistoolin päässä sijaitsevaan kosketussuut-

timeen, josta se siirtyy edelleen hitsauslankaan. Kuvassa 11 MAG-hisauksen toimintaperi-

aate.  
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Kuva 11. MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

MAG-hitsauksessa käytetään aktiivista suojakaasua, yleensä argonin ja hiilidioksidin, ar-

gonin ja hapen, argonin, hapen ja hiilidioksidin kaasuseos tai puhdas hiilidioksidi. Aktiivi-

nen suojakaasua reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa. Hitsauslankana käytetään umpi- 

tai täytelankaa. 

 

Putkien asennushitsaus on osittain mekanisoitua käsinhitsausta, jossa langansyöttö tapahtuu 

automaattisesti hitsauspistoolista. Prosessi on mahdollista automatisoida esivalmisteiden te-

koon. Hitsaus on mahdollista kaikissa asennoissa ja prosessi on laaja hitsausarvojen säätö-

mahdollisuus. Yhdellä langanpaksuudella voidaan hitsata laajalla virta-alueella. MAG-hit-

saus on arka vedolle sekä tuulelle ja luokse päästävyys on rajoitetumpaa kuin esimerkiksi 

puikkohitsauksessa. (Lukkari, 2002, s. 159–160.) 

 

3.5.3  Puikkohitsaus (111) 

Puikkohitsauksen etuna putkistojen hitsauksessa on sen käytettävyys kaikissa mahdollisissa 

hitsausasennoissa ja sen laitteisto on helposti siirrettävissä asennuspaikoille. Tämä mahdol-

listaa hyvän luokse päästävyyden asennuspaikoilla. Puikkohitsauksella hitsattavat putkikoot 

ovat pääosin kokoluokassa DN25 – DN 250, joiden ainepaksuudet ovat pieniä 2,6–6,3 mm. 
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Matalapainehöyryn putkilinja hakesiiloon on yleensä halkaisijaltaan suurempia, kohteesta 

riippuen DN400 – DN800, joissa ainepaksuudet ovat 6,3–10.0 mm. Hitsaus on käsin hit-

sausta ja tuottavuus on heikko (Lukkari, 2002, s. 91). Kuvassa 12 on esitelty puikkohitsauk-

sen toimintaperiaate.  

 

 

Kuva 12. Puikkohitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 88.) 

 

Hitsauspuikossa on niin kutsuttu sydänlanka, jota ympäröi päällyste. Sydänlangan materiaali 

valitaan hitsattavan perusaineen mukaan, esimerkiksi kuumalujat tai ruostumaton puikko. 

Hitsauspuikkojen päällysteen koostumuksia on erilaisia ja ne luokitellaan päällystetyypin 

mukaan emäs, rutiili- ja selluloosapuikkoihin. Päällysteen tehtävänä on suojata hitsitapahtu-

maan ympäröivältä ilmalta, tukea hitsisulan käyttäytymistä, parantaa tuottavuutta päällys-

teen rautajauheen avulla ja helpottaa valokaaren syttymistä. (Lukkari, 2002, s. 97.) 

3.6  Lämmöntuonnin vaikutus hitsissä 

Hitsausenergia (E) ja lämmöntuonti (Q) vaikuttavat merkittävästi hitsausliitoksen ominai-

suuksiin. Hitsausenergialla tarkoitetaan hitsauksesta käytettyä energiaa hitsin pituusyksikkö 

kohden.  Hitsausenergian määrä lasketaan kaavalla (4).  
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𝐸 =
𝐼(𝐴)∗ 𝑈(𝑉 )∗ 60

𝑣(
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
)∗ 1000

    (4) 

 

jossa E on hitsausenergia [kJ/mm], I on hitsausvirta [A], U on kaarijännite [V] ja v on hit-

sausnopeus [mm/min] 

 

Liian suuri hitsausenergia heikentää muun muassa hitsin sitkeys- ja lujuusominaisuuksia 

sekä ruostumattomissa teräksissä heikentää niiden korroosionkestävyyteen. Vastaavasti liian 

pieni hitsausenergia aiheuttaa hitsausvirheitä esim. liitosvirheen tai vajaan juuren.  

 

Lämmöntuontiin vaikuttavia tekijöitä ovat hitsausenergia ja käytettävä hitsausprosessi. 

Kaikki hitsauksessa käytetty energia ei siirry lämpöenergiana hitsiin, vaan osa siitä menee 

säteily- ja johtumishäviöinä ympäristöön ja TIG-hitsauksessa elektrodin kuumentamiseen. 

Hitsausprosesseilla on määritelty termiset hyötysuhteet (k), joka kuvaa hitsiin siirtyvän läm-

pöenergian ja hitsauksen kaarienergian suhdetta. Termiset hyötysuhteet eri hitsausproses-

seille ovat: 

• jauhekaarihitsaus: 1 

• MIG/MAG-hitsaus: 0,8 

• täytelankahitsaus: 0,8 

• puikkohitsaus: 0,8 

• TIG-hitsaus: 0,6 

• plasmahitsaus: 0,6 

 

Lämmöntuonnin suuruus lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑄 (
𝑘𝐽

𝑚𝑚
) = 𝑘 ∗ 𝐸(

𝑘𝐽

𝑚𝑚
)    (5) 

 

 jossa Q on lämmöntuonti [kJ/mm], k on terminen hyötysuhde ja E on hitsausenergia 

[kJ/mm]. 
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Suuremmalla hitsausenergialla saadaan nostettua tuottavuutta. Tarvittaessa hitsausenergian 

tai lämmöntuonnin arvo annetaan hitsausohjeissa, jota tulee noudattaa. (Lukkari, 2002, s. 

54.) 

3.7  Hitsin muutosvyöhyke – HAZ 

Prosessiputkistot hitsataan kaarihitsausprosessilla. Kaarihitsaus on osien liittämistä toisiinsa 

lämpöä hyväksikäyttäen, jossa osat muodostavat jatkuvan yhteyden. Hitsauksessa voidaan 

käyttää lisäainetta, jonka sulamispiste on sama kuin perusaineen sulamispiste.  

 

Kaarihitsausprosessissa tapahtuu nopea ja paikallinen materiaalin kuumentuminen sekä 

edelleen metallin paikallinen sulaminen, jossa perus- ja lisäaine sekoittuvat keskenään. Hit-

sisula jähmettyy hitsiksi ja liittää osat toisiinsa. Kaarihitsauksesta muodostuu liitokseen eri 

vyöhykkeitä, jotka näkyvät kuvassa 13. Kuvassa näkyvät hitsausliitoksen vyöhykkeet, joista 

oleellisimmat ovat hitsi, sularaja ja muutosvyöhyke eli HAZ.  

 

 

Kuva 13. Hitsausliitoksen vyöhykkeet (Kyröläinen et al. 2002, s. 51.) 
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Hitsausvyöhyke on hitsin ja muutosvyöhykkeen yhteinen alue. Keskellä oleva hitsi on hitsi-

aineen ja perusaineen sekoittama alue. Sekoittumiseen vaikuttaa muun muassa hitsausme-

netelmä sekä hitsausparametrit. Sekoittumisessa syntyvä hitsiaine on kemialliselta koostu-

mukseltaan hieman laimeampi kuin perusaine. Sulamisvyöhykkeellä perusaine sulaa hit-

sausprosessin aikana ja hitsin ja perusaineen välille muodostuu sularaja. Lämpövyöhyke si-

sältää muutosvyöhykkeen, jossa hitsaus muuttaa perusaineen mikrorakennetta lämmön vai-

kutuksesta. Lämpövyöhykkeen loppuosassa hitsaus lämpökäsittelee lämpövyöhykkeellä pe-

rusainetta, mutta ei muuta sen mikrorakennetta. Näiden vyöhykkeiden lisäksi ruostumatto-

malla teräksellä on niin kutsuttu osittain sulanut vyöhyke, partially melted zone (PMZ), joka 

on sulamattoman perusaineen ja täysin sulaneen perusaineen välissä oleva alue. Alue on 

merkittävä ruostumattomien terästen halkeilun ja korroosion kannalta. (Kyröläinen et al. 

2002, s. 51.) 

3.8  Yleisimmät hitsausvirheet ja syyt 

Hitsausvirhe ei tarkoita sitä, että hitsi ja hitsattu rakenne olisi hylätty. SFS 3052 määrittelee 

hitsausvirheen seuraavasti, ”hitsissä esiintyvä epäjatkuvuus tai poikkeama hitsin oletetusta 

geometrista” (SFS-EN ISO 3052, s. 13). Hitsausvirheen ylittäessä hitsiluokan salliman raja-

arvon muuttuu terminologiassa hitsausvirhe hitsausviaksi, joka ei ole sallittu ja vaatii kor-

jausta. Hitsausvirheet luokitellaan SFS-EN ISO 6520-1 mukaisesti kuuteen ryhmään hal-

keamat, ontelot, sulkeumat, liittymävirheet, muoto- ja mittavirheet sekä muut virheet (SFS-

EN ISO 6520-1, s. 8). Virheillä on yksilöllinen referenssi numero kuvaamassa virhettä. Ylei-

simpiä hitsausvirheitä ovat liitosvirhe, huokoset, sulkeumat ja reunahaava. Virheen ISO 

6520 mukainen numerokoodi ilmoitetaan suluissa. (Lukkari, 2000, s. 3.) 

 

• Liitosvirhe (401) on hitsiaineen ja perusaineen epätäydellistä liittymistä. Se voi esiin-

tyä railokyljessä tai palkojen välissä. Virheen syitä ovat muun muassa liian pieni 

hitsausenergia, liian pitkä valokaari, epäpuhtaudet railopinnoilla tai edellisessä pa-

lossa.  

 

• Huokoset (2011) on hitsiaineeseen jäänyt kaasujen muodostamia ja täyttämiä kaa-

suonteloita. Huokoset voivat olla yksittäisiä tai esiintyä tasaisena huokoisuutena. 
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Virheen syynä on usein kostea lisäaine, epäpuhtaudet lisä- tai perusaineessa, huono 

kaasusuojaus johtuen esimerkiksi vetoisuudesta.  

 

• Metallisulkeumat (Nro. 304) on hitsiaineeseen jäänyt kiinteä kuona tai muu vieraan 

aineet palanen. Prosessiputkistojen hitseissä esiintyy volframisulkeumia (3041), joi-

den syynä on volframista aiheutuneita metallisulkeumia. Virheen syynä on TIG-

elektrodin koskettaminen hitsisulaan, TIG-elektrodin kärki sulanut tai väärä suoja-

kaasun käyttö. 

 

• Reunahaava (501) on palon vieressä perusaineessa hitsauksen aiheuttama jatkuva tai 

epäjatkuva ura, johon sula metalli ei ole täyttänyt. Syinä tähän on liian suuri hitsaus-

virta, virheellinen lisäaineen kuljetus ja virheellinen lisäaineen suuntaus. 

 

• Juurenpuoleinen reunahaava (5013) on hitsin juuressa oleva pohjapalon toisella tai 

molemmilla puolilla näkyviä uria. Syynä voi olla liian korkea juuripinta, liian pieni 

ilmarako tai juurikaasun liian suuri paine.  

 

• Korkea juurikupu (504) on juuren puolen pohjapalon ulkonema yli standardin salli-

man rajan perusaineen tasosta. Virhettä kutsutaan myös juuren puolen valumaksi. 

 

• Vajaa juuri (515) on hitsin juuren puolella kutistumisen aiheuttama laakea ura, jossa 

juurisärmät ovat sulaneet. Syynä voi olla liian korkea juuripinta, liian pieni ilmarako, 

liian pieni hitsausnopeus tai juurikaasun liian korkea paine TIG-hitsausprosessissa.  

 

Hitsausvirheet syntyvät putkistojen hitsausten yhteydessä ja ovat siis valmistusvirheitä. Hit-

sausvirheet heikentävät liitosten kestävyyttä ja sen ominaisuuksia. Riippuen rakenteen vir-

heetöntä hitsiä ei tarvita, jos olosuhteet ja putkiston kuormitukset eivät siihen velvoita. Stan-

dardissa SFS-EN ISO 5817 on hitseille määritelty hitsiluokat B, C ja D sekä niihin liittyvät 

hitsivirheiden raja-arvot. (Lukkari, 2000, s. 5–15.) 
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3.9  Metallien korroosio 

Hitsauksesta aiheutuvien hitsausvirheiden lisäksi ruostumattomissa teräksissä esiintyy eri 

korroosion ilmenemismuotoja. Hitsausliitos on epäjatkuvuuskohta, jossa hitsi- ja seosaineet 

sekoittuvat epätasaisesti hitsin mikrorakenteeseen. Metallin korroosiolajit jaetaan yleiseen 

ja paikalliseen korroosio. Paikallinen korroosio jaetaan mekaanisesti rasitettuihin ja ei me-

kaanisesti rasitettuihin ilmenemismuotoihin. Kuvassa 14 ruostumattomien terästen korroo-

siolajien ilmenemismuodot. 

 

 

Kuva 14. Ruostumattomien terästen korroosion (Kyröläinen et al. 2002, s. 38.) 

 

Kuitulinjan prosessiolosuhteet vaihtelevat paljon eri prosessivaiheiden mukaan. Prosessissa 

käytetään kemikaaleja, joiden vaikutuksesta putkistot joutuvat yleisen korroosion vaikutuk-

sen alaisuuteen. Uusissa putkistoissa on harvemmin niin suuria mekaanisia rasituksia, että 

niihin tulisi mekaanisesta rasituksesta ilmeneviä korroosioin ilmenemismuotoja. Putkistojen 

muutoksissa, joissa olemassa olevat putkilinjat korvataan uusilla prosessiputkistoilla tai uu-

sia putkistoja lisätään olemassa olevaan prosessiin, mekaanisien rasitusten mahdollisuus 

esiintyy.   Sitä vastoin ei mekaanisten rasitusten alaisia korroosion ilmenemismuotoja ruos-

tumattomien terästen osalta esiintyy. Hitsauksesta aiheutuu paikallista korroosiota raeraja-

korroosion muodossa. Kyseinen korroosiotyyppi syntyy hitsauksessa raerajoille 550–850 °C 

lämpötilassa erkautuvista kromikarbideista. Kromikarbidien ympäristöön syntyy kromi-

köyhä vyöhyke, joka ei passivoidu kuten teräs yleensä ja syöpyy, jos olosuhteet ovat sille 

suotuisat. Myös piste- ja rakokorroosion esiintyminen on mahdollista sellutehtaiden 
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olosuhteissa. Näiden korroosiomuotojen esiintymisen estämiseksi hitsin jälkikäsittely kuten 

hionta ja peittaus, estävät hitsiliitoksen korroosion. Kuvassa 15 on havaittavissa hitsien koh-

dalla paikallisen korroosion vaikutus prosessiputkistoon.  

 

 

Kuva 15. Ruostumattoman teräksen korroosio hitsiliitoksessa 

 

Kuvassa 15 nuolilla merkityissä kohdissa, hitsi on sellutehtaan olosuhteissa altistanut hitsin 

alueen pistekorroosiolle. Syöpymät esiintyvät pistemäisesti hitsin alueella aiheuttaen paikal-

lisia syöpymiä.  

 

Vaativissa kuitulinjan korroosiolle alttiissa olosuhteissa ruostumattomat teräkset korvataan 

titaani, SMO tai FRP putkistoilla. Heikentynyt korroosion vastustuskyky voi aiheutua myös 

hitsauksen lämmöntuonnista tai lämmöntuonnin aiheuttamista vetelyistä ja jäännösjännityk-

sistä. (Lukkari, 2002, s. 54.) 
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4  Hitsauksen laadunhallinta 

Hitsauksen laatuun vaikuttaa monia tekijöitä ennen hitsausta, hitsauksen aikana sekä hit-

sauksen jälkeen. Laatutason alkuvaatimuksiin vaikuttaa asiakasvaatimukset kuin viran-

omaismääräykset kuin normit ja standardit. Suunnittelulla määritellään monia hitsaukseen 

vaikuttavia asioita kuten perusaineen materiaalivalinta ja siten hitsausmenetelmän valintaan. 

Lisäksi suunnittelulla pystytään vaikuttamaan esivalmisteiden kokoon ja työmaahitsien si-

jainteihin. Hitsauksen aikana laaduntuottoon vaikuttaa hitsauslaitteiden kunto, hitsaajan am-

mattitaito kuin hitsattavan kohteen sijainti ja työmaaolosuhteet. Hitsauksen jälkeisillä toi-

menpiteillä pystytään vaikuttamaan osien korroosionkestoon muun muassa peittauksella ja 

hionnalla. Lopputarkastuksella varmistetaan hitsauksen lopullinen laatu, jonka tulisi vastata 

ennen hitsausta määriteltyjä laatuvaatimuksia.  

 

 

Kuva 16. Hitsauksen laaduntuottotekijät (Martikainen, 2021.) 
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Kuten voimme kuvasta 16 nähdä hitsauksen laatuun vaikutta monia asioita, joihin pystytään 

vaikuttamaan valinnoilla, mutta myös inhimillisiä tekijöitä kuten hitsaajan pätevyys ja mo-

tivaatio. Standardeilla, normeilla, viranomaismääräyksillä ja tietyissä tapauksissa loppukäyt-

täjän vaatimuksista ja/tai suunnittelijan tai valmistajan toimesta määritellään vaadittu laatu-

taso, joka myöhemmissä vaiheissa tulisi saavuttaa. Hitsausvirheiden aiheuttamiin laatukus-

tannuksiin pystytään vaikuttamaan merkittävästi hitsausta ennen tehtävillä toimenpiteillä. 

Usein puhutaan laatukustannusten jakautuvan suhteessa 1:10:100, joka tarkoittaa suunnitte-

lun tekemän poikkeaman korjaamisen kustannus on 1, esivalmisteen korjauskustannus 10 ja 

työmaalla oleva virheen korjauskustannus on 100. (Martikainen, 2021, s. 14.) 

 

4.1  Painelaitedirektiivi ja putkistodokumentaatio prosessiputkistoissa 

Euroopan Unionin talousalueelle tuotavien painelaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja 

vaatimusten mukaisuuden arviointia koskee painelaitedirektiivi (PED). Painelaitedirektii-

vissä on yhdenmukaistettu määräyksiä ja menettelyjä koskemaan painelaitteita, joiden suu-

rin sallittu käyttöpaine on suurempi kuin 0,5 bar. Painelaiteita voivat olla säiliöt, putkistot 

sekä muut tekniset kokonaisuudet, joihin voi kehittyä ylipainetta. (Direktiivi 2014/68/EU, s. 

10) 

4.2  PED luokitukset I, II, III ja IV 

Painelaitteet luokitellaan niiden vaarallisuuden mukaisesti neljään eri luokkaan, I, II, III ja 

IV, joista luokka IV on vaativin. Luokittelun määrittämiseksi sisältö jaetaan kahteen ryh-

mään niiden vaarallisuuden perusteella. Ryhmään 1. kuuluvat vaarallisimmat sisällöt ja muut 

sisällöt kuuluvat ryhmään 2. Luokittelussa huomioiden sisällön lisäksi seuraavat asiat:  

• suurin sallittu käyttöpaine (PS) 

• putkiston nimellissuuruus (DN) 

•  sisällön olomuoto –luokitellaan kahteen ryhmään niiden vaarallisuuden mukai-

sesti.  
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Painelaitteen luokittelun I-IV perusteella määritellään painelaitteelle sille tarvittava vaati-

mustenmukaisuuden arviointimenettely eli moduuli. Moduulit sisältävät määrittelyt suunnit-

telua, valmistusta ja arviointia varten.  Arviointimenettelyjä on 13 kappaletta ja moduulit 

PED-luokittain esitetty kuvassa 17.  

 

Kuva 17. Moduulit eri PED-luokissa. (Direktiivi 2014/68/EU, s. 52.) 

 

Painelaitedirektiivi sisältää vain painelaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset 

ja vaatimusten täyttämiseksi valmistaja voi käyttää Euroopan Unionin alueen yhdenmukais-

tettuja standardeja, joskin standardeissa voi olla myös kansallisia vaatimuksia. Putkiston pai-

nelaitteisiin liittyvä standardi on EN 13480:2017. PED-luokittelun ulkopuolelle jäävät pai-

nelaitteet suunnitellaan ja valmistetaan Euroopan unionin alueella hyvän konepajakäytännön 

mukaisesti (SEP). 

 

4.3  Hitsiluokat 

Hitsiluokalla kuvataan hitsin laatua hitsausvirheen tyypin, koon ja määrän perusteella. Stan-

dardissa SFS-EN ISO 5817 määritellään teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sula-

hitsauksen hitsauksessa hitsausvirheiden hyväksymisrajat. Standardi soveltuu sulahitsaus-

prosesseihin edellä mainituille materiaaleille ainepaksuuksille, jotka ovat ≥ 0,5 mm, läpihit-

sattuja päittäisliitoksia tai pienahitsejä. Hitsiluokat soveltuvat sekä työmaaolosuhteisiin että 

konepajakäyttöön. Hitsiluokkia sovelletaan yksittäisille hitseille eikä varsinaiseen loppu-

tuotteeseen tai rakenneosaan. Käytettävä hitsiluokka valitaan ennen hitsaustyön aloittamista 

suunnittelijan ja valmistajan kesken huomioiden sovellettava standardi, viranomaismääräyk-

set, luokituslaitosten vaatimukset tai muu hitsiluokitukseen vaikuttava määräys. Hitsiluokan 
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valintaan vaikuttaa myös hitsauksen jälkeen tapahtuva käsittely, kuormitustavat, käyttöolo-

suhteet sekä mahdollisesta vauriosta aiheutuvat seuraukset. (SFS-EN ISO 5817, s. 7.) 

 

Standardissa SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkia on kolme B, C ja D, joista hitsiluokka B:n vaa-

tivin luokka. Standardissa määritetään kullekin hitsiluokalle hitsausvirheiden raja-arvot, 

joka normaalissa tuotannossa esiintyville hitsausvirheille sallitaan. Hitsausvirheiden havait-

semiseen käytetään ainetta rikkovia (DT) sekä ainetta rikkomatonta testausta (NDT). Vir-

heiden luokittelu perustuu standardin SFS-EN ISO 6520-1 mukaisiin luokitteluihin ja ku-

vauksiin. Kuvassa 18 on esitetty standardista SFS-EN ISO 5817 hitsausvirheiden raja-arvot 

pintavirheille 100, 104, 2017 ja 2025.  

 

 

Kuva 18. Hitsausvirheiden raja-arvot (SFS-EN ISO 5817, 2014, s. 10.) 

Kuvasta 18 voimme nähdä, ettei tiettyjä virheitä sallita missään hitsiluokassa. Näitä ovat 

halkeama (100), kraatterihalkeama (104), liitosvirhe (401) ja läpivalunut hitsi (510). Muiden 

hitsausvirheiden osalta hitsissä sallitaan virheitä raja-arvojen puitteissa. Hitsausluokka C 

edustaa hyvän konepajakäytännön (SEP) mukaista luokittelua. (SFS-EN ISO 5817, s. 10.) 

 

4.4  Hitsausohjeet ja hitsaajan pätevyyskokeet 

Hitsaustyön aloittamisen yhteydessä on todettava hyväksytyt hitsausohjeet (WPS) ja hitsaa-

jien pätevyydet. Hitsausten laadunhallinnan työkaluna hitsausohjeiden hyödyntäminen luo-

vat perustan vaatimusten mukaisen hitsin suorittamiseksi sekä hitsaustöiden suunnittelulle. 
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Hitsausohjetta tarvitaan sekä tuotanto- että korjaushitsauksille. Hitsausohjeen hyväksymis-

prosessiksi voidaan käyttää jotain seuraavista menetelmistä: 

• Testatut hitsausaineet SFS-EN ISO 15610 

• Aikaisempi hitsauskokemus SFS-EN ISO 15611 

• Standardihitsausohje (SWPS) SFS-EN ISO 15612 

• Esituotannollinen koe SFS-EN ISO 15613 

• Menetelmäkoe SFS-EN ISO 15614 

 

Menetelmäkokeella suoritettava hitsausohjeiden hyväksyntä aloitetaan laatimalla alustava 

hitsausohje (pWPS), joka hyväksynnän jälkeen muodostuu varsinaiseksi hitsausohjeeksi 

(WPS). pWPS:n perusteella suoritetun hyväksymisprosessin tuloksista laaditaan hyväksy-

mispöytäkirja (WPQR). Pöytäkirjaan kirjataan kaikki hitsaukseen liittyvät tiedot, parametrit, 

perus- ja lisäaineen materiaalit, hitsausprosessi, liitoksen tiedot ja hitsausjärjestys sekä stan-

dardissa määritetyt pätevyysalueet. WPQR:n perusteella laaditaan hitsaustuotantoa varten 

hitsausohje (WPS). (SFS-EN ISO 15607, 2019, s 6–8.) 

 

Putkistoluokissa III ja II hitsausohjeet ovat hyväksytettävä standardin SFS-EN ISO 15614-

1 mukaisesti menetelmäkokeella tai standardin SFS-EN ISO 15613-1 mukaisesti esituotan-

nollisella kokeella vastuullisella tarkastuslaitoksella. Taulukossa 5 on esitetty hitsausohjei-

den hyväksyminen eri PED putkistoluokissa.  

 

Taulukko 5. Hitsausohjeen hyväksyminen eri PED putkistoluokissa. (SFS-EN 13480-4, 

2017, s. 23.) 
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Hitsaus on pitkälti käsityötä ja laatu on riippuvainen hitsarin taidoista. Hitsaajat taitojen var-

mistaminen pätevöinneillä varmistaa hitsaukselle ennakolta määritellyn laadun saavuttami-

nen. Pätevöinnissä hitsaaja suorittaa hitsattavalle materiaalin standardin vaatimusten mukai-

sen kokeen. Painelaitedirektiivin alaiset pätevyyskokeet suoritetaan myös pätevyyskoestan-

dardin SFS-EN ISO 9606-1 mukaisesti, mutta niiden hyväksyntä tapahtuu kolmannen osa-

puolen valvonnassa. Hitsaajan pätevyys on riippuvainen olennaisista muuttujista, joita ovat:  

• Hitsausprosessi 

• Tuotemuoto, putki/levy 

• Hitsilaji, päittäishitsi ja pienahitsi 

• Lisäaineryhmä ja – tyyppi 

• Mitat (ainepaksuus ja putken ulkohalkaisija) 

• Hitsausasento 

• Hitsin yksityiskohdat, kuten juurituki, monipalkokerros, hitsaus yhdeltä puolelta 

 

Hyväksytysti suoritettu pätevyyskoe pätevöittää hitsaajan hitsaamaan myös pätevyyskoetta 

alemmalla vaatimustasolla olevia hitsauksia.  

 

4.5  NDT tarkastusvaatimukset ja tarkastusmenetelmät 

SFS-EN 13480 standardisarja määrittää vaatimukset teollisuusputkistoille ja putkiston kan-

nakoinnille. Standardi on 8 osainen sisältäen ohjeistuksia materiaaleista, suunnittelusta, val-

mistuksesta ja asennuksesta sekä tarkastuksesta ja testauksesta:  

• 13480-1: Yleistä 

• 13480-2: Materiaalit 

• 13480-3: Suunnittelu ja laskenta 

• 13480-4: Valmistus ja asennus 

• 13480-5: Tarkastus ja testaus 

• 13480-6: Maahan asennettavien putkistojen lisävaatimukset 

• CEN/TR 13480-7: Opas vaatimustenmukaisuusmenettelystä 

• 13480-8: Alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettujen putkistojen lisävaatimukset 
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Putkiston valmistaja on vastuussa putkiston valmistamisesta, asennuksesta sekä standardien 

vaatimista tarkastuksista ja testauksista. Tämä koskee myös ainetta rikkomatonta aineen-

koetusta, joka usein on alihankittu. Putkistojen valmistus ja asennus aloitetaan suunnitelmien 

tarkastuksella sekä putkiston että kannakoinnin osalta. Putkistosuunnittelija laatii valmista-

jalle vakuutuksen, jossa se vakuuttaa suunnittelun vastaavan eurooppalaisen standardin mu-

kaisia vaatimuksia. (SFS-EN 13480-5, 2017, s. 7, 27–28.) 

 

NDT-tarkastusmenetelmää ja tasoa valittaessa on otettava tarkastuksen tekemiseen sekä tar-

kastettavaan materiaaliin vaikuttavia asioita huomioon. Huomioitavia asioita ovat käytetty 

hitsausprosessi, perus- ja hitsausaineen materiaali, liitosmuoto ja -geometria, luoksepäästä-

vyys, hitsiluokka sekä oletettujen hitsausvirheiden sijainti ja tyyppi. Mahdollisissa hylkää-

miseen johtaneissa hitseissä on oltava menettelyohje ja hitsi on tarkastettava hylätyn näyttä-

mien korjauksien jälkeen vähintään yhtä laajalta osuudelta kuin alkuperäinen hitsi. Hitsien 

tarkastus tulee suorittaa kaikkien vaadittujen lämpökäsittelyn jälkeen. NDT-tarkastusten te-

kijällä tulee olla asianmukainen pätevyys ja luokkiin III ja IV vaaditaan tarkastajalta EU:n 

jäsenvaltion tunnustaman kolmannen osapuolen organisaation hyväksyntä. (SFS-EN 12062, 

1998, s. 8.) 

 

Visuaalinen eli silmämääräinen tarkastus (VT) tehdään aina ensimmäisenä tarkastuksena jo-

kaiselle hitsille ennen mahdollisia muita NDT-tarkastuksia. Tarkastus suoritetaan standardin 

SFS-EN ISO 17637:2016 mukaisesti. Hyväksymisrajat tulee standardista SFS-EN ISO 

5817. Visuaalisen tarkastus perustuu tarkastajan kykyyn nähdä ja huomioida hitsauksen vir-

heet. Ihmissilmän kykenee havaitsemaan virheitä, joiden leveys on 0.05 mm ja halkaisija 

0.10 mm Visuaalista tarkastusta tehtäessä on huomioitava riittävä valaistusvoimakkuus vä-

hintään 350 lx, mutta suositeltavaa on 500 lx.  Tarkastusetäisyys saa olla maksimissaan 600 

mm tarkasteltavasta pinnasta ja kulma ei saa olla pienempi kuin 30-astetta. Kuvassa 19 ha-

vainnollistetaan silmämääräisen tarkastuksen suoritusperiaatetta. Hitsien tarkastus tulee suo-

rittaa ennen jälkikäsittelyä. (SFS-EN ISO 17637, 2016, s. 5.) 
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Kuva 19. Silmämääräisen tarkastuksen suoritusperiaate. (SFS-EN ISO 17637, 2016, s. 5)  

 

Diplomityössä tutkitussa projektissa hitsien pinta- ja sisäistenvirheiden päittäis- ja T-liitos-

ten NDT-menetelmänä käytettiin radiografista tarkastusta (RT) sisäisten virheiden tarkas-

tukseen sekä tunkeumanestetarkastusta (PT) pintavirheiden tarkastukseen. Radiografia so-

veltuu ferriittisille sekä ei ferriittisille materiaaleille ja sillä saadaan näkyviin geometriavir-

heet, pinta- ja sisävirheet. Radiografian etuna on sen soveltuvuus ohuilla materiaaleilla ja 

yleisesti perusaineen ainepaksuuden ylärajana pidetään 50 mm joskin se riippuu tarkastus-

laitteiston tehosta ja koosta. Virhe voi olla pallomainen tai tasomainen, mutta tasomaisen 

virheen havaitseminen on vaikeaa, jos virhe on röntgensädettä kohtisuorassa. Tunkeumanes-

tetarkastuksella havaitaan pintaan saakka avoimia halkeamia, huokosia ja liitosvirheitä. 

(Martikainen, s. 48–49) 

 

Standardissa SFS EN 13480-5 määritetään liitostyyppien testauslaajuudet ja käytettävä 

NDDT tarkastusmenetelmä huomioiden putkiston PED-luokka, seinämänpaksuus sekä ma-

teriaaliryhmä. Kaikkien hitsien osalta VT testaus on aina 100 %. Ainepaksuus vaikuttaa tie-

tyissä materiaaliryhmissä tarkastuslaajuuteen, mutta diplomityössä käsiteltävät materiaalit 

kuuluvat materiaaliryhmiin 1.1 sekä 8.1, joissa RT-tarkastuslaajuus kehähitseille PED-luo-

kissa I ja II on 5 % ja 10 % luokassa III. Taulukossa 6 esitellään kehänsuuntaisten päittäis-, 

yhde-, piena- ja tiivistyshitsein tarkastuslaajuudet. Yhdehitsien tarkastuslaajuus on riippu-

vainen yhdekoosta. (SFS-EN 13480-5, 2019, s.15.) 
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Taulukko 6. Kehä-, yhde-, piena- ja tiivistehitsien testauslaajuus (SFS-EN 13480-5, 2019, 

s.16) 

 

 

Hitsausliitokselle suoritetaan silmämääräinen tarkastus aina ennen muita NDT menetelmiä. 

Liitoksesta tarkastetaan hitsiaine ja muutosvyöhyke. Putkistot, jotka kuuluvat PED-luokkaan 

0 (SEP) tai jotka ovat korkeintaan 0,5 bar käyttöpaineessa, NDT-tarkastuslaajuuden on ol-

tava riittävä hitsin laadun varmistamiseksi. Volumetrisessa tarkastuksessa suosituksena on 

vähintään 2 %. (SFS-EN 13480-5, 2019, s. 16.) 
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5  Case tutkimus 

Diplomityössä tutkittiin asennetun projektin putkistojen NDT-tarkastusten RT- laatudoku-

mentaatiota. Raporteista ilmenee hitsien hyväksynnät tai niissä esiintyvät hitsausvirheet sekä 

virheen tyyppi. Hitsaukset oli luokiteltu PED-luokitusten mukaisesti ja tarkastettu hyväksy-

misraja ISO 5817 mukainen hitsiluokka C. RT tarkastuksessa virheiden hyväksymisraja taso 

2 standardin SFS-EN ISO 10675-1 mukaisesti. Tarkastuksissa oli huomioitu standardin EN 

13480-5 lisävaatimukset. Painekokeiden antamia tuloksia ei ole huomioitu datan arvioin-

nissa. Lisäksi huomioitava asia dokumentaation tarkastelussa on, että samassa hitsissä voi 

olla useampia hylkäykseen tai korjaamiseen johtaneita hitsausvirheitä.  

5.1  Putkistosuunnittelu ja putkistodokumentaatio 

Andritzin laitossuunnittelussa käytetään Aveva E3D Desing – Plant ohjelmistoa. Kyseisellä 

3D-suunnittelujärjestelmällä tehdään layout, putkisto- ja kannakesuunnittelua sekä teräsra-

kenteiden perussuunnittelua. Diplomityössä keskitytään tehtaiden parannus- ja kehittämis-

projekteihin ja näissä projekteissa 3D-suunnittelua tuetaan laserskannauksella. Laserskan-

naus tuottaa pistepilven, jota voidaan hyväksikäyttää 3D-suunnittelussa ja jonka ansiosta 

putkistosuunnittelija näkee tarkasti olemassa olevat laitteet ja putkistot. 3D-suunnittelun lop-

putuloksena saadaan putkiston isometrikuvat esivalmistusta ja asennusta varten. Isomet-

reissä ei määritellä esivalmisteiden katkaisupituuksia vaan työmaahitsausten sijainnit mää-

ritellään asennusyrityksen toimesta, Kuvassa 20 putkiston esivalmiste nostettuna lähelle 

asennuspaikkaa hitsausta varten.  
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Kuva 20. Asennettava esivalmiste työmaalla asennuspaikalla.  

 

Kuvassa 21 putkistonsuunnittelun 3D-näkymä esivalmistetusta putkilinjasta. Esivalmisteen 

osuus kuvassa sinisellä. Putkistosuunnittelu suunnittelee putkilinjan lähtöpisteestä käyttö-

kohteelle ja esivalmisteen katkaisumitat sekä -kohdat määrittelee putkiston asennusyritys.  

 

 

Kuva 21. Esivalmiste 3D-mallissa esitettynä. (Andritz 3D malli) 
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Euroopan unionin alueella putkiston suunnittelussa käytetään PSK standardisointiyhdistyk-

sen tekemiä putkisto- ja kannakestandardeja. Putkenosien mitoituksessa ja materiaalien va-

linnassa on huomioitu painelaitedirektiivin 97/23/EY olennaiset turvallisuusvaatimukset.  

 

Isometrikuvat ovat osa putkistosuunnittelun loppudokumentaatiosta. Isometreissä, kuten 

edellä mainitsin, ei määritellä putkiston esivalmisteiden kokoja, asennushitsien paikkoja tai 

työvaroja. Nämä asiat tehdään putkiston asennusyrityksen toimesta. Isometreissä oleva in-

formaatio sisältää muun muassa seuraavia asioita: 

• Putkilinjatunnus ja putkiluokka (PN) 

• Suunnittelu- ja käyttölämpötila sekä -paineet  

• PED luokitus (6§, I, II, III tai IV – luokka) 

• Putkilinjan alku- ja loppukoordinaatit 

• Putken ja muotokappaleiden koko (DN) ja seinämän paksuus (mm) 

• Putken materiaali, standardi sekä määrä 

• Putken geometria ja mitat 

 

Lisäksi isometristä löytyy putkilinjan asentamista varten asennusmateriaalierittely, joka si-

sältää tiedon pulteista, muttereista, tiivisteistä sekä työmaalla asennettavista venttiileistä 

sekä instrumenteista. Esimerkki isometripiirustuksesta liitteessä I.  

5.2  Esivalmisteet 

Putkistojen esivalmisteet tehtiin konepajalla ja ne tuotiin asennusvalmiina työmaalle. Esi-

valmisteisiin oli jätetty työvaroja, yleensä +100 mm, varmistamaan asennuspaikan mitta-

poikkeamat, kuten rakennusstandardin sallimat poikkeamat, pumppujen sijaintien poik-

keamat tai putkistokannakerautojen korkoerot. Konepajaolosuhteissa esivalmisteiden hit-

sauksessa putkistoja oli mahdollista pyörittää optimaalisen hitsausasennon saamiseksi. Ku-

vassa 22. putkiston esivalmiste, johon on hitsattu runkoputkeen liittyvät yhdehitsit sekä hit-

sauspäillä varustetut käsiventtiilit.  
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Kuva 22. Esivalmisteita konepajalla.  

 

Standardi SFS-EN 13480-4 määrittelee mittatoleranssit esivalmisteille. Standardissa on 

määritelty esivalmisteiden mittatoleranssi eri luokille. Luokan A putkistoissa esivalmisteet 

ovat hyvin tiiviissä putkistojärjestelmissä ja ostaja määrittelee mitat. Luokassa B esivalmis-

teet ovat joustavia ja ottavat vastaan vähäisiä epätarkkuuksia. C-luokan esivalmisteet ovat 

epätarkimpia sallien suurimmat valmistusepätarkkuudet. Kuvassa 23 esitetään SFS-EN 

13480-4 standardin esivalmisteiden mittavaatimukset eri luokissa. (SFS-EN 13480-4, s. 68.) 
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Kuva 23. Esivalmisteen mittatiedot. (SFS-EN 13480-4, 2019, s. 70.) 

 

Diplomityössä tarkastellussa projektissa esivalmistetarkkuutena oli luokka B ja esivalmiste-

konepajan laaduntarkastus varmisti osien vastaavan standardin vaatimuksia.  

Esivalmisteet tulisi säilyttää ja käsitellä niin ettei niiden nostot tai käsittely aiheuta putkis-

toille korroosionkestävyyden heikkenemistä. Iskut, likaantuminen, erilaiset liuottimet sekä 

likaantuminen rakenneterästen pölystä voi heikentää pinnan korroosionkestävyyttä. Esival-

misteet varastoidaan asennuspaikkojen lähelle odottamaan asennusta ja varmistaakseen put-

kistojen sisäpintojen puhtauden tulee putkistot suojata kansilla tai tulpilla jälkilian pääsyn 

estämiseksi putkistoon. Kuvassa 24 putkiston esivalmisteita odottamassa asennusta. Putkis-

tojen varastointi on huonosti hoidettu ja putkien pinnalla on havaittavissa muutoksia. (SFS-

EN 13480-4, 2019, s. 64.) 
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Kuva 24. Esivalmisteiden epäasiallinen säilytys työmaalla ennen asennushitsausta.  

 

Hitsausvirheiden välttämiseksi ennen putkiston asennusta railopintojen tulee puhdistaa ja 

niiden tulee olla vapaat kaikesta mikä voi vaikuttaa hitsiin tai perusaineeseen. Kosteus ja 

epäpuhtaudet railopinnalla aiheuttavat huokosia tai huokosryhmiä hitsiin.  

5.3  Liitostyypit ja hitsausasennot projektin laatuaineistossa 

Putkistojen hitsauksesta vastaa Andritzin alihankintakonepaja ja hitsaukset tehdään alihan-

kintakonepajan hitsaustyöohjeiden mukaisesti huomioiden alustava hitsausohje (pWPS) ja 

varsinainen hitsausohje (WPS), jossa määrittelevät käytettävät hitsauksen parametrit. Stan-

dardit olivat EN-normien mukaisia pois lukien titaaniputkiston hitsausohje, jossa käytetty 

materiaali oli ASTM-standardin Gr 2 mukainen materiaali. Konepaja- ja asennushitseissä oli 

sekä päittäisliitos (BW T) että pienaliitoksia (FW T), jota käytetään haaraliitosten sekä vah-

vistuslevyjen hitsaukseen. Asennustyömaahitseissä päittäisliitokset testattiin RT-menetel-

mällä ja haaraliitokset PT-tarkastusmenetelmällä. Alla olevassa kuvassa 25 WPS:ssä olevat 

päittäis- ja pienaliitoksen railomuodosta ja palkojärjestyksestä.  
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Kuva 25. Päittäis- ja pienliitoksen railomuoto ja palkojärjestys. (Andritz, 2018)  

 

Putkistojen seinämänpaksuudet WPS:ssä olivat 1,6 mm – 14,2 mm ja putkikoot DN10 – 

DN1000. Isoimmissa putkikoissa suurilla seinämänpaksuuksilla materiaalille EN 1.4432 

putkistoasennusyritys oli käyttänyt pohjapalolle prosessia 141 ja pintapaloille prosessia 111. 

Riippuen seinämäpaksuudesta palkojen määrä vaihteli yhdestä useampaan palkoon. 

 

Putkistojen hitsausasennot vaihtelevat riippuen hitsauksen suorituspaikasta. Esivalmisteko-

nepajalla putkistot on mahdollista pyörittää ja hitsit voidaan hitsata sopivaksi katsomassa 

asennossa esimerkiksi asennossa PA tai PF. Työmaahitsien hitsausasento ja hitsaussuunta 

määräytyy putkiston hitsin sijainnin ja asennon mukaan asennuspaikkaan soveltuvaksi.    
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Kuva 26. Putkiston ja levyjen hitsausasennot. (German Welding Society, DVS, 2013.) 

 

Kuvassa 26 esitelty putkiston ja levyjen hitsausasennot olivat diplomityössä tutkitun projek-

tin WPS:n mukaisesti konepajaolosuhteissa kaikki asennot pois lukien PG ja J-L045. Asen-

nushitseissä kaikki hitsausasennot olivat sallittuja hitsaussuunta vaatimuksena ylöspäin. 

 

Työmaalla suoritettavien hitsausten hitsausasennot voivat olla haasteellisia ja hitsien sijain-

nit voivat aiheuttaa hitsauksen suorittamiselle vaikeuksia. Kuvassa 27 olevassa tapauksessa 

esivalmisteiden päittäisliitoksen sijainti oli seinän vieressä hitsaajan maatessa osittain asen-

nettavan putken päällä. Hitsin näkyvyys oli olematon ja hitsauksen suorittamiseen tarvittiin 

peiliä.  
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Kuva 27. TIG-hitsaus päittäisliitokselle peiliä apuna käyttäen.  

5.4  Asennusprojektin hitsausaineiston tarkastelu 

Diplomityössä tutkittiin toteutunutta projektia, joka sisälsi PED I, II ja III-luokan sekä hyvän 

konepajakäytännön putkistoja yhteensä 605 putkilinjaa. Putkilinjojen PED-kategoriat pai-

nottuivat SEP ja PED I-luokan putkistoihin vastaten n. 95 % hitsien RT-tarkastusmäärästä. 

Kuvassa 28. esitettyjen putkilinjojen määrä sisältää sekä esivalmisteiden että työmaalla hit-

satut putkilinjat. Asennetun putkiston kokonaispituus tutkitussa projektissa oli noin 8 kilo-

metriä sisältäen materiaalit titaani, EN 1.4432 sekä P235GH ja P265GH.  
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Kuva 28. RT-tarkastettujen hitsien PED-luokittelut.  

 

Putkistojen hitsaus suoritettiin sekä konepajaolosuhteissa että työmaalla. Projektissa tarkas-

tettiin yhteensä 1162 hitsiä sisältäen hylättyjen hitsien uudelleen tarkastukset sekä hylkäyk-

sestä aiheutuneet lisätarkastukset. Tutkimuksessa huomioitiin vain RT-tarkastuksen hitsit 

eikä PT-tarkastuksen tuloksia huomioitu tutkimuksessa. Myöskään paine- ja vesitiiveysko-

keiden tuloksia ei ole tarkastellussa aineistossa mukana. Jos samassa hitsissä esiintyy kaksi 

tai useampia hitsivirhettä tai sama virhe esiintyy useammassa RT-kuvan sektorilla, on hitsi-

virhe huomioitu yhtä monta kertaa kuin kyseistä virhettä mainitaan tarkastusdokumentaati-

ossa. Aineisto on jaoteltu esivalmisteiden ja työmaahitseihin ja edelleen hyvän konepajakäy-

tännön ja PED I-luokan sekä PED II ja III-luokan putkistoihin. Tie-in eli liitokset olemassa 

oleviin putkistoihin käsitellään erillisesti yhdessä kokonaisuudessa SEP ja PED I, II ja III. 

Lisäksi tarkasteltiin eri perusaineissa esiintyneet hitsausvirheet. 
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5.5  Haastattelu 

Diplomityön laatudokumentaation tutkimuksen tueksi tehtiin kuusi haastattelua sisältäen 

asiantuntijoita putkistosuunnittelusta, asennusvalvonnasta ja laadunvalvonnasta. Haastatte-

lussa tehty kysymyslista löytyy liitteestä II. Haastattelu sisälsi kysymyksiä putkistodoku-

mentaationsa, esivalmisteiden hitsaamisesta ja niiden asentamisesta sekä putkistodokumen-

taation ja esivalmisteiden merkityksen hitsauksen laatuun. Kysymykset perustuivat työmaan 

asennusvalvonnalta sekä suunnittelulta saatuihin palautteisiin aiemmin toimitetuista projek-

teista ja havaittuihin haasteisin projektien toimituksissa sekä suunnittelussa.  

5.6  Laatukustannukset 

Hylätyn virheelliset hitsit aiheuttavat hitsin korjaamisen lisäksi kahden ylimääräisen hitsin 

tarkastamisen. Jokainen ylimääräinen hitsin lisätarkastus vaadittujen tarkastusvaatimusten 

lisäksi aiheuttaa lisäkustannuksia sekä hitsin korjaamisesta, että hitsien lisätarkastuksista. 

Työmaa-asennusten hitsausten kustannukset ovat korkeammat kuin konepajaolosuhteissa 

suoritetut hitsaukset. Työmaaolosuhteissa havaittujen hitsausvirheiden kustannukset ovat 

korkeammat kuin konepajaolosuhteissa havaittujen virheiden kustannus. Kytken-

täseisokissa, joissa aikataulut voivat olla todella tiukkoja, tehtävien hitsien virheet aiheutta-

vat uusintahitsauksien lisäksi myös aikatauluhaasteita.  

 

On havaittavissa, että prosessiputkistojen hitsiluokkavaatimus on muuttumassa joissakin 

projektikohteissa C-luokasta B-luokkaan. Tämä vaatii hitsaajilta entistä parempaa ammatti-

taitoa hitsien hyväksymisrajojen vaatimusten kasvaessa. Lisäksi tämä vaatii lisää tarkastus-

toimintaa, joka vastaavasti aiheuttaa lisäkustannuksia projekteille. Esivalmisteiden 

mittapituudet määriteltiin isometrien perusteella ja niihin lisättiin noin 100 mm työvarat 

asennustöiden helpottamiseksi. Asennusyrityksellä ei ollut suunnittelua tehdessä hitsiä 

ympäröivistä olemassa olevista putkista tai laitteista. Tie-in kohteissa juurikaasun saatavuus 

ja railopintojen puhtaus vaikuttivat hitsien laatuun.  
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6  Tulokset 

Case tutkimuksen tuloksissa tulokset ovat jaettu yleiseen hitsausvirheiden osuuteen, jonka 

jälkeen tuloksissa esitetään SEP ja PED I-luokan sekä PED II- ja III-luokan putkistojen tu-

lokset erikseen. Eri materiaaleissa esiintyvät hitsausvirheet esitetään tulosten lopussa.  

6.1  Projektin putkistodokumentaation tulokset 

Case tutkimuksessa tarkasteltiin 1162 hitsiä ja niistä 924 oli hyväksytty. Hitsausvirheitä löy-

tyi yhteensä 228 kappaletta, joista 48 hitsissä oli korjauksen aiheuttama virhe. Taulukossa 7 

on esitetty tutkitun projektin kaikkien hitsien jakauma hyväksyttyihin ja RT-tarkastuksessa 

havaittuihin virheisiin. 

 

Taulukko 7. RT-tarkastusten jakauma hyväksyttiin ja virheisiin kaikissa hitseissä 

 

 

Konepajaolosuhteissa hitsattujen hitsien hylkäysprosentti oli hieman suurempi kuin hylkäys-

prosentti kaikissa hitseissä. Taulukossa 8 esitetään konepajahitsien RT-tarkastusten jakauma 

hyväksyttyihin ja virheellisiin hitseihin.  

 

Taulukko 8. RT-tarkastusten jakauma hyväksyttiin ja virheisiin konepajahitseissä 

 

 

Asennushitsien, jotka sisältävät myös tie-in pisteiden hitsaukset, hylkäysprosentti oli 2,5 %. 

Hitsien kokonaismäärä oli 361 kpl, joista 41 hitsissä löydettiin virhe, mutta virheen suuruus 

Hitsit (kpl) Hyväksytty

Virhe/ 

hyväksytty

Virhe/ 

Korjattava

1162 924 190 48

79,5 % 16,4 % 4,1 %

Hitsit (kpl) Hyväksytty

Virhe/ 

hyväksytty

Virhe/ 

Korjattava

801 613 149 39

76,5 % 18,6 % 4,9 %
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ei aiheuttanut hylkäystä. 9 hitsin virheen suuruus aiheutti hitsin korjaamisen. Taulukossa 9 

RT-tarkastusten jakauma hyväksyttyihin ja virheellisiin asennushitseihin. 

 

Taulukko 9. RT-tarkastusten jakauma hyväksyttiin ja virheisiin asennushitseissä 

 

 

Yllä olevissa taulukoissa on huomioitu hyvän konepajakäytännön (SEP), PED I-, II- ja III-

luokan putkistojen virheet.  

6.2  Hyvän konepajakäytännön (SEP) ja PED I-luokan putkistojen hitsauksen laatu 

SEP ja PED I-luokan putkiston esivalmisteista kuvattiin yhteensä 667 hitsiä. Putkiston koot 

vaihtelivat DN25 – DN600 putkikokojen välillä, pääosan ollessa DN200. Kuvassa 29 pum-

pun painepuolen PED I-luokan putkiston esivalmiste. Putken asennus oli erittäin vaikea käy-

vään tehtaan olemassa olevien putkistojen joukkoon, johtuen yhdeputkien pituuksista.  

 

 

Kuva 29. Putkiston esivalmiste.  

 

Hitsit (kpl) Hyväksytty

Virhe/ 

hyväksytty

Virhe/ 

Korjattava

361 311 41 9

86,1 % 11,4 % 2,5 %
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SEP ja PED I-luokan esivalmisteissa RT-tarkastuksessa ei havaittu virheitä 81 % (509 kpl) 

hitseistä, 15 % (97 kpl) hitsissä oli virhe, mutta se oli standardin SFS-EN 5817 hitsiluokan 

C tarkastusrajojen sisällä. Hitseistä 4 % eli 23 hitsiä vaati korjauksen ja uudelleen hitsauk-

sen. Hylättyjen hitsien uudelleen tarkastamisessa lisäksi kyseisen hitsin hitsanneelta hitsaa-

jalta tarkastettiin kaksi ylimääräistä hitsiä korjatun hitsin lisäksi. Kuvassa 30 esitetään SEP 

ja PED I-luokan putkistojen RT tarkastettujen hitsien virhejakauma.  

 

 

Kuva 30. SEP ja PED I-luokan putkistojen tarkastusten jakauma esivalmisteissa.  

 

Konepajaolosuhteissa hitsatuissa putkiston esivalmisteissa oli 97 hitsiä, joissa oli standardin 

mukainen poikkeama, jotka olivat hitsiluokan hyväksymisrajojen sisällä. Hitsausvirheistä 

merkittävä osa oli muoto- ja mittarivirheitä, korkea juurikupu (504), vajaa juuri (515) ja 

jatkuva reunahaava (5011). 17 virhettä liittyy ryhmään 2. onkalot ja yksittäinen huokonen 

(2011). Kuvassa 31. esitetään SEP ja PED I-luokan esivalmisteissa esiintyneet virheet, jotka 

olivat hyväksymisrajan sisäpuolella.  
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Kuva 31. SEP ja PED I-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma, virhe hyväksytyn ra-

joissa.  

 

Kuvassa 32. esitetään SEP ja PED I-luokan putkistojen esivalmisteiden hylkäykseen johta-

neiden hitsien virhejakauma. Konepajaolosuhteissa hitsatut putkiston esivalmisteiden tar-

kastuksen yhteydessä löydettiin yhteensä 23 hitsiä, joissa oli standardin mukainen poik-

keama ja hitsausvirhe aiheutti hitsin hylkäämisen.  Hitsausvirheistä merkittävä osa johtui 

liitosvirheestä (401), joka on hitsin hylkäämisen syy kaikissa hitsiluokissa. Seuraavaksi ylei-

sin syy oli huokoisista johtuva virheet, yksittäinen huokonen (2011), huokosryhmä (2013) 

ja pitkänomainen huokonen (2015).  
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Kuva 32. SEP ja PED I-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa, virhe 

vaatii korjaushitsauksen.  

 

SEP ja PED I-luokan RT-tarkastettujen putkistojen asennushitsien kokonaismäärä oli 164 

hitsiä, sisältäen DN25 - DN600 kokoisia putkia. Tarkastettujen hitsien kokonaismäärästä 

139 hitsissä eli 85 % ei havaittu virheitä. 19 hitsiä (11 %) hitsistä havaittiin virhe, mutta 

virheen suuruus mahtui standardin vaatimusten sisään eikä aiheuttanut hitsin hylkäämistä tai 

korjaamista. Kuudessa (6) hitsissä havaittiin hylkäämiseen johtanut hitsausvirhe. Kuvassa 

33 SEP ja PED I-luokan asennushitsien virhejakaumat. 

 

 

Kuva 33. SEP ja PED I-luokan putkistojen tarkastusten jakauma työmaahitseissä.  
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Työmaalla havaituista hitsausvirheistä, jotka mahtuivat hitsiluokan EN-SFS 5817 B vaati-

musten mukaiseen toleranssiin, suurin osa aiheutui huokosista (2011) sekä volframin sul-

keumista (3041). Lisäksi muoto- ja mittavirheet epäsäännöllinen hitsin pinta (514) ja vajaa 

juuri (515) olivat yhtä suurina osuuksina laatudokumentaatiossa.  

 

 

Kuva 34. SEP ja PED I-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma työmaahitsissä, virhe 

hyväksytyn rajoissa.  

 

Työmaalle hitsattujen SEP ja PED I-luokan putkistojen hylkäykseen johtaneiden hitsausvir-

heiden jakaumassa liitosvirheet (401) aiheuttivat suurimman osan hylkäyksistä. Muoto- ja 

mittavirheiden ryhmään kuuluvat vajaa juuri (515) ja juurenpuolen reunahaava (5013) ai-

heuttivat molemmat yhden hitsin hylkäyksen. Kuvassa 35. SEP ja PED I-luokan työmaahit-

sien virhejakaumat. 
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Kuva 35. SEP ja PED I-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma työmaahitsissä, virhe 

vaatii korjaushitsauksen.  

 

Yhdessä SEP ja PED I-luokan hitsissä oli kaksi hylkäykseen johtanutta virhettä, juurenpuo-

len reunahaava (5013) ja vajaa juuri (515). Kyseisen hitsin sijainti oli käynnissä olevien 

pumppujen yläpuolella noin 2 metrin korkeudella sektorilla 0–120 astetta eli hitsausasen-

noissa PG tai PF riippuen hitsaussuunnasta. Kuvassa 36 kyseisen hitsin sijainti merkattu 

punaisella nuolella.  

 

 

Kuva 36. Hitsausvirheen sijainti putkistossa, käyrän ja putken päittäisliitos. 
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Yhden raja-arvon ylittäneen hitsausvirheen (401) sijainti oli olemassa olevan teräsrakenteen 

vieressä, josta johtuen luoksepäästävyys ja hitsauksen suorittaminen on ollut haasteellinen. 

Toisen liitosvirheestä aiheutunut hylkäykseen johtaneen hitsin sijainnit olivat kartion ja put-

ken päittäisliitoksessa putken alapinnassa sektorilla 120–240 astetta. Putken ja kartion sei-

nämänpaksuudet olivat 2.6 mm. Kuvassa 37. esitetään hitsausvirheen sijainti 3D-mallia hy-

väksikäyttäen. 

 

 

Kuva 37. Hitsausvirheen sijainti 3D-mallin kuvaan merkattuna. 

 

Kolmas liitosvirheen sijainti oli putken yläpinnassa sektorilla 240–0 ja 0–120 astetta, t-kap-

paleen ja käyrän päittäisliitoksessa. Kuvassa 38. kyseisen hitsausvirheen sijainti esitetään 

3D-mallia hyväksikäyttäen. 
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Kuva 38. Hitsausvirheen sijainti käyrän ja t-kappaleen. 

 

T-kappaleen seinämänpaksuus oli 2.6 mm ja putkikäyrän 2.0 mm putkikoon ollessa DN 80. 

Hitsin sijainti oli helposti luoksepäästävissä ja hitsausasento oli mahdollista valita hitsaajalle 

parhaaksi katsomalla tavalla. 

6.3  PED II- ja III-luokan putkistojen hitsauksen laatu 

PED II- ja III-luokan putkistoista tarkastettiin yhteensä 332 hitsiä, joista 170 hitsiä esival-

misteiden osalta. Esivalmisteissa 104 hitsissä (61 %) ei ollut huomautettavaa, 52 hitsissä (30 

%) hitsausvirheen suuruus ei aiheuttanut korjaustoimenpiteitä ja 16 hitsissä (9 %) virheen 

suuruus vaati korjaustoimenpiteitä. Kuvassa 39. esitetään PED II- ja III-luokan putkistojen 

esivalmisteiden RT-tarkastuksessa havaitut hitsivirheiden jakauma.  
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Kuva 39. PED II & III-luokan putkistojen tarkastusten jakauma esivalmisteissa.  

 

Esivalmisteet, joissa havaittiin virhe ja hitsausvirheen suuruus ei aiheuttanut jatkotoimenpi-

teitä merkittävä osa aiheutui muoto- ja mittavirheistä. Jatkuva reunahaava (5011) 16 kappa-

letta, vajaa juuri (515) 10 kappaletta sekä korkea juurikupu (504) kattaa puolet hitsausvir-

heiden määrästä. Huokosten (2011) osuus on myös merkittävä, 13 kappaletta. Kuvassa 40. 

PED II- ja III-luokan putkistojen esivalmisteiden virheiden syyt esitettyä.  

 

 

Kuva 40. PED II & III-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa, virhe 

hyväksytyn rajoissa.  
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Esivalmisteiden hitseistä hylättiin yhteensä 16 hitsiä. Merkittävä osa hylkäykseen johta-

neista tapauksista johtui liitosvirheestä (401). Toiseksi yleisin syy oli huokonen (2011), nel-

jässä hitsissä. Lisäksi löydettiin virheet jatkuva reunahaava (5011) ja muu hitsausvirhe (600). 

Kuvassa 41. esitetään PED II- ja III-luokan esivalmisteiden hylkäyksen aiheuttaneiden hit-

sausvirheiden syyt.  

 

 

Kuva 41. PED II ja III-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa, virhe 

vaatii korjaushitsauksen.  

 

Hylkäykseen johtaneet virheet olivat putkistoissa, joiden koko oli DN250 tai suurempi. 

Kaksi virheistä oli materiaalissa P235GH ja virheen syynä oli huokonen (2011). Muiden 

hylkäykseen johtaneiden esivalmisteiden putkistomateriaali oli EN 1.4432. Hitsausvirheet 

sijaitsivat putken ja käyrän tai putken ja laipan päittäisliitoksissa putken ainepaksuuksien 

ollessa haponkestävissä teräksissä 3.2 mm, 5.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm sekä 12.5 mm. Kah-

desta hitsistä löytyi liitosvirheen (401) lisäksi toinen hylkäykseen johtanut hitsausvirhe - 

huokonen (2011) sekä reunahaava (5011). 

 

Asennushitsejä tarkastettiin yhteensä 152 kappaletta. Asennushitseistä 91 % oli hyväksyt-

tyjä, 11 hitsissä (7 %) havaittiin virhe, joka ei aiheuttanut korjaustoimenpiteitä ja kolme hit-

siä (2 %) hylättiin.  Kuvassa 42 PED II- ja III-luokan asennushitsien RT-tarkastettujen hit-

sien virhejakauma. 
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Kuva 42. PED II & III-luokan putkistojen tarkastusten jakauma työmaahitseissä.  

 

Kuvassa 43. esitellään PED II- ja III-luokan työmaahitsien virheiden jakauma virhetyypeit-

täin. Standardin sallimien virhemarginaalien sisällä olleista hitseistä kuusi hitsausvirhettä 

johtui huokosista (2011), kolmen virheen syy oli vajaa juuri (515), yhdessä tapauksessa kor-

kea juurikupu ja yhdestä hitsistä löytyi volframisulkeuma (3041).  

 

 

Kuva 43. PED II & III-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma työmaahitseissä, virhe 

hyväksytyn rajoissa.  
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PED II- ja III-luokan työmaahitseistä kahden hitsin kohdalla virheen suuruus aiheutti kor-

jaustoimenpiteitä. Yhdessä hitsissä esiintyi kaksi eri hitsausvirhettä liitosvirhe (401) ja 

huokonen (2011) ja toisen hitsin hylkäyksen syynä oli liitosvirhe (401). Kuvassa 44. esitetty 

korjaushitsauksen hitsausvirheiden syiden jakauma.  

 

 

Kuva 44. PED II & III-luokan putkistojen hitsausvirheiden jakauma työmaahitseissä, virhe 

vaatii korjaushitsauksen.  

 

Hylkäykseen johtanut hitsi oli DN500 putkikäyrä esivalmisteiden päittäisliitos, jossa putken 

seinämänpaksuus oli 8.0 mm ja käyrän seinämänpaksuus 10.0 mm. Hitsien hylkäyksen 

syynä oli liitosvirhe (401) ja huokonen (2011) ja niitä esiintyi liitoksen kaikissa osissa. Hit-

sausvirheen sijainti työmaalla esitetään kuvassa 45. Hitsi sijaitsee putkistokannakkeen vai-

kutusalueella ulkoilman ympäröimänä. 
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Kuva 45. PED II & III-luokan putkiston hitsausvirheen paikka.  

 

Kyseisen putkilinjan ylempänä olevassa esivalmisteiden työmaahitsien päittäisliitoksessa oli 

myös hitsausvirhe, korkea juurikupu (504), mutta kyseinen virhe oli standardin sallimien 

rajojen sisällä.  

 

6.4  Tie-in pisteiden putkiston hitsauksen laatu 

Tie-in eli uuden ja vanhan putkiston liitospisteiden 3D-suunnittelun apuna käytettiin skan-

nausmallia. Tie-in pisteiden asennus ja hitsaustoimet suoritettiin kytkentäseisakkien aikana, 

jolloin tehtaan toiminnat on pysäytetty vuosiseisakkia varten. Vuosiseisakissa uudet putkis-

tot kytketään olemassa oleviin putkistoihin. Kuvassa 46 vihreällä esitetyt osat ovat uusia 

putkistoja ja harmaat käytössä olevia putkilinjoja.  
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Kuva 46. Tie-in pisteiden esitys 3D-mallissa skannausmallia hyväksi käyttäen.  

 

Tie- in pisteitä tarkastettiin yhteensä 45 hitsiä ja ne sisälsivät sekä SEP & PED I-luokan kuin 

PED II- ja III-luokan putkistoja. Hitseistä 34 ei havaittu poikkeamaan ja hitsit hyväksyttiin. 

11 hitsin osalta havaittiin poikkeama, mutta virheen suuruus ei vaatinut korjausta. Yhdessä-

kään hitsissä ei havaittu korjausta vaativaa hitsausvirhettä. Kuvassa 47 tie-in pisteiden hit-

sien RT-tarkastusten tulos. 

 

 

Kuva 47. Putkiston tie-in pisteiden hitsien tarkastus putkistojen.  
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Tie-in pisteiden hitseissä, joissa havaittiin virhe, mutta virheen suuruus ei vaatinut korjaus-

toimenpiteitä koostui neljästä eri virhetyypistä. Tie-in pisteiden hitsausvirheiden jakauma 

esitellään kuvassa 48. 

 

 

Kuva 48. Putkiston tie-in pisteiden hitsausvirheiden jakauma.  

 

Muoto- ja mittavirheitä oli kahta tyyppistä, korkea juurikupu (504) kolmessa hitsissä ja vajaa 

juuri (515) yhdessä hitsissä. Neljässä hitsausvirheessä syynä oli huokonen (2011) ja kol-

messa hitsissä volframisulkeuma (3041). 

6.5  Hitsausvirheet eri perusaineissa 

Pääsääntöinen hitsattu perusaine oli EN 1.4432, joka on helposti hitsattava materiaali. 

Suuresta hitsausmäärästä johtuen EN 1.4432:sta löytyy lukumäärällisesti eniten 

hitsausvirheitä. Esivalmisteissa EN 1.4432 hylkäykseen johtaneiden virheiden 

prosentuaalinen osuus oli 5 %. Kuumalujan P235GH hylkäysprosentti oli 4 %. Titaanien 

konepajahitsejä tarkastettiin 18 kappaletta, joista 12 hitsiä oli virheettömiä, kolmesta hitsistä 

löytyi huokoisia ja yhdessä oli reunahaava, mutta näiden hitsien osalta hylkäykseen 

johtanutta raja-arvoa ei ylitetty. Titaanin osuus kaikista hylkäykseen johtaneista 

esivalmisteiden hitsausvirheissä oli titaanin NDT-tarkastusmäärään nähden suuri 5 % 

kokonaismäärästä. Lisäksi titaanin hitsausvirheiden määrää huomiotaessa sekä hylkäykseen 
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johtaneet virheet, että tapaukset jossa hitsissä on virhe, mutta se on hyväksytty oli merkittävä 

eli 33 %.  Taulukossa 10 konepajahitsien virheiden jakauma esivalmisteissa eri perusaineilla.  

 

Taulukko 10. Hitsausvirheiden määrät eri perusaineilla konepajahitseissä 

 

 

Asennushitsien laatu oli kokonaisuudessa hyvällä tasolla. Hylkäykseen johtaneita hitsejä oli 

EN 1.4432 materiaalissa 9 kappaletta, joka vastaa 3 % hitseistä. Taulukossa 11 eri 

materiaalien asennushitsien hitsausvirheiden jakauma. 

 

Taulukko 11. Hitsausvirheiden määrät eri perusaineilla asennushitseissä 

 

Hitsausvirheistä kuudessa syynä oli liitosvirhe (401), yhdessä huokonen (2011) ja kahdessa 

muoto- ja mittavirhe, 515 ja 5013. P235GH:ssa havaittiin yhdessä hitsissä virhe, huokonen 

(2011), mutta virheen oli hyväksymisrajojen sisällä.  Asennushitseistä tarkastettiin TiGr2 

materiaalista kaksi hitsiä ja molemmista hitseistä löytyi virhe volframisulkeuma (3041), joka 

ei aiheuttanut korjaustoimenpiteitä.  

6.6  Haastattelun tulokset 

Haastattelujen tuloksissa havaittiin haastateltavan ammattiryhmä ja projektin vaihe, jossa he 

putkistojen suunnittelussa tai asennuksessa osallistuvat. Suunnitteluryhmässä nähtiin paljon 

potentiaalia suunnitteludokumentaation kehittämiseen aina isometrien asennushitsien 
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määrittämiseen asti. Asennus- ja laatupuolen ihmiset näkivät nykyisten isometrien tukevan 

hyvin putkistoasennusyritysten toimintaa eikä muutamia pieniä lisäyksiä lukuun ottamatta 

putkistodokumentaatiota kaivattu kehitettäväksi. Skannausmallin hyväksikäyttö yhteis-

työssä putkistoasennusyrityksen kanssa kaivattiin lisää kaikkien vastaajien toimesta. Putkis-

toasentajalla ja esivalmisteiden tekijällä ei ole tehtaan skannausmallia käytössä ja yhteis-

työssä putkistosuunnittelun kanssa laserskannausmallia hyödyntäen voidaan asennuskoh-

teen sijainti ymmärtää huomattavasti paremmin kuin nykyisellä dokumentaatiolla. Kuvassa 

49 putkistojen asennuskohde esitettynä laserskannausmallia hyväksikäyttäen. 

 

 

Kuva 49. Skannausmallin käyttö asennuspituuksien määrittelyssä tulisi hyödyntää.  

 

Merkittäväksi asiaksi asennushitsausten kannalta nähtiin luoksepäästävyys. Vaikka esival-

misteiden koot olisivat sopivia asennusten suorittamiseen, asennuskohteen sijainti voi ai-

heuttaa haasteita asennusten suorittamiseen. Asennuskohteen sijainti lähellä olemassa olevia 

laitteita tai kohteessa, jonne on haastava päästä suorittamaan asennuksia aiheuttaa ongelmia 
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hitsauksille. Näiden huomioinen jo suunnitteluvaiheessa pienentää huokosten sekä vol-

framisulkeumien osalta hitsausvirheitä.  

 

Haastateltujen toiveena oli parantaa tie-in pisteiden hitsausta hyödyntämällä olemassa olevia 

laippaliitoksia tai katkaista vanha putki isommalta alueelta mahdollistaen putkien päittäislii-

tosten hitsaus työmaalla. Istutusten ja eri haaroitusten tekeminen työmaalla on haasteellista 

ja hitsien laatua sekä läpihitsautumista on haastava valvoa.  

 

Mekaanisten tai esimerkiksi orbitaali-tigin hyödyntämisestä ei nähty hyötyä, joskin mielipi-

teet hieman vaihtelijat haastateltavien kesken. Robottien hyödyntäminen vaatisi esivalmis-

tekonepajalta putkistojen hyvän kohdistamisen ja isoja sarjoja investoinnin hyödyn saavut-

tamiseksi. Esivalmistekonepajoilla on pyörityspöydät ja -rullat käytössä, joka mahdollistaa 

hitsauksen suorittamisen optimaalisessa asennossa.  

 

Esivalmisteiden koot tutkitussa projektissa oli määritelty esivalmistekonepajan toimesta. 

Useissa tapauksissa esivalmisteen koko oli määritelty huomioiden esivalmisteen pituus 

kuorma-auton kyytiin. Esivalmisteen haalattavuutta tai asennettavuutta ei ollut huomioitu 

missään kohdassa. Työvarat +100 mm on yleisesti käytetty mitta, mutta samalla ylimääräi-

nen 100 mm aiheuttaa ylimääräisen hitsin tekemistä konepajalla ja putkiston määrämittaan 

katkaisemista asennustyömaalla. Jos suunnittelun tarkkuutta voitaisiin parantaa, saataisiin 

asennustyön sujuvuutta parannettua. Lisäksi kaikkien haastateltujen toiveena oli huomioida 

käyrien hitsaamien vasta työmaaolosuhteissa, jos putkiston geometria on haasteellinen. Näin 

jätettäisiin työvarat käyrien molemmille puolille.  

 

Laatu- ja tarkastusvaatimusten esittämistä isometreissä PED luokituksen lisäksi ei kaivattu. 

Ainoa poikkeus oli asiakasvaatimusten erotessa normaaleista tarkastusvaatimuksista. Jois-

sakin tapauksissa asiakaan tarkastusvaatimukset ovat tiukemmat esimerkiksi kemikaaleille 

tai muille asiakkaan kriittiseksi katsomille linjoille. 
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7  Tulosten analysointi ja pohdinta 

TIG-hitsaus on yleisesti pidetty laadullisesti hyvänä hitsausprosessina. Tutkitussa projek-

tissa pääasiallisesti käytetty hitsausprosessi oli TIG-hitsaus, jonka lisäksi suuremmilla ai-

nepaksuuksilla käytetty pohjapalon hitsaukseen TIG-hitsausta ja pintapalot puikkohitsauk-

sella.  TIG-hitsauksen hylkäysprosentti vertailu tutkimuksissa oli 2,3–3,2 % hitseistä 

(Kauppi T. 2020). Diplomityössä tutkitussa projektissa hitsien korjaukseen johtaneiden hit-

sien yleisyys oli 4.1 %, huomioitaessa esivalmisteet sekä asennushitsit. Yhdistelmähitseissä 

hylkäysprosentti on hieman suurempi vertailututkimuksessa (Kauppi T. 2020), 4,8 % ja 2,4 

%. Tuloksista voimme todeta, että diplomityössä tutkitun projektin hitsauksen hylkäykseen 

johtaneiden hitsien prosentuaalinen osuus on linjassa muiden tutkimusten tuloksiin. Vertail-

taessa putkistojen hitsausta kokonaisuudessa konepajahitsien ja asennushitsien osalta ha-

vaita huokosten osuuden olevan molemmissa tapauksissa suurin yksittäinen hitsausvirhe. 

Taulukon 11 arvoista on huomioitava, että siihen on raportoitu kaikki virheet, sekä hylkäyk-

seen johtaneet että raja-arvojen sisällä olevat virheet. Virheiden kokonaismäärä 238 kappa-

letta jakautuu esivalmisteisiin 188 kpl ja 50 kpl asennushitseihin. Alla olevassa taulukossa 

12 esitetään myös hitsaustekniikkalehden TIG hitsauksen (141) hylkäykseen johtaneiden 

virheiden jakauma vertailuarvoina. 

 

Taulukko 12. Hitsausvirheiden jakaumien vertailu tutkitussa projektissa ja hitsaustekniikka-

lehdessä (Kauppi T. 2020) päävirheryhmiin jaoteltuna 

 

 

 

Virhetyyppi kpl % kpl %

Halkeamat 0 0 % 44 1 %

Ontelot 60 25 % 1901 47 %

Sulkeumat 19 8 % 252 6 %

Liittymävirheet 31 13 % 1042 26 %

Muoto- ja mittavirheet 119 50 % 810 20 %

Muut virheet 9 4 % 18 0 %

Yhteensä (kaikki virheet) 238 100 % 4067 100 %

Tutkittu projekti Hitsaustekniikkalehti
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Hitsausvirheiden jakaumaa diplomityön case tutkituksen tuloksia vertailtaessa hitsaustek-

niikkalehdessä tehtyyn tutkimukseen, projektin hitsausvirheiden jakauma vastaa hitsaustek-

niikkalehden jakaumaan (Kauppi T. 2020). Tutkitun projektin hitsausvirheiden ja Kaupin 

(Kauppi T. 2020) tekemän tutkimusten hitsausvirheiden jakauma eroavat virheiden prosen-

tuaalista osuuksien osalta toisistaan. Suurimmat virheiden esiintymiset pääryhmittäin ovat 

ontelot, liitosvirheet sekä muoto- ja mittavirheet sekä Kaupin (Kauppi T. 2020) tekemässä 

tutkimuksessa, että diplomityössä tutkitussa projektissa. Halkeamat, sulkeumat sekä muut 

virheet olivat sekä tutkitussa projektissa, että vertailuprojektissa selkeästi pienimmät hitsaus-

virheiden ilmenemismuotona. Vertailussa on huomioitava, että Kaupin (Kauppi T. 2020) 

tutkimuksessa on huomioitu vain hylkäykseen johtaneet virheet, vastaavasti tutkitussa pro-

jektissa on huomioitu sekä hylkäykseen johtaneet, että hyväksymisrajan sisällä olevat vir-

heet. Lisäksi huomioitavaa on, ettei perusaiheita, hitsausolosuhteita, materiaalivahvuuksia 

tai rakenteen geometriaa ole vertailussa eritelty. Volumetrisessa tarkastuksessa huokoset 

ovat helpoiten havaittavia röntgentarkastuksessa. Vertailuprojektissa hitsausvirheiden määrä 

oli noin 20 kertainen diplomityössä tutkitun projektin hitsausvirheiden lukumäärään verrat-

tuna.  

 

Case tutkimuksen 238 hitsausvirheen jakautumien virhetyyppeihin on esitelty taulukossa 13. 

Taulukossa sisältää esivalmisteiden, asennushitsien ja tie-in hitsien virheet.  
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Taulukko 13. Hitsausvirheiden jakaumien virhetyypeittäin jaoteltuna 

 

 

Kuten taulukosta 12 voimme tutkitussa projektissa havaittiin yleisimmiksi hitsausvirheiksi 

huokoset (2011) 24 % virheistä ja jatkuva reunahaava (5011) 22 %. Jatkuva reunahaava hit-

sausvirhettä esiintyi vain esivalmisteiden hitseissä. Liitosvirhe (401) 13 %, korkea juurikupu 

(504) 14 % ja vajaa juuri (515) 12 % ovat seuraavaksi yleisimmät hitsausvirheiden syyt. 

Hitsausvirheiden virhemäärässä on huomioitu kaikki hitsit niin esivalmisteet kuin asen-

nushitsit ja hylätyt sekä raja-arvon sisällä olleet hitsit. Kyseiset hitsausvirheet ovat myös 

yleisimpiä hitsausvirheitä. (Lukkari, 2000, s. 3) 

 

Yleensä liitosvirheet esiintyvät paksuilla levyillä, mutta putkiston hitsausten tapauksessa 

hitsausvirheiden voidaan arvioida johtuvat hitsaajaan ammattitaidosta ja kyvystä suunnata 

poltinta oikeassa asennossa. Muita liitosvirheen syitä ovat muun muassa liian pieni 

hitsausenergia tai virheellinen lisäaineen suuntaus. Liitosvirhe on yksi tyypillisimmistä 

käsinhitsauksen virheistä. Huokosten osuus hitsauvirheistä vastaa noin 24 % 

hitsausvirheiden kokonaismäärästä. Huokosia esiintyy kaikissa materiaaleissa EN 1.4432, 

P235GH sekä TiGr2 kuitenkin merkittävä osa näistä on kuumalujissa putkistoissa. 

Huokoisuuden syitä on useita, mutta yleisesti kyseinen virhe johtuu kosteudesta, ruosteesta 

Viitenumero 

ISO 6520-1
Virhetyyppi kpl %

2011 Huokoset 57 24 %

2013 Huokosryhmä 2 1 %

2015 Pitkänomainen huokonen 1 0 %

304 Metallisulkeuma 10 4 %

3041 Volframisulkeuma 9 4 %

401 Liitosvirhe 30 13 %

402 Vajaa hitsautumissyvyys 1 0 %

504 Korkea juurikupu 34 14 %

514 Epätasainen hitsin pinta 3 1 %

515 Vajaa juuri 29 12 %

5011 Jatkuva reunahaava 52 22 %

5013 Juurenpuoleiset reunahaavat 1 0 %

600 Muut virheet 9 4 %

Yhteensä 238 100 %
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sekä epäpuhtauksista. Titaaniputkistot, joissa puhtaus on erityisen tärkeä kyseinen asia 

korostuu kuten suojakaasun järjestelyjen tärkeys niin juuren kuin hitsin puolelta. 

Metallisulkeumat on laatudokumentaatiossa merkitty hitsausvirheelle 304, mutta voimme 

olettaa kyseisen virheen olevan volframisulkeuma (3041). 9 hitsausvirhettä on merkitty 

muut hitsausvirheet (600), joka tässä tapauksessa voi olla roiskeita, hiontajälkiä tai 

sytytysjälki.  

 

7.1  Esivalmisteiden hitsauksen laadun tarkastelu 

Tutkiessamme SEP, I-, II- ja III-luokan putkiston tuloksista kokonaisuutena voimme nähdä 

eroavaisuuksia esivalmisteiden ja työmaalla tehtyjen hitsien hitsausvirheissä. Hitsausvirhei-

den jakauma muuttuu tarkasteltaessa ainoastaan esivalmisteiden hitsausvirheiden jakaumaa. 

Esivalmisteiden hitsausvirheistä, suurin yksittäinen virheen syy on muoto- ja mittavirheet, 

jotka aiheuttivat 55 % kaikista virheistä. Jatkuva reunahaava (5011) vastaa virheiden 

kokonaismäärästä 28 %  osuutta. Korkea juurikupu (504) ja vajaa juuri (515) ovat myös 

merkittävässä osassa hitsausvirheiden kokonaismäärää. Huokosten (2011) osuus oli 20 %. 

Liitosvirheet tapahtuvat putken ja laipan, putken ja kartion tai putken ja käyrän 

päittäisliitoksessa. Näissä tapauksissa putken seinämänpaksuus on pienempi kuin 

muotokappaleen seinämänpaksuus. Esimerkiksi paineluokassa PN25 putken 

seinämänpaksuus on 3.2 mm ja käyrän 6.3 mm. Taulukossa 14 esitellään esivalmisteiden 

hitsausvirheiden kokonaismäärät eri hitsauvirheiden mukaisesti jaolteltuna.  
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Taulukko 14. Hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa 

 

 

Huokosten ja sulkeumien prosentuaalinen osuus pienenee vertailtaessa esivalmisteiden hit-

sausvirheitä hitsausvirheiden kokonaismäärään. Liitosvirheiden prosentuaalinen osuus py-

syy samana kuin esivalmisteiden hitsausvirheiden kokonaismäärää. Muoto- ja mittavirheitä 

on viisi prosenttiyksikkö suurempi esivalmisteissa hitsausvirheiden kokonaismäärään ver-

tailtaessa vastaten 55 % hitsausvirheiden kokonaismäärästä. Muita virheitä oli 9 kappaletta 

esivalmisteissa.  

 

Taulukossa 15 esitetään hitsauvirheiden jakauma esivalmisteissa joissa hitsausvirheen 

suuruus ei ylitä standardin SFS-EN 5817 C raja-arvoa. Taulukosta voimme havaita, että 

muoto- ja mittarivirheiden osuus on merkittävä esivalmisteiden virheistä. Tämä osuus vastaa 

noin 68 % virheiden kokonaismäärästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viitenumero 

ISO 6520-1
Virhetyyppi kpl %

2011 Huokonen 38 20 %

2013 Huokosryhmä 2 1 %

2015 Pitkänomainen huokonen 1 1 %

304 Metallisulkeuma 10 5 %

401 Liitosvirhe 24 13 %

402 Vajaa hitsautumissyvyys 1 1 %

504 Korkea juurikupu 30 16 %

5011 Jatkuva reunahaava 52 28 %

515 Vajaa juuri 21 11 %

600 Muut virheet 9 5 %
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Taulukko 15. Hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa, joissa virhe ei ylitä SFS-EN 5817 

asettaman raja-arvoa.  

 

 

 

Standardin SFS-EN 5817 hitsausluokan C asettaman raja-arvon vaatimusten mukainen 

hyväksymisraja jatkuvalle reunahaavalle on h ≤ 0,1 * t, jossa t on 0,5 – 3.0 mm ja yli 3.0 

mm seinämänpaksuuksilla h ≤ 0,1 * t, kuitenkin maksimissaan 0,5 mm. Putkistojen 

seinämänpaksuudet ovat pääosin alle 3.0 mm SEP ja PED I-luokan putkistoissa ja PED II- 

ja III-luokan putkissa seinämät olivat 4.0 – 10.0 mm vahvuisia.   

 

Esivalmisteiden hitseistä hylättiin yhteensä 39 hitsiä. Yleisin syy hylkäykseen oli liitosvirhe 

(401), edustaen noin 60% virheiden kokonaismäärästä. Toinen merkittävä hylkäykseen 

johtanut syy oli ryhmä 2. ontelot, jossa esiintyi sekä yksittäisiä huokosia (2011), 

huokosryhmiä (2013) että pitkänomaisia huokosia (2015). Näiden lisäksi oli yksittäisiä 

muita hylkäykseen johtaneita hitsausvirheitä. Taulukossa 16 taulukoitu eri hylkäykseen 

johtaneet hitsausvirheet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hitsausvirheen 

numero Hitsausvirhe kpl %

2011 Huokonen 30 20 %

304 Metallisulkeuma 10 7 %

504 Korkea juurikupu 30 20 %

5011 Jatkuva reunahaava 51 34 %

515 Vajaa juuri 20 13 %

600 Muut virheet 8 5 %
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Taulukko 16. Hitsausvirheiden jakauma esivalmisteissa, joissa virhe ylittää SFS-EN 5817 

asettaman raja-arvoa.  

 

 

 

 

Liitosvirhettä (401) ei sallita missään hitsausluokassa ja se on aina hitsin hylkäyksen peruste. 

Vajaata hitsautumissyvyyttä (402) sallitaan hitsiluokassa D, mutta aiheuttaa hylkäyksen 

hitsiluokissa C ja B. Liitosvirheen aiheuttaa muun muassa liian pieni hitsausenergia, sulan 

vyöryminen valokaaren eteen kylmän peruasineen päälle, epäpuhtaudet railopinnoilla tai 

liian pitkä valokaari. Vajaa hitsautumissyvyys esiintyi korjaushitsatussa hitsissä, jossa on 

ollut liitosvirhe. Syynä vajaan hitsautumissyvyyden hitsauvirheelle voi olla esimerkiksi 

riittämätön juurenavaous, liian pieni railokulma tai sovitusvirhe (Lukkari, 2000). Kaikki 

esivalmisteiden hylkäykseen johtaneet liitosvirheet olivat haponkestävissä putkistoissa 

materiaalissa EN 1.4432. Hitsausvirhe huokoset ja huokosryhmät esiintyivät kaikissa 

kolmessa perusaineessa - EN 1.4432 4 kpl, P235GH 4 kpl ja TiGr2 2kpl. Huokosryhmät 

esiintyivät titaanissa DN50 putkikoossa seinämänpaksuudella 2.0 mm. Hitsaajana 

molemmissa huokosryhmien hitsausvirheissä oli sama henkilö.  

 

 

 

 

 

Hitsausvirheen 

numero Hitsausvirhe kpl %

2011 Huokoset 8 21 %

2013 Huokosryhmä 2 5 %

2015 Pitkänomainen huokonen 1 3 %

401 Liitosvirhe 24 62 %

402 Vajaa hitsautumissyvyys 1 3 %

5011 Jatkuva reunahaava 1 3 %

515 Vajaa juuri 1 3 %

600 Muut virheet 1 3 %
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7.2  Työmaahitsien laadun tarkastelu 

Asennushitseissä huokosten ja sulkeumien määrä kasvaa merkittävästi. Huokosten osuus oli 

38 % kokonaismäärästä ollen suurin yksittäinen hitsausvirheiden syy. Sulkeumien prosen-

tuaalinen osuus nousee 10-prosenttiyksiköllä hitsausvirheiden kokonaismäärän verrattaessa. 

Liittymävirheiden osuus 12 % oli kokonaismäärään verrattaessa yhden prosenttiyksikön pie-

nempi. Muoto- ja mittarivirheiden osuus asennushitseissä oli 32 %, ollen selkeästi pienempi 

kuin esivalmisteiden muoto- ja mittavirheiden määrä. Taulukossa 17 esitetään asennushit-

sien hitsausvirheiden jakauma kappalemäärittäin ja prosentuaalisesti hitsausvirheiden koko-

naismäärästä. 

 

Taulukko 17. Hitsausvirheiden jakauma asennushitseissä 

 

 

 

Työmaaolosuhteissa tehdyissä hitseissä, jotka eivät vaadi korjausta hitsausvirheiden 

jakauma muuttuu. Yleinen ongelma on huokoset, jotka edustavat noin 50 % hitsausvirheistä, 

mutta volframisulkeumat sekä muoto- ja mittavirheiden osuus suurenee. Taulukossa 18 on 

työmaahitsien hitsausvirheiden jakauma, joissa virhe ei vaadi korjausta. 

 

 

 

 

Viitenumero 

ISO 6520-1
Virhetyyppi kpl %

2011 Huokonen 19 38 %

3041 Volframisulkeuma 9 18 %

401 Liitosvirhe 6 12 %

504 Korkea juurikupu 4 8 %

514 Epätasainen hitsin pinta 3 6 %

515 Vajaa juuri 8 16 %

5013 Juurenpuoleiset reunahaavat 1 2 %
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Taulukko 18. Hitsausvirheiden jakauma työmaahitseissä, joissa virhe ei ylitä SFS-EN 5817 

hylkäykseen johtavaa raja-arvoa.  

 

 

Kosteus, epäpuhtaudet perusaineessa ja vetoisuus ovat työmaaolosuhteissa yleisiä 

huokoisuuden aiheuttajia. Olosuhteet muuttuvat ja vaikuttavat hitsien laatuun aiheuttaen 

onteloita hitsiin. Volframisulkeumat (3041) esiintyminen hitsausvirheiden listalla on 

seurausta haastavista hitsauskohteista, joihin ei välttämättä ole hyvää näkyvyyttä tai 

luoksepäästävyyttä. Epätasaisen hitsin pinnan (514) ongelmat ovat myös vaikeiden 

hitsausolosuhteiden aiheuttamia haasteita. Hitsausvirheistä kuudessa tapauksessa syynä oli 

vajaa juuri (515). Vajaan juuren hitsausvirheen aiheuttaa muun muassa liian pieni ilmarako 

tai hitsausenergia, liian korkea juuripinta sekä juurikaasun korkea paine (Lukkari, 2000). 

Asennuskohteisiin tehtävät esivalmisteet sekä niiden yhteensopivuudella on vaikutusta 

muoto- ja mittavirheiden esiintymiseen.  

 

Työmaahitseissä, joissa hitsausvirhe ylitti standardin salliman rajan ja aiheutti 

korjaushitsauksen esiintyi yhdeksässä hitsissä. Yleisin hylkäykseen aiheuttanut hitsausvirhe 

oli liitosvirhe (401). Tämä lisäksi virheistä löytyi huokonen (2011), vajaa juuri (515) ja 

juurenpuoleinen reunahaava (5013). Yhdessä hylkäykseen johtaneessa hitsissä esiintyi kaksi 

eri hitsausvirhettä, liitosvirhe sekä huokoset. Taulukossa 19 luetellaan hitsausvirheet sekä 

niiden lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet virheistä. 

 

 

 

 

 

 

Hitsausvirheen 

numero Hitsausvirhe kpl %

2011 Huokonen 14 47 %

3041 Volframisulkeuma 6 20 %

504 Korkea juurikupu 1 3 %

514 Epätasainen hitsin pinta 3 10 %

515 Vajaa juuri 6 20 %
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Taulukko 19. Hitsausvirheiden jakauma työmaahitseissä, joissa virhe ylittää SFS-EN 5817 

asettaman raja-arvoa.  

 

 
 

Kaikkien korjaukseen johtaneiden hitsien materiaalina oli haponkestävä teräs, EN 1.4432. 

Putkistojen koot olivat DN 80 – DN 500, joka tarkoittaa isoimpien putkistojen osalta 

seinämänpaksuutta 8.0 mm 

7.3  Tie-in hitsien laadun tarkastelu 

Tie-in hitsaukset ovat uusien putkistojen liittämistä  olemassa oleviin putkistoihin. Putkistot 

sijaitsee eri osastoilla ja voivat olla hyvinkin haasteellisia työkohteita. Tie-in kohteissa ei 

esiintynyt standardin SFS-EN 5817 korjaamiseen johtanutta hitsausvirhettä. 

Hitsausvirheiden jakauma ja tyyppi indikoi haastavista hitsausolosuhteista. Taulukossa 20 

esitellään tie-in pisteiden hitsausvirheiden jakauma. 

 

Taulukko 20. Hitsausvirheiden jakauma tie-in hitseissä, joissa virhe ei ylitä SFS-EN 5817 

hylkäykseen johtavaa raja-arvoa.  

 

 

Hitsausvirheen 

numero Hitsausvirhe kpl %

2011 Huokoset 1 11 %

401 Liitosvirhe 6 67 %

515 Vajaa juuri 1 11 %

5013 Juurenpuoleiset reunahaavat 1 11 %

Hitsausvirheen 

numero Hitsausvirhe kpl %

2011 Huokoset 4 36 %

3041 Volframisulkeuma 3 27 %

504 Korkea juurikupu 3 27 %

515 Vajaa juuri 1 9 %
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Työmaalla tehdyissä hitsausvirheissä on havaittavissa volframisulkeumia (3041). Tämä 

johtuu haastavista asennuspaikoista, kuten kuvassa 50 voimme nähdä titaaniputkiston hitsin 

sijainti on osittain olemassa olevan tornin vaikutuspiirissä ja haastava hitsauskohde. TIG-

hitsauspolttimen pääsy säiliön ja putken väliin ei ole helposti toteutettavissa ja näkyvyys 

hitsauskohtaan on rajoitettu. Volframisulkeumien syynä on volframielektrodin osuminen 

hitsiin.  

 

 

Kuva 50. Hitsausvirhe volframisulkeumat (3041) titaaniputkessa tie-in liitoksessa.  

 

Tie-in pisteiden kohdalla voimme nähdä epäpuhtauksien, haastavien asennuspaikkojen sekä 

ilmaston aiheuttamien hitsausvirheiden haasteet. Olemassa olevissa putkistoissa voi olla 

kaasuja, nesteitä tai muita hitsaukseen vaikuttavia epäpuhtauksia, vaikka putkistot huuhdel-

laan ennen hitsausta. Hitsiin tulevat huokoset aiheutuvat epäpuhtauksista, hitsauspaikan ve-

toisuudesta tai kosteudesta. Epäpuhtaudet tulisi pestä ennen hitsausta ja asennuskohde suo-

jata tuulen ja sateen vaikutuksilta. Muoto- ja mittavirheet indikoivat myös haasteellisista 

hitsauskohteista.   
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7.4  Hitsausvirheiden syiden analysointi 

Hylkäykseen johtaneiden hitsisen arvo on hieman suurempi kuin vertailumateriaalista saa-

duissa arvoissa ja erityisesti esivalmisteiden PED II- ja III-luokan putkistoissa hylkäykseen 

johtaneiden hitsien prosentuaalinen osuus on suuri, 9,3 %. PED II- ja III-luokan putkistojen 

virheiden määrä, joka ei ylitä hylkäykseen johtanutta raja-arvoa on huomattavan suuri 30,2 

%. Aineiston suuruus PED II- ja III-luokan putkissa on pieni 172 hitsiä ja yhden hitsin muu-

tos hylkäykseen johtaneihin tai hyväksyttyihin hitseihin muuttaa tulosta 0,5 prosenttiyksik-

köä.  

 

Tuloksista on nähtävissä standardien mukaisen testauslaajuuden kasvaessa PED II- ja III-

luokan putkistoissa myös havaittujen virheiden määrä kasvaa esivalmisteissa. Vastaavasti 

asennusolosuhteissa olevien putkistojen osalta PED II- ja III-luokan putkistoissa havaittiin 

vähemmän virheitä kuin SEP ja PED I-luokan putkissa. PED II- ja III-luokan putkistojen 

esivalmisteissa kahden hitsaajat tekemät virheet vastasivat 66 %:ia virheiden kokonaismää-

rästä. Asennushitsien hitsaajat PED II- ja III-luokassa hitsausvirheissä olivat eri henkilöitä 

kuin esivalmisteiden tapauksessa samoin kuin SEP ja PED I-luokan virheissä. Tämä indikoi 

hitsaajan ammattitaidon olevan merkittävässä roolissa hitsausvirheiden tapauksessa.  PED 

II- ja III-luokan putkistojen paineluokka, halkaisija ja putkistojen seinämänpaksuus on suu-

rempi kuin SEP ja PED I-luokan putkistoissa. Seinämänpaksuusero muotokappaleen ja put-

ken välillä on suurempi korkeamman paineluokan putkistoissa. Tämä selittää osaltaan liitos-

virheen mahdollisuuden, kun pintapalot on hitsattu puikkohitsauksella ja lisäaineen suuntaus 

on ollut virheellinen.   

 

Hitsausvirheistä voimme havaita useimpien virheeseen johtaneiden syiden olevan sekä esi-

valmisteissa että asennushitseissä. Huomioitaessa kolmen suurimman hitsausvirheen virhe-

tyypin syitä esivalmisteissa ja asennushitseissä, erovaisuuksia ovat jatkuva reunahaavan ja 

korkea juurikupu, jota esiintyy vain esivalmisteissa ja vajaa juuri sekä volframisulkeumat 

asennushitseissä. Esivalmisteissa hitsausvirheeseen johtaneet syyt ovat: 

• epäpuhtaudet  

• huono kaasusuojaus, vetoisuus  
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• liian pieni hitsausvirta  

• liian pitkä valokaari 

• liian nopea hitsin jäähtyminen  

• liian suuri hitsausvirta  

• virheellinen lisäaineen kuljetus  

• liian laaja levitysliike  

• liian lyhyt tai pitkä pysähtyminen reunoilla  

• liian suuri ilmarako  

• liian matala juuripinta  

• suuri hitsausenergia  

• pieni kuljetusnopeus  

 

Asennushitseissä kolmen eniten hitsausvirheitä aiheuttanutta syyt ovat: 

• epäpuhtaudet  

• huono kaasusuojaus, vetoisuus  

• liian pieni hitsausvirta  

• liian pitkä valokaari 

• liian nopea hitsin jäähtyminen 

• liian suuri hitsausnopeus 

• liian suuri hitsausvirta  

• korkea juuripinta 

• liian pieni ilmarako 

• liian pieni hitsausnopeus 

• juurikaasun liian korkea paine 

• elektrodin koskettaminen hitsisulaan 

 

Huokosten prosentuaalinen osuus asennushitseissä on merkittävästi korkeampi. Vetoisuus, 

epäpuhtaudet ja haasteet kaasuvirtauksissa, kuten mahdollinen savupiippuilmiöt ovat selke-

ästi suurempia haasteita asennushitseissä. Sateen, tuulen sekä kosteuden tiivistyminen hit-

sattavalle pinnalle aiheuttaa huokoisia. Asennusolosuhteissa näiden asioiden huomioiminen 

on vaikeampaa kuin konepajaolosuhteissa (SFS-EN 13480-4, s. 38). Haastattelussa 
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useamman asiantuntijan toimesta kaivattiin esivalmisteiden työmaahitsien määrittelyä put-

kistosuunnittelun ja asennustoimintojen välillä. Tällä toimenpiteellä putkistoasentajalla on 

parempi kuva yksityiskohdista, kuinka yksittäiset työmaahitsit voidaan suorittaa ja kaasu-

suojaus järjestää ja huokosten korkeaa osuutta pienentää.  

 

Käsinhitsauksessa hitsaajan vastuulle jää polttimen asento ja liikkeet sekä lisäaineen syöttö. 

Reunahaavan syynä ovat hitsaajan tekemät virheet, jotka syntyvät väärästä polttimen asen-

nosta tai kuljetustekniikasta ja hitsausparametreistä. Hitsausohjeen (WPS) noudattaminen ja 

hitsaajan ammattitaito ja kokemus ovat merkittävässä roolissa reunahaavan estämiseksi 

(Lukkari, J. 2000).  

 

Korkean juurikuvun syyt indikoivat esivalmisteiden väärin silloitetuista putki - käyrä liitok-

sen asetuksista, jonka seurauksena on liian suuri ilmarako railopintojen välillä. Toinen mah-

dollinen syy virheelle on liian suuren hitsausenergian käyttö, jonka syynä voi olla käyrän ja 

putken seinämänpaksuuden eroavaisuus. Hitsaajan vastuulle jää polttimen oikea kuljetusno-

peus ja liian pienellä nopeudella aiheutetaan juurikuvun syntyminen. (Lukkari, J. 2000) 

 

Asennushitsien kolmanneksi suurin hitsausvirheen syy oli vajaa juuri. Vajaan juuren synty-

misen syitä korkea juuripinta, liian pieni ilmarako, liian pieni hitsausenergia ja juurikaasun 

paine liian suuri. Työmaaolosuhteissa, joissa joudutaan hiomaan railopintoja asennuskoh-

teessa, on riskinä jättää juuripinta korkeammaksi kuin ohjeistuksessa pyydetään. Railot teh-

dään käsityönä ja esivalmisteiden työvaroista leikattaessa railot tehdään paikanpäällä käsi-

työkaluilla. Esivalmisteiden viisteiden tekeminen konepajalla ja oikean suuruinen juuripinta 

edesauttaa vajaan juuren syntymistä, johon haastatellut asiantuntijat myös yhtyivät. Liian 

pieni ilmarako indikoi samasta asennuspaikan ongelmasta, jossa työvarojen katkaisemisen 

jälkeen osassa liitosta ilmarako on pienempi. Liian pienen hitsausenergian syynä voi olla 

esimerkiksi liian suuri hitsausnopeus. Laskemalla hitsausnopeutta vajaan juuren ongelma on 

poistunut. Hitsausnopeus on käsinhitsauksessa hitsaajan ammattitaidosta riippuvainen asia. 

Neljäs vajaan juuren ongelman aiheuttaja on juurikaasun liian suuri paine. (Lukkari, J. 2000) 
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Konepajaolosuhteissa hitsatuissa päittäisliitoksissa hylkäysprosentti on huomattavasti 

suurempi kuin asennushitseissä. Asennushitsien laatu oli kokonaisuudessa hyvällä tasolla. 

Hylkäykseen johtaneita hitsejä oli EN 1.4432 materiaalissa 9 kappaletta, joka vastaa 3 % 

tarkastettujen hitsien kokonaismäärästä. Hitsausvirheistä kuudessa syynä oli liitosvirhe 

(401), yhdessä huokonen (2011) ja kahdessa muoto- ja mittavirhe, (515) / (5013). 

P235GH:ssa havaittiin yhdessä hitsissä virhe, huokonen (2011), mutta virheen oli hyväksy-

misrajojen sisällä.  Asennushitseistä tarkastettiin TiGr2 materiaalista kaksi hitsiä ja 

molemmista hitseistä löytyi virhe volframisulkeuma (3041), joka ei aiheuttanut 

korjaustoimenpiteitä. Tuloksista on havaittavissa yhden hitsausvirheen löytymisen 

yhteydessä samasta hitsistä löytyy myös muita hitsausvirheitä tai hitsin hylkäämiseen 

johtaneita virheitä.  

 

RT-tarkastuksilla ei pystytä selvittämään kaikkea hitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

Standardit määrittävät putkistoille niiden PED-luokitusten perusteella tarkastusvaatimusten 

minimimäärät. Asennusolosuhteissa liitettäessä uusi putkisto vanhaan putkistoon voi aiheu-

tua ongelmia käyttöolosuhteissa. Kuvassa 52 uusi putkilinja hitsattiin olemassa olevan run-

kolinjan kylkeen. Liitosputken hitsin a-mitta on merkittävä aiheuttaen jännitystilan ja put-

kistosta tulee lämpölaajenemisen johdosta jännitystila. Olemassa olevan putkiston geometria 

ja kannakoinnin sallimat lämpölaajenemiset tulisi huomioida putkiston tie-in pisteitä suun-

niteltaessa. Hitsatun kohdan putkisto jää puristukseen 45-asteen käyrän, käyrän jälkeen ole-

van kiintopisteen ja vanhan putkiston väliin eikä lämpölaajenemiselle ole mahdollisuutta. 

Putkiston prosessiolosuhteet olivat 95 °C ja prosessiolosuhteissa on valkaisukemikaaleja. 

Putkiston materiaalina käytettiin niin kutsuttu haponkestävä teräs, EN 1.4432. Haastattelujen 

tuloksissa on mainittu tie-in pisteissä istutusten korvaaminen päittäisliitoksilla. Kuvan 51 

tapauksessa kyseisen kohdan korvaaminen t-kappaleella ja päittäisliitosten tekeminen olisi 

pienentänyt putkiston istutuksen a-mitan aiheuttamaa jännitystilaa.  
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Kuva 51. Jännityskorroosion aiheuttama repeämä putkistossa.  

 

Austeniittiset ruostumattomien terästen lämpölaajenemiskerroin on noin 50 % suurempi ja 

lämmönjohtavuus huomattavasti alhaisempi kuin seostamattoman teräksen. Lämpölaajene-

minen aiheuttaa jännitystiloja ja vetelyjä hitsauksen johdosta. Heikko lämmönjohtavuus hi-

dastaa hitsien jäähtymistä ja voi lisätä hitsin herkistymisvaaraa. Lämmöntuonnin kaava on 

esitelty sivulla 33 kaavassa 6. WPS:llä määritellään hitsausprosessi, -asento sekä hitsausvir-

ran raja-arvot, joita tulisi noudattaa. Tig hitsauksen terminen hyötysuhdekerroin η=0,6 on 

pienempi kuin muissa prosessiputkistojen hitsaukseen käytetyissä hitsausprosesseissa, mutta 

kuten voimme kaavasta nähdä, muun muassa hitsausnopeus on riippuvainen hitsaajan työs-

kentelystä ja vaikuttaa lämmöntuonnin suuruuteen. Jännityskorroosio prosessiolosuhteet yh-

distettynä putkiston jännityksiin puoltavat jännityskorroosion aiheuttaman murtumaa put-

kistossa, kuvan 52 mukaisesti. (Kyröläinen, Lukkari, 2002, s.148.) 
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8  Johtopäätökset 

Tutkimuksessa käytetty aineisto sisälsi vain yhden projektin hitsausdokumentaatioon tutus-

tumisen. Alkuperäisenä ajatuksena oli tutkia sekä vertailla useamman projektin aineistoa, 

mutta käytettävä aineisto ei ollut täysin hyödynnettävissä vertailuaineistona. Kuitenkin tut-

kittu projekti sisälsi varsin ison määrän tarkastettuja hitsejä, yhteensä 1165 hitsiä. Hitsien 

jakauma, esivalmisteet 801 hitsiä, 316 työmaahitsiä ja 48 kytkentäseisakin aikaista hitsiä, oli 

kuitenkin varsin hyvä ja kattava otos. Lisäksi eri materiaalit, putkiston seinämänpaksuudet 

ja halkaisijat olivat hyvin jakautuneet.   

 

Asennustyömaalla hitsausolosuhteet voivat vaihdella niin työmaan maantieteellisen sijain-

nin kuin hitsaustyön ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta. Esivalmisteiden hitsauksia voi-

daan suorittaa sisätiloissa, jolloin olosuhteet ovat vakaammat kuin asennushitsausten teke-

minen vetoisissa ja kosteissa ulkotiloissa. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin enemmän vir-

heitä konepajalla hitsatuissa esivalmisteissa kuin asennustyömaalla valmistetuissa hitsaus-

liitoksissa. Esivalmisteiden virheistä merkittävä osa johtui muoto- ja mittavirheistä, korkea 

juurikupu (504) ja jatkuva reunahaava (5011) sekä vajaa juuri (515). Näissä tapauksissa hit-

sausvirran ja hitsausenergian suuruudella on vaikutusta virheen syntymiseen. Putkistojen lii-

tännät kytkentäseisakkien yhteydessä käytössä oleviin putkistoihin, joissa voi on mustali-

peää, kaasuja, vettä sekä muita epäpuhtauksia, vaikuttavat asennushitsien laatuun. Hitsaus-

paikan vetoisuus vaikuttaa erityisesti TIG-hitsien suojakaasujen toimivuuteen ja aiheuttaa 

huokoisia hitsiin. Pintojen puhtauden vaikutus näkyy erityisesti titaanien hitsauksen yhtey-

dessä, mutta ilmiö on havaittavissa myös ruostumattomien terästen hitseissä. Työmaalla teh-

tävissä asennushitsauksissa työergonomia sekä luokse päästävyys tekee hitsauksesta vaati-

van aiheuttaen muun muassa volframisulkeumia. Kytkentäseisakkien aikaiset hylkäykseen 

johtaneet hitsausvirheet aiheuttavat aikataulupaineita asennuksille. 

 

Nykyinen putkistodokumentaatio ei määrittele esivalmisteiden kokoa, työvaroja tai asen-

nushitsien sijainteja, vaan esivalmisteiden koon määrittelee putkiston toimittaja. Lisäksi put-

kiston asennusyritys ei näe olemassa olevien putkistoja, kaapelihyllyjä tai muita tehtaan 
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rakenteita putkistodokumentaatiosta vaan joutuvat määrittelemään esivalmisteiden koot 

sekä asennus- ja tie-in hitsit parhaiden kykyjensä mukaisesti. Tehtaan kokonaiskuvan ja käy-

tössä olevien putkistojen havainnollistaminen olisi tärkeää oikean kokoisten esivalmisteiden 

ja asennushitsien paikkojen määrittelyssä. Putkistojen esivalmisteiden määritteleminen And-

ritzin toimesta on työnsuunnittelun tehtävien siirtämistä putkistojen asennusvalmistajalta 

putkistosuunnittelijalle. Putkistosuunnittelijoiden ammattitaito eikä projektien aikataulu 

mahdollista putkiston esivalmisteiden määrittämistä putkistosuunnittelijoiden toimesta tällä 

hetkellä. 

 

Hitsauksen laadusta on havaittavissa selkeä eroavaisuus esivalmisteiden sekä asennushitsien 

virhejakaumasta. Hankalien asennuspaikkojen sekä ilmaston aiheuttamat ongelmat hitsauk-

sen laadussa, kun siirrytään konepajaolosuhteista työmaalle lisää huokosten ja sulkeumien 

prosentuaalinen määrä merkittävästi. Näiden hitsausvirheiden suurimpana syynä ovat vetoi-

suus, epäpuhtaudet sekä haastavat hitsauspaikan sijainti. Liittymävirheiden prosentuaali-

sessa määrässä ei ole merkittävää erovaisuutta työmaa- ja konepajahitsien laadussa. Muoto- 

ja mittarivirheiden prosentuaalinen osuus on suurempi esivalmisteiden kohdalla, mutta vir-

heiden kuten epätasainen hitsin pinta (514) ja vajaa juuri (515) indikoivat asennusolosuhtei-

den haasteellisuudesta. Hitsin hylkäykseen johtaneiden hitsausvirheiden osuus oli linjassa 

aikeisemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Esivalmisteiden koon ja työmaahitsien oikealla määrittelyllä pystytään siirtämään haasteel-

listen asennuspaikkojen hitsit olosuhteiltaan tasaisiin konepajaolosuhteisiin. Liian suuret tai 

monimutkaisten putkistojen esivalmisteet voi aiheuttaa asennusongelmia työmaalla, minkä 

johdosta työmaahitsien tekeminen voi olla haastavaa.  Näiden asioiden määrittämiseen suun-

nittelun yhteydessä helpottaisi työmaatoimintoja. Asennuskohteen kokonaiskuvan saa-

miseksi putkistosuunnittelun apuna käytettävä laserskannaus edesauttaa hahmottamaan hit-

sauskohteiden sijainnit ja asennuksen haasteet.  
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9  Yhteenveto 

Hitsauksen laatu on monitahoinen asia, johon ei ole yhtä yksittäistä tekijää vaan siihen vai-

kuttavat ennen hitsausta, hitsauksen aikana sekä sen jälkeen tehtävät toimenpiteet. Käsin 

tehtävään hitsauksen laatuun vaikuttavat muun muassa hitsaajan ammattitaito, asennuskoh-

teen sijainti laitoksella, railonvalmistus, hitsausmenetelmät, suojakaasu, hitsausvälineet sekä 

materiaalin käsittely, mutta myös aikataulu ja sää. Tämänhetkisessä tilanteessa hitsauksen 

laatu on hyvällä tasolla, ja hylkäykseen johtaneiden hitsausvirheiden määrässä ei poikkea 

merkittävästi aiemmin aiheesta tehdyistä tutkimuksista. Hitsiluokkavaatimusten kiristymi-

nen uusissa projekteissa asettaa haasteita tulevaisuuden projekteille. Vaatimusten noususta 

johtuen myös esivalmisteiden koot ja työmaahitsien määrittäminen suunnitteluvaiheessa tu-

lee entistä merkittävämmäksi.  

 

Esivalmisteiden hyvällä suunnittelulla ja osien oikean suuruisella valmistamisella pystytään 

välttämään työmaaolosuhteissa asentamisen kannalta haastavat hitsit siirtämällä ne konepa-

jaolosuhteisiin. Konepajalla työympäristön olosuhteet pysyvät vakaampana eikä sateen, tuu-

len tai asennuspaikan tuomat haasteet aiheuta laadullisia haasteita hitsaukselle. Esivalmis-

teiden suunnitteluun ja työmaahitsien sijaintien määrittelyyn tarvitaan konepaja- ja asennus-

kokemuksen omaavia henkilöitä. Nykyisellä suunnittelijoiden ammattitaidolla kenttähitsien 

määrittäminen on liian haasteellinen tehtävä eikä siihen löydy tarvittavaa ammattitaitoa, 

mutta suunnittelijoiden hyödyntäminen muun muassa laserskannatun 3D-mallin katselmuk-

sien avulla voi auttaa asennusyrityksiä määrittämään asennushitsit heille parhaaksi katso-

miin kohtiin. Putkistosuunnittelijoiden koulutus ja asennusten valvonta parantaa suunnitte-

lijoiden ammattitaitoa ja edesauttaa ymmärtämään työmaan haasteita. Erityisen tärkeää on 

yhteistyö suunnittelun ja valmistuksen kanssa. Asennushitsien määrittämisessä ja hitsauksen 

laadun parantamisessa luoksepäästävyys on asennushitsauksissa merkittävä asia. Konepaja-

hitsien osalta hitsaajien ammattitaidon ja suuremmilla hitsausmäärillä mekanisoinnin ja au-

tomatisoinnin lisäämien parantaa hitsien laatua. Hyvällä asennushitsien suunnittelulla sekä 

suunnittelun ja valmistuksen yhteistyöllä voidaan hitsausvirheiden määrä työmaalla vähen-

tää.   
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Liite 1. Putkistoisometri 
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1. Suunnittelu 
• Miten nykyinen suunnitteluaineisto (isometrit, 3D malli yms.) tukee esivalmistusta, 

asennusta ja laatudokumentaatiota? 

• Onko isometreissä ja putkistokuvissa kaikki tarpeellinen tieto olemassa esivalmis-

tusta, asennusta ja NDT tarkastusta varten? 

• Mitä tietoja putkistoisometreistä puuttuu? 

• Jos putkistosuunnittelu tekee esivalmisteiden suunnittelua, onko suunnittelijoilla tar-

peeksi ammattitaitoa sekä aika suunnittelun tekemiseen?  

• Kuinka uuden ja vanhan putkiston liitoskohdat (ns. tie-in pisteet) tulisi tehdä suun-

nitteluaineistossa? Materiaalit, sijainti, tarkastus jne.? 

 

2. Esivalmistus ja asennus 
• Esivalmisteiden koot ja asennuspaikat? Minkälainen merkitys näillä on asentamiselle 

ja hitsauksen laadulle? Kokemuksia väärän kokoisista esivalmisteista? 

• Minkälaiset työvarat tulisi olla esivalmisteissa asennusta varten ja miten ne vaikut-

tavat hitsausten laatuun? 

• Missä kohdassa kenttähitsien paikat tulisi olla? Putki-käyrä tai putki-putki päittäis-

liitos? 

• Tulisiko isometreissä esiintyä esivalmisteiden koot ja kenttähitsit jo suunnitteluvai-

heen dokumentaatiossa?  

• Esivalmisteissa suurin hitsausvirhe reunahaava, miksi? 

• Asennushitsit suurin hitsausvirhemäärä huokoset, miksi? 

• Onko isometrien olevat tiedot PED II- ja III-luokan putkistoista riittävät? Ja onko 

sillä vaikutusta hitsaukseen ja tarkastukseen?  

• Skannausmallin käyttö suunnittelutoimiston tai putkistourakoitsijan toimesta, miten 

voisi hyödyntää esivalmisteiden tekemisessä ja asennuksessa? 

• Hitsausmenetelmät tai -ohjeet. Tulisiko ohjeistaa putkistosuunnitteluvaiheessa tai 

huomioida? 

 

 



 

Liite 2. Haastattelun kysymyslista     2  

 

3. Laatu 
• Suurin osa virheistä on käyrän ja putken liitoksessa ja näissä on seinämänvahvuus 

eroja. Mistä virheet johtuvat? 

• Mistä johtuu huokoset, volframisulkeumat ja vajaa juuri asennushitseissä? 

• Titaanien hitsaus. Miksi näissä on prosentuaalisesti paljon virheitä? Miten hitsaus-

virheiden määrää voisi pienentää?  

• Miten isometrit tukevat putkiston laadunvalvontaa? Hitsiluokka ja tarkastusvaati-

mukset, PED-luokituksen vaatimukset. 

• Uusimmissa projekteissa asiakasvaatimuksena hitsit luokkaan B. Tulisiko hitsiluok-

kavaatimus olla isometreissä ja mitä hitsiluokan vaatimusten kasvu vaikuttaa?  

• Miten esivalmisteiden ja työmaalla tehtävien hitsien laatua voidaan parantaa? Meka-

nisoitu TIG, orbitaali? 


