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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINNÄT 

CMT  Cold Metal Transfer 

FSW  Friction Stir Welding 

MIG  Metal Inert Gas welding 

MAG  Metal Active Gas welding 

TIG  Tungsten Inert Gas Arc welding 

µm  Mikrometri 
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JOHDANTO 

Kevytmetallien käyttö yleistyy kovaa vauhtia nykyaikaisessa yhteiskunnassa. 

Erityisesti auto-, kuljetus- ja lentoteollisuudessa materiaalien lujuus- ja 

keveysominaisuudet ovat merkittävässä osassa pyrittäessä energian säästöön sekä 

pienentyviin päästöihin.  Alumiinin keveys, lujuus ja kierrätettävyys ovatkin lisänneet 

sen mielenkiintoa moniin käyttökohteisiin.  

Alumiinin suosion yleistyminen luo monia kohteita, jotka vaativat alumiinin liittämistä 

teräkseen. Liittämismenetelmiä on paljon, mekaanisesta niittauksesta 

sulahitsaukseen. Perinteisempiä liitosmuotoja ovat ruuviliitokset, niittaus sekä 

liimaus. Materiaaleja liitetään myös räjähdys- ja kitkahitsaamalla toisiinsa. Uusimpina 

liittämismuotoina ovat tulleet eri kaarihitsaus- ja juottamismenetelmät, sekä 

lasertekniikan edut. Myös jo perinteisemmästä liittämismenetelmästä, 

kitkahitsauksesta on kehitetty uusia sovelluksia. 

Alumiini/teräs -sekaliitoksen kestävä ja käyttökelpoinen toteutustapa onkin tuoreiden 

hitsaustutkimusten haastava, ja mielenkiintoinen aihe, johtuen metallien hyvin 

erilaisista mekaanisista ja kemiallisista ominaisuuksista. 

Työn tavoite 

Tämän kirjallisuusselvityksen tavoite on tutkia alumiinin ja teräksen sekaliitoksen 

metallurgiaa, ja liitokselta tavoiteltavia ominaisuuksia. Lisäksi selvityksessä esitellään 

uusimpia alumiini/teräs-liitoksen toteutustapoja. Toteutustapoja ovat MIG/MAG-

sovellukset, TIG, lasersovellukset sekä FSW- kitkahitsaus. Tässä selvityksessä 

tutkitaan erityisesti autoteollisuudessa käytettäviä muovattavaa terästä ja 

magnesiumilla ja piillä seostettua alumiiniseosta. Autoteollisuuden tutkimustarpeista 

johtuen keskitytään pääasiassa ohutlevyjen liittämiseen. 

 

 

2. ALUMIINI JA TERÄS  

Alumiinin ja teräksen liitos on erittäin tutkittu aihe erityisesti autoteollisuudessa, 

niinpä monet tieteelliset tutkimukset ovat keskittyneet juuri kyseisessä teollisuudessa 
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eniten käytettyihin alumiini- ja teräslajeihin. Suuri osa tieteellisistä tutkimuksista 

käsittelee autoteollisuudessa paljon käytettyjä matalahiilistä, muovattavaa terästä 

DC04/DC05 (EN 10130), ja 6XXX-sarjan alumiiniseosta. 6XXX-sarjan seoksessa on 

alumiiniin lisätty magnesiumia ja piitä, ja se on hyvin hitsattavissa oleva alumiiniseos. 

Toki muitakin alumiineja liitetään teräkseen, esimerkiksi 3XXX-sarjan alumiinia 

autoteollisuudessa, ja 7XXX-sarjan alumiinia lentokoneteollisuudessa, mutta tässä 

selvityksessä on keskitytty pääasiassa ensin mainituilla materiaaleilla tehtyihin 

tutkimuksiin, ellei toisin mainita. 

Alumiini ja teräs poikkeavat toisistaan merkittävästi ominaisuuksiltaan. Metallien 

yhteenliittämisen kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sulamispiste, 

lämpölaajeneminen, lämmönjohtavuus sekä mikrorakenne. Metallien ominaisuudet 

on listattu taulukossa 1. Metallien mikrorakenne näkyy kuvassa 1.  

Taulukko 1. Alumiinin ja teräksen ominaisuuksia  

Materiaali 
Tiheys, 

g/cm3 

Lujuus, 

N/mm2  

Lämpölaajenemis-

kerroin, 1/oC 

Lämmönjohto-

kyky, W/(K·m) 

Sulamispiste, 
oC 

Alumiiniseos 

6XXX-sarja 
2,702 ~200-300 23x10-6 236 660 

Teräs 

(DC04/DC05) 
7,850 270-350 12x10-6 79.6 1583 

 

 

Kuva 1. Teräksen DC04(a), ja alumiiniseoksen 6054 T4(b) mikrorakenteet.  (Sierra et 

al 2007, s. 198) 
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3. ALUMIININ JA TERÄKSEN SEKALIITOKSEN METALLURGIA 

3.1 Teräs/alumiini -liitospinta 

Alumiinin ja teräksen sekaliitoksen käytännön toteuttamisen vaikeudet johtuvat 

metallien hyvin erilaisista sulamislämpötiloista (teräs 1583 oC ja alumiini 660 oC), 

sekä erilaisista lämpölaajenemis- ja lämmönjohtavuuskertoimista.  Lisäksi alumiini-

metallien ja rauta-metallien liukoisuus toisiinsa on erittäin rajoittunutta. Metallien 

sekoittuessa toisiinsa muodostuu kuitenkin kemiallisen reaktion ja diffuusion ansiosta 

FeAl – faaseja, jotka ovat teräs/alumiini – liitoksen kannalta olennaisessa osassa.  

FeAl – faasit ovat oleellisia, jotta rakenteellisesti kestävä liitos muodostuu kahden 

metallin välille. Oikeanlaisten FeAl-faasien muodostuminen ja muodostuneen 

kerroksen paksuus mahdollistaa lujuusominaisuuksiltaan käyttökelpoisen liitoksen. 

Rauta ja alumiini voivat muodostaa monia erilaisia faaseja, joita on lueteltu 

taulukossa 2. Kuvassa 2. näkyy raudan ja alumiinin tasapainopiirros, josta voidaan 

tulkita, missä lämpötiloissa ja missä seosainesuhteissa faasit muodostuvat. (Lu et al 

2009, s. 134-135). 

Raudan ja alumiinin muodostamat faasit ovat erittäin kovia, jopa yli 1000 HV 

asteikolla, taulukko 2. Ne ovat myös erittäin hauraita heikentäen alumiini/teräs -

liitoksen lujuutta.  
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Kuva 2. Fe/Al –diagrammi (Lu et al 2009, s. 135) 

Johtuen alumiinin ja raudan äärimmäisen huonosta liukoisuudesta toisiinsa, 

faasikerros muodostuu alumiinin ja teräksen rajapintaan hyvin ohueksi kerrokseksi. 

Tutkimukset osoittavat, että mikäli FeAl -faasien muodostama kerros alumiinin ja 

teräksen välissä pystytään pitämään mahdollisimman ohuena, jolloin faasikerrokseen 

muodostuu vain toivotunlaisia faaseja, liitoksen lujuusominaisuudet paranevat. 

Tutkimustuloksista selviää myös, että faasikerroksen paksuuden ollessa pienempi 

kuin 10 µm, alkaa teräs/alumiini -liitos kestää jonkinlaista kuormitusta, ja mitä 

ohuemmaksi kerros saadaan, sitä paremmiksi lujuusominaisuudet paranevat koko 

ajan. Monilla hitsaus- ja juottomenetelmillä päästään alle 5µm faasikerroksen 

paksuuteen. Yli 10 µm paksu faasikerros tulkitaan yleisesti lujuudeltaan 

riittämättömäksi.  

Faasikerroksen ollessa hyvin ohut, on vaikea tunnistaa eri faasit toisistaan, mutta 

pääasiassa faasikerrokseen pyritään saamaan Fe2Al5 ja FeAl3-faaseja, jotka 

muodostavat sopivanmuotoisia kiderakenteita liitoksen kannalta. (Lu et al 2009) 
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Taulukko 2. FeAl-faasien ominaisuuksia. (Lu et al 2009, s. 135) 

Faasirakenne Alumiiniatomien määrä(%) Kovuus(HV) Tiheys(g/cm3) 

Fe3Al 25 250-350 6.67 
FeAl 50 400-520 5.37 

Fe2Al7 63 650-680 tuntematon 

FeAl2 66-67 1000-1050 4.36 

Fe2Al5 69.7-73.2 1000-1100 4.11 

FeAl3 74-76 820-980 3.95 
 

Faasikerroksen paksuuteen ja kiderakenteen muodostumiseen vaikuttaa 

merkittävästi lämmöntuonti ja sulan kestoaika. Kuvassa 3. näkyy teräs, alumiini, 

alumiinipitoinen lisäaine, sekä lisäaineen ja teräksen rajapintaan syntynyt 

faasikerros. Lämmöntuontia pienentämällä päästään parempaan lopputulokseen 

faasikerroksen rakenteessa. Lämmöntuontia voidaan rajoittaa pienentämällä 

liitokseen tuodun energian määrää. Hitsausnopeudella voidaan vaikuttaa sulan 

kestoaikaan.  

 

Kuva 3. Alumiini/ teräs -liitos ja FeAl-faasikerros rajapinnalla. (Agudo et al 2007, s. 

4207) 



10 

 

Faasikerros teräksen ja alumiinin välillä näkyy tarkemmin kuvassa 4. Kerros 

jakaantuu pääsääntöisesti kolmeen havaittavaan kerrostumaan. Reaktiokerros 

alumiinin tai alumiinilisäaineen puolella koostuu α-Al and FeAl3-faaseista, 

diffuusiokerrostuma keskellä koostuu Fe2Al5-faasista, ja mahdollisesti FeAl2-faasista. 

Teräksen puolella FeAl2- ja FeAl-faasit muodostavat kerroksen. Ohuissa 

faasikerrostumissa rajoja on hyvin vaikea erotella, ja siten eri faasien löytyminen on 

hankalaa. Fe2Al5 ja FeAl3 -faasit yleensä löytyvät joka tapauksessa. (Lin et al 2009) 

 

Kuva 4. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva faasikerroksesta, ja pitoisuus/paksuus 

-kuvaaja. (Lin et al 2009, s. 82) 

Alumiini/teräs –liitoksen lujuutta tutkittaessa liitokseen kuuluu muutama tutkittava 

kohde.  Riskialttiita kohteita vetomurtolujuus-testissä on FeAl –faasikerros, 

mahdollinen lisäaine, ja sen rajapinta alumiiniin, sekä alumiinin ja teräksen 

lämpömuutosvyöhykkeet. FeAl – faasikerroksen kohdalla lujuusominaisuuksiin 

voidaan olla tyytyväisiä, mikäli päästään 70% alumiinin lujuudesta. Tämä raja-arvo 

muodostuu alumiinin lämpömuutosvyöhykkeen lujuuden laskemisesta, josta 

tarkemmin kohdassa 3.2.  

Alumiinin sulamispisteen ollessa merkittävästi terästä matalampi, on alumiini/teräs – 

liitoksissa hyvin yleistä, että kun energiantuonti minimoidaan, sula muodostuu vain 

alumiinin puolelta, ja teräs pysyy koko liitosprosessin ajan kiinteässä muodossa. 

Sulan teräksen ja sulan alumiinin kohtaamista on vältettävä myös liitoksen 

onnistumisen kannalta. Jos sulat sekoittuvat, niiden jähmettyessä syntyy 

epäedullisen paljon yhdisteitä, jotka aiheuttavat heikon liitoksen. Joissakin 

hitsausmenetelmissä tuodaan lämpöenergia suoraan teräkseen, joka sitten 
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lämmönjohtumisen avulla sulattaa myös alumiinia sopivassa määrin. Tällöin myös 

teräksen lämpötila ylittää sulamispisteen, mutta sulamista koitetaan hallita siten, ettei 

teräs sula läpi asti ja sulat eivät kohtaa toisiaan. Kitkahitsaus on poikkeuksellinen 

tapaus, sillä siinä pysytään molempien metallien kohdalla sulamispisteen alapuolella. 

3.2 Alumiinin metallurgia  

Alumiinin perusaineen, lämpömuutosvyöhykkeen sekä mahdollisesti käytetyn 

lisäaineen ominaisuudet vaikuttavat myös alumiini/teräs –liitoksen kokonaisuuteen. 

Monissa alumiinin ja teräksen liittämismenetelmissä alumiinin ja lisäaineen välillä 

tapahtuu normaalin alumiinihitsauksen kaltainen sulamisprosessi, ja täten alumiinin 

hitsauksen ongelmakohdat koskettavat myös alumiinin ja teräksen sekaliitosta tältä 

osin. Alumiinin ja teräksen rajapinnan (FeAl-faasikerroksen) lujuudessa tavoitellaan 

pääsyä alumiinin perusaineen tai alumiinihitsiaineen heikoimman kohdan lukemiin.  

Tähän päästäessä teräksen ja alumiinin liitospintaa voidaan pitää onnistuneena.  

Alumiinin, ja etenkin tässä pääkohteena käsiteltävän 6XXX-sarjan alumiinin ongelmia 

ovat huokoisuus, kuten muillakin alumiineilla, sekä erityisesti hitsin kuumahalkeamat. 

Halkeamia vastaan voidaan varautua oikealla lisäaineen valinnalla. Alumiinin 

hitsattavuuden kannalta sopivia lisäaineita löytyy piillä seostetuista 4XXX-sarjan 

alumiineista, sekä magnesiumilla seostetuista 5XXX-sarjan alumiineista. (Mathers 

2002, s. 44-45) 

6XXX-sarjan alumiinit ovat lämpökäsiteltäviä, ja lämmöntuonti vaikuttaa 

tapauskohtaisesti merkittävästikin alumiinin mikrorakenteeseen ja mekaanisiin 

ominaisuuksiin. (Mathers 2002, s. 16) 

Lujuus hitsissä, tai lämpömuutosvyöhykkeellä verrattuna perusmateriaaliin, saattaa 

laskea melko merkittävästikin. 6061-alumiiniseoksella tehdyssä kokeessa (taulukko 

3.) näkyy lämmöntuonnin vaikutus lujuuteen. Kolmella eri hitsausmenetelmällä, MIG, 

TIG, ja FSW, tehdyssä testissä vähiten lämpöä tuovalla FSW-hitsausmenetelmällä 

tehty liitos säilytti lujuutensa parhaiten. Eniten lämpöä tuotiin tässä kokeessa MIG-

hitsausmenetelmällä, jolloin lujuus laski eniten. Alumiinin ja teräksen liitoksessa 70% 

perusaineen lujuudesta pidetään toimivana liitoksena. Esimerkkikokeen perinteiset 

hitsausmenetelmät MIG ja TIG ovat lämmöntuonniltaan suuria verrattuna pääasiassa 
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käytettäviin nykyaikaisiin menetelmiin, kuten laser, pulssi-MIG, tai kylmäkaari-MIG, 

mutta periaate tulee hyvin esiin. (Lakshminarayanan et al 2009, s. 286-290) 

Taulukko 3. Lämmöntuonnin vaikutus lujuuden laskuun 6XXX-sarjan alumiinilla 

kokeen perusteella. (Lakshminarayanan et al 2009, s. 288-290, 295) 

Menetelmä Lämmöntuonti (kJ/mm) Liitoksen lujuus perusaineen  

lujuuteen verrattuna (%) 

MIG 2,02 49% 

TIG 1,21 63% 

FSW 0,84 75% 

 

3.3 Teräksen lämpömuutokset 

Teräksen lujuudet näyttävät pysyvän tutkimusten perusteella alumiinia 

korkeammalla, joten tässä selvityksessä ei keskitytä siihen tarkemmin, koska se ei 

ole kriittinen kohta liitoksen kannalta. 

3.4 Sinkkipinnoitteen vaikutus teräslevyn pinnassa 

Monissa ohutlevykohteissa käytetään sinkkipinnoitetta ehkäisemään korroosiota. 

Sinkityn levyn hitsaaminen, ja sinkin säilyminen mahdollisimman hyvin liitoksen 

ympäristössä ovat tärkeitä tekijöitä kappaleen jälkikäsittelyn suhteen.  

Sinkin sulamispiste on 420 oC ja kiehumispiste 907 oC. Arvot ovat matalat verrattuna 

alumiiniin ja teräkseen. Liitosta tehdessä sinkki höyrystyy helposti teräksen pinnalta. 

Sinkki myös pyrkii yhdistymään helpommin alumiinin kanssa, kuin teräksen. Lisäksi 

sinkki on sulana hyvin juoksevaa, ja alumiinia matalamman sulamispisteen takia 

liitosprosessin jälkeen sinkkikerrostumia löytyy usein hitsin reunoilta tai pinnalta. 

(Agudo et al 2007, s. 4212) 

3.5 Juoksutteen käyttö liitoksessa 

Juoksutetta käytetään tarvittaessa avustamaan juotos-liitoksen syntymisessä. 

Juoksute poistaa oksidikerrosta alumiinin ja teräksen pinnalta. Alumiinin 

juottamisessa käytetään kalium-fluoridi –juoksutteita. Yleisesti alumiinin liitoksissa 



13 

 

käytetty juoksute on K1–3AlF4–6, jonka sulamislämpö on 565–572 oC. Juoksute sulaa 

ennen alumiinia, näin poistaen oksideja ja suojaten sulaa alumiinia.  

Juoksutteen käyttö mahdollistaa hieman ohuemman faasikerrostuman alumiinin ja 

teräksen välille. Lisäksi juoksute vähentää huokosten määrää alumiinisulan alueella. 

Sinkkipinnoitetuilla teräksillä juoksute vähentää sinkin haihtumista teräksen pinnalta.  

(Sierra et al 2008, s. 1706, 1713) 

Juoksutetta on monessa muodossa, kuten lankana tai jauheena. Melko yleisesti 

jauheesta tehdään nestemäinen pasta, jotta saadaan tasainen pinnoite metallien 

pinnoille. 

 

 

4. LIITTÄMISMENETELMÄT JA SAAVUTETUT OMINAISUUDET 

4.1 MIG/MAG -kylmäkaarihitsaus 

4.1.1 Menetelmä 

Kaarihitsausmenetelmistä kylmäkaaritekniikka MIG/MAG –laitteistolla on 

alumiini/teräs –liitoksen hitsauksessa hyvin vahva menetelmä tällä hetkellä.  

Kylmäkaarihitsaus on sovellettu versio perinteisestä MIG/MAG-hitsausprosessista, ja 

sillä pystytään pienentämään lämmöntuontia käyttämällä pienempää virtaa ja 

jännitettä, kuin perinteisessä kaarihitsauksessa. Kuvassa 5 näkyy kylmäkaariarvojen 

suhde muihin kaarimuotoihin. 
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Kuva 5. Kylmäkaarimenetelmän virta ja jännite suhteessa muihin kaarimuotoihin. 

(Furukawa  2006, s. 442) 

Kylmäkaarimenetelmä perustuu elektroniikan avulla ohjattuun virran ja jännitteen 

hallintaan, sekä hallittuun hitsauslangan liikkeeseen. Froniuksen kehittämä CMT-

menetelmä on ensimmäinen ja siten tunnetuin menetelmän nimike. CMT-

menetelmässä hitsauslanka liikkuu hitsauksen aikana edestakaisin hallitusti 

valokaaren ja oikosulkujen mukaisesti, aiheuttaen siistin, roiskevapaan materiaalin 

siirtymisen langasta sulaan. Lämmöntuonti pienenee merkittävästi verrattuna 

perinteisempään lyhytkaari-menetelmään, ja lisäksi menetelmä on likimain 

roiskevapaa. (Furukawa  2006, s. 440-445) 

Kuvasta 6 näkyy virta- ja jännitekäyrät, sekä langan liike. Hitsauslankaa työnnetään 

valokaaren palaessa, kunnes oikosulku syntyy. Oikosulun synnyttyä langan suunta 

muuttuu vetäväksi, virta ja jännite muuttuvat kuvan 6 mukaisesti, ja lisäainepisara jää 

hitsauslangasta sulaan. Langan vetäytyessä ja oikosulun loppuessa kaari syttyy 

uudelleen, ja langan suunta muuttuu taas työntäväksi. Elektroniikka ohjaa lankaa 

oikosulkuvirtojen mukaisesti reaaliaikaisesti, ja kuvassa 6 olevat toiminnot toistuvat 

enimmillään 70 kertaa sekunnissa. Lisäaineena käytetään pii-pitoista 

alumiinilankaa.(Furukawa  2006, s. 440-445) 
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Kuva 6. CMT-menetelmän virran ja jännitteen kuvaaja, ja langan liike. (Feng et al 

2009, s. 1851) 

Alumiinin ja teräksen liittämisessä kylmäkaarimenetelmällä alumiini sulaa 

lämmöntuonnin ansiosta, ja teräs pysyy kiinteässä olomuodossa. Niinpä 

hitsautuminen tapahtuu lisäaineen ja alumiinin välillä, ja alumiinisula ja lisäaine 

juottuu kiinni teräkseen. Alumiinin sulaessa teräksen pinnalle, rauta-atomit liukenevat 

alumiiniin, ja rautaa diffusoituu alumiiniin muodostaen FeAl-faasikerroksen. 

4.1.2 Tulokset 

Kylmäkaarimenetelmällä on saavutettu hyviä tuloksia alumiini/teräs – sekaliitoksissa. 

FeAl-faasikerroksen paksuus on hyvin hallittavissa kylmäkaaritekniikalla, ja 

menetelmällä päästään 2,5-4 µm vahvuiseen faasikerrokseen, joka koostuu 

pääasiassa Fe2Al5 ja FeAl3-faaseista.  

Vetomurtolujuustesteillä on todettu, että kylmäkaarimenetelmällä tehty liitos pettää 

pääasiassa alumiinin lämpömuutosvyöhykkeeltä, tai alumiinin ja lisäaineen rajasta. 

Täten voidaan todeta, että alumiini/teräs –liitospinnassa päästään tällä menetelmällä  

käyttökelpoiseen lujuuteen. Koekappaleiden vetomurtolujuudet pyörivät likimain 

150N/mm2 luokassa.(Furukawa  2006, s. 445) 
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MIG/MAG –kylmäkaarimenetelmällä hitsausnopeudet vaihtelevat hitsattavan kohteen 

mukaisesti välillä 0,7-2,0 m/min. Menetelmä on myös vapaampi ilmarakotoleranssien 

suhteen, kuin esimerkiksi lisäaineeton laserhitsaus. Menetelmän etu laser-

menetelmiin on laitteiston edullisuus, koska kyseessä on vain hieman kehitetty 

MIG/MAG-laitteisto, ja samaa laitteistoa voidaan käyttää myös perinteisemmissä 

hitsausprosesseissa. 

4.2 Pulssi-MIG –kaarijuotto  

4.2.1 Menetelmä 

MIG-kaarijuotto on yksi menetelmä, jolla alumiini ja teräs saadaan liitettyä toisiinsa. 

Laitteistona käytetään pulssi-MIG-virtalähdettä, jota käytetään DC-virralla. 

Lisäaineena toimii alumiini-pii täytelanka, jossa 12% piitä. Lisäainelanka on 

täytelanka, joka sisältää juoksutetta. Juoksutteen komponentit ovat CsF, AlF3, KF ja 

Al2O3. Juoksutteen tarkoituksena on poistaa oksidia, suojata sulaa alumiinia, sekä 

edesauttaa ohuen faasikerroksen muodostumista. Teräs pysyy tässäkin 

menetelmässä kiinteässä muodossa, alumiinin sulaessa lisäaineeseen. Hitsattavat 

työkappaleet sijoitetaan kuparilevyn päälle. Kuparin tarkoitus on toimia lämpöä 

keräävänä ”astiana”, jolloin työkappaleissa oleva lämpö poistuu nopeammin. Myös 

erillisiä jäähdytettyjä juuritukia käytetään. Näillä keinoilla pienennetään 

faasikerroksen paksuutta. Muuttujia menetelmässä ovat virta, jännite, 

langansyöttönopeus sekä hitsausnopeus.(Murakami et al 2003, s. 34-35) 

4.2.2 Tulokset 

Pulssi-MIG-kaarijuotolla saadaan aikaiseksi siisti hitsi, lisäaineen hitsautuessa 

alumiiniin, ja juottuessa teräkseen kiinni. Hitsin ja teräslevyn väliin muodostuu noin 

2,5 µm paksuinen faasikerros. Faasikerroksen koostumus eroaa hieman monista 

muista tutkimustuloksista. Tällä menetelmällä faasikoostumus havaittiin olevan 

Al7.4Fe2Si, kun se monilla muilla menetelmillä on ollut Fe2Al5 ja FeAl3. Liitoksen 

vetomurtolujuus oli 72% kokeessa käytetyn alumiinin lujuudesta. Murtuminen 

tapahtuu alumiinin lämpömuutosvyöhykkeestä. (Murakami et al 2003, s. 35-36) 
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4.3 Laserjuotto  

4.3.1 Menetelmä 

Laserjuotto voidaan tehdä eri laser-menetelmiä käyttäen. Sekä CO2, Nd:YAG että 

Diodilaseria on testattu. Liitosmuoto on limittäisliitos.  Juotettaessa käytetään pii-

pitoista alumiinia lisäaineena, kuten pulssi-MIG-menetelmässäkin. Lisäksi 

juoksutteen käyttö on yleistä. Laserjuotossa on käytetään myös lisäainemateriaalia 

jossa on 85% sinkkiä ja 15% alumiinia. Tämän lisäaineen sulamislämpötila on 

huomattavasti matalampi, noin 440 oC. Sinkkipitoisella lisäaineella ei tarvita 

juoksutteita, jotta päästään hyvään liitoksen laatuun. Lasersäde kohdistetaan 

suoraan lisäaineeseen sulattaen sen. Perusmateriaaleihin ei juurikaan kohdistu 

suoraa lasersädettä, kuva 7. (Saida et al 2005, Mathieu et al 2007 ) 

 

Kuva 7. Laserjuoton periaate.( Mathieu et al 2007, s. 653) 

4.3.2 Tulokset 

Laserjuotolla käytettäessä alumiinipitoista lisäainetta syntyy faasikerros lisäaineen ja 

teräksen välille. Fe2Al5 ja FeAl3 –faasit löytyvät rajapinnalta. Laserin teho on liitoksen 

onnistumisen kannalta olennainen. Liian pienellä teholla alumiinin liittyminen 

lisäaineeseen voi jäädä puutteelliseksi, ja liian suuri teho aiheuttaa FeAl-

faasikerroksen kasvua, ja halkeamia. Sopivilla hitsausarvoilla saavutetaan liitoksella 

noin 80% lujuus alumiinikappaleen lujuudesta. (Saida et al 2005, s. 235) 

Sinkkipitoisella lisäaineella lisäaineessa oleva alumiini reagoi teräksessä olevan 

raudan kanssa muodostaen faasi-kerroksen. Faasikerros ei kuitenkaan ole tasaisen 

paksu, kuten monissa muissa menetelmissä, vaan paksuus vaihtelee välillä 0-15 µm. 
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Liitoksen lujuus on kuitenkin hyvä, ja täyttää yleisesti alumiini/teräs –liitoksen tarpeet. 

Tarkkaa lukuarvoa, tai suhdetta alumiiniseoksen lujuuteen ei löytynyt tällä 

menetelmällä. (Mathieu et al 2007, s.655-660) 

4.4 Key-hole laser-hitsaus 

4.4.1 Menetelmä 

Liittäminen key-hole laserhitsausmenetelmällä on harvoja alumiinin ja teräksen 

liittämismenetelmiä, jossa teräs kuumennetaan sulamispisteensä yläpuolelle. Key-

hole –menetelmä soveltuu limittäisliitoksille. Menetelmää on kokeiltu niin, että teräs 

on alumiinin päällä, sekä päinvastoin. Esimerkkikuvassa 8 teräs on limittäisliitoksessa 

yläpuolella ja alumiini alapuolella.  

Ylemmän metallin pintaan kohdistettu lasersäde sulattaa niin sanotun key-holen 

ylemmän metallikerroksen läpi. Alapuolella oleva metalli sulaa ainoastaan hieman, ja 

sula tunkeutuu siihen. Tunkeuman syvyys alempaan metalliin vaikuttaa liitoksen 

onnistumiseen.  Menetelmän parametrimuuttujia ovat hitsausnopeus, laserlähteen 

teho, sekä lasersäteen halkaisija kohdistuslinssin avulla. (Sierra et al 2007, s. 198-

199) 

 

 

Kuva 8. Key-hole –lasermenetelmän periaate.  (Sierra et al 2007, s.199) 

4.4.2 Tulokset 

Key-hole –menetelmällä saadaan aikaiseksi onnistuneita alumiini/teräs- 

limittäisliitoksia, kun materiaalit hitsataan siten, että teräs on alumiinin päällä 

limittäisliitoksessa, ja lasersäde sulattaa teräksen. Liitoksen onnistumiseksi terässula 
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saa tunkeutua alumiiniin maksimissaan 500 µm verran, jolloin alumiinin 

sekoittuminen sulaan on vielä kohtuullista, ja sulan ja alumiinin rajapintaan 

muodostuu 5-20 µm paksu FeAl-kerros. Tunkeuman kasvaessa suuremmaksi kuin 

500 µm, sulan alumiinin sekoittuminen sulaan teräkseen lisääntyy, ja riskinä on 

alumiinirikkaiden vyöhykkeiden lisääntyminen sulassa (kuva 9.), sekä kiteiden 

epäedullinen muoto rajapinnalla. Tunkeuman kasvaessa kovuudet kasvavat liitoksen 

alueella. (Sierra et al 2007, s. 201-207) 

 

Kuva 9. Tunkeuman vaikutus alumiinipitoisuuteen hitsiaineessa. (Sierra et al 2007, s. 

202) 

Vetomurtolujuus on parhaimmillaan välillä 150-250N/mm2, kun tunkeuma pysyy 

välillä 200-400 µm, jolloin murtumiskohta on hitsiaineen ja alumiinin rajapinnassa. 

Myös liittämistä siten, että alumiini on limittäisliitoksen ylempi osapuoli, ja lasersäde 

johdetaan alumiiniin key-hole-menetelmällä, on tutkittu. Tutkimusten perusteella 

ainakin 6000-sarjan alumiinien hitsaaminen teräkseen tässä järjestyksessä key-hole 

–menetelmällä aiheuttaa runsaasti halkeamia ja säröilyä sulan ja teräksen 

rajapintaan. Rajapintaan muodostuva faasikerros muodostuu liian paksuksi, noin 50 

µm. (Sierra et al 2007, s. 201-207) 

4.5 Laser-MIG -hybridihitsaus 

4.5.1 Menetelmä 

Laserhitsausta käytettäessä päästään suureen hitsausnopeuteen, sekä pieneen 

lämmöntuontiin, joten niiltä osin se sopii hyvin alumiini/teräs –liitoksen tekoon. Pelkän 
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lasersäteen käyttö on kuitenkin hankalaa johtuen liitoksen tiukoista 

toleranssivaatimuksista ilmaraon suhteen. Ilmaraon on oltava likimain nolla, ja 

liitettävät kappaleet on kiinnitettävä lujasti, ettei tuotava lämpö synnytä rakoja 

materiaalien väliin. Ottamalla laserin avuksi MIG/MAG –prosessi toleranssi 

ilmarakojen suhteen helpottuu merkittävästi. Hybridimenetelmällä limittäisliitoksen tai 

päittäisliitoksen valmistelu ja kiinnitys helpottuu. Tosin kahden erilaisen 

hitsausmenetelmän yhdistäminen lisää säätöparametrien määrää, ja vaikeuttaa täten 

optimaalisten asetusten hakemista. 

Alumiinin ja teräksen laser-MIG-hybridihitsauksessa hitsausenergia kohdistetaan 

alumiiniin, lasersäde kulkee edeltä sulattaen alumiinin key-hole –menetelmällä aivan 

reunasta (noin 0,5mm), ja MIG/MAG-laitteiston lisäainelanka kohdistetaan laserin 

aiheuttaman sulan takaosaan ja hieman keskemmälle alumiinin reunasta, kuva 10. 

Menetelmällä päästään laserhitsauksen hitsausnopeuteen, noin 6m/min, lasersäteen 

samalla vakauttaessa MIG-valokaaren palamista, ja pienentäen lämmöntuontia 

verrattuna normaaliin MIG-hitsaukseen. (Thomy & Vollertsen 2009)  

Alumiinin sulatettu reuna ja lisäainesula leviävät teräslevyyn, ja faasikerros 

muodostuu alumiinisulan ja kiinteässä muodossa pysyvän teräksen väliin, samalla 

lisäaineen täyttäessä ilmaraot, kuva 11. (Thomy & Vollertsen 2009) 

 

Kuva 10. Laser-MIG –hybridihitsauksen periaate päittäisliitoksessa. (Thomy & 

Vollertsen 2009, s. 2) 
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Kuva 11. Poikkileikkaus alumiinin ja teräksen liitoksesta, jossa lisäaine hitsautunut 

alumiiniin ja juottunut teräkseen. (Thomy & Vollertsen 2009, s. 4) 

4.5.2 Tulokset 

Laser-MIG hybridi-menetelmä on osoittautunut hyväksi menetelmäksi alumiini/teräs –

liitoksen toteuttamiseksi. Menetelmässä lämmöntuonti pysyy hyvin alhaisella tasolla, 

ja alle 4 µm faasikerrokseen päästään teräksen ja alumiinilisäaineen rajapinnalla. 

Liitoksen vetomurtolujuus on testeissä ollut 180-220N/mm2 välillä. Niinpä alumiinin 

lämpömuutosvyöhykkeen lujuusluokka on saavutettavissa laser-MIG-hybridi- 

menetelmällä. (Thomy & Vollertsen 2009) 

Menetelmällä saavutetaan suuri hitsausnopeus, noin 6 m/min, joka on huomattavasti 

suurempi kuin kaarihitsausmenetelmillä. Toisaalta laser-MIG-hybridi –menetelmä on 

huomattavasti joustavampi ilmaraon, ja siten myös kiinnityksen suhteen kuin monet 

muut laser-menetelmät. 

4.6 TIG-hitsaus 

TIG-hitsausmenetelmän kehittelyn peruste ja hyödyt ovat siinä, että laitteisto löytyy 

helposti ja on edullinen. TIG:llä tehdylle alumiini/teräs -liitokselle on varmasti 

kysyntää pienessä mittakaavassa tapahtuvassa konepajatoiminnassa. Hitsauksen 

suoritus on moniin muihin liitosmenetelmiin hidasta. Lisäksi lämmöntuonti TIG-

valokaarella on melko runsasta, joten aivan ohuimpiin faasikerroksiin sillä ei päästä. 

Lämmöntuontia voidaan tosin hieman pienentää lämpöä keräävällä kuparisella 

taustalevyllä. TIG-hitsaus lisäaineen avulla tapahtuu siten, että alumiinin ja lisäaineen 

välillä tapahtuu hitsautuminen, ja teräksen ja lisäaineen välillä tapahtuu juottuminen. 

(Lin et al 2009) 



22 

 

TIG-hitsauksella päästään juuri alle 10µm faasikerrospaksuuteen. Muihin 

hitsausmenetelmiin vertailukelpoista murtolujuustietoa ei löytynyt.  

TIG-hitsausmenetelmää voidaan käyttää myös lämmönjohtumiseen perustuvissa 

alumiini/teräs –liitosmuodoissa, ja siitä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 4.7. 

4.7 Lämmön johtaminen teräksen kautta alumiiniin 

Alumiini voidaan liittää teräkseen johtamalla alumiiniin tarvittava lämpö teräksen 

kautta. Tässä liittämismenetelmässä liitokseen tuotu lämpö kohdistetaan pelkästään 

teräkseen, josta lämpö johtuu alumiiniin sulattaen sen, kuva 12. Suuresta 

materiaalien sulamislämpötilojen erosta johtuen terästä ei tarvitse sulattaa läpi asti, ja 

siten vältytään sulan alumiinin ja sulan teräksen sekoittumiselta. Sopivan suuruisella 

lämmöntuonnilla sulan alumiinin ja kiinteän teräksen väliin saadaan muodostumaan 

halutun paksuinen faasikerrostuma. (Sierra et al 2008) 

 

 

Kuva 12. Lämpö tuodaan liitoskohtaan teräksen puolelle, joka sulaa vain osittain, ja 

johtuva lämpö sulattaa alumiinin.( Sierra et al 2008) 

 

Liitosmuodolla päästään alle 10 µm FeAl –faasikerrospaksuuksiin ja yli 70% 

lujuuteen  alumiiniseoksen lujuudesta. Lisäainetta ei tarvita tässä menetelmässä. 

4.8 Kitkahitsauksen uusimmat menetelmät 

4.8.1 Menetelmä 

Kitkahitsauksella on tehty eripariliitoksia jo pitkään. Friction stir welding on kuitenkin 

tuoreempi kitkahitsausmenetelmä, jota kehitetään monenlaisin lisäsovelluksin. FSW 

perustuu pyörivään sylinterimäiseen työkaluun, joka upotetaan materiaaliin (kuva 13), 

ja kuljetetaan liitoskohdan suuntaisesti. Työkalun pyörimisen aiheuttama kitkalämpö 



23 

 

pehmentää metallia. Työkalun olake pehmentää metallia pinnasta päin kitkalämmön 

avulla suojaten hitsiä ilman epäpuhtauksilta. Niinpä erillistä suojakaasua ei tarvita. 

 

Kuva 13. Kitkahitsauksen periaatekuva. (Elrefaey et al 2005, s. 10) 

Kitkasta syntyvä lämpö pehmentää perusmateriaalin, jolloin työkalun on mahdollista 

liikkua pehmenneessä materiaalissa. Alumiinin ja teräksen liitoksessa työkalua 

kuljetetaan pehmeämmän alumiinin puolella siten, että työkalu kulkee aivan teräksen 

pinnassa. Riippuu railomuodosta, tehdäänkö limittäisliitosta tai päittäisliitosta, mutta 

FSW soveltuu molempiin. Kuvassa 13 oli esitetty limittäisliitoksen periaate. Kuvassa 

14 näkyy periaate päittäisliitoksen teosta. 

 

Kuva 14. Päittäisliitoksen teko FSW-menetelmällä. Kuvassa liitetään alumiini ja 

ruostumaton teräs. (Chen & Lin 2010, s. 280) 

 

Lämpötilat pysyttelevät FSW-hitsauksessa n.400-500 oC tasossa, ja lämpötilan 

ollessa vain hetkellisesti noissa lukemissa, materiaalien mikrorakenne jää 

hienojakoiseksi. Lämmöntuonti jää pieneksi verrattuna perinteisiin 

kaarihitsausmenetelmiin.  

Ohuiden levytuotteiden, n. 1 mm paksuudet, päittäisliitoksissa FSW on ongelmallista, 

joten ohuille tuotteille on kehitetty laser-avusteista kitkahitsausmenetelmää. Siinä 

teräslevyä lämmitetään työkalun edestä valmiiksi lasersäteen avulla, jolloin 
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myötörajaa saadaan laskettua alemmaksi, ja työkalun liikuttamiseen vaadittavat 

voimat voivat olla pienemmät. (Merklein & Giera 2008) 

FSW-menetelmän parametreja ovat työkalun koko ja muoto, pyörimisnopeus sekä 

kuljetusnopeus. Teräksen ja alumiinin liitospinnan mikrorakenteesta ei löytynyt 

yksiselitteistä tietoa, mutta ilmeisesti muissa menetelmissä esiintyvää FeAl-faaseista 

muodostunutta kerrosta ei löydy kitkahitsausliitoksen rajapinnalta. 

4.8.2 Tulokset 

Kitkahitsauksella saadaan aikaiseksi hyvälaatuisia hitsejä. Matalista lämpötiloista ja 

lujasta kappaleen kiinnityksestä johtuen lämpövetelyt ovat vähäisiä. Suojakaasuja ja 

lisäaineita ei tarvita. Haittapuolena on laitteiston koko ja jykevyys, jotka rajoittavat 

hitsattavien kohteiden monipuolisuutta. (Esab 2006) 

Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla tuottaa lujuusarvoiltaan hyvän liitoksen. Laser-

avusteisella kitkahitsauksella on päästy jopa 80 % lujuuteen alumiinin perusaineen 

lujuudesta, kun on liitetty DC04-teräslevyä ja 6XXX-alumiiniseosta. Kitkahitsauksen 

tehdyssä liitoksessa on hyvä muovattavuus, kuva 15.( (Merklein & Giera 2008) 

 

Kuva 15. Esimerkki FSW-laser-hybridillä hitsatusta liitoksesta ja liitoksen 

muovauksesta. (Merklein & Giera 2008, s. 1301) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Teräksen ja alumiinin liitosta on kehitetty paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lähes jokaisella kaarihitsausmuodolla tai laser-sovelluksella on saatu aikaiseksi 

jonkinlainen toimiva, eli lujuudeltaan riittävä liitos. Lämmöntuonnin pienentäminen on 

merkittävässä osassa alumiinin ja teräksen välille syntyvän faasikerroksen 

hallitsemisessa, ja pitämisenä ohuena. MIG/MAG-menetelmästä on kehitetty uusia 

kylmäkaarimenetelmiä, joista tunnetuin on Cold Metal Transfer- menetelmä, jolla 

lämmöntuontia on voitu pienentää merkittävästi. Myös lasertekniikan sovellukset ovat 

mahdollistaneet lämmöntuonnin pitämisen pienenä. Niiden etuna on mahdollisuus 

suureen hitsausnopeuteen.  

Perinteisemmissä menetelmissä, kuten MIG- ja TIG-hitsauksessa käytetään 

pulssivirtaa, jolla lämmöntuonti pienenee. Lisäksi juoksutteita ja kuparisia 

taustalevyjä käytetään lämpöä sitomaan, ja edesauttamaan faasikerroksen hallintaa.   

Menetelmistä löytyy melko hyvin valinnanvaraa moneen eri tarkoitukseen. Laitteiston 

koko- ja hintahaarukka on laaja MIG-virtalähteestä lasertekniikkaan, tai FSW-

koneistoon. Hitsausnopeudet vaihtelevat 0,4m/min-6m/min välillä. Liitoksen riittävän  

lujuuden perusteena pidetään yleisesti 70 % liitettävän alumiiniseoksen lujuudesta, 

sillä lämmöntuonti materiaaliin saattaa laskea alumiiniseoksen lujuutta likimain tuon 

30 %.  

Osassa menetelmiä käytetään lisäainetta, osassa ei. Yleisin käytettävä lisäaine on 

alumiiniseos, joka on seostettu piillä, eli 4XXX-sarjan alumiinit. Tällä seoksella 

sulamislämpötila on 577 oC. Lisäksi lisäaineena on käytetty puhdasta 1XXX-sarjan 

alumiinia, sekä sinkkipitoista lisäainetta, jossa on 15 % alumiinia, ja sulamispiste 440 
oC. Lisäaineelliset menetelmät, kuten kylmäkaari-MIG ja laser-hybridi ovat 

railotoleranssien suhteen väljempiä kuin lisäaineettomat menetelmät. Lisäksi 

päittäisliitokset onnistuvat, kun lisäaineettomat menetelmät ovat limittäisliitoksia. 

Friction Stir Welding eroaa muista prosesseista, sillä siinä pysytellään koko ajan 

materiaalien sulamispisteen alapuolella, noin 400-500 oC tasossa. Niinpä 

mikorakenne on tällaisessa liitoksessa hyvin erilainen ja liitoksen ominaisuudet ovat 

hyvät. Haittapuolena ovat menetelmän käytettävyysominaisuudet. 
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6. YHTEENVETO 

Alumiinin ja teräksen liitoksen ongelmia aiheuttavia tekijöitä ovat erilainen 

mikrorakenne, suuri ero sulamislämpötilassa, erot lämpölaajenemisessa ja 

lämmönjohtumisessa, sekä metallien liukoisuus toisiinsa on erittäin huono. 

Alumiinin ja teräksen liitoksen lujuus riippuu oleellisesti AlxFey –faasikerroksen 

muodostumisesta metallien välille. Faasikerroksen paksuuden ollessa pienempi kuin 

10 µm, liitoksen lujuusominaisuuksia voidaan pitää kelvollisina.  

Faasikerroksen riittävän ohut rakenne saavutetaan pitämällä lämmöntuonti liitokseen 

mahdollisimman pienenä. Erityisesti sulan teräksen ja sulan alumiinin kohtaamista 

pyritään välttämään, koska siitä aiheutuu kova ja hauras seos. 

Liitoksen teko on mahdollista monin eri menetelmin.  Kaarimenetelmistä onnistuneita 

liitoksia on tehty ainakin MIG/MAG –tekniikalla sekä TIG:llä. Lasertekniikoista 

käytetään lisäaineellista juottoa, sekä lisäaineetonta key-hole-menetelmää. Lisäksi 

FSW- kitkahitsaus on varsin erilainen tekniikka, jolla saavutetaan hyviä 

liitosominaisuuksia. Näitä, ja monia muitakin menetelmiä yhdistellään onnistuneesti, 

esimerkkeinä tässä tutkimuksessa ovat laser-MIG-hybridihitsaus ja laseravusteinen 

kitkahitsaus. 
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