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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

CMT

Cold Metal Transfer, hitsausprosessi (Fronius)

GMAW

Gas Metal Arc Welding, metallikaasukaarihitsaus

MAG

Metal-arc

Active

Gas

welding,

metallikaasukaarihitsaus

aktiivisella

suojakaasulla
MIG

Metal-arc Inert Gas welding, metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla

STT

Surface

Tension

Transfer,

pintajännityksen

avulla

tapahtuva

hitsiaineensiirtyminen (Lincoln)
T.I.M.E

Transferred Ionized Molten Energy, hitsausprosessi (Fronius)

WISE

Erikoistarkoituksiin kehitetty hitsausprosessisarja (Kemppi)

a-mitta

Kolmion korkeus, joka voidaan piirtää pienahitsissä railon kylkien ja hitsin
pinnan sisään mitattuna kohtisuoraan hitsin ulkopinnasta [mm]

D

Hitsauslankojen välinen etäisyys [mm]

H

Hitsipalon korkeus [mm]

Hz

Taajuus

I

Virta [A]

l

Litra

m

Metri

min

Minuutti

mm²

Neliömillimetri

mm

Millimetri

P

Tunkeuma [mm]

U

Jännite [V]

v

Hitsausnopeus [m/min]

V

Voltti

W

Langansyöttönopeus [m/min]

°

Aste
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1 JOHDANTO

Tämä kandidaatintyö on tutkimus hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutuksesta
hitsausliitoksen ominaisuuksiin tandem-MAG-pienahitsauksessa S355-rakenneteräkselle.
Kokeellinen osuus suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan
laboratoriossa jatkotutkimuksena Binbin Yanin diplomityölle ”Influence of wire
configurations of welding S355 structural steel with tandem GMAW”.

Tandem-MAG-hitsaus on kehitetty MAG-hitsausprosessista vastaamaan kasvaneisiin
teollisuuden valmistuksen vaatimuksiin (Mori & Asada, 2004, s. 1). Vaatimukset ajavat
kasvattamaan käytettävien hitsausprosessien tehokkuutta sekä automatisoinnin astetta
(Pengfei et al., 2011, s. 34).

Tandem-MAG-hitsaus on kehitetty korvaamaan jauhekaarihitsausta sen joustavuuden,
helpomman robotisoinnin sekä vähentyneiden jälkikäsittelyjen takia (Meuronen, 1998, s.
17; Nadzam, 2003, s. 2). MAG-hitsausporsessiin verrattuna tandem-MAG-hitsauksella on
mahdollista kasvattaa hitsiaineentuottoa, jonka voi

hyödyntää

myös

lisäämällä

hitsausnopeutta (Lukkari & Pekkari, 2004, s. 35).

Tandem-MAG-hitsaus soveltuu rakenneterästen hitsaukseen suurella hitsiaineentuotolla,
mutta myös ohutlevyjä on mahdollista hitsata suurilla hitsausnopeuksilla. Kuitenkin
pääasialliset käyttökohteet ovat rakenneterästen hitsauksessa auto-, junavaunu- ja
telakkateollisuudessa sekä säiliöiden ja kaasuputkien orbitaalihitsauksessa. (Lukkari &
Pekkari, 2004, s. 35; Tandem MIG, 2011, s. 3.)

1.1 Työn tausta
Tandem-MAG-hitsauksessa hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutusta hitsausliitoksen
ominaisuuksiin pienaliitoksessa ei ole tutkittu. Hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutusta
pienaliitoksessa syntyvän hitsausliitoksen ominaisuuksiin on tärkeää tutkia, sillä
pienaliitoksena

hitsataan

suuri

osa

teollisuuden

sovelluksista.

Hitsauslankojen

kallistuskulmien säätämisen avulla teollisuuden pienahitsausprosesseja voidaan tehostaa ja
muokata niin, että eri sovelluskohteissa päästään optimoituun hitsauslopputulokseen. Tämä
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tutkimus on tehty helpottamaan parametrien kokonaisvaikutuksen hahmottamista
optimoidessa tandem-MAG-hitsausta teollisuuden sovelluksiin.

1.2 Työn tavoite ja aihepiirin rajaus
Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää tandem-MAG-hitsauksessa käytettyjen
hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutus hitsausliitoksen ominaisuuksiin. Teoriaosuuden
tavoitteena on selvittää myös muiden hitsausparametrien vaikutus hitsausliitoksen
ominaisuuksiin sekä perehtyä hitsisulan käyttäytymiseen terästen tandem-MAGhitsauksessa.

Tutkimuksen kokeellinen osuus rajattiin koskemaan hitsauslankojen kallistuskulmien
vaikutusta hitsaustulokseen. Muita parametreja varioitiin vain sen verran kuin vakaan
hitsausprosessin saavuttamisen kannalta oli välttämätöntä. Kokeellisesta osuudesta rajattiin
lisäksi pois hitsausliitosten kovuuskokeet sekä mikrorakenteiden määritykset.
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2 MIG/MAG-HITSAUS

Ensimmäinen MIG/MAG-hitsauslaitteisto kehitettiin Yhdysvalloissa Air Reduction
Companyn toimesta vuonna 1948. MIG/MAG-hitsauksen kehitysvaiheessa hitsauksessa
suojakaasuna käytettiin vain inerttiä argon-suojakaasua, jolloin sen käyttökohteina olivat
vain ei-rautametallit. Muutamia vuosia myöhemmin aktiiviset suojakaasut otettiin
käyttöön, mikä mahdollisti terästen hitsauksen. 1950 -luvulla MIG/MAG-hitsauksen suosio
johti valtaviin kehitys- ja tutkimushankkeisiin, joiden seurauksena hitsausprosessi kehittyi
suurella vauhdilla. Alati kehittyvät virtalähteet mahdollistivat uusien kaarityyppien käytön,
jonka seurauksena ensimmäinen pulssihitsauslaitteisto kehitettiin jo 1960 -luvulla.
MIG/MAG-hitsauksen

helppo

sovellettavuus

mekanisoituun

ja

automatisoituun

hitsaukseen on lisännyt MIG/MAG-hitsauksen käyttöä ja ylläpitänyt suosiota (Ueyama et
al., 2005b, s. 1). 1990 -luvulla jatkuvasti kehittyvien kaarityyppien lisäksi markkinoille
nousivat MIG/MAG-hitsauksen monilankahitsausprosessit, kuten tandem MIG/MAGhitsaus. (Lukkari, 1997, s. 173.)

Viimeaikoina MIG/MAG-hitsauksen tutkimus- ja kehityshankkeiden pääkohteena ovat
olleet prosessin yhdistäminen muihin hitsausprosesseihin. Näillä niin sanotuilla hybridihitsausprosesseilla, kuten laser-MAG-hybridihitsauksella, on mahdollista parantaa ja
monipuolistaa hitsausprosessin ominaisuuksia. Esimerkiksi laser-MAG-hybridihitsaus on
noussut nykyään kilpailijaksi perinteiselle jauhekaarihitsaukselle, sen paremman
tunkeuman, tarkkuuden ja pienempien muodonmuutosten ansiosta. (Lukkari, 2010, s. 27.)

Kehityksen kohteina ovat myös olleet modifioidut kaariprosessit, kuten esimerkiksi CMT,
STT, T.I.M.E sekä Kempin WISE-sarja, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa
hitsauksessa syntyvään lämmöntuontiin, roiskeisuuteen sekä tunkeumaan (Pepe et al.,
2010, s. 8-11; Wise: Create a more productive result, 2014, s. 5-8). Viimeaikaisimpia
uudistuksia MIG/MAG-prosessin kehityksessä ovat olleet hybridihitsaustekniikat sekä
myös kylmälankatekniikat monilankahitsauksessa, minkä avulla lämmöntuonnin suuruutta
on ollut mahdollista pienentää. Lämmöntuonnin vähentäminen avaa hitsausprosessille
uusia sovelluksia muun muassa ohutlevyteollisuudessa sekä erikoislujien terästen
hitsauksessa. (Lahti, 2003, s. 23-24.; Ueyama et al., 2013, s. 1-3.) Tulevaisuuden näkymä
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MIG/MAG-hitsaukselle on valoisa. Automatisoitujen hitsausprosessien yleistyessä
MIG/MAG-hitsauksen käyttö lisääntyy jatkuvasti. (Ueyama et al., 2005b, s. 1.)

2.1 MIG/MAG-hitsauksen periaate
MIG/MAG-hitsaus

ryhmitellään

kaasukaarihitsausprosesseissa

metallikaasukaari-

hitsaukseen. MIG/MAG-hitsauksessa käytetään sulavaa elektrodia, joka toimii samalla
hitsattaessa lisäainelankana. Hitsauslanka syötetään valokaareen, joka palaa työkappaleen
ja hitsauslangan välillä, langansyöttölaitteen avulla. Hitsausprosessin suojaamiseksi
suojakaasu syötetään hitsauspolttimen suuttimesta palavan valokaaren ympärille, jolloin
hitsaustapahtuma tapahtuu suojakaasun suojaamana. Kuvassa 1 esitellään MIG/MAGhitsauksen periaate. (Lukkari, 1997, s. 158.)

Kuva 1. MIG/MAG-hitsauksen periaate (mukaillen Kalpakjian & Schmid, 2009, s. 875).

2.2 Suojakaasut
Metallikaasukaarihitsaus, eli MIG/MAG-hitsaus, jakautuu kahteen eri ryhmään käytettävän
suojakaasun

tyypin

mukaan.

Jos

käytössä

on

inertti

suojakaasu,

käytetään

hitsausprosessista nimitystä MIG-hitsaus. MIG-hitsauksen tunnuksena käytetään numeroa
131. Hitsausprosessi on sen sijaan MAG-hitsausta, jos käytössä on aktiivinen suojakaasu.
MAG-hitsauksen tunnuksena käytetään numeroa 135. Aktiivinen suojakaasu reagoi
kemiallisesti hitsisulan kanssa. Aktiivista suojakaasua käytetään yleisimmin terästen ja
muiden rautametallien hitsauksessa. Yleisimmin käytettyjä aktiivisia, eli hapettavia ja
pelkistäviä, suojakaasuja ovat hiilidioksidi, happi ja vety. Aktiivisiin suojakaasuihin
seostetaan myös inerttejä kaasuja, kuten argonia. Ei-rautametalleja hitsattaessa käytetään
inerttiä kaasua, joka on yleisimmin argonia tai heliumia. (Lukkari, 1997, s. 159, 198-199.)
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2.3 Laitteisto
MIG/MAG-hitsauksessa

käytetään

ominaiskäyrältään

lievästi

laskevaa

vakiojännitevirtalähdettä, jolloin saadaan aikaiseksi itsesäätyvä valokaari. Vaikka
hitsauspolttimen etäisyys työkappaleen pinnasta muuttuisi, pysyy valokaaren mitta samana
muuttuvan hitsausvirran ja -jännitteen ansiosta. Tällöin on mahdollista saavuttaa vakaampi
valokaari sekä tasalaatuisempi hitsauslopputulos. (Lukkari, 1997, s. 161, 177.)

MIG/MAG-hitsauksessa tarvitaan langansyöttölaitetta, jolla elektrodina toimiva jatkuvasti
kuluva hitsauslanka saadaan syötettyä halutulla nopeudella hitsisulaan. Langansyöttölaite
syöttää lankaa langanjohtimeen, jota myöten se kulkeutuu hitsauspolttimen kautta
hitsisulaan. Langansyöttöjärjestelmiä on kolmea eri päätyyppiä. Työntävää langansyöttöä
käytetään yleisimmin koville lankamateriaaleille, jossa langanjohdin on enintään 4,5
metriä pitkä. Pidemmillä, noin 5-10 metrin pituisella syöttömatkalla on suositeltavaa
käyttää työntö-veto-järjestelmää. Tässä järjestelmässä langansyöttölaite tekee työntävän
liikkeen lankaan ja hitsauspolttimessa oleva vetomoottori luo vedon lankaan. Suuremmilla
syöttömatkoilla on hyvä käyttää langanjohtimen välissä välisyöttölaitetta. (Lukkari, 1997,
s. 182.)

Langanjohdin on yleensä integroitu monitoimijohdon sisään. Monitoimijohdon sisällä
kuljetetaan

hitsaukseen

tarvittavat

aineet

ja

hitsausvirta

hitsauspolttimeen.

Monitoimijohdon sisällä voi kulkea muun muassa hitsauslanka, suojakaasu, jäähdytysvesi
sekä ohjaus- ja hitsausvirta. (Lukkari, 1997, s. 184-185.)

MIG/MAG-hitsauksessa

hitsauspoltin

syöttää

hitsauslangan

ja

suojakaasun

hitsaustapahtumaan. Hitsauslanka tulee ulos kosketussuuttimesta, jonka kautta lankaan
siirtyy myös hitsausvirta. Suojakaasu syötetään kosketussuuttimen ympärillä olevasta
kaasusuuttimesta hitsaustapahtuman suojaksi. Mahdollisesti käytettävä jäähdytysvesi
kiertää hitsauspolttimessa kanavissa jäähdyttäen poltinta. (Lukkari, 1997, s. 185.)

2.4 Kaarityyppien hitsiaineensiirtyminen ja käyttökohteet
MIG/MAG-hitsauksessa kaarityypillä on mahdollista vaikuttaa hitsattaessa hitsiaineen
siirtymässä pisarakokoon sekä aineensiirtymistapaan. Eri käyttökohteisiin tulee soveltaa eri
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kaarityyppiä, jolloin on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen hitsin lopputulos.
(Lukkari, 1997, s. 165-166.)

2.4.1 Lyhytkaari
Lyhytkaari omaa pienen hitsiaineentuoton, josta johtuen hitsattaessa hitsisula on helposti
hallittavissa. Hyvin hallittava hitsisula mahdollistaa hitsauksen kaikissa hitsausasennoissa,
mutta pienen hitsiaineentuoton takia lyhytkaari ei sovellu täyttöhitsaukseen. Lyhytkaari
omaa myös pienen lämmöntuonnin, joka helpottaa prosessin sovellettavuutta ohuiden
materiaalien hitsauksessa (Weman, 2003, s. 85). Tyypillisiä käyttökohteita lyhytkaarelle
ovat ohutlevyjen ja pohjapalkojen hitsaus. (Lukkari, 1997, s. 168.)

Lyhytkaari saavutetaan käyttämällä matalaa, yleisesti alle 20 V, hitsausjännitettä. Tällöin
myös matalaa hitsausvirtaa tulee käyttää hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Hitsiaineen siirtyminen tapahtuu lyhytkaarella hitsattaessa lyhyiden oikosulkujen avulla.
Oikosulkujen avulla pisara irtoaa hallitusti hitsauslangasta ja tarttuu hitsattavan kappaleen
pintaan. Hitsausparametreista riippuen oikosulkujen taajuus vaihtelee 30-200 Hz välillä.
Oikeilla hitsausarvoilla lyhytkaarella on mahdollista saavuttaa vähäroiskeinen lopputulos.
(Lukkari, 1997, s. 168-169.)

2.4.2 Kuumakaari
Kuumakaarella hitsattaessa aineensiirtymiseen vaikuttava Pinch-voima on paljon suurempi
kuin lyhytkaarella hitsattaessa, johtuen huomattavasti suuremmasta hitsausvirrasta. Pinchvoiman ansiosta hitsiainepisarat kuroutuvat irti langasta ennen kuin ne osuvat hitsisulaan.
Tästä syystä oikosulkua ei pääse syntymään ja hitsiaine siirtyy suihkumaisesti pieninä
pisaroina hitsisulaan. (Lukkari, 1997, s. 169-170.)

Hiilidioksidiseosteisilla seoskaasuilla hitsattaessa suurella teholla puhutaan pitkäkaaresta.
Hiilidioksidi muuttaa aineensiirtymätyyppiä, jolloin oikosulutonta valokaarta on lähes
mahdoton saavuttaa. Pitkäkaarella hitsattaessa roiskeita syntyy huomattavasti enemmän ja
hitsin ulkomuoto on hieman epätasainen, sillä hitsiaineen siirtyminen ei ole tarkasti
hallittavissa. (Lukkari, 1997, s. 171; Weman, 2003, s. 86.)
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Kuuma- ja pitkäkaaren etuina ovat suuri hitsiaineentuotto ja siitä johtuva kasvanut
hitsausnopeus. Lämmöntuonti on vastaavasti myös suurempi. Lämmöntuonnista johtuen
kuuma- ja pitkäkaarella ei voi hitsata ohuita levyjä eikä se sovellu kaikkien materiaalien
hitsaukseen. Kuuma- sekä pitkäkaarta käytettäessä suositaan jalko- ja alapienahitsausta,
jolloin suuri sulan määrä on hallittavissa. Pääasiassa kuuma- sekä pitkäkaarella suoritetaan
väli- ja pintapalkojen hitsaus. (Lukkari, 1997, s. 171; Weman, 2003, s. 85.)

2.4.3 Sekakaari
Sekakaari on hitsausvirraltaan, -jännitteeltään ja aineensiirtymistyypiltään lyhyt- ja
kuumakaaren välissä. Aineensiirtymätyyppi sekakaarella hitsattaessa on verrattavissa
pitkäkaareen. Hitsiaine siirtyy sulaan suurina pisaroina, jotka ovat halkaisijaltaan
suurempia kuin hitsauslanka. Aineensiirtymässä tapahtuu ajoittain oikosulkuja, jotka
aiheuttavat roiskeita. Sekakaaren käyttöä pääsääntöisesti vältetään sen aiheuttamien
roiskeiden vuoksi. (Weman, 2003, s. 86.)

2.4.4 Pulssikaari
Pulssikaarella hitsattaessa hitsausvirta syötetään suurina pulsseina, noin kaksi kertaa
suurempana

kuin

jatkuvalla

virralla

hitsattaessa.

Pulssien

välissä

ylläpidetään

perushitsausvirta, jolloin valokaari ei pääse sammumaan pulssien välissä. Virtapulsseja
syötetään tietyllä taajuudella, jolloin saadaan aikaan suihkumainen aineensiirtyminen.
Pulssihitsauksen keskivirta on huomattavasti pienempi verrattuna kuumakaarihitsaukseen,
josta syystä lämmöntuonti on myös pienempi. Kuvassa 2 on esitetty pulssihitsauksen
periaate. (Lukkari, 1997, s. 171-172.)

Kuva 2. Virransyöttö hitsaustapahtumaan pulssihitsauksessa (Lukkari, 1997, s. 171).
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Pulssiparametrit, joita ovat pulssivirta, -aika, -taajuus sekä taukovirta, pyritään säätämään
niin, että yhtä pulssia kohti irtoaa riittävällä nopeudella yksi pisara ilman oikosulkuja.
Tällöin pulssitaajuus, joka vaihtelee 20-400 Hz välillä, määrää siirtyvien pisaroiden
lukumäärän. Pulssikaari vaatii suojakaasuksi inertin suojakaasun, sillä aktiivisia
suojakaasuja käyttäessä oikosulutonta kuumakaarta on vaikea saavuttaa. Hiilidioksidia voi
kuitenkin käyttää seoskaasuna noin 20 % asti. (Lukkari, 1997, s. 171-172; Weman, 2003, s.
86-87.)

Pulssi-MIG/MAG-hitsauksen etuja Lukkarin (1997, s. 172) mukaan ovat


pienempi lämmöntuonti kuin kuumakaarihitsauksessa



suurempi hitsausnopeus sekä hitsiaineentuotto verrattuna lyhytkaarihitsaukseen



tarkemmin kontrolloitu prosessi ja säätömahdollisuuksien monipuolisuus (Weman,
2003, s. 87).



vähentyneet roiskeet ja hitsin parempi ulkonäkö



ohuempien materiaalien sekä paksumman hitsauslangan käytön mahdollistaminen



asentohitsausominaisuuksien parantuminen



hitsaushuurujen vähentyminen



hitsauksen helpottuminen vaikeilla lisäaineilla.

Pulssikaarta käytetään yleisimmin alumiinin sekä ruostumattomien terästen hitsaamiseen,
jossa materiaalin lämmöntuonti asettaa rajoituksia hitsaukselle (Weman, 2003, s. 87).
Matalamman lämmöntuonnin ansiosta pulssikaari sopii myös ohuiden ainepaksuuksien
MAG-hitsaukseen (Lukkari, 1997, s. 172).

13

3 TANDEM-MAG-HITSAUS

Tandem-MAG-hitsaus on kehitetty MAG-hitsausprosessista vastaamaan kasvaneisiin
teollisuuden valmistuksen vaatimuksiin (Mori & Asada, 2004, s. 1). Vaatimukset ajavat
kasvattamaan käytettävien hitsausprosessien tehokkuutta sekä automatisoinnin astetta
(Pengfei et al., 2011, s. 34). MAG-hitsausporsessiin verrattuna Tandem-MAG-hitsauksella
on mahdollista kasvattaa hitsiaineentuottoa, jonka voi hyödyntää myös kasvattamalla
hitsausnopeutta (Lukkari & Pekkari, 2004, s. 35; Weman, 2003, s. 90). Myös kappaleeseen
syntyneet muodonmuutokset jäävät vähäisemmäksi perinteiseen MAG-hitsaukseen
verrattuna (Nadzam, 2003, s. 1). Tandem-MAG-hitsaus on noussut kilpailijaksi myös
jauhekaarihitsaukselle.

Tandem-MAG-hitsaus

on

huomattavasti

joustavampi

liitosmuotojen ja robotisoinnin kannalta eikä valmistunut hitsi vaadi jälkikäsittelyä, kuten
kuonan poistoa. (Meuronen, 1998, s. 17-18; Nadzam, 2003, s. 2; Unosson & Persson,
2003, s. 29.)

3.1 Tandem-MAG-hitsauksen periaate ja käyttökohteet
Tandem-hitsaus on yksi MAG-hitsauksen variaatiosta. Tandem-hitsauksessa käytetään
kahta hitsauslankaa, jotka syötetään samaan hitsisulaan yhteisen hitsauspolttimen kautta,
jossa langat ovat eristetty toisistaan (Unosson & Persson, 2003, s. 28). Molemmilla
hitsauslangoilla on oma suojakaasunsyöttö, hitsausvirtalähde sekä langansyöttölaite, joiden
avulla molemmille langoille on mahdollista säätää yksilölliset hitsausarvot (Weman, 2003,
s. 90).

Tandem-MAG-hitsauksessa ensimmäisen hitsauslangan valokaari kuumentaa hitsattavan
materiaalin ja tekee hitsiin tunkeuman (Ohnawa et al., 2003, s. 7). Vastaavasti toinen
hitsauslanka täyttää railon sekä tasoittaa ja muotoilee hitsipalon pinnan. Tandemhitsauksessa käytetään kaarityyppinä yleensä pulssikaarta, mutta myös jatkuvavirtaisten
kaarityyppien käyttö on mahdollista (Goecke et al., 2001, s. 24-27). Pulssikaari on myös
yleisesti käytetty kaarityyppi sen tarkasti kontrolloidun aineensiirtymän ja monipuolisten
säätömahdollisuuksien ansiosta (Hedegård et al., 2005, s. 35, 37). Pulssikaaren avulla on
mahdollista myös vähentää kahden lähekkäin palavien valokaarien aiheuttamia häiriöitä ja
muita haittavaikutuksia. (Weman, 2003, s. 90.)
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Tandem-MAG-hitsaus soveltuu rakenneterästen hitsaukseen suurella hitsiaineentuotolla,
mutta myös ohutlevyjä on mahdollista hitsata suurilla hitsausnopeuksilla. Kuitenkin
pääasialliset käyttökohteet ovat rakenneterästen hitsauksessa auto-, junavaunu- ja
telakkateollisuudessa sekä säiliöiden ja kaasuputkien orbitaalihitsauksessa. (Lukkari &
Pekkari, 2004, s. 35; Tandem MIG, 2011, s. 3.) Tandem-MAG-hitsaus vaatii lähes
poikkeuksetta mekanisoidun tai automatisoidun hitsauslaitteiston, jotta halutut liikkeet ja
toiminnot pystytään saavuttamaan (Nadzam, 2002, s. 15). Kuvassa 3 on esitetty kuva
robotisoidusta tandem-MAG-hitsauksesta.

Kuva 3. Levytuotteen robotisoitu tandem-MAG-hitsaus (Tandem-MIG/MAG-hitsaus,
2008, s. 2).

3.2 Laitteisto
Tandem-MAG-hitsauslaitteistossa

molemmille

hitsauslangoille

on

kytketty

omat

virtalähteet sekä langan- ja kaasunsyöttölaitteet. Tällöin on mahdollista säätää molemmille
hitsauslangoille omat hitsausparametrit. Virtalähteet kommunikoivat keskenään, jotta
saadaan

aikaiseksi

halutunlainen

”yhteistyö”

valokaarien

välillä.

Myös

jäähdytysvesijärjestelmä on lähes poikkeuksetta kytketty hitsauslaitteistoon. Periaatekuva
tandem-MAG-hitsauslaitteistosta on esitetty kuvassa 4. (Pepe et al., 2010, s. 3-4.)
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Kuva 4. Periaatekuva tandem-MAG-hitsauslaitteistosta (mukaillen Ohnawa et al., 2003, s.
3).

Tandem-MAG-hitsauspolttimessa hitsauslangat yhdistyvät saman kaasuholkin sisään.
Kuitenkin langat ovat eristetty toisistaan ja molemmille langoille tulee oma hitsauskaasu,
joita molempia voidaan säätää erikseen. Polttimen rungossa kiertää myös jäädytysneste,
jonka avulla poltin jäähdytetään. Hitsauspolttimen periaate ja rakenne on esitetty kuvassa
5. (Ohnawa et al., 2003, s. 3.)

Kuva 5. Tandem-MIG/MAG-hitsauspolttimen periaate- ja rakennekuva (mukaillen Ogawa
et al., 2003, s. 7; Fersini & Matera, 2009, s. 599).
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Hitsauspolttimen hitsauslankojen välinen etäisyys ja kallistuskulmat ovat yleensä kiinteitä
eikä niitä tästä syystä voi muuttaa. Hitsauspoltinvalmistajat, kuten ESAB, ovat
suunnitelleet

ja

kehittäneet

hitsauspoltinta,

jonka

hitsauslankojen

kulmia

sekä

lankojenvälistä etäisyyttä on mahdollista muuttaa. Muuttuvarakenteinen poltin olisi selvä
etu markkinoilla, sillä hitsaustapahtumasta voitaisiin tällöin räätälöidä halutunlainen
kokoonpano kuhunkin tarpeeseen. Lankojen kallistuskulmat ja lankojen väliset etäisyydet
pystyttäisiin

säätämään

optimaaliseksi

takertumatta

poltinvalmistajien

kiinteään

rakenteeseen. Muuttuva rakenne on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi ja epävarmaksi
kokoonpanoksi, joten sen käyttö teollisuuden sovelluksissa ei ole ollut kannattavaa. (Lahti,
2013.)

3.3 Tandem-MAG-hitsauksen edut, haasteet ja rajoitteet
Tandem-menetelmän hyödyntäminen kasvattaa sulatustehoa huomattavasti verrattuna
yksilankahitsaukseen. Kuitenkaan tandem-MAG-prosessin lämmöntuonti ei kasva samassa
suhteessa sulatustehon kanssa, jolloin prosessin käyttökelpoisuus säilyy monelle
lämmöntuontirajoitetulle materiaalille. Lämmöntuonnin sekä hitsipalkojen määrän
vähentyessä myös hitsauksesta aiheutuneet muodonmuutokset vähentyvät perinteisen
MAG-hitsauksen monipalkohitsaukseen verrattuna (Hedegård et al., 2003, s. 10-11).
Prosessin omaavan sulatustehon voi hyödyntää kasvattamalla hitsausnopeutta. Joissain
tapauksissa myös tandem-MAG-hitsausprosessin kasvanutta tunkeumaa on mahdollista
hyödyntää. Tunkeuman kasvaminen vahvistaa hitsiä, jolloin a-mittaa on mahdollista
pienentää rakenteellisesta kestävyydestä tinkimättä. (Meuronen, 1998, s. 16-17.)

Kasvanut

sulatusteho

peilaa

välillisesti

myös

hitsauskustannusten

suuruuteen.

Suurentamalla hitsausnopeutta saadaan hitsauskustannukset pienemmäksi hitsattua metriä
kohti yksilankahitsaukseen verrattuna. Prosessi ei tuota myöskään huomattavaa määrää
roiskeita, josta syystä jälkikäsittelyn tarve on vähäistä (Meuronen, 1998, s. 17). TandemMAG-hitsauslaitteiston käyttöönottaminen hitsauslinjastoon, jossa on jo ennestään
käytössä MAG-hitsausprosessi, on mahdollista suhteellisen pienillä investoinneilla
(Goecke et al., 2001, s. 24). Jos hitsattavaa tavaraa riittää, pystytään tandem-MAGhitsauksella saavuttamaan huomattavia säästöjä, vaikka laitteiston investoinnit ovat
suuremmat. (Unosson & Persson, 2003, s. 28.) Vastaavasti samalla työmäärällä pystytään
vähentämään vuorotyön osuutta ja tekemään säästöjä sitä kautta (Meuronen, 1998, s. 16).
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Tandem-MAG-hitsaus omaa laajat parametrien säätömahdollisuudet sekä mahdollisuuden
vaihtaa hitsauspolttimen asettelua. Poltin on mahdollista asetella niin, että hitsauslangat
ovat

vierekkäin,

vinottain

tai

linjassa

hitsaussuuntaan

nähden.

Monipuolinen

säätömahdollisuus laajentaa prosessin käytettävyyttä moniin eri sovelluskohteisiin.
(Hedegård et al., 2003, s. 10-11.)

Laajoilla säätömahdollisuuksilla on myös haittapuolensa. Monissa tapauksissa on hankala
löytää optimaaliset hitsausparametrit hitsausprosessille. Hitsin lopputulos on myös todella
hankala pitää tasalaatuisena, sillä pienilläkin muutoksilla esimerkiksi elektrodien
asettelussa

on

suuri

vaikutus

lopputulokseen.

Tandem-MAG-hitsausprosessilla

hitsausasennot rajoittuvat yleensä jalkoasentoon, sillä suuri hitsiaineentuotto aiheuttaa
ongelmia sulanhallinnassa. Magneettinen puhallus aiheuttaa myös usein ongelmia tandemMAG-hitsauksessa. Polttimen kasvanut koko vaikeuttaa ulottuvuutta ja varsinkin nurkkien
sekä muiden ahtaiden paikkojen hitsaus on yleensä erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Railonseurantaa on hankala toteuttaa valokaarta seuraamalla, joten usein joudutaan
hankkimaan kalliimpia ja monimutkaisempia railonseurantajärjestelmiä. (Hedegård et al.,
2003, s. 11.) Kuitenkin tandem-MAG-prosessi on huomattavasti joustavampi robotisoinnin
ja liitosmuotojen osalta sen kilpailijaan jauhekaarihitsaukseen verrattuna (Meuronen, 1998,
s. 17-18; Nadzam, 2003, s. 2).

3.4 Magneettinen puhallus
Magneettisella puhalluksella tarkoitetaan valokaaren taipumisen ilmiötä. Magneettinen
puhallus syntyy, kun sähkövirta kulkee hitsausprosessin läpi. Sähkövirta muodostaa
ympärilleen magneettikentän ja taipuneessa johtimessa magneettikenttään muodostuu
sisäkaaren puolelle tihentymä ja ulkopuolelle laajentuma. Tiiviimpi magneettikenttä omaa
suuremman voiman, jonka seurauksena valokaari taipuu heikomman magneettikentän
laajentuman suuntaan. Kuvassa 6 on esitetty magneettisen puhalluksen muodostumisen
periaatekuva. Hitsausvirta on eniten magneettiseen puhallukseen vaikuttava parametri,
jonka kasvaminen suurentaa magneettisen puhalluksen vaikutusta. Magneettinen puhallus
on

yleensä

ongelmana

vain

tasavirralla

hitsattaessa.

Vaihtovirralla

hitsattaessa

kappaleeseen syntyy pyörrevirtoja, jotka kumoavat magneettisen puhalluksen vaikutuksen.
Magneettista puhallusta voi vähentää käyttämällä useampaa maadoitinta sekä sijoittamalla

18

maadoitin optimaaliseen paikkaan. Yleisimmin oikeanlainen maadoituksen paikoitus
löytyy vain kokeilemalla. (Lukkari, 1997, s. 75-76.)

Kuva 6. Periaatekuva magneettisen puhalluksen muodostumisesta (Lukkari, 1997, s. 75).

Monilankaprosesseilla

hitsattaessa

magneettisesta

puhalluksesta

aiheutuvat

haitat

lisääntyvät. Lähekkäin palavat valokaaret aiheuttavat magneettisia voimia toisiinsa,
taivuttaen molempien lankojen valokaaria. Valokaarien taipumisen suunta riippuu
käytettävistä kaarityypeistä ja napaisuuksista. Jos molemmissa langoissa käytetään samaa
napaisuutta, taipuvat valokaaret toisiaan kohti (Kuva 7, b). (Savu, 1999, s. 9-10.)
Käytettäessä eri napaisuuksia, valokaaret taas taipuvat poispäin toisistaan (Kuva 7, a).
Magneettinen puhallus voi aiheuttaa vaikeuksia hallita hitsisulaa, lisätä huokoisuutta,
pienentää

tunkeumaa

sekä

muodostaa

epätasaisen

palon

muodon.

Varsinkin

automatisoidussa ja mekanisoidussa hitsauksessa magneettinen puhallus tulee ottaa
huomioon. (The Lincoln Electric Company, 1973, s. 3.1-1-3.2-4.)

Kuva 7. Magneettisen puhalluksen muodostuminen ja vaikutuksen suunnat eri
virtatyypeillä tandem-MAG-hitsauksessa (mukaillen The Lincoln Electric Company, 1973,
s. 3.2-3).
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Valokaarien taipuminen on mahdollista minimoida käyttämällä vaihtovirtaa molemmissa
langoissa kääntäen virtavaiheita 80-90° (Kuva 7, c). Maadoituksen paikoituksen ja
lankojen kallistuskulmien avulla pystytään vaikuttamaan magneettisen puhalluksen
suuntaan ja sen aiheuttamiin häiriöihin ja ilmiöihin. (The Lincoln Electric Company, 1973,
s. 3.2-4.) Lankojen välisellä etäisyydellä on myös suuri vaikutus syntyvän magneettisen
puhalluksen suuruuteen. Kasvattamalla etäisyyttä on mahdollista pienentää puhalluksen
vaikutusta. (Savu, 1999, s. 11.) Magneettisen puhalluksen vaikutusta on myös mahdollista
pienentää käyttämällä kaarityyppinä pulssikaarta (Yudodibroto et al., 2006, s. 1, 7).
3.5 Kaarityypit
Pulssikaari on yleisimmin käytetty kaarimuoto tandem-MAG-hitsauksessa, sillä sen avulla
on mahdollista saavuttaa vakaa hitsaustapahtuma sekä hyvä lopputulos. Pulssikaarta
käyttäessä voidaan valita prosessiin parhaiten soveltuva pulssien muoto ja ajoitus. Kuvassa
8, a pulssit on säädetty niin, että pulssivirta ei kulje samanaikaisesti molemmissa
hitsauslangoissa. Kuvassa 8, b on esitetty toinen variaatio, jossa pulssit ajoittuvat samaan
hetkeen. Pulssit voidaan säätää myös niin, että pulssivirrat kulkevat osittain päällekkäin,
mutta niiden alkamisen välillä on pieni viive. Jos pulssit eivät ole synkronisoitu, pulssien
ajoitus tapahtuu sattuman varaisesti kuvan 8, c mukaisesti. (Ohnawa et al., 2003, s. 4.)

Kuva 8. Hitsausvirran pulssituksen synkronoinnin eri variaatiot monilankahitsauksessa
(mukaillen Ohnawa et al., 2003, s. 4).

Tandem-MAG-hitsausprosessissa on myös mahdollista käyttää samoja peruskaarityyppejä
kuin yhdellä langalla hitsattaessakin. Eri kaarityyppejä on myös mahdollista yhdistellä,
jotta

saavutetaan

optimoitu

hitsausprosessi

kuhunkin

tilanteeseen.

Perinteisillä

kaarityypeillä on mahdollista saavuttaa suurempi hitsiaineentuotto, hitsausnopeus ja
tuottavuus verrattuna pulssikaareen, mutta hitsausprosessin hallinta sekä roiskeet nousevat
tällöin usein ongelmaksi. (Hedegård et al., 2005, 34-35, 37.)
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4 HITSAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS TANDEM-MAG-HITSAUKSESSA

Tämä pääluku käsittelee hitsausparametrien vaikutusta tandem-MAG-hitsauksessa
hitsausprosessin vakauteen, siinä tapahtuviin ilmiöihin sekä hitsauksen lopputulokseen.
Hitsisulan käyttäytymisellä on suuri vaikutus edellä mainittuihin ominaisuuksiin tandemMAG-hitsauksessa, josta syystä hitsisulan käyttäytymiseen paneudutaan tarkemmin. Tämä
pääluku antaa myös pohjustuksen kokeellisen osuuden arvioimiseen sekä siitä tehtyihin
johtopäätöksiin.

4.1 Hitsisulan käyttäytyminen
Tandem-MAG-hitsauksessa hitsauslankojen kaaripaineiden vaikutuksesta hitsisulaan
muodostuu aalto. Tämä valokaarien väliin muodostunut aalto virtaa toisen langan
valokaaren

reunoja

pitkin

valokaaren

taakse

pintajännityksen

ja

kaarivoiman

vaikutuksesta. Tällöin sulan virtaus saa hitsipalon levenemään ja tasoittumaan valokaaren
takana. (Ueyama et al., 2005a, s. 15.) Epäsäännöllisesti purkautuva aalto aiheuttaa yleensä
epäsymmetrisen hitsipalon muodon sekä oikosulkuja toisessa hitsauslangassa. Oikosulut
muodostavat roiskeisen hitsaustapahtuman sekä lisäävät epäsymmetrisen hitsipalon
muodostumista (Ueyama et al., 2005b, s. 5.)

Hitsauslankojen väliin syntyvä hitsiaineaalto voi syntyä, hitsausparametreista riippuen,
joko ensimmäisen tai toisen langan luokse tai lankojen väliin. Aallon paikasta riippuen sula
käyttäytyy hieman eri tavalla vaikuttaen syntyvään hitsin laatuun, roiskeisuuteen sekä
valokaarien vakauteen. (Andersson et al., 2006, s. 9-10.) Hitsauslangat voidaan asettaa
hitsaussuuntaa nähden myös viistosti tai vierekkäin, joka on yleisesti käytetty sijoittelutapa
pinnoitushitsauksessa (Hedegård et al., 2003, s. 10). Tämä kappale käsittelee hitsisulan
käyttäytymistä, kun hitsauslangat on sijoiteltu peräkkäin hitsaussuuntaan nähden.

Lankojen välisen etäisyyden ollessa pieni hitsiaineaalto muodostuu jälkimmäisen langan
taakse kuvan 9, a mukaisesti. Tällöin pystytään saavuttamaan suhteellisen vakaa valokaari
hitailla hitsausnopeuksilla, mutta ongelmia syntyy hitsausnopeutta kasvatettaessa.
Suurentamalla lankojen välistä etäisyyttä saadaan aalto syntymään lankojen väliin.
Keskelle muodostuvan aallon avulla pystytään saavuttamaan vakaa ja hyvälaatuinen hitsi
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myös suuremmilla hitsausnopeuksilla. Tästä syystä hitsausparametrit pyritään hyvän
hallittavuuden ja laadun takia säätämään niin, että aalto muodostuu lankojen väliin kuvan
9, b mukaisesti. Aallon paikkaa pystytään säätämään muuttamalla hitsauslankojen
kaarivoimia, sulan määrää, hitsauslankojen välistä etäisyyttä tai kallistuskulmia. Aalto
halutaan muodostaa ensimmäisen langan luokse vain erikoistapauksissa, joka on esitetty
kuvassa 9, c. Tällöin hitsaustapahtumasta on vaikea saada vakaata ja roiskeetonta.
Muodostuva aalto on saatava vakaaksi hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jos
hitsausparametrit eivät ole kohdallaan, muodostunut aalto voi käydä värähtelemään, joka
johtaa yleensä häiriöihin. (Andersson et al., 2006, s. 9-10.)

Kuva 9. Hitsisulasta muodostuvan aallon sijoittuminen hitsauslankojen suhteen (mukaillen
Andersson et al., 2006, s. 4).

Molemmat hitsauslangat luovat kaaripaineellaan voiman hitsisulaan. Voimien suuruus ja
suunta määräytyvät hitsausparametrien muuttuessa, mutta periaate syntyville virtauksille
on kuitenkin sama. Toisen langan työntävä voima patoaa ensimmäiseltä langalta virtaavan
hitsisulan, luoden näin lankojen väliin aallon. Aalto virtaa toisen langan ohi molemmin
puolin samalla tasoittaen ja levittäen syntyvää hitsipalkoa. Hitsisulaan kohdistuvat voimat
ja siihen syntyneet virtaukset on esitetty kuvassa 10. (Ohnawa et al., 2003, s. 7-8.)
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Kuva 10. Kaaripaineiden aiheuttamat voimat sekä virtaukset hitsisulaan (mukaillen
Ohnawa et al., 2003, s. 8).

4.2 Suojakaasu
Suojakaasun hiilidioksidipitoisuudella on suuri vaikutus hitsauksen ominaisuuksiin ja
vakauteen.

Suojakaasun

eksponentiaalisesti

hiilidioksidipitoisuuden

valokaaressa

tapahtuvien

lisääminen
häiriöiden

kasvattaa
määrää.

lähes
Pienillä

hiilidioksidipitoisuuksilla palavasta valokaaresta syntyvä plasma voi levitä laajalle alueelle
ja jopa koskettaa toista hitsauslankaa, mikä helpottaa toisen hitsauslangan valokaaren
palamista. Suurempi suojakaasun hiilidioksidipitoisuus jäähdyttää hitsaustapahtumaa ja
vähentää valokaaresta syntyvän plasman leviämistä. Jäähtymisen ja plasman leviämisen
takia toiseen lankaan syntyy normaalia suurempia piikkivirtoja. Piikkivirrat kasvattavat
magneettisen puhalluksen vaikutusta, jolloin valokaaret taipuvat enemmän kasvattaen
valokaarien häiriöiden määrää. (Ueyama et al., 2007, s. 527-528.)

Tandem-MAG-hitsauksessa alle 5 % hiilidioksidiseosteisella argon-kaasulla ei tapahdu
lainkaan häiriöitä valokaarissa tai poikkeamia hitsausjännitteissä. Yleisesti ottaen alle 10 %
hiilidioksidia sisältävillä suojakaasuilla hitsattaessa häiriöiden määrä jää sen verran
pieneksi, ettei siitä ole haittaa hitsausprosessin suorittamiselle. Kuvassa 11 on esitetty
hiilidioksidipitoisuuden vaikutus hitsauksessa tapahtumassa esiintyviin häiriöihin ja
poikkeamiin.

Hitsauskaasuksi

olisi

hyvä

valita

mahdollisimman

matala
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hiilidioksidipitoisuuksinen suojakaasu, jonka prosessi sallii. (Ueyama et al., 2007, s. 527528.)

Kuva 11. Suojakaasun hiilidioksidipitoisuuden vaikutus valokaarissa tapahtuviin häiriöihin
(mukaillen Ueyama et al., 2007, s. 528).

4.3 Hitsausvirta ja hitsausnopeus
Tandem-MAG-hitsauksessa hitsausvirran suuruus vaikuttaa suoraan syntyvään hitsiaineen
määrään ja syntyviin kaaripaineisiin. Hitsausvirran suhteilla on suuri merkitys suurimpaan
mahdolliseen hitsausnopeuteen. Kuvassa 12 on esitetty hitsausvirtojen suhteiden vaikutus
suurimpaan hitsausnopeuteen. (Ueyama et al., 2005b, s. 9.)

Kuva

12.

Lankojen

välisen

virtasuhteen

vaikutus

hitsausnopeuteen (mukaillen Ueyama et al., 2005b, s. 9).

suurimpaan

mahdolliseen
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Toisen langan virran ollessa pieni, noin 0,2 suhteessa ensimmäiseen lankaan, suurta
hitsausnopeutta ei pystytä saavuttamaan. Tällöin toisen langan kaaripaine ei riitä pitämään
ensimmäisestä langasta syntyvää hitsiainetta kasassa. Toisesta langasta syntyvä hitsiaine ei
riitä täyttämään railoa tarpeeksi, jolloin syntyy epätasainen hitsipalko. Toisen langan virran
suhteen ollessa noin 0,3 - 0,5 ensimmäiseen lankaan nähden, pystytään saavuttamaan
suurin hitsausnopeus. Tällöin hitsisula pysyy vakaana ja tasainen sekä matala hitsikupu
pystytään saavuttamaan. Virtojen suhteen ollessa suurempi toisen langan kaarivoima
patoaa hitsisulaan syntyvää aaltoa ensimmäistä lankaa kohti. Aalto ei kestä tällöin vakaana,
vaan purkautuu toisen langan ohi epäsäännöllisesti aiheuttaen epätasaisen hitsipalon.
(Ueyama et al., 2005b, s. 9.)

4.4 Hitsauslankojen välinen etäisyys
Tandem-hitsauksessa lankojen välinen etäisyydellä on suuri merkitys hitsausprosessissa
syntyvään tunkeumaan, hitsin laatuun ja roiskeisuuteen (Andersson et al., 2005, s. 8).
Lähekkäin palavat valokaaret aiheuttavat häiriöitä valokaariin. Hitsausjännitteen ja -virran
epänormaalit vaihtelut ovat yleisimpiä häiriöitä, mutta pahimmassa tapauksessa valokaari
voi jopa sammua kokonaan. Häiriöt aiheuttavat epätasaisen ja epäsäännöllisen
aineensiirtymän, joka lisää huomattavasti roiskeiden määrää sekä muiden hitsausvirheiden
riskiä. Lankojen välisen etäisyyden kasvattaminen vähentää lähekkäin palavien
valokaarien välillä tapahtuvia häiriöitä, jolloin hitsin laatu kasvaa. (Ueyama et al., 2007, s.
524-527.) Kuitenkin on erittäin tärkeää, ettei hitsauslankojen välinen etäisyys ole liian
suuri. Tunkeumassa saatava etu verrattuna yksilankahitsaukseen menetetään, jos hitsisulat
eivät yhdisty, vaan hitsisula ehtii jähmettymään hitsauslankojen välissä. (Hedegård et al.,
2005, s. 34-36.)

Tandem-MAG-hitsausprosessissa on mahdollista käyttää pulssikaaren sijaan myös muita
kaarimuotoja, kuten lyhytkaarta, kun lankojen välinen etäisyys on yli 20 mm. Uudet
kaarimuodot mahdollistavat hitsattaessa uusien sovelluksien käytön sekä ohuilla että
paksuilla levytuotteilla. Perinteisiä kaarimuotoja käyttäen roiskeiden ja parametrien säädön
määrää on mahdollista vähentää. Perinteisillä kaarimuodoilla on myös mahdollista
saavuttaa suurempi tunkeuma. (Hedegård et al., 2005, s. 34-36.)
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20 mm lankojen välistä etäisyyttä käytettäessä lankojen väliin ei pääse muodostumaan
helposti hallittavissa olevaa aaltoa. Lankojen välisen etäisyyden kasvaessa lankojen väliin
muodostunut aalto nousee äkillisesti suuremmaksi lähellä toista lankaa. Jos toisen langan
kaarivoimasta aiheutuva voima ei pysty pitämään aaltoa kasassa, purkautuu aalto
hallitsemattomasti langan ohi. Purkautuva aalto ei ainoastaan huononna hitsipalon muotoa,
vaan saattaa aiheuttaa oikosulkuja toisessa langassa, jolloin syntyy roiskeita. Pienempää
lankojen välistä etäisyyttä käytettäessä aallon hallinta paranee, sillä aalto täyttää
ensimmäisen langan tekemän tunkeuman tilavuuden, pienentäen aallon kohoumaa.
Lankojen välinen etäisyys tulee siis optimoida sopivaksi jokaiseen hitsaustapahtumaan
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuvassa 13 on esitetty lankojen välisen etäisyyden
vaikutus suurimpaan mahdolliseen hitsausnopeuteen. (Ueyama et al., 2005b, s. 8.)

Kuva

13.

Lankojen

välisen

etäisyyden

vaikutus

suurimpaan

mahdolliseen

hitsausnopeuteen (mukaillen Ueyama et al., 2005b, s. 7).

4.5 Hitsauslankojen kallistuskulmat
Hitsauslankojen kallistuskulmat vaikuttavat hitsin ulkonäköön, hitsipalon korkeuteen sekä
muotoon ja tunkeumaan. Kallistuskulmat aiheuttavat voimia hitsisulaan, mitkä saavat sulan
virtaukset muuttumaan, vaikuttaen hitsipalon muotoon. Hitsauslankojen kallistuskulmilla
on myös suuri vaikutus suurimpaan mahdolliseen hitsausnopeuteen. Hitsauslankojen
kallistuskulmien vaikutukset suurimpaan hitsausnopeuteen selviävät yleisellä tasolla
kuvasta 14. (Ueyama et al., 2005a, s. 15.)
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Kuva

14.

Hitsauslankojen

kallistuskulmien

vaikutus

suurimpaan

mahdolliseen

hitsausnopeuteen (mukaillen Ueyama et al., 2005a, s. 14).

Yleisimmin hitsattaessa tandem-MAG-hitsausmenetelmällä molemmat hitsauslangat ovat
pienessä kulmassa toisiaan kohti (Unosson & Persson, 2003, s. 28). Lankojen
kallistuskulmien suuruus vaihtelee eri valmistajien välillä. Yleisimmin kallistuskulmat ovat
5-9° välillä molemmilla hitsauslangoilla. (TBi TD 20F/TD 22F MIG/MAG Tandem
Welding Torch, 2011.) Kuvasta 15 selviää muutamia esimerkkejä hitsauslankojen
kallistuskumista.

Kuva 15. Esimerkkejä tandem-MIG/MAG-hitsauksessa käytettävistä hitsauslankojen
kallistuskulmista (mukaillen Unosson & Persson, 2003, s. 29).

Toinen hitsauslanka ja sen kallistuskulma aiheuttavat hitsisulaan voimia ensimmäisen
langan tekemää sulaa kohti, jolloin hitsiainetta patoutuu valokaarien väliin (Ueyama et al.,
2005a, s. 15). Kuvassa 16 on esitetty toisen langan kallistuskulmien aiheuttavat muutokset
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palon muotoon sekä syntyvään tunkeumaan päällehitsauksessa. Kallistuskulmien
vaikutusta hitsin tunkeumaan ja ulkomuotoon tandem-MAG-hitsauksessa tarkastellaan
tarkemmin kappaleessa 6, joka sisältää kokeellisen tutkimuksen aiheesta.

Kuva 16. Toisen langan kallistuskulman vaikutus hitsin tunkeumaan ja palon muotoon
päällehitsauksessa (mukaillen Ohnawa et al., 2003, s. 8).

Yleisellä tasolla toisen langan kallistuskulmaa kasvattamalla saadaan hitsausliitokseen
suurempi liittymä eli hitsipalon leveys. Hitsipalon leventyessä myös hitsipalon korkeus
pienenee. Kuitenkaan kallistuskulmaa kasvattaessa syntyvä tunkeuma ei pienene
merkittävästi. Jos toisen hitsauslangan kallistuskulmaa säädetään, täytyy usein myös
ensimmäisen langan kaaripainetta muuttaa, jotta hitsaustapahtumasta saadaan vakaa.
Ensimmäisen langan kallistuskulmalla ei ole niin suurta vaikutusta syntyvän hitsipalon
muotoon tai roiskeisuuteen kuin toisella hitsauslangalla. Kuitenkin ensimmäisen langan
kallistuskulmaa suurentamalla hitsausliitoksen syntyvää tunkeumaa voidaan kasvattaa.
(Ohnawa et al., 2003, s. 6-8.)
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5 KOKEELLINEN OSUUS

Kokeellinen osuus suoritettiin Binbin Yanin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
tehdyn diplomityön jatkotutkimuksena. Binbinin työn jatkotutkimuksena oli esitetty
hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutuksen tutkiminen hitsausliitoksen ominaisuuksiin.
Kokeellisen tutkimuksen kohteena oli löytää yhteys hitsauslankojen kallistuskulmien
muutoksen vaikutuksesta hitsauksessa syntyvään palon muotoon sekä tunkeumaan. Tämän
työn hitsauskokeet on suoritettu mukaillen Binbinin työssä käytettyjä hitsausparametreja.
(Yan, 2013.)

Kokeellinen osuus suoritettiin pienahitsauksena jalkoasennossa 4 mm a-mitalla.
Hitsauskokeet suoritettiin kahdeksalla eri hitsauslankojen kallistuskulmavariaatiolla. Eri
kallistuskulmavariaatioiden roiskeisuuksia, prosessien vakauksia sekä hitsipalon muotoja
vertailtiin keskenään ja pyrittiin kartoittamaan niihin johtaneita syitä. Eri hitsauslankojen
kallistuskulmavariaatioiden makrohieistä vertailtiin prosesseissa syntyviä a-mittoja,
tehollisia a-mittoja, tunkeumia sekä hitsipalon korkeuksia. Kokeellisen osuuden tuloksien
pohjalta tehtiin päätelmiä hitsauslankojen kallistuskulmien muutoksen vaikutuksista
hitsausliitoksen ominaisuuksiin.

Kokeet suoritettiin noudattaen yleisesti teollisuudessa käytettyjä a-mittoja, railomuotoa ja
hitsausnopeuksia, jotta kokeiden tuloksia on mahdollista hyödyntää käytännössä teollisissa
sovelluksissa.

Lankojen

kallistuskulmien

vaikutuksesta

hitsin

tunkeumaan

ja

ominaisuuksiin ei ole tiedettävästi tehty tutkimusta pienahitsinä. Pienaan hitsatessa monet
hitsauksen parametrit ja varsinkin sulan käyttäytyminen muuttuvat huomattavasti, paljon
tutkittuun

päällehitsaukseen

pienahitsauksena,

sillä

verrattuna.

pienahitsausta

Kokeellinen
käytetään

työ

paljon

päätettiin
varsinkin

suorittaa

teollisuuden

sovelluksissa. Tästä syystä pienahitsaukseen liittyvä tutkimustyö on erittäin tärkeää ja
kokeiden tulokset ovat helposti hyödynnettävissä teollisuuden sovelluksiin.
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5.1 Hitsauslaitteisto
Kokeellisen osuuden hitsauslaitteistona käytettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston
hitsauslaboratoriossa

sijaitsevia

laitteita.

Hitsauslaboratoriossa

hitsauskokeet

oli

mahdollista suorittaa siistissä ja asiantuntevassa tutkimusympäristössä, kuva 17.

Kuva

17.

Lappeenrannan

teknillisen

yliopiston

hitsauslaboratorio

ja

käytetty

hitsauslaitteisto.

Hitsauskokeiden suorittamisessa käytettiin Pema Oy:n valmistamaa puomia, johon
hitsauspää oli kiinnitetty. Puomia on mahdollista liikuttaa sekä horisontaalisessa, että
vertikaalisessa

suunnassa.

Puomi

pystyy

saavuttamaan

1,75

m/min

nopeuden

horisontaalisessa suunnassa, rajoittaen suurimman hitsausnopeuden tähän nopeuteen.
Puomia on mahdollista kääntää 360° ja siihen on lisätty myös servomoottorikäyttöinen
hienosäätömekanismi, jolloin hitsauspolttimen paikoitus helpottuu. Puomiin on myös
kiinnitetty työturvallisuussyistä hitsauskaasuimuri sekä työvalo.

Hitsauskokeissa

käytettiin

hitsauslaitteistokokonaisuutta.

Kemppi

Oy:n

valmistamaa

Hitsauslaitteistoon

kuuluu

Kemparc
kaksi

Pulse

Kemparc

TCS
Pulse

virtalähdettä, KempCool 40 nestejäähdytysyksikkö sekä kaksi DT 400 langansyöttölaitetta.
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Koejärjestelyissä

hitsauspolttimina

käytettiin

Abicor

Binzel:n

valmistamia

hitsauspolttimia. Lankojen kallistuskulmia muutettiin muokkaamalla suutinrunkoa sekä
taivuttamalla suuttimia, jotta halutut kallistuskulmat pystyttiin saavuttamaan. Kokeissa
käytettiin kahta eri hitsauspoltinta, jotta lankojenvälinen etäisyys sekä vapaalanganpituus
pystyttiin

pitämään

mahdollisimman

vakiona.

Hitsauspolttimien

hitsauslankojen

kallistuskulmat olivat samat, mutta lankojen välinen etäisyys muuttui poltinten välillä.
Hitsauspolttimina käytettiin Abicor Binzel:n valmistamia WH tandem W800 sarjan D8
sekä D15 polttimia, jotka on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Vasemmalla Abicor Binzel WH Tandem W800 D8 ja oikealla Abicor Binzel
WH Tandem W800 D 15 hitsauspoltin (WH Tandem W800 liquid cooled, s. 3).

Suojakaasu tuotiin hitsausprosessiin yhdestä kaasupullosta paineensäädinventtiilin kautta.
Paineensäätimessä suojakaasun virtaus jakautui molemmille hitsauslangoille omaksi
linjaksi.

Paineensäätimen

avulla

pystyttiin

varmistamaan

yksilölliset

ja

tarkat

virtausnopeudet molemmille hitsauslangoille.

5.2 Hitsattavan kappaleen kiinnitys
Kappaleet kiinnitettiin omavalmisteiseen hitsauskiinnittimeen, jossa hitsattavat levyt
saatiin lukittua oikeaan asentoon. Ennen varsinaisen hitsauskokeen aloittamista
ristikkäisliitos tuettiin molemmista päistä siltahitsillä, jotta kulma- tai paikoitusvirheiden
todennäköisyys pystyttiin minimoimaan. Silloituksen jälkeen hitsattavien levyjen
kohtisuoruus varmistettiin kulmatulkin avulla. Kiinnittimen avulla hitsattavaa kappaletta
oli helppo ja nopea kääntää haluttuun asentoon. Kiinnitin kiinnitettiin hitsauspöytään
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pulttaamalla ja hienosäätö tehtiin metalliliuskojen avulla, joita sijoitettiin kiinnittimen ja
pöydän väliin.

Koejärjestelyissä maadoituskaapelit sijoitettiin hitsaussuuntaa nähden keskelle hitsattavaa
kappaletta molemmille sivuille. Aikaisemman hitsauskokemuksen perusteella on todettu,
että kyseisellä maadoituksella ja kiinnityksellä pystytään saavuttamaan vähäinen
magneettisen puhalluksen vaikutus hitsaustapahtumaan. Kokeiden aikana maadoituksesta
johtuva valokaarien taipuminen ja häiriöt olivat hyvin vähäistä.

5.3 Hitsattava perusaine, hitsauslanka ja suojakaasu
Hitsattavana perusaineena käytettiin Ruukin Laser S355 MC, 6 mm paksuista teräslevyä.
Levyaihiosta leikattiin dimensioiltaan 500*150 mm ja kaksi 500*72 aihiota. Pienemmät
kappaleet liitettiin suuremman kappaleen sivuille kuvan 19 mukaisesti ilman ilmarakoa.
Hitsauskokeet suoritettiin ristikkäisliitoksena jokaiseen neljään syntyvään pienaan.
Perusainelaatu valittiin sen hyvän hitsattavuuden ansiosta. Tarkemmat tiedot perusaineen
koostumuksesta löytyvät liitteestä I.

Kuva 19. Periaatekuva levyaihioiden asettelusta hitsauskiinnittimeen hitsausta varten.

Hitsauslankana käytettiin ESAB:in OK AristoRod 12.50 kuparoimatonta umpilankaa,
jonka

halkaisija

seostamattomille

oli

1,2

mm.

rakenneteräksille

Kyseinen

hitsauslanka

myötölujuuden

ollessa

soveltuu
enintään

muun

muassa

420

N/mm².

Suojakaasuna käytettiin AGA:n valmistamaa MISON 18 suojakaasua, joka sisältää 18 %
hiilidioksidia, 0,03 % typpioksidia sekä 81,97 % argonia.
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5.4 Tutkimuksen suoritus
Hitsauskokeet suoritettiin muuttamalla hitsauslankojen kallistuskulmia taivuttamalla
hitsauspolttimen suutinrunkoja sekä suuttimia. Hitsauskokeet tehtiin kahdeksalla eri
kallistuskulmavariaatiolla, jotka on esitetty kuvassa 20. Hitsattavat kappaleet kiinnitettiin
hitsauskiinnittimeen, jonka jälkeen hitsauskokeet suoritettiin jokaiseen neljään syntyvään
pienaan jalkoasennossa yksipalkohitsauksena. Hitsausparametrit hienosäädettiin sopiviksi
jokaista kokoonpanoa varten, jotta saavutettiin puolueettomat vertailutulokset eri
kallistuskulmavariaatioiden välillä. Jokaisesta kallistuskulmavariaatiosta valittiin parhaaksi
ja

vakaimmaksi

todetut

hitsausarvot,

joilla

suoritettiin

uudet

hitsauskokeet

ristikkäisliitoskappaleisiin. Samaan kappaleeseen suoritettujen hitsauskokeiden hiekuvista
on selkeä vertailla eri kallistuskulmavariaatioissa syntyneitä eroja.

Kuva 20. Hitsauskokeiden eri kokoonpanojen hitsauslankojen kallistuskulmien suuruudet
sekä vapaalanganpituudet ja lankojen väliset etäisyydet.
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Ennen hitsauskokeita puomin nopeus tarkastettiin kellottamalla sen metrin matkan
liikkumiseen kulunut aika, jotta pystyttiin varmistamaan haluttu hitsausnopeus. Hitsausta
edeltäviin toimenpiteisiin kuului myös maadoituksen kiinnityksen tarkastus sekä
hitsausparametrien ja kaasun virtausnopeuden tarkastaminen. Hitsattava materiaali
kiinnitettiin hitsauskiinnittimeen, jota on mahdollista kääntää haluttuun asentoon ilman
kappaleen

irrottamisen

tarvetta.

Kappaleiden

paikoitusvirheiden

tarkastamiseksi

hitsauspoltinta kuljetettiin vakioetäisyydellä kappaleen keskikohdasta, korjaamalla samalla
horisontaalisessa ja vertikaalisessa suunnassa havaitut paikoitusvirheet. Hitsausprosessin
aikana mahdollisesti syntyvä horisontaalinen poikkeama pystyttiin korjaamaan reaaliajassa
puomiin asennetun servomoottorin avulla.

Prosessin vakautta arvioitiin hitsauskokeiden aikana silmämääräisesti sekä korvakuulolla.
Hitsaustapahtuman aikana tapahtuneet häiriöt sekä prosessin yleinen käyttäytyminen
kirjattiin ylös. Hitsausprosessin jälkeen syntynyttä palon muotoa, tasaisuutta sekä
roiskeisuutta arvioitiin silmämääräisesti ja havainnot kirjattiin ylös. Hitsaustapahtumasta
kirjattiin

ylös

hitsauslaitteiston

tallentamat

keskiarvot

hitsausparametreista

hitsaustapahtuman ajalta. Ennen seuraavan kappaleen hitsausta hitsattavan kappaleen
annettiin

jäähtyä

huoneenlämpöiseksi,

jotta

lämmennyt

perusaine

ei

vaikuta

hitsaustuloksiin.

Jokaisen kallistusvariaation parhaiden hitsauskokeiden tuloksia vertailtiin keskenään
makrohiekuvien avulla. Makrohiekuvista määritettiin hitsiin syntynyt tunkeuma ja a-mitta
standardin SFS 3052 (1995, s. 46-47) mukaisesti. Hitsausliitoksen efektiivinen a-mitta
määritettiin standardin SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 45) mukaisesti. Hitsipalon korkeudeksi
määritettiin a-mitasta hyödyntämättömissä olevan osuuden korkeus. Kuvissa 21, 22 ja 23
on esitelty eri kallistuskulmavariaatioiden parhaiden hitsauskokeiden makrohiekuvat.
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Kuva 21. Makrohieestä määritetyt mitat kallistuskulmavariaatioille A, B, C ja D, kuvassa
20 esitettyjä kallistuskulmia käyttäen.

Kuva 22. Makrohieestä määritetyt mitat kallistuskulmavariaatioille E, F ja G, kuvassa 20
esitettyjä kallistuskulmia käyttäen. Vasemmassa alakulmassa sijaitsevan hitsauskokeen
aikana esiintyi magneettista puhallusta, josta syystä tulos ei ole vertailukelpoinen.
Uudelleen suoritettu hitsauskoe on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23. Makrohieestä määritetyt mitat kallistuskulmavariaatiolle H, kuvassa 20 esitettyjä
kallistuskulmia käyttäen.
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5.5 Hitsausarvot
Kokeiden aikana hitsausarvot pyrittiin pitämään mahdollisimman vakiona. Kuitenkin
kallistuskulmien

muuttuessa

hitsausparametreja

jouduttiin

hienosäätämään,

että

saavutettiin vakaa hitsaustapahtuma. Hitsauskokeissa hyödynnettiin Binbin Yan:in
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekemää diplomityötä. Työssään Binbin tutki
tandem-MAG-hitsauksessa lankojen välisen etäisyyden vaikutusta hitsausliitoksen
ominaisuuksiin. Binbinin tutkimuksessa parhaimmaksi todettuja hitsausarvoja käytettiin
pohjana hitsauslankojen kallistuskulmien vertailussa. Hitsauskokeissa käytetyt parametrit
ja hitsausarvot on esitetty taulukossa 1. Jokaisessa hitsauskokeessa hitsausnopeutena
käytettiin 1,5 m/min ja tavoite-a-mittana oli 4 mm. Hitsausnopeus ja a-mitta valittiin niiden
yleisen ja laajan teollisen käytettävyyden takia.
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Taulukko 1. Eri kallistuskulmavariaatioiden hitsausarvot ja -parametrit.
Koe
w1
w2
I [A]
nro [m/min] [m/min] 1
A001
A002
A003
A004
A005
A006
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008
B009
B010
C001
C002
C003
C004
D001
D002
E001
E002
E003
E004
E005
F001
F002
F003
F004
F005
G001
G002
H001
H004
H003

16,5
15,9
15,9
14,9
14,9
14,9
16,0
16,0
16,0
15,9
15,4
15,5
14,9
16,0
16,0
16,5
15,9
16,5
15,8
16,0
16,0
16,5
16,0
16,4
15,4
16,5
16,3
16,5
15,8
16,4
15,9
15,9
15,8
16,3
16,0

10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
12,0
12,0
12,0
11,9
11,9
11,4
10,9
12,9
10,9
11,9
11,9
11,9
11,4
11,9
11,5
11,9
11,9
11,4
11,4
11,9
10,9
11,4
11,4
10,8
11,9
11,4
11,9
10,9
10,9

381
387
387
354
364
369
373
378
375
367
367
369
351
374
373
365
365
370
362
372
370
377
370
369
360
363
364
373
369
376
360
362
372
381
379

Lankojen
välinen
I2 [A] U1 [V] U2 [V]
etäisyys
[mm]
299
26,5
27,2
16,5
297
25,8
26,3
16,5
302
25,9
28,8
16,5
298
25,9
28,8
16,5
300
25,0
27,6
16,5
295
24,5
26,5
16,5
316
27,8
27,2
16,5
324
27,1
25,8
16,5
321
25,9
26,0
16,5
16,5
313
28,1
28,1
16,5
328
25,9
24,9
16,5
321
26,0
25,8
16,5
303
25,9
27,0
16,5
327
26,1
26,5
16,5
304
27,0
27,6
16,5
306
29,3
29,5
15,5
308
29,2
29,1
15,5
307
28,0
28,2
15,5
299
30,1
30,0
15,5
310
26,9
28,7
15,5
306
27,1
28,4
15,5
311
26,6
27,5
16,5
315
28,2
29,0
16,5
310
27,0
28,9
16,5
308
27,8
30,1
16,5
16,5
301
29,9
30,9
16,5
292
29,8
32,2
16,5
301
27,6
29,9
16,5
301
28,2
31,5
16,5
301
26,8
30,2
16,5
309
29,7
29,1
16,5
306
28,9
29,1
16,5
311
27,5
28
16,5
303
26,1
27,4
16,5
305
26,4
28,1
16,5

Lankojen
kallistuskulmat Poltin
(1./2.)
12°
12°
12°
12°
12°
12°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
6°
6°
0°
0°
0°
0°
0°
6° v.
6° v.
6° v.
6° v.
6° v.
6° t.
6° t.
6°
6°
6°

0°
0°
0°
0°
0°
0°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
6°
6°
6°
6°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
6° v.
6° v.
6° v.
6° v.
6° v.
6° t.
6° t.
6°
6°
6°

D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D15
D15
D15

Hitsausprosessi: pulssi-MAG, hitsausnopeus: 1,5 m/min, vapaalangan pituus: 18 mm, 1. langan
hitsauskaasun virtausnopeus: 17 l/min, 2. langan hitsauskaasun virtausnopeus: 12 l/min.
w=langansyöttönopeus, I= hitsausvirta, U=hitsausjännite. Alaindeksi 1 tarkoitta ensimmäistä ja 2
tarkoittaa toista hitsauslankaa. t: poltin työntävässä kulmassa, v: poltin vetävässä kulmassa
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Kokeellisen

osuuden

roiskeisuuden

ja

parhaimmaksi
vakauden

todetut

hitsausparametrit,

perusteella,

kirjattiin

ylös

prosessin

yleisen

jokaiselta

eri

kallistuskulmavariaatiolta. Näiden tuloksien perusteella hitsattiin uudet hitsit jokaisen
kallistuskulmavariaation parhaaksi todetuilla hitsausparametreilla. Parhaaksi todettujen
hitsauskokeiden hitsausarvot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Eri hitsauslangan kallistuskulmavariaatioiden parhaiksi todetut parametrit.
Koe
w1
w2
I [A]
nro [m/min] [m/min] 1
A007
B011
C005
D003
E006
F006
G003
H002

14,9
16,0
16,5
15,9
16,4
16,4
16,0
16,3

10,9
10,9
11,4
11,4
11,4
10,9
11,4
10,9

356
375
373
373
375
374
359
381

Lankojen
Lankojen
välinen
I2 [A] U1 [V] U2 [V]
kallistuskulmat Poltin
etäisyys
(1./2.)
[mm]
300
25,4
28,8
16,5
12°
0°
D15
307
26,1
27,2
16,5
0°
12°
D15
303
27,5
28,7
15,5
0°
6°
D8
304
27,0
28,8
15,5
6°
0°
D8
312
27,1
29,1
16,5
0°
0°
D8
307
27,3
30,8
16,5
6°, v. 6°, v. D8
304
30,0
29,8
16,5
6°, t. 6°, t.
D8
303
26,1
27,4
16,5
6°
6°
D15

Hitsausprosessi: pulssi-MAG, hitsausnopeus: 1,5 m/min, vapaalangan pituus: 18 mm, 1. langan
hitsauskaasun virtausnopeus: 17 l/min, 2. langan hitsauskaasun virtausnopeus: 12 l/min.
w=langansyöttönopeus, I= hitsausvirta, U=hitsausjännite. Alaindeksi 1 tarkoitta ensimmäistä ja 2
tarkoittaa toista hitsauslankaa. t: poltin työntävässä kulmassa, v: poltin vetävässä kulmassa

Hitsausvirtaa ja kaarijännitettä jouduttiin hienosäätämään, jotta hitsaustapahtuma pysyi
vakaana jokaisen hitsauskokeen aikana. Lankojenvälinen välinen etäisyys pyrittiin
pitämään 16,5 mm:ssä. Kuitenkin lankojen kallistuskulmien muuttuessa C ja D
hitsauskokeissa lankojen välinen etäisyys jouduttiin säätämään 15,5 mm:iin. Vapaalangan
pituus pidettiin kokeiden aikana vakiona 18 mm:ssä. Hitsauslankojen suojakaasujen
virtausnopeudet

pidettiin

hitsauskokeiden

aikana

vakiona.

Ensimmäisen

langan

suojakaasun virtausnopeutena käytettiin 17 l/min ja toisen langan virtausnopeutena 12
l/min. Hitsausnopeutena käytettiin teollisuudessa yleisesti käytössä olevaa 1,5 m/min
nopeutta. Parhaiden hitsauskokeiden suurimman ja pienimmän hitsausvirran ero
ensimmäisellä langalla oli 25 A ja toisella langalla 12 A. Eri kallistuskulmavariaatioiden
kaarijännitteiden suurin vaihteluväli ensimmäisessä langassa oli 4,6 V ja toisessa langassa
3,6 V.
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

Tässä kappaleessa vertaillaan hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutusta hitsausliitoksen
ominaisuuksiin. Vertailtavina ominaisuuksina ovat hiekuvista määritetyt a-mitat,
efektiiviset a-mitat, tunkeumat, hitsipalon korkeudet sekä prosessin vakaudet ja
roiskeisuudet. Hitsauskokeiden aikana tehtyjä havaintoja tapahtuneista ilmiöistä pyritään
selventämään sekä pohtimaan niihin johtaneita syitä. Ensimmäisen langan kallistuskulman
vaikutusta hitsin ominaisuuksiin vertailtiin hitsauskokeiden A, D ja E välillä. Tällöin toisen
hitsauslangan kallistuskulma pysyi vakiona 0°:ssa ensimmäisen langan kallistuskulman
muuttuessa.

Toisen langan kallistuskulman vaikutusta hitsausliitoksen ominaisuuksiin verrattiin
hitsauskokeiden B, C ja E välillä. Näissä kokeissa toisen langan kallistuskulmaa muutettiin
ensimmäisen

langan

kallistuskulman

pysyessä

vakiona

0°:ssa.

Muita

kallistuskulmavariaatioita, F ja G, verrattiin keskenään. Poltinvalmistajan alkuperäistä
kallistuskulmavariaatiota

H

verrattiin

edellä

mainittuihin

variaatioihin

arvioiden

hitsausliitoksen ominaisuuksia sekä prosessin vakautta.

Hitsausprosessin vakaus vaihteli paljon eri kallistuskulmavariaatioiden välillä. Yleisin
häiriötyyppi oli lankojen välisen aallon purkautuminen hallitsemattomasti. Aallon
purkautuminen johti häiriöihin aiheuttaen roiskeita sekä epäsäännöllisen hitsipalon.
Yleisellä tasolla kokeiden vakaus oli erittäin hyvä hitsausparametrien hienosäädön jälkeen.
Kuitenkin joillakin kallistuskulmavariaatioilla vakaata hitsaustapahtumaa oli haastava
saavuttaa. Kokeiden aikana magneettisen puhalluksen vaikutusta hitsaustapahtuman
vakauteen havaittiin vain kahden hitsauskokeen aikana. Hitsausprosessin vakautta
vertailtiin kallistuskulmavariaatioiden välillä prosessin yleisen vakauden, säädettävyyden
sekä roiskeisuuden perusteella. Hiekuvista määritetyt a-mitat, efektiiviset a-mitat,
tunkeumat, hitsipalon korkeudet sekä prosessin vakaudet ja roiskeisuudet on esitetty
paremmuusjärjestyksessä taulukossa 3.
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Taulukko 3. Kallistuskulmavariaatioiden parhaimpien kokeiden hitsausparametrit sekä
hiekuvista määritetyt hitsin mitat.
Koe
nro

I1
[A]

I2
[A]

U1
[V]

Efektii- HitsipaHitsausaTunRois- KallistusU2
vinen alon
prosessin
mitta
keuma
keisuus
kulmat
mitta korkeus
vakaus
[V]
[mm]
[mm]
[1-8]
(1./2.)
[mm]
[mm]
[1-8]

A007 356 300 25,4 28,8 4,03

5,65

0,71

1,62

6

4

12°

0°

B011 375 307 26,1 27,2 3,98

6,33

0,49

2,35

8

8

0°

12°

C005 373 303 27,5 28,7 4,18

5,58

0,71

1,39

3

1

0°

6°

D003 373 304 27,0 28,8 4,08

6,25

1,06

2,17

1

3

6°

0°

E006 375 312 27,1 29,1 3,94

5,66

0,79

1,72

5

5

0°

0°

F006 374 307 27,3 30,8 4,07

5,06

0,39

0,99

4

6

6° v. 6° v.

G003 359 304 30,0 29,8 4,04

5,42

0,67

1,38

2

7

6° t. 6° t.

H002 381 303 26,1 27,4 4,08

5,75

0,36

1,67

7

2

6°

6°

Hitsausprosessi: pulssi-MAG, hitsausnopeus: 1,5 m/min, vapaalangan pituus: 18 mm, 1. langan
hitsauskaasun virtausnopeus: 17 l/min, 2. langan hitsauskaasun virtausnopeus: 12 l/min.
w=langansyöttönopeus, I= hitsausvirta, U=hitsausjännite. Alaindeksi 1 tarkoittaa ensimmäistä ja 2
tarkoittaa toista hitsauslankaa. t: poltin työntävässä kulmassa, v: poltin vetävässä kulmassa.
Hitsausprosessein vakaus ja roiskeisuus: 1. paras ja 8. huonoin

Yleisesti teollisuudessa tavoitteena on saavuttaa matala, tasainen ja sulavalinjainen
hitsipalko. Hitsikuvun korkeus ei lisää rakenteen kestävyyttä ja ylimääräinen materiaali
lisää vain hitsaukseen liittyviä kustannuksia. Myös hitsipalon terävät muodot voivat
aiheuttaa rasituskeskittymiä heikentäen koko hitsatun rakenteen kestävyyttä. Tästä syystä
eri kallistuskulmavariaatioilla tuotettuja hitsejä vertailtiin hitsipalon muodon ja
sulavalinjaisuuden mukaan pyrkien löytämään optimaalisin kallistuskulmavariaatio
teollisuuden sovelluksiin.

Hitsauksessa syntyvä tunkeuma voidaan hyödyntää hitsin kestävyyden parantamiseen.
Tunkeuma luo efektiivisen a-mitan, jonka avulla hitsattavien levyjen liitospinta kasvaa
vahvistaen hitsiä. Tunkeuman ja efektiivisen a-mitan kasvattaminen voidaan hyödyntää
suunnittelussa, jolloin a-mitan suuruutta voidaan pienentää vaaditusta lujuudesta
tinkimättä. Hitsauskokeissa vertailtiin lankojen kallistuskulmien vaikutusta syntyvään
tunkeumaan

sekä

efektiiviseen

a-mittaan.

Vertailun

tavoitteena

oli

sovelluskelpoinen hitsauslankojen kallistuskulmavariaatio teollisuuden sovelluksiin.

löytää
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6.1 Ensimmäisen langan kallistuskulma
Ensimmäisen langan kallistuskulman muuttamisen vaikutusta prosessin vakauteen, amittaan, tunkeumaan sekä hitsipalon muotoon ja korkeuteen vertailtiin hitsauskokeiden A,
D ja E välillä. Hitsauskokeissa toisen langan kallistuskulma pysyi vakiona 0°:ssa
ensimmäisen langan kallistuskulman muuttuessa 0°, 6° ja 12°:een välillä.

Hitsauskokeessa E, jossa ensimmäisen langan kallistuskulma oli 0°, syntyi huomattavan
helposti aaltoileva hitsipalko. Tämä johtui epäsäännöllisesti purkautuvasta lankojen
välisestä aallosta. Toisen langan kaaripaine ei riittänyt pitämään sen eteen kerääntyvää
aaltoa kasassa. Aallon kasvettua tarpeeksi suureksi aalto purkaantui hallitsemattomasti
aiheuttaen häiriöitä, epäsäännöllisen hitsipalon sekä roiskeita. Myös hitsipalosta syntyi
suhteellisen kapea, joka johti korkean ja teräväreunaisen hitsin muodostumiseen.

Kallistuskulmavariaatiolla D, jossa ensimmäisen langan kallistuskulma oli 6°, lankojen
väliin syntyvä aalto pysyi helposti hallinnassa ja prosessi oli helposti säädettävä ja vakaa.
Vakauden ansiosta myös roiskeiden määrä oli hyvin vähäistä. Hitsipalosta syntyi kuitenkin
erittäin korkea, joka oli huomattavasti korkeampi kuin missään muussa suoritetussa
hitsauskokeessa.

Kallistuskulmavariaatiolla A hitsattaessa hitsausprosessi oli hankala saada vakaaksi.
Ensimmäisen langan suuresta 12°:een kallistuskulmasta johtuen toista hitsauslankaa kohti
syntyi suuri kaaripaine, jota toisen langan kaaripaine ei riittänyt pitämään kasassa. Vakaa
hitsaustapahtuma saavutettiin vasta, kun ensimmäisen langan langansyöttöä vähennettiin
huomattavasti. Hitsipalon muoto jäi tälläkin kallistuskulmavariaatiolla suhteellisen
korkeaksi ja teräväreunaiseksi. Häiriöistä ja epäkäytännöllisestä hitsipalon muodosta
huolimatta roiskeiden muodostuminen jäi kuitenkin vähäiseksi.

Kallistuskulmavariaatiolla D saavutettiin hieman suurempi a-mitta, efektiivinen a-mitta
sekä tunkeuma verrattuna A ja E variaatioihin. Saavutetun tunkeuman suuruus verrattuna
kallistuskulmavariaatioon A saavutettiin todennäköisesti suuremman ensimmäisen langan
hitsausvirran ansiosta. Kallistuskulmavariaatiolla A langansyöttönopeutta jouduttiin
pienentämään, jotta saavutettiin vakaa hitsaustapahtuma. Kallistuskulmavariaatiolla E
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saavutettiin samaa kokoluokkaa oleva tai hieman pienempi tunkeuma, a-mitta sekä
efektiivinen a-mitta kuin variaatiolla A.

Hitsauskokeista voidaan päätellä, että ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulman
kasvattaminen nostaa hitsin tunkeumaa ainakin 6°:seen asti. Tunkeuma kasvaa
todennäköisesti myös suurentamalla ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulmaa lisää, jos
hitsausparametrit pystytään pitämään vakiona. Kuvassa 24 on esitetty ensimmäisen langan
kallistuskulman vaikutus mitattuun tunkeumaan. Tehtyjen hitsauskokeiden perusteella ei
kuitenkaan voida todeta täydellä varmuudella vaikutusta tunkeumaan ja efektiiviseen amittaan 6°:een kallistuskulman jälkeen. Testatuilla kallistuskulmavariaatioilla ei havaittu
vaikutusta syntyvän a-mitan suuruuteen.

2,6

Tunkeuma [mm]

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2

0

2

4

6

8

10

12

14

Ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulma [°]
Kuva 24. Ensimmäisen langan kallistuskulman vaikutus hitsattavaan kappaleeseen
syntyvään tunkeumaan.

6.2 Toisen langan kallistuskulma
Toisen langan kallistuskulman vaikutusta prosessin vakauteen, a-mittaan, efektiiviseen amittaan, tunkeumaan sekä hitsipalon muotoon ja korkeuteen vertailtiin hitsauskokeiden B,
C ja E välillä. Hitsauskokeissa ensimmäisen langan kallistuskulma pysyi vakiona 0°:ssa
toisen langan kallistuskulman muuttuessa 0°, 6° ja 12°:een välillä.
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Hitsauskokeessa E, jossa ensimmäisen langan kallistuskulma oli 0°, syntyi huomattavan
helposti aaltoileva hitsipalko. Aaltoileva palko johtui epäsäännöllisesti purkautuvasta
lankojen välisestä aallosta.

Toisen langan kaaripaine ei riittänyt pitämään sen eteen

kerääntyvää aaltoa kasassa. Aallon kasvettua tarpeeksi suureksi aalto purkaantui aiheuttaen
häiriöitä, epäsäännöllisen palon sekä roiskeita. Hitsipalosta syntyi suhteellisen kapea, josta
syystä myös hitsipalko jäi korkeaksi ja teräväreunaiseksi.

Kallistuskulmavariaatiolla C, jossa toisen langan kallistuskulma oli 6°, saavutettiin helposti
hallittavissa

oleva

ja

vakaa

hitsaustapahtuma.

Vakaudesta

johtuen

kallistuskulmavariaatiolla saavutettiin roiskeeton ja tasalaatuinen hitsi. Toisen langan
kallistuskulman kasvattaminen, verrattuna variaatioon E, sai lankojen väliin syntyvän
aallon pysymään paremmin kasassa. Hitsipalon leveys kuitenkin jäi hieman kapeaksi,
korkeaksi ja suhteellisen jyrkkälinjaiseksi.

Hitsauskokeen B, jossa toisen langan kallistuskulma oli 12°, säädettävyys vakaaksi oli
suhteellisen hankalaa. Aallon purkautumisesta johtuvia häiriöitä esiintyi huomattavan
paljon. Hitsauslankojen välinen aalto pakkautui aivan ensimmäisen langan taakse, josta
syystä ensimmäisessä langassa aiheutui häiriöitä. Pienentämällä toisesta langasta
aiheutunutta kaaripainetta aallon paikka saatiin siirrettyä kauemmaksi ensimmäisestä
langasta, jolloin hitsaustapahtuman vakaus parani huomattavasti. Palon muoto jäi erittäin
sulavalinjaiseksi ja hitsipalosta muodostui todella matala. Kuitenkin vakaiksi säädetyillä
hitsausparametreillakin syntyi huomattava määrä roiskeita.

Toisen langan kallistuskulman kasvaessa havaittiin patoutumisen, eli lankojen välisen
aallon korkeuden sekä leveyden lisääntymistä. Aallon kasvaessa tietyn rajan yli
hitsausprosessin vakaus alkoi kuitenkin kärsiä, joka johti hankalampaan säädettävyyteen
sekä kasvaneeseen roiskeiden määrään. Kuvassa 25 on esitetty toisen hitsauslangan
kallistuskulman vaikutus syntyvän hitsipalon korkeuteen.
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0,85

Hitsipalon korkeus [mm]

0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

0,55
0,5
0,45
0,4
0

2

4

6

8

10

12

14

Toisen hitsauslangan kallistuskulma [°]
Kuva 25. Toisen hitsauslangan kallistuskulman vaikutus muodostuvaan hitsipalon
korkeuteen.

Toisen langan kallistuskulman muutoksilla ei havaittu olevan suoraa vaikutusta syntyvään
tunkeumaan, a-mittaan ja efektiiviseen a-mittaan. Tunkeuma ja a-mitta muuttuivat
kokeiden välillä, mutta yhteyttä kallistuskulman suuruuden välillä ei havaittu.
Kallistuskulmavariaatiolla B mitattu efektiivinen a-mitta oli huomattavasti suurempi kuin
muilla

variaatioilla.

Efektiivisen

a-mitan

suuruus

johtuu

kuitenkin

pienestä

kohdistusvirheestä, jonka seurauksena tunkeuma oli keskittynyt enemmän toiseen
hitsattavaan levyyn. Standardin mukaan laskettu efektiivinen a-mitta sekä tunkeuma ei ota
huomioon kohdistuksessa tapahtunutta poikkeamaa ja on tästä syystä sokea virheille.

6.3 Muut kallistuskulmavariaatiot
Kallistuskulmavariaatiolla F saavutettiin vakaa ja lähes roiskeeton hitsaustapahtuma
tehtyjen hienosäätöjen jälkeen. Variaation säätäminen vakaaksi oli kuitenkin suhteellisen
haastavaa. Toisen langan ollessa vetävässä kulmassa, suurta kaarivoimaa ei syntynyt
ensimmäistä hitsauslankaa kohti. Tällöin lankojen väliin syntyi todella aalto, jota oli
hankala hallita. Prosessin virheet aiheutuivat pääsääntöisesti toisen langan ohi
epäsäännöllisesti purkautuvasta lankojen välisestä aallosta. Purkautuva aalto aiheutti
aaltoilevan hitsipalon muodon.
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Variaatiolla G hitsausprosessilla voidaan saavuttaa roiskeeton, vakaa ja helposti säädettävä
hitsaustapahtuma.

Hitsaussuuntaan

nähden

työntävät

hitsauslangat

muodostavat

huomattavasti pienemmän aallon hitsauslankojen väliin, jolloin epäsäännölliset aallon
purkautumiset vähenevät, parantaen prosessin vakautta. Myös ensimmäisen hitsauslangan
eteen muodostuu tällä kallistuskulmavariaatiolla hitsisula-aalto. Kallistuskulmavariaatiolla
H hitsauslankojen väliin muodostui korkea ja leveä aalto. Aallon hallitseminen oli ajoittain
hankalaa suuresta aallosta johtuen. Kuitenkin parametrien hienosäädön jälkeen päästiin
lähes roiskeettomaan lopputulokseen.

Kallistuskulmavariaatiolla F saavutettiin erittäin matala ja sulavalinjainen hitsi. Lankojen
väliin muodostui matala ja kapea aalto. Kuitenkin hitsisulan virratessa toisen langan ohi,
vetävässä kulmassa oleva toinen hitsauslanka sai hitsisulan levenemään. Levenemisen
johdosta hitsipalosta muodostui matala sekä sulavalinjainen. Variaatiolla muodostuu
kuitenkin suhteellisen helposti epätasainen ja aaltoileva hitsikupu, jos hitsausparametrit
eivät ole säädetty oikeiksi.

Variaatiolla G hitsipalko jää hieman korkeammaksi ja ei niin sulavalinjaiseksi. Koska
molemmat langat ovat työntävässä kulmassa, muodostuu molempien eteen pieni aalto.
Pienet aallot on helppo hallita, jolloin päästiin hyvään hitsipalon muotoon suurella
parametriskaalalla. Hitsauslangat eivät ole niin riippuvaisia toisistaan verrattuna muihin
variaatioihin, jolloin hitsausparametreja voidaan säätää molemmille hitsauslangoille
suhteellisen itsenäisesti häiritsemättä hitsausprosessin vakautta. Kallistuskulmavariaatiolla
H hitsipalosta muodostui todella matala. Kuitenkin hitsipalon reunasta muodostui hieman
aaltoileva, joka todennäköisesti johtui suuren lankojen välisen aallon virratessa hieman
purkauksittain toisen hitsauslangan ohi.

H

variaatiolla

saavutettiin

suurin

tunkeuma

sekä

efektiivinen

a-mitta.

Kallistuskulmavariaatioiden välillä tunkeuma ja efektiivinen a-mitta kasvoivat mentäessä
variaatiosta F variaatioon G ja niin edelleen variaatioon H. Variaatiolla H saavutettiin
myös matalin hitsipalko ja vähäroiskeisin hitsi. Kallistuskulmavariaatioilla F ja G ei
saavuteta miltään arvostelun osalta parempaa hitsin lopputulosta variaatioon H verrattuna.
Tästä voidaan päätellä, että kallistuskulmavariaatiot F ja G eivät sovellu yleisiin
teollisuuden sovelluksiin niin hyvin kuin variaatio H. Aallon hallinnan osalta
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kallistuskulmavariaatio H kuitenkin osoittautui hankalammaksi säätää kuin kumpikaan
variaatioista F ja G. Tästä syystä F tai G variaation käyttö voi olla perusteltua
erikoistapauksissa ja -sovelluksissa.

6.4 Kallistuskulmavariaatioiden vertailu ja parannusehdotukset
Poltinvalmistajan alkuperäiseen kallistuskulmavariaatioon H verratessa, testatut A, B, C,
D, E, F ja G kallistuskulmavariaatiot eivät tuoneet etua prosessin yleisen käytettävyyden
osalta. Tietyillä kallistuskulmavariaatioilla saavutettiin hyötyjä tiettyjen ominaisuuksien
osalta, mutta variaatioiden yleinen toimivuus sovelluskohteissa ei välttämättä ole niin
hyvä. Esimerkiksi kallistuskulmavariaatio D sopii erinomaisesti sovelluskohteisiin, joissa
vaaditaan suurta tunkeumaa, vähäistä roiskeisuutta ja monipuolista säädettävyyttä, jos
korkeasta hitsipalosta ei ole haittaa.

Kallistuskulmavariaatiota H voitaisiin tutkimuksen perusteella kehittää kasvattamalla
toisen langan kallistuskulmaa 6°:sta 9:ään tai jopa 12°:seen. Kokeiden perusteella toisen
langan kallistuskulman kasvattaminen madaltaisi syntyvää kupua entisestään. Kuvun
madaltamisella

on

mahdollista

säästää

tarvittavaa

hitsiainetta,

joka

johtaa

hitsauskustannusten pienenemiseen. Kuitenkaan tässä tutkimuksessa ei kokeiltu ehdotettuja
kallistuskulmia, josta syystä tällaiseen kallistuskulmavariaatioon liittyen tulee tehdä
tutkimustyötä ennen sen implementointia.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä pääluvussa vertaillaan tämän tutkimuksen tuloksia aikaisemmin suoritettuihin
tutkimuksiin, jonka avulla arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Pääluvussa esitetään
seuraavaksi tutkimuksen avaintulokset sekä tulosten hyödynnettävyys käytännön
sovelluksiin.

Lopuksi

pääluvussa

esitetään

tutkimuksen

pohjalta

nousseet

jatkotutkimusehdotukset.

7.1 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin sekä tutkimuksen luotettavuus
Tandem-MAG-hitsauksessa hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutusta hitsausliitoksen
ominaisuuksiin ei ole tutkittu paljoa pienaliitoksen muodossa. Tutkimuksia on tehty myös
pienaliitokseen, mutta tällöin hitsauslankojen kallistuskulmien lisäksi lankojen välinen
etäisyys on muuttunut. Tällöin tutkimustuloksista on erittäin hankala päätellä yksittäisen
hitsauslangan kallistuskulman merkitystä hitsausliitoksen ominaisuuksiin. Kokeellisen
osuuden tuloksia on mahdollista verrata kuitenkin päällehitsauksena suoritettuihin
hitsaustutkimuksiin.

Ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulman muutoksella ei tässä tutkimuksessa havaittu
merkittävää ja luotettavaa muutosta hitsin ominaisuuksiin. Ensimmäisen langan
kallistuskulman kasvaessa tunkeuman havaittiin kasvavan mentäessä 0°:sta 6°:seen.
Kuitenkin

todennäköisesti

hitsausvirran

pienentämisen

johdosta

kallistuskulmaa

suurennettaessa 12°:seen syntynyt tunkeuma pieneni. Mittausvirheitä on voinut myös
syntyä hitsauspolttimen pienien paikoitusvirheiden takia. Goecke:n et al. (2001, s. 24-25)
artikkelissa sekä Ueyama:n et al. (2005a, s. 7) tutkimuksessa on todettu ensimmäisen
hitsauslangan luovan hitsausliitoksen tunkeuman. Kuitenkaan ensimmäisen langan
kallistuskulman

muutoksen

vaikutuksesta

syntyvään

tunkeumaan

tai

muihin

ominaisuuksiin liittyen ei ole tehty tutkimusta, josta syystä luotettavaa vertailua
aikaisempiin tutkimuksiin ei voi tehdä.

Toisen hitsauslangan kallistuskulman on todettu vaikuttavan syntyvään tunkeumaan,
suurimpaan hitsausnopeuteen, palon muotoon sekä korkeuteen. Tässä tutkimuksessa
hitsauskokeissa havaittiin muodostuvan hitsipalon madaltumista, kun toisen hitsauslangan
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kallistuskulmaa

kasvatettiin.

Kokeiden

perusteella

näyttää,

että

toisen

langan

kallistuskulman kasvaessa hitsauslankojen välisestä aallosta muodostuu suurempi
suuremman patoutumisen johdosta. Ueyama et al. (2005b, s. 5) ja Ohnawa et al. (2003, s.
8) ovat päätyneet vastaavanlaisiin tuloksiin hitsauskokeissaan päällehitsauksena. Ueyama:n
et al. (2005b, s. 5) ja Ohnawa:n et al. (2003, s. 8) tutkimuksissa on havaittu toisen langan
kallistuskulmien kasvattamisen heikentävän myös hitsausliitokseen muodostunutta
tunkeumaa.

Kuitenkaan

tässä

tutkimuksessa

ei

havaittu

toisen

hitsauslangan

kallistuskulmalla olevan suoraa yhteyttä syntyneen tunkeuman suuruuteen. Kuten myös
ensimmäisessä hitsauslangassa tunkeumaan johtaneita mittausvirheitä on voinut syntyä
paikoitusvirheiden takia. Tästä syystä tunkeuman vertailua kallistuskulmavariaatioiden
välillä ei voi suorittaa luotettavasti.

7.2 Avaintulokset
Tämän työn perusteelta voidaan todeta hitsauslankojen väliin muodostuvan hitsisula-aallon
vaikuttavan huomattavasti hitsin ominaisuuksiin. Valokaarissa tapahtuneiden häiriöiden
määrän havaittiin kasvavan aallon sijaitessa lähellä jompaakumpaa hitsauslankaa. Häiriöt
valokaarissa aiheuttivat roiskeiden määrän kasvun sekä johtivat epäsäännöllisten aallon
purkautumisien kautta epätasaisen hitsipalon muodostumiseen. Hitsaustapahtuman vakaus
parani huomattavasti, kun hitsisula-aalto säädettiin hitsauslankojen väliin keskelle.

Hitsauslankojen kallistuskulmien muutoksilla havaittiin olevan vaikutuksia hitsausliitoksen
ominaisuuksiin. Toisen hitsauslangan kallistuskulmilla havaittiin olevan vaikutus syntyvän
hitsipalon korkeuteen. Kallistuskulman kasvattaminen madaltaa syntyvän hitsikuvun
korkeutta. Ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulman kasvattamisen havaittiin lisäävän
hitsausliitoksen tunkeumaa. Molempien lankojen kallistuskulmien muutokset vaikuttivat
huomattavasti yleiseen prosessin hallittavuuteen sekä hitsisulan käyttäytymiseen.

7.3 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys
Aallon hallinnalla ja paikoituksella hitsauslankojen välissä todettiin olevan merkittävä
vaikutus prosessin vakauteen, hitsipalon muotoon sekä roiskeisuuteen. Hitsauslankojen
kallistuskulmien muuttamisella havaittiin olevan huomattava merkitys lankojen välisen
aallon muodostumiseen ja sitä kautta prosessin hallintaan.
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Hitsauslankojen kallistuskulmien vaikutusta hitsausliitoksen ominaisuuksiin voidaan
hyödyntää teollisuudessa pienaliitoksena tehdyissä sovelluksissa. Tämän työn tuloksien
avulla

hitsausprosessin

ominaisuuksia

voidaan

muokata

haluttuun

suuntaan

hitsauslankojen kallistuskulmia muuttamalla. Myös hitsauspoltinvalmistajat voivat
hyödyntää tutkimuksen tietoa ja kehittää hitsauspolttimiensa ominaisuuksia haluttuun
suuntaan.

7.4 Jatkotutkimukset
Tässä tutkimuksessa ei saavutettu varmaa tutkimustietoa ensimmäisen hitsauslangan
kallistuskulman

vaikutuksesta

hitsausliitoksen

ominaisuuksiin.

Tästä

syystä

jatkotutkimuksena tälle tutkimukselle voisi tutkia ensimmäisen langan kallistuskulman
vaikutusta hitsausliitoksen ominaisuuksiin.

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kallistuskulmien muutoksen vaikutusta suurimpaan
mahdolliseen hitsausnopeuteen. Hitsausnopeuden kasvattamisen avulla teollisuuden
hitsaussovelluksista pystyttäisiin tekemään entistä kannattavampia ja tuottavuutta saataisiin
lisättyä.

Teoriassa

hitsausnopeutta

pystytään

kasvattamaan

huomattavasti,

jos

hitsauslankojen väliin muodostuva aalto saadaan pysymään vakaana. Jatkotutkimuksena
voitaisiin tutkia hitsauslankojen kallistuskulmien muutoksen vaikutusta suurimpaan
mahdolliseen hitsausnopeuteen pienaliitoksessa.

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu maadoituksen paikoituksen vaikutusta magneettiseen
puhallukseen. Valokaarien havaittiin taipuvan hieman, kun maadoitukset olivat sijoitettu
molemmille sivuille hitsattaessa. Jatkotutkimuksena voidaan määrittää hitsattavuuden ja
hitsausliitoksen ominaisuuksien kannalta suositeltava maadoituksen paikoitus, jotta
pystytään

välttymään

magneettiselta

puhallukselta

sekä

valokaarien

haitalliselta

taipumiselta.

Teoriaosuudessa nousi esille muiden kaarityyppien käyttö tandem-MAG-hitsauksessa
pulssihitsauksen rinnalla tai sijasta. Jatkotutkimuksena tälle työlle voidaan tutkia
kaarityyppien eri kombinaatioiden vaikutuksesta hitsausliitoksen ominaisuuksiin tandemMAG-hitsauksessa.
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8 YHTEENVETO

Tämä tutkimus on tehty jatkotutkimuksena Binbin Yan:in tekemälle diplomityölle
”Influence of wire configurations of welding S355 structural steel with tandem GMAW”.
Työn kokeelliseen osuuteen liittyvä hitsaustutkimus suoritettiin Lappeenrannan teknillisen
yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa.

Teoriaosuudessa keskityttiin tandem-MAG-hitsauksen periaatteen esittämiseen sekä
kartoittamaan parametrien vaikutus hitsauksen ominaisuuksiin sekä hitsattavuuteen.
Kokeellisessa

osuudessa

tutkittiin

tandem-MAG-hitsauksessa

hitsauslankojen

kallistuskulmien vaikutusta syntyvän hitsausliitoksen ominaisuuksiin sekä hitsausprosessin
vakauteen. Hitsauskokeet suoritettiin kahdeksalla eri hitsauslankojen kallistuskulmien
variaatiolla

pienaliitokseen

jalkoasennossa.

Saatuja

tuloksia

verrattiin

hitsauspoltinvalmistajan käyttämiin kallistuskulmiin. Hitsauskokeiden vertailut ja työn
johtopäätökset esitettiin makrohiekuvien sekä hitsausprosessien aikana tapahtuneen
tarkkailun pohjalta.

Johtopäätöksissä

havaittiin

hitsauslankojen

kallistuskulmien

muutoksella

olevan

huomattavia vaikutuksia hitsipalon muotoon sekä muihin hitsin ominaisuuksiin.
Ensimmäisen hitsauslangan kallistuskulman muutoksella havaittiin olevan vaikutusta
hitsausliitokseen syntyvään tunkeumaan. Toisen hitsauslangan kallistuskulman muutoksen
havaittiin vaikuttavan suuresti hitsipalon korkeuteen ja hitsausprosessin vakauteen sekä
roiskeisuuteen. Hitsauskokeiden aikana havaittiin hitsisulan hallinnan olevan erittäin
tärkeässä asemassa hitsauksen onnistumisen kannalta. Yleisellä tasolla tutkituilla eri
kallistuskulmavariaatioilla ei saavutettu etua verrattuna hitsauspoltinvalmistajan käyttämiin
kallistuskulmiin. Kuitenkin eri kallistuskulmavariaatioilla on mahdollista saavuttaa
parempi hitsauslopputulos erikoisempiin sovelluskohteisiin.
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