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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

⌀ Halkaisija [mm] 

°C Celsiusaste 

A Ampeeri 

h Tunti 

HRC Rockwell-kovuus 

kg Kilogramma 

kJ Kilojoule 

m Metri 

min Minuutti 

mm Millimetri 

MPa Megapascal 

pH Happamuusaste 

𝑅𝑚  Murtolujuus [MPa] 

𝑅𝑝0.2 Myötölujuus [MPa], 0,2 % pysyvä venymä 

 

CAPS Cranfiel Automated Pipewelding System 

EN European standard, eurooppalainen standardi 

HAZ Heat Affected Zone, muutosvyöhyke 

ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardisoimisliitto 

MAG Metal Active Gas welding, metallikaasukaarihitsaus aktiivisella suojakaasulla 

MIG Metal Inert Gas welding, metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla 

SFS Suomen standardisoimisliitto 

TIG Tungsten Inert Gas arc welding, volframi-inerttikaasukaarihitsaus  
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1       JOHDANTO 

 

 

Suuria rakenteita hitsattaessa ovat levynpaksuudetkin yleensä suuria. Suuret 

levynpaksuudet vaativat tehokkaita hitsausprosesseja, jolloin perinteisesti valinta on ollut 

jauhekaarihitsaus. Nykyään kuitenkin suurlujuusterästen yleistyminen ja alumiinin käyttö 

rakenteissa asettavat rajoituksia muun muassa hitsausprosessin lämmöntuonnin kannalta. 

Tandem-MIG/MAG-hitsaus ja jauhekaarihitsaus ovatkin nykyään monesti vertailun 

kohteena hitsausprosessia valittaessa.  

 

1.1 Tutkimusongelma ja –kysymykset 

Hitsausprosesseilta suurta tehokkuutta vaativissa kohteissa jauhekaari- ja tandem-

MIG/MAG-hitsaus ovat yleensä vertailun kohteena. Tämän tutkimuksen ongelmana oli 

puuttuvat vertailuarvot jauhekaari- ja tandem-MIG/MAG-hitsauksen välillä. Ongelmaan 

vastauksia antavat tutkimuskysymykset olivat: 

- Mitä rajoituksia hitsausprosessit asettavat? 

- Kummalla hitsausprosessilla saavutetaan suurempi tuottavuus? 

- Millaisia kustannuksia hitsausprosessit aiheuttavat? 

- Mitä laadullisia seikkoja tulee ottaa huomioon hitsausprosesseja käytettäessä? 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää jauhekaarihitsauksen ja tandem-MIG/MAG-hitsauksen 

haitat ja hyödyt sekä vertailla niiden soveltuvuutta eri kohteissa. Jauhekaari- ja tandem-

MIG/MAG-hitsaus ovat nykyään monissa kohteissa kilpailevia hitsausprosesseja ja 

monessa kohteessa molemmat ovat soveltuvia hitsausprosesseja. Tutkimus on rajattu 

kaksilankatekniikoista pelkästään tandem-MIG/MAG-hitsaukseen ja jauhekaarihitsauksessa  

yhden langan tekniikkaan sekä nauhahitsaukseen. 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimus suoritettiin kokonaan kirjallisuuskatsauksena, ilman kokeellista tutkimusta. 

Koska hitsausta on harjoitettu jo 1800 –luvulla, on siitä julkaistua kirjallista materiaalia 
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paljon. Hitsaus kuuluu olennaisena osana rakentamiseen ja teollisuuteen, jonka takia 

hitsausta ja eri hitsausprosesseja tutkitaan paljon. Julkaistu teksti on pääosin luotettavaa, 

mutta yritysten esitteet ja erinäiset mielipidekirjoitukset voivat antaa väärän kuvan 

hitsausprosessien mahdollisuuksista ja rajoituksista. 

 

Jauhekaarihitsaus on kehitetty jo 1930 –luvulla, joten julkaistua kirjallisuutta on paljon. 

Hitsausprosessin suuri tuottavuus on johtanut sen yleistymiseen teollisessa tuotannossa, 

joten sitä on myös tutkittu paljon. Jauhekaarihitsauksen käyttö on nykyäänkin hyvin yleistä 

ja hitsausprosessia koskevia tutkimuksia tehdään edelleen. Tästä johtuen tutkimuksia 

julkaistaan verkossa ja verkkolähteitä löytyy paljon. Myös vanhempia kirjoja on siirretty 

verkkomuotoon, joten tiedonhaku on helppoa. 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsaus kehitettiin vasta 1990 –luvun loppupuolella, joten siitä 

julkaistujen tutkimusten määrä ei ole niin suuri kuin jauhekaarihitsauksesta. 

Kaksoislankatekniikoita kehitettiin jo ennen 1980, joten kahdella langalla hitsaamisesta 

löytyy tietoa myös kirjallisessa muodossa. Tandem-MIG/MAG-hitsauksesta julkaistut 

tutkimukset ja tieto on pääasiassa verkossa. Hitsausprosessi on vielä kehitysvaiheessa, joten 

tutkimuksia julkaistaan jatkuvasti ja julkaistut tutkimukset ovat kaikki alle 20 vuotta 

vanhoja. 
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2 HITSAUSPROSESSIEN PERIAATE 

 

 

Metallikaasukaarihitsauksessa eli MIG/MAG-hitsauksessa valokaari palaa hitsauslangan ja 

työkappaleen välillä suojakaasun ympäröimänä. Langansyöttölaitteisto syöttää lankaa 

monitoimijohdon ja hitsauspistoolin kautta valokaareen. Virtalähteeltä tuleva virta kulkee 

monitoimijohdossa virtajohdinta pitkin hitsauspistoolin kosketussuuttimeen, josta se siirtyy 

hitsauslankaan. Hitsauslangan koskettaessa työkappaletta syntyy oikosulku, jonka 

seurauksena oikosulkuvirta sulattaa ja höyrystää hitsauslangan pään ja valokaari syttyy. 

Hitsauslanka sulaa ja siirtyy pisaroina hitsisulaan. Aktiivinen (MAG) tai inertti (MIG) 

suojakaasu suojaa kaaritilaa ja hitsisulaa ilman hapelta ja epäpuhtauksilta. (Lukkari, 2002, 

s. 159). MIG/MAG-hitsauksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. MIG/MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

2.1 Tandem-MIG/MAG-hitsaus 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa käytetään kahta hitsauslankaa perinteisen yhden sijaan.  

Molemmilla langoilla on oma virtalähteensä ja oma sähköisesti eristetty virtaussuutin. 

Lankojen etäisyys toisistaan on yleensä 15-20 mm. Tandem-polttimessa virtasuuttimet on 

sijoitettu peräkkäin toisiinsa nähden pieneen kulmaan ja poltin on yleensä nestejäähdytetty. 

Ensimmäinen lanka on vetävässä ja toinen työntävässä asennossa hitsaussuuntaan nähden. 
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Ensimmäisellä langalla saavutetaan suuri tunkeuma ja toisella pintaa muotoileva, leveä 

palko. (Meuronen, 1998). Kuvassa 2 on esitetty tandem-MIG/MAG-hitsauksen 

toimintaperiaate. 

 

 

Kuva 2. Tandem-MIG/MAG-hitsauksen toimintaperiaate (Meuronen, 1998.) 

 

Tandem-hitsaustapahtumaa tehdään yleensä vakaammaksi virran pulssituksella. Pulssitusta 

voidaan ohjata nykyaikaisissa hitsauslaitteissa joko kaikki parametrit erikseen 

ohjelmoimalla tai synergisesti. Molemmille langoille voidaan erikseen asettaa pulssivirta, 

taukovirta, pulssiaika ja pulssitaajuus sekä pulssin muoto. Tämä mahdollistaa 

hitsaustapahtuman paremman hallittavuuden. Kun ensimmäisen langan pulssi päättyy, 

alkaa toisen langan pulssi. Optimaalisessa pulssihitsauksessa yhden pulssin aikana 

hitsauslangasta irtoaa yksi pisara ilman oikosulkua. (Meuronen, 1998). Kuvassa 3 on 

esitetty tandem-hitsauksen pulssituksen jaksot ensimmäiselle ja toiselle langalle.     
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Kuva 3. Virran syöttö pulssitetussa tandem-MIG/MAG-hitsauksessa (Lukkari, 2002, s. 

191.) 

 

2.2 Jauhekaarihitsaus 

Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa työkappaleen ja hitsauslangan välillä suojaavan 

hitsausjauheen alla. Jauhekaarihitsaus on lähtökohtaisesti aina mekanisoitua. Hitsauslaite 

on joko liikkuvassa kulkuvaunussa, tai työkappaletta pyöritetään tai liikutetaan 

hitsauslaitteen pysyessä paikallaan. Jauhekaarihitsauksessa valokaari ei syty suoraan 

hitsauslangan koskettaessa työkappaletta. Sytyttämiseen käytetään yleensä 

raapaisusytytystä, jossa hitsauslaite liikkuu aluksi hitaasti ja vetää hitsauslangan päätä 

työkappaletta vasten sekä sytyttää valokaaren, minkä jälkeen valitut hitsausparametrit 

kytkeytyvät päälle. Sytyttämiseen voidaan myös käyttää hitsauslangan ja työkappaleen 

väliin asetettavaa teräsvillatuppoa, joka virran kytkeytyessä päälle alkaa hehkua ja 

höyrystyä sytyttäen valokaaren. Kuten MIG/MAG-hitsauksessa, langansyöttölaitteisto 

syöttää hitsauslankaa kosketussuuttimen läpi ja virta johdetaan lankaan myös 

kosketussuuttimen kautta. Hitsausjauhe syötetään joko hitsauslangan eteen tai sen ympärille 

jauhesäiliöstä syöttöputkea pitkin. Hitsausjauheesta osa sulaa kuonaksi hitsin päälle ja osa 

jää kuonan päälle irtonaisena. Hitsaustapahtumasta yli jäänyt hitsausjauhe kerätään talteen 

jauheimurilla ja käytetään uudelleen. (Lukkari, 2002, s. 121-122). Jauhekaarihitsauksen 

toimintaperiaate on esitetty kuvasssa 4. 
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Kuva 4. Jauhekaarihitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 121.)   

 

Jauhekaarihitsauslaitteiston muodostavat hitsauslaite, virtalähde ja hitsaustyölaite. 

Hitsauslaitteita on kolmea perustyyppiä: traktori, eli kulkuvaunulla kulkeva malli, palkilla 

kulkuvaunulla kulkeva malli sekä kiinteästi asennettava malli. Hitsausliike saadaan aikaan 

kulkuvaunun liikkeellä joko työkappaleen tai palkin päällä ja kiinteästi asennettavassa 

mallissa työkappaleen liikkeellä. Jauhekaarihitsauksessa käytetään yleensä 

tasavirtalähdettä, joissa enimmäisvirran määrä vaihtelee välillä 600-1600 A. 

Hitsaustyölaitteena voi toimia kulkuvaunu, ja käytettäessä kiinteästi asennettavaa 

hitsauslaitetta tarvitaan hitsauslaitteen liikuttamiseen hitsaustornia tai työkappaleen 

liikuttamiseen pyöritysrullastoja tai –pöytää. (Lukkari, 2002, s. 140-141)     
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3 POHDINTA 

 

 

Kappaleen tai rakenteen suunnitteluun kuuluu olennaisena osana hitsien mitoitus ja sitä 

kautta myös hitsaamiseen käytettävän prosessin valinta. Valintaa tehtäessä tulee 

kustannuskysymysten lisäksi ottaa huomioon hitsin laatu ja hitsauksesta aiheutuvat 

vaikutukset ympäristöön sekä rakenteen mekaanisille ominaisuuksille. Rakenteen 

kokoluokka ja sitä kautta hitsiltä vaadittu tunkeuma sekä rakenteen muodot aiheuttavat 

rajoituksia sekä vaatimuksia valittavalle hitsausprosessille. Oikean hitsausprosessin 

valinnalla voidaan säästää kustannuksissa sekä saadaan täytettyä rakenteelle asetetut 

lujuusvaatimukset. 

 

3.1 Hitsausprosessien käyttöä rajoittavat tekijät 

Molemmilla, sekä jauhekaari- että tandem-MIG/MAG- hitsauksella on omat käyttöä 

rajoittavat tekijät. Rajoittavien tekijöiden takia niiden käyttö tietyissä kohteissa voi olla 

joko kokonaan mahdotonta tai aiheuttaa liian paljon valmisteluja ja siten kustannuksia. 

Valittaessa hitsausprosessia, nämä rajoitukset tulee ottaa huomioon sekä suunnittelussa että 

itse hitsausta suorittaessa. 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksella pystytään hitsaamaan käytännössä samoja materiaaleja 

kuin yksilankaisella MIG/MAG-hitsauksella. Kuten Lukkari (2002, s.175) on kirjoittanut  

”MIG/MAG-hitsaus on yleisprosessi hitsattavien metallien suhteen. Se soveltuu yhtä hyvin 

sekä terästen että useimpien ei-rautametallien hitsaukseen: seostamattomat, 

niukkaseosteiset ja ruostumattomat teräkset sekä alumiini-, kupari- ja nikkeliseokset.” 

Erityisesti pulssittamalla virtaa, voidaan saavuttaa esimerkiksi alumiinin hitsauksessa 

hyvälaatuiseja hitsejä. Sen sijaan jauhekaarihitsaukseen soveltuvat materiaalit rajoittuvat 

teräksiin sekä ei-rautametalleista lähinnä nikkeliseoksille. (Lukkari, 2002, s. 129-130) 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksella pystytään hitsaamaan käytännössä kaikkia asentohitsejä. 

Jauhekaarihitsauksessa ainut ilman erillisiä valmisteluja suoritettava hitsaus tehdään jalko-

asennossa. Vaaka-asennossa hitsattaessa tarvitaan juurituki estämään jauheen ja hitsisulan 
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valuminen pois hitsaustapahtumasta ja lakiasennossa hitsaus on käytännössä mahdoton 

toteuttaa. Suoritettaessa yksipuoleista hitsausta, joudutaan jauhekaarihitsauksessa 

käyttämään joko juuritukea tai hitsaamaan railon pohja jollain muulla hitsausprosessilla, 

kuten puikko- tai MIG/MAG-hitsauksella. Irtonaisen hitsijauheen ja suuren hitsisulan takia 

ilman juuritukea tai pohjustavaa hitsausta toisella prosessilla, ei yksipuoleisessa 

hitsauksessa saavuteta läpihitsautumista. (Lukkari, 2002, s. 123-124) 

 

Jauhekaarihitsaus soveltuu käytettäväksi ulkotiloissa hyvin. Prosessi ei ole arka vedolle, 

eikä tuulelle. Pelkästään hitsattavan kohteen puhtaus ja kuivuus tulee varmistaa. Sen sijaan 

tandem-MIG/MAG-hitsauksessa joudutaan ottamaan huomioon näiden seikkojen lisäksi 

myös prosessin arkuus vedolle ja tuulelle. Hitsausprosessin altistuessa vedolle suojakaasu 

poistuu hitsaustapahtumasta, jolloin hitsausliitoksen laatu heikkenee. 

 

3.2 Lämmöntuonti ja sen aiheuttamat ongelmat 

Lämmöntuonnin vaikutus hitsausliitoksen ominaisuuksiin määräytyy lähinnä hitsin 

jäähtymisnopeudesta välillä 800-500 °C. Suuri lämmöntuonti aiheuttaa hitaan jäähtymisen 

seurauksena seostamattomilla ja niukkaseosteisilla teräksillä iskusitkeyden ja lujuuden 

laskua. Pieni lämmöntuonti taas aiheuttaa vetyhalkeiluriskin ja kovuuden kasvua. 

Austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä ei metallurgisia ilmiöitä koskien ole alarajaa 

lämmöntuonnille. Suurella jäähtymisnopeudella korroosionkestävyys jopa kasvaa. 

Runsasseosteisilla austeniittisilla teräksillä esiintyy ongelmia suuren lämmöntuonnin 

johdosta. Lämmöntuonnin yläraja määräytyy raerajakorroosion ja kuumahalkeilun 

seurauksena. Runsasseosteisille austeniittisille teräksille valmistajien yleensä antamat 

suositukset lämmöntuonnin maksimiarvoiksi ovat luokkaa 1,0-1,5 kJ/mm. (Lukkari, 2004, 

s. 20-22). Ruostumattomilla Duplex-teräksillä molemmat, liian suuri ja liian pieni 

lämmöntuonti aiheuttavat sitkeyden ja korroosionkestävyyden heikkenemistä eri 

metallurgisista syistä. Duplex-teräksille onkin ilmoitettu standardissa SFS-EN 1011-3 

lämmöntuontisuositukset: matala- ja keskiseosteisille 0,5-2,5 kJ/mm ja runsasseosteisille 

0,2-1,5 kJ/mm. (Lukkari, 2005, s. 12, 13, 17)  
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Suurlujuusteräksiksi luetaan nykyisin 500-900 MPa myötölujuuden omaavat teräslaadut. 

Näiden terästen käyttö on yleistymässä ja mikäli kehitys jatkuu entisellään, 

suurlujuusteräksiksi luetaan jatkossa jatkuvasti suurempien myötölujuuksien teräslaadut. 

Suurlujuusteräksien mekaaniset ominaisuudet kärsivät suuresta lämmöntuonnista. 

Esimerkiksi hitsattaessa myötölujuusluokan 690 MPa, 8 mm paksuja teräslevyjä ei 

lämmöntuonti saa ylittää 1 kJ/mm rajaa. Tätä suurempi lämmöntuonti johtaa 

karkearakeisen HAZ-alueen levenemiseen ja siten hitsausliitoksen haurasalttiuden 

lisääntymiseen. (Pirinen, 2013, s. 10-18)  

 

Jauhekaarihitsauksen lämmöntuonti on muihin hitsausprosesseihin verrattuna suuri. 

Käytettävät hitsausvirrat ylittävät jopa 1000 A, jolloin myös syntyvän lämmön määrä on 

suurta. Hitsaustapahtumaa suojaa hitsausjauhe ja –kuona, jotka ovat tehokkaita 

lämpöeristeitä. Lämpöä pääsee  vapautumaan ympäristöön vähemmän kuin avoimessa 

valokaaressa, joten lämmöntuontikin on suurta. Jauhekaarihitsauksen lämmöntuonti on 

yleensä välillä 2-6 kJ/mm. Myös vähäisen lämmöntuonnin menetelmiä on kehitetty, joilla 

tarvittaessa päästään myös alle 1 kJ/mm lämmöntuontiin. (Lukkari, 2002, s. 122-123) 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksella saavutetaan tuottavuuteen nähden alhainen lämmöntuonti. 

Kaksi hitsauslankaa mahdollistaa lankojen pienemmän halkaisijan verrattuna yksilankaisiin 

prosesseihin, ja siten 30-50% pienemmän lämmöntuonnin.  Virran pulssituksella pystytään 

luomaan tilanne, jossa taaempi lanka jäähdyttää etummaisen langan synnyttämää hitsisulaa. 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa lämmöntuonti on yleensä 0,8-2,8 kJ/mm. (Lincoln 

Electric Company, 2005, s. 8). Tandem-MIG/MAG-hitsausta voidaan myös käyttää 

pelkästään yhdellä langalla, jolloin lämmöntuonnin määrä on samaa tasoa kuin tavallisessa 

MIG/MAG-hitsauksessa.    

 

3.3 Magneettinen puhallus 

Hitsausvirtapiirissä virrallisen lisäaineen ja valokaaren ympärille muodostuu 

magneettikenttä. Valokaaren kohdalla magneettikenttä ei ole tasainen, mikä aiheuttaa 

valokaaren taipumista magneettikentän heikompaan suuntaan. Magneettiseen puhallukseen 

vaikuttaa eniten virran suuruus. Toinen vaikuttava tekijä on virran kulkureitti, jolloin 
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magneettinen puhallus suuntautuu yleensä maadoituksesta poispäin. Magneettisesta 

puhalluksesta voi aiheutua roiskeita, hitsaussyvyyden vaihtelua, hitsipalon mutkittelua, 

huokoisuutta, reunahaavoja tai jopa valokaaren sammuminen. (Lukkari, 2002, s. 75-76)  

 

Magneettiseen puhallukseen vaikuttaa myös hitsattava materiaali ja käytettävä railonleveys. 

Materiaaleista runsasseosteisilla teräksillä esiintyy magneettista puhallusta. Varsinkin  

suuret nikkelipitoisuudet aiheuttavat runsasta magneettista puhallusta. Hitsattaessa 

ruostumattomia teräksiä magneettista puhallusta ei juurikaan esiinny. Käytettäessä pieniä 

railonleveyksiä magneettinen puhallus on runsaampaa kuin suurilla railonleveyksillä. 

(Takács, 1999)  

 

Magneettisen puhalluksen vaikutuksia jauhekaarihitsauksessa voidaan vähentää syöttämällä 

lankaa kulmassa hitsisulaan, jonka periaate on esitetty kuvassa 5. Myös hitsausvirran 

pienentäminen vähentää magneettista puhallusta. Parhaat tulokset vähentämisessä saadaan 

kuitenkin käyttämällä hitsattaessa vaihtovirtaa. Nykyaikaisilla virtalähteillä pystytään 

tuottamaan virran napaisuuden vaihtelevuutta terävissä aalloissa siniaallon sijaan. Kuvassa 

6 on esitetty terävät virran napaisuuden vaihtelut sekä niillä saavutettu hitsaussyvyyden 

kasvu verrattuna tasavirtahitsaukseen eri asetuksilla. 

 

 

Kuva 5. Magneettisen puhalluksen vaikutusten vähentäminen hitsauskulmaa muuttamalla  

(mukaillen Lincoln Electric Company, 2013.) 
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Kuva 6. Virran napaisuuden vaihtelun vaikutukset vaihtovirtahitsauksessa (mukaillen 

Pemamek, 2012, s. 5.) 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa magneettisen puhalluksen vaikutus korostuu. Kahden 

lisäainelangan ympärillä olevat magneettikentät vaikuttavat toisiinsa. Jos toinen 

lisäainelanka on +navassa ja toinen –navassa, tapahtuu magneettinen puhallus lankojen 

keskeltä ulospäin. Jos taas molemmat langat ovat +navassa, magneettinen puhallus 

suuntautuu lankojen väliin. Magneettista puhallusta pystytään vähentämään hitsausvirran 

pienentämisen lisäksi käyttämällä toista tai molempia lankoja vaihtovirralla sekä 

muuttamalla lisäainelakojen tuontikulmia. (Lincoln Electric Company, 2013). Kuvassa 7 on 

esitetty magneettisen puhalluksen muodot tandem-MIG/MAG-hitsauksessa.  

 

 

Kuva 7. Magneettinen puhallus tandem-MIG/MAG-hitsauksessa (Lincoln Electric 

Company, 2013.) 
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3.4 Hitsausprosessien tuottavuus ja kustannukset 

Käsite tuottavuus on ollut käytössä jo 1700-luvulta, jolloin se on tarkoittanut tuotantokykyä 

laajasti. Nykyään tuottavuus tarkoittaa saavutettuja tuotantotuloksia jaettuna käytetyillä 

resurssipanoksilla. Resurssipanos voi ilmaista kustannuksia, työ- tai konetunteja, 

materiaalimääriä ja niin edelleen. Tuotantotulos voi ilmaista arvoa, tuotettua määrää, 

valmisteiden lukumäärää ja niin edelleen. (Stenbacka, 2011, s. 21). Hitsauksen tuottavuutta 

laskettaessa resurssipanoksina käytetään lähes poikkeuksetta kustannuksia, koska 

käytettyjen lisäaineiden, suojakaasujen, työ- ja konetuntien, energian sekä laiteinvestointien  

määrät voidaan ilmaista rahallisena arvona. Tuotantotulos ilmaisee hitsauksessa yhtä hitsiä, 

hitsattavaa kappaletta tai kappale-erää. Tandem-MIG/MAG- ja jauhekaarihitsaukselle hyvä 

tuottavuuden mittari on hitsiaineentuotto, joka näillä hitsausprosesseilla on yleensä suuri. 

 

Hitsauskustannuksia laskettaessa ei yleensä huomioida hitsatun tuotteen valmistamiseen 

kuuluvia raaka-aineita eikä hitsaukseen tarvittavia esi- ja jälkivalmisteluita, kuten 

esikuumennusta tai jälkilämpökäsittelyä. Hitsauskustannuksiin eniten vaikuttavat tekijät 

ovat hitsiaineentuotto, eli tuotettu hitsiainemäärä aikayksikköä kohden ja paloaikasuhde, eli 

kaariajan osuus kokonaistyöajasta. Hitsauksen kokonaiskustannuksista suurin osa 

muodostuu työkustannuksista. (Lukkari, 2011, s. 4) 

 

Jauhekaarihitsauksen alkuaikoina suuri tuottavuus saavutettiin käyttämällä paksuja 

hitsauslankoja ja suuria hitsausvirtoja. Käytettäessä suuria hitsausvirtoja, on kuitenkin 

myös lämmöntuonti suurta ja hitsausliitoksen mekaaniset ominaisuudet voivat kärsiä. 

Nykyään jauhekaarihitsauksessa käytettävät hitsiaineentuotot ovat noin 8-12 kg/h, mutta 

hitsattavan materiaalin ja sovelluskohteen salliessa myös suurempien hitsiaineentuottojen 

käyttö on mahdollista. Tandem-MIG/MAG-hitsauksella käytetyt hitsiaineentuotot ovat 

samaa luokkaa ja myös yli 20 kg/h hitsiaineentuotto on saavutettavissa. (Lukkari, 2002, s. 

126, 192) 

 

Hitsausprosessia valittaessa tehdään yleisesti kustannuslaskenta prosessien käytön ja 

hankinnan kannattavuudesta. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki kustannuslaskelmasta 

mekanisoidun jauhekaari- ja tandem-MIG/MAG-hitsauksen välillä 100 metrin pituisille 
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seostamattoman rakenneteräksen 4 mm pienahitsille sekä 60˚ V-railohitsille 16 mm 

levynpaksuudella. 

 

Taulukko 1. Kustannuslaskelmat 100 m pitkälle seostamattoman rakenneteräksen 60˚ V-

railohitsille 16 mm levynpaksuudella sekä 100 m pitkälle 4 mm pienahitsille. 

 Pienahitsi, a-mitta 4 mm Levynpaksuus 16 mm, 60˚ V-

railo 

 

Hitsausprosessi Tandem-

MIG/MAG-

hitsaus 

Jauhekaarihitsaus Tandem-

MIG/MAG-

hitsaus 

Jauhekaarihitsaus Yksikkö 

Lisäaine umpilanka 

⌀1,2 mm 

umpilanka ⌀5 mm umpilanka 

⌀1,2 mm 

umpilanka ⌀5 mm  

Hitsausvirta 640 800 640 800 A 

Hyötyluku 95 % 98 % 95 % 98 %  

Railon pinta-ala 16 16 157 157 mm² 

Hitsauspituus 100 100 100 100 m 

Operaattoreita 1 1 1 1 kpl 

Paloaikasuhde 70 % 70% 70 % 70 %  

Operaattorikustannus 40 40 40 40 €/h 

Lisäaineen hinta 2 4 2 4 €/kg 

Jauheen hinta 0 4 0 4 €/kg 

Kaasun hinta 15 0 15 0 €/m³ 

Kaasunvirtaus 30 0 30 0 l/min 

Hitsiainemäärä 16 16 123 123 kg 

Hitsiaineentuotto 10,9 10,4 10,9 10,4 kg/h 

Kaariaika 87,8 92,3 675,2 709,6 min 

Työaika 2,1 2,2 32,2 16,9 h 

Työkustannukset 83,6 87,9 1286,1 675,8 € 

Lisäainekustannukset 33,7 65,3 258,9 502,0 € 

Jauhekustannukset 0,0 7,0 0,0 69,1 € 

Suojakaasukustannukset 39,5 0 405,1 0 € 

Yhteensä 156,9 160,3 1848,9 1246,9 € 
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Taulukosta nähdään, että esimerkin pienahitsillä tandem-MIG/MAG-hitsaus on hieman  

edullisempi vaihtoehto. Esimerkin 16 mm paksun levyn hitsauksessa puolestaan 

jauhekaarihitsaus on edullisempi vaihtoehto. 16 mm paksun levyn V-railohitsaus tandem-

MIG/MAG-hitsauksella ei ole mahdollista yhdellä palolla. Tällöin joudutaan hitsamaan 

vähintään 2 palkoa, jolloin työaika kaksinkertaistuu. Tandem-MIG/MAG-hitsauksella 

lopullisiksi hitsin metrihinnoiksi jää 1,57 €/m ja 18,49 €/m, kun jauhekaarihitsauksella 

vastaavat metrihinnat ovat 1,60 €/m ja 12,47 €/m. Laitteistohankintojen kustannukset 

vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti, joten niitä ei ole huomioitu laskelmissa.  

 

3.5 Prosesseilla saavutettu hitsausliitoksen laatu 

Hitsausliitokset ovat yleensä lähtökohtia hitsattujen rakenteiden vaurioille. Staattisesti 

rasitetuissa rakenteissa hitsausliitokset täyttävät käyttörasitukset, mikäli hitsissä ei ole 

liikaa virheitä. Väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa hitsausliitokset muodostavat aina 

geometrisen epäjatkuvuuskohdan ja siten heikentävät rakenteen väsymiskestävyyttä. 

Hitsausliitoksen laatu voidaan ilmaista toisin sanoin hitsausvirheiden vähäisyytenä. 

Hitsausvirhe on poikkeama ideaalihitsistä ja eri hitsiluokilla on erilaiset rajoitukset 

virheiden tyypeille ja määrille. Kaksiulotteiset eli tasomaiset virheet ovat virhetyypeistä 

vaarallisimpia hitsausliitoksen kestävyydelle niiden terävien muotojen takia. Tälläisiä 

virheitä ovat erilaiset halkeamat, liitosvirheet ja vajaa hitsautumissyvyys. Kolmiulotteiset 

virheet eivät ole muodoltaan teräviä ja siten eivät niin vaarallisia. Kolmiulotteisia virheitä 

ovat huokoset ja ontelot, ei-terävät sulkeumat ja pyöreäpohjaiset reunahaavat. (Lukkari, 

2000, s. 2-4) 

 

Molemmilla prosesseilla, sekä jauhekaari- että tandem-MIG/MAG-hitsauksella esiintyy 

hitsausvirheistä huokoisuutta, liitosvirheitä, vajaata hitsautumissyvyyttä, reunahaavaa sekä 

halkeamia. Jauhekaarihitsaukselle ominaista on kuumahalkeamat, jotka syntyvät suuren 

lämmöntuonnin aiheuttamana sekä kuonan kiinnipalaminen. Tandem-MIG/MAG-

hitsauksella korostuu magneettisen puhalluksen aiheuttamat hitsausvirheet. 

 

Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa jauheen alla, joten hitsaustapahtuman seuranta on 

mahdotonta. Jauhekaarihitsauksessa käytetään joko neutraaleja tai aktiivisia jauheita. 
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Neutraaleja jauheita käytetään monipalkohitsauksessa ja aktiivisia jauheita normaalisti alle 

5 palon hitseissä. Aktiiviset jauheet lisäävät hitsiin paljon mangaania sekä piitä, joka toimii 

pelkistäjänä.  Nämä estävät hitsin huokoisuutta ja parantavat hitsin ulkonäköä. (Gerbec, 

2009, s. 78-79) 

 

3.6 Hitsausprosesseilla hitsattavat railot 

Hitsauksessa railojen tulisi aina olla tarkasti valmistettuja hitsausvirheiden välttämiseksi. 

Railonvalmistuksen tarkkuus korostuu automatisoidussa hitsauksessa. Automatisoitu 

hitsauslaitteisto ei pysty reagoimaan poikkeaviin railonmuotoihin kuten ihmissilmä. 

Railojen tulee olla koneistettuja eikä railoissa tai niiden reunoilla saa olla likaa, kosteutta tai 

ruostetta hitsausvirheiden välttämiseksi. (Esab, 2008, s. 16) 

 

Sekä tandem-MIG/MAG- että jauhekaarihitsauksella voidaan hitsata päällekkäis-, piena-, ja 

päittäisliitoksia. Standardissa SFS-EN ISO 9692-1 on esitetty soveltuvat railomuodot 

teräksen puikko-, metallikaasukaari-, kaasu-, säde- ja TIG-hitsaukselle. Standardi ei 

suoranaisesti koske tandem-MIG/MAG-hitsausta, mutta sitä voidaan kuitenkin hyödyntää 

prosessia käytettäessä. Jauhekaarihitsaukseen soveltuvat railomuodot on esitetty 

standardissa SFS-EN ISO 9692-2. (SFS-EN ISO 9692-1; SFS-EN ISO 9692-2) 

 

Jauhekaarihitsauksella yleisin liitostyyppi on päittäisliitos. Päittäisliitosten 

jauhekaarihitsauksessa käytetään aineenpaksuudesta riippuen yleensä I-. Y- tai X-railoa. I-

railoa käytetään 4-16 mm, Y-railoa 12-30 mm ja X-railoa yli 20 mm aineenpaksuuksilla. 

Suurilla aineenpaksuuksilla myös U-railon käyttö on mahdollista. Juuripinnan tulee olla 

riittävän korkea läpipalamisen estämiseksi ja ilmaraon tulee olla 1 mm. Tandem-

MIG/MAG-hitsauksessa käytetään samanlaisia railoja, poislukien ilmarako, joka on yleensä 

1-4 mm.  (Lukkari, 2002, s. 154; SFS-EN ISO 9692-1; SFS-EN ISO 9692-2)  

 

Jauhekaarihitsauksessa railojen valmistuksen tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota.  Jos hitsattava railo ei ole symmetrinen, voi syntyvän hitsin leveyden ja 

korkeuden suhde muuttua. Tämä voi aiheutua esimerkiksi, jos railon reunat eivät ole 
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samassa kulmassa viistettyjä.  Mikäli hitsi ei ole yhtä leveä kuin se on korkea, lisääntyy 

kuumahalkeilun riski etenkin suurilla hitsiaineentuotoilla. (Blodgett et al., 1999, s. 42, 46) 

 

3.7 Hitsausprosessien mekanisointi- ja automatisointimahdollisuudet  

Sekä jauhekaari- että tandem-MIG/MAG-hitsaus ovat lähtökohtaisesti aina mekanisoituja 

prosesseja. Jauhekaarihitsaus on parhaimmillaan pitkiä, suoria hitsejä hitsattaessa, jolloin 

myös mekanisointi on järkevää. Jauhekaarihitsaus onkin yleensä aina mekanisoitua. 

Hitsaustapahtuman automatisointi on kannattavaa, jos hitsattavat sarjat ovat suuria ja 

hitsattavat kappaleet monimuotoisia. 

 

Jauhekaarihitsauksen automatisointi on mahdollista, mutta usein kannattamatonta. 

Automatisoituja prosessisovelluksia on olemassa, mutta ne ovat harvinaisia. Etenkin 

robotisoidussa hitsauksessa jauhekaarihitsauksen rajoitukset korostuvat. 

Jauhekaarihitsauksen rajoitetut asentohitsausmahdollisuudet sekä huono soveltuvuus 

monimuotoisille kappaleille ja hitseille aiheuttavat usein sen, ettei robotin käyttö ole 

järkevää. Jauhekaarihitsauksen robotisoinnissa tulee myös ottaa huomioon raskaan 

laitteiston asettamat vaatimukset robotille. 

 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksen automatisointi on prosessin mekanisoinnin lisäksi 

toteutettavissa. Robotisoinnissa mahdolliset ongelmat voivat aiheutua hitsauspolttimen 

koosta ja polttimen oikean asennon tärkeydestä. Hitsauspolttimen koko voi estää pääsyn 

joihinkin ahtaisiin kohteisiin, mutta verrattuna jauhekaarihitsaukseen ulottuvuus on 

erinomainen. Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa hitsauspolttimen on tärkeä pysyä samassa 

asennossa työkappaleeseen nähden koko hitsin pituudella tasalaatuisen hitsin 

saavuttamiseksi.  

 

Robotisoidussa tandem-MIG/MAG-hitsauksessa on joitain sille ominaisia vaatimuksia. 

Robotisoidussa tandem-MIG/MAG-hitsauksessa molempia lankoja tulisi pystyä 

käyttämään sekä ensimmäisenä että toisena lankana, jolloin hitsaus molempiin suuntiin on 

mahdollista. Lisäksi yleensä ensimmäisessä langassa oleva railonseuranta tulisi olla 

mahdollinen käyttää molemmissa langoissa. (Berge, 2002)  
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4 TULOKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen ollessa kirjallisuustutkimus, ovat saadut tulokset lähinnä 

hitsausprosessien ominaisuuksia. Käytetyt hitsausprosessit vaihtelevat sovelluskohteittain 

paljon ja etenkin jauhekaarihitsauksella on monia eri prosessisovellutuksia, kuten 

monilankatekniikat ja pienen lämmöntuonnin menetelmät. Yksityiskohtaisia ominaisuuksia 

hitsausprosesseille on siis vaikea määrittää, koska ne voivat vaihdella sovelluskohteittain 

paljon. Hitsausprosessin valinnan eri kohteisiin määräävät seuraavat tekijät: 

- Lämmöntuonnin suositukset hitsattavalle materiaalille. 

- Hitsausprosessin tuottavuus. 

- Eri asentohitsien tarve hitsattavassa kohteessa. 

- Hitsausprosessien tuulen ja vedon sieto, jos olosuhteet sitä vaativat. 

- Mahdollinen robotisoinnin tarve. 

 

4.1 Jauhekaarihitsaus 

Jauhekaarihitsaus on ollut käytössä 1930 –luvulta lähtien, joten sen käyttö on pitkälle 

jalostunutta ja sen käyttö on yleistä. Jauhekaarihitsauksessa käytetään normaalisti 8-12 kg/h 

hitsiaineentuottoa, jolloin lämmöntuonti on suuruusluokassa 2-6 kJ/mm. Myös suurempi 

hitsiaineentuotto on saavutettavissa, mikäli sovelluskohde niin vaatii tai sallii. 

Jauhekaarihitsauksesta on myös kehitetty vähäisen lämmöntuonnin menetelmiä, jolloin 

päästään alle 1 kJ/mm lämmöntuontiin. Jauhekaarihitsauksen käyttö rajoittuu jalko-

asentoon, mikäli hitsauksessa ei käytetä juuritukea ja lakiasennon hitsaaminen on 

käytännössä mahdotonta. Yksipuoleisessa hitsauksessa joudutaan myös käyttämään 

juuritukea tai railon pohja pitää hitsata jollain muulla hitsausprosessilla. Jauhekaarihitsaus 

on lähtökohtaisesti aina mekanisoitua, ja robotisointi on kannattamattomuutensa takia 

harvinaista. Jauhekaarihitsauksen käyttö rajoittuu teräksiin sekä ei-rautametalleista lähinnä 

nikkeliseoksille. Hitsausvirheistä kuumahalkeilu on yleistä jauhekaarihitsausta käytettäessä. 

Jauhekaarihitsaus soveltuu hyvin käytettäväksi ulkotiloissa, kun hitsaustapahtuman 

kuivuudesta ja puhtaudesta huolehditaan. 
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4.2 Tandem-MIG/MAG-hitsaus 

Tandem-MIG/MAG-hitsaus on kehitetty 1990 –luvun loppupuolella ja vaikkakin se on jo 

laajasti käytössä, tutkitaan sitä myös edelleen. Myös tandem-MIG/MAG-hitsauksessa 

käytetään normaalisti 8-12 kg/h hitsiaineentuottoa, mutta myös yli 20 kg/h hitsiaineentuotto 

on saavutettavissa. Hitsausprosessin lämmöntuonti on normaalisti välillä 0,8-2,8 kJ/mm. 

Myös pelkästään yhden langan käyttö on mahdollista, jolloin hitsaus on samankaltaista 

kuin yksilanka-MIG/MAG-hitsaus. Tandem-MIG/MAG-hitsausta voidaan käyttää kaikissa 

asennoissa ja hitsattavia materiaaleja ovat seostamattomat, niukkaseosteiset ja 

ruostumattomat teräkset sekä alumiini-, kupari- ja nikkeliseokset. Prosessin robotisointi on 

helposti toteutettavissa, mutta hitsauspään koko ja prosessiparametrit voivat aiheuttaa 

rajoituksia. Tandem-MIG/MAG-hitsausta käytettäessä tulee huomioida prosessin arkuus 

vedolle ja tuulelle sekä magneettisen puhalluksen vaikutukset hitsausliitoksen laatuun 

kahdesta elektrodista johtuen. 

 

4.3 Jatkotutkimusaiheet 

Mahdollisena jatkotutkimusaiheena olisi kokeellinen tutkimus jauhekaari- ja tandem-

MIG/MAG-hitsauksen eroista. Hitsausprosesseja tulisi testata kokeellisesti samoihin 

koekappaleisiin, jolloin erot hitsien laadussa erottuisivat. Kokeita tulisi myös suorittaa eri 

materiaaleilla ja erityisesti suurlujuusteräksillä. Kokeellisia tutkimuksia näiden 

hitsausprosessien eroista on tehty vähän, joten tulokset olisivat erittäin hyödyllisiä. 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksen kilpailukykyä voisi myös verrata monilanka-

jauhekaarihitsaukseen sekä muihin suurtehoprosesseihin 
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5 HITSAUSPROSESSEILLE SOPIVAT SOVELLUSKOHTEET 

 

 

Tandem-MIG/MAG- ja jauhekaarihitsaus ovat usein kilpailevia hitsausprosesseja eri 

sovelluskohteissa. Hitsausprosessin valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten 

kustannuskysymykset, saavutettava hitsausliitoksen laatu ja itse hitsaustapahtuman 

toteuttamismahdollisuudet. Tandem-MIG/MAG-hitsaus on arka vedolle ja tuulelle, joten 

ulkona tapahtuviin hitsauksiin jauhekaari on yleensä parempi vaihtoehto. 

Jauhekaarihitsauksen rajoitetut asentohitsausmahdollisuudet voivat estää sen käytön 

joissain kohteissa. Seuraavissa kappaleissa on esitetty eri sovelluskohteita: kappaleessa 5.1 

pelkästään tandem-MIG/MAG-hitsauksella suoritettava sovelluskohde, kappaleessa 5.2 

pelkästään jauhekaarihitsauksella suoritettava sovelluskohde ja kappaleessa 5.3 

sovelluskohde, jossa käytetään sekä tandem-MIG/MAG- että jauhekaarihitsausta. 

 

5.1 Alumiinisten maakaasusäiliöiden valmistus 

Viime aikoina ei-ferriittisten materiaalien kuten alumiinin käyttö on yleistynyt 

laivanrakennuksessa. Alumiinin hitsaus luo uusia haasteita tavallisen rakenneteräksen 

hitsaukseen verrattuna. Alumiinin hitsaus on herkkä prosessi, joka vaatii oikeat 

hitsauslaitteistot, suojakaasun, hitsauslangan ja työympäristön. Yleensä 

laivanrakennuksessa  alumiinin hitsaukset on suoritettu käsin tai puoliautomaattisesti. 

Nykyään kuitenkin suuremmat alumiinirakenteet ja ainepaksuudet vaativat automatisointia. 

Varsinkin alumiinista valmistettujen maakaasusäiliöiden kysyntä on kasvussa. Maakaasu 

kuljetaan noin -150 °C lämpötiloissa, jolloin maakaasun tilavuus on 600 kertaa pienempi 

sen kaasumuotoon verrattuna. Materiaalilta ja hitseiltä vaaditaan siis hyviä ominaisuuksia 

näissä olosuhteissa. Säiliöt valmistetaan esimerkiksi 5083 alumiinista, joissa 

seinämänpaksuudet voi vaihdella 60 millimetristä aina 200 millimetriin. Säiliöiden 

halkaisijat voivat olla jopa 45 metriä ja niiden valmistamiseen tarvitun hitsin pituus voi olla 

jopa 2000 m. (Choi et al., 2009, s. 820-823; Egerland et al., s. 26-27) 

 

Ennen alumiinisten maakaasusäiliöiden valmistuksessa on käytetty yksilanka-MIG-

hitsausta, jolloin on jouduttu käyttämään paksuja, 2-6 mm hitsauslankoja riittävän 
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tunkeuman saavuttamiseksi. Tämä kuitenkin rajoittaa hitsaamisasennot pelkkään 

jalkohitsiin ja esimerkiksi 150 mm paksua levyä hitsattaessa joudutaan tekemään 96 palkoa. 

Tandem-MIG-hitsauksessa hitsauslangan paksuudeksi riittää 1,6 mm, jolloin hitsaaminen 

onnistuu myös pystyasennossa ja palkoja ei tarvita kuin 6 kpl. Palkojen määrän vähentyessä 

huomattavasti myös mahdollisten hitsausvirheiden määrä vähenee huomattavasti. 150 mm 

levyä hitsattaessa käytetty kapearailo on esitetty kuvassa 8.  Alumiinia hitsatessa tandem-

MIG-hitsauksessa käytetään 180° pulssitusta, joka on esitetty jo aiemmin kuvassa 3. 150 

mm paksun levyn hitsaamisessa 6 palolla käytetyt parametrit on esitetty taulukossa 2 ja 

valmis kuusipalkoinen hitsi kuvassa 9. Tandem-MIG-hitsauksella saavutetaan 

korkealaatuisia hitsejä ja tuottavuus on erinomaista verrattuna muihin hitsausprosesseihin 

hitsattaessa alumiinisia maakaasusäiliöitä. (Choi et al., 2009, s. 820-823; Egerland et al, s. 

26-32) 

 

 

Kuva 8. 150 mm alumiinilevyn hitsauksessa käytetty kapearailo (Egerland et al., s. 27.) 
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Taulukko 2. 150 mm alumiinilevyn hitsauksessa 6 palolla käytetyt parametrit. (mukaillen 

Egerland et al., s. 31) 

Palko Hitsiaineentuotto 

(kg/h) 

Etummaisen 

langan 

langansyöttönopeus 

(m/min) 

Taaemman langan 

langansyöttönopeus 

(m/min) 

Hitsausnopeus 

(m/min) 

1 ~6,35 11,0 8,5 0,22 

2 ~4,72 8,5 6,0 0,18 

3 ~4,89 8,5 6,5 0,20 

4 ~2,93 5,0 4,0 0,18 

5 ~4,55 8,0 6,0 0,18 

6 ~3,91 7,0 5,0 0,18 

 

 

Kuva 9. Valmis, 6 palolla hitsattu 150 mm alumiinilevy (Egerland et al., s. 31.) 

 

5.2 Terästen valssauksessa käytettyjen rullien korjaus 

Kun teräksiä valmistettaessa teräsvalu kuumavalssataan levyiksi, putkiksi, palkeiksi, 

tangoiksi tai langoiksi, altistuvat valssausrullat kovalle kulutukselle ja korroosiolle. 

Valssatessa lämpötilat on luokkaa 950 °C, joten rullat altistuvat muodonmuutoksille ja 

nopeiden paikallisten lämpötilanmuutoksien takia lämpöshokeille. Tämä voi johtaa 
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materiaalin irtoamiseen rullien pinnasta sekä rullan pinnan halkeilemiseen. Kuuman 

teräsvalun ja jäähdytysveden yhdistelmä on hapanta, pH 4-5, joka aiheuttaa korroosiota 

rullan pinnassa. Lisäksi suuret voimat ja niiden johdosta aiheutuva teräsvalun rullaaminen 

ja luistaminen aiheuttaa rullan pintaan abrasiivista kulumista. Kuvassa 10 on esitetty 

kuluneita valssausrullia. Terästehtailla onkin yleensä kaksi paria kaikkia rullia, toinen pari 

käytössä ja toinen korjauksessa. (Paschold, 2001, s. 17) 

 

 

Kuva 10. Kuluneita valurullia (Paschold, 2001, s. 18.) 

 

Rullien päällystämiseen on myös käytetty perinteistä MAG-hitsausta, mutta suuren 

hitsiaineentuoton ansiosta jauhekaarihitsaus on yleisimmin käytetty hitsausprosessi 

valssausrullien korjauksessa. Jauhekaarihitsaamalla suoritetussa korjauksessa nauhaa 

käyttäen saavutetaan 12-14 kg/h hitsiaineentuotto. Hitsauksessa käytetään pehmeitä 

metallinauhoja, joissa on noin 13% kromia, 4% nikkeliä ja 1% molybdeeniä. Näillä 

nauhoilla saavutetaan hyvä kuumankesto, lämpöshokin kesto sekä korroosion ja kulutuksen 

kesto. Nauhan koko voi olla esimerkiksi 60x0,5 mm, jolloin käytetty hitsausvirta on 700-

900 A. Rullien korjauspinnoitus tehdään kolme kertaa päällekkäin, jonka jälkeen 

suoritetaan lämpökäsittely, yleensä noin 520 °C lämpötilassa 4 tuntia. Lopuksi rullat 

koneistetaan vaadittuihin mittoihin ja toleransseihin. Korjatun rullan pinnankovuudeksi 

saadaan 40±2 HRC. Pinnoite pysyy myös hyvin kiinni perusmetallissa, koska kolmella 

päällekkäisellä pinnoituksella toisen ja kolmannen kerroksen hitsauksen lämmöntuonti 

vahvistaa alempien palkojen kiinnipysyvyyttä. Kuvassa 11 on esitetty meneillään oleva 

valssausrullan pinnoitus. (Paschold, 2001, s. 17-19) 
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Kuva 11. Valssausrullan pinnoitusta käyttäen jauhekaarihitsausta nauhalla (Paschold, 2001, 

s. 19.) 

 

5.3 Suurlujuusteräksisten maakaasuputkien hitsaus 

Maakaasun käytön ennustetaan tuplaantuvan vuodesta 2001 vuoteen 2025 mennessä. Siten 

myös maakaasun kuljettaminen putkilinjastoja pitkin lisääntyy. Kuljettamisen tehostaminen 

vaatii joko putkia suuremmalla halkaisijalla tai suurempia paineita putkistoissa. 

Seinämäpaksuuksien kasvamisen ja siten painon lisääntymisen estämiseksi käytetään 

putkien materiaalina suurlujuusteräksiä, joita on listattu taulukkoon 3. (Hillenbrand et al., s. 

1) 
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Taulukko 3. Öljy- ja kaasuputkijen materiaaleja ja lujuuksia. (mukaillen Hillenbrand et al., 

s. 9) 

 

 

Suurlujuusteräksiä hitsatessa on vetyhalkeilun riski, mikäli hitsattavaa kohdetta ei 

esilämmitetä. Esimerkiksi X80 –teräs vaatii esilämmityksen 100 °C lämpötilaan ennen 

hitsausta.  (Hillenbrand et al., s. 5). Hitsauksessa on perinteisesti käytetty yksilanka-MAG-

hitsausta, sekä jauhekaarihitsausta. Nykyään käytetään kuitenkin myös tandem-MAG-

hitsausta. Jauhekaarihitsausta on käytetty varsinkin putkien valmistuksessa, jolloin hitsaus 

suoritetaan joko pitkittäisesti tai spiraalimaisesti.  

 

Tandem-MAG-hitsauksesta on kehitetty prosessisovellus kaasuputkien hitsaamista varten, 

niin sanottu CAPS –menetelmä, jossa kaksi tandem-poltinta on asetettu yhteen 

kuljettimeen. Myös tavallista tandem-MAG-hitsausta käytetään kaasuputkien hitsaamiseen. 

Molemmilla pystytään suorittamaan laadukkaita hitsejä suurlujuusteräksillä. Esimerkkinä 

on X100 –teräksisen kaasuputken hitsaus, jossa vaadittu myötölujuus hitsille on 810-860 

MPa. Tavallisella tandem-MAG-hitsauksella saavutetaan myötölujuudeksi 910 MPa ja 

CAPS-menetelmällä 840 MPa. Suurlujuusteräksiä hitsatessa vähäinen lämmöntuonti on 

tärkeää. Tandem-MAG-hitsauksen lämmöntuonti on noin 0,5 kJ/mm, kun 

jauhekaarihitsauksessa lämmöntuonti on noin 2,5 kJ/mm. Jauhekaarihitsauksesta on myös 
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kehitetty alhaisen lämmöntuonnin menetelmiä (1,0-1,5 kJ/mm), mutta niiden soveltuvuutta 

erittäin lujien, X100 –terästen hitsaukseen ei ole tutkittu.  (Liratzis, 2007, s. 2-4) 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Jauhekaari- ja tandem-MIG/MAG-hitsauksella käytetään normaalisti 8-12 kg/h 

hitsiaineentuottoa. Tällöin lämmöntuonti on jauhekaarihitsauksella 2-6 kJ/mm ja tandem-

MIG/MAG-hitsauksella 0,8-2,8 kJ/mm luokkaa. Tandem-MIG/MAG-hitsausta voidaan 

myös käyttää yhdellä langalla, joka tuo prosessille joustavuutta. Lämmöntuonnin 

vaikutuksia voidaan vähentää esikuumennuksella ja jälkilämmityksellä, sekä 

railonmuodolla ja ilmaraon suuruudella. Tietyillä teräslaaduilla, kuten suurlujuusteräksillä 

jauhekaarihitsauksen lämmöntuonti voi olla liian suurta, jolloin tandem-MIG/MAG-hitsaus 

on parempi vaihtoehto hitsausprosessiksi. Jauhekaarihitsaus soveltuu pelkästään teräksiin ja 

ei-rautametalleista lähinnä nikkeliseoksille, kun tandem-MIG/MAG-hitsauksella voidaan 

hitsata seostamattomattomia, niukkaseosteisia ja ruostumattomattomia teräksiä sekä 

alumiini-, kupari- ja nikkeliseoksia. Sekä jauhekaari- että tandem-MIG/MAG-hitsaus ovat 

lähtökohtaisesti mekanisoituja prosesseja. Tandem-MIG/MAG-hitsaus on lisäksi helposti 

robotisoitavissa. Tandem-MIG/MAG-hitsaus on monella osa-alueella parempi vaihtoehto 

hitsausprosessiksi. Jauhekaarihitsauksen eduiksi voidaan lukea hitsausparametrien asetus, 

joka on yksinkertaista verrattuna tandem-MIG/MAG-prosessiin. Jauhekaarihitsaus on myös 

kehitetty jo 1930 –luvulla, joten sen käyttö on hyvin tutkittua. Jauhekaarihitsaus ei 

myöskään vaadi suojausta vedolta ja tuulelta. 
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