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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

ABS Amerikan luokituslaitos (American Bureau of Shipping) 

B Boori 

BV Ranskan luokituslaitos (Bureau Veritas) 

C Hiili 

CCS Kiinan luokituslaitos (China Classification Society) 

CEN Hiiliekvivalentti 

CEV Hiiliekvivalentti (International Institute of Welding) 

Cr Kromi 

CRS Kroatian luokituslaitos (Croatian Register of Shipping) 

Cu Kupari 

GL Saksan luokituslaitos (Germanischer Lloyd) 

DNV Norjan luokituslaitos (Det Norske Veritas) 

DQ Suorasammutus (Direct Quench) 

HAZ Muutosvyöhyke (Heat Affected Zone) 

HT High Tensile 

IACS International Association of Classification Societies 

IRS Intian luokituslaitos (Indian Register of Shipping) 

KRS Korean luokituslaitos (Korean Register of Shipping) 

LR Englannin luokituslaitos (Lloyd’s Register) 

MAG Metal Active Gas welding 

MIG Metal Inert Gas welding 

NK Japanin luokituslaitos (Nippon Kaiji Kuokai) 

Mn Mangaani 

Mo Molybdeeni 

MRS Venäjän luokituslaitos (Maritime Register of Shipping) 

Nb Niobium 

Ni Nikkeli 

Pcm Hiiliekvivalentti 

PRS Puolan luokituslaitos (Polski Rejestr Statkow) 

QT Nuorrutus (Quenched and Tempered) 
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RINA Italian luokituslaitos (Registro Italiano Navale) 

Si Pii 

TMCP Termomekaaninen valssaus (Thermomechanically Controlled Process) 

V Vanadiini 

YP Yield Point 

d Työkappaleen aineenpaksuus [mm] 

E Hitsausenergia [kJ/mm] 

F2 Liitosmuotokerroin 

F3 Liitosmuotokerroin 

I Virta [A] 

k Hitsausprosessin terminen hyötysuhde 

Q Lämmöntuonti [kJ/mm] 

T0 Työlämpötila [°C] 

t8/5 Jäähtymisaika välillä 800–500 °C [s] 

U Jännite [V] 

v Hitsausnopeus [mm/min] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suurlujuusteräkset ovat yleistyneet viime vuosina ja laivanrakennuksessa pyritään 235–355 

MPa:n myötölujuuden teräkset korvaamaan lujemmilla, 500-myötölujuusluokan teräksillä. 

Tällöin ohuemmilla ainespaksuuksilla voidaan saavuttaa samankaltaiset 

lujuusominaisuudet alemman lujuuden teräksiin verrattaessa. Rakenteet kevenevät ja 

laivojen energiatehokkuus paranee. Samalla materiaalimäärällä olisi mahdollista valmistaa 

suuremman kapasiteetin laivoja kuten öljy- ja kaasutankkereita, rahtilaivoja sekä 

risteilijöitä. Lujempien terästen käyttö asettaa kuitenkin tiettyjä valmistukseen liittyviä 

haasteita erityisesti hitsaukselle. (Komizo, 2007.) 

 

Arktiselta alueelta on löydetty suuria määriä luonnonvaroja kuten öljy- ja 

maakaasuesiintymiä, minkä vuoksi kiinnostus aluetta kohtaan on lisääntynyt viime 

vuosina. Arktiselle alueelle suuntautuvia laivoja, erityisesti jäänmurtajia ja huoltoaluksia, 

suunniteltaessa ja valmistettaessa tulee muistaa, että vaatimukset ovat tiukempia ja 

täsmällisempiä kuin lämpimillä alueilla. Pienetkin onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavia 

seurauksia. Käytetyt materiaalit ovat luokituslaitosten hyväksymiä ja hitsaus on tarkasti 

kontrolloitua laadun takaamiseksi. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Arktisen alueen hyödyntäminen niin luonnonvarojen kuin merireittienkin osalta on 

yleistynyt ja sen odotetaan lisääntyvän myös tulevaisuudessa. Suomella on kokemusta 

arktisesta teknologiasta jo vuosikymmenten takaa ja noin 70 % jäänmurtajista on 

suomalaisten rakentamia. Lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) yksi 

erikoisosaamisista ovat hitsatut teräsrakenteet. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Tutkimuksessa selvitetään, mitä tulee huomioida 500-myötölujuusluokan laivaterästen 

hitsauksessa. Teräksen lujuuden kasvaessa, hitsausvaiheeseen tulee kiinnittää enemmän 

huomiota, jotta teräksen ominaisuudet eivät heikkene hitsin muutosvyöhykkeellä. Teräksen 

hitsattavuus vaihtelee myös sen valmistustavan mukaan. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitä 500-myötölujuusluokan teräksiä käytetään laivanrakennuksessa arktisissa 

sovelluksissa? 

 Mitä hitsausprosesseja kyseisen myötölujuusluokan teräksille on käytössä? 

 Mitä ongelmia hitsaus aiheuttaa? 

 

1.4 Tavoitteet ja rajaukset 

Tavoitteena on esitellä käytettyjä teräslaatuja arktisen alueen laivanrakennuksessa ja niiden 

käyttökohteita. Lisäksi esitellään kyseisille teräksille käytettyjä hitsausprosesseja sekä 

hitsauksesta aiheutuvia ongelmia. Työ rajattiin käsittelemään laivateräksiä, joiden 

myötölujuus vaihtelee välillä 460–690 MPa.  

 

1.5 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena ja tiedonhaku suoritettiin hyödyntämällä 

tietokantoja, alan kirjallisuutta sekä teräsvalmistajien oppaita. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Pohjoisilla merialueilla laivaliikenne tulee moninkertaistumaan tulevina vuosina ilmaston 

muutoksesta johtuvan jääpeitteen ohenemisen seurauksena. Vuonna 2012 Koillisväylällä 

liikennöivien laivojen rahti oli yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia. Venäläisten ennusteiden 

mukaan vuoteen 2020 mennessä rahtimäärä nousee 20 miljoonaan tonniin. Koillisväylä on 

Venäjän pohjoispuolella kulkeva meritie, joka ulottuu Atlantilta Tyyneenmereen ja se 

havainnollistetaan kuvassa 1. Sitä käytettäessä merimatka Euroopan ja Kaukoidän välillä 

lyhenee 5000–8000 kilometriä nykyisiin reitteihin verrattuna. Rahtiliikenteen ohella 

pohjoisista merireiteistä hyötyy energiateollisuus. Jopa 13 prosenttia öljyvaroista ja 30 

prosenttia maakaasuvaroista sijaitsee pohjoisnapaa ympäröivällä arktisella alueella. Lisäksi 

tuulienergian hyödyntämisellä on mittava potentiaali. Arktinen alue onkin noussut 

maailmanlaajuisesti kiinnostuksen kohteeksi, mutta alueen tarjoamien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen vaatii erikoisosaamista. (ProNews, 2013, s. 17.) 

 

 

Kuva 1. Koillisväylä ulottuu Atlantilta Tyyneenmereen (ProNews, 2013, s. 17). 

 

Talvella lämpötila arktisella alueella voi pudota alle -60 °C ja keskilämpötila on -34 °C 

(Windows to the Universe, 2007). Materiaalinvalinnalla on suuri vaikutus saavutettavaan 

lopputulokseen. Käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan arktisissa olosuhteissa tiettyjä 

ominaisuuksia, kuten (Layus, 2012, s. 27): 
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 Iskusitkeysvaatimukset aina -60 °C:ssa 

 Suurta lujuutta rakenteiden keventämiseksi 

 Riittävää korroosionkestoa meriolosuhteissa 

 Vähäistä haurasmurtuma-alttiutta 

 Kohtuullista hitsattavuutta ilman esi- ja jälkilämmitystä (tai mahdollisimman 

alhainen esilämmityslämpötila). 

 

2000-luvulla suurlujuusterästen käyttö on lisääntynyt paremman saatavuutensa ja 

ominaisuuksiensa vuoksi. Virallista määritelmää suurlujuusteräksille ei ole, mutta yleisesti 

nimitystä käytetään myötölujuuden ylittäessä 235–420 MPa:n myötölujuuden teräkset. Yli 

900 MPa:n myötölujuuden teräksiä kutsutaan ultralujiksi teräksiksi. (Pirinen & 

Martikainen, 2009, s. 15–19.) 

 

Suurlujuusteräksiä valmistetaan kolmella eri tavalla. Vanhin tapa on nuorrutus eli QT 

(Quenched and Tempered). Tämän jälkeen kehitettiin termomekaaninen valssaus TMCP 

(Thermomechanically Controlled Process) ja viimeisin kehitysaskel on suorasammutus DQ 

(Direct Quench). Nuorrutuksella ja suorasammutuksella teräksen mikrorakenne on 

bainiittis-martensiittinen ja termomekaanisella valssauksella saavutetaan pienirakeinen 

ferriittis-bainiittinen mikrorakenne. Eri menetelmillä valmistetun teräksen rakenne muuttuu 

eri tavalla hitsin muutosvyöhykkeellä, HAZ-alueella (Heat Affected Zone), jolloin niiden 

käyttäytyminen ei ole samanlaista. Tämän vuoksi teräksen valmistustapa tulee tuntea. 

Kuvasta 2 havaitaan hitsauksessa syntyvät hitsin osat. (Pirinen, 2013, s. 14–16.) 

 

 

Kuva 2. Hitsauksessa syntyvät hitsin osat (Pirinen, Hitsaustekniikka 4/2013, s. 12). 
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Suurlujuusteräksiä ei voida suoraan siirtää vanhoihin rakenteisiin, joissa käytetään 

alemman lujuusluokan teräksiä, vaan rakenteet tulee suunnitella uudelleen. Pelkästään 

materiaalimäärän pienentämisellä ei saavuteta samoja lujuusominaisuuksia kuin alemman 

lujuusluokan teräksillä. (Pirinen, 2013, s. 15.) 

 

Kuvassa 3 esitetään terästen lujuuden kehityksen historiaa, mistä havaitaan, että 

termomekaanisella valssauksella valmistetaan teräksiä aina myötölujuudeltaan 700 

MPa:iin asti. Suorasammutuksella valmistetaan myös lujempia laatuja aina 1300 MPa:iin 

asti. 

 

Kuva 3. Terästen lujuuden kehityksen historia (Kömi, 2009, s. 6). 

 

2.1 Nuorrutus 

QT-menetelmällä valmistetaan teräksiä 1100 MPa:iin myötölujuuteen asti. Suuri lujuus 

tarkoittaa usein myös suurta määrää seosaineita ja taipuvuutta karkenevuuteen. Tämä voi 

johtaa puolestaan haurasmurtuman riskiin ja hitsatuissa rakenteissa vetyhalkeiluun, 

varsinkin kun hitsausprosessissa ei käytetä optimaalisia parametreja. (Willms, 2009.) 

 

Nuorrutuksella tavoitellaan pääsääntöisesti martensiittista mikrorakennetta, mutta 

rakenteeseen hyväksytään myös bainiittia. Nuorrutus suoritetaan 900–960 °C:ssa. Jotta 

pehmeämpää mikrorakennetta, erityisesti ferriittiä ei muodostuisi, käytetään nopeutettua 



11 

 

 

jäähdytystä. Levyn pinta jäähdytetään alle 300 °C:een muutamassa sekunnissa 

suihkuttamalla pinnalle vettä. (Hanus, Schröter & Schütz, 2005, s. 5.) Prosessin periaate 

esitetään kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4. Nuorrutuksen periaate (Porter, 2006, s. 8). 

 

Levyn sisällä jäähtyminen on hitaampaa ja levyn paksuuden kasvaessa jäähtymisnopeus 

levyn sisällä hidastuu. (Hanus et al., 2005, s. 4.) Taulukossa 1 esitetään jäähtymisnopeus 

eri levynpaksuuksilla jäähtymisen tapahtuessa ilmassa ja vedessä. 

 

Taulukko 1. Jäähtymisnopeuksien vertailua levyn pinnalla ja sisällä (Hanus et al., 2005, s. 

4). 

Levyn paksuus Jäähdytys ilmassa 
Vesijäähdytys 

pinnalla 

Vesijäähdytys 

 levyn sisällä 

20 mm 0,5 K/s 80 K/s 40 K/s 

100 mm 0,1 K/s 80 K/s 2,5 K/s 

 

Sammutuksen jälkeen lujuus on haluttua korkeampi, mutta se on liian haurasta useimpiin 

rakennesovelluksiin. Sopiva päästö on tarpeellinen, jotta saavutetaan riittävät 

sitkeysominaisuudet. Päästämällä martensiittinen rakenne, hiilen ylikylläisyys 

mikrorakenteessa vähenee, mikä johtaa jännitysten laukeamiseen. Kuvasta 5 havaitaan 

lujuuden pienentyminen nuorrutuslämpötilan noustessa. Kuva 6 osoittaa puolestaan 

iskusitkeyden parantuneen matalamman nuorrutuslämpötilan johdosta. Mitä korkeampi 

nuorrutuslämpötila on, sitä lujempaa teräksestä saadaan. Toisaalta korkeammalla 

nuorrutuslämpötilalla rakenteesta tulee hauraampi. (Hanus et al., 2005, s. 5.) 
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Kuva 5. Nuorrutuslämpötilan vaikutus lujuusominaisuuksiin (Hanus et al., 2005, s. 5).  

 

 

Kuva 6. Iskusitkeyden muutos nuorrutuslämpötilan mukaan (Hanus et al., 2005, s. 5). 

 

2.2 Termomekaaninen valssaus 

Teräksen valintaa rakenteissa ei tarkastella aina lujuuden kannalta, vaan usein myös 

hitsattavuus huomioidaan (Willms, 2009). Tiukentuneet levyjen laatuvaatimukset olivat 

suurin yksittäinen syy TMCP-menetelmän kehitykseen Japanissa 1980-luvun alussa. 

Tämän jälkeen kyseisten levyjen käyttö laivanrakennuksessa on yleistynyt, mikä havaitaan 

kuvasta 7. (Imai, 2002.) 
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Kuva 7. TMCP-terästen käytön yleisyys Japanissa (Imai, 2002). 

 

Vuoteen 1985 mennessä termomekaanisesti valssatut teräkset olivat yleisimpiä teräksiä 

laivanrakennuksessa Japanissa. Syynä käytön yleisyyteen oli parantunut hitsattavuus ja 

sitkeys matalissa lämpötiloissa, pienentyneet valmistuskustannukset sekä lyhentyneet 

toimitusajat teräksille. (Ouchi, 2001, s. 546.) 

 

Hiilipitoisuuden pienentyminen on suurin yksittäinen ominaispiirre TMCP-teräksille 

vanhempiin, saman lujuusluokan teräksiin verrattuna. TMCP-terästen hiilipitoisuus 

vaihtelee yleisesti 0,03-0,15 %:n ja nuorrutuksella 0,15–0,3 %:n välillä. (De Meester, 

1997.) 

 

Kuvasta 8 nähdään hiiliekvivalentin ja murtolujuuden suhde toisiinsa. Samalla 

hiiliekvivalentilla TMCP-terästen murtolujuus on korkeampi kuin perinteisillä 

menetelmillä valmistetun teräksen. Kuvaajan arvot on laskettu yhtälön 2 avulla, mikä 

esitetään edellä. (Imai, 2002.) 
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Kuva 8. Hiiliekvivalentin ja murtolujuuden suhde teräksen eri valmistusmenetelmillä 

(Imai, 2002). 

 

TMCP-terästen myötölujuus vaihtelee alle 500 MPa:sta aina 700 MPa:iin asti ja se 

saavutetaan raekoon pienentämisellä eikä seosaineiden lisäyksellä. Valssauksen suoritus 

rekristallisaatiolämpötilan alapuolella ja sitä seuraava nopeutettu jäähdytys mahdollistavat 

raekoon pienentymisen. Matala hiilipitoisuus sekä hiiliekvivalentti, joka on samaa luokkaa 

355 MPa:n myötölujuuden terästen kanssa, mahdollistavat hyvän hitsattavuuden. (Porter, 

2006, s. 4-5.) 

 

Mikrorakenteen muuttaminen alkaa lämmityksellä. Tässä vaiheessa austeniitin raekokoa 

valvotaan tarkasti. Lämmityksen jälkeen on valssausvaihe, jossa austeniittirakeet 

muokataan ferriitiksi. Ferriittis-bainiittinen mikrorakenne saadaan aikaan valssauksen 

jälkeisellä nopeutetulla jäähdytyksellä. Termomekaanisen valssauksen periaate esitetään 

kuvassa 9. (Imai, 2002.) 
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Kuva 9. Termomekaanisen valssauksen periaate (Tihinen, 2013, s. 12). 

 

2.3 Suorasammutus 

Perinteiseen nuorrutukseen verrattuna suorasammutus on prosessina monipuolisempi, sillä 

se helpottaa mikrorakenteen kontrollointia prosessin aikana. Suorasammutuksella 

saavutetaan samalla kemiallisella koostumuksella suurempi kovuus nuorrutukseen 

verrattuna. Tuotteen hiiliekvivalenttia voidaan pienentää ilman lujuusominaisuuksien 

heikkenemistä ja samalla parantaa hitsattavuutta. Suorasammutus eroaa nuorrutuksesta 

siten, että valssauksen jälkeen terästä ei kuumenneta uudelleen ennen päästöä. 

Valmistusvaiheesta jätetään yksi vaihe pois, jolloin prosessi nopeutuu ja saavutetaan 

samalla energiasäästöjä. Suorasammutuksen periaate on esitetty kuvassa 10. (Porter, 2006, 

s. 9.) 

 

 

Kuva 10. Suorasammutuksen periaate (Porter, 2006, s. 8). 
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2.4 Hiiliekvivalentti 

Hiiliekvivalentin avulla pyritään ennustamaan esilämmityslämpötilaa vetyhalkeilun 

välttämiseksi hitsin muutosvyöhykkeellä. Erilaisia hiiliekvivalentin kaavoja on kehitetty 

erilaisiin tarkoituksiin, joista kolmea käytetään yleisesti. (The National Shipbuilding 

Research Program, 2000, s. 3.) 

 

Hiiliekvivalentti CEV on yleisin, koska se mittaa hyvin perinteisten terästen karkenevuutta. 

CEV on käytössä hiili-mangaani-teräksille ja se lasketaan kaavalla 1. (The National 

Shipbuilding Research Program, 2000, s. 3.) 

 

      
  

 
 (

       

 
)  (

     

  
)                                           

missä pitoisuudet ovat painoprosenteissa. 

    

Vetyhalkeilualttiuden kannalta teräs on hyvin hitsattavaa, kun hiiliekvivalentti on alle 0,41. 

(Ruukki, 2013a.) 

 

Pcm on suunniteltu uusimmille teräksille, joilla on matalat hiili- ja seosainepitoisuudet. Se 

lasketaan yhtälön 2 avulla. (The National Shipbuilding Research Program, 2000, s. 3.) 

 

       (
        

  
)  

 i

  
 
 i

  
 
 o

  
 
 

  
                                      

 

CEN on uusin hiiliekvivalenttikaava ja sillä pyritään yhdistämään sekä perinteiset, että 

niukkaseosteiset teräkset. CEN lasketaan yhtälön 3 mukaan. (The National Shipbuilding 

Research Program, 2000, s. 3.) 
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 (

          

    
)}                      

 

missä                   {        }. 
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Hiilipitoisuuden kasvaessa A(C) lähestyy 1 ja CEN arvo tällöin CEV:tä. Hiilipitoisuuden 

pienentyessä CEN arvo puolestaan lähenee Pcm:ä. (The National Shipbuilding Research 

Program, 2000, s. 4.) 

 

2.5 Lämmöntuonnin vaikutukset 

Hitsausliitoksen ominaisuudet riippuvat jäähtymisnopeudesta ja sen suuruuteen vaikuttavat 

lämmöntuonti, levynpaksuus, liitosmuoto ja työlämpötila. Merkittävimmät liitoksessa 

tapahtuvat mikrorakennemuutokset tapahtuvat lämpötilavälillä 800–500 °C. Tämän 

lämpötila-alueen ohittamiseen kuluvaa aikaa merkitään tunnuksella t8/5. Kuva 11 esittää 

niukkaseosteisten terästen jäähtymisajan vaikutusta muutosvyöhykkeen kovuuteen ja 

iskusitkeyden transitiolämpötilaan hitsauksessa. Jäähtymisajan ollessa lyhyt, 

muutosvyöhykkeen kovuus kasvaa voimakkaan karkenevuuden seurauksena. Toisaalta 

iskusitkeys ei ole huonontunut (matala transitiolämpötila). Lyhyt jäähtymisaika voi johtua 

esimerkiksi pienestä hitsausenergiasta, suuresta levynpaksuudesta tai alhaisesta 

työlämpötilasta. Jäähtymisajan ollessa pitkä, kovuus jää matalaksi, mutta 

iskusitkeysominaisuudet heikkenevät. Jäähtymisajan tulisi osua alueelle II optimaalisten 

ominaisuuksien saavuttamiseksi. (Ruukki, 2013a.) 

 

 

Kuva 11. Jäähtymisajan vaikutus muutosvyöhykkeen ominaisuuksiin (Ruukki, 2013a). 

 

2.5.1 Jäähtymisajan laskenta 

Kaarihitsauksessa hitsausenergia (kJ/mm) lasketaan yhtälöllä 4.  

 

  
      

      
                                                                           

 

missä U on jännite (V), I virta (A) ja v hitsausnopeus (mm/min). 
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Lämmöntuonnilla (Q) tarkoitetaan hitsiin siirtynyttä lämpömäärää pituusyksikköä kohden. 

Lämmöntuonti on hieman pienempi kuin hitsausenergia, sillä siinä otetaan myös 

hitsausprosessin terminen hyötysuhde k mukaan. Lämmöntuonti (kJ/mm) lasketaan 

yhtälöllä 5. (SFS-EN 1011-1, s. 18.) 

 

                                                                                   

 

Eri hitsausprosessien termiset hyötysuhteet havaitaan taulukosta 2. 

 

Taulukko 2. Eri hitsausprosessien termiset hyötysuhteet (muokattu: SFS-EN 1011-1, s. 20). 

Hitsausprosessi Terminen hyötysuhde k 

Jauhekaarihitsaus 1,0 

Puikkohitsaus 0,8 

MAG-umpilankahitsaus 0,8 

MAG-täytelankahitsaus 0,8 

 

Työlämpötilalla voidaan vaikuttaa liitoksen jäähtymisnopeuteen. Mitä korkeampi 

työlämpötila on, sitä hitaammin hitsausliitos jäähtyy. Tällöin myös jäähtymisaika t8/5 

pitenee. Työlämpötilaa on mahdollista korottaa esikuumentamalla hitsattava kohta tai 

käyttämällä sopivaa hitsausjärjestystä. Laskennallisesti jäähtymisaika t8/5 voidaan määrittää 

ohuille levyille standardin SFS-EN 1011-2 avulla yhtälön 6 mukaisesti. 

 

                       
     

  
 [(

 

      
)
 

 (
 

      
)
 

]              

 

missä 

t8/5 = jäähtymisaika välillä 800–500 °C (s) 

T0 = työlämpötila (°C) 

k = hitsausprosessin terminen hyötysuhde 

E = hitsausenergia (kJ/mm) 

d = työkappaleen aineenpaksuus (mm) 

F2 = liitosmuotokerroin. 
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Paksuille levyille jäähtymisaika voidaan puolestaan laskea yhtälöllä 7. (SFS-EN 1011-2, s. 

78.) 

                     (
 

      
 

 

      
)                                    

missä F3 = liitosmuotokerroin 

 

Liitteessä I esitetään liitosmuotokertoimen arvoja eri liitostyypeille.  

 

Käytännössä jäähtymisajat lasketaan kummastakin yhtälöstä 6 ja 7. Suuremman arvon 

antavaa yhtälöä käytetään. (Ruukki, 2013a.) 

 

Liitteessä II esitetään Ruukin terästen hitsauksen työlämpötilasuosituksia eri 

hiiliekvivalentin arvoilla levynpaksuuden ja hitsausprosessin vaihtuessa. Suositukset ovat 

voimassa, kun hitsauksen lämmöntuonti on vähintään 2 kJ/mm. Taulukosta havaitaan, että 

levynpaksuuden ollessa alle 40 mm, korotettua työlämpötilaa ei tarvita.  

 

Suurlujuusteräksiä hitsattaessa halutaan tyypillisesti mahdollisimman pientä 

lämmöntuontia, jotta mekaaniset ominaisuudet muutosvyöhykkeellä (HAZ) eivät 

radikaalisti muuttuisi. Muutosvyöhykkeellä tapahtuvia tyypillisiä muutoksia ovat 

mikrorakenteen muuttuminen ja kovuuden sekä rakeenkasvu. Toisaalta korkeammalla 

lämmöntuonnilla saavutetaan suurempi sulatusteho ja näin myös parempi tuottavuus. 

Kahden hitsaussuuttimen menetelmiä on kehitetty, jotta sulatusteho olisi riittävä samalla, 

kun lämmöntuonti pidetään riittävän alhaisena. (Li et al., 2008, s. 57.) 

 

Lämpövyöhykkeestä halutaan tyypillisesti mahdollisimman pieni ja lämmöntuonnin 

pienentäminen on tehokkain tapa pienentää sitä. Lämmöntuonnin ollessa liian pieni, 

teräksillä muodostuu karkea lämpövyöhyke, joka on altis vetyhalkeamille. Tämän vuoksi 

lämmöntuonti on pidettävä kontrolloituna eikä se saa olla liian suurta tai liian pientä. (Li et 

al., 2008, s. 57–64.) 
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3 HITSAUS LAIVANRAKENNUKSESSA 

 

 

Laivanrakennuksessa tarvitaan käsityötaitoja ja perinteisiä manuaalisia hitsausprosesseja 

käytetään edelleen automaattisten prosessien rinnalla. Näihin kuuluvat erityisesti 

MIG/MAG-hitsaus, täytelankahitsaus, jauhekaarihitsaus ja puikkohitsaus matalasta 

tuottavuudesta huolimatta. (Lezzi & Costa, 2013.) 

 

3.1 Hitsausprosessit laivanrakennuksessa 

Laivanrakennuksessa hitsauksessa syntyy 10 % kustannuksista ja se kattaa 20–30 % 

tuotannossa kuluvasta ajasta (Pilipenko, 2001). Laivansuunnittelussa on viimeisten vuosien 

aikana ollut trendinä vähentää käytettävää materiaalimäärää, mikä on johtanut ohuempien 

levyjen käyttöön. Lujempien terästen ja ohuempien levynpaksuuksien seurauksena 

hitsausprosessien kehityksessä on noudatettu kahta linjaa. Perinteisiä hitsausmenetelmiä on 

muokattu soveltumaan paremmin laivanrakennuksen tarpeisiin sekä uusia prosesseja 

kehitetty. Uusilla menetelmillä pyritään pienentämään lämmöntuontia, jolloin teräksissä 

tapahtuvat lujuuden muutokset ja vääristymät pienenevät. (Navy Joining Center, 2006, s. 

51.) 

 

3.1.1 MIG/MAG-hitsaus 

MIG/MAG-hitsauksessa valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välissä suojakaasun 

ympäröimänä. Langansyöttölaite syöttää hitsauslankaa tasaisella nopeudella valokaareen. 

Toimintaperiaate on esitetty kuvassa 12. (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

 

Kuva 12. MIG/MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 159). 
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Käytettävä suojakaasu voi olla aktiivinen tai inertti. Aktiivinen kaasu reagoi hitsisulan 

kanssa, jolloin puhutaan MAG-hitsauksesta. MIG-hitsauksessa suojakaasu on inertti eli se 

ei reagoi sulan kanssa. Yleensä rautametallien, kuten rakenneterästen ja ruostumattomien 

terästen hitsaus on MAG-hitsausta ja ei-rautametallien, kuten alumiini ja kupari, hitsaus 

puolestaan MIG-hitsausta. (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

3.1.1.1 Tandem-MAG-hitsaus 

Erilaisilla monilankatekniikoilla voidaan parantaa hitsauksen tuottavuutta 

laivanrakennuksessa. Tandem-MAG-hitsauksella tarkoitetaan hitsausta, jossa käytetään 

kahta virtalähdettä ja kahta langansyöttölaitteistoa. Kumpaakin lisäainelankaa syöttää oma 

yksikkönsä. Kummatkin langat ovat kytkettynä omaan virtalähteeseensä, jolloin 

hitsausparametreja voidaan säätää yhdelle langalle kerrallaan. Ensimmäisen lisäainelangan 

tehtävänä on muodostaa tunkeuma, kun jälkimmäinen lanka täyttää railon. Tandem-MAG-

hitsauksella hitsausnopeutta voidaan kasvattaa, jolloin myös hitsiaineentuotto paranee. 

Tandem-MAG-hitsauksessa käytetään yleensä pulssikaarta, jolloin varmistutaan, että 

suurilla langansyöttönopeuksilla lisäaine siirtyy perusaineeseen. Pulssitus helpottaa myös 

sulan ja tunkeuman hallintaa. (Goecke et al., 2001.) Tandemhitsauksen haittana on, että se 

nostaa lämmöntuontia yksilankahitsaukseen verrattuna, mikä tulee huomioida erityisesti 

lujia teräksiä hitsatessa.  

 

3.1.2 Puikkohitsaus 

Puikkohitsauksessa valokaari palaa hitsauspuikon ja työkappaleen välillä. Sydänlangan 

sulaessa metallipisaroita siirtyy hitsisulaan kuonan ympäröimänä. Puikkohitsauksen 

periaate on esitetty kuvassa 13. Puikon päällysteestä muodostuvat kaasut ja kuona 

suojaavat hitsaustapahtumaa. Kuona jähmettyy hitsin päälle kuonakerrokseksi ja se 

poistetaan jälkeenpäin. Puikkohitsaus on poikkeuksetta käsinhitsausta. (Lukkari, 2002, s. 

88.) 
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Kuva 13. Puikkohitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 88). 

 

3.1.3 Jauhekaarihitsaus 

Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välissä 

hitsausjauheen alla, kuva 14. Jauheen tarkoituksena on suojata hitsaustapahtumaa 

ympäröivältä ilmalta. Osa jauheesta sulaa muodostaen kuonakerroksen ja osa jää 

irtonaiseksi hitsin päälle. Työympäristön kannalta edullista jauhekaarihitsauksessa on, että 

valokaari palaa jauheen alla, jolloin se ei ole näkyvä. (Lukkari, 2002, s. 121.) 

 

 

Kuva 14. Jauhekaarihitsauksen periaate (Lukkari, 2002, s. 121). 

 

Jauhekaarihitsauksella on ollut pitkään laivanrakennuksessa tärkeä rooli erityisesti pitkissä 

hitseissä suuremmilla levynpaksuuksilla. Jauhekaarihitsauksessa railon leveys voi 

vaihdella 2 ja 5 mm:n välillä, mikä lievittää railotoleransseja esimerkiksi laser-

hybridihitsaukseen verrattuna. (Herbert, 2004.) 
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Jauhekaarihitsauksessa voidaan tuottavuutta parantaa nostamalla lämmöntuontia, 

lisäämällä hitsausnopeutta pitäen kuitenkin lämmöntuonti samana tai lisäämällä 

elektrodeja. Hitsausnopeuden lisääminen altistaa kuitenkin hitsausvirheille kuten 

reunahaavalle. Jauhekaarihitsauksessa on sovelluksia useamman elektrodin käytöstä ja 

jopa neljää poltinta on käytetty samanaikaisesti. Useampaa elektrodia käytettäessä 

hitsausnopeutta voidaan nostaa ilman, että reunahaava muodostaa ongelmaa. 

Lämmöntuontia nostamalla palkomäärää voidaan pienentää, mutta lujilla teräksillä vaarana 

on rakeenkasvu ja samalla teräksen ominaisuuksien heikkeneminen. (Viano, Ahmed & 

Schumann, 1999.) 

 

3.1.4 Laserhitsaus 

Laserhitsaus on yksi tutkituimmista lasertyöstömenetelmistä tällä hetkellä. Laserhitsausta 

käytetään yleisimmin koneistettuun I-railoon, sillä sovitteiden on oltava tarkkoja, noin 0,1-

0,2 mm:n poikkeama sallitaan maksimissaan. (Herbert, 2004.) Laivanrakennuksessa 

hitsausrailot ja hitsattavat tuotteet ovat kooltaan isoja, jolloin asemointi on vaikeaa. 

Suurimpia etuja laserhitsauksessa ovat pieni lämmöntuonti, suuri hitsausnopeus sekä suuri 

hitsin syvyys/leveys-suhde verrattuna perinteisiin hitsausmenetelmiin. (Kujanpää & 

Salminen & Vihinen, 2005, s. 23–24.) 

 

Tunkeuman syvyyttä rajoittaa ainoastaan käytettävän laserin teho. 20 kW:n laserilla on 

mahdollista hitsata 20 mm:n tunkeuma yhdellä palolla, jolloin V-railon valmistelua ei 

tarvita. Suuresta tunkeumasta johtuen hitsit voidaan sijoittaa paikkoihin, joihin päästään 

käsiksi vain toiselta puolelta. Pienestä lämmöntuonnista seuraa, että rakeenkasvu ja suuri 

muutosvyöhykkeen leveys voidaan eliminoida. (Kujanpää et al., 2005, s. 157.) 

 

3.1.5 Hybridihitsaus 

Hybridihitsauksella tarkoitetaan kahden hitsausprosessin yhdistämistä. Yleisin 

hybridihitsausmenetelmä laivanrakennuksessa on laser-MIG/MAG-hitsaus. Kyseisen 

hybridihitsauksen selkeänä etuna on jopa 50–70 % pienempi lämmöntuonti tavalliseen 

kaarihitsausprosessiin verrattuna. (Navy Joining Center, 2006, s. 79.)  

 

Laserhybridihitsaus on yleistynyt, sillä se lieventää osien tarkkuusvaatimuksia pelkkään 

laserhitsaukseen verrattuna. Hybridihitsauksessa riittää, että osat on paikoitettu 1 mm 
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tarkkuudella toisistaan. Pyrkimyksenä laser-MIG/MAG-hitsauksessa on yhdistää 

molempien hitsausprosessien hyvät puolet. Laserilla saavutetaan suuret hitsausnopeudet 

(jopa useita metrejä minuutissa), pienen lämmöntuonnin johdosta myös pienet vääristymät 

sekä automatisoitavuus. Kaarihitsausta hyödynnettäessä rinnalla, saavutetaan leveämpi ja 

syvempi tunkeuma, suurempi hitsausnopeus sekä lievennystä railotoleransseihin tuodun 

lisäaineen vuoksi. (Herbert, 2004); (Kujanpää et al., 2005, s. 163.) 

 

Laserhitsauksen, kaarihitsauksen sekä laserhybridihitsauksen ominaisuudet on esitetty 

kuvassa 15. Kuvassa havainnollistetaan myös laserhybridihitsauksen periaate. 

 

Kuva 15. Hybridihitsauksen toimintaperiaate ja ominaisuudet (Herbert, 2004). 

 

 

Kuva 16. Laserhybridihitsauslaitteisto Meyerin telakalla Saksassa (Herbert, 2004). 

 

Saksan Papenburgissa Meyerin telakalla on mahdollista hitsata 20 x 20 m alueella levyjä 

kerralla ilman, että niitä tarvitsee kääntää. Kuvan 16 laitteistolla hitsataan jäykisteitä kansi- 
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ja seinälevyihin aina 12 mm:iin asti. Ennen levyjen hitsausta, ne koneistetaan 

tarkkuusvaatimusten mukaisesti. Kyseisellä telakalla tutkittiin jauhekaarihitsauksen, 

laserhybridihitsauksen ja lisäaineellisen laserhitsauksen eroja. Tulokset esitetään kuvassa 

17, mistä havaitaan, että railotoleranssit lisäaineellisessa laserhitsauksessa ovat viisi kertaa 

tarkempia kuin jauhekaarihitsauksessa. Etuna havaitaan puolestaan jopa 15 kertaa 

pienemmät vääristymät sekä 1,5 kertaa suurempi hitsausnopeus. Laserhybridihitsaus on 

puolestaan näiden kahden välimuoto ja suurimpana etuna on kolme kertaa suurempi 

hitsausnopeus verrattuna jauhekaarihitsaukseen. (Herbert, 2004.) 

 

 

Kuva 17. Laserhybridihitsauksen vertailua kahden vaihtoehtoisen prosessin kanssa 

(Herbert, 2004). 

3.1.6 Hitsausprosessien käyttökohteet 

Taulukossa 3 esitetään eri hitsausprosessien soveltuvuutta laivanrakennuksen eri 

käyttökohteissa sekä prosessien edut ja haitat. Taulukosta havaitaan, että MAG-hitsaus on 

laivanrakennuksessa selkeästi yleisin hitsausprosessi osuuden ollessa yli 70 % 

lisäaineenkulutuksella mitattuna. Jauhekaarihitsausta pyritään käyttämään mahdollisimman 

paljon ja sen edut ovat erityisesti pitkissä hitseissä. Etuna jauhekaarihitsauksessa MAG-

hitsaukseen verrattuna on soveltuvuus ulkona hitsaukseen, sillä se ei ole arka vedolle tai 

tuulelle. Puikkohitsauksen osuus on hyvin pieni ja sen käyttö rajoittuu kohteisiin, joihin on 

huono luoksepäästävyys. Myöskään puikolla hitsatessa ei tarvitse välittää tuulesta. Laser-

MAG-hitsausta käytetään pääsääntöisesti isojen levylakanoiden liittämisessä toisiinsa 

päittäishitsauksella. (Lukkari, 2002, s.90, 127, 131, 177); (Kujanpää et al., 2005, s.24, 

163); (Hitsausuutiset 1/2005, s. 6). 
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Taulukko 3. Hitsausprosessien sovellukset laivanrakennuksessa sekä niiden edut ja haitat 

(Lukkari, 2002, s.90, 127, 131, 177); (Kujanpää et al., 2005, s.24, 163); (Hitsausuutiset 

1/2005, s. 6). 

Hitsaus- 

prosessi 

Sovellukset Plussat Miinukset 

MIG/MAG-

hitsaus 

- Monissa sovelluksissa 

- Yleisin hitsausprosessi 

- Tandem-hitsauksella voidaan 

nostaa hitsausnopeutta ja 

tuottavuutta 

- noin 70-90 % 

lisäaineenkulutuksesta 

+ Monipuolisuus 

+ Laaja lisäaine- 

valikoima 

+ Soveltuu hyvin 

kaikkiin asentoihin 

+ Helppo 

mekanisoida 

- Ei sovellu 

ulkohitsaukseen 

Jauhekaari-

hitsaus 

- Pitkät hitsit 

- Päittäishitsaus sekä 

jäykkääjien pienahitsaukseen. - 

- Yleensä pyritään käyttämään 

mahdollisimman paljon 

- Osuus 10-20 % 

+ Hitsausnopeus  

+ Laaja 

paksuusalue 

+ Hyvä hitsin laatu 

+ Ei roiskeita 

+ Ei arka tuulelle 

- Soveltuvuus 

monimuotoisiin 

hitseihin 

- Asentohitsauksen 

rajoitukset 

- Muodostaa kuonaa 

Puikko- 

hitsaus 

- Käyttö vähentynyt jatkuvasti 

- Käytetään sovelluksissa, joita 

ei voida MAG-hitsauksella 

toteuttaa, esimerkiksi tietyt 

varusteluhitsaukset 

+ Soveltuu hyvin 

kaikkiin asentoihin 

+ Laaja lisäaine- 

valikoima 

+ Luoksepäästä- 

vyys 

- Tuottamaton 

- Muodostaa kuonaa 

- Huono 

mekanisoitavuus 

Laser- 

hitsaus 

- Pelkän laserhitsauksen käyttö 

vähäistä 

- Soveltuu levyjen 

päittäishitsaukseen 

+ Lämmöntuonti 

+ Vähäiset 

muodonmuutokset 

+ Hitsausnopeus 

+ Tunkeuma 

- Tiukat 

railotoleranssit 

- Vaikeasti hallittava 

- Kallis investointi 

- Railon täyttö 

Laser-

MIG/MAG-

hitsaus 

- Suurten levykenttien 

hitsaukseen 

- Päittäishitsaus 

- Osittain myös pienahitsaus 

- Käyttö yleistyy 

+ Lämmöntuonti 

+ Vähäiset 

muodonmuutokset 

+ Hitsausnopeus 

+ Lieventää railoto-

leransseja laserhit-

saukseen verrattuna 

- Tiukat 

railotoleranssit 

- Kallis investointi 

3.2 Teräslaadut laivanrakennuksessa 

Laivanrakennuksessa käytettävät materiaalit hyväksytään eri luokituslaitosten taholta, joita 

ovat esimerkiksi Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd ja Lloyd’s Register   ä ä 
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kaikki kuuluvat myös IACS:iin (International Association of Classification Societies), joka 

asettaa ohjeita ja sääntöjä jäsenilleen. IACS:n kaikki luokituslaitokset esitetään taulukossa 

4. Luokituslaitosten tavoitteena on parantaa laivojen turvallisuutta ja samalla edesauttaa 

merialueiden puhtautta. Luokituslaitokset säätelevät standardeja sekä tutkimusta ja 

kehitystä, antavat teknistä tukea ja asettavat vaatimuksia. Yli 90 % maailman rahdista 

kattaa IACS:n asettamat suunnittelun ja valmistuksen ohjeet ja standardit. (IACS, 2011.) 

 

Taulukko 4. IACS:n luokituslaitokset (IACS, 2013). 

Amerikka Eurooppa Venäjä Aasia 

American Bureau 

of Shipping (ABS) 

Bureau Veritas (BV) Maritime Register of 

Shipping (MRS) 

China Classification 

Society (CCS) 

 Croatian Register of 

Shipping (CRS) 

 Indian Register of 

Shipping (IRS) 

 Det Norske Veritas 

(DNV) 

 Korean Register of 

Shipping (KRS) 

 Germanischer Lloyd 

(GL) 

 Nippon Kaiji 

Kuokai (NK) 

 Lloyd’s Register 

(LR) 

  

 Polski Rejestr 

Statkow (PRS) 

  

 Registro Italiano 

Navale (RINA) 

  

 

Luokituslaitokset asettavat materiaalivaatimuksia aluksille ja rakenteille. Kaikki alukset 

tarkastetaan ja varmennetaan jonkin edellä mainitun luokituslaitoksen taholta ennen kuin 

niitä voidaan käyttää. Luokituslaitokset vaativat, että kaikki käytetyt materiaalit 

hyväksytetään niiden toimesta. Kaikilla IACS:n jäsenillä on samankaltaisia vaatimuksia 

materiaaleille ja valmistukselle. Pieniä eroja saattaa olla kemiallisen koostumuksen, 

mekaanisten ominaisuuksien ja valmistustapojen osalta. (Korhonen, 2012, s. 25–26.) 

460–690 MPa:n myötölujuuden teräkset jaetaan neljään luokkaan iskusitkeyden 

testauslämpötilan mukaan: A = 0 °C, D = -20 °C, E = -40 °C ja F = -60 °C. Taulukossa 5 
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esitetään Bureau Veritas:n 420–690 MPa:n myötölujuuden nuorrutuksella valmistettujen 

terästen kemialliset koostumukset. (NR 216 DT R05 E, s. 49.) 

 

Taulukko 5. Nuorrutuksella valmistetun teräksen kemiallinen koostumus myötölujuusvälillä 

420–690 MPa (NR 216 DT R05 E, s. 49). 

 

 

Liitteessä III,1 esitetään mekaaniset ominaisuudet teräksille, jotka valmistetaan joko 

termomekaanisella valssauksella tai nuorrutuksella. Kemiallisessa koostumuksessa saattaa 

pieniä eroja pitoisuuksien välillä olla, mutta mekaaniset ominaisuudet ovat teräksille 

samat. Paremman hitsattavuuden teräksillä seosainepitoisuudet ovat alhaisempia kuin 

tavallisilla teräksillä. Liitteessä III,2 esitetään teräksiä, joiden seosainepitoisuutta on 

laskettu, mistä havaitaan, että tällöin suurin lujuusluokka on 500 MPa. Samalla 

iskusitkeysvaatimukset voidaan taata -60 °C:n sijaan -40 °C:ssa. (DNV-OS-B101, s. 24.) 

 

355 MPa:n teräkset ovat yleisimpiä arktisella alueella ja 500 MPa:n teräksiä on käytetty 

ilman ongelmia. Vaikka 690 MPa:n teräksiä onkin luokiteltu lukituslaitosten taholta, 

sopivat standardit, ohjeet ja säännöt puuttuvat. Tämän vuoksi yli 500 MPa:n teräksiä ei 

voida vielä täysin hyödyntää laivanrakennuksessa. (Korhonen, 2012, s. 32.) 

 

Ruukki valmistaa viiden eri luokituslaitoksen hyväksymiä teräksiä laivanrakennuksen 

käyttöön myötölujuusalueella 460–500 MPa, mitkä esitetään taulukossa 6. Kyseiset 

teräkset valmistetaan termomekaanisesti valssaamalla. 460 MPa:n terästen iskusitkeydet 

taataan aina -60 °C:ssa asti ja 500 MPa -40 °C:ssa. (Ruukki, 2013b.) 
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Taulukko 6. Luokituslaitosten hyväksymät Ruukin valmistamat teräkset (Ruukki, 2013b). 

Myötölujuus 

MPa 

Iskusitkeys, 

testauslämpötila 

°C  

Det Norske 

Veritas 

Germanischer 

Lloyd 

American 

Bureau of 

Shipping 

Bureau 

Veritas 

Maritime 

Register of 

Shipping 

460 ±0 - GL-A 460 AB AQ 47 BV A420 - 

 -20 NV D460 GL-D 460 AB DQ 47 BV D420 PC D460 TM 

 -40 NV E460 GL-E 460 AB EQ 47 BV E420 PC E460 TM 

 -60 NV F460 - - - - 

500 ±0 NV A500 GL-A500 AB AQ 51 BV A500 - 

 -20 NV D500 GL-D500 AB DQ 51 BV D500 PC D500 TM 

 -40 NV E500 GL-E500 AB EQ 51 BV E500 PC E500 TM 

 

Ruukilta ensimmäinen 500-myötölujuusluokan termomekaanisesti valssattu teräs, PC F500 

W, toimitettiin laivanrakennuksen käyttöön Venäjälle. Taulukossa 7 esitetään kyseisen 

teräksen kemiallinen koostumus. Alhaisesta hiilipitoisuudesta johtuen, 

lujuusominaisuuksien muutokset eivät ole herkkiä hitsin jäähtymisnopeuden muutoksille ja 

muutosvyöhykkeen kovuus jää matalaksi. Pcm arvo oli 0,22 suuresta lujuudesta huolimatta. 

50 mm paksun levyn hitsauskokeet osoittivat, että lämmöntuonti voi vaihdella välillä 0,65–

3,5 kJ/mm. Iskusitkeysvaatimukset täytettiin -60 °C:ssa ja suurin kovuus 

muutosvyöhykkeellä oli 258 HV10. (Porter, 2006, s. 6-7.) 

 

Taulukko 7. PC F500 W kemiallinen koostumus. Arvot ovat enimmäisosuuksia prosenteissa 

(Porter, 2006, s. 5). 

C Si Mn P S Al Cu Ni Cr Mo V Nb Ti N B 

0,04 0,55 2,15 0,02 0,01 0,06 0,3 1 0,25 0,25 0,1 0,05 0,025 0,009 0,0005 

 

Kuvassa 18 esitetään jäänmurtaja, jonka venäläinen FESCO (Far Eastern Shipping 

Company) tilasi vuonna 2003 Helsingin telakalta. Kyseinen jäänmurtaja liikennöi Sahalin 

offshore-kentällä Okhotan merellä Venäjällä. Laivalla voidaan murtaa 1,5 m paksuista 

jäätä. Rungon ulkolaita ja siihen hitsatut T-profiilikaaret ovat NV E500 terästä ja sen 

myötölujuus on vähintään 500 MPa ja murtolujuus 610 MPa. Kyseisessä jäänmurtajassa 

500-myötölujuusluokan teräksiä käytettiin noin puolet ja alemman lujuuden teräksiä loput. 

NV E500 on termomekaanisesti valssattu teräs ja sen ominaisuudet esitetään taulukossa 8. 

Hitsauksessa tarvittiin esikuumennusta vasta 40 mm:n paksuudesta ylöspäin. 
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Jäänmurtajissa käytettiin ensimmäistä kertaa 500-myötölujuusluokan teräksiä 1980-luvun 

lopulla Venäjällä, toisen kerran 1990-luvun alkupuolella Raumalla rakennetuissa 

Fennicassa ja Nordicassa. Lujien terästen hitsauksessa käytettiin niukkavetyisiä lisäaineita 

(vetypitoisuus max 5 ml/100 g). (Hitsausuutiset 1/2005, s. 4-6.) 

 

Taulukko 8. NV E500 kemiallinen koostumus (DNV-OS-B101, 2012, s. 19). 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Nb V Ti 

0,2 

0,10-

0,55 1,7 0,03 0,03 0,2 0,08 0,4 0,35 0,02 

0,02-

0,05 0,05-0,1 

0,007-

0,05 

 

NV E500-terästä hitsattiin MAG:lla, jauhekaarella sekä puikolla. Käytetyt lisäaineet ja 

niiden ominaisuudet esitetään taulukossa 9. Hitsausprosessista riippumatta käytettiin 

tasalujia lisäaineita, jotka soveltuivat arktisiin olosuhteisiin matalan iskusitkeyslämpötilan 

johdosta. (Hitsausuutiset 1/2005, s. 5-6.) 

 

Taulukko 9. NV E500 hitsauksen lisäaineet (Hitsausuutiset 1/2005, s. 6). 

Prosessi 
Lisäaine 

(kaupallinen) 

Myötölujuus 

[MPa] 

Murtolujuus 

[MPa] 

Murtoveny-

mä A5 [%] 
Iskusitkeys 

MAG PZ6115 560 620 24 
60 J @ -50 

°C 

Jauhekaari 
OK Autrod 

13.27 
490 570 27 

90 J @ -60 

°C 

Puikko OK 73.68 520 610 26 
85 J @ -60 

°C 

 

500-luokan teräksen hitsauksesta MAG-täytelankahitsauksen osuus lisäaineenkulutuksella 

mitattuna oli 90 % ja jauhekaarella 10 %. Puikkohitsausta tarvittiin ainoastaan muutamassa 

yksittäisessä erikoistapauksessa. (Hitsausuutiset 1/2005, s. 6.) 

 



31 

 

 

 

Kuva 18. FESCO:n tilaama jäänmurtaja Helsingin telakalla (Hitsausuutiset 1/2005, s. 5). 

 

Kuvassa 19 esitetään vuonna 2003 valmistunutta Mayflower Resolution:a, jota käytetään 

merelle sijoitettujen tuulienergiapuistojen asennuksissa. Aluksella voidaan kantaa 300 t 

kuormaa pääkannella, mikä asettaa suuria voimia rakenteen kriittisille osille. Käytetyiltä 

teräksiltä vaadittiin suuren lujuuden ja pienirakeisuuden lisäksi iskusitkeysvaatimuksia 

matalissa lämpötiloissa ja työstettävyyttä. Teräksiksi valittiin saksalaisen Dillinger 

Hüttenwerken valmistamia, Det Norske Veritas:n luokittelemia NV E/F36 ja NV 

A/D/E/F500. Teräksiä toimitettiin yhteensä 5400 t ja niiden myötölujuudet vaihtelivat 

välillä 355- 500 MPa. Iskusitkeysvaatimukset täytettiin -60 °C lämpötilassa ja paksuin 

toimitettu materiaali oli 150 mm. Teräkset olivat termomekaanisesti valssattuja 75 mm:iin 

asti ja siitä ylöspäin nuorrutuksella valmistettuja. Käytetyt teräkset esitetään taulukossa 10. 

(The Naval Architect, 2004, s. 13). 

 

 

Kuva 19. Mayflower Resolution (Dillinger Hüttenwerke, 2013). 
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Taulukko 10. 500-myötölujuuden teräkset Mayflower Resolutionissa (The Naval Architect, 

2004, s. 13). 

Teräs 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Av [J] @ T 

[°C], pitkittäin 
 Tila 

Max. 

paksuus 

[mm] 

Määrä 

[t] 

NV A500    0 TM 42 394 

NV D500    -20 TM 42 3000 

NV E500 500 610-770 50 -40 TM 75 988 

     QT 150 14 

NV F500    -60 TM 75 246 

     QT 150 213 

 

3.3 Hitsauksen lisäaineet 

Käytetyllä lisäaineella voidaan vaikuttaa hitsatun rakenteen lujuusominaisuuksiin. Lisäaine 

voi olla ali-, tasa- tai yliluja. Alilujalla lisäaineella tarkoitetaan lisäainetta, jonka 

myötölujuus on perusmateriaalin myötölujuutta alempi. Tasalujan lisäaineen myötölujuus 

on sama kuin perusmateriaalin ja ylilujan puolestaan suurempi. Yleensä suurlujuusteräksiä 

hitsataan alilujalla tai tasalujalla lisäaineella. Ylilujia lisäaineita käytetään hitsattaessa 

suurlujuusteräksiä ainoastaan silloin, kun siitä saavutetaan selkeää hyötyä, esimerkiksi 

rakenteen kestävyyden kannalta. Yleensä ylilujan lisäaineen käyttö ei ole 

kustannustehokasta suurlujuusteräksille. Teräksen lujuuden kasvaessa ylilujan lisäaineen 

käyttö vaikeutuu perusainetta korkeammasta hiiliekvivalentista johtuen varsinkin TMCP 

teräksillä. Tämä on seurausta TMCP terästen matalammasta hiiliekvivalentista eikä 

niinkään korkeammista lujuusominaisuuksista. (Pirinen, 2013, s. 37.); (De Meester, 1997.) 

 

Alemman lujuusluokan teräksiä hitsataan myös ylilujalla lisäaineella, sillä 

hitsaustekniikalta ja prosesseilta ei vaadita niin paljon kuin suurlujuusteräksiä hitsattaessa. 

Tällöin liitoskohdan lujuusominaisuudet voivat olla parempia kuin perusaineen, jolloin 

hitsiin voidaan asettaa suuremmat kuormitukset perusaineeseen verrattuna. (Pirinen, 2013, 

s. 38.) 

 

Alilujan lisäaineen käyttö suurlujuusteräksille on todettu tehokkaaksi, sillä se pienentää 

esilämmityslämpötilaa, jolloin hitsauksesta saadaan tuottavampi ja taloudellisempi. 
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Tärkein esilämmityksen syy on kylmähalkeilun ehkäiseminen.  Lisäksi alilujiin hitseihin 

jäävät jäännösjännitykset ovat pienempiä kuin tasalujalla tai ylilujalla lisäaineella, jolloin 

halkeilua muodostuu vähemmän. Mitä seostetumpaa teräs on, sitä alilujempaa lisäainetta 

suositellaan, sillä perusaineen seostuminen lisäaineeseen nostaa hitsiaineen lujuutta 

verrattuna puhtaaseen lisäaineeseen. Lujuus voi kasvaa jopa yli 100 MPa. (Umekumi & 

Masubuchi, 1997.); (Ruukki, 2013a.) 
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4 POHDINTA 

 

 

Laivanrakennuksessa rakenteita pyritään keventämään energiatehokkuuden 

parantamiseksi, mikä on johtanut ohuempien ja lujempien terästen käyttöön. Teräksen 

lujuuden kasvaessa hitsaus muuttuu vaativammaksi, jotta teräksen ominaisuudet eivät 

heikkene. Liian pienellä lämmöntuonnilla teräkseen muodostuu martensiittinen 

mikrorakenne, mikä on kovaa, mutta haurasta. Liian suurella lämmöntuonnilla teräksen 

lujuusominaisuudet ja iskusitkeys heikkenevät sekä hitsauksesta aiheutuvat 

muodonmuutokset kasvavat. Tämän vuoksi lujuuden kasvaessa hitsaukseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Lisäksi arktisella alueella käytettäville teräksille asetetaan 

iskusitkeysvaatimuksia aina -60 °C:een asti. Luokituslaitosten tarkan valvonnan ja säätelyn 

vuoksi hitsausliitokset tarkastetaan, jotta ne täyttävät niille asetetut vaatimukset.  

 

4.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksessa hyödynnettiin luokituslaitosten julkaisemia standardeja käytettäville 

teräksille laivanrakennuksessa. Teräsvalmistajat ilmoittivat, minkä luokituslaitosten 

hyväksymiä teräksiä kukin valmistaa, jolloin terästen ominaisuudet oli helposti 

löydettävissä. Valmistajat ohjeistivat, mitä hitsauksessa kannattaa huomioida, mutta niistä 

on syytä havaita, että ne eivät ole yksiselitteisiä. Hitsausprosessien ja parametrien 

vaihtuessa myös teräksen käyttäytyminen muuttuu. 

 

4.2 Tulosten yleistettävyys 

Tässä tutkimuksessa esiin nousseita huomiota suurlujuusterästen hitsauksesta 

laivanrakennuksessa voidaan hyödyntää yleisesti. Luokituslaitokset säätelevät kuitenkin 

tarkasti käytettäviä teräksiä ja valmistusmenetelmiä, minkä vuoksi niiden asettamia 

vaatimuksia ei voida sivuuttaa. 

 

4.3 Tutkimuksen objektiivisuus 

Kiinnostus arktista aluetta kohtaan on lisääntynyt viime vuosina, minkä vuoksi myös 

hitsaus- ja materiaalitekniikan puolelta on julkaistu uusia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa 

luotiin yleiskatsaus laivanrakennuksessa käytettäviin suurlujuusteräksiin ja niiden 

hitsaukseen. 
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4.4 Avaintulokset 

Luokituslaitokset määrittävät, mitä teräksiä laivanrakennuksessa voidaan käyttää. 

Laivateräkset ovat tarkasti standardoituja ja menetelmäkokeilla tulee osoittaa, että 

hitsausliitokset täyttävät niille asetetut vaatimukset. Yksiselitteistä ohjetta, miten tiettyä 

terästä voidaan hitsata, ei ole saatavilla. Hitsausmenetelmän, lisäaineiden, liitosmuotojen, 

hitsausparametrien ja olosuhteiden muuttuessa myös hitsauksessa käytettävät ohjeet 

muuttuvat. Hyväksynnän tietylle hitsausohjeelle antaa luokituslaitos. Teräksen 

käyttäytyminen muuttuu valmistustavan mukaan hitsin muutosvyöhykkeellä, jolloin se 

tulee huomioida hitsausta suunniteltaessa. 

 

4.5 Jatkotutkimusaiheita 

Kiinnostus arktista aluetta kohtaan kasvaa jatkuvasti jääpeitteen ohenemisen seurauksena. 

Suurlujuusteräksiä käytetään arktisella alueella jo yleisesti, mutta kattavat ohjeet ja 

standardit puuttuvat edelleen. Esille nousseita jatkotutkimusaiheita ovat: 

 Uusien hitsausmenetelmien käyttö laivanrakennuksessa 

 Uusien teräslaatujen hyödyntäminen arktisella alueella 

 Hitsausliitoksen iskusitkeys -60 °C:ssa. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tässä tutkimuksessa esiteltiin arktisella alueella käytettyjä 500-myötölujuusluokan 

laivateräksiä sekä niiden hitsausta. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella käytettyjä 

hitsausprosesseja kyseisille laivateräksille. Lisäksi tarkasteltiin asioita, joita tulee ottaa 

huomioon hitsauksen suunnittelussa. Johtopäätöksinä havaittiin, että luokituslaitokset 

määrittelevät tarkasti, mitä teräksiä laivanrakennuksessa saa käyttää. Teräksille annetaan 

tarkat seosainepitoisuudet ja niiden on lisäksi läpäistävä luokituslaitosten valvomat 

menetelmäkokeet. Yksiselitteistä ohjetta tietyn teräksen hitsaukseen ei ole, vaan hitsaavan 

telakan tulee luoda omat hitsausohjeet ja tarkastuttaa ne luokituslaitoksella. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että hitsaus laivanrakennuksessa on tarkasti säänneltyä ja 

valvottua turvallisuuden takaamiseksi. Yleisimpiä hitsausprosesseja ovat MIG/MAG-, 

jauhekaari-, puikko- ja erilaiset hybridiprosessit kuten laser-MIG/MAG-hitsaus. 
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