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1 JOHDANTO

MIG/MAG-hitsauksesta on kehitetty sovelluksia eri teollisuuden aloille ja käyttökohteisiin. Näihin
sovelluksiin kuuluu myös kylmäkaariprosessit, jotka ovat matalan lämmöntuonnin omaavia
hitsausprosesseja. Kylmäkaariprosessit on kehitetty ensisijaisesti sellaisten materiaalien ja kohteiden
hitsaukseen, joissa lämmöntuonti on rajoitettua.
Sinkitys on yleisesti teräksille käytetty pinnoitusmenetelmä suojana korroosiota vastaan. Ohuella
sinkkikerroksella saadaan helposti suojattua korroosiolle altista perusainetta ilman, että varsinaisen
perusaineen tulisi olla korroosiota kestävää. Sinkitys on varsinkin suurissa rakenteissa ollut
maalaamisen ohella yksi pääasiallisista suojautumiskeinoista korroosiota vastaan. Sinkittyjen terästen
hitsausta vaikeuttaa kuitenkin sinkin alhainen höyrystymislämpötila, minkä takia sinkkipinnoite
höyrystyy tehtävien hitsien läheltä. Tämä lisää vaadittavaa jälkikäsittelyn tarvetta.
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin sinkittyjen ohutlevyjen hitsausta Cloosin kehittämällä Cold Processmenetelmällä. Tämän lisäksi teoriaosuudessa on selvitetty myös muiden valmistajien
kylmäkaariprosessi-sovellusten toimintaperiaatteet. Kokeellisessa osuudessa selvitettiin sinkittyjen
ohutlevyjen hitsauksessa syntyviä eroja perinteisen lyhytkaarihitsauksen ja Cold Process:in välillä.
Pääasiallinen tutkimuskohde oli sinkkipinnoitteeseen molemmilla menetelmillä hitsauksessa syntyvien
vaurioiden laajuuden selvittäminen.
Työn alussa käsitellään lyhyesti MIG/MAG-hitsauksen teoriaa ja eri kaarityyppejä, sekä
lyhytkaarihitsauksen eri sovelluksia. Tässä työssä kylmäkaariprosessit luetaan kuuluvaksi
lyhytkaarihitsauksen alaryhmään. Lisäksi työssä selvitetään sinkittyjen metallien hitsauksen suoritus
pääperiaatteittain sekä siihen liittyvät työturvallisuusasiat. Työn lopussa on selvitetty tehdyt
hitsauskokeet ja niiden tulokset.
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2 MIG/MAG- HITSAUS

MIG/MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, joka tunnetaan myös nimellä metallikaasukaarihitsaus. Peruskonsepti esiteltiin jo 1920-luvulla, mutta prosessi kaupallistettiin vasta vuonna 1948.
Alkuun MIG/MAG-hitsausta käytettiin pääasiallisesti alumiinin hitsaukseen, mutta nykyisin sitä
käytetään laajalti teollisuuden eri sovelluksissa. Se soveltuu useille eri materiaaleille,
mekanisointitavoille ja käyttökohteille. (American Welding Society 2004, s. 148.) Prosessit jaotellaan
käytettävän suojakaasun mukaan joko MIG-hitsaukseen, jossa käytetään inerttiä suojakaasua, tai MAGhitsaukseen, jossa käytetään aktiivista suojakaasua (Lukkari, J. 1997, s. 159). Standardissa SFS-EN
24063 esitetyn hitsausprosessien numeroinnin mukaan MIG-hitsaus on prosessi numero 131 ja MAGhitsaus on prosessi numero 135. (SFS-EN ISO 4063:1998.)

2.1 Toimintaperiaate

MIG/MAG-hitsauksessa valokaari palaa lisäainelangan ja hitsattavan työkappaleen välillä.
Hitsauskaasu ympäröi valokaarta sen palaessa ja suojaa hitsaustapahtumaa. Materiaalin siirtyminen
lisäainelangasta työkappaleeseen tapahtuu eri voimien vaikutuksesta, joista tärkeimpänä voidaan pitää
sähkömagneettista pinch-voimaa. Aineen siirtyminen lisäaineesta sulaan tapahtuu pisaroina, jonka
päätavat ovat oikosulkusiirtyminen ja suihkumainen siirtyminen. Aineensiirtymisen mekanismi riippuu
käytettävästä kaarityypistä, jotka on selvitetty tämän raportin kappaleissa kylmäkaari, sekakaari ja
kuumakaari. (Lukkari, J. 1997, s. 159–162.)
Hitsauslangan sulaessa langansyöttölaitteisto syöttää lisäainelankaa vakionopeudella, minkä takia
hitsausvirta ja langansyöttönopeus ovat riippuvaisia toisistaan. Mitä nopeampi on langansyöttönopeus,
sitä suurempi on myös käytettävä hitsausvirta. Hitsausvirran säätö MIG/MAG-hitsauksessa tapahtuukin
yleensä muuttamalla prosessin langansyöttönopeutta. Lisäainelangan sulamisnopeus on myös
riippuvainen muista tekijöistä, kuin pelkästä hitsausvirran suuruudesta. Langan laatu ja materiaali,
langan paksuus, suutinetäisyys ja käytettävä suojakaasu vaikuttavat lisäaineen sulamisnopeuteen.
2

Esimerkiksi ruostumatonta terästä oleva lisäainelanka sulaa noin 30 prosenttia nopeammin kuin
vastaava seostamaton hitsauslanka. Myös mitä ohuempaa lankaa käytetään, sitä nopeammin se sulaa.
Tämä johtuu ohuemman langan suuremmasta virtatiheydestä samalla hitsausvirralla. (Lukkari, J. 1997,
s. 159–162.)
MIG/MAG-hitsauksessa valokaari on itsestään säätyvä. Tämä tarkoittaa valokaaren säilymistä
vakiopituisena hitsauksen aikana. Näin hitsaustapahtuma pysyy mahdollisimman vakaana ja syntyvä
hitsi on mahdollisimman tasalaatuinen. Valokaaren itsesäätyvyys onnistuu vakiojännitevirtalähteen
ansiosta virtalähteen säätäessä jännitettä vapaalangan pituuden mukaan. Hitsauspistoolin noustessa
ylemmäs työkappaleen pinnasta jännite nousee ja virta vastaavasti laskee. Tämä aiheuttaa langan
hitaamman sulamisen mikä langansyöttönopeuden pysyessä vakiona aiheuttaa valokaaren lyhenemisen.
Hitsauspistoolin lähestyessä työkappaletta jännite taas pienenee ja virta vastaavasti kasvaa nopeuttaen
langan sulamista. (Lukkari, J. 1997, s. 159–162.)
MIG/MAG-hitsaus on nykyään laajalti käytetty prosessi kaikkialla hitsaavassa teollisuudessa.
Varsinkin ohutlevyjä hitsaavassa teollisuudessa prosessi on tyypillisesti käytössä. Käytetyn lisäaineen
määrän perusteella arvioitaessa MIG/MAG-hitsaus onkin useassa maassa jo käytetyin
hitsausmenetelmä. MIG/MAG-hitsausta voidaan pitää niin sanottuna yleisprosessina, joka soveltuu
yhtä hyvin sekä terästen että ei-terästen hitsaukseen. Hitsauksessa käytettävä suojakaasu määräytyy
hitsattavan materiaalin mukaan. Prosessi soveltuu käytettäväksi kaikissa hitsausasennoissa kun
käytetään oikeita hitsausarvoja sekä prosessi on myös helposti mekanisoitavissa sekä
automatisoitavissa. Tämän takia se onkin käytetyin hitsausmenetelmä mekanisoidussa hitsauksessa.
Taulukossa 1. on esitelty MIG/MAG-hitsauksen etuja ja haittoja. (Lukkari, J. 1997, s. 173–177.)
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Taulukko 1. MIG/MAG-hitsauksen hyötyjä ja haittoja (Lukkari, J. 1997, s. 177).
EDUT

HAITAT

Jatkuva lisäaine
– ei lisäaineen vaihtokohtia hitsissä
helppo mekanisoida
Lisäaine ei muodosta kuonaa
– pieni kuonasulkeumavaara
– ei tarvitse kuonanpoistoa
Hyvä tuottavuus

Arka vedolle ja tuulelle

Hitsaus kaikissa asennoissa

Helppo tunkeuman säädettävyys
virran avulla
Ohutlevyjen hitsaus
Edulliset lisäaineet
Laaja hitsausarvojen säätömahdollisuus
– pieni teho – lyhytkaari
– suuri teho - kuumakaari

Luoksepäästävyys rajoitetumpi kuin
esimerkiksi puikkohitsauksella
Hitsauslaitteisto monimutkainen
ja vaikeasti liikuteltava
Hitsauslaitteisto vaatii enemmän
huoltoa kuin esimerkiksi puikkolaitteisto
Hitsauslaitteistossa mahdollisesti
enemmän häiriöitä kuin muiden
hitsausprosessien laitteistoissa
Hitsausarvojen vaikea säätö
Suppea lisäainevalikoima

2.2 Laitteisto

MIG/MAG-hitsaukseen käytettävä laitteisto koostuu vakiojännitevirtalähteestä, langansyöttölaitteesta,
monitoimijohdosta ja hitsauspistoolista. Prosessissa käytettävillä vakiojännitevirtalähteillä on loivasti
laskeva ominaiskäyrä, jolloin hitsauksen aikana jännite pysyy lähes vakiona hitsausvirran muuttuessa.
Jännitteen lasku hitsaustapahtumassa on alhaista, yleensä enintään 2-5 V/ 100 A. Kuvassa 1. on
vakiojännitevirtalähteen jännite-virta kuvaaja. Suurimmassa osassa MIG/MAG-hitsaussovelluksia
virtalähteen positiivinen napa on kytketty virtasuuttimeen ja negatiivinen napa työkappaleeseen.
(American Welding Society 2004, s. 164.)
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Kuva 1. Vakiojännitevirtalähteen jännite-virta kuvaaja (American Welding Society 2004, s. 165).
Langansyöttölaitteisto koostuu sähkömoottorista ja langansyöttörullista, jotka syöttävät lisäainekelasta
lankaa langanjohtimeen. Vakiojännitevirtalähteiden kanssa käytetään yleensä vakionopeuksisia
langansyöttölaitteistoja. Langansyöttö voi olla toiminnaltaan työntävä, työntävä-vetävä tai
välisyöttöjärjestelmä. Työntävässä langansyötössä lankaa puretaan suoraan kelalta ja työnnetään
johtimeen. Tämän yleisimmän tavan lisäksi käytetään erityisesti pehmeillä lisäainemateriaaleilla
työntö-veto järjestelmiä, joissa työntöjärjestelmän lisäksi hitsauspistoolissa on lankaa vetävä moottori.
Välisyöttöjärjestelmää käytetään, kun matka lisäainekelan ja hitsauspistoolin välillä on pitkä.
Monitoimijohto muodostuu langanjohtimesta, virtakaapeleista ja kaasuletkuista. Tärkein osa
monitoimijohdossa on langanjohdin, jota pitkin lisäainelanka kulkeutuu hitsauspistoolille.
Monitoimijohdossa kuljetetaan myös prosessissa vaadittava suojakaasu sekä mahdollinen pistoolin
jäähdytysvesi. (American Welding Society 2004, s. 161–163.)
Monitoimijohdon päässä olevan hitsauspistoolin kautta syötetään lisäainelanka. Hitsauspistooli myös
siirtää virran elektrodina toimivaan lisäainelankaan pistoolin päässä olevan kosketussuuttimen
välityksellä. Pistoolissa olevan kaasusuuttimen tehtävänä on johtaa suojakaasu kaareen ja
5

hitsauskohtaan. Hitsauspistooleita on olemassa erilaisia ja erikokoisia riippuen käyttökohteesta ja
valmistettavien hitsien koosta. Ohjausvirtapiiriä ohjataan hitsauspistoolissa olevalla liipaisimella, ja
painettaessa liipaisinta suojakaasun virtaus alkaa, lisäainelanka muuttuu jännitteelliseksi ja
langansyöttökoneisto käynnistyy. Tärkeintä hitsauspistoolin toiminnan varmistamisessa on sen riittävä
jäähtyminen. Yleensä jäähdytys tapahtuu joko vedellä tai suojakaasun avulla. Ilman riittävää
jäähdytystä muun muassa langansyöttö voi alkaa kangerrella. Kuvassa 2. on esitetty perinteinen
MIG/MAG-hitsauslaitteisto. (Lukkari, J. 1997, s. 185–186.)

Kuva 2. Perinteinen hitsauslaitteisto (American Welding Society 2004, s. 151).
2.3 Lyhytkaari

Lyhytkaarihitsauksessa käytetään pieniä jännite- ja virta-arvoja ja aineensiirtymä tapahtuu oikosulkujen
avulla. Tästä juontuu myös sen englanninkielinen nimitys short-circuiting transfer. Lyhytkaarihitsaus
on suhteellisen kylmä hitsausmenetelmä hitsisulan ollessa pieni ja valokaaren palaessa vain osan ajasta,
toisin sanoen sen lämmöntuonti on pieni. Tällöin hitsisula on helposti hallittavissa ja hitsaus on
mahdollista kaikissa asennoissa. Lyhytkaarihitsausta käytetään yleensä ohutlevyjen ja pohjapalkojen
hitsaukseen. (Lukkari, J. 1997, s. 169.)
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Aineensiirtyminen lyhytkaarihitsauksessa tapahtuu lisäainelangan päässä olevan sulan metallin
osuessa työkappaleeseen, jolloin virtapiiriin muodostuu oikosulku. Oikosulun aikana jännite langassa
putoaa lähes nollaan ja virta alkaa nousta. Virran nousun aiheuttamat magneettiset voimat ja sulan
metallin pintajännitys aiheuttavat pisaran irtoamisen langasta ja siirtymisen hitsisulaan. Lisäaine siirtyy
ainoastaan pisaran koskettaessa hitsaussulaan, eli yhtään materiaalia ei siirry valokaaren palaessa.
Oikosulkusiirtymistä voi tapahtua jopa 20–200 kertaa sekunnissa. Kun pisara on irronnut langasta,
valokaari syttyy ja jännite nousee. Myös virta laskee sulan pisaran alkaessa muodostua langan päähän.
Kuvassa 3. on esitetty lyhytkaaren periaate. (American Welding Society 2004, s. 151.)

Kuva 3. Lyhytkaaren aineensiirtymisen periaate (Lukkari, J. 1997, s. 168).
Lyhytkaarihitsauksessa oikosulkuvaiheessa virta nousee äkillisesti. Virran nousun tulee olla tarpeeksi
nopeaa, jotta lisäaine sulaa ja aineensiirtyminen tapahtuu. Virran nousu ei kuitenkaan saa olla liian
rajua, muuten roiskeiden synty olisi suurta ja laitteisto joutuisi koville. Virran nousua rajoitetaan
hitsausvirtapiiriin kytketyllä kuristimella, jonka induktanssi rajoittaa virran nousunopeutta ja sen
huippuarvoa. Induktanssia muuttamalla voidaan muuttaa syntyvien oikosulkujen tiheyttä, esimerkiksi
induktanssin suurentaminen vähentää oikosulkujen määrää. Optimaalinen induktanssin asetus riippuu
hitsausvirtapiirin vastuksesta ja elektrodin sulamislämpötilasta. Avoimessa vaiheessa olevan virtapiirin
jännite tulee olla niin alhainen, että lankaan muodostunut sula pisara ei voi siirtyä sulaan valokaaren
aikana, vaan vasta oikosulkuvaiheessa. (American Welding Society 2004, s. 151–152.)
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Käytettävien hitsausparametrien arvoalue lyhytkaarihitsauksessa 1,0 mm:n paksuisella lisäainelangalla
on n. 65 A/ 15 V – 175 A/ 20 V. (Lukkari, J. 1997, s.169) Vaikka materiaalin siirtyminen tapahtuu
ainoastaan oikosulkujen avulla, on suojakaasulla suuri merkitys hitsien onnistumiseen. Suojakaasun
koostumus vaikuttaa sulan metallin pintajännitykseen. Suojakaasun koostumuksen muutokset voivat
myös vaikuttaa suuresti sulan pisaran kokoon ja oikosulun kestoon. Käytetty suojakaasu vaikuttaa siten
valokaaren käyttäytymiseen ja tunkeumaan. Jotta saavutettaisiin kompromissi vähäisten roiskeiden ja
hyvän tunkeuman välillä hitsattaessa vähähiilisiä ja niukkaseosteisia teräksiä, suositellaan käytettäväksi
suojakaasuksi CO2:n ja Argonin seosta. (American Welding Society 2004, s. 152.)

2.4 Sekakaari

Sekakaarialue sijaitsee lyhyt- ja kuumakaarien välillä, hitsausjännitteiden ollessa välillä 22–27 V.
Sekakaarihitsauksessa aineensiirtyminen tapahtuu sekä oikosulkusiirtymänä, että suihkumaisena
siirtymänä. Myös lämmöntuonniltaan sekakaari pysyy lyhytkaaren ja kuumakaaren välillä. Yleensä
sekakaarta käytetäänkin, kun lyhytkaaren lämmöntuonti ei ole riittävä ja kuumakaaren lämmöntuonti
on taas liian suuri. Yleensä hitsit ovat pystyhitsejä ylhäältä alaspäin tai vaakahitsejä. (Lukkari, J. 1997,
s. 169.)
Sekakaaren käyttöä pyritään yleensä välttämään sen roiskeisuuden vuoksi. Roiskeiden synty johtuu
sulan pisaran muodostumisesta niin suureksi, että se oikosulkee virtapiirin. Tällöin suurentuva pisara
kuumenee rajusti ja höyrystyy, jolloin syntyy huomattavasti roiskeita. Yleensä tämä johtuu liian
lyhyestä valokaaresta, joka taas on merkki liian alhaisesta hitsausjännitteestä. Valokaaren tulee olla niin
pitkä, että pisara irtoaa langasta ennen kuin se osuu sulaan. Kuvassa 4. on nähtävillä sekakaaressa
tapahtuva aineensiirtyminen. (American Welding Society 2004, s. 153.)
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Kuva 4. Sekakaaressa tapahtuva aineensiirtyminen (Lukkari, J. 1997, s. 169).

2.5 Kuumakaari

Hitsattaessa kuumakaarella lisäaineen siirtyminen tapahtuu suihkumaisena. Lisäaine siirtyy tällöin
erittäin pieninä pisaroina. Pisaroita muodostuu yli sadan kappaleen sekuntivauhdilla. Kuumakaarella
käytetään tasavirtaa lisäaineen toimiessa positiivisena napana. Virran suuruuden tulee olla tarpeeksi
suuri, jotta suihkumainen lisäaineen siirtyminen saadaan aikaan. Mikäli käytettävä hitsausvirta on liian
pieni, ei suihkumaista siirtymää saavuteta ja lisäaineen siirtyminen tapahtuu sekakaaren tavoin.
Vaadittava hitsausvirran suuruus, eli transitiovirta, on riippuvainen langan paksuudesta ja hitsattavasta
materiaalista. Myös langan lämpötila ja käytettävä suojakaasu vaikuttavat transitiovirran suuruuteen.
Taulukoidut transitiovirtojen ohjearvot vaihtelevat hieman lähteestä riippuen, koska myös jännite,
pistoolin asento, suutinetäisyys sekä hitsausnopeus vaikuttavat transitiovirran suuruuteen. (Lukkari, J.
1997, s. 169–170.)
Kuumakaarihitsauksessa suihkumainen aineensiirtyminen tapahtuu tarkasti kaaren suuntaisesti, koska
kaaressa vaikuttavat voimat ovat suurempia kuin maanvetovoima. Näistä voimista tärkein on
sähkömagneettinen pinch-voima. Pinch-voima saadaan laskettua kaavalla 1.

9

FPinch

10 * 2 * * I 2
,
4* 2 *r2

(1)

jossa µ on magneettinen permeabiliteetti, I johtimen virta ja r sulan johtimen säde. (Lukkari, J. 1997, s.
169–170.)
Pinch-voiman suuruus mahdollistaa kuumakaariprosessin käytön kaikissa hitsausasennoissa. Yleensä
kuumakaarella kuitenkin hitsataan jalko- ja pystyhitsejä. Siirtyvän sulan pisarakoko on pienempi kuin
käytettävän valokaaren pituus. Tällöin oikosulkuja ei pääse tapahtumaan ja hitsaustapahtuma on lähes
täysin roiskeeton. Kuumakaaren avulla saadaan aikaan syvä ja kapea tunkeuma. Kuumakaarta
käytettäessä korkeat virrat aiheuttavat kuitenkin voimakkaita magneettisia voimia, joiden hallinta on
tärkeää, jotta tunkeuma saadaan paikoitettua keskelle hitsausliitoksen profiilia. (American Welding
Society 2004, s. 153.)
Kuumakaarihitsaus soveltuu lähes kaikille metalleille, mutta ohuiden materiaalien ja levyjen hitsaus on
kuitenkin hankalaa korkeiden hitsausvirtojen takia. Korkeiden virtojen aiheuttamat voimat leikkaavat
helposti ohuita materiaaleja hitsaamisen sijaan. Lisäksi kuumakaariprosessin korkea hitsin tuotto voi
muodostaa ongelmia syntyvän sulan määrän takia pysty- ja lakihitseissä. (American Welding Society
2004, s. 153.)

2.6 Pitkä- ja sykekaari

Pitkäkaarihitsaus on kuumakaarialueella tapahtuvaa hitsausta, joka on tyypillisesti käytössä kun
suojakaasuna käytetään hiilidioksidia. Aineensiirtyminen pitkäkaarihitsauksessa ei tapahdu aina
langansuuntaisesti, mikä johtaa roiskeisiin ja hitsin karkeaan pintaan. Käyttöalue pitkäkaarella on sama
kuin kuumakaarihitsauksella. (Lukkari, J. 1997, s. 172.)
Syke- eli pulssikaarella aineensiirtyminen toimii samalla periaatteella kuin kuumakaarella hitsattaessa,
eli aineensiirtyminen on suihkumaista. Hitsausvirroiltaan ja käytetyn langanpaksuuden perusteella
pulssikaarihitsaus menee kuitenkin lyhyt- tai sekakaaren alueelle. Pulssikaarella hitsattaessa käytetään
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joko pelkkää argonia, heliumia tai argonvaltaista seoskaasua. Mikäli hitsattava materiaali on
seostamatonta terästä, tulee suojakaasun sisältää alle 20 % hiilidioksidia, jotta aineensiirtyminen säilyy
suihkumaisena. Pulssikaaren toimintaperiaate on yksinkertainen. Elektrodissa olevan perusvirran päälle
syötetään virtapulsseja suurella taajuudella. Haluttu suihkumainen aineensiirtyminen tapahtuu näiden
virtapulssien aikana. Virtapulssien taajuus on yleensä välillä 20–400 Hz. Vaikka hitsaustapahtumassa
palavan peruskaaren virta on huomattavasti alle kuumakaaren rajan, on pulssien huippuvirta jopa kaksi
kertaa suurempi kuin jatkuvalla virralla hitsattaessa. Pulssihitsauksessa pyritään saamaan yksi
sulapisara irtoamaan yhtä pulssia kohden. Perusvirran tehtävänä on ainoastaan pitää lisäainelangan pää
sulana. (Lukkari, J. 1997, s. 172.)
Pulssikaaren avulla voidaan saavuttaa seuraavia etuja (American Welding Society 2004, s. 155–156.)
– suurempi tuotto ja hitsausnopeus kuin lyhytkaarella
– pienempi lämmöntuonti kuin kuumakaarella
– vähän roiskeita, huuruja ja esteettisesti hyvät hitsit
– helpompi hitsata vaikeasti hitsattavilla lisäaineilla, kuten esimerkiksi nikkelivaltaisilla lisäaineilla
– helpottaa alumiinin hitsausta

2.7 Eri kaarityyppien välinen vertailu

Hitsauksessa käytettävä kaarityyppi riippuu hitsattavasta materiaalista, käytettävästä suojakaasusta,
aineenpaksuudesta sekä käytettävästä hitsausasennosta. Eri kaarityyppien välillä eroja on erityisesti
käytettävissä parametreissa, varsinkin hitsausvirroissa, sekä tunkeumassa ja roiskeiden synnyssä.
Kaarityyppien väliset erot lämmöntuonnissa tulee ottaa huomioon hitsausprosessia valittaessa.
Lämmöntuonti on helposti laskettavissa kaavalla 2.
Q

k

U * I * 60
,
v * 1000

(2)

Jossa Q on lämmöntuonti (kJ/mm), k on terminen hyötysuhde, U hitsausjännite ja I hitsausvirta sekä v
hitsausnopeus (mm/min). Terminen hyötysuhde metallikaasukaarihitsauksessa on 0,8 kaikilla
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prosesseilla. (SFS-EN 1011-1 2009, s. 18.) Lämmöntuonnilla on suuri vaikutus hitsin ominaisuuksiin,
sillä se vaikuttaa kappaleen jäähtymisnopeuteen joka voi muuttaa materiaalin mekaanisia
ominaisuuksia tai metallurgista rakennetta. Kuvassa 5 on nähtävissä kuvaaja jäähtymisnopeuden
riippuvuudesta lämmöntuontiin. (Kah Paul Chu 2007, s. 9.)

Kuva 5. Jäähtymisnopeuden riippuvuus lämmöntuonnista (Scott Funderburk, R. 1999, s. 1).
Tyypillisiä lämmöntuontiarvoja eri kaarityypeillä kaavan 2 perusteella:
-

Lyhytkaari
I = 100 A, U = 17 V, v = 300 mm/min

Q
-

0.8

17 *100 * 60
= 0,272 kJ/mm
300 *1000

Sekakaari
I = 200 A, U = 25 V, v = 300 mm/min

Q
-

0.8

25 * 200 * 60
= 0,8 kJ/mm
300 * 1000

Kuumakaari
I = 300 A, U = 30 V, v = 300 mm/min
Q

0.8

30 * 300 * 60
=1,44 kJ/mm
300 * 1000
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Kuten tyypillisistä eri kaarityyppien lämmöntuontiarvoista huomataan, mentäessä lyhytkaaresta
kuumakaaren alueelle lämmöntuonti tulee yli viisinkertaiseksi. Lämmöntuonnin lisäksi kaarityypin
valinnalla on vaikutusta roiskeiden syntyyn, jotka voivat vaatia paljonkin jälkityöstöä. Lyhytkaaren
roiskeisuus prosentteina on keskimäärin n. 2 %, kun sekakaaren roiskeisuus on jopa 6 %. Kuumakaaren
roiskeisuusprosentti on vastaavasti noin 3 %. Kuvassa 6 on vielä esitetty eri kaarityyppien
aineensiirtymistavat ja toimintaperiaatteet. (Lukkari, J. 1997, s. 169–172.)

Kuva 6. Eri kaarityyppien aineensiirtymistavat ja toimintaperiaatteet (Lukkari, J. 1997, s. 167).

3 LYHYTKAARIHITSAUKSEN ERI SOVELLUKSIA

MIG/MAG-hitsauksen lyhytkaarialueella toimivia niin sanottuja kylmäkaarihitsausprosesseja on
olemassa useita. Lähteestä riippuen ne voidaan lukea kuuluviksi täysin omaan ryhmäänsä tai
lyhytkaarihitsauksen piiriin. Prosessista ja laitteiston valmistajasta riippuen toimintaperiaatteet
vaihtelevat, mutta yhteistä näille kaikille on pienentynyt lämmöntuonti perinteisiin hitsausmenetelmiin
verrattaessa. Nämä prosessit on suunniteltu käytettäväksi sellaisten materiaalien ja kohteiden kanssa,
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joissa sallittu hitsaustapahtuman lämmöntuonti on hyvin rajoitettua. Seuraavassa on esitelty
lyhytkaarihitsauksen sovelluksista CP eli Cold Process, Cold Arc, CMT eli Cold Metal Transfer, STT
eli Surface Tension Transfer, FastROOT sekä RMD eli Regulated Metal Deposition.

3.1 Cold Process (CP)

Cold Process eli CP on Cloos-hitsauslaitevalmistajan kehittämä sovellus, jolla pyritään parantamaan
ohutlevyjen MIG/MAG-hitsausta. CP- menetelmässä lisäainelangan napaisuus vaihtelee
hitsaustapahtuman eri vaiheissa. Lisäainelanka toimii pääasiallisesti positiivisena napana, mutta sen
napaisuutta vaihdellaan prosessin aikana myös negatiiviseksi (ms). Aika, jonka lanka toimii
negatiivisena napana, on täysin hitsausoperaattorin määriteltävissä. Langan toimiessa negatiivisena
napana, valokaaren aiheuttama lämpö suuntautuu lisäainelankaan, jolloin tapahtuu myös pääosin
lisäaineen sulaminen. Koska lämpöenergia suuntautuu tässä vaiheessa lisäainelankaan, vähenee
hitsattavaan työkappaleeseen tuotavan lämmön määrä. CP-prosessin lämmöntuonnin laskemiseksi ei
ole kuitenkaan kehitetty matemaattista laskukaavaa, eikä Cloos ole myöskään julkistanut mitään tietoja
lämmöntuonnin suuruudesta verrattuna normaaliin MIG/MAG-hitsaukseen. CP voidaan jakaa sekä
normaaliin ja pulssitettuun kylmäkaarihitsaukseen. Normaalin CP- hitsauksen toimintaperiaate on yllä
kuvatun mukainen ja nähtävissä kuvassa 7. CP on kehitetty käytettäväksi lähinnä ohutlevyjen (t <
2mm) ja alumiinin hitsaukseen. Sen avulla aineen siirtymä on tehostetumpaa kuin tavallisessa
lyhytkaarihitsauksessa. (GLC 353 2007, osa 2 s. 11.)

14

Kuva 7. Normaalin CP-prosessin toimintaperiaate ja virta-jännite-kuvaajat. Virtakuvaaja on merkitty
punaisella ja jännitekuvaaja sinisellä värillä (GLC 353 2007, osa 2 s. 13).
Normaali CP- prosessi toimii ainoastaan lyhytkaaren alueella. Tavallisten MAG-hitsauksessa
käytettävien parametrien lisäksi CP- prosessissa määritellään myös negatiivisen jännitteen suuruus sekä
aika, jonka lanka toimii negatiivisena napana. Käytännössä mitä suurempi on negatiivinen jännite ja
sen vaikutusaika, sitä enemmän lämpöä siirtyy kohti lisäainelankaa. Tällöin langan esilämmitys on
suurempaa ja lämmöntuonti itse työkappaleeseen vähenee, sekä sulan pisarakoko suurenee ja tunkeuma
pienenee. Mikäli negatiivisen jännitteen aika vähennetään nollaan, muuttuu prosessi tavalliseksi
lyhytkaarihitsaukseksi. (GLC 353 2007, osa 2 s. 13.)
Pulssitetussa CP-hitsauksessa on enemmän säädettäviä parametreja kuin normaalissa CP:ssä. Näitä
ovat muun muassa PulsPPTime eli pulssin jälkikäsittelyaika, negatiivisen sekä positiivisen pulssin
jännitteen ja virran vaihtoaika sekä negatiivinen perusjännite ja -aika. PulsPPTime kuvaa aikaa, jonka
sulapisaran siirtyminen langasta työkappaleeseen kestää. Aika on yleensä välillä 2,0 – 4,0 ms.
Negatiivisen pulssin ja jännitteen vaihtoaika sekä negatiivisen perusjännitteen ja -ajan suuruus
vaikuttaa syntyvän sulapisaran kokoon sekä irtoamiseen lisäainelangasta. Positiivisen jännitteen ja
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virran vaihtoaika vaikuttaa pinnan puhdistumiseen, esimerkiksi alumiinia hitsattaessa alumiinioksidin
poistoon, sekä valokaaren vakauteen. Kuvassa 8 on pulssitetun CP-kaaren toimintaperiaate ja virtajännite-kuvaajat. (GLC 353 2007, osa 2 s. 14–15.)
Käytettäessä CP-hitsausta, tulee kiinnittää huomiota virtakaapeleiden pituuteen ja sijoitteluun. Tämä on
tärkeää, koska kylmäkaarihitsauksen oikea toiminta on suuresti riippuvainen virtalähteen antamien
pulssien muodosta ja ajoituksesta. Liian pitkät kaapelit virtalähteen ja kaaren välillä johtavat
pulssikäyrien loivenemiseen ja mahdolliseen pulssien ajoituksen ongelmiin. (GLC 353 2007, osa 2 s.
16.)

Kuva 8. Pulssitetun CP-prosessin aineensiirtyminen ja virta-jännite-kuvaajat. Virtakuvaaja on merkitty
punaisella ja jännitekuvaaja sinisellä värillä (GLC 353 2007, osa 2 s. 16).

3.2 Cold Arc

Cold Arc -hitsausmenetelmä syntyi, kun EWM kehitti matalan lämmöntuonnin omaavaa MIG/MAGhitsausta, jossa langansyöttö pysyisi vakionopeuksisena ja tasaisena hitsaustapahtuman aikana. Cold
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Arc:ssa käytettävät jännitteet ovat kaarivaiheessa, oikosulkuvaiheessa ja kaaren syttyessä samat kuin
perinteisessä lyhytkaarihitsauksessa. Varsinainen prosessi perustuu virtalähteessä olevaan
digitaalisignaaliprosessoriin ja jatkuvaan jännitteen mittaamiseen, joiden avulla virtaa ja jännitettä
kontrolloidaan koko prosessin ajan. Toimintaperiaate selviää parhaiten kuvasta 9, jossa on nähtävissä
Cold Arc:n jännite- ja virtakuvaajat. Valokaaren eri vaiheet ovat nähtävissä kuvassa 10. (Rosado, T. et
al 2008, s. 12.)

Kuva 9. Cold Arc prosessin jännite- ja virtakuvaajat lisäaineen siirtymisen eri vaiheissa (Rosado, T. et
al 2008, s. 13).

Kuva 10. Cold Arc prosessin valokaaren eri vaiheet. Pisaran siirtymistä valvotaan nopealla
digitaaliprosessorilla, jolloin tehoa saadaan nopeasti vähennettyä kaaren syttyessä. Näin materiaalin
siirtymistä saadaan kontrolloitua erikseen jokaisen pisaran kohdalla (Rosado, T. et al 2008, s. 14).
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Cold Arc soveltuu moniin eri kohteisiin, joista autoteollisuus on yksi tärkeimmistä. MIG/MAGhitsauksen on ajateltu soveltuvan ohuimmillaan 0,7 mm paksuisten levyjen hitsaukseen.
Autoteollisuudessa käytettävien levyjen paksuudet kuitenkin ohenevat jatkuvasti ja liitoksissa
käytettävät ilmaraot saattavat olla suuria, jolloin Cold Arc:ia voidaan pitää erittäin soveltuvana
prosessina. Lisäksi lähiaikoina prosessia on alettu käyttämään pinnoitettujen, erityisesti sinkittyjen,
terästen liittämiseen. Matala lämmöntuonti vaurioittaa käytettyä pinnoitetta vähemmän hitsin
ympäristöstä. (Rosado, T. et al 2008, s. 14.)
Cold Arc:n pääasiallisia käyttökohteita ovat (Rosado, T. et al 2008, s. 14):
-

ohutlevyjen hitsaus aina 0,3 millimetrin paksuudesta ylöspäin

-

sinkittyjen levyjen juotto ja hitsaus

-

sekaliitokset, kuten teräs-alumiini tai teräs-magnesium

-

magnesiumseosten hitsaus

3.3 Cold Metal Transfer (CMT)

CMT eli Cold Metal Transfer on vapaasti suomennettuna metallin kylmäsiirtymistä. Menetelmän on
kehittänyt hitsauslaitevalmistaja Fronius vuonna 2004. CMT-prosessin toiminta perustuu mekaanisiin
muutoksiin lisäainelangan syöttönopeudessa ja -suunnassa. CMT-prosessi kuuluu lyhytkaarihitsauksen
piiriin ja se on kehitetty käytettäväksi lämmölle herkkien ja ohuiden materiaalien liittämiseen.
Prosessin matalan lämmöntuonnin ansiosta hitsaustapahtuma on roiskeettomampi ja vähentää ohuilla
materiaaleilla läpipalamisen riskiä. (Rosado, T. et al 2008, s. 8.)
Vaikka CMT on lyhytkaarihitsausta, aineensiirtyminen tapahtuu siinä eri tavalla. Kun perinteisessä
lyhytkaarihitsauksessa lankaa syötetään jatkuvasti eteenpäin, kunnes oikosulku syntyy työkappaleen ja
langan välillä ja virran nousun ansiosta sula pisara irtoaa langasta ja aiheuttaa kaaren uudelleen
syttymisen, niin CMT prosessissa langan osuessa työkappaleeseen ja aiheuttaessa oikosulun
vaihdetaankin langan syöttösuuntaa. Perinteisessä prosessissa oikosulun aiheuttama virran nousu siirtää
voimakkaasti lämpöä hitsiin ja pisaran irtoaminen langasta voi olla raju ja synnyttää ei haluttuja
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roiskeita, tätä ei CMT:ssä tapahdu. Kuvassa 11. on esitetty CMT:n toimintaperiaate ja valokaaren eri
vaiheet. (Rosado, T. et al 2008, s. 8.)

Kuva 11. CMT- prosessin toimintaperiaate ja sen valokaaren eri vaiheet. Oikosulun syntyessä
langansyöttö muutetaan vetäväksi, kunnes sula lisäainepisara irtoaa langasta ja kaari syttyy uudelleen,
jolloin myös langansyöttö muutetaan taas työntäväksi (Rosado, T. et al 2008, s. 9).
CMT- prosessissa langansyöttö on yhdistetty reaaliaikaisesti hitsausprosessiin. Normaalissa
MIG/MAG-hitsauksessa langansyöttö on vakionopeuksista tai pulssitettua aiemmin ohjelmoitujen
parametrien mukaan, kun taas CMT:ssä lankaa syötetään kohti sulaa kunnes oikosulku syntyy.
Oikosulun syntyessä langansyöttökoneisto vaihtaa langan syöttösuuntaa ja vetää lankaa poispäin
hitsistä. Kun sula irtoaa langan päästä ja kaari syttyy, muutetaan taas langan kulkusuunta takaisin kohti
sulaa ja prosessi alkaa jälleen alusta. Langan liikkeitä ei ole ohjelmoitu etukäteen, vaan kaikki tapahtuu
reaaliaikaisesti hitsaustapahtumassa syntyvien oikosulkujen mukaan. Tämän takia ei voida määritellä
muuta kuin keskiarvo langan pulssitukselle, joka yleensä on noin 70 Hz. Prosessin toimintaperiaatteen
ansiosta voidaan aineensiirtymisen sanoa olevan lähestulkoon virratonta. Pisaran irrottamiseen ei
tarvita korkean virran synnyttämiä voimia, vaan pisara irtoaa kun lankaa aletaan vetää takaisin päin.
Tämän ansiosta virrat voidaan hitsaustapahtumassa pitää jatkuvasti erittäin alhaisina ja lämmöntuonti
on 20-30 % pienempää kuin perinteisellä MIG/MAG-hitsauksella. Kuvassa 12 on nähtävillä CMTprosessin jännite- ja virtakuvaajat ajan suhteen. Virtakuvaajasta nähdään miten oikosulun aikana ei
synny äkillistä virtapiikkiä. (Rosado, T. et al 2008, s. 9.)
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Kuva 12. CMT-prosessin jännite- ja virtakuvaajat. Sininen käyrä kuvaa jännitettä ja punainen virtaa
(Rosado, T. et al 2008, s. 9).
Yleisimpiä CMT-prosessin käyttökohteita ovat ohutlevyjen hitsaus, sinkittyjen levyjen MIG-juotto ja
alumiini-teräs-sekaliitokset. Menetelmä on yleisesti käytössä auto- ja lentoteollisuudessa. (Rosado, T.
et al 2008, s. 9.)

3.4 Surface Tension Transfer (STT)

Surface Tension Transfer on Lincolnin jo vuonna 1988 patentoima kylmäkaarihitsausmenetelmä, joka
kaupallistettiin kuitenkin vasta 1994. STT-prosessissa käytettävä hitsauslaitteisto eroaa perinteisestä
kaasukaarihitsauslaitteistosta, koska siinä ei säädetä ollenkaan hitsausjännitettä, vaan ainoastaan
käytettävää virtaa. STT-hitsauksessa käytettävä virtalähde käyttää virran muutoksia lämmöntuonnin
kontrolloimiseksi. Täten muutokset langan pituudessa eivät vaikuta hitsiin siirtyvän lämmön määrään.
Hitsausprosessin lämmöntuonnin suuruudesta verrattuna normaaliin MIG/MAG-hitsaukseen ei ole
tietoa. (Rosado, T. et al 2008, s. 10–12.)
Hitsaustapahtumassa langan päähän muodostuva sula pisara kasvaa, kunnes se muodostaa oikosulun
hitsisulan kanssa. Oikosulun muodostuessa virtaa lasketaan alemmas, jotta lisäaine sekoittuu kunnolla
sulaan. Kun lisäaine on kunnolla sekoittunut, virtalähde antaa virtapulssin, jonka aiheuttama pinchvoima irrottaa sulan pisaran langasta. Samanaikaisesti kun pisara irtoaa, virtaa lasketaan vielä alemmas,
jotta vältytään pisaran irtoamisessa syntyviltä roiskeilta. Kun pisara on irronnut, laitteisto muodostaa
valokaaren uudelleen matalalla virralla. Valokaaren sytyttyä uudelleen virta nostetaan huippuunsa, jotta
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saavutetaan haluttu valokaaren pituus. Valokaaren ollessa esiohjelmoidun mukainen virta lasketaan
perustasolle, joka jatkaa valokaaren ylläpitämistä. Tämän jälkeen prosessin sykli alkaa alusta. (Rosado,
T. et al 2008, s. 10–12.)
STT- prosessilla saavutettavia hyötyjä verrattaessa perinteisiin lyhytkaarihitsaukseen ovat muun
muassa liitosvirheiden väheneminen, hyvä sulan hallinta, jatkuva hyvä laatu, nopea opittava, vähäinen
roiskeiden ja höyryjen muodostuminen sekä sopivuus useille eri hitsauskaasuille. Kuvassa 13. on STTprosessin valokaaren eri vaiheet. (Rosado, T. et al 2008, s. 10–12.) STT-prosessia suositellaan
pohjapalkojen, ohutlevyjen, piipronssien ja sinkittyjen materiaalien hitsaukseen. (Lincoln Electric
2006, s.3)

Kuva 13. Sulan kasvettua tarpeeksi suureksi, se muodostaa oikosulun. Virta pidetään oikosulun aikana
matala, kunnes virtapulssin avulla Pinch-voima irrottaa pisaran langasta. Syklin lopussa korkealla
virtapulssilla valokaari säädetään haluttuun mittaan (Lincoln Electric 2006, s.2).

3.5 FastROOT

Kemppi Oy esitteli vuonna 2005 uuden rakenneteräksille ja ruostumattomille teräksille soveltuvan
pohjapalon ja ohutlevyjen hitsaukseen tarkoitetun FastROOT prosessin. Kyseessä on muokattu
lyhytkaarihitsausprosessi, joka on käytettävissä Kempin FastMig Synergic –tuoteperheen laitteissa.
FastROOT on kehitetty yhteistyössä hitsaavan teollisuuden kanssa sen antamien vaatimusten pohjalta.
(Uusitalo, J. 2006, s. 4.)
FastROOT-prosessissa jännite- ja virtaparametreja ohjataan hitsauksen aikana digitaalisesti. Hitsauksen
aikana seurataan oikosulkua ja ohjataan pisaran irtoaminen langan päästä tapahtumaan oikea-aikaisesti.
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Toiminta perustuu kahteen erilaiseen hitsausvirrasta muodostuvaan muotoon. Näitä voidaan nimittää
oikosulku- ja valokaarivaiheen aikaisiksi virrannousuvaiheiksi. Aineensiirtyminen tapahtuu
ensimmäisen virrannousuvaiheen aikana. Ennen tätä ensimmäistä virrannousuvaihetta virrassa esiintyy
pieni piikki, minkä aikana oikosulku syntyy. Ensimmäisen virrannousuvaiheen nopea virran kasvu
ennalta määrätylle tasolle synnyttää Pinch-voiman, joka mahdollistaa sulapisaran irtoamisen. Pisaran
irtoamisen ja roiskeettomuuden varmistamiseksi virtaa heikennetään hitaasti. Pisaran irrottua alkaa
toinen virrannousuvaihe, joka käynnistää valokaarivaiheen. Toisen virrannousuvaiheen tehtävänä on
muotoilla hitsisulaa ja varmistaa tunkeuman riittävyys. Virrannousuvaiheiden jälkeen virta
pienennetään halutulle pohjavirtatasolle, jolla valmistellaan seuraavan lisäainepisaran siirtymistä
seuraavan oikosulun aikana. (Uusitalo, J. 2006, s. 5.)
Käytettäessä FastROOT-hitsausprosessia hitsaaja pystyy säätämään langansyöttöä, toisen
virrannousuvaiheen korkeutta ja pohjavirtaa. Hitsaajan tulee kuljetuksessa huomioida, että valokaaren
tehokkuuden vuoksi tulee kaarta kuljettaa sulan päällä, eikä sen reunoilla. Paksumman sulan tuoma tuki
estää lisäainelankaa menemästä sulan läpi ja aiheuttamasta roiskeita juuren puolelle. (Uusitalo, J. 2006,
s. 6.)
FastROOT on kehitetty ensisijaisesti pohjapalkojen hitsaukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös
ohutlevyjen hitsauksessa. FastROOT:a käytetään eniten rakenneterästen ja ruostumattomien terästen
hitsaukseen, joiden hitsaus FastROOT:n avulla on käytännössä roiskeetonta. FastROOT:n eduiksi
voidaan laskea sen TIG-hitsausta parempi tuottavuus ja nopeus, roiskeettomuus, helppo hitsattavuus,
hyvät juurenpinnan ja juurenpuolen muodot sekä vähäinen jälkityöstön tarve. Kuvassa 14 on
FastROOT prosessin virtakuvaaja lisäaineen siirtyessä hitsisulaan. (Uusitalo, J. 2006, s. 6-7.)

Kuva 14. FastROOT hitsaussovelluksen virtakuvaaja aineensiirtymisen eri vaiheissa. Virtakäyrän
kierto muodostuu oikosulku- ja valokaarivaiheista. (Uusitalo, J. 2006, s. 4.)
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3.6 Regulated Metal Deposition (RMD)

Regulated Metal Deposition eli RMD on Miller Electric Mfg Co:n kehittämä matalan lämmöntuonnin
omaava ohjelmistopohjainen lyhytkaarihitsaussovellus, joka on saatava lisäoptiona Millerin Axcess
hitsausjärjestelmään. Millerin Axcess edustaa hitsauslaitteistojen uutta sukupolvea, joka on suunniteltu
toimimaan useiden eri MIG/MAG-hitsaussovellusten kanssa. (Miller Electric Mfg Co., 2004)
RMD perustuu virtalähteen ja ohjelmiston suorittamaan jatkuvaan hitsausvirran tarkkailuun ja säätöön
valokaaren eri vaiheissa. RMD:n avulla saadaan pienennettyä normaaliin MIG/MAG-hitsaukseen
verrattuna lämmöntuontia 5-20 prosenttia sekä vähennettyä roiskeiden syntyä. Riippumatta
hitsausolosuhteista RMD säilyttää kaaren ominaisuudet optimaalisina jatkuvan säädön ansiosta ja sen
avulla on mahdollista käyttää suhteellisen suuria langanpaksuuksia hitsattaessa ohuita materiaaleja.
(Miller Electric Mfg Co., 2004)
RMD prosessissa hitsausvirta pidetään matalana valokaaren palaessa siihen asti, kunnes sulapisara
lisäainelangan päässä muodostaa oikosulun kasvaessaan tarpeeksi suureksi. Oikosulun syntyessä
hitsausvirtaa ruvetaan nostamaan pinch-voiman synnyttämiseksi. Hitsausvirran ollessa tarpeeksi suuri
pinch-voiman synnyttämiseen virtalähde pitää hitsausvirran vakiona sulapisaran irrottamiseksi,
kuitenkin tarkkaillen jatkuvasti irtoamisen tapahtumishetkeä. Laitteiston havaitessa sulan irtoamisen,
mikä tapahtuu ennen varsinaisen oikosulun aukeamista, virta lasketaan äkillisesti matalalle tasolle
roiskeiden välttämiseksi. Sulan irrottua hitsausvirtaa nostetaan jälleen lisäaineen sulattamiseksi.
Sulapisaran synnyttyä virta lasketaan jälleen matalammalle tasolle, jolloin sula alkaa kuroutua kohti
perusainetta synnyttääkseen oikosulun uudelleen. Mikäli oikosulun syntyminen kestää kauan, virtaa
lasketaan edelleen sulan hallitsemisen helpottamiseksi. Kuvassa 15 on nähtävissä hitsausvirran
vaihtelut aineensiirtymisen eri vaiheissa käytettäessä RMD lyhytkaarisovellusta. (Miller Electric Mfg
Co., 2004)
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Kuva 15. Miller Electric:n kehittämän RMD lyhytkaarihitsaussovelluksen virtakuvaaja
aineensiirtymisen eri vaiheissa. (Miller Electric Mfg Co., 2004)

3.7 Kylmäkaariprosessien vertailua

Taulukossa 2 on esitetty edellä mainittujen kylmäkaariprosessien toimintaperiaatteet, edut ja haitat sekä
yleiset käyttökohteet niiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi.
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Taulukko 2. Eri Kylmäkaariprosessien vertailua.
PROSESSI Toimintaperiaate
CP

Cold Arc

Edut

Haitat

Hitsauselektrodin
Perusaineen vähäiset
napaisuuden vaihteleminen muodonmuutokset sekä
hitsauksen aikana
mahdolliselle pinnoitteelle
syntyvät vähäiset vauriot
hitsauksessa, perus- ja
lisäaineen vähäinen
sekoittuminen pinnoituksessa
Kaarijännitteen tarkkailu Helppo hitsaustapahtuman
sekä hitsaustapahtuman ja hallinta, erittäin ohuiden
virtalähteen hallinta
ainepaksuuksien hitsaus sekä
digitaalisignaaliprosessorin mahdollisuus hitsata
avulla
magnesiumseoksia

Aineensiirtyminen lähes
virratonta, erittäin ohuiden
ainepaksuuksien hitsaus,
vähäiset muodonmuutokset
hitsattavissa kappaleissa,
roiskeettomuus sekä teräsalumiini sekaliitosten hitsaus
Hitsaustapahtuman ja
Helppo sulan hallinta, nopea
STT
lämmöntuonnin hallinta
opittava, hitsaushöyryjen ja
hitsausvirran säädön avulla. roiskeiden synty vähäistä sekä
Ei erillistä jännitteensäätöä. sopiva useille eri
hitsauskaasuille. Teräksen
hitsaus mahdollista 100 %
hiilidioksidilla, mikä vähentää
kustannuksia.
Hyvä tuottavuus ja nopeus,
FastROOT Hitsaustapahtumassa
roiskeeton, helppo
seurataan oikosulkua,
hitsattavuus, vähäinen
jonka perusteella
hitsausvirtaa ja -jännitettä jälkityöstön tarve ja
mahdollisuus hitsata kaikissa
säädetään digitaalisesti
asennoissa
pisaran oikea-aikaisen
irtoamisen varmistamiseksi
Virtalähteen ohjelmisto
Kaari säilyy optimaalisena
RMD
tarkkailee ja säätää
koko hitsaustapahtuman ajan
hitsausvirtaa jatkuvasti
jatkuvan säädön ansiosta,
valokaaren eri vaiheissa
mahdollista käyttää suuria
langan paksuuksia hitsattaessa
ohuita materiaaleja,
vähäroiskeinen,
hitsausohjelman helppo
säädettävyys/
uudelleenohjelmointi
*arvioitu lämmöntuonti, ks. kappale 6.3. **Ei tietoa saatavilla.
CMT

Langansyötön suunnan
muutteleminen
mekaanisesti
hitsaustapahtuman aikana
hitsausvirran muutosten
perusteella
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Tarkka
virtakaapeleiden
pituuden ja
sijoittelun suhteen

-

Monimutkainen
laitteisto

Lämmöntuonti vrt.
norm. MIG/MAG
Ohutlevyjen (t< 2mm) *n. 5-10 %
ja alumiinin hitsaus,
pienempi
metallien pinnoitus
sekä pinnoitettujen
levyjen MIG-juotto

Käyttökohteet

Ohutlevyjen (t>
0,3mm), sinkittyjen
levyjen sekä
sekaliitosten (teräsalumiini/magnesium)
hitsaus
Ohutlevyjen (t>
0,3mm), sinkittyjen
levyjen sekä
sekaliitosten (teräsalumiini) hitsaus

**

20-30 % pienempi

-

Pohjapalkojen,
**
ohutlevyjen (t< 2mm)
ja sinkittyjen
materiaalien
hitsaukseen

-

Pohjapalkojen ja
ohutlevyjen (t>
0,3mm) hitsaus

-

Pohjapalkojen ja
5-20 % pienempi
ohutlevyjen (t< 2mm)
hitsaus

15-30 % pienempi

4 SINKITYS

Metallien sinkitys, josta käytetään yleisesti myös nimitystä galvanointi, on mahdollista tehdä monella
eri menetelmällä. Niistä yleisimpinä voidaan pitää sähkö- ja kuumasinkitystä. Sinkityksellä luodaan
materiaalille suoja korroosiota vastaan. Sinkkipinnoite antaa hyvän suojan korroosiota vastaan, mutta
voi aiheuttaa myös ongelmia, varsinkin kun kyseessä on hitsattava tuote. Mahdollisuuksien mukaan
valmistettavan tuotteen sinkitys olisi parasta tehdä vasta valmistuksen jälkeen, mutta joskus se ei ole
mahdollista erinäisten syiden vuoksi. Tällaisia syitä ovat muun muassa tuotteen rakenteelliset
vaatimukset. Hitsatuissa rakenteissa tulee liitoskohtiin tehdä aukot, joista ylimääräinen sinkki pääsee
valumaan ulos. Lisäksi rakenteessa on otettava huomioon mahdollinen materiaalin vetely sinkkikylvyn
ja jäähdytyksen aikana. Kuvassa 16 on esimerkkejä liitoksissa huomioon otettavista asioista
sinkittävissä rakenteissa. (Lepola P. et al. 2005, s. 410–411.) Lisäksi sinkittäessä valmiiksi hitsattuja
rakenteita, tulee varovaisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Rakenteisiin ei saa jäädä yhtään vettä
käytettäessä kuumasinkitystä, koska vesijäämät aiheuttavat roiskeita kappaleen upotuksessa kuumaan
sinkkiin ja roiskeet muodostavat työturvallisuusriskin. (Sperko Engineering Services, Inc. 1999, s. 5.)

Kuva 16. Esimerkkejä sinkittyjen rakenteiden suunnittelusta (Lepola P. et al. 2005, s. 411).
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4.1 Sähkösinkitys

Sähkösinkitys perustuu sähkökemialliseen korroosioreaktioon, jonka ansiosta sinkki saadaan
saostumaan käsiteltävän metallin pinnalle. Materiaalin pinnalle saostuva sinkki on peräisin sinkkisuola-vesiliuoksesta, jota käytetään elektrolyyttinä sähkösinkityksessä, ja sen mekaaninen tartunta
sinkittävään materiaaliin/kappaleeseen saadaan aikaiseksi upottamalla kappale elektrolyyttiin ja
kytkemällä siihen tasavirta. Elektrolyyttinä toimivan liuoksen sinkkipitoisuutta saadaan pidettyä yllä
esimerkiksi liuokseen upotetuilla sinkkipaloilla, jotka toimivat prosessissa anodeina. Käsittelyllä aikaan
saatava pinta on hopeanvärinen, ja eri lisäaineilla saadaan muunneltua pinnan kiiltoa. Usein pinta myös
kromatoidaan sähkösinkityksen jälkeen. Sähkösinkitystä käytetään usein pienissä esineissä, esimerkiksi
ikkunan heloituksissa. (Lepola P. et al. 2005, s.410–411) Sähkösinkityksen paksuusluokat ja niiden
luokitusmerkinnät sekä pinnoitteen vähimmäiskerrospaksuudet ovat saatavilla standardissa SFS-ISO
2081. Taulukossa 3 on esimerkkejä sähkösinkityksen paksuusluokista. (Tunturi P.J. 1994, s. 39.)
Taulukko 3. Standardin SFS-EN ISO 2081 mukaiset sähkösinkityksen paksuusluokat (SFS-EN ISO
2081:2008).
Käyttöolosuhde tai käyttöikä

Kasvavat vaatimukset

Luokitusmerkintä

Fe/Zn 5
Fe/Zn 8
Fe/Zn 12
Fe/Zn 25

Paikallinen
vähimmäiskerrospaksuus
(µm)
5
8
12
25

4.2 Kuumasinkitys

Eniten käytetty sinkitysmenetelmä on kuumasinkitys, jossa pinnoitettava kappale tai materiaali
upotetaan sulaan sinkkiin. Sinkittävä kappale tai pinta tulee puhdistaa ruosteesta, hilseestä tai muista
mahdollisista epäpuhtauksista ennen sinkitystä. Kuumasinkityksessä muodostuva pinta on
paksuudeltaan 60-150 m ja se koostuu rauta-sinkkiseoksesta sekä pinnalle tarttuneesta puhtaasta
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sinkistä. Kuumasinkitys on mahdollista toteuttaa sekä märkä- että kuivamenetelmällä tai
linkokäsittelyllä. (Lepola P. et al. 2005, s. 410–411.)

4.3 Muut sinkitysmenetelmät

Sinkitys voidaan tehdä myös muilla tavoin kuin sähkö- tai kuumasinkityksellä. Yksi helpoimmista
menetelmistä, varsinkin jos kyseessä on monimutkainen ja jo kasattu konstruktio, on maalaus
sinkkipölymaalilla. Sinkkipölymaalauksessa puhdistetut pinnat maalataan maalilla, joka koostuu
hienojakoisesta sinkkijauheesta. Tästä menetelmästä käytetään myös nimitystä kylmägalvanointi.
Toinen mahdollinen sinkitysmenetelmä on ruiskusinkitys, jossa sulatetusta sinkistä puhalletaan
pisaroita käsiteltävään pintaan. Näin syntyvä sinkkipinta on karhea ja huokoinen. Tätä menetelmää
käytetään usein etenkin suurien rakenteiden sinkityksessä. (Lepola P. et al. 2005, s. 410–411.)
Muita yleisesti käytettäviä sinkitystapoja ovat mekaaninen sinkitys ja sherardisointi. Aiemmin
mainitussa pinnoitettavat kappaleet puhdistetaan ja laitetaan rumpuun lasikuulien kanssa. Kappaleille
tehdään rummussa ensin hapankäsittely ja kuparointi, minkä jälkeen rumpuun lisätään jauheena oleva
sinkki ja reaktion aktivoivat kemikaalit. Näin syntyvä sinkkipinnoite on himmeä ja tasainen. Myös
sherardisoinnissa käytetään hyödyksi pyörivää rumpua, johon on laitettu pinnoitettavat kappaleet,
sinkkijauhe ja hiekkaa. Rumpua lämmitetään, kunnes sen lämpötila on hieman alle sinkin
sulamispisteen. Lämpötila aiheuttaa sinkin ja raudan välillä diffuusioreaktion, jonka seurauksena
kappaleen pinnalle muodostuu suojaava rauta-sinkkikerros. Muodostuva rauta-sinkkikerros on
tummanharmaa ja ohut, sen paksuus on vain noin 15 – 40 µm. (Lepola P. et al. 2005, s. 410–411.)
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5 SINKITYN METALLIN HITSAUS

Hitsattaessa pinnoitettuja metalleja tulee aina selvittää, miten pinnoite vaikuttaa hitsauksen
suoritukseen ja miten onnistuneesti hitsaus on mahdollista tehdä. Lisäksi tulee huomioida miten
pinnoite käyttäytyy hitsattaessa ja mitä mahdollisia jälkikäsittelyjä kappale vaatii. Nämä kaikki
riippuvat käytetystä pinnoitteesta ja sen ominaisuuksista. Sinkityn metallin hitsaus on mahdollista, kun
suoritetaan tiettyjä järjestelyjä. Hitsattaessa sinkittyä metallia pinnoitteena oleva sinkki höyrystyy
kaaren aiheuttaman lämmöntuonnin takia hitsin alueelta, sinkin sulamislämpötilan ollessa vain noin
420 °C ja höyrystymislämpötilan 908 °C. Sinkin höyrystymisen takia jäljelle jää paljas metalli, johon
hitsaaminen onnistuu. Pinnoitteen vaurioitumisen laajuus riippuu hitsauksessa käytettävän prosessin
lämmöntuonnista ja hitsattavasta perusaineesta. (Cary, H. et al. 2005, s. 473.)
Hitsattaessa sinkittyä levyä kaarihitsausprosessilla aiheuttaa hitsauksessa syntyvä lämpö enemmän
vaurioita sinkkikerrokseen kuin mitä vastushitsaus aiheuttaisi. Sinkin tuoma suoja korroosiota vastaan
kärsii vähemmän vastushitsauksessa, koska hitsin tieltä pois pakotettu sinkki nousee uudelleen hitsin
päälle muodostaen näin uudelleen suojan korroosiota vastaan. (Cary, H. et al. 2005, s. 473.)

5.1 MIG/MAG-hitsaus

Sinkittyjen levyjen hitsaaminen on mahdollista kaikilla yleisesti käytössä olevilla hitsausmenetelmillä.
Erityisesti MIG/MAG-hitsaus on ollut suosittu menetelmä sinkittyjen metallien hitsauksessa. Hitsaus
on yleensä hieman vaativampaa ja hitsausolosuhteisiin tulee kiinnittää enemmän huomiota kuin
hitsattaessa pinnoittamatonta metallia, mutta itse hitsauksen suorittaminen on yksinkertaista ja helppoa.
Käytettäessä kaasukaarihitsausta ei sinkityksellä periaatteessa ole mitään vaikutusta hitsin
ominaisuuksiin, vaikka hitsauksessa syntyvien roiskeiden määrä saattaakin lisääntyä. Pinnassa oleva
sinkki ei vaikuta valokaaren vakauteen, mutta yleensä joudutaan käyttämään alhaisempaa
hitsausnopeutta kuin pinnoittamatonta materiaalia hitsattaessa. (Industrial Galvanizers 2008, s. 59.)
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Sinkittyä metallia hitsattaessa tulee hitsausnopeuden olla matalampi kuin pinnoittamattomilla
materiaaleilla, jotta pinnoitteena oleva sinkki ehtii höyrystymään pois sulan alta. Vaadittava
hitsausnopeuden lasku riippuu hitsattavan materiaalin sinkkipinnoitteen paksuudesta, liitostyypistä ja
hitsausasennosta. Yleensä nopeuden lasku on noin 10 – 20 prosentin luokkaa. Hitsattaessa kappaleita,
joissa sinkkipinnoite on paksu, voi myös virran nostaminen olla tarpeen. Yleensä noin 10 A nosto
hitsausvirrassa on riittävä. Kasvanut lämmöntuonti auttaa poistamaan paksumman sinkkikerroksen
sulan edestä. Sinkittyjä metalleja hitsattaessa tunkeuma on pienempi kuin vastaavilla
pinnoittamattomilla materiaaleilla. Tämän johdosta ilmaraon suurentaminen voi olla tarpeellista
joillakin hitseillä riittävän tunkeuman aikaansaamiseksi. (Industrial Galvanizers 2008, s. 59.)

5.1.1 Hitsauksen suoritus

Hitsattaessa sinkittyjä metalleja, tulee hitsauksen suorituksessa ottaa huomioon tiettyjä asioita.
Hitsausnopeuden tulee olla alhaisempi kuin pinnoittamattomia metalleja hitsattaessa. Lisäksi
hitsauspistoolin liikkeen/asennon tulee olla työntävä. Tällöin kaari pakottaa muodostuvat sinkkihöyryt
pois sulan alta, jolloin ne eivät pääse sekoittumaan itse hitsiin.
Hitsattaessa ohuita materiaalipaksuuksia MIG/MAG-prosessilla tapahtuu se yleensä
lyhytkaarihitsauksena. Suoritusperiaate on sama kuin hitsattaessa pinnoittamattomia metalleja.
Suositeltu hitsauskaasu MIG/MAG-hitsauksessa sinkityille materiaaleille on puhdas hiilidioksidi
(100 % CO2) tai seoskaasu, jossa on 75 % argonia ja 25 % hiilidioksidia. (Cary, H. et al. 2005, s. 474.)
Ohutlevyille aina 3 mm ainepaksuuksiin saakka on huomattu myös seoskaasun 92 % Ar+ 5 % CO2+
3 % O2 tuottavan loistavia tuloksia (Industrial Galvanizers 2008, s. 59). Käytettävä suojakaasu riippuu
hitsattavan materiaalin paksuudesta ja käytettävästä hitsausasennosta. Joissain sovelluksissa myös
argon-happi seoskaasuja on käytössä. Kuumasinkityille ja paksun sinkkikerroksen omaaville
materiaaleille suositellaan käytettäväksi täytelankahitsausta. Parhaan korroosiosuojan saavuttamiseksi
suositellaan käytettäväksi korroosionkestävää lisäainetta, kuten kupari-sinkki- tai ruostumaton teräslisäainelankaa. (Cary, H. et al. 2005, s. 473.)
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Hitsauksen valmistelussa tulee miettiä, miten pinnoitteena oleva sinkki käyttäytyy suorituksen aikana.
Erityisesti tulee huolehtia, että hitsattaessa syntyvät sinkkihöyryt pääsevät poistumaan vapaasti sulan
edeltä. Sulaan jääneet sinkkihöyryt muodostavat siihen jähmettymisvaiheessa huokosia ja liitosvirheitä.
Rasituksen alaisissa hitseissä sinkkijäämät voivat aiheuttaa myös halkeilua ja jännityskorroosiota.
Sinkkipinnoitteen aiheuttamien virheiden eliminoimiseksi tulee hitsausliitoksen suunnitteluun
kiinnittää huomiota. Liitos tulee suunnitella siten, että höyrystyvä sinkki pääsee esteettömästi
poistumaan liitoksesta. Tämä tulee huomioida myös mahdollisten juuritukien, silloitusten ja
kiinnittimien sijoittelussa. Kuvassa 17 on esitetty oikeaoppinen T-liitos sinkityille metalleille. Toinen
tapa välttää hitsiin jääviä sinkkijäämiä on käyttää tarpeeksi suurta lämmöntuontia hitsausprosessissa.
Tällöin varmistutaan sinkin täydellisestä höyrystymisestä pois sulan edestä. Kuitenkin vaativissa
hitseissä ja parhaan tuloksen varmistamiseksi kannattaa sinkkipinnoite poistaa etukäteen hitsin alueelta.
(Cary, H. et al. 2005, s. 473.)

Kuva 17. T-liitoksen oikeaoppinen toteutus hitsattaessa sinkittyjä metalleja. Viisteen ansiosta
muodostuvat sinkkihöyryt pääsevät poistumaan vapaasti pois sulan alta (Sperko Engineering Services,
Inc. 1999, s. 2).

5.1.2 Hitsin metallurgiset ominaisuudet

Sinkityn metallin hitsausta pidetään yleisesti niin yksinkertaisena ja helppona, että siitä on julkaistu
vain vähän tutkimuksia. Hitsaava teollisuus on omaksunut ajatuksen, että sinkittyihin kappaleisiin
tehdyt hitsit ovat yhtä vahvoja kuin vastaaviin pinnoittamattomiin kappaleisiin tehdyt, kunhan hitsit
ovat myös laadullisesti toisiaan vastaavia. (Sperko Engineering Services, Inc. 1999, s. 2.) Cambridgen
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hitsausinstituutti TWI Iso-Britanniassa on tutkimuksissaan tullut samaan johtopäätökseen, jonka
mukaan kaarihitsauksella suoritetut hitsit ovat sinkityssä levyssä täysin vastaavia kuin hitsit, jotka on
tehty pinnoittamattomiin levyihin. Nämä kokeet, joihin tulokset perustuvat, oli tehty ilman sinkin
poistamista hitsattavista pinnoista ennen hitsauksen suorittamista. Kokeet osoittivat, että sinkkipinnoite
ei vaikuttanut hitsin veto- tai taivutusjännityksen kestävyyteen eikä myöskään iskunkestävyyteen.
(Industrial Galvanizers 2008, s. 61.)
Tutkimuksissa on todettu myös, että hitsauksessa höyrystyvä sinkki ei vaikuttanut hitsin muihin
ominaisuuksiin kuin sen väsymislujuuteen. Väsymislujuus vähenee höyrystyneen sinkin jäädessä sulan
sisään sen jähmettyessä, jolloin hitsiin syntyy huokosia. Tätä voidaan kutsua myös sinkkihauraudeksi.
Kun liitoksien tiedetään joutuvan väsyttävän kuormituksen alaisiksi, tulee hitseistä tehdä tarkoituksella
hieman ylisuuria mahdollisten huokosten aiheuttaman väsymislujuuden alenemisen eliminoimiseksi.
Mikäli hitsissä ei esiinny huokosia, on sinkittyyn metalliin tehdyn hitsin väsymislujuus vastaava
pinnoittamattomaan materiaaliin tehdyn hitsin kanssa. Kuvassa 18 on lyhytkaarihitsauksella
suoritettujen hitsien väsymislujuuden vertailua sinkityn ja pinnoittamattoman metallin välillä.
(Industrial Galvanizers 2008, s. 61.)

Kuva 18. Pinnoittamattomaan ja sinkittyyn levyyn tehtyjen hitsien väsymislujuuksien vertailua. Hitsaus
on suoritettu MIG/MAG-lyhytkaarihitsauksella suojakaasuna CO2 (Industrial Galvanizers 2008, s. 61).
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Käytettävä liitostyyppi vaikuttaa huokosten syntymiseen sinkittyjen materiaalien hitsauksessa, koska
syntyvät höyryt eivät pääse kaikissa liitostyypeissä poistumaan yhtä vapaasti. Tällaisia ovat muun
muassa T-liitokset ja päällekkäisliitokset sekä paksujen materiaalien päittäisliitokset. Huokosten
syntyyn vaikuttaa myös käytettävän pinnoitteen paksuus sen vaikuttaessa syntyvien höyryjen määrään.
Varsinkin päittäisliitoksissa V-railolla voidaan edesauttaa höyryjen poistumista ja näin vähentää myös
huokosten syntymistä. Yleisesti ottaen hitsien ja hitsauksen huolellisella suunnittelulla voidaan
vähentää huomattavasti hitsiin syntyvien sinkkipinnoitteesta johtuvien huokosten määrää, mutta
kaikkia syntyviä huokosia on useasti mahdoton ehkäistä. Tällöin on tärkeää miettiä huokosten
vaikutusta hitsin toimintaan suunnitellussa käyttökohteessa. Sinkin sekoittuminen perusaineeseen
saattaa mahdollisesti myös aiheuttaa halkeamia raerajoille hitsin sisälle. Nämä halkeamat eivät vaikuta
ratkaisevasti hitsin ominaisuuksiin, mutta kriittisiin ja suuren rasituksen alaisiin konstruktioihin
suoritettaviin hitseihin suositellaan tehtäväksi lisäkokeita hitsin ominaisuuksien varmistamiseksi.
(Industrial Galvanizers 2008, s. 61.)

5.2 MIG-juotto

Juottaminen on metallien liittämistä ilman, että liitettävien kappaleiden perusaine sulaa. Liitos syntyy
kuumentamalla työkappaleet juotoslämpötilaan, joka on yli juotoslisäaineena käytettävän metallin
sulamislämpötilan, mutta alle perusaineen sulamislämpötilan. Täten ainoastaan lisäaine sulaa
perusaineen sulamatta ja muodostaa jähmettyessään liitoksen kappaleiden välille. Lisäaine syötetään
suoraan liitoskohtaan, jossa se sulettuaan pyrkii liitettävien kappaleiden väliin kapillaari-ilmiön
ansiosta. Juottamiseen on kehitetty monia eri tapoja ja prosesseja, joista yksi on MIG-juotto. (Cary, H.
et al. 2005, s. 217.)
MIG-juotto on ulkoisesti täysin samankaltainen prosessi kuin MIG/MAG-hitsaus, mutta
liittämisperiaate on erilainen. Olennaisin ero prosessien välillä on hitsauslisäaine. Juotossa käytettävät
lisäaineet ovat kupariseoksia eli pronsseja, joiden sulamislämpötila on alhaisempi kuin teräksillä.
Prosessissa valokaari palaa lisäainelangan ja työkappaleen välillä aivan kuten hitsauksessakin, mutta
juotossa valokaari sulattaa kuitenkin pelkän lisäaineen sulattamatta ollenkaan perusainetta. Lisäaineen
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siirtyminen tapahtuu MIG-juotossa pieninä pisaroina suoraan liitoskohtaan. Kuten muissakin
juottamisprosesseissa muodostaa lisäaine jähmetyttyään liitoksen kappaleiden välille. (Leino et al.
2001, s. 12.)
MIG-juottoa voidaan soveltaa lähes kaikille teräksille, kuten seostamattomille ja niukkaseosteisille
rakenneteräksille sekä ruostumattomille teräksille. Menetelmä on kuitenkin erityisen soveltuva
kuumasinkittyjen ohutlevyjen liittämiseen. Mahdollisia liitostyyppejä prosessille ovat nurkka- ja Tliitokset sekö päittäis- ja limiliitokset. Päittäisliitoksissa tulee huolehtia pienen ilmaraon jättämisestä,
jotta lisäaine pääsee levittymään vapaasti railopinnoille ja myös liitoksen takapinnalle. Prosessin
matalan lämmöntuonnin ja lisäaineena käytettävien kupariseosten ansiosta sulan jähmettyminen on
nopeaa, minkä takia kapillaari-ilmiötä ei prosessissa juurikaan ilmene. Tutkimuksissa suoritetuilla
kokeilla on myös huomattu, että juottamalla tehtyjen liitosten voidaan katsoa vastaavan hitsattuja
liitoksia sekä staattiselta lujuudeltaan että muodonmuutoskyvyltään. Myös väsymiskestävyys on MIGjuotetuilla liitoksilla vähintään yhtä hyvä kuin hitsatuilla liitoksilla. (Leino et al. 2001, s. 12–15.)
MIG-juotto soveltuu erityisen hyvin sinkityille levyille, koska juotettaessa lisäaineen alle mahdollisesti
jäävä sinkki ei aiheuta hitsiin roiskeita eikä niin suurta riskiä kuumahalkeilun tai sinkkihaurauden
syntymiseen, kuin MIG/MAG-hitsauksessa. Tämä johtuu lisäaineen kyvystä pystyä liuottamaan
itseensä sulaa sinkkiä muodostaen sulan lejeeringin. Tämä helpottaa hitsauksen suoritusta, koska
pinnoitteena olevaa sinkkiä ei tarvitse höyrystää pois sulan alta. Pinnoite ainoastaan parantaa juotteen
tarttumista lisäämällä kostutusta liitettävissä pinnoissa. Kuvassa 19 on nähtävissä MIG-juotolla tehty
liitos sekä pinnan että juuren puolelta. Ainoat juottoa mahdollisesti vaikeuttavat seikat sinkittyjen
levyjen juotossa syntyvät valkoruosteen estämiseen tarkoitetuista jälkikäsittelyaineista. Näillä
jälkikäsittelymenetelmillä pyritään parantamaan levyjen kuljetuksen ja varastoinnin kestoa sekä
parantamaan maalattavuutta. Näitä haitallisia jälkikäsittelymenetelmiä ovat muun muassa orgaaninen
passivointi, fosfatointi ja kromipassivointi, joista viimeisin on vähiten haitallinen MIG-juoton kannalta.
(Leino et al. 2001, s. 12–15.)
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Kuva 19. Sinkkipinnoitetun levyn MIG-juotettu liitos. Vasen kuva on pinnan ja oikea juuren puolelta.
Pinnan puolella on havaittavissa pieni sinkitön alue juotoksen vieressä, jonka ulkopuolella sinkki on
sulanut, mutta jähmettynyt uudelleen. Juuren puolella ei ole sinkitöntä aluetta (Leino et al. 2001, s. 14).
Kuten on jo aiemmin mainittu, tulee MIG-juotossa lisäaineen siirtymisen tapahtua pisaroina. Tämä
tarkoittaa myös, että prosessin tulee tapahtua kuumakaarialueella. Tällä tavoin varmistetaan, että sulat
pisarat kostuttavat liitettävät pinnat riittävän hyvin juotteen tarttumisen varmistamiseksi. MIGjuottaminen on myös mahdollista tehdä käyttämällä hitsauksessa virran synergistä pulssitusta, jolloin
käytettävän hitsausvirran suuruus jää lyhytkaarialueelle. Tällöin lisäaineen syöttönopeutta voidaan
laskea, jolloin myös käsihitsaus on mahdollista. Oikeiden prosessiparametrien löytämisen voidaan
sanoa olevan MIG-juotossa hankalampaa kuin hitsauksessa, mikä johtuu käytettävän parametrialueen
pienuudesta. Käytettävä virta, jännite ja kuljetusnopeus on sovitettava tarkasti toisiinsa ja suuria
heittoja ei sallita, jotta juotosta saataisiin roiskeetonta. Eri laitteiden mahdolliset pulssiohjelmat voivat
helpottaa oikeiden parametrien löytämistä tai suurentaa käytettävää parametri-ikkunaa. (Leino et al.
2001, s. 15.)
Prosessissa käytetään pääasiallisesti suojakaasuna inerttiä argonia, mutta myös Ar + O2 seoskaasua
voidaan suositella käytettäväksi tietyissä kohteissa. Pienen määrän happea suojakaasun joukossa on
havaittu pienentävän sulan pisarakokoa ja nostavan sulan lämpötilaa. Tällöin sula on
herkkäliikkeisempää. Tutkimuksissa on päädytty suosittelemaan käytettäväksi n. 0,5 – 1,0 %
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happipitoisuutta suojakaasussa, koska se vähentää juoton roiskeisuutta ja parantaa liitoksen ulkonäköä.
(Leino et al. 2001, s. 13–14.)

5.3 MIG-juoton ja hitsauksen vertailua

Hitsattavasta konstruktiosta ja siinä käytettävästä materiaalista riippuen MIG-juotto muodostaa hyvin
käyttökelpoisen liittämismenetelmän perinteisen hitsauksen tilalle. Etenkin sinkittyjen levyjen
hitsauksessa MIG-juotolla on monia etuja perinteisiin hitsausmenetelmiin verrattuna. MIG-juoton
selkeiksi eduiksi voidaan laskea helppo mekanisoitavuus ja automatisoitavuus sekä suuri
liittämisnopeus. Näiden lisäksi sen liittämiskustannukset ovat kokonaisuudessaan melko alhaisia.
Varsinkin sinkittyjen levyjen toiminnan kannalta MIG-juoton etuna on prosessin pieni lämmöntuonti,
mikä johtaa levyn pinnassa olevan sinkkikerroksen vähäiseen vaurioitumiseen liitoksen lähellä. Tämä
vähentää vaadittavia jälkikäsittelyjä ja niistä aiheutuvia kustannuksia sinkkipinnoitteen korjaamiseksi.
Liitoksessa sinkkikerrokselle syntyvät vauriot ovat nähtävissä kuvasta 19. Käyttämällä MIG-juottoa
voidaan tuotteen läpimenoaikaa vähentää kokonaisuudessaan, koska sen avulla on mahdollista
valmistaa konstruktioita suoraan käyttämällä sinkittyä raaka-ainetta sen sijaan, että konstruktio
sinkittäisiin vasta hitsauksen jälkeen. (Leino et al. 2001, s. 17.)

5.4 TIG- hitsaus

Sinkittyjen metallien hitsaus on mahdollista myös TIG-hitsauksella, joskin sen käyttö on
harvinaisempaa sen sinkkipinnoitteelle aiheuttaman laajempien vaurioiden vuoksi. Sinkkipinnoitteelle
aiheutuvien suurempien vaurioiden lisäksi höyrystyvä sinkki pilaa helposti käytettävän
volframielektrodin. Elektrodin pilaantumisen ehkäisemiseksi sinkittyjä materiaaleja hitsattaessa
käytetään erittäin suurta kaasunvirtausta, mikä lisää omalta osaltaan hitsauskustannuksia. Hitsauksessa
käytettävä lisäaine tulisi olla pelkistettyä terästä tai kuparia. Käytettäessä lisäainetta tulee kaari
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kohdistaa suoraan lisäainelankaan, jolloin voidaan välttyä hitsauselektrodin pilaantumiselta. (Cary, H.
et al. 2005, s. 474.)

5.5 Hitsien jälkikäsittely

Hitsauksessa mahdollisesti vaurioitunut sinkkipinnoite tulee yleensä jälkikäsitellä jollakin tavalla, jotta
saadaan varmuus materiaalin korroosion keston säilymisestä vaadittavalla tasolla. Vaurioituneen alueen
leveys hitsin ympärillä riippuu yleensä hitsausprosessin lämmöntuonnin suuruudesta, periaatteella mitä
suurempi lämmöntuonti sitä suuremmat vauriot. (Industrial Galvanizers 2008, s. 62.)
Yleensä sinkityissä kappaleissa käytettävä perusmateriaali on korroosioherkkää, jolloin suojaava kerros
on tärkeä tuotteen toiminnan kannalta. Yleisimmät menetelmät vaurioituneen sinkkipinnan
korjaamiseen ovat vauriokohdan maalaaminen sinkkimaalilla tai sinkin ruiskuttaminen
vaurioituneeseen kohtaan. Korjattaessa hitsauksessa vaurioituneita sinkkipinnoitteita tulee pinta
hiekkapuhaltaa tai jollakin muulla menetelmällä poistaa kaikki hitsauksesta syntyneet epäpuhtaudet
pois korjattavalta kohdalta ennen korjausta. (Industrial Galvanizers 2008, s. 62.)

5.6 Työturvallisuus

Työturvallisuuteen ja varsinkin työympäristön ilmanvaihtoon tulee kiinnittää huomiota, kun hitsataan
sinkittyjä metalleja. Tämä tulee huomioida myös hitsattaessa muita pinnoitettuja metalleja, varsinkin
sellaisia, joista syntyvät kaasut ovat myrkyllisiä. Yleensä varotoimiksi riittää ulkoisen kaasuimurin
käyttö tai hitsauspistooli imuominaisuudella. (Cary, H. et al. 2005, s. 473–474.)
Sinkin suhteellisen matalan sulamislämpötilan takia osa sinkkipinnoitteesta höyrystyy hitsin alueelta,
mikä on nähtävissä hitsauksen aikana muodostuvana valkoisena savuna. Sinkin höyrystyminen voidaan
myös todeta hitsauksen jälkeen hitsauslaitteistoon jäävästä valkoisesta jauheesta, joka on muodostunut
sinkin höyrystyessä, jolloin sinkki reagoi välittömästi ilmassa olevan hapen kanssa ja muuttuu
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sinkkioksidiksi. Kuvassa 20. näkyy hitsauskokeissa käytettyyn laitteistoon syntyneet sinkkijäämät.
Kyseinen kuva on otettu noin 50 suoritetun koehitsauksen jälkeen. Sinkityn metallin hitsauksessa
syntyvät kaasut eivät ole myrkyllisiä eivätkä karsinogeenisia, mutta niiden hengittämistä tulee
kuitenkin välttää hitsaajan hyvinvoinnin varmistamiseksi. Syntyvien sinkkihöyryjen hengittäminen voi
aiheuttaa hitsaajalle epämukavan olotilan, joka tunnetaan myös nimellä sinkkikuume, sen oireiden
ollessa hyvin samankaltaiset kuin pahassa flunssassa. Useimmiten oireet alkavat 4 tuntia altistumisen
jälkeen ja helpottavat noin 48 tunnin kuluttua. Oireita ovat muun muassa kuume, vilunväristykset, jano,
päänsärky ja huonovointisuus. Hengityksen kautta elimistöön joutunut sinkki poistuu kehosta itsekseen
eikä aiheuta mitään pidempiaikaisia komplikaatioita tai kroonisia oireita. (Sperko Engineering
Services, Inc. 1999, s. 1.)
Kaikki sinkityn metallin hitsauksessa syntyvien kaasujen aiheuttamat oireet voidaan välttää
noudattamalla oikeita toimintatapoja. Tärkeintä on hitsaajien koulutus, jotta he osaavat toimia oikein
hitsattaessa sinkittyjä materiaaleja. Hitsaajan tulee pitää pää poissa nousevien hitsauskaasujen edestä ja
sijoittua siten, että ilman virtaus ilmanvaihtokoneille kulkee heidän ohitseen. Altistumisen
hitsauskaasuille voi välttää käyttämällä joko kohdistettavaa kaasuimuria, imevää hitsauspistoolia tai
henkilökohtaista suojanaamaria hitsausmaskin alla. Paras tapa kuitenkin välttyä altistumasta haitallisille
höyryille on käyttää kaasujen suodatusjärjestelmällä varustettua hitsausmaskia. (Sperko Engineering
Services, Inc. 1999, s. 3.)

Kuva 20. Koehitsauksissa kappaleenkiinnittimeen ja hitsauspistooliin jääneet sinkkioksidijäämät 50
suoritetun hitsin jälkeen. Valkoinen jauhemainen aine on muodostunutta sinkkioksidia.
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6 TUTKIMUSSUUNNITELMA

Työn käytännön osuus hitsauskokeineen suoritettiin LUT Metallin hitsaustekniikan laboratoriossa.
Hitsauskokeilla pyrittiin selvittämään sinkkipinnoitteen käyttäytymistä sekä sinkin sekoittumista
perusaineeseen hitsattaessa sinkittyjä levyjä sekä perinteisellä MAG-hitsauksella että Cloosin
kehittämällä CP MAG-hitsauksella.

6.1 Laitteisto

Kaikki hitsauskokeet suoritettiin Carl Cloos Schweißtechnik GmbH:n valmistamalla hitsauslaitteistolla.
Käytetty virtalähde oli malliltaan Quinto GLC 353 CP, jonka ominaisuuksiin kuuluvat Cloosin
kehittämä normaali sekä pulssitettu MIG/MAG-Cold Process hitsausmenetelmä. Virtalähteen avulla
onnistuu myös perinteinen MIG/MAG-hitsaus, kun virtalähteen Cold Process:in parametrit jätetään
ilman arvoja. Tämä mahdollisti tavallisella MAG-hitsauksella suoritettujen vertailuhitsien hitsauksen
samalla laitteistolla.
Kokeet suoritettiin mekanisoituna hitsauksena, jossa hitsauspistoolin kuljetus hoidettiin Pemamekin
hitsauspuomin avulla. Näin kuljetusnopeus saatiin säilytettyä vakiona kaikissa koehitseissä. Kappaleen
kiinnitys tapahtui pneumaattisilla puristimilla varustetulla kiinnitinpöydällä koko hitsin matkalta, näin
saatiin vähennettyä materiaalin vetelyä hitsauksen aikana. Materiaalin ohuen ainepaksuuden takia
kappaleiden muodonmuutokset ja taipuileminen hitsauksen aikana olisi ollut muuten huomattavan
suurta, ja se olisi vaikuttanut hitsauksen onnistumiseen suutinetäisyyden jatkuvan muuttumisen vuoksi.
Hitsauksessa syntyvien hitsauskaasujen poisto hoidettiin lähietäisyydelle tuodulla
kaasujenpoistoimurilla. Kuvassa 21 on nähtävissä koejärjestely ja käytetty laitteisto.
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Kuva 21. Tutkimuksessa käytetty koejärjestely ja laitteisto.

6.2 Perusaine ja lisäaineet

Työssä käytettävät ja tutkittavat materiaalit oli alun perin tarkoitus saada yhteistyöyrityksen kautta,
mutta materiaalitoimituksen viivästyessä kokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston
omista materiaalivarastoista löytyneillä materiaaleilla. Täten käytetty perusaine ei ollut paras
mahdollinen selkeiden koetulosten saamiseksi. Kokeissa käytetty materiaali oli Rautaruukin
valmistamaa sinkki-rautaseospinnoitettua ohutlevyä merkinnältään DX54D + ZF100 RA.
Materiaalimerkinnässä DX54D tarkoittaa materiaalin mekaanisia ominaisuuksia ja ZF100 pinnoitteen
massaa 100 g/m2 sinkkipinnoitteen paksuuden ollessa 7 µm. R tarkoittaa Galvannealed-pinnoitusta ja A
tavallista pinnanlaatua. Perusaineen kemiallinen koostumus on nähtävissä taulukosta 4 ja mekaaniset
ominaisuudet sekä pinnan massa liitteestä 1. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti tuotteisiin, joiden
valmistamisessa käytetään vastushitsausta ja pinta maalataan. Pinnoitteessa oleva rauta parantaa
hitsattavuutta ja pinnan mattaan mikrorakenteeseen maali tarttuu hyvin. DX54D on
erikoissyvävetolaatu, joka on tarkoitettu vaativaan muovaukseen, sekä vanhenematon teräs, jonka
ominaisuudet säilyvät vähintään 6 kuukautta. (Rautaruukki Oyj 2009, s. 1-2.)
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DX54D teräksessä Ruukki käyttää Galvannealed-pinnoitetta, joka sisältää n. 10 % rautaa. Pinnoite
valmistetaan jatkuvatoimisessa linjassa, jossa sinkkipinnoite hehkutetaan rautasinkiksi. Pinnoitetta
valmistetaan ainoastaan ohutkerroksisena, koska materiaali on tarkoitettu maalattavaksi.
Materiaalimerkinnästä selviää, että levy on luokkaa A eli sen pinnanlaatu on tavallista. Siinä sallitaan
pienet pintavirheet, kuten naarmut, paikalliset karheudet, pienet kolot, kuviokoon vaihtelut, tummat
pisteet ja pienet passivointitahrat. Materiaali suojataan valmistusvaiheessa öljyämällä, minkä takia
materiaalin pintaan jää ohut öljykerros. Öljyämisellä pyritään estämään varastoinnin aikainen ruosteen
muodostuminen. Ennen hitsausta on suositeltavaa puhdistaa pinta suojaöljystä. (Rautaruukki Oyj 2009,
s. 1.)
Galvannealed eli sinkki-rautaseospinnoitetun levyn hitsaukseen valmistaja suosittelee käytettäväksi
vastushitsausta. Tavallisen sinkkipinnoitetun levyn vastushitsaukseen verrattuna sinkkirautaseospinnoitetun levyn vastushitsaus onnistuu pienemmällä hitsausvirralla ja lisäksi käytettävä
kuparielektrodi kuluu vähemmän hitsauksessa. Oikeilla parametreilla materiaaliin tehtyjen
hitsausliitosten ominaisuudet ovat vastaavat kuin pinnoittamattomaan levyyn tehtyjen hitsien.
(Rautaruukki Oyj 2009, s. 1-2.)

Taulukko 4. Perusaineen kemiallinen koostumus. (Pitoisuus % enintään) (Rautaruukki Oyj 2009, s. 2.)
C

Si

Mn

P

S

Ti

0,12

0,50

0,60

0,10

0,045

0,30

Tuntemalla perusaineen kemiallisen koostumuksen, voidaan laskea materiaalin hiiliekvivalentti eli CE
sen hitsattavuuden arvioimiseksi. Kaava 3 on yleinen tapa laskea käytettävän perusaineen
hiiliekvivalentti. Kaavaan sijoitetaan eri perusaineessa olevien eri materiaalien prosenttiosuudet. (SFSEN 1011-2, s. 24.)
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CE

C

Mn
6

Cr

Mo V
5

Ni Cu
15

(3)

Hiiliekvivalentin perusteella voidaan karkeasti arvioida materiaalin hitsattavuus seuraavan luettelon
mukaisesti: (Terästen karkenevuus ja hitsattavuus 2004)
-

CE < 0,40; materiaali on hyvin hitsattavaa

-

0,40 < CE > 0,60; materiaali hitsattavissa erityistoimin

-

0,60 < CE > 0,80; materiaalin hitsaus vaikeaa

-

CE > 0,80; materiaali ei ole normaalisti hitsattavissa

Kokeissa käytetyn DX54D levyn hiiliekvivalentiksi saadaan kaavan 3 avulla 0,22, jonka perusteella
materiaalia voidaan pitää hyvin hitsattavana.
Hitsauksessa käytettiin lisäaineena Esabin tuotteisiin kuuluvaa OK Autrod 12.50 lisäainelankaa, jonka
tuotenimeksi vaihtui vuoden 2005 lopulla OK AristoRod 12.50. Uuden tuotenimen alla kulkevat
lisäainelangat ovat kuitenkin täysin vastaavia aiemman nimityksen omaavien lisäaineiden kanssa.
(ESAB-Uudet tuotenimet, 2006) Hitsauslankana käytetty OK Autrod 12.50 on seostamattomien ja
niukkaseosteisten rakenneterästen sekä hienoraeterästen MAG-hitsaukseen tarkoitettu kuparoimaton
yleislanka. Lanka soveltuu muun muassa seostamattomien rakenneterästen, paineastiaterästen,
laivanrakennusterästen ja hienoraeterästen hitsaukseen, kun niiden myötölujuusvaatimus on alle 420
N/mm2. Taulukossa 5 on esitelty tyypillinen lisäainelangan kemiallinen koostumus ja liitteessä 2
langan muut tekniset tiedot. (OK AristoRod 12.50.)
Taulukko 5. OK Autrod 12.50 lisäainelangan tyypillinen koostumus (%) (OK AristoRod 12.50).
C

Si

Mn

0,1

0,9

1,5
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Koehitseissä käytetty suojakaasu oli Agan valmistama Mison 8, joka on seostamattomien ja
niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen tarkoitettu aktiivinen kaasu. Kaasun koostumus on Ar +
8%CO2 + 0,03% NO ja sen suhteellinen tiheys on 1,39. Kaasu soveltuu käytettäväksi sekä umpi- että
täytelankahitsaukseen. Kaasu on tarkoitettu ensisijaisesti kuumakaari- ja pulssihitsaukseen, mutta
soveltui seokseltaan hyvin myös käytettäväksi kylmäkaarihitsauksella sinkityn materiaalin kanssa.
Mison 8 kaasun avulla saadaan aikaan suuri hitsausnopeus, matala kupu sekä vähäinen roiskeisuus ja
pintakuonan synty. (Oy AGA Ab - Mison 8.)

6.3 Hitsauksen suoritus

Koehitsit hitsattiin mekanisoituna hitsauksena, jossa polttimen kuljetus hoidettiin hitsauspuomin avulla,
jalkoasennossa päällehitsauksena DX54D materiaalia oleviin ohutlevyihin. Käytetyn levyn paksuus oli
0.8 mm ja koekappaleiden koko, joihin hitsit tehtiin, 250*60 mm. Levyjen taipuilemisen estämiseksi
levyt kiinnitettiin hitsauksen ajaksi pneumatiikalla toimivilla kiinnittimillä hitsin molemmilta puolilta
koko levyn matkalta.
Pääosin hitsaus suoritettiin työntävänä hitsauksena, polttimen kulman ollessa 10o. Vertailun vuoksi osa
hitseistä tehtiin myös polttimen ollessa kohtisuorassa perusaineen pintaa vasten sekä vetävänä
hitsauksena. Suojakaasun virtausnopeus pidettiin kaikkien kokeiden aikana vakiona 12 l/min ja
vapaalangan pituutena 9 mm. Ensimmäiset koehitsaukset ja varsinaisen hitsausparametri-ikkunan
määrittely suoritettiin tekemällä lukuisia hitsejä pinnoittamattomalle teräkselle. Näin saatiin
haarukoitua mahdollisia raja-arvoja, joiden perusteella voitiin lähteä hakemaan sinkityille levyille
sopivia hitsausparametreja. Sinkityille levyille suoritettujen koehitsausten pöytäkirja on
kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 3 ja taulukossa 6 on niiden koehitsien hitsausparametrit, joista
otettiin mitat hitsauksen jälkeen. Koehitsit 3.11 ja 4.8 on suoritettu samoilla hitsausparametreilla, mutta
koehitsi 4.8 on suoritettu vetävänä hitsauksena ja 3.11 työntävänä.
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Taulukko 6. Silmämääräisen tarkastelun yhteydessä mitattujen koehitsien hitsausparametrit.
Koekappale Pos.
jännite
(V)
1.2

Lang.
Neg.
syött.
jännite
nop.
(V)
(m/min)
20,0
3,2
-

Neg.
aika
(s)

Hits.
nopeus
(cm/min)

*Lämmöntuonti
(kJ/mm)

-

90

0,0736

1.3

20,0

4,2

-

-

90

0,0821

2.5

18,0

4,2

-

-

90

0,0739

3.1

20,0

4,2

17,5

1,0

90

0,0789

3.10

20,0

4,2

20,0

2,0

90

0,0758

3.11

20,0

4,2

14,0

2,0

90

0,0758

4.3

20,0

4,8

14,0

2,0

90

0,0907

4.7

20,0

3,3

14,0

2,0

90

0,0679

4.8

20,0

4,2

14,0

2,0

90

0,0758

*arvioitu lämmöntuonti, ks. alempaa.
Koehitsauksia seurattiin myös oskilloskoopin avulla ja niistä tallennettiin virta- ja jännitekuvaajat.
Kuvissa 22 ja 23 on nähtävissä tavallisen MIG/MAG-hitsauksen ja CP-menetelmän hitsauksen aikana
mitatut virta- ja jännitekuvaajat, joista on selkeästi nähtävissä CP-menetelmän ja tavallisen MIG/MAGhitsauksen väliset erot valokaaren eri vaiheissa. Liitteessä 4 on molempien menetelmien pidemmältä
ajalta mitatut jännitekuvaajat nähtävissä.
Cp-prosessin lämmöntuonnin laskemiseksi ei ole kehitetty matemaattista kaavaa valmistajan eikä
minkään muunkaan tahon toimesta. Prosessin kehittäjä Cloos ei myöskään ole julkistanut mitään muita
tietoja lämmöntuonnin eroista tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen verrattuna kuin, että lämmöntuonti
on pienempi. Tutkimuksen aikana Cloosin CP-prosessista antamiin lähtötietoihin perustuen
lämmöntuontia arvioitiin tarkastelemalla käytetyn negatiivisen kaarijännitteen aikaa koko kaarisyklin
kestoon. Lähtökohtaisesti negatiivisen jännitteen aikana lämmöntuonnin ajateltiin olevan 0 kJ/mm.
Oskillokoopilla suoritetuista virta- ja jännitemittauksista laskettiin keskimääräinen yhden kaarisyklin
kesto (26 ms), johon asetettua negatiivisen jännitteen aikaa suhteutettiin. Näin laskemalla
lämmöntuonti arvioitiin n. 5-15 % pienemmäksi kuin normaalilla lyhytkaarihitsauksella. Saadut arvot
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kuitenkin perustuvat ainoastaan arvioihin, eikä negatiivisen jännitteen suuruutta ole otettu mukaan
laskentaan, mikä kyseenalaistaa saatuja arvoja vielä lisää.

Kuva 22. a) Cold Process:n kanssa tehdyn koehitsin 3.11 virtakuvaaja. Vaaka-akselilla aika (ms) ja
pystyakselilla hetkellinen hitsausvirta (A).

Kuva 22. b) Cold Process:n kanssa tehdyn koehitsin 3.11 jännitekuvaaja. Vaaka-akselilla aika (ms) ja
pystyakselilla hetkellinen hitsausjännite (V).
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Kuva 23. a) Perinteisellä MIG/MAG-lyhytkaarella tehdyn koehitsin 1.3 virtakuvaaja. Vaaka-akselilla
aika (ms) ja pystyakselilla hetkellinen hitsausvirta (A).

Kuva 23. b) Perinteisellä MIG/MAG-lyhytkaarella tehdyn koehitsin 1.3 jännitekuvaaja. Vaaka-akselilla
aika (ms) ja pystyakselilla hetkellinen hitsausjännite (V).
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6.4 Koehitsien tutkiminen

Koehitsauksilla pyrittiin selvittämään, muuttaako Cloosin kehittämä pienemmän lämmöntuonnin
omaava CP-prosessi sinkityn levyn sinkkipinnoitteen käyttäytymistä hitsien läheisyydessä verrattuna
perinteiseen MIG/MAG-lyhytkaarihitsaukseen. Lisäksi tutkittiin, miten CP-prosessiparametrien
muutokset vaikuttavat hitsauksen onnistumiseen. Hitseille suoritettiin silmämääräinen tarkastus hitsien
ulkonäön, roiskeisuuden, halkeamien ja mahdollisten liitosvirheiden tarkastamiseksi. Osasta hitseistä
myös valmistettiin hiet ja otettiin makro- ja mikrokuvat hitsin profiilin ja raerakenteen
tarkastelemiseksi, sekä sinkkipinnoitteen höyrystymisen laajuuden selvittämiseksi.

7 TUTKIMUSTULOKSET

Kaikki hitsit tarkistettiin silmämääräisesti standardin SFS-EN 970 mukaan, jonka lisäksi eri
parametrialueiden hitseistä otettiin mitat vertailua varten käyttäen apuna työntömittaa ja
suurennuslasia. Makro- ja mikrokuvien avulla pyrittiin selvittämään sinkkipinnoitteen käyttäytymistä
eri parametreilla ja prosesseilla.

7.1 Hitsien silmämääräinen tarkastaminen

Hitsausparametrien oikeellisuutta arvioitiin koko tutkimuksen ajan pääasiallisesti hitsin ulkonäön
perusteella. Hitsaustapahtumaa tarkkailtiin myös korvakuulolta mahdollisten erojen havaitsemiseksi
käytettyjen parametrien välillä. Tutkimus suoritettiin etsimällä parametri-ikkunoiden reunat, joilla
hitsaus vielä onnistui, mutta jälki ei kuitenkaan ollut enää virheetöntä. Tämän jälkeen järjestelmällisellä
haarukoinnilla saatiin etsittyä optimaaliset hitsausarvot niin tavalliselle MIG/MAG-hitsaukselle kuin
CP-hitsaukselle. Kaikki parametri-ikkunan rajoilla olevat sekä niin sanotuilla optimaalisilla arvoilla
suoritetut koehitsit mitattiin ja kuvattiin, jotta niiden keskinäinen vertailu olisi mahdollista. Taulukossa
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7 on mitattujen koehitsien mittaustulokset ja mahdolliset huomiot ulkonäöstä sekä liitteessä 5 on
nähtävillä samat koehitsit.
Taulukko 7. Hitsattujen koehitsien mitat ja huomiot ulkonäöstä.
Koehitsi

Kork. (mm) Leveys (mm) Ulkonäkö
huono, suomukas ja voimakkaasti
1.2 pinta 0,6 - 0,7 ei mitattavissa aaltoileva, sula kerrostunut

juuri
1.3 pinta

0,5 - 0,8
0,5

juuri
2.5 pinta
juuri
3.1 pinta
juuri

0,8
0,9 - 1,2
0,3 - 0,5
0,5
-

3.10 pinta

0,4

juuri

0,8

3.11 pinta
juuri
4.3 pinta

0,5
0,7
0,4

juuri

0,6

4.7 pinta
juuri

0,7
0,4

4.8 pinta

0,5

juuri

0,6

ei mitattavissa epätasainen tunkeuma, aaltoileva reuna
3,3 - 3,6 hyvä, lähes roiskeeton
tasainen tunkeuma, hieman aaltoileva
2,4 - 3,0 reuna
2,6 - 2,8 hitsi kapea ja korkea, jyrkkä liityntä
1,8 - 2,2 vajaa ja katkonainen tunkeuma
3,1
hyvä, vähän roiskeita
paljon roiskeita, hitsi vähän
3,3 - 3,6 suomumainen ja reuna aaltoilee hieman
tunkeuma ei täysin tasainen, aaltoileva
2,7 - 3,0 reuna
hyvän, lähes roiskeeton, leveys tasainen
koko matkalta
2,9
2,3 - 2,6 hyvä, tasainen tunkeuma
3,5
matala ja leveä hitsi (vrt. 3.11), hyvä
tunkeuma hieman epätasainen, lämpö
3,3 - 3,5 näyttää levinneen kauemmas hitsin
huono, suomukas ja voimakkaasti
ei mitattavissa aaltoileva, hieman roiskeita
ei mitattavissa vajaa ja katkonainen tunkeuma
hyvä, matala ja erittäin tasainen hitsi
3
sekä liityntä
tunkeuma tasainen, leveydessä pientä
2,8 - 3,0 vaihtelua

Kuten taulukosta 7 ja liitteestä 5 käy ilmi, ei tutkimuksissa käytetyllä materiaalilla saatu suuria eroja
aikaan hitsin mitoissa tai ulkonäössä CP-hitsauksen ja tavallisen MIG/MAG:n välillä käytettäessä
samoja perusparametreja. Tuloksista on myös huomattavissa sinkkipinnoitteen vaikutus hitsauksessa
käytettäviin parametreihin. Koehitsi 1.2 suoritettiin parametreilla, jotka toimivat optimaalisesti
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pinnoittamattomalla teräksellä. Kuitenkin hitsattaessa sinkkipinnoitettua levyä, vaikka pinnoite
kyseisessä materiaalissa olikin hyvin ohut, eivät samat parametrit toimineet, vaan hitsistä tuli
suomuinen ja voimakkaasti aaltoileva. Huonon pinnan lisäksi myös hitsin tunkeuma oli epätasainen ja
aaltoileva. Vasta kun langansyöttönopeutta lisättiin noin 10 – 15 %:lla alkoi sinkityn levyn hitsaaminen
tulla mahdolliseksi. Samoilla perusparametreilla suoritettu perinteinen MIG/MAG- ja CP-hitsaus
tuottivat lähes identtiset hitsit, joissa ainoastaan CP-hitsauksessa käytetyn negatiivisen jännitteen
suuruus aiheutti hitseihin eroja. Negatiivisen jännitteen optimaalinen arvon haarukoitiin olevan noin 14
V, jolloin hitsin pintapuolen sula jäi hieman kapeammaksi kuin perinteisellä MIG/MAG-hitsauksella.
Jännitteen nostolla saatiin levennettyä hitsiä, mutta samalla myös roiskeiden synty lisääntyi
huomattavasti. Negatiivisen jännitteen ajan muutoksella ei huomattu olevan suurta väliä tiettyyn
pisteeseen asti, kunnes noin 9 ms ajalla hitsaustapahtuma muuttui epävakaaksi. Kaikissa koehitseissä
on huomattavissa sinkin höyrystyminen pois välittömästä hitsin läheisyydestä, mutta höyrystymisen
leveyttä ei silmämääräisesti ollut mahdollista selvittää.

7.2 Makrokuvat

Kuudesta eri koehitsistä otettiin makrokuvat hitsin muodon ja poikkileikkauksen määrittämiseksi.
Makrokuvien tarkkuus ei kuitenkaan ollut riittävä sinkkikerroksen vaurioiden laajuuden
selvittämiseksi, joten myös mikrokuvien ottaminen oli välttämätöntä tutkimuksen kannalta. Missään
koehitsissä ei havaittu huokosia, sulkeumia tai halkeamia eikä muitakaan virheitä. Makrokuvien
perusteella kaikki hitsit voitaisiin hyväksyä laadullisesti. Kuvissa 24 – 29 on nähtävissä koehitseistä
otetut makrokuvat.
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Kuva 24. Koehitsin 1.3 makrokuva. Sulan muoto on tasainen ja sekä pinta- että juuripuolella liityntä
perusaineeseen on hyvä. Tunkeuma juuren puolella suhteellisen korkea ja pallomainen.

Kuva 25. Koehitsin 3.10 makrokuva. Pinnan puolelta kupu on tasainen ja loiva, minkä ansiosta myös
sulan reunan ja perusaineen välinen liityntäkulma on hyvin loiva. Juuren puolella sula on hieman
kulmikkaampi ja liityntä perusaineeseen jyrkempi.
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Kuva 26. Koehitsin 3.11 makrokuva. Hitsin muoto on tasainen sekä pinnan että juuren puolella.
Liityntä perusaineeseen hieman jyrkempi kuin koehitsissä 3.10, joka oli hitsattu käyttäen suurempaa
negatiivista jännitettä CP-prosessissa.

Kuva 27. Koehitsin 4.3 makrokuva. Hitsin kupu on terävä, mutta liityntä perusaineeseen on erittäin
loiva. Korkean hitsausvirran ansiosta juuri on korkea ja perusaineen sulaminen on lähes yhtä laajaa
sekä pinnan että juuren puolelta.
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Kuva 28. Koehitsin 4.7 makrokuva. Hitsin kupu on erittäin pyöreä, minkä lisäksi koko hitsi on lähes
pallomainen. Liityntä perusaineeseen on sekä pinnan että juuren puolella suhteellisen jyrkkä verrattuna
muihin koehitseihin. Muita koehitsejä matalamman langansyöttönopeuden ja sitä myöten pienemmän
hitsausvirran takia myös perusaine on sulanut pintapuolelta enemmän kuin juuren puolelta.

Kuva 29. Koehitsin 4.8 makrokuva. Hitsin kupu on sekä pinnan, että juuren puolelta suhteellisen
matala suhteessa leveyteen, minkä ansiosta liityntä perusaineeseen säilyy loivana. Vaikka kyseinen
koehitsi tehtiin vetävänä hitsauksena vastoin sinkityn levyn hitsaussuosituksia, ei hitsissä ole nähtävissä
sulkeumia, huokosia tai halkeamia.
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7.3 Mikrokuvat

Makrokuvien lisäksi osasta hitseistä otettiin mikroskoopin avulla mikrokuvat sinkkipinnoitteen
hitsauksessa syntyneiden vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Mikrokuvista mitattiin etäisyys hitsistä
sinkkipinnoitteen reunaan molemmin puolin hitsiä, ja näiden tulosten keskiarvojen perusteella
vertailtiin eri hitsausparametrien ja Cold Process:n vaikutusta sinkkipinnoitteen höyrystymiseen. Myös
HAZ–alueen (heat affected zone) suuruutta arvioitiin raerakenteen perusteella. Kuvissa 30–35 on
nähtävissä koehitseistä otetut mikrokuvat.

Kuva 30. Koehitsin 1.3 mikrokuva. Sinkkipinnoite on höyrystynyt pinnan puolelta n. 2,8 mm ja juuren
puolelta n. 3,5 mm etäisyydeltä hitsistä. Perusmateriaalin raerakenteessa on tapahtunut muutoksia n.
1,5 mm alueelta. Tämä koehitsi on suoritettu perinteisenä lyhytkaari MAG–hitsauksena ja se toimi
vertailupohjana tutkittaessa CP:n vaikutusta sinkkipinnoitteen höyrystymiseen hitsauksessa.
Lämmöntuonti 0,0821 kJ/mm.

Kuva 31. Koehitsin 3.10 mikrokuva. Sinkkipinnoitteen höyrystymistä on tapahtunut pinnan puolelta n.
3,5 mm ja juuren puolelta n. 3,2 mm etäisyydeltä hitsistä. Raerakenteessa tapahtuneet muutokset
perusmateriaalissa ulottuvat noin 2 mm etäisyydelle hitsistä, ja se erottuu myös verrokkihitsistä 1.3
53

omaamalla hieman pienemmän raekoon HAZ:n alueella. Tämä voi viitata hitsin nopeampaan
jäähtymiseen tai prosessin pienempään lämmöntuontiin (0,0789 kJ/mm). Kyseisessä koehitsissä
käytetty korkea negatiivisen jännitteen arvo (20 V) on lisännyt varsinkin hitsin pinnan puolella
sinkkikerroksen höyrystymistä (vrt. koehitsi 1.3).

Kuva 32. Koehitsin 3.11 mikrokuva. Sinkkipinnoite on höyrystynyt pinnan sekä juuren puolelta n. 2,8
mm. Erot ovat varsin pienet, verrattuna koehitsiin 1.3, joten suuria johtopäätöksiä ei niistä voi laatia.
Ainoastaan juuren puolella eroa on hitsin 3.11 hyväksi, mutta näin pienillä eroilla kyseessä voi olla
myös yksittäistapaus. Lisäksi perusmateriaalin raerakenteessa tapahtuneiden muutosten perusteella
HAZ on ollut yhtä laaja, kuin hitsissä 1.3. Lämmöntuonti 0,0758 kJ/mm.

Kuva 33. Koehitsin 4.3 mikrokuva. Sinkkipinnoite on höyrystynyt pinnan puolelta n. 4,0 mm ja juuren
puolelta n. 2,9 mm. Kyseessä on korkealla langansyöttönopeudella suoritettu hitsaus
(langansyöttönopeus 4,8 m/min), jonka muita hitsejä korkeampi lämmöntuonti (0,0907 kJ/mm) on
vaikuttanut selvästi sinkkipinnoitteen höyrystymiseen pinnan puolella. Höyrystyneen sinkin etäisyys
hitsistä pintapuolella on koejoukon selvästi suurin. Vastaavasti juuripuolella sinkin höyrystyminen on
ollut samaa luokkaa, kuin muillakin CP-prosessilla hitsatuilla hitseillä. Hitsin muutosvyöhyke on myös
vastaava kuin muilla koejoukon hitseillä.
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Kuva 34. Koehitsin 4.7 mikrokuva. Sinkkipinnoite on höyrystynyt pinnan puolella n. 2,4 mm ja juuren
puolella n. 2,9 mm etäisyydellä hitsistä. Kyseessä on pienellä langansyöttönopeudella hitsattu hitsi (3,3
m/min), minkä muita hitsejä matalampi lämmöntuonti (0,0679 kJ/mm) selittää sinkkipinnoitteen muita
vähäisemmät vauriot. Erityistä on jälleen miten alhaisempi lämmöntuonti vaikuttaa pintapuolen
sinkkikerroksen säilyvyyteen, mutta juuren puolella sinkkiä on höyrystynyt yhtä paljon kuin koejoukon
korkeimman lämmöntuonnin omaavasta koehitsistä 4.3.

Kuva 35. Koehitsin 4.8 mikrokuva. Sinkkipinnoite on höyrystynyt pinnan puolella n. 2,7 mm
etäisyydellä hitsistä, mikä täsmää aiemmin samoilla parametreilla mutta työntävänä hitsauksena
suoritettuun koehitsiin 3.11. Juuren puolelta sinkkiä on höyrystynyt n. 3,5 mm etäisyydeltä, mikä on
enemmän kuin muilla CP-prosessilla tehdyillä hitseillä. Kyseessä voi siis olla yksittäistapaus tai
mahdollisesti tutkimuksissa käytetty hie on otettu huonosta kohdasta. Lämmöntuonti 0,0758 kJ/mm.
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8 TULOSTEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Suoritetuilla koehitsauksilla ei saatu merkittäviä eroja aikaan perinteisen MIG/MAGlyhytkaarihitsauksen ja Cloosin kehittämän CP-prosessin välillä. Käytetyn materiaalin hitsaus onnistui
molemmilla menetelmillä hyvin, eikä hitsauksen aikana ollut huomattavissa lähes mitään eroa
prosessien välillä. Käytettäessä CP-prosessissa suhteellisen suurta negatiivisen jännitteen aikaa,
pystyttiin hitsausprosessin äänessä kuulemaan eroavaisuuksia tavalliseen MAG-hitsaukseen verrattuna.
Hitsaustapahtuma kuulosti tällöin lähinnä epätahtiselta. Hitseissä ei havaittu syntyvän mitään
varsinaisia muutoksia negatiivisen ajan muuttuessa. Pinnoittamattomalla teräksellä haarukoidut
hitsausparametrit kävivät melkein suoraan myös sinkitylle levylle. Hitsausnopeus, -kaasu sekä -jännite
voitiin pitää samana, ilman hitsauksen epäonnistumista. Ainoat muutokset, mitä perusparametreihin tuli
tehdä, oli nostaa langansyöttönopeutta.
Hitsien silmämääräisessä tarkastelussa ei huomattu mitään eroavaisuuksia CP-prosessilla hitsattujen
koehitsien ja perinteisellä MAG-hitsauksella suoritettujen koehitsien välillä. Ainoat erot hitseissä
johtuivat perusparametrien tai CP-prosessin parametrien muutoksesta. Liian pienellä
langansyöttönopeudella sulasta muodostui aaltoileva ja tunkeuma oli katkonainen. Vastaavasti
nostettaessa langansyöttönopeutta saatiin aikaan suuri tunkeuma. CP-parametreissa ainoastaan
negatiivisen jännitteen ja sen ajan kasvattamisella saatiin aikaan muutoksia. Tätä voidaan pitää
kuitenkin itsestään selvänä asiana, koska negatiivisen jännitteen ja sen ajan lähestyessä nollaa mennään
koko ajan kohti perinteistä lyhytkaarihitsausta. Negatiivisen jännitteen kasvu lisäsi roiskeita runsaasti
sekä aiheutti hitsin muotoon kevyttä aaltoilua. Negatiivisen jännitteen ajan runsas nosto taas tuotti
katkonaisen hitsin.
Hitsien makrokuvissa ei ole nähtävissä mitään eroja CP-prosessin ja perinteisen MAGlyhytkaarihitsauksen välillä, kun käytössä oli samat perusparametrit. Vertailtaessa kaikkia koehitsejä
keskenään, on makrokuvissa nähtävissä ainoastaan perusparametrien muutoksesta johtuvia eroja.
Koehitseistä otettiin mikrokuvat sinkkipinnoitteen höyrystymisen laajuuden selvittämiseksi
sinkkipinnoitteen ollessa niin ohut, että sitä ei ollut mahdollista selvittää makrokuvista. Myöskään
sinkityksen höyrystymisessä ei ollut juuri eroa perinteisen ja CP-hitsauksen välillä. Ainoa huomio, mitä
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vertailussa tehtiin, oli että CP-hitsauksella suoritetuissa koehitseissä oli juuren puolella pienemmät
vauriot sinkityksessä kuin perinteisellä lyhytkaarihitsauksella tehdyissä. Pinnan puolella vauriot olivat
yhtä suuret. Tämä voi selittyä CP-prosessin pienemmällä lämmöntuonnilla (n. 5-15 % pienempi),
jolloin pintapuoleen kohdistui tarpeeksi suuri lämpömäärä molemmissa tapauksissa, ja sinkitys
höyrystyi yhtä laajalti, mutta CP-prosessin pienempi lämmöntuonti aiheutti lämmön vähäisemmän
johtumisen perusaineeseen ja sitä kautta pienemmät vauriot juuripuolelle. Tätä teoriaa ei kuitenkaan tue
muutosvyöhykkeiden suuruus koehitseissä, jotka ovat lähes yhtä isot jokaisessa. Sinkkikerros on
vaurioitunut eniten pinnan puolelta hitseissä 3.10 ja 4.3. Hitsissä 3.10 käytettiin koejoukon suurinta
negatiivisen jännitteen arvoa (20 V) ja hitsissä 4.3 suurinta langansyöttönopeutta (4.8 m/min). Vaikka
suuremman negatiivisen jännitteen myötä pitäisi hitsauksen lämmöntuonnin pienentyä, aiheuttaa se
myös sulan levenemistä minkä takia pintapuolelle saattoi tulla enemmän lämpöä. Tämä taas aiheutti
laajemmat vauriot sinkitykseen. Koehitsissä 4.3 suurempi langansyöttönopeus taas yksinkertaisesti
lisäsi lämmöntuontia ja vaurioitti sen takia enemmän sinkkikerrosta. Hitsauskokeissa ei havaittu
myöskään mitään eroa siinä, oliko käytössä vetävä vai työntävä pistoolin asento.
Kokonaisuutena voidaan sanoa, että hitsauskokeissa ei löydetty mitään eroavaisuuksia
sinkkipinnoitteen höyrystymisen laajuudessa CP-prosessin ja normaalin lyhytkaarihitsauksen välillä.
Tämä voi johtua kokeissa käytetystä materiaalista. Käytetyn materiaalin sinkkipinnoite on niin ohut,
vain 7µm, että se ei riitä yksinään ilman suojaöljyä estämään edes ilmankosteudesta johtuvaa
korroosiota. Tämän lisäksi materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti hitsattavaksi vastushitsauksella. Ohut
sinkkipinnoite ei luonut mahdollisuutta sinkin kuroutumiseen kohti hitsiä sen jäähtyessä, minkä lisäksi
ohut pinnoite oli erittäin herkkä höyrystymiselle lämpötilan noustessa yli sinkin
höyrystymislämpötilan. Tämän takia kaikkien kokeiden lämmöntuonti riitti tuhoamaan
sinkkipinnoitteen hitsin välittömästä läheisyydestä. Parempien ja kattavampien tulosten saamiseksi
tulisi hitsauskokeet suorittaa myös materiaalille, jossa on paksumpi sinkkipinnoite.
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9 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Työn aikana tuli esille seuraavia jatkotutkimusehdotuksia liittyen sinkittyjen levyjen hitsaukseen
kylmäkaariprosessilla:
– eri hitsauskaasujen vertailu käytettäessä Cold Process:ia. Voitaisiin tutkia mitä vaikutusta on
hitsauskaasun vaihtamisella pelkäksi hiilidioksidiksi tai seoskaasuksi, jonka koostumus on 75% Ar +
25% CO2.
– koehitsausten ja tutkimusten suorittaminen jollekin paksumman sinkkikerroksen omaavalle
materiaalille, esimerkiksi kuumasinkitylle ohutlevylle. Näin saataisiin luultavasti suurempia eroja
perinteisen lyhytkaarihitsauksen ja kylmäkaariprosessin välille, joista olisi selkeämpää ja
yksiselitteisempää laatia johtopäätöksiä.
– koehitsien tutkiminen korroosiokokeiden avulla. Edistämällä keinotekoisesti korroosiota
sinkkipinnoitteen vauriot tulisivat konkreettisesti ja selvästi esille, jolloin eri hitsausmenetelmien
keskinäinen vertailu olisi helpompaa.
– miten pulssitettu CP-prosessi eroaa muista menetelmistä sinkityn levyn hitsauksessa.
– CP-prosessin lämmöntuonnin laskentakaavan laatiminen eri hitsausparametreillä suoritetuista
koehitsauksista mitattujen jännite- ja virtakäyrien perusteella, sekä kehitetyn kaavan testaaminen ja
toteen näyttäminen fysikaalisten kokeiden avulla, esimerkiksi kalorimetrikokein.

10 YHTEENVETO

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää sinkittyjen levyjen hitsausta kylmäkaariprosessilla.
Sinkittyjen metallien hitsaus on mahdollista kaikilla yleisesti käytössä olevilla hitsausprosesseilla, kun
tietyt asiat huomioidaan. Hitsattaessa sinkittyjä materiaaleja muodostuu pinnoitteen sulamisesta
syntyviä sinkkihöyryjä, joiden hengittämistä tulee välttää hitsaajan hyvinvoinnin vuoksi. Sinkin
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höyrystymisen voi huomata hitsauksen jälkeen laitteistoon jääneestä valkoisesta jauheesta,
sinkkioksidista. Höyrystyneen sinkin hengittäminen ei ole vaarallista, mutta se aiheuttaa altistuneelle
vilustumisen kaltaisen olotilan, joka kestää pari vuorokautta. Hitsattavissa kappaleissa tulee myös
huomioida materiaalin altistuminen korroosiolle, kun suojaava sinkkipinnoite höyrystyy hitsin
läheisyydestä. Yleensä tällainen hitsi vaatii jälkikäsittelyä korroosiosuojauksen varmistamiseksi.
Matalassa lämpötilassa höyrystyvän sinkkipinnoitteen vaurioitumista voidaan ehkäistä käyttämällä
pienen lämmöntuonnin omaavaa hitsausprosessia. Tässä työssä käsitellyt kylmäkaariprosessit ovat
kehitetty juuri tämänkaltaisiin käyttökohteisiin. Näiden menetelmien matalampien lämmöntuontien
tulisi vahingoittaa pinnoitteena olevaa sinkkikerrosta vähemmän, kuin perinteisten menetelmien. Eri
hitsauslaitevalmistajilla on omat kehitysversionsa kylmäkaariprosesseista, joissa on kaikissa pyritty
samaan, saamaan lämmöntuontia alhaisemmaksi, hieman eri keinoin. Tässä työssä käytetty Cloosin
kehittämä Cold Process on kylmäkaariprosessi, jossa lämmöntuontia on vähennetty muuntelemalla
lisäainelangan napaisuutta hitsauksen aikana. Tällöin osa langan sulattamisessa syntyvästä lämmöstä
kohdistuu ainoastaan lankaan perusaineen sijasta.
Työhön kuuluneissa hitsauskokeissa vertailtiin sinkityn ohutlevyn hitsausta tavallisella MIG/MAGhitsauksella ja Cloosin Cold Process:lla. Tutkimuksissa ei saatu selville merkittäviä eroja näiden
kahden menetelmän välille käytetyllä materiaalilla. Tähän luultavasti vaikutti käytetyn materiaalin
ohut, vain 7 µm paksuudeltaan oleva sinkkipinnoite. Paksumman sinkkipinnoitteen omaavalla
materiaalilla, esimerkiksi kuumasinkityllä levyllä, olisi luultavasti saatu aikaan suurempia eroja näiden
hitsausmenetelmien välille. Saaduilla tutkimustuloksilla erot olivat niin pieniä, että mitään suoria
johtopäätöksiä on vaikea laatia. Asian selvittämiseksi olisi hyvä suorittaa jatkotutkimuksia samasta
aiheesta käyttäen kokeissa paksumman sinkkipinnoitteen omaavaa materiaalia.
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LIITE I. Koehitseissä käytetyn perusaineen DX54D tekniset tiedot. (Rautaruukki Oyj, 2009, s. 3)
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LIITE II. Lisäainelangan OK Autrod/Aristorod 12.50 tekniset tiedot. (OK AristoRod 12.50)
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LIITE III. Sinkityille levyille suoritettujen koehitsien pöytäkirja.
Kaasu: Mison 8, Virtaus: 12 l/min, lanka: 0,8 mm, vapaalangan pituus: 9 mm, poltt. Kulma 10 ast.
Koekappale

Huomautettavaa

1.1
1.3
1.2
1.4

Pinnoittamattomalle etsityt
arvot
Paras ulkonäkö
Palaa läpi

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Cold Process päälle

Sula levenee, roiskeet
lisääntyy

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Suoritettu vetävänä
hitsauksena, polttimen
kulma 10 astetta

Pos. jännite Langan(V)
syöttönopeus
(m/min)

Neg. Jännite Neg. Aika (s) Hitsaus-nopeus
(V)
(cm/min)

20

3,8

-

-

90

20
20
20

3,2
4,2
4,4

-

-

90
90
90

20,5
19,5
19
18,5
18

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

-

-

90
90
90
90
90

20
20
20
20
20
20
20
20
20

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
15

1
1,5
2
3
4
5
7
9
2

90
90
90
90
90
90
90
90
90

20
20
20

4,2
4,2
4,2

20
14
13

2
2
2

90
90
90

20
20
20
20
20
20
20

4,4
4,6
4,8
4
3,8
3,6
3,3

14
14
14
14
14
14
14

2
2
2
2
2
2
2

90
90
90
90
90
90
90

20

4,2

14

2

90
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LIITE IV. Koehitsien 1.3 ja 3.11 oskilloskoopilla mitatut hitsauksen aikaiset jännitekuvaajat. 1/2
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LIITE IV. Koehitsien 1.3 ja 3.11 oskilloskoopilla mitatut hitsauksen aikaiset jännitekuvaajat. 2/2
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LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(1/6)

Kuva 36. Koehitsin 1.2 pintapuoli. Hitsin muoto on suomuinen ja aaltoileva, sekä sula on kerrostunut.

Kuva 37. a) Koehitsin 1.3 pintapuoli. Hitsi on muodoltaan hyvä ja lähes roiskeeton.

Kuva 37. b) Koehitsin 1.3 juuripuoli. Tunkeuma on tasainen ja hyvänmuotoinen koko hitsin matkalta.
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LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(2/6)

Kuva 38. a) Koehitsin 2.5 pintapuoli. Hitsi on kapea ja korkea, jonka takia liityntä perusaineeseen on
suhteellisen jyrkkä.

Kuva 38. b) Koehitsin 2.5 juuripuoli. Tunkeuma on osittain vajaa ja katkonainen.

Kuva 39. Koehitsin 3.1 pintapuoli. Hitsi on suhteellisen matala ja leveä.
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LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(3/6)

Kuva 40. a) Koehitsin 3.10 pintapuoli ennen puhdistusta. Kuva on ennen puhdistusta, jotta lisääntyneet
roiskeet ovat hyvin nähtävissä. Kuvassa näkyvä virhe hitsissä oli yksittäistapaus, eikä sitä otettu
huomioon tutkimuksissa.

Kuva 40. b) Koehitsin 3.10 juuripuoli. Tunkeuma on epätasainen ja sen reunassa on havaittavissa
aaltoilua.

Kuva 41. a) Koehitsin 3.11 pintapuoli. Hitsi on hyvä ja sen leveys on tasainen koko matkalta. Lisäksi
hitsi on lähes roiskeeton.
70

LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(4/6)

Kuva 41. b) Koehitsin 3.11 juuripuoli. Tunkeuma on koko matkalta tasainen ja hyvä. Lisäksi joissain
kohdissa on nähtävissä mahdollista pinnoitteena olevan sinkin kuroutumista kohti hitsiä, joka voi
viitata siihen, että sinkkipinnoitteen vaurioituminen on vähäistä.

Kuva 42. a) Koehitsin 4.3 pintapuoli. Hitsi on hyvä ja matala.

Kuva 42. b) Koehitsin 4.3 juuripuoli. Tunkeuma hieman epätasainen, lisäksi lämpö näyttää levinneen
kauemmas perusaineeseen kuin muissa hitseissä.
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LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(5/6)

Kuva 43. a) Koehitsin 4.7 pintapuoli. Sula on aaltoileva ja epätasainen, sekä havaittavissa hieman
roiskeita.

Kuva 43. b) Koehitsin 4.7 juuripuoli. Tunkeuma koko matkalta vajaa ja katkonainen.

Kuva 44. a) Koehitsin 4.8 pintapuoli. Hitsi on hyvä ja matala, minkä ansiosta myös liityntä
perusaineeseen vaikuttaa hyvältä.
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LIITE V. Kuvat mitatuista koehitseistä.

(6/6)

Kuva 44. b) Koehitsin 4.8 juuripuoli. Tunkeuma hieman epäsäännöllinen.
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