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JOHDANTO

Kandidaatintyö on tehty osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan
osaston ja Ovako Wire Oy Ab:n Flexcoil -projektia. Ovako Wire Oy Ab:n tuotteista noin
puolet valssataan Flexcoil -menetelmällä, jossa päättymättömän valssauksen avulla
voidaan valmistaa joustavasti asiakkaan toivomusten mukaisia lankakieppikokoja. Tärkeä
osa langan Flexcoil -valmistusprosessia on valssattavien teelmien liittäminen
valssauslinjassa leimuhitsaamalla. Laadukas hitsausliitos on edellytys jatkuvan
valssauksen onnistumiselle ja joustavan lankakieppikoon valmistukselle.

Leimuhitsaus ei ole kovin laajalti käytetty hitsausmenetelmä. Tässä tapauksessa koko
päättymätön valssaus -prosessi, hitsaus mukaan lukien, on ainutlaatuinen ja tämän vuoksi
ei aiheesta ole kirjallisuutta olemassa kovinkaan paljoa. Suuri osa tästä työstä perustuu
Flexcoil-projektin tähänastisten tutkimustulosten ja projektin aikana perehdyttyjen
tietojen pohjalle.

Vaiheikkaan langanvalssausprosessin ansiosta aihealueesta olisi mahdollista kirjoittaa
laaja opinnäytetyö, joten jonkinlainen aiheenrajaus on tarpeen kandidaatintyön ollessa
kyseessä. Näin ollen on tässä työssä rajoituttu käsittelemään lähinnä hitsausta ja syntyvää
liitosta, sivuten valssausprosessia vain pääperiaatteiltaan. Erityisesti perehdytään erään
kylmätyssäysteräksen koehitsattuihin liitoksiin ja niiden ominaisuuksiin käytännön
tutkimusten ja aineenkoetustulosten perusteella. Kylmätyssäysteräksiä ei tällä hetkellä
valmisteta Flexcoil -menetelmällä, vaan niitä valssataan teelmä kerrallaan. Tutkimuksilla,
joihin tämä kandidaatin työ osittain perustuu, pyrittiin selvittämään teräslajin
soveltuvuutta jatkuvaan valssaukseen Flexcoil -menetelmällä.
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PÄÄTTYMÄTÖN VALSSAUS

Päättymätöntä valssaustekniikkaa käytetään tavallisesti tangon ja langan
kuumavalssauksessa. Perinteinen päättymätön valssaus tehdään, jos mahdollista, suoraan
jatkuva valu -prosessin yhteydessä terästehtaalla. Ovakon Taalintehtaalla lankaa
valssataan erillisistä 7,2 m pitkistä terästeelmistä päättymättömän valssausjärjestelmän
(Endless Bar Rolling System, EBROS) avulla. EBROS –järjestelmässä teelmät liitetään
yhteen leimuhitsaamalla, joka mahdollistaa jatkuvan valssauksen ja joustavan
lankakieppikoon valmistuksen. Vaikuttavia tekijöitä erityisen valssausprosessin syntyyn
voidaan etsiä Ovako Wire Oy Ab:n Taalintehtaan historiasta ja toisaalta nykypäivänä
tuotannollisista ja taloudellisista näkökohdista.

Valssausprosessi alkaa uunista, jossa valssattavat teelmät kuumennetaan yli 1000 °C
lämpötilaan. Uunista teelmä kulkee viiden esivalssauspiston jälkeen polttoleikkaukseen ja
edelleen EBROS-laitteistoon. Hitsauksen ja purseenpoiston jälkeen teelmät valssataan
lukuisten valssiparien läpi valmiiksi langaksi. Valssattu lanka jäähdytetään
kontrolloidusti vedellä ja ilmalla, minkä jälkeen lankakieppi niputetaan ja varastoidaan.
[1, s. 4-9] Kuvassa 1 on esitetty valssauslinjan alkupää uunista purseenpoistoon ja
ensimmäisiin valssipareihin asti.
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Kuva 1. Valssauslinjan alkupää ja EBROS-laitteisto. [2]
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LEIMUHITSAUS

Leimuhitsaus (Flash Welding) on vastushitsausmenetelmä, jolla voidaan tuottaa
päittäisliitos erilaisten materiaalien ja profiilien välille. Hitsattavien kappaleiden tulee
olla liitospinnoiltaan samankokoisia ja -muotoisia, jotta koko pinta-alan kattava liitos on
mahdollista saavuttaa. Leimuhitsauksessa liitos syntyy yhtä aikaa koko liitettävälle pintaalalle ilman lisäainetta. Molempiin liitettäviin kappaleisiin tartutaan virroitetuilla
kiinnittimillä (klämpit), jotka toimivat hitsauslaitteessa elektrodeina. Kappaleet tuodaan
lähekkäin, jolloin valokaari syntyy liitettävien kappaleiden välille niiden läpi johdetun
sähkövirran ansiosta. Tätä vaihetta kutsutaan leimutukseksi, jonka aikana liitettäviltä
pinnoilta roiskuu pois sulaa ja epäpuhtauksia. Leimutuksessa liitospinnat kuumenevat
koko pinta-alalta lähes sulaan tilaan ja vakaan lämpötilajakauman saavutettuaan
liitospinnat tyssätään nopeasti yhteen (kuva 2). Tavallisesti leimuhitsauksessa pyritään
käyttämään suurta virran arvoa ja pientä jännitettä. [3, s. 557–559; 6, s. 44]
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Kuva 2. Leimuhitsauksen periaate. (A) Kappaleiden asemointi ja kiinnitys; (B)Valokaari
sytytetään ja liike aloitetaan; (C) leimutus; (D) tyssäys ja sähkövirran sulkeminen. [4, s.
583]

3.1

EBROS

EBROS-järjestelmään kuuluu tavallisesti neljä peruskomponenttia: syöttörullasto,
hilseenpoisto, hitsauslaitteisto ja purseenpoisto. Hitsauslaitteisto sijaitsee tavallisesti
uunin jälkeen ennen ensimmäisiä valssipareja, kuten kuvassa 3 on esitetty. Syöttörullasto
(Pinch Roll Unit) toimii teelmän syöttäjänä hitsauslaitteistoon ja synkronoi uuden
teelmän syöttönopeuden jo valssilinjassa kulkevan hitsatun teelmän nopeuteen.
Hilseenpoistolla (Descaler) vältetään hilseen joutuminen klämppien ja teelmän pinnan
välille. [6, s. 42–43] Myöhemmässä vaiheessa voi poistamattoman hilseen
valssautuminen lankaan aiheuttaa haitallisten epäpuhtauksien joutumisen valssilankaan,
sekä mahdollisesti ongelmia linjassa tai vasta asiakkaalla. [8; 9]
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Kuva 3. EBROS -laitteisto [6, s.43]

Hitsauslaitteiston (Welder) liikenopeus on hieman valssauslinjannopeudesta riippuen
noin 0,25 m/s. Liikkeen aikana tapahtuvassa työkierrossa hitsauslaitteisto kiinnittää ja
asemoi liitettävät teelmien päät, hitsaa ja palaa takaisin alkuasentoonsa. Erillistä
esilämmitystä ei tarvita, sillä teelmät lämmitetään uunissa ennen liittämistä niin, että
teelmän lämpötila hitsauksen alkaessa on vielä noin 980 °C [6, s.43; 7] Hitsauslaite
liikkuu alustalla kulloinkin valssauslinjan nopeuteen synkronoitua nopeutta. Kuvassa 4
on esitetty EBROS -hitsauslaite tärkeimpine komponentteineen. Klämpit (Clamps)
toimivat liitettävien kappaleiden kiinnitykseen ja asemointiin, sekä elektrodeina virran
johtamiseksi kappaleisiin. Ensimmäiset klämpit ovat kiinni liikkumattomassa alustassa
(Stationary head) etummaisen teelmän puolella ja toista kappaletta pitävät klämpit ovat
kiinnitetty liikkuvaan alustaan (Movable head) hitsaamattoman teelmän puolelle, jonka
liikkeen avulla leimutus ja tyssäys toteutetaan. Liikkuva alusta liikkuu liikkuvassa
hitsauslaitteessa hiukan koko leimutuksen ajan. Leimutusta seuraa liikkuvan alustan
äkillinen ja voimakas tyssäysliike, jolla pinnat liitetään yhteen. Lisäksi laitteistoon
kuuluvat yleisimmin jännitealueella 4-16 V toimiva hitsausmuuntaja (Welding
transformer) ja ohjausjärjestelmät eri parametrien säätämiseksi. [3, s.560–561; 6, s.43–
44]

7

Kuva 4. Hitsauslaitteisto tärkeimpine komponentteineen [6, s.43]

Purseenpoistoyksikkö (Deburring machine) sijaitsee viimeisenä EBROS järjestelmässä
(kuva 3). Tyssäyksessä syntynyt purse täytyy poistaa ennen valssausta, jotta estetään
pintavikojen syntyminen valssattuun tuotteeseen. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty liitos ennen
purseenpoistoa ja purseenpoiston jälkeen. Purseenpoistossa kutterit poistavat purseen
kultakin teelmän sivulta. [6, s.44]
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Kuva 5. Hitsausliitos ennen purseenpoistoa.

Kuva 6. Hitsausliitos purseenpoiston jälkeen.

3.2

Hitsauksen esivalmistelut

Ennen hitsausta teelmän molemmat päät polttoleikataan suoriksi (kuva 7). Liitettävien
pintojen on oltava yhdensuuntaisia ja samanmuotoisia, jotta liitospinnat plastisoituvat
leimutuksessa yhtä aikaa valokaaren syttyessa tasaisesti koko poikkipinta-alalla. Jos
hitsattavat pinnat ovat epätasaiset, kuten kuvassa 8, leimutus alkaa aluksi vain pintojen
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lähimmistä kontaktikohdista, jonka seurauksena pinnat lämpenevät epätasaisesti.
Epätasaisuus aiheuttaa ensimmäisten kontaktikohtien sulamisen jo siinä vaiheessa, kun
muu osa liitospinnoilta on vielä jähmeässä tilassa. Näin ollen, jos tyssäys tapahtuu niin
sanottujen kontaktipintojen leimutuksen perusteella, voi epätasaisten pintojen laaksoihin
jäädä leimuttamattomia alueita, jotka sisältävät epäpuhtauksia, ja jotka eivät tyssäänny
kunnolla jähmeästä tilastaan johtuen. Polttoleikkauksen epäonnistuminen voi aiheuttaa
epätasaisuutta ja laaksoja teelmien päihin, jolloin hitsattaessa ei koko poikkipinta-ala
leimutu yhtäläisesti ja liitokseen voi jäädä tyssäyksen jälkeenkin vielä sulkeumia ja
epäpuhtauksia. Sopivan polttoleikkauskaasun käytöllä ja oikeilla kaasujen paineilla sekä
sopivan kuumalle materiaalille suunnitellun polttoleikkaussuuttimen käytöllä
polttoleikkaamalla saavutetaan erinomainen leikkausjälki. [8]

Kuva 7. Teelmien päiden tasaus polttoleikkaamalla.
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Kuva 8. Epätasaiset liitospinnat, jotka aiheuttavat leimutuksen alkamisen ensin pisteessä
A, ja näin ollen liitospinnat eivät saavuta tasaista lämpötilajakaumaa koko poikkipintaalalla.

Yhdensuuntaisuusvirhettä voi esiintyä myös hitsattavien teelmien poikkileikkaustasoissa,
kuvan 9 osoittamalla tavalla. Tämä seuraa, kun teelmä kiertyy
materiaaliominaisuuksiensa, lämmityslämpötilan ja esivalssauksen yhteysvaikutuksesta
pituusakselinsa ympäri esivalssauspistojen välillä. Kiertyneet teelmät asettavat suuret
vaatimukset teelmien päiden asemointiin hitsauslaitteessa, jolloin asemointiin käytettävät
voimat täytyy olla suurempia kuin suorille teelmille. Teelmien kiertymisen aiheuttamat
liitokset, missä liitospinnat ovat kuvan 9 esittämällä tavalla hieman ristikkäin, ovat
erittäin ongelmallisia esimerkiksi purseenpoistossa. Ristikkäisien liitospintojen
purseenpoistossa ei pursetta pystytä poistamaan huolellisesti, jolloin pintaan jäävä
poistamaton purse valssautuu lankaan linjan edetessä, aiheuttaen pintavikoja ja
pahimmassa tapauksessa langan katkeamisen valssauslinjassa. Lisäksi ongelmia voi
ilmetä myös, kun polttoleikataan käyrä teelmä, joka hitsauslaitteessa pakkosuoristetaan
(kuva 9). Teelmien kiertymiseen on syytä kiinnittää huomiota ja se on pyrittävä
minimoimaan laadukkaan liitoksen aikaan saamiseksi.
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Kuva 9. Hitsattavien teelmien päiden yhdensuuntaisuusvirhe. a) pituusakselinsa ympäri
kiertyneet teelmät. b) polttoleikatun kiertyneen teelmän vaikutukset teelmän asemointiin
hitsauksessa.

Valssauksen edetessä yhä pitemmälle ja valssattavan profiilin koon yhä pienentyessä
vaikuttavat yhä pienemmät metallurgiset tekijät tuotteen ominaisuuksiin. Pienetkin
ylimääräiset polttoleikkauksen, hitsauksen tai purseenpoiston vaikutuksesta materiaaliin
jääneet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa lankakatkon joko linjassa tai mahdollisesti ja
epämieluisasti vasta asiakkaalla.

Vaikka leimuhitsaus on prosessina erinomainen ja antaa anteeksi suuriakin muotovirheitä
liitospinnoilla, esivalmistelujen täytyy olla kunnolliset, jotta liitosongelmilta vältytään ja
niiden ilmetessä voidaan ratkaisua hakea suoraan hitsausprosessista. Näin myös itse
hitsausprosessin tunteminen ja tietous kehittyy. [1; 8]
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3.3

Hitsausparametrit

Kaikki hitsausprosessit sisältävät lukuisia muuttujia, jotka vaikuttavat yhdessä lopullisen
hitsin laatuun. Tärkeimmät hitsausparametrit leimuhitsauksessa ovat leimutusaika,
liikkuvan alustan liike ajan funktiona ja leimutuksen aikainen hitsausenergia, joiden
ohella klämppien sijainti liitettävien pintojen suhteen sekä tyssäykseen käytettävä voima
vaikuttavat myös oleellisesti syntyvän hitsin laatuun. Edellä mainitut hitsausparametrit
vaikuttavat kokonaisuutena tyssäysmatkan pituuteen ja leimutuksessa liitoksesta
poistuvaan materiaalimäärään, mitkä yhdessä muodostavat kokonaismateriaalihäviön.
Tärkein päämäärä leimutuksessa on tasaisen lämpötilajakauman saavuttaminen
liitospinnoille, johon hitsausparametrien sopivilla säädöillä pyritään. Tasainen
lämpötilajakauma on mahdollista saavuttaa erilaisilla hitsausparametrien arvojen
yhdistelmillä. Paras hitsausparametriyhdistelmä on kuitenkin sellainen, mikä vie vähiten
aikaa ja aiheuttaa pienimmän materiaalihukan. [13, s.109-s] Lisäksi on tietenkin
hitsattavien kappaleiden paksuudella ja klämppien asemien välimatkalla suuri merkitys
hitsausta suunniteltaessa. [4, s. 590–591] Kuvassa 10 esitetään periaate virran, jännitteen,
liikkuvan alustan ja tyssäysvoiman suhteesta leimuhitsausprosessin aikana. Kuvasta on
värein eroteltu Flexcoil -tuotannon hitsausvaiheet, eli valokaaren sytytys ja leimutus.
Esilämmitystä ja jälkilämpökäsittelyä ei tässä tapauksessa tehdä, koska hitsataan
austeniittisessa tilassa olevia teelmiä. Leimutuksen alkaessa, liikkuva alusta alkaa siirtyä
hiljalleen eteenpäin, jolloin matka teelmien päiden välillä pienenee kohti nollaa. Jännite
laskee hiukan leimutuksen edetessä ja alustan liikkuessa eteenpäin, mutta pääsääntöisesti
hitsauksen aikainen ohjausjännite pidetään vakiona. Leimutus on helpompi aloittaa
suuremmalla jännitteellä. Riippumatta hitsattavasta materiaalista tai sen geometriasta,
pyritään leimutusjännite kuitenkin pitämään aina mahdollisimman alhaisena, jotta
estetään sulakraattereiden syntyminen liitospintoihin. Hitsausvirta nousee kuvassa 10
tasaisesti leimutuksen edetessä ja kuvasta on nähtävissä myös tyssäyksen aikainen
tyssäysvirta, mutta tätä mallia ei kuitenkaan jostakin syystä käytetä EBROS –
hitsauslaitteistossa. Alustaa liikuttava voima kokee kasvupiikin tyssäyksen alkaessa,
mutta pysyy suhteellisen vakiona leimutuksen ajan liikuttaessaan alustaa vakio
kiihtyvyydellä. [3, s.558; 11]
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Kuva 10. Alustan, jännitteen, virran ja tyssäysvoiman suhde toisiinsa leimuhitsauksessa.
Kuvassa on värillä merkitty valokaaren sytytys- ja leimutusvaiheet. [3, s. 569]

EBROS-systeemissä hitsausprosessi on jaettu viiteen hitsausjaksoon, joille kullekin
voidaan määritellä haluttu leimutusaika ja virran maksimiarvo. Haluttu toisiopuolen
jännitteen eli hitsausjännitteen arvo määritellään vakioksi.

3.3.1 Hitsausparametrien vaikutus liitospintoihin

Hyvät hitsausolosuhteet ja oikeat hitsausparametrit mahdollistavat leimuhitsauksella
saatavan erinomaisen ja virheettömän hitsin. Kuitenkin leimuhitsaamalla tuotetuissa
liitoksissa voi olla joskus virheitä, jotka voivat olla tietyn muuttujan tai useiden
parametrien yhteistuotos. Taulukossa 1 on esitetty eri hitsausparametrien vaikutusta
liitospintojen ominaisuuksiin.
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Taulukko 1. Hitsausparametrien vaikutukset leimuhitsin laatuun. [4, s. 594]
jännite

Liikenopeus

aika

virta

leimutuksessa
Liiallinen

ja -voima
Metalli sulaa

Sula materiaali jää

Tyssäytyy liikaa

kraattereita, jotka

liikaa, jolloin

liitospinnoille

jähmeää

aiheuttavat

tyssäys ei onnistu

loukkuun

materiaalia;

onteloita ja

kunnolla

Syntyy syviä

Taipumus jäähtyä

tyssäyksessä, jota

tyssäyksen virtaus

oksidisulkeumia

seuraa liiallinen

viivat kääntyvät

hitsiin; syntyy

muodonmuutos

kohtisuoraan
perusainetta

valurakennetta

vastaan

hitsiin
Puutteellinen

Tyssäysmatka

Taipumus jäähtyä,

Katkonainen

Pinnat eivät

Syntyy

Tyssäys

jolloin pinnat eivät

leimutus, mikä

plastisoidu

pituussuuntaisia

epäonnistuu,

ole tarpeeksi

estää riittävän

tarpeeksi, jolloin

halkeamia pitkin

jolloin sulaa

plastiset riittävään

lämpötilan

tyssäys ei onnistu

hitsialuetta, hitsiin

metallia ja oksideja

tyssäytymiseen

saavuttamisen

kunnolla ja

jääneiden

jää liitokseen

liitospinnoille

tyssäyksessä

epäpuhtauksien ja

-> ontelot

tyssäyksen

muodostuu

onteloiden

onnistumiseksi

halkeamia

vaikutuksesta

Suurimpia ongelmia leimuhitsausliitoksessa ovat liitokseen loukkuun jääneet oksidit,
hiilen suotautumiseen yhteydessä olevat ”flat spotit”, klämppien ja epäpuhtauksien
aiheuttamat paikallisesti ylikuumentuneet alueet, puutteellisesta tyssäyksestä tai
liiallisesta leimutusjännitteestä syntyvät ontelot, liitettävän metallin ominaisuuksista
johtuvat kuumahalkeamat, sekä huonosti asemoitujen kappaleiden tai epätasaisten
liitospintojen aiheuttamat ongelmat tyssäytymiseen ja purseen muodostumiseen. Edellä
mainittuja hitsausvirheitä voi syntyä, jos olosuhteet tai hitsausparametrit ovat huonot,
mutta tavallisesti leimuhitsauksella kuitenkin saavutetaan poikkeuksetta laadukas hitsi.
[4, s. 594]

Vaikka leimutuksessa liitospinnoille muodostuu sulaa metallia, poistuu se kuitenkin
tyssäyksessä jättäen pinnat homogeeniseen tilaan, jolloin liitoksen lopullinen
mikrorakenne ei muistuta niinkään valumetallia vaan taetta. Liitokseen voi jäädä
kuitenkin pieniä määriä sulaa metallia, joka jähmettyessään muodostaa valumaisen
rakenteen ja dentriittien kasvun seurauksena huokosia, ja näin paikallisesti huonommat
mekaaniset ominaisuudet liitoksessa. [3, s. 579–580; 17, s. 231]
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3.3.2 Jännite ja virta

Parhaan mahdollisen liitoksen aikaansaamiseksi olisi leimuhitsattaessa käytettävä
mahdollisimman alhaista jännitteen arvoa, jolla on mahdollista ylläpitää leimutusta. Mitä
suurempaa jännitettä käytetään, sitä epätasaisemmat leimutettavista liitospinnoista tulee,
kun valokaari syttyy leimutettavien pintojen ollessa vielä liian kaukana toisistaan (kuva
11). Kuten myös taulukosta 1 nähdään, liian pieni jännite taas aiheuttaa liitettävien
pintojen jäähtymistä eli toisin sanoen aiheuttaa pintojen riittämättömän kuumenemisen.

Kuva 11. Jännitteen vaikutus leimutettaviin pintoihin. [12, s.27.4]

Leimutusjännite ei todistetusti vaikuta liitettävien pintojen lämpötilajakautumaan. [13, s.
110-s] Normaali toisiopuolen jännitealue leimutettaessa on noin 2 - 16 V, joka on
pienempi kuin ilmakehän kaasujen ionisoitumisjännite, ja paljon pienempi kuin jännite,
mikä tarvitaan sytyttämään valokaari leimutettavien pintojen välille. Virran kulku
leimutuksen aikana tapahtuu aina alustan liikkeen avulla toteutetusta metallien
kontaktista liitettävien pintojen korkeiden kohtien ja erittäin pienien ulkonemien välillä
vastakkaisissa liitospinnoissa. Kun kontakti syntyy, oikosulkuvirta nousee huimasti
aiheuttaen kontaktikohdan vastuslämpenemisen (I 2R), joka on osatekijä myös liitettävien
pintojen kuumenemiseen. Pääasiassa pinnat sulavat kuitenkin valokaaren vaikutuksesta.
Pallomaiset sulapisarat roiskuvat rajusti pintojen alueilta virran kulun aiheuttamien
magneettisien voimien vaikutuksesta, katkaisten näin samalla virran reitin. Sulan
”räjähdettyä”pois pinnoilta seuraa lyhyt aika, jonka aikana esiintyy valokaaren
muodostuminen. Alhainen jännityksen arvo ei kuitenkaan jaksa ylläpitää valokaarta,
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vaikka tutkimusten mukaan valokaari pystytään ylläpitämään jopa 2,5 –3 V jännitteellä.
Kun kappaleet viedään kontaktin jälkeen erilleen, valokaari jaksaa kuitenkin palaa virran
muutosta vastustavan induktanssin ansiosta. Induktanssi vastustaa virran muutosta, eli
tässä tapauksessa pyrkii jatkamaan virran kulkua, josta taas seuraa jännitteen huima
nousu ja valokaaren palaminen. [13, s. 110-s; 8; 3, s.559]

Virta kulkee piirissä sinimuotoista polkua. Vaihtovirta aiheuttaa leimutettaessa
napaisuuden vaihtelun kappaleiden välissä, jolloin molemmat liitettävät pinnat
kuumenevat yhtäläisesti. Virran paikalliset kontaktit ja niitä seuraava valokaari pintojen
välillä aiheuttavat alueen kuumenemisen hehkuvaksi, sekä pisaran muodostumisen ja sen
räjähdysmäisen poistumisen pinnalta. Nämä oikosulut ja kaaren palaminen tapahtuvat
paikallisina joka puolella pintaa, kunnes koko pinta on sulassa tilassa. Kaaren palamisen
aikana jännitteen nousu ja virran pyrkimys pysyä muuttumattomana aiheuttavat pintojen
kuumenemisen sulaan tilaan. [8; 12, s. 27.4; 13, s. 559]

Useissa leimuhitsausprosesseissa käytetään leimutusvirran lisäksi myös tyssäysvirtaa,
jolla varmistetaan pintojen plastisuus tyssäyksen tapahtuessa ja tätä kautta kaikkien
epäpuhtauksien pursottuminen pois liitospinnoilta. Tällöin virta kytketään pois vasta
tyssäyksen ollessa jo käynnissä ja vältetään näin esimerkiksi tyssäyksen toteuttavien
hydraulikomponenttien toiminnan viiveen aikana tapahtuva jähmettyminen leimutetuilla
pinnoilla. Yleensä virta ja jännite leimuhitsaussysteemissä on kytketty toisiinsa niin, että
hitsausenergian säätäminen tapahtuu jännitettä säätämällä. Yleensä korkea jännitteen
arvo tarkoittaa myös korkeaa virran arvoa, ja pienellä jännitteen arvolla hitsattaessa
säätyy virtakin pienemmäksi. [8; 12, s. 27.5]

3.3.3 Lämpötilajakauma ja leimutusaika

Tasaiseen lämpötilajakauman saavuttamiseen vaikuttaa erittäin paljon leimutettaessa
pinnoilta pois roiskuvan materiaalimäärän ja lämpötilan määräävä liikkuvan alustan
liikemäärä ajan funktiona eli toisin sanoen mikä leimutusmalli on käytössä. Tasainen
lämpötilajakauma saavutetaan, kun leimutettavien pintojen keskimääräinen lämpötila on
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sama kuin materiaalin sulamispiste. Alustan vakiokiihtyvyydellä eli ns. parabolisella
leimutusmallilla saavutetaan parhaiten tasainen lämpötilajakauma pienimmällä
materiaalihukalla, kun taas lineaarisella leimutusmallilla saavutetaan tasaisin
lämpötilajakauma liitosalueelle, mutta materiaalihukka on tällöin suurempi. [13, s.109-s]
Lineaarinen leimutusmalli, jossa liikkuva alusta liikkuu vakionopeudella, on tällä hetkellä
Ovako Wire Oy Ab:llä käytössä. Lämpötilajakauma liitospinnoilla on parametri, mihin
kaikilla muilla hitsausparametreilla pyritään vaikuttamaan ja sama lämpötilajakauma on
mahdollista saavuttaa erilaisilla parametri yhdistelmillä. Tärkeää on, että liitettävät
kappaleet ovat poikkipinnaltaan ja kontaktipinnaltaan samanlaiset. Lisäksi liitettävien
kappaleiden lämpötilat hitsauksen alkaessa tulisi olla samat.

Leimutusaika on kokonaisaika, joka kuluu leimutustapahtumaan. EBROS-systeemissä
leimutusaika on jaettu viiteen jaksoon, joiden kunkin kestoa voidaan varioida. Liian
lyhyellä leimutusajalla pinnat eivät sula tarpeeksi vähäisen lämmöntuonnin vuoksi, jonka
seurauksena tyssäys ei onnistu kunnolla. Liian pitkän leimutusajan seurauksena tyssäys
myös vaikeutuu, kun sopivan tyssäysvoiman käyttäminen hankaloituu puristettaessa
suurta sulamäärää pois liitoksesta. [12, s. 27.5] Kuten aikaisemmin mainittiin, on sama
lämpötilajakauma mahdollista saavuttaa erilaisilla hitsausparametrien yhdistelmillä,
jolloin leimutusaika on vain yksi osatekijä. Riippuen hitsattavasta materiaalista ja ajasta,
joilla sopiva lämpötilajakauma tietyllä hitsausenergian määrällä saavutetaan, voidaan
kullekin materiaalille määritellä sopiva leimutusaika.

3.3.4 Tyssäys

Tyssäys tapahtuu välittömästi, kun vakaa lämpötilajakauma pinnoille on saavutettu.
Tyssäysvoimalla on kaksi tehtävää; tuottaa tarpeeksi voimakas tyssäys, jotta plastiset
pinnat liittyvät toisiinsa sekä puristaa kuona ja hapettuneet materiaalit sekä ylimääräinen
sula liitospinnoilta pois. Tyssäysvoiman pitäisi pursottaa sula metalli pois pinnoilta niin,
että hitsi muodostuu vain pintojen plastisista kerroksista. Tyssäyksen aiheuttama
puristusjännitys on suurin liitettävien poikkipinta-alojen keskiosassa ja pienenee reunoille
päin. Jotta kaikki epäpuhtaudet tulevat poistuneeksi liitoksesta, täytyy tyssäysvoiman olla
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riittävän suuri puristaakseen kaiken ylimääräisen materiaalin pois pintojen keskiosista
lähtien ja muodostaa purse huomattavasti yli alkuperäisen poikkipinta-alan. Jos
liitoksesta löytyy tutkimuksissa huokoisia tai muita virheitä, ei tyssäys jostain syystä ole
onnistunut kunnolla. Tyssäytyminen on riippuvainen pintojen lämpötilajakaumasta, ja jos
pinnat eivät ole leimutusenergian ja ajan vaikutuksesta tasaisen sulat tai sopivan sulassa
tilassa, ei kelvollista tyssäystä saada aikaan ja näin ollen lopputulos on laadultaan huono
hitsi. [12, s. 27.5]

3.4 Purseenpoisto

Tyssäyksessä syntyvä purse (kuva 12) on syytä poistaa, kun kyseessä on liitos, joka
valssataan langaksi. Purseenpoisto voidaan tehdä erilaisilla prosesseilla. Tyypillisesti
purseenpoisto tehdään kuitenkin automaattisilla leikkaavilla terillä, jotka poistavat
purseen teelmän jokaiselta sivulta. [12, s. 27.11] Purse sisältää muun muassa
hehkuhilsettä, joka valssilankaan päästessään aiheuttaa laatuongelmia. [14, s. 6]

Kuva 12. Purseellinen liitos.
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4

KYLMÄTYSSÄYSTERÄKSET

Ovako Wire Oy Ab valmistaa kylmätyssäysteräksestä valssilankaa, jonka pääasiallisia
käyttäjiä ovat kylmätyssättyjä tai –pursotettuja tuotteita valmistavat asiakkaat.
Kylmätyssäämällä valmistetaan pääasiassa ruuveja, muttereita ja muita kiinnittimiä.
Kylmätyssäysteräkset, kuten muutkin Ovako Wire Oy Ab:n käyttämät teräsmateriaalit,
valmistetaan Ovakon Koverharin terästehtaalla. Kylmätyssättävät teräkset ovat yleensä
niukkaseosteisia rakenneteräksiä ja ne on jaettu erilaisiin luokkiin alla olevan jaottelun
mukaisesti niiden käyttötarkoituksen perusteella. [15, s.12]

4.1

-

Alumiinilla tiivistetyt seostamattomat teräkset

-

Booriteräkset

-

Niukkaseosteiset kylmätyssäysteräkset

Kylmätyssättävät booriteräkset

Teräksistä parhaiten kylmätyssättäväksi soveltuvia ovat teräkset, joiden hiilipitoisuus on
korkeintaan 0,20 %. Myös korkeamman hiilipitoisuuden omaavat teräkset voidaan
kylmätyssätä, mutta hiili- ja mangaanipitoisuuden kasvaessa myös materiaalin
muodonmuutoskyky heikkenee kylmämuokkauksessa. Teräksen mikrorakenteella on
myös tärkeä osa kylmätyssäystä ajatellessa, jolloin esimerkiksi kontrolloidulla
jäähdytyksellä on merkitystä langan kuumavalssauksessa. Monet teräslangat kuitenkin
pehmeäksihehkutetaan ennen käyttöä [16, s. 291]

Tämän työn yhteydessä käsiteltiin kylmätyssäysteräksiin kuuluvaa nuorrutettavaa
booriterästä CH 21 B Mn 2 (EN 10263: 20MnB4). [15, s. 13] Booria käytetään teräksen
seosaineena sen karkenevuutta lisäävän ominaisuuden vuoksi. Esimerkiksi 0,003 %
booria vastaa 1 %:n mangaani- tai kromiseostusta. Karkenevuus lisääntyy niukkahiilisillä
teräksillä (0,1–0,2% C) noin kolminkertaiseksi seostamalla booria 0,001–0,004 %.
Boorin vaikutus karkenevuuteen riippuu myös hiilen määrästä; boorin teho on suurin, kun
hiilipitoisuus on pienin. Boori vaikuttaa kylmätyssäysteräksen ominaisuuksiin vain

20

karkaistuna. Karkaisemattomassa tilassa oleva booriteräs on verrattavissa S355lujuusluokan teräksiin, ja näin ollen booriteräkset sopivat hyvin esimerkiksi
kylmämuokattaviksi. Booria voi olla teräksessä myös yhdisteinä, kuten oksideina tai
karbonitrideinä, jotka eivät vaikuta karkenevuuteen ja ovat näin ollen yleensä
epäpuhtauksia. [17, s. 503; 19; 20]

Boorin lisäksi myös muut seosaineet vaikuttavat teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin.
Mangaani, fosfori, kromi ja pii liukenevat hyvin ferriittiin ja vaikuttavat kasvattavasti sen
lujuuteen pieninäkin pitoisuuksina, kun taas boori ei lujita ferriittiä. Seostamisella on
kontrolloidun kuumavalssauksen ohella pieni, mutta huomioon otettava vaikutus teräksen
mekaanisiin ominaisuuksiin. [17, s.143, 269–270, 312]

4.2

Hitsattavuus

Boorin tehokkaasti karkenevuutta lisäävän vaikutuksen ansiosta booriterästen
hiilipitoisuus ja muiden seosaineiden pitoisuudet voidaan pitää alhaisina verrattuna
muihin karkaistaviin teräksiin, joten niihin verrattuna on booriterästen hitsattavuus hyvä.
Lisäksi booriseostus ei alenna martensiitin muodostumisen alkamislämpötilaa (Ms), kuten
riittävä määrä esimerkiksi hiiltä, mangaania ja kromia tekevät. Hitsaus voidaan suorittaa
karkaisemattomalle tai karkaistulle booriteräkselle. [17, s.290; 18, s.13]

EBROS-leimuhitsausyksikössä hitsaus tehdään austeniittialueella oleville teelmille,
joiden lämpötila on noin 1000 °C. [7] Kuumaa teelmää hitsattaessa ei hitsattavuutta voida
täysin arvioida perinteisiä hitsattavuuden arviointikaavoja käyttäen. Perinteisiä ”mustien”
terästen hitsattavuuden arviointikaavoja ovat esimerkiksi hiiliekvivalenttikaavat CEV ja
Pcm, joilla voidaan arvioida materiaalin kylmähalkeilualttiutta ja hitsauksen
työlämpötilan korottamistarvetta. Hitsattavat teelmät pysyvät hitsauksen ajan ja vielä
pitkään valssauslinjassa austeniittisessa tilassa, jolloin liitos on hitsauksesta
jäähtyneenäkin pitkään austeniittinen sen edetessä valssauslinjassa. Liitoksen pitkä ja
kontrolloitu jäähtyminen takaa, että liitos jähmettyy lopulta ferriittis-perliittiseen
muotoon.
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Materiaalin kuumahalkeilualttius on syytä ottaa huomioon leimuhitsatussakin liitoksessa.
Kuumahalkeamat syntyvät n. 1200 °C lämpötilassa jähmettyneistä suotaumista. Jos
leimutusvaiheessa kaikki epäpuhtaudet eivät poistu liitospinnoilta, on mahdollista, että
viimeisenä jähmettyvään sulaan rikastuu epäpuhtauksia. Halkeamat muodostuvat
varsinkin matalissa lämpötiloissa sulavien sulfidien vaikutuksesta. Näin ollen materiaalin
Mn/S-suhde ja riittävän leimutuksen varmistaminen on otettava huomioon hitsausta
suunniteltaessa. Rikki muodostaa muiden aineiden kanssa sulfideja, jonka vuoksi
rikkipitoisuus pitäisi pyrkiä pitämään alhaisena ja estää sulfidien muodostuminen
seostamalla teräkseen rikkiä sitovaa mangaania. Mn/S-suhteen pitää olla suurempi kuin
20, jotta vältytään kuumahalkeamilta. Tässä työssä koehitsattujen 20MnB4 -terästen
Mn/S-suhde on yli 100, joten kuumahalkeilua edistäviä sulfideja ei pääse muodostumaan
riskiksi asti normaaleissa olosuhteissa. Kuumahalkeilualttiutta voidaan arvioida myös
jauhekaarihitsaukseen kehitellyllä UCS-kaavalla (Unit of Crack Susceptibility), joka
sopii hitsattavuuden arviointiin myös muita hitsausprosesseja käytettäessä. UCS perustuu
hitsiaineen seosainepitoisuuksiin. UCS-arvon ollessa alle 10, kuumahalkeamavaara on
pieni, ja jos arvot ovat yli 30, vaara on suuri. Toinen kuumahalkeilualttiutta kuvaava
kaava on HCS (Hot Cracking Susceptibility), jossa myös huomioidaan seosaineiden
vaikutus.[18, s.16, 44; 21, s.114–116] UCS-arvo voidaan laskea kaavasta 1, jonka
perusteella koehitsattavalle teräkselle saadaan UCS-arvoksi yli 44, joka taas osoittaa, että
riski kuumahalkeamien syntyyn on, varsinkin, jos leimutus tai tyssäys ei täydellisesti
onnistu ja liitospinnoille jää epäpuhtauksia ja ylimääräistä sulaa materiaalia. Toisaalta
kyseisen teräksen pii-pitoisuus on huomattavasti pienempi, kuin UCS-kaavan
sovellutuspitoisuudet, joten se voi suunnata arvoa valheellisesti korkeammaksi. HCSarvo on mahdollista laskea kaavasta 2. Tutkitun kylmätyssäysteräksen HCS-arvoksi
saatiin n. 1,5 ja arvon ollessa alle 4, on halkeamariski pieni.

UCS = 230C + 190 S + 75P + 45 Nb − 12,3Si − 5,4Mn − 1 .

HCS =

Si Ni
+
)
25 100 .
3Mn + Cr + Mo + V

(1)

1000C ( S + P +

(2)
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Kuuman teelmän leimuhitsattavuuden arvioinnissa teelmän seosaineilla on osittain
vaikutusta leimutuksen aikana tapahtuvaan aineiden järjestäytymiseen. Käytännössä on
huomattu, että joidenkin teräslajien hitsaus samoilla hitsausarvoilla onnistuu paremmin
kuin toisten. Eri seosaineilla on erilaiset sulamis- ja kiehumispisteet, mikä varmasti
vaikuttaa, miten ja mitkä aineet höyrystyvät tai roiskuvat pinnoilta ensimmäiseksi pois
leimutuksessa. Eri seosainepitoisuuksilla edellä mainitut ominaisuudet vaikuttavat
varmasti liitettävien pintojen sulamiseen eritavoin erilaisilla hitsausenergian arvoilla.

Kaiken kaikkiaan kylmätyssäysterästen liittäminen leimuhitsaamalla ei ole tuottanut
ongelmia. [9] Erilaiset halkeamat ja hitsausvirheet ovat vältettävissä oikeiden
hitsausparametrien käytöllä. Hiilipitoisuuden ja vähäisen seostuksen ansiosta
kylmätyssäysterästen -ryhmä on kaikkiaan hyvin hitsattavaa. Lisäksi, kun kyseessä on
kuuman teräksen austeniittialueella tapahtuva hitsaus, ei oikeilla hitsausparametreilla
suoritetussa hitsauksessa pitäisi olla ongelmia.

Yleensä kaikki materiaalit, jotka ovat kuumataottavissa, ovat soveltuvia myös
leimuhitsattavaksi. Suurin tekijä edellisen lisäksi on hitsattavan kappaleen poikkipintaala; isommat alat ovat huonommin hitsattavissa kuin pienet. Leimuhitsattavuutta voidaan
arvioida leimuhitsattavuuskertoimella, joka lasketaan jakamalla hitsattavan poikkipintaalan piiri sen pinta-alalla. Leimuhitsattavuuskerroin kuvaa poikkipinnan soveltuvuutta
leimuhitsattavaksi; kuinka pitkän matkan sula metalli joutuu pursuamaan tyssäyksessä
ulos liitospinnoilta. Suuri leimuhitsattavuuskertoimen arvo kertoo hitsattavuuden olevan
hyvä, jolloin sulalla metallilla on suhteellisen lyhyt matka pursottua pois liitospintojen
keskiosista tyssäyksessä. Pieni kerroin taas kuvaa leimuhitsattavuuden olevan hankalaa.
[3, s.573–574] Taalintehtaalla leimuhitsattavat teelmät ovat esivalssauksen jälkeen n. 110
x 110 mm kokoisia, jolloin niiden hitsattavuus leimuhitsauskertoimen perusteella on
huono. Toisaalta, jos vertaillaan pinta-aloiltaan samankokoista neliöprofiilia ja
pyörötankoa, havaitaan, että leimuhitsattavuuskertoimen perusteella neliöprofiili on
paremmin hitsattavissa kuin pyörötanko. Tämä taas äkkiseltään vaikuttaa oudolta, koska
voisi kuvitella, että pyörötangossa on sulalla neliöprofiiliin verrattuna helpompi pursottua
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tyssäyksessä joka suuntaan sama matka profiilin keskiosista, varsinkin kun pyöröprofiilin
pinta-alan piiri on saman pinta-alan omaavaa neliöprofiilia pienempi.
Leimuhitsattavuuskerroin ei ehkä ole totuudenmukaisin tekijä leimuhitsattavuutta
arvioitaessa kuumien teelmien osalta tai erilaisten profiilien välillä, varsinkin, kun
käytäntö osoittaa, että esimerkiksi Taalintehtaalla leimuhitsaamalla saadaan kertoimen
perusteella huonosti hitsattavasta teelmäkoosta erinomaisia hitsejä.

5

HITSAUSKOKEET JA AINEENKOETUS

Hitsauskokeet tehtiin saman kylmätyssäysteräslaadun kahdelle eri sulatukselle. Terästen
kemialliset koostumukset nähdään taulukosta 2.

Taulukko 2. Hitsattavan materiaalin kemiallinen koostumus. [15, s.13]
koeaihio

C
min. max

Si
min. max

Mn
min. max

P
max

S
max

Cr
min. max

Al
min. max

B, ppm
min.max

BE-BH

0.19-0.23

0.10

0.90-1.10

0.015

0.015

0.10

0.0200.050

20-50

Koeaihiot hitsattiin niin, että pystyttiin tutkimaan uusien ja vanhojen hitsausklämppien
vaikutusta syntyvään liitokseen. Lisäksi vertailtiin eri sulatuksia keskenään
perusmateriaalin osalta. Aineenkoetuskokeiden avulla pyrittiin myös paikallistamaan
hitsin sijainti n. 30 mm halkaisijaan valssatusta terästeelmästä. Aineenkoetuskokeet
leimuhitsatuille liitoksille tehtiin osittain soveltaen hitsausliitoksen
menetelmäkoestandardin SFS-EN ISO 15614-1 rikkovia aineenkoetuskokeita.

Koeaihiot BE ja BH katkaistiin linjassa hitsauksen ja purseenpoiston jälkeen noin 90 mm
halkaisijaan valssattuina (kuvat 13 ja 14). Koeaihiot BF ja BG, joista vain toinen sisälsi
mahdollisesti hitsin, ovat samasta liitoksesta valssattuja (kuva 15). Koeaihiot BF ja BG
valssattiin linjassa noin 30 mm halkaisijaan ennen katkaisua. Hitsin epäiltiin olevan
koeaihiossa BF.
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Kuva 13. Koeaihio BE. Hitsi keskellä.

Kuva 14. Koeaihio BH. Hitsi vasemmassa reunassa.

Kuva 15. Koeaihio BF ylhäällä, ja BG alhaalla.
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Koeaihiot BE ja BH pilkottiin koesauvoiksi kuvan 16 esittämällä tavalla. Se, miten päin
teelmä on ollut hitsauksessa, on mahdotonta selvittää tässä vaiheessa, joten koesauvat on
voitu irrottaa missä suunnassa tahansa hitsausasentoon nähden. Molemmista koeaihioista
BE ja BH koesauvat irrotettiin kuitenkin samansuuntaisesti valssausjälkien perusteella.
Kummastakin aihiosta tehtiin neljä vetokoesauvaa ja kolme taivutuskoesauvaa. Lisäksi
tehtiin hieet kovuusmittauksia varten, sekä yhdet varakoesauvat molemmista aihioista.
Koeaihiot BF ja BG sahattiin koekappaleisiin kuvan 17 esittämällä tavalla niin, että
molemmista tehtiin vähintään yhdet taivutuskoesauvat ja yksi poikkipinta-alaa ja yksi
pituussuuntaa kuvaava hie. Koeaihiossa BH (kuva 14) hitsi sijaitsi aihion vasemmassa
reunassa, jonka vuoksi valmistettuja taivutus- ja vetokoesauvoja täytyi pidentää niin, että
hitsi saatiin koesauvan keskelle. Pidennys tehtiin niin, että koesauvojen oikeanpuolisista
päistä leikattiin ylimääräinen 90 mm pituinen pätkä pois ja hitsattiin se koesauvan
vasempaan päähän (kuva 18) niin, ettei hitsauksen lämmöntuonti kuitenkaan vaikuttanut
leimuhitsiin asti.

Kuva 16. Koeaihioiden BE ja BH sahaus ”laudoiksi”.
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Kuva 17. Koeaihioiden BF ja BG merkintä ja koesauvojen paikat.

Kuva 18. Koeaihion BH koesauvojen jatkos.

5.1

Vetokokeet

Vetokokeet tehtiin neljälle vetokoesauvalle molemmista koekappaleista BE ja BH.
Kaikki vetokoesauvat murtuivat 45° kulmassa perusaineesta. Yksikään koesauvoista ei
murtunut hitsausliitoksen kohdalta vetokokeita suoritettaessa. Vetokokeen alkuvaiheessa
koesauvat alkoivat myötää hitsin kohdalta, mutta voiman kasvaessa hitsi lujittui
vetojännityksen aiheuttamien jännitysten seurauksena ja näin ollen perusmateriaali
murtui herkemmin kuin hitsi. Myötörajat kaikilla kappaleilla ovat hyvin yhtenevät, tosin
kahdelle koekappaleelle myötövoimaa ei saatu mitattua mittausanturin luistamisen vuoksi
ja kappaleen BH151 myötövoiman mittaus todennäköisesti myös epäonnistui sen suuren
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arvon perusteella. Myös murtolujuudet vastaavat toisiaan kaikilla vetokoesauvoilla.
Venymät ja murtovenymän arvot ovat myös hyvin samansuuntaisia. Vetokokeiden
tulokset on esitetty taulukossa 3. Vetokokeiden perusteella hitsausliitos kummassassakin
koeaihiossa BE ja BH on hyvä. Kuvassa 19 on esitetty vetokoesauva ja siinä osoitettu
hitsin paikka. Kaikki vetokoesauvat murtuivat lähes samasta kohdasta perusaineesta.

Taulukko 3. Vetokokeiden tulokset.
Myötöraja

Murtolujuus

Murtovenymä

Venymä

N/mm2

N/mm2

%

mm

BE131

296

496

22

18

Perusaine

BE132

306

494

24

19

Perusaine

BE151

-

497

26

21

Perusaine

BE152

303

494

25

20

Perusaine

BH131

297

494

21

17

Perusaine

BH132

351

508

20

16

Perusaine

BH151

413

494

22

18

Perusaine

BH152

-

505

24

19

Perusaine

Koesauva

Murtuman sijainti

Kuva 19. Vetokoesauva. Murtuma syntynyt perusaineeseen.
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5.2

Taivutuskokeet

Kaikki taivutuskoesauvat olivat ainepaksuudeltaan 8 mm. Taivutintelan halkaisijana
käytettiin 30 mm, mikä on hiukan pienempi, kuin mitä standardi määrää
aineenpaksuudelle 8 mm. Taivutintelojen väli oli 50 mm. Taivutuskokeet tehtiin kaikille
koekappaleille BE-BH. Kahta taivutuskoesauvaa lukuun ottamatta kaikki koekappaleet
taivutettiin koelaitteiston kapasiteetin mukaiseen maksimikulmaan. Taulukossa 6 on
esitetty taivutuskokeissa saadut tulokset.

Taulukko 6. Taivutuskoesauvat ja taivutustulokset.
BE12

BE14

BE16

BH11

BH12

BH14

BH16

BF3

BG3

Taivutuskulma

150

150

150

60

50

150

150

150

150

Repeämät
Perusaine/Hitsi

-/-

kyllä/-

-/-

-/kyllä

-/kyllä

-/-

kyllä/kyllä

-/-

-/-

Repeämät
hitsin
suuntaisesti
Taivutuskoe
keskeytettiin

Pitkä
repeämä
hitsin
suuntaisesti.
Taivutus
koe
keskeytettiin

Materiaalin
poikkeava
käyttäytyminen
taivutuksessa

Repeämä
hitsin
suuntaisesti
sekä
pituussuuntainen
repeämä
perusaineessa

Ei mitään
epänormaalia

Ei mitään
epänormaalia

Koekappale

Muuta
Hyvin
pieni
"reikä"
hitsissä,
sekä
samalla
alueella
materiaalin
poikkeava
käyttäytyminen
taivutuksessa
Klämpit

"reikä"
perusaineessa
muutosvyöhykkeellä

Ei
repeämiä
tai muita
muutoksia

Suurimmat repeämät BH11, BH12 sekä materiaalin
epänormaali käyttäytyminen taivutuksessa koesauvoissa
BH14 ja BH16 sijaitsevat samalla kohdalla.

Vanhat klämpit

Uudet klämpit

Vanhat klämpit

Paksujen koeaihioiden BE ja BH taivutuskoesauvoissa havaittiin virheitä, mutta ohuista
tangoista valmistettujen taivutuskoesauvojen BF3 ja BG3 taivutuskokeissa ei paljastunut
virheitä, edes hitsiä ei saatu näkyviin. Toisaalta hitsi on valssautunut 30 mm
halkaisijaltaan olevassa tangossa jo arviolta puolen metrin matkalle, jolloin sen
paikallistaminen on odotetusti hankalaa. Koeaihion BE kaikki taivutuskoesauvat
läpäisivät taivutuskokeet, mutta liitoksista paljastui silti epänormaalia materiaalin
käyttäytymistä kappaleessa BE12, sekä repeämä perusaineessa koekappaleessa BE14.

29

Koesauvassa BE16 ei taivutuksessa havaittu vikoja. Kuvassa 20 on esitetty
taivutuskoesauvojen BE12, BE14 ja BE16 taivutuspinnat ja merkitty taivutuksessa
paljastuneet virheet.

Kuva 20. Taivutuskoesauvat BE12, BE14 ja BE16. Taivutuskoesauvassa BE12
havaittiin taivutuksessa hyvin pieni reikä hitsissä, sekä materiaalin poikkeavaa
käyttäytymistä taivutuksessa. Koesauvaan BE14 taivutuksessa syntyi repeämä
perusaineeseen. Koesauvan BE16 taivutuskokeessa ei paljastunut virheitä.
Valssaussuunta on merkitty nuolella kunkin hitsin kohdalle kuvan viereen.

Koeaihiosta BH valmistetuissa taivutuskoesauvoissa havaittiin poikkeuksetta virheitä
hitsissä. Repeämien lisäksi havaittiin myös materiaalin käyttäytyneen paikoin eritavoin
taivutuksessa. Kolmen perustaivutuskoesauvan lisäksi taivutettiin myös ylimääräinen
koesauva BH11, jossa myös havaittiin repeämiä jo taivutuksen alkuvaiheessa. Kuvassa
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21 esitettyjen taivutuskoesauvojen BH taivutuspinnoilta nähdään, kuinka suurimmat
repeämät sekä materiaalin muusta liitoksesta poikkeava myötäminen taivutuksessa ovat
samassa paikassa koko aihion paksuudelta. Vikojen sijainnilla on myös yhteys hieestä
löytyneisiin poikkeamiin. Kuvassa 21 esitetyt taivutuspinnat on taivutettu eri puolille
koekappaleita, jolloin kuvissa virheiden paikat eivät ole kohdakkain.

Kuva 21. Taivutuskoesauvat BH11, BH12, BH14 ja BH16. Kuvassa nuolet osoittavat
vikojen sijainnin osuvan samoihin kohtiin koesauvoja. Koesauvoissa BH11 ja BH12
havaittiin suuret repeämät jo taivutuksen alkuvaiheessa. Myös koesauvoihin BH14 ja
BH16 syntyi repeämiä. Materiaalin poikkeava myötäminen hitsin ”ympärillä”virhe
kohdissa havaittiin koesauvoissa BH14 ja BH16. Valssaussuunta on merkitty kunkin
hitsin kohdalle nuolilla kuvan viereen.
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Taivutuskoesauva BH12 pilkottiin osiin repeämän kohdalta niin, että pystyttiin tutkimaan
repeämän poikkileikkausta ja murtopintaa. Hieestä BH12_1 (kuva 22) saatiin repeämän
poikkileikkaus, josta nähdään, miten liitoksen sisällä oleva sulkeuma on taivutettaessa
repeytynyt. Hie -kuvan sulkeuman keskus osuu samaan kohtaan kuin murtopinnalta
BH12_2 (kuva 22) saatu mangaanihuippu SEM –analyysissä (liite 1). Murtopinnan
mangaanihuipussa on n. 7 % mangaania.

Kuva 22. Taivutussauvan BH12 repeämä. a) Hie BH10, jossa tumma rengas hitsin
kohdalla. b) taivutussauva BH12, jossa repeämä samassa kohtaa hieen BH10 tumman
alueen kanssa. c) Taivutussauvasta BH12 irrotettu ja aukimurrettu murtopinta BH12_2,
josta tehtiin SEM-analyysi kuvassa ympyröidyiltä alueilta. d) & e) Taivutussauvasta
BH12 valmistettu hie ja mikrokuva taivutusrepeämän aiheuttaneesta sulkeumasta.
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5.3

Kovuuskokeet

Kovuuskokeet tehtiin liitoksien BE ja BH koeaihioille. Kovuudet mitattiin hitsin yli 19
pisteestä (kuva 23). Koekappaleella BH10 kovuudet mitattiin neljästä ja koekappaleella
BE10 viidestä kohtaa hitsin pituudelta (kuvat 24 ja 25).

Kuva 23. Hieen BH10 kovuusmittauspisteet ja hieen irrotuskohta ehjästä koeaihiosta.

Kovuusarvot vaihtelevat hieman erikohdissa hitsiä, kuvien 24 ja 25 osoittamalla tavalla.
Kaikkiaan kovuusarvot ovat samaa suuruusluokkaa, varsinkin reilusti perusaineen
puolella. Muutosvyöhykkeen pienet kovuusvaihtelut erikohdissa hitsiä on normaalia
ottaen huomioon hitsin kaarevan muodon ja kovuusmittauspisteiden eriävän sijainnin.
Toisaalta seosaineiden ja epäpuhtauksien epätasainen sijoittuminen liitospinnoille voi
aiheuttaa paikallisia kovuuseroja. Poikkeuksen tasaisiin kovuusarvoihin tekee
koekappaleen BH10 kovuusmittausrivi kuvassa 23 nähtävän hitsiä ympäröivän
tummemman alueen kohdalla. Kuvassa 24 nähdään mittausrivin ”keski 1”kovuushuiput,
jotka osuvat juuri tummille alueille. Tumma alue on samassa kohdassa kuin
taivutussauvojen pitkät repeämät ja muutokset materiaalin taivutuskäyttäytymisessä.
Tältä alueelta löytyi myös mm. korkeampia mangaanipitoisuuksia murtopintojen SEManalyysissä.
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BH10
200
180
160
Kovuus [HV5]

140
reuna 1

120

keski 1

100

keski 2

80

reuna 2

60
40
20
0
4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5

Etäisyys hitsistä [mm]

Kuva 24. Hieen BH10 kovuusmittaustulokset. Reuna 1 on mitattu kuvan 23 vasemmasta
reunasta. Kovuushuiput kuvassa noin 1,5 mm päässä hitsin keskilinjasta.

BE10
180
160

Kovuus [HV5]

140
120

reuna 1

100

keski 1
keski 2

80

keski 3
reuna 2

60
40
20
0
4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

-4,5

Etäisyys hitsistä [mm]

Kuva 25. Hieen BE10 kovuusmittaustulokset.
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Kaikkiaan kovuusmittaukset osoittavat, että koeaihioiden hitsi on perusainetta
pehmeämpää. Hitsi erottuu perusmateriaalista tietyllä syövytteellä vaaleampana, jonka
vuoksi se on saanut nimen ”white line”. ”White line”on alue, joka on laimentunut
seosaineista ja epäpuhtauksista. [22, s. 10-11] Seosaineista köyhtynyt vyöhyke selittää
kovuuserot hitsin ja perusaineen välillä, mutta kovuuseroihin vaikuttaa varmasti myös
esimerkiksi liitoksen jäähtymismekanismi.

5.4

Mikro- ja makrohietutkimukset

Hieen BE10 mikrorakennetutkimukset eivät paljastaneet vikoja tai epätavallisuuksia
hieen mikrorakenteissa. Hieestä BH10 erotetaan selvästi myös paljaalla silmällä
tummempi rakenne kuvan 26 mukaisesti. Mikrorakenteessa on havaittavissa tummia
sulkeumia, jotka sisältävät todennäköisesti myös perusainetta korkeamman
mangaanipitoisuuden (vrt. murtopinta BH12_2). Myös kovuus sulkeuman kohdalla on
perusainetta suurempi. Hitsilinja on helpommin nähtävissä paljaalla silmällä, kuin
mikroskoopin avulla. Mikrokuvissa voidaan kuitenkin erottaa hitsin hieman perusaineesta
eroava rakenne, joka näyttäisi sisältävän perusainetta enemmän ferriittiä ja vähemmän
perliittiä (kuva 27).
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Kuva 26. Hieen BH10 poikkeava tumma alue hitsissä ja sen mikrorakenne

Kuva 27. Hieen BH10 hitsi kuvan keskellä vaaleampana vyöhykkeenä oikealta
vasemmalle nuolilla osoitettuna.
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Koeaihioista BF ja BG valmistettiin useampia hieitä, joista tehtiin lähinnä
mikrorakennetutkimuksia ja tarvittaessa SEM-analyysi. Kovuuksia koekappaleista ei
mitattu. Alun perin tarkoituksena oli yrittää paikallistaa kappaleista mahdollinen hitsi,
jota ei kuitenkaan pystytty erottamaan rakenteesta edes mikro- tai makrokuvien avulla.
Koekappaleesta BF1 löytyi kuitenkin mielenkiintoisia sulkeumia keskeltä tankoa.
Silmällä nähtävissä olevat reikämäiset sulkeumat hieessä näyttivät jatkuvan läpi aina
hieen BF11 pintaan asti, josta löytyikin mikroskoopilla hieman hieen BF1 sulkeumia
pienempiä sulkeumia. On siis mahdollista, että sulkeumat jatkuivat vaihtelevasti
jatkuvina useita kymmeniä millejä. Kuvassa 28 on esitetty koeaihiosta BF1 löydetyt
sulkeumat ja niistä otetut mikrokuvat. SEM-analyysi (liite 2) paljasti näiden sulkeumien
sisältävän huomattavan määrän happea ja alumiinia ja niiden lisäksi myös magnesiumia
ja kalsiumia. Nämä aineet ovat virheellisissä määrin joutuneet teräkseen jo
valmistusprosessissa. Jos kyseessä olevat aineet muodostavat esimerkiksi hapen kanssa
oksideja, voi valssauksen edetessä huonon muodonmuutoskyvyn omaavat
oksidisulkeumat aiheuttaa lankakatkon. Muissa koeaihiosta BF valmistetuissa hieissä ei
ollut merkkiä sulkeumista tai muista virheistä.

Kuva 28. Hieestä BF1 löytyneiden sulkeumien makro- ja mikrokuvat.
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6

TULOSTEN TARKASTELU

Tulosten tarkastelussa on otettava huomioon, ettei aineenkoetuskokeiden koeaihioiden
jäähtyminen vastaa valssilangan jäähtymistä tuotannossa, jolloin liitoksen ominaisuudet
eivät ole suoraan verrattavissa valssauslinjassa liikkuvan liitoksen ominaisuuksiin.
Toisaalta valmiissa langassa hitsi on valssautuneena metrien matkalla, jolloin
onnistuneen liitoksen vaikutus langan ominaisuuksiin vähäinen.

Koeaihioiden BE, BF ja BG liitoksissa ei tähänastisten tutkimusten perusteella ole
löytynyt virheitä, jotka osoittaisivat hitsauksen epäonnistuneen. Liitettävien päiden
esivalmistelujen epätarkkuus on mahdollisesti syynä pieniin taivutuskokeissa havaittuihin
repeämiin ja muodonmuutoksiin koeaihion BE hitsissä. Kaikkiaan koeaihioiden BE ja
BH liitoksista löydetyt virheet sattuvat tietylle sivulle teelmää. Taivutussauvat 11 ja 12
olivat alttiimpia repeämien syntymiselle taivutuksessa. Vaikuttaisi siltä, että
repeämäalttius pieneni taivutuskoesauvaa 16 kohti mennessä molemmissa koeaihioissa
(kuva 16). Voi olla mahdollista, että vikojen sijoittuminen tietylle liitoksen sivulle johtuu
juuri esivalmisteluista, ja nimenomaan polttoleikkauksesta, mikä mahdollisesti aiheuttaa
tietynlaisen epäedullisen geometrian tälle virhealttiille sivulle. Jos kyseiselle sivulle jää
polttoleikkauksen jäljiltä esimerkiksi laakso, ei laakson kohta hitsauksessa leimutu
kunnolla ja näin ollen voi liitokseen jäädä epäpuhtauksia. Varsinkin, jos hitsausenergia ei
lisäksi ole riittävä.

Taivutuskokeissa koeaihioon BH syntyneet repeämät viittaavat hitsauksen
epäonnistumiseen, joihin esivalmisteluilla on varmasti osansa. Esivalmistelujen vaikutus
hitsiin voi olla pääteltävissä esimerkiksi vikojen sijoittumisella suunnilleen samoihin
kohtiin kappaleissa BE ja BH, mutta hitsauksen epäonnistumisesta koeaihiossa BH
kertoo koesauvoissa havaitut huomattavat virheet liitoksessa.

Koeaihiosta BF löytyneet oksidisulkeumat keskeltä tankoa osoittavat, kuinka teräksen
valmistusprosessissa on kiinnitettävä erityistä huomiota raaka-aineiden puhtauteen ja
prosessin hallintaan. SEM -analyysi paljasti hieestä BF1 löytyneiden sulkeumien (kuva
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28) sisältävän hapen lisäksi alumiinia, kalsiumia ja magnesiumia. Edellä mainitut aineet
muodostavat hapen kanssa oksideja, jotka omaavat korkean sulamispisteen ja ovat kovia
ja muodonmuutoskyvyttömiä. Liitteessä 3 esitetyssä SEM -analyysissä verrattiin kolmea
kohtaa hieestä, puhdasta perusainetta, toisen sulkeuman sisäosaa sekä reunakuonaa
saman sulkeuman reunalta. Perusaineen pitoisuudet ovat normaalit, kun taas sulkeuman
sisäosissa havaitaan suurimmat happi- ja alumiinipitoisuudet. Kuona sulkeuman reunalla
sisältää sulkeuman sisäosaa vähemmän happea ja alumiinia, mutta sisältää paljon
kalsiumia. Sulkeumat näyttivät paikallisesti jatkuvan jopa kymmeniä millimetrejä tangon
sisässä, jolloin niiden läsnäolo jo muodonmuutoskyvyttömyys valssauksen edetessä
voivat aiheuttaa lankakatkon linjassa tai myöhemmin ongelmia asiakkaan valmistamassa
lopputuotteessa. Koeaihiot BE-BG ovat kaikki samasta sulatuksesta, jolloin esimerkiksi
taivutuskoesauvan BE14 taivutuksessa keskelle sauvaa syntynyt repeämä perusaineessa
voi johtua samoista sulkeumista kuin hieessä BF1, jotka myös sijaitsivat keskellä aihiota.
Koeaihio BH on eri sulatuksesta, eikä aineenkoetustutkimuksissa perusaineesta löytynyt
virheitä.

Vetokokeiden tulokset olivat odotettuja jo kovuuskokeissa havaitun hitsin perusainetta
pehmeämmän ominaisuuden vuoksi, jolloin oli odotettavissa, että perusaine murtuu
ennen hitsiä, ellei hitsissä ole suuria vikoja. Taivutuskokeissa repeytyneiden sulkeumien
tyyppi ei olisi ollut paljastettavissa vetokokeilla koemenetelmien erilaisen luonteen
vuoksi. Taivutuskokeet ovat tässä tapauksessa leimuhitsatulle liitokselle parhaiten
informaatiota antava rikkova aineenkoetusmenetelmä. Kovuuskokeissa havaittiin
yhtenäisyyttä taivutuskokeiden kanssa koeaihion BH koekappaleissa. Sulkeuma, josta
taivutussauvat repesivät, näkyy hieessä tummempana ja kovempana alueena. Sulkeuman
korkeammat kovuusarvot kertovat myös sen huonosta muodonmuutoskyvystä ja selittävät
repeämien synnyn taivutuksessa.

39

7

YHTEENVETO

Ovako Wire Oy Ab:n Taalintehtaalla leimuhitsaus liittyy oleellisesti päättymättömään
valssausprosessiin. Teelmien liittäminen on edellytys joustavien lankakieppikokojen
valmistuksessa. Leimuhitsausliitoksen laadulla on suuri merkitys valssausprosessin
onnistumisessa teelmästä valssilangaksi. Pienetkin virheet hitsissä tai perusmateriaalissa
aiheuttavat ongelmia sitä enemmän, mitä ohuemmasta valssattavan langan halkaisijasta
on kysymys.

Tasalaatuiset esivalmistelut, ja nimenomaan teelmien päiden polttoleikkaus on erityisen
tärkeää hyvän hitsausliitoksen aikaansaamiseksi. Vaikka leimutus tasoittaa liitospintoja ja
puhdistaa ne epäpuhtauksista, on liittäminen aina sitä varmempaa mitä tasaisemmat ja
kohtisuoremmat liitospinnat ovat esivalmistelujen jäljiltä. Tasainen lämpötilajakauma
liitospinnoilla on sitä helpompi saavuttaa, mitä tasaisemmat ja yhdensuuntaisemmat
liitettävät pinnat ovat. Kun tasainen lämpötilajakauma pinnoille on sopivilla
hitsausenergian arvoilla valokaaren toimesta saavutettu, liitettävät pinnat tyssätään yhteen
sopivalla tyssäysvoiman määrällä. Tyssäyksessä liitospinnoilta purseeksi puristuvassa
materiaalissa poistuvat ylimääräiset epäpuhtaudet ja sula metalli liitospinnoilta, jolloin
syntyvä hitsi on puhdas ja ominaisuuksiltaan perusainetta vastaava. Purseenpoistaminen
liitoksesta ja hilseen poistaminen teelmästä tehdään, jotta purseen ja hilseen sisältämät
epäpuhtaudet eivät valssaannu lankaan valssilinjan edetessä aiheuttaen pintavikoja
tuotteeseen. Teelmien kierous tai kohdistusvirheet aiheuttavat joskus ongelmia
purseenpoistossa, jolloin liitokseen voi jäädä ylimääräisiä ainemääriä, jotka aiheuttavat
mahdollisesti pintavikoja tai katkoja langassa myöhemmissä tuotantovaiheissa.

Kuumavalssauksen yhteydessä leimuhitsataan teelmiä, joiden lämpötila on jopa 1000 °C.
Austeniittialueella suoritettu hitsaus ei ole suoraan arvioitavissa perinteisillä hitsauksen
arviointikaavoilla, mutta esimerkiksi kuumahalkeilualttius on otettava huomioon
materiaalin seosaineiden osalta. Suurin osa leimuhitsausliitoksen mahdollisista virheistä
johtaa juurensa riittämättömiin esivalmisteluihin tai sopimattoman hitsausenergian
käyttöön, tai joissain tapauksissa myös laitevikoihin.
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Kylmätyssäysteräkset soveltuvat hyvin leimuhitsaavaan tuotantoon. Kaikkiaan
leimuhitsaus sopii useille materiaaleille, sellaisillekin mitä ei pystytä hitsaamaan
perinteisillä menetelmillä. Periaatteessa kaikki materiaalit, mitä voidaan takoa kuumana,
soveltuvat myös leimuhitsattavaksi. Leimuhitsausliitoksen rakenne on siis lähempänä
taetta kuin valua, mikä johtuu leimuhitsauksen luonteesta; leimutuksessa sula metalli
pyrkii poistumaan pinnoilta ja jättämään liitospinnat homogeeniseen jähmeään tilaan, jota
seuraa pintojen yhteen tyssäys. Leimuhitsi valssaantuu kuumavalssauksen yhteydessä
metrien matkalle lankaan, jolloin sen vaikutukset langan lopullisiin ominaisuuksiin ovat
pienet, varsinkin, kun leimuhitsi on lisäksi hieman perusainetta pehmeämpää ja
muodonmuutoskykyisempää, kuten tässä työssä tutkittujen kylmätyssäysterästen veto- ja
kovuuskokeissakin havaittiin.

Leimuhitsin laadukkuus ja osa siihen vaikuttavista tekijöistä on jossain määrin käsitelty
tämän työn alkupuolella. Lopuksi tiivistettynä on kaikki aikaisemmin mainitut ja
mahdolliset muut leimuhitsauksen laatuun vaikuttavat tekijät esitetty kuvissa 29 - 32.
Kuvassa 29 on esitetty, mistä eri hitsaustapahtuman vaiheista leimuhitsauksen
laaduntuottotekijät koostuvat ja kuvissa 30 - 32 on perehdytty näihin kuhunkin päärungon
vaiheeseen hieman tarkemmin. Lopputuloksena pitäisi olla laatuvaatimusten mukainen
virheetön leimuhitsi ja lopputuote.
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Yrityskäytäntö

Leimuhitsauksen laaduntuottotekijät

Asiakasvaatimus
Viranomaismääräys
Standardi

Laatuvaatimukset

Hitsausohje
Ennen Hitsausta

Hitsauksen aikana

Hitsauksen jälkeen

Dokumentointi

Saavutettu laatu

Tarkastus
Vastaako tuote laatuvaatimuksia?

Kuva 29. Hitsauksen laaduntuottotekijöiden päärunko.
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Reaaliaikainen seuranta

Hitsausohje

Dokumentointi

Hitsin laatu ja
hyväksymisvaatimukset

Suunnittelu

Austenointi
Esivalssaus
Polttoleikkaus
Päiden asemointi
Hehkuhilseenpoisto

Ominaisuudet
Tuottavuus
Kapasiteetti
Huolto

Esivalmistelut
Hitsausmenetelmä

Hitsauslaitteet

Ennen Hitsausta

Ihminen
Koulutus
Tiedonjako
Työtehtävät

Toimintavarmuus
Luotettavuus
Kunnossapito

Valvonta
Ohjeistus
Prosessin hallinta

Hitsausparametrit
Virtalähde
Alustan liike
Rakenteet
Roiskesuoja&Jäähdytys
Klämpit

Tyssäys
Sylinterit ja pumput

Materiaali

Valvonta
Käsittely
Tarkastus
Laatuvaatimukset
Varastointi
Jäljitettävyys
Hitsattavuus
Kemiallinen koostumus

Puristusvoima
Asemointi
Jäähdytys
Iän vaikutus konduktanssiin
Klämpitys etäisyys

Kuva 30. Ennen hitsausta huomioon otettavat hitsauksen ja hitsin laatuun vaikuttavat tekijät.
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Hitsausohje

Dokumentointi
Manuaalinen

Prosessin ohjaus
Valvonta

Adaptiivinen

Tosiaikainen laadunvarmistus
Työympäristö

Paloturvallisuus
Ilmastointi
Suojaus
Automatisointi
Ensiapu
Suojavarusteet

Hitsauslaitteet

Hitsauksen aikana

Ihminen

Pätevyys
Motivaatio
Vastuu & työturvallisuus
Viihtyvyys

Toimintakunto
Luotettavuus

Hitsausparametrit
Virtalähde
Alustan liike
Rakenteet
Roiskesuoja&Jäähdytys
Klämpit

Tyssäys
Sylinterit ja pumput

Puristusvoima
Asemointi
Jäähdytys
Iän vaikutus konduktanssiin

Hitsausenergia
Leimutusaika
Tyssäysvoima
Alustan liike ajanfunktiona
Klämpitys etäisyys

Materiaali/hitsattava kohde

”White linen”leveys
Jäähtymisnopeus
Työlämpötila
Homogeenisuus
Mitat ja muoto

Lämpötilajakauma
Purseen muodostuminen

Kuva 31. Laatuun vaikuttavat tekijät hitsauksen aikana.
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Hitsausohje

Dokumentointi
Laadun reaaliaikainen tarkkailu

Kontroloi tu jäähtyminen
Valssien kunto
Pintavikadetektori

Purseenpoisto
Tasausuuni

Valssaus
Tarkastus

Viimeistely

Tarkastusmenetelmät

Rikkovat
Rikkomattomat

Tuotteen käsittely

Hitsauksen jälkeen

Tuotevirta

Materiaali/hitsattava kohde

Purseen muoto
Ohjaus
Merkintä
Varastointi
Toimitus
Jäljitettävyys
Näytteet

Saavutettu laatu

Kuva 32. Hitsauksen jälkeen huomioon otettavat tekijät hitsauksen laaduntuottajina.
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Liite 1. Murtopinnan BH12_2 SEM analyysi

1(2)

Live Time: 30.0 sec.
Kappaleen kulma

Element
Line
OK
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Kappaleen kulma
Weight %
Weight %
Error
1.52
+/- 0.07
0.72
+/- 0.04
0.76
+/- 0.03
4.02
+/- 0.10
92.98
+/- 0.26
100.00

Live Time: 30.0 sec.
+2mm ylöspäin kulmasta

Element
Line
OK
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: 2 mm ylös
Weight %
Weight %
Error
1.92
+/- 0.06
0.91
+/- 0.03
1.01
+/- 0.03
4.05
+/- 0.09
92.11
+/- 0.24
100.00
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2(2)
+4 mm ylöspäin kulmasta
(mangaanihuippu, sulkeuman kohdalla)

Element
Line
OK
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: 2 mm ylös
Weight %
Weight %
Error
2.30
+/- 0.05
1.05
+/- 0.03
1.29
+/- 0.03
6.67
+/- 0.09
88.70
+/- 0.23
100.00

+6 mm ylöspäin kulmasta

Element
Line
OK
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Base(12)
Weight %
Weight %
Error
1.41
+/- 0.05
0.83
+/- 0.03
0.89
+/- 0.03
4.37
+/- 0.08
92.49
+/- 0.22
100.00

“Normaali”murtopinta

Element
Line
OK
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Normaali
Weight %
Weight %
Error
0.00
--0.46
+/- 0.02
0.08
+/- 0.01
1.05
+/- 0.06
98.41
+/- 0.23
100.00
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Liite 2. Hieen BF1 sulkeumien SEM-analyysi.

1(2)

Live Time: 30.0 sec.

Element
Line
Al K
Si K
Mn K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Puhdas metalli
Weight %
Weight %
Error
0.45
+/- 0.04
0.20
+/- 0.03
0.67
+/- 0.08
98.68
+/- 0.25
100.00
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2(2)

Live Time: 30.0 sec.

Element
Line
OK
Mg K
Al K
SK
Ca K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Kuona “reiän”keskellä
Weight %
Weight %
Error
42.08
+/- 0.16
16.85
+/- 0.08
39.53
+/- 0.12
0.34
+/- 0.01
0.50
+/- 0.02
0.70
+/- 0.03
100.00

Element
Line
OK
Na K
Mg K
Al K
SK
Ca K
Fe K
Total

Quantitative Results for: Kuona “reiän”reunassa
Weight %
Weight %
Error
30.63
+/- 0.20
0.11
+/- 0.03
2.47
+/- 0.04
23.12
+/- 0.07
3.26
+/- 0.04
31.08
+/- 0.11
9.32
+/- 0.10
100.00
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