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Tiivistelmä 

Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeessa pyrittiin edistämään yhteiskunnan vähä-

hiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. 

Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannus-

tehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset 

vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitettiin teknisesti ja taloudellisesti tehok-

kaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Tehokkaat rakenteet hank-

keen lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia ja hank-

keen tukirankana oli vankka erikoisteräs-osaaminen sekä teräs- ja suunnitteluosaami-

nen uusien materiaalien hyödyntämisessä ja rakenteiden keventämisessä. 

Laserhitsausta hyödyntäen ultralujista teräksistä voidaan valmistaa entistä keveäm-

piä ja kestävämpiä rakenteita. Menetelmän etuna on pieni, tarkkaan kohdistettu läm-

möntuonti sekä hitsausnopeus. Hankkeessa kehitettiin teknisesti ja taloudellisesti te-

hokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Ultralujille koemateriaa-

leille löydettiin entistä kustannustehokkaammat ja kestävyyden kannalta paremmat la-

serhitsauksen liitostavat. Laserhitsiliitosten, vähentyneen materiaalin tarpeen ja lujem-

man rakenteen avulla ympäristövaikutukset pienenevät tuotteen koko elinkaaren ai-

kana. Lopputuloksena hankkeessa valmistettiin teknisesti erinomaisia ja kustannuste-

hokkaita rakenteita. 

Ultralujista teräksistä valmistettujen kennorakenteiden lujuusominaisuuksia tutkit-

tiin erilaisten kokeiden avulla. Hankkeen tuloksena saatiin myös huomattavan paljon 

uutta tietoa ultralujien terästen laserhitsausliitoksista. Hankkeessa tehtiin merkittävä 

määrä laserhitsattujen limiliitosten ominaisuuksien tutkimiseen liittyviä kokeita. Hitsi-

liitoksia tutkittiin pääasiassa veto- ja väsytyskokeilla sekä liitosten mikrorakenne tut-

kimuksilla. Hankkeessa tehdyn kirjallisuustutkimuksen mukaan hankkeessa tutkitun 

AR600 ultralujan kulutusteräksen laserhitsausliitoksista ei löytynyt lainkaan aikaisem-

min tutkittua tietoa, joten hankkeessa tehtyä tutkimusta voidaan pitää merkittävänä 

avauksena kyseisen materiaalin tutkimuksessa. 

 

Raportti perustuu Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeessa tehtyyn tutkimukseen. 

Tässä raportissa keskitytään pääasiassa laserhitsausliitosten koetulosten esittelyyn. 

TeRa-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hanke ja sen on myöntänyt Poh-

jois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kuntarahoittajina ovat toimineet Nivala-Haapajärven 

seutukunta NIHAK r.y., Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan kaupunki. Hankkeen 

yksityisrahoittajina ovat olleet Wärtsilä Finland Oy, SSAB Europe Oy, HT Laser Oy, 

Randax Oy, Konestar Oy ja Miilux Oy. 
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Abstract 

The Efficient Structures (TeRa) project promoted society's low-carbon require-

ments through the material, energy and emission efficiency of structures. Developing 

the design methods and manufacture of the structures will lead to more cost-effective 

products, enabling competitive manufacturing costs with a low carbon footprint. Meth-

ods for designing were developed in the project and manufacturing technically and 

economically efficient structures. The Efficient Structures project was based on Oulu 

Region's smart specialization strategy. The project was also supported by special steel 

expertise as well as steel and design expertise in utilizing new materials and lightening 

structures. 

Based on the research carried out in the project, it became clear that by utilizing 

laser welding and ultra-high-strength steels even lighter and more durable structures 

can be manufactured. The advantage of the laser welding is the small heat input and 

the high welding speed. For ultra-high-strength steel test materials, more cost-effective 

and robust laser welded joints were developed. Laser welded joints, reduced need of 

material and a stronger structure reduce the environmental impact throughout the 

product's life cycle. As a result, technically excellent and cost-effective structures were 

produced in the project.  

New types of structures were developed in the project. Benefits of different sand-

wich structures were demonstrated in the project. The strength properties of sandwich 

structures made of ultra-high-strength steels were studied by various experiments. The 

project carried out a significant number of experiments related to the study of the prop-

erties of laser welded lap joints. Laser welded joints were mainly studied by tensile and 

fatigue tests and by microstructure studies of joints. According to a literature review 

made in the project, no previously published papers were found on the laser welded 

joints of AR600 ultra-high-strength abrasion resistant steel studied in the project, so 

the research conducted in the project can be considered a significant opening in the 

study of that material. The project produced a significant number of peer-reviewed 

publications, demonstrating the internationally significant quality of the research car-

ried out in the project. 

 

This report is based on research conducted in the Efficient Structures (TeRa) project. 

The report presents only some of the results of the project and this report focuses 

mainly on the test results of laser welded joints. The TeRa project is a European Re-

gional Development Fund (ERDF) project and has been funded by the Council of Oulu 

Region. The Nivala-Haapajärvi region, NIHAK r.y., Nivalan Teollisuuskylä Oy and 

the city of Nivala have acted as municipal funders for the project. The private funders 

of the project have been Wärtsilä Finland Oy, SSAB Europe Oy, HT Laser Oy, Randax 

Oy, Konestar Oy and Miilux Oy. 

 

Keywords: laser welding, lap joint, fatigue strength, ultra-high-strength steel, abrasion 

resistant steel 
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1 Johdanto  

Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeen tavoitteena oli edistää muutosta vähähiilisem-

pään yhteiskuntaan, rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Hank-

keen tavoitteena oli kasvattaa hankkeen kohteena olleen alueen yritysten kykyä suun-

nitella ja valmistaa entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä raken-

teita aina tekniikan huippua edustaviin superkeveisiin ultralujiin teräsrakenteisiin asti. 

Tavoitteena oli myös lisätä alueen alihankintayritysten mahdollisuuksia suunnitella ja 

valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa yritysten kil-

pailukykyä ja avaa uusia markkinoita. Tavoitteena oli myös nostaa alueen metallin TKI 

keskittymän suunnittelu ja valmistusosaaminen seuraavalle tasolle. Käytännössä tämä 

tarkoittaa kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia materiaalitehokkaita ja 

vähäisemmän hiilijalanjäljen jättäviä rakenteita. 

Hankkeessa tutkittiin, miten rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä ke-

hittämällä voidaan valmistaa entistä huomattavasti resurssitehokkaampia ultralujia ra-

kenteita. Rakenteiden materiaalitehokkuutta kehitettiin tutkimalla ultrakeveiden ult-

ralujien teräsrakenteiden valmistusmenetelmiä ja erikoisterästen hyödyntämistä raken-

teiden keventämisessä. Hankkeessa tutkittiin, miten rakenteen lujuus- ja värähtely omi-

naisuuksia kehittämällä voidaan parantaa rakenteiden ominaisuuksia sekä pidentää nii-

den elinkaarta. Erilaisten rakenteiden valmistuksen kustannustehokkuutta kehitettiin ja 

myös rakenteiden valmistuskustannukset selvitettiin. Kehitetyistä rakenteista valmis-

tettiin demonstraatioita ja rakenne-esimerkkejä.  

Hankkeen tuloksena rakenteiden valmistamisesta tuli resurssitehokkaampaa, kehi-

tettyjen suunnittelu- ja valmistusmenetelmien ansiosta. Uusien tehokkaampien raken-

teiden käyttöönotto tuo vähennystä hiilitaseeseen, rakenteiden materiaali-, energia- ja 

päästötehokkuuden vuoksi. Erilaisten metallirakenteiden valmistamisesta tulee kustan-

nustehokkaampaa johtuen hankkeen aikana kehitetyistä uusista, tehokkaammista ja ta-

loudellisemmista valmistusmenetelmistä. Erityisesti lähialueilla toimivia metallintyös-

töyrityksiä rohkaistiin käyttämään suunnittelutietoa ja työmenetelmiä uusien rakentei-

den tai tuotteiden valmistamiseen. Hanke lisäsi alihankintayritysten mahdollisuuksia 

suunnitella ja valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa 

yritysten kilpailukykyä ja avaa uusia markkinoita yrityksille. 

Tehokkaat rakenteet hankkeen tuloksena on saatu huomattava määrä tutkimustietoa 

ultralujien terästen laserhitsausliitoksista. Hankkeessa tehdyn tutkimustiedon avulla 

yritykset voivat suunnitella ja valmistaa laserhitsattuja tuotteita tai rakenteita ultralu-

jista teräksistä. Hankkeessa on myös kehitetty laserhitsattuja ultrakeveitä kennoraken-

teita, joita yritykset voivat ottaa tuotantoon tai kehittää hankkeessa ideoituja rakenteita 

edelleen paremmiksi. Kehitetyillä rakenteilla yritykset voivat saada kilpailuetua, kun 

yhteiskunta on siirtymässä entistä vähähiilisempiin rakenteisiin. 
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2 Laserhitsattujen liitosten tutkimukset 

2.1 Kokeiden tavoitteet 

Hankkeessa oli tavoitteena tutkia laserhitsattujen limiliitosten ominaisuuksia. Kokeissa 

selvitettiin tutkittavien pääasiassa 3 mm paksuisten koemateriaalien limiliitosten lujuus 

leikkausvoimakokeiden avulla sekä liitosten väsymiskestävyys. Myös laserhitsien 

mikrorakenne sekä kovuusprofiilit oli tarkoitus tutkia. Kokeellisesti tutkittiin myös, 

miten liitettävien levyjen välinen ilmarako vaikuttaa limiliitoshitsin lujuusominaisuuk-

siin.  

Tavoitteena oli myös tutkia ohuen 0,3 mm paksun muokkauslujitetun ruostumatto-

man jousiteräksen EN 1.4310 (AISI 301) limiliitoshitsien ominaisuuksia. Yksi tutki-

muksen aiheista oli selvittää vaikuttaako limiliitoshitsin muoto (esim. ympyräpäinen, 

sinikäyrä) liitoksen lujuuteen.  

2.2 Koemateriaalit ja tutkimusmenetelmät 

Koemateriaalit ovat S355 MC rakenneteräs, kulutusteräkset AR400 ja AR600, EN 

1.4310 ruostumaton jousiteräs sekä Docol HR 1000 CP ja Docol 1500 M ultralujat 

rakenneteräkset. Kokeissa käytettiin koelevyjä, joiden koko oli 50 x 150 mm ja ne hit-

sattiin niin, että levyjen limitys oli 50 mm (kuva 3). Yhdellä hitsillä hitsatuissa koesau-

voissa hitsi on 50 mm limityksen keskellä eli 25 mm päässä koelevyn päästä. Useam-

malla hitsillä hitsatuissa koesauvoissa hitsien välimatka on ollut 10 mm ja hitsit on 

tehty symmetrisesti limityksen keskikohtaan nähden. Jos hitsejä oli enemmän kuin 4 

kpl, niin levyjen limitystä kasvatettiin 10 mm per lisätty hitsi. 

Koelevyistä poistettiin kevyesti hiomalla oksidikerros hitsattavien koesauvojen vä-

liseltä liitospinnoilta, mutta ei pinnalta johon lasersäde kohdistettiin (hitsauksessa ylä-

pinta). Koelevyt leikattiin poikittain valssaussuuntaan nähden. 

 

Taulukko 1. Mitatut koemateriaalien ominaisuudet. 

Materiaali Materiaalin paksuus Myötölujuus Rp 0,2 % Murtolujuus Rm Murtovenymä Ag Kovuus  

 mm MPa MPa % (HV0,2) 

AR400 2 1233 1353 4,4 430 

AR600 3 1774 2164 2,7 646 

S355MC 2 431 498 26 195 

S355MC 3 406 481 18,7 155 

EN 1.4310 2H 0,3 1526 1644 5,0 511 

EN 1.4310 2H 2 1280 1550 14,8 502 

EN 1.4310 2H 3 914 1307 21,5 416 

Docol HR 1000 CP 3 918 1030 4,1 341 

Docol 1500 M 2 1475 1596 3,2 521 

 

Taulukko 2. Koemateriaalien kemiallisia koostumuksia. 

Materiaali C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu 

EN 1.4310 2H 3mm  0.106 0.85 1.21 0.030 0.001 16.76 6.51 0.32 0.060 0.340 

AR600 3mm 0.326 0.31 0.49 0.009 0.001 0.81 2.01 0.48 0.003 0.014 

S355MC 3 mm <0.100 <0.03 <1.40 <0.020 <0.008      
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2.3 Koesauvat ja koejärjestely 

Veto- ja väsytyskokeet on tehty kuvan 1a mukaisella koejärjestelyllä, jossa käytetään 

ns. epäsymmetristä koesauvaa. Hyvin pieni osa veto- ja väsytyskokeista on tehty kuvan 

1b mukaisesti symmetrisellä koesauvalla ja näiden kokeiden tulosten käsittelyn yhtey-

dessä koejärjestely on erikseen mainittu. 

 

 

 

Kuva 1. (a) Epäsymmetrisen koesauvan koejärjestely (b) Symmetrisen koesauvan koe-
järjestely. 

 

 

Kuva 2. Vetokoe symmetrisellä koesauvalla Instron 8802 vetokoneella. 
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Kuva 3. Symmetrisen koelevyn mitat (kuvassa esimerkkinä 3 mm paksuinen koemate-
riaali). 

 

Kuva 4. Epäsymmetrisen koesauvan mitat (kuvassa esimerkkinä 3 mm paksuinen koe-
materiaali). 
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2.4 Laserhitsauslaitteisto ja muut kokeissa käytetyt tutkimuslaitteet 

Hitsauslaitteistona käytettiin Trumpf HLD 4002 diodipumpattua Yb:YAG kiekkola-

seria. Laserlaitteen sädeparametritulo (BPP) on 8 mm*mrad. Säde kulkee halkaisijal-

taan 200 µm valokuitua pitkin laserhitsaus optiikkaan, mitä liikutetaan Motoman ni-

velrobotilla. Laserlaitteen suurin teho kappaleen pinnalla on 4 kW. Kokeissa käytettiin 

polttoväliltään 300 mm optiikkaa, jolloin polttopisteen halkaisija oli 0,3 mm.  

Väsytyskokeet tehtiin Instron 8802 veto-, puristus-, väsytyskoneella. Suurten syk-

limäärien (high-cycle-alueen) väsytyskokeet tehtiin Zwick Viprophore 100 pulsaatto-

riväsytyskokeella. Väsytyskokeissa käytettiin jännityssuhdetta R=0.  

Vetokokeet/leikkausvoimakokeet tehtiin Instron 8802 veto-, puristus-, väsytysko-

neella standardin ASTM E8/8M mukaisesti. Leikkausvoimakokeiden tuloksia on tar-

kasteltu raportin kuvaajissa koesauvan jännityksen mukaan. Koesauvan jännitys mää-

räytyy kuormitusvoiman ja koelevyn poikkipinta-alan mukaan. 

Laserhitsien ja perusmateriaalin kovuusmittaukset tehtiin Shimdazu mikrokovuus 

testilaitteistolla, jolla näytteistä mitattiin Vickers-kovuus 200 g painolla. Laserhitseistä 

tehdyt hieet tutkittiin Keyence VHX200 järjestelmämikroskoopilla, lasermikroskoo-

pilla sekä elektronimikroskoopilla. 

2.5 Kokeissa käytetyt laserhitsausparametrit ja hitsien tiedot 

Hitsauksessa vaihdeltiin laserin tehoa ja hitsausnopeutta hitsausenergiantuonnin muut-

tamiseksi. Vakioteholla hitsattaessa hitsin tunkeuma ja leveys kasvavat hitsausnopeu-

den laskiessa ja vastaavasti pienenevät hitsausnopeuden kasvaessa. Hitsattaville mate-

riaaleille löytyy yleensä runsaasti hitsausparametri kombinaatioita, joilla saavutetaan 

hyvä laserhitsi. Oikeiden hitsausparametrien löytäminen vaatii aina hitsauslaitteisto ja 

materiaali kohtaiset käytännön kokeet. Tässä raportissa hitsit on nimetty hitsausener-

giantuonnin mukaisesti. Esim. 160 J/mm tai 320 J/mm. 

Kokeissa käytetyt laserhitsausparametrit on esitelty taulukossa 3. Taulukossa 4 on 

esitetty laserhitsien leveydet eri hitsausparametreilla. Hitsien leveys on tutkittu teh-

dyistä hieistä. Hitsien leveys on laskettu keskiarvona mitatuista hitsien leveyksistä.  

 

Taulukko 3. Laserhitsausparametrit. 

Hitsausteho Hitsausnopeus Fokus Lasersäteen halkaisija levyn pinnassa Hitsausenergiantuonti 

kW  m/min mm mm J/mm 

0,8 18 -1 0,3 6,67 

2 6 -1 0,3 8 

3 4,5 -1 0,3 40 

4 4 -1 0,3 60 

3 1,8 -1 0,3 100 

4 1,5 -1 0,3 160 

4 0,75 -1 0,3 320 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Taulukko 4. Laserhitsien mitatut leveydet levyjen liitoskohdassa eri koemateriaaleilla. 

Koemateriaali Materiaalin paksuus 
Hitsausenergia Hitsin leveys liitoskohdassa 

  (mm) (J/mm) (mm) 

EN 1.4310 0,3 6,67 0,47 

EN 1.4310 0,3 8 0,46 

AR400 2 40 0,48 

EN 1.4310 2 40 0,40 

EN 1.4310 2 100 0,82 

S355MC 3 60 0,37 

S355MC 3 160 0,91 

S355MC 3 320 1,34 

AR600 3 60 0,55 

AR600 3 160 0,97 

AR600 3 320 1,74 

Docol HR 1000 CP 3 60 0,53 

Docol HR 1000 CP 3 160 0,93 

Docol HR 1000 CP 3 320 1,61 

Docol 1500 M 2 40 0,37 

Docol 1500 M 2 100 0,90 
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3 Laserhitsattujen limiliitosten tutkimukset 3 mm koemateriaa-
leilla 

3.1 Laserhitsien poikkileikkaukset 

Kuvissa 5a, 6a ja 7a on esitetty AR600, S355MC ja Docol 1000 CP teräksillä 60 J/mm 

hitsien poikkileikkaukset. Hitsin energiantuonti on tarkoituksella valittu niin, että hitsi 

ei ole läpäissyt molempia liitettäviä levyjä. Tällaista hitsiä voidaan käyttää esim. koh-

teissa, joissa hitsi ei kosmeettisista syistä saa näkyä rakenteen ulkopinnalla. 

Kuvissa 5b, 6b ja 7b nähdään AR600, S355MC ja Docol 1000 CP teräksillä 160 

J/mm hitsausenergiantuonnin laserhitsin poikkileikkaukset. Hitsi on läpäissyt liitettä-

vät levyt kokonaan ja hitsin muoto on hyvä AR600 ja S355 teräksillä. Docol hitsi 160 

J/mm hitsin kupu on vajonnut selvästi ja hitsin muoto ei ole niin hyvä. 

Kuvissa 5c, 6c ja 7c on esitetty AR600, S355MC ja Docol 1000 CP teräksillä 320 

J/mm hitsausenergian-tuonnin laserhitsin poikkileikkaukset. AR600 320 J/mm hitsin 

kuvun reunat ovat suhteellisen terävät ja hieman vajonneet. S355MC hitsillä 320 J/mm 

kupu on huomattavasti jouheampi. 

 

Kuva 5. (a) AR600 60 J/mm; (b) AR600 160 J/mm ja (c) AR600 320 J/mm.     
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Kuva 6. (a) S355MC 60 J/mm; (b) S355MC 160 J/mm ja (c) S355MC 320 J/mm. 

 

 

Kuva 7. (a) Docol 1000CP 60 J/mm; (b) Docol 1000CP 160 J/mm ja (c) Docol 1000CP 
320 J/mm. 
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3.2 Laserhitsien mikrorakenteet 

3.2.1 AR600 laserhitsien mikrorakenteet 

AR600 kulutusteräksen perusmateriaalin mikrorakenne on martensiittinen ja perusma-

teriaalin kovuus on noin 646 HV. AR600 laserhitsien sula-alueella on martensiittia ja 

päästömartensiittia, kuten kuvista 8 (a ja b) voidaan nähdä. Hitsausenergiantuonnin 

kasvaessa raekoko kasvaa asteittain. Tämä voidaan todeta kovuusmittaustuloksista, 

joista nähdään, että pienimmän hitsausenergiantuonnin 60 J/mm hitsin kovuus sula-

alueella on suurin, joka johtuu pienimmästä raekoosta. Hitsien HAZ:ssa on nähtävissä 

ferriittiä kuten kuvista 8 (c ja d) voidaan todeta. Jäähtymisnopeus HAZ:ssa on ollut 

hitaampaa, joten HAZ:ssa on tapahtunut faasimuutos. HAZ:ssa voidaan nähdä ferriittiä 

ja päässyttä martensiittia kaikilla tutkituilla hitsausenergiantuonneilla. Ferriitti 

HAZ.ssa selittää myös HAZ pehmenneen vyöhykkeen kovuutta. 160 J/mm hitsin 

HAZ:ssa ferriittiä oli 7 % ja 320 J/mm hitsin HAZ:ssa 18 %.  

 

 

Kuva 8. Lasermikroskoopilla tutkitut mikrorakenteet AR600 laserhitseistä eri hit-
sausenergiantuonneilla: sula-alue (a) 60 J/mm ja (b) 320 J/mm; HAZ (c) 160 J/mm ja (d) 
320 J/mm 

3.2.2 S355MC laserhitsien mikrorakenne 

Kuvassa 9 on nähtävillä S355MC 160 J/mm hitsin mikrorakenne. S355MC on perus-

materiaaliltaan ferriittinen hienorakenteinen rakenneteräs. Sula-alueella on martensiit-
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tinen mikrorakenne, mikä on nähtävillä kuvasta 9. Tämä näkyy myös sula-alueen ko-

vuudessa verrattuna perusmateriaalin kovuuteen (kuva 14). Muutosvyöhykkeellä 

HAZ:ssa ei ole tapahtunut huomattavaa rakeenkasvua, johtuen nopeasta lämpösyklistä 

(alle 5 s t8/5). 

 

 

Kuva 9. S355MC 160 J/mm hitsin mikrorakenne. 

3.2.3 Docol HR 1000 CP laserhitsien mikrorakenteet 

Docol HR 1000 CP on autoteollisuuteen tarkoitettu kylmämuovattava monifaasinen 

hiiliteräslaatu, jonka hiilipitoisuus on 0.2 p-%. Materiaalin mikrorakenne on pääosin 

bainiittis-ferriittinen, mutta sisältää myös pieniä määriä jäännösausteniittia sekä mar-

tensiittia. Kuvassa 10 esitetään teräslaadun perusaineen mikrorakenne, josta nähdään 

rakenteen sisältävän hienorakeista ferriittiä ja bainiittia. 

Materiaalille eri hitsausenergialla suoritettujen hitsauskokeiden sula-alueen mikro-

rakennetta on esitetty kuvissa 11–13. 60 J/mm hitsausenergialla hitsatun materiaalin 

sula-alueen mikrorakenne (kuva 11) koostuu lähinnä hienosta dendriittimäinestä rae-

rakenteesta. Faasiosuuksiltaan sula-alue näyttää pääosin suuren jäähtymisnopeuden 

vuoksi bainiitiselta, jonka seassa on hieman martensiittia. Hitsausenergian kasvaessa 

dendriittimäinen raerakenne karkenee selvästi pienen energiantuonnin hitsiin verrat-

tuna. Kuvan 12 mukaisesti 160 J/mm energiantuonnilla hitsisula-alueen jähmettymis-

rakenteessa on huomattavasti enemmän säletyyppistä rakennetta, joka on joko marten-

siittia tai bainiittia. 

Energiantuontia kasvatettaessa edelleen rakenne muuttuu enemmän kohti tasa-ak-

siaalista raerakennetta hitaamman jäähtymisen vuoksi. Hitsisauman viipyessä pitem-

män aikaa rekristallisaatioalueella rakeet ydintyvät ja kasvavat tasa-aksiaalisesti. Ko-

vuusdatan ja kuvan 13 mukaisesti rakenne on todennäköisesti edelleen pääosin bainiit-

tis-martensiittinen, jonka seassa on hieman ferriittiä. Todennäköisesti rakenteet sisäl-

tävät edelleen hieman jäännösausteniittia, mutta tätä ei määritetty näissä tutkimuksissa. 
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Kuva 10. Docol HR 1000 CP perusmateriaalin mikrorakenne. Vasemmassa kuvassa 
BC-map ja oikeassa kuvassa IPF. 

 

 

Kuva 11. Docol HR 1000 CP hitsin 60 J/mm mikrorakenne sula-alueelta. Vasemmassa 
kuvassa BC-map ja oikeassa kuvassa IPF. 

 

 

Kuva 12. Docol HR 1000 CP hitsin 160 J/mm mikrorakenne sula-alueelta. Vasemmassa 
kuvassa BC-map ja oikeassa kuvassa IPF. 

 



 

26 

 

Kuva 13. Docol HR 1000 CP hitsin 320 J/mm mikrorakenne sula-alueelta. Vasemmassa 
kuvassa BC-map ja oikeassa kuvassa IPF. 

3.3 Laserhitsien kovuusprofiilit 

3.3.1 S355MC 3 mm koemateriaalin laserhitsien kovuusprofiilit 

S355MC rakenneteräksen laserhitsien kovuusprofiilit 3 mm levynpaksuudella on esi-

tetty kuvassa 14. Perusmateriaalin kovuus S355MC koemateriaalilla oli noin 155 HV. 

Hitsausenergiantuonnilla 60 J/mm hitsin maksimikovuus sula-alueella on noin 320 HV 

ja muutosvyöhyke ulottuu noin 0,8 mm etäisyydelle hitsin keskikohdasta. Hitsin mak-

simikovuus on yli kaksi kertaa suurempi kuin perusaineen kovuus 155 HV.  

Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm hitsin maksimikovuus sula-alueella on noin 

235 HV ja muutosvyöhyke ulottuu noin 1,7 mm etäisyydelle hitsin keskikohdasta. Hit-

sin maksimikovuus on huomattavasti suurempi kuin perusaineen kovuus 155 HV.  

 

Hitsausenergiantuonnilla 320 J/mm hitsin maksimikovuus oli noin 210 HV eli noin 

35 % suurempi kuin perusaineella (kuva 14). Muutosvyöhykkeen leveyden määrittä-

minen oli kovuusprofiilin perusteella hankalaa ja arviolta muutosvyöhyke ulottuu noin 

3 mm etäisyydelle hitsin keskikohdasta. 

Kovuusmittausten mukaan S355MC laserhitsien (sula-alueen) kovuudet ovat huo-

mattavasti perusaineen kovuutta suuremmat ja HAZ:ssa ei ole pehmennyttä aluetta. 
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Kuva 14. S355MC 3 mm koemateriaalin laserhitsien kovuusprofiilit 

3.3.2 AR600 3 mm koemateriaalin laserhitsien kovuusprofiilit 

Hitsausenergiantuonnilla 60 J/mm laserhitsin maksimikovuus oli noin 705 HV ja muu-

tosvyöhyke ulottuu noin 1,8 mm etäisyydelle hitsin keskikohdasta (kuva 15). Verrat-

tuna perusaineen kovuuteen 646 HV hitsin 60 J/mm maksimikovuus oli noin 60 HV 

suurempi. 60 J/mm hitsin HAZ:ssa on pehmennyt vyöhyke, jonka minimikovuus on 

noin 400 HV. 60 J/mm hitsillä uudelleen karjenneen ja pehmenneen vyöhykkeen raja 

on erittäin pieni.  

Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm laserhitsin sula-alueen maksimikovuus on noin 

615 HV ja muutosvyöhyke ulottuu noin 4 mm etäisyydelle hitsin keskipisteestä. Ver-

rattuna perusaineen kovuuteen hitsin maksimikovuus oli hieman pienempi. 160 J/mm 

hitsausenergiatuonnin laserhitsin HAZ:ssa on pehmennyt vyöhyke, jonka minimiko-

vuus on noin 390 HV.  

Hitsausenergiantuonnilla 320 J/mm sula-alueen kovuus oli noin 580 HV, eli noin 

10 % pienempi kuin perusmateriaalin kovuus. HAZ:n minimikovuus oli noin 390 HV.  

AR600 laserhitsien HAZ:ssa oli pehmennyt vyöhyke, jonka alueella kovuus oli 

huomattavasti perusaineen kovuutta pienempi. AR600 hitsin 60 J/mm kovuusprofii-

lista voidaan nähdä, että raja uudelleen karjenneen ja päässeen pehmenneen vyöhyk-

keen välillä on erittäin pieni noin 0,1 mm ja kovuus laskee pehmenneelle vyöhykkeelle 

noin 300 HV:ta. 160 J/mm ja 320 J/mm hitseillä kovuuden ero hitsin ja pehmenneen 

vyöhykkeen välillä on noin 200 HV.  
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Kuva 15. AR600 3 mm koemateriaalien laserhitsien kovuusprofiilit 

3.3.3 Docol HR 1000 CP 3 mm koemateriaalin laserhitsien kovuusprofiilit 

Docol HR 1000 CP perusmateriaalin kovuus oli noin 341 HV. Hitsausenergiantuon-

nilla 60 J/mm hitsin sula-alueen keskimääräinen kovuus oli noin 412 HV, mikä on noin 

21 % suurempi kuin perusmateriaalin kovuus (kuva 16). Sula-alueen reunoilla karen-

neella alueella kovuus oli noin 430 HV.  

Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm sula-alueen keskimääräinen kovuus oli noin 

380 HV eli noin 10 % suurempi kuin perusmateriaalin kovuus. Karenneella alueella 

kovuus oli noin 405 HV.  

Suurimmalla 320 J/mm hitsausenergiantuonnilla sula-alueen kovuus oli noin 366 

HV eli noin 7 % suurempi kuin perusmateriaalin kovuus. Karenneen alueen kovuus oli 

noin 384 HV. 

 

 

Kuva 16. Docol 1000CP 3 mm koemateriaalien laserhitsien kovuusprofiilit. 

 



 

29 

3.4 Limiliitos laserhitsien leikkausvoimakokeet 3 mm koemateriaaleilla 

3.4.1 S355MC 3 mm poikittain laserhitsattujen limiliitosten leikkausvoimakokeet 

Leikkausvoimakokeiden perusteella 60 J/mm hitsausenergiantuonnin laserhitsien mää-

rää kasvattamalla limiliitoksen lujuus kasvoi kuvan 17 mukaisesti. S355MC perusma-

teriaalin myötölujuus oli noin 406 MPa ja viidellä 60 J/mm hitsillä saavutettiin lähes 

perusmateriaalin myötölujuutta vastaava liitos. Hitsien määrän kasvattaminen on kui-

tenkin ongelmallista, koska hitsattavat kappaleet taipuvat huomattavasti, koska hitsit 

eivät läpäise liitettäviä levyjä kokonaan (kuva 5a). Muodonmuutosten vuoksi käytän-

nön hitsauksissa ei ole syytä käyttää yli kahta hitsiä. Hitsien leikkausvoimakokeiden 

tulokset tarkemmin taulukossa 5. 

 

 

Kuva 17. S355MC 60 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeiden tulokset. 

 

Kolmella 160 J/mm laserhitsillä saavutettiin perusaineen myötölujuutta vastaava liitos. 

Kuvasta 18 voidaan nähdä, että kolmella 160 J/mm hitsillä koesauva on alkanut myö-

tämään ennen kuin liitos on leikkautunut. Perusaineen myötölujuus S355MC koema-

teriaalilla oli 406 MPa. Yhden 160 J/mm hitsin leikkauslujuus oli noin 155 MPa. Hit-

sien leikkausvoimakokeiden tulokset tarkemmin taulukossa 5. 

 

 

Kuva 18. S355MC 160 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeiden tulokset. 
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320 J/mm hitsausenergiantuonnilla perusaineen myötölujuutta vastaava liitos saavutet-

tiin kolmella hitsillä. Kuvasta 19 voidaan kuitenkin nähdä, että jo kahdella hitsillä on 

saavutettu lähes perusaineen lujuutta vastaava liitos. Yhden 320 J/mm hitsin leikkaus-

lujuus oli noin 195 MPa. Hitsien leikkausvoimakokeiden tulokset tarkemmin taulu-

kossa 5. 

 

 

Kuva 19. S355MC 320 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeen tulokset 

 

Taulukko 5. S355MC leikkausvoimakokeiden tulokset, joissa leikkauslujuus on kes-
kiarvo tuloksista. 

Koemateriaali Hitsien määrä Hitsausenergiantuonti 
Leikkauslujuus koelevyn jänni-

tyksen mukaan 
Keskihajonta 

    J/mm MPa  MPa 

S355MC 1 60 97 3,22 

S355MC 2 60 219 14,1 

S355MC 3 60 252 93,1 

S355MC 4 60 373 5,5 

S355MC 5 60 405 3,6 

S355MC 1 160 155 1,9 

S355MC 2 160 305 12,3 

S355MC 3 160 423 4,5 

S355MC 1 320 195 8,0 

S355MC 2 320 387 1,1 

S355MC 3 320 438 5,5 

 

3.4.2 AR600 3 mm poikittain laserhitsattujen limiliitosten leikkausvoimakokeet 

AR600 koemateriaalilla yksittäisen 60 J/mm laserhitsin leikkauslujuus oli noin kaksi 

kertaa suurempi kuin S355MC koemateriaalilla (vrt. kuva 20 ja 17). AR600 60 J/mm 

hitsin leikkauslujuus oli noin 180 MPa ja vastaavasti S355MC teräksellä 97 MPa. Huo-

mion arvoista oli, että hitsien määrän kasvattaminen kahdesta hitsistä ei juuri nosta 

liitoksen leikkauslujuutta, kuten taulukosta 6 ja kuvasta 20 voidaan nähdä. Hitsien leik-

kausvoimakokeiden tulokset tarkemmin taulukossa 6. 
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Kuva 20. AR600 60 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeen tulokset. 

 

Kuvassa 21 on esitetty AR600 160 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeiden tulokset. 

AR600 160 J/mm hitsin lujuus oli noin 370 MPa, mikä on noin kaksi kertaa suurempi 

verrattuna S355MC hitsin lujuuteen 155 MPa. Tulosten perusteella jo neljällä 160 

J/mm laserhitsillä saavutettiin maksimaalisen luja liitos 160 J/mm hitsausenergian-

tuonnilla. Viides 160 J/mm hitsi ei enää parantanut limiliitoksen lujuutta. Tuloksissa 

täytyy huomioida se, että neljällä hitsillä koelevyjen limitys oli 50 mm, mutta viidellä 

hitsillä limitys piti kasvattaa 60 mm:iin. Hitsien leikkausvoimakokeiden tulokset tar-

kemmin taulukossa 6.  

 

 

Kuva 21. AR600 160 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeiden tulokset. 

 

320 J/mm hitsausenergiantuonnilla saavutettiin kuudella hitsillä liitoksen lujuus, joka 

oli noin 1200 MPa (kuva 22). Kuuden hitsin pinta-ala on noin 522 mm2, kun levyn 

poikkipinta-ala on 150 mm2, joten hitsien määrä (pinta-ala) on suuri laserhitsauslii-

tokseksi. Liitoksen lujuus yhdellä 320 J/mm hitsillä oli noin 525 MPa, mikä on noin 

2,7 kertaa suurempi kuin S355MC yhden 320 J/mm hitsin lujuus 195 MPa. Hitsien 

leikkausvoimakokeiden tulokset tarkemmin taulukossa 6. 
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Kuva 22. AR600 320 J/mm laserhitsien leikkausvoimakokeen tulokset. 

 

Taulukko 6. AR600 leikkausvoimakokeiden tulokset, joissa leikkauslujuus on kes-
kiarvo tuloksista. 

Koemateriaali 
Hitsien 
määrä 

Hitsausenergiantuonti 
Leikkauslujuus koele-
vyn jännityksen mu-

kaan 
Keskihajonta 

    J/mm MPa MPa 

AR600 1 60 182 24,5 

AR600 2 60 383 47,1 

AR600 3 60 394 61,2 

AR600 5 60 409 13,0 

AR600 1 160 369 3,7 

AR600 2 160 645 55,0 

AR600 3 160 889 27,6 

AR600 4 160 1099 61,5 

AR600 5 160 1166 97,0 

AR600 1 320 524 20,7 

AR600 2 320 669 23,3 

AR600 3 320 901 14,0 

AR600 4 320 1001 28,2 

AR600 5 320 1190 26,9 

AR600 6 320 1210 29,1 

 

3.4.3 AR600 3 mm pitkittäin laserhitsattujen limiliitosten leikkausvoimakokeet 

Kokeissa tutkittiin pitkittäin koesauvaan tehtyjen limiliitoshitsien ominaisuuksia leik-

kausvoimakokeilla. Liitokset hitsattiin poikkeuksellisesti kuvan 23 mukaisesti.  

 

Tuloksista selvisi (taulukko 7), että pitkittäisten 60 J/mm hitsien määrän kasvattami-

nen paransi liitoksen leikkauslujuutta jokaisella lisätyllä hitsillä. Aiemmissa kokeissa 

poikittaisilla 60 J/mm hitseillä liitoksen leikkauslujuus ei käytännössä kasvanut kah-

den hitsin jälkeen (kuva 20) Tämän eroavaisuuden syyksi pohdittiin sitä, että poikit-

taisilla hitseillä suurin jännitys tulee reunimmaisille hitseille, joiden pinta-ala on suh-

teellisen pieni 60 J/mm hitseillä. Pitkittäisillä 60 J/mm hitseillä jännitys jakautuu pa-

remmin kaikille hitseille. 
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Kokeissa saavutettiin 160 J/mm hitsausenergiantuonnilla ja viidellä hitsillä noin 1140 

MPa:n liitoslujuus. Viiden 160 J/mm hitsin liitoslujuus oli hieman pienempi kuin vii-

dellä poikittaisilla hitseillä saavutettu noin 1166 MPa:n lujuus. 

 

320 J/mm hitsausenergiantuonnilla ja viidellä pitkittäisellä hitsillä saavutettiin 1188 

MPa:n liitoslujuus. Vertailuna 320 J/mm ja viidellä poikittaisella hitsillä liitoslujuus 

oli 1190 MPa, eli sama kuin pitkittäisillä hitseillä. 

 

Yhteenvetona pitkittäisten ja poikittaisten limihitsiliitosten eroista voidaan todeta, 

että suurimmat erot ovat nähtävillä 60 J/mm hitsausenergiantuonnilla (kuva 24 a ja 

b). Ongelmana pitkittäisten limiliitoshitsien hitsaamisessa on hitsin aloitus ja lopetus 

kohdat, joita ei voida tehdä sauvan ulkopuolelle kuten poikittaisilla hitseillä. Näistä 

kohdista tulee aina epähomogeenisuutta liitokseen. Jatkotutkimuksena olisi mielen-

kiintoista tehdä väsytyskokeita pitkittäisille hitsiliitoksille. 

 

 

Kuva 23. Pitkittäiset limiliitosten kokeissa käytetty koesauva. 

 

Taulukko 7. AR600 pitkittäisten hitsien leikkausvoimakokeiden tulokset. 

Hitsin suunta Energiantuonti Hitsien määrä Leikkauslujuus Siirtymä 

   J/mm   MPa mm 

pitkittäin 60 1 176 0.32 

pitkittäin 60 2 274 0.43 

pitkittäin 60 3 346 0.51 

pitkittäin 60 4 445 0.60 

pitkittäin 60 5 598 0.84 

pitkittäin 160 1 324 0.53 

pitkittäin 160 2 611 0.94 

pitkittäin 160 3 829 1.35 

pitkittäin 160 4 1060 1.75 

pitkittäin 160 5 1136 1.99 

pitkittäin 320 1 471 0.78 

pitkittäin 320 2 746 1.16 

pitkittäin 320 3 979 1.57 

pitkittäin 320 4 1185 1.91 

pitkittäin 320 5 1188 1.61 
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Kuva 24. Vasemmassa kuvassa pitkittäisten limiliitoshitsien leikkauslujuudet eri hit-
sien määrillä ja oikealla kuvassa poikittaisten limiliitoshitsien leikkauslujuudet eri hit-
sien määrällä. 

 

3.4.4 Docol 1000 CP 3 mm poikittain laserhitsattujen limiliitosten leikkausvoimakokeet 

Docol 1000 CP limiliitos laserhitsin leikkauslujuus hitsausenergiantuonnilla 60 J/mm 

oli noin 105 MPa (kuva 25). Verrattuna S355MC 60 J/mm liitoksen lujuuteen (97 

MPa), Docol liitoksen lujuus oli hieman suurempi. Kuitenkin verrattuna AR600 60 

J/mm liitoksen lujuuteen (182 MPa), AR600 liitoksen lujuus oli noin 73 % suurempi 

kuin Docol liitoksen. Kuvasta 25 nähdään, että liitoksen lujuus ei kasva enää neljännen 

hitsin jälkeen, minkä vuoksi liitoksessa ei kannata käyttää neljää useampaa hitsiä. 

 

 

Kuva 25. Docol 1000 CP 60 J/mm hitsien leikkauslujuus 

 

Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm yksittäisen limiliitoksen leikkauslujuus oli noin 

245 MPa Docol koemateriaalilla (kuva 26). Verrattuna S355MC teräksen liitoslujuu-

teen 160 J/mm hitsillä liitos oli noin 58 % lujempi. Verrattuna AR600 liitokseen Docol 

liitos oli 33 % heikompi. Docol koemateriaalilla perusmateriaalin myötölujuutta vas-

taava liitos saavutettiin neljällä 160 J/mm hitsillä. 
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Kuva 26. Docol 1000 CP 160 J/mm hitsien leikkauslujuudet. 

 

Docol 1000 CP limiliitoksen leikkauslujuus hitsausenergiantuonnilla 320 J/mm oli 

noin 338 MPa (kuva 27). Verrattuna S355MC liitokseen Docol liitos oli noin 73 % 

lujempi. Verrattuna AR600 liitokseen Docol oli noin 35 % heikompi. Perusmateriaalin 

myötölujuutta vastaava liitos saavutettiin jo kolmella 320 J/mm hitsillä.  

 

 

Kuva 27. Docol 1000 CP 320 J/mm hitsien leikkauslujuudet. 
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Taulukko 8. Docol 1000 CP leikkausvoimakokeiden tulokset, joissa leikkauslujuus on 
keskiarvo tuloksista. 

Koemateriaali 
Hitsien 
määrä 

Hitsausenergiantuonti 
Leikkauslujuus koele-
vyn jännityksen mu-

kaan 
Keskihajonta 

    J/mm MPa MPa 

Docol 1000 CP 1 60 105 0,9 

Docol 1000 CP 2 60 219 3,9 

Docol 1000 CP 3 60 322 3,4 

Docol 1000 CP 4 60 394 8,4 

Docol 1000 CP 5 60 414 15,0 

Docol 1000 CP 6 60 404 5,0 

Docol 1000 CP 1 160 245 1,5 

Docol 1000 CP 2 160 512 8,8 

Docol 1000 CP 3 160 721 5,0 

Docol 1000 CP 4 160 959 7,6 

Docol 1000 CP 5 160 964 16,5 

Docol 1000 CP 6 160 1009 30,9 

Docol 1000 CP 1 320 338 0,9 

Docol 1000 CP 2 320 766 4,0 

Docol 1000 CP 3 320 1013 4,6 

Docol 1000 CP 4 320 1096 14,8 

Docol 1000 CP 5 320 1035 30,8 

 

3.5 Laserhitsien murtopinnat leikkausvoimakokeen jälkeen 

3.5.1 AR600 limiliitos laserhitsien murtopinnat 

Laserhitsien murtopinnat AR600 limiliitoksista tutkittiin mikroskoopilla makrotasolla. 

Tutkimus tehtiin yhdellä hitsillä hitsatuille limiliitoksille. Kuvista 28-30 voidaan 

nähdä, että kaikki AR600 hitsit ovat leikkautuneet hauraasti riippumatta hitsausener-

giatuonnista. Kuvista nähdään myös runsaasti pieniä ”huokosia” hitsin sula-alueen reu-

nalla. Kaikilla tutkituilla hitsausenergiantuonneilla AR600 koemateriaalilla hitseissä 

esiintyi huokosia ja erityisen merkittäviä ne olivat pienimmällä 60 J/mm hitsausener-

giantuonnilla (kuva 28), koska hitsin pinta-ala oli suhteessa pieni huokosten kokoon 

nähden. 

 

 

Kuva 28. AR600 60 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksilla. 
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Kuva 29. AR600 160 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksella. 

 

 

Kuva 30. AR600 320 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksella. 

 

Leikkausvoimakokeissa AR600 hitsit 60 J/mm hitsausenergiantuonnilla murtuivat aina 

hitsin sula-alueen poikki levyn pinnan suuntaisesti. Kuvasta 31 voidaan nähdä, että 160 

J/mm hitsit murtuivat neljään hitsiin saakka hitsin sula-alueen poikki levyn pinnan 

suuntaisesti, mutta viidellä hitsillä murtuminen tapahtui HAZ:sta. 320 J/mm hitseillä 

jo kahdella hitsillä hitsatuissa koesauvoissa murtuminen tapahtui HAZ:sta, kuten ku-

vasta 32 nähdään. 

 

 

 

Kuva 31. AR600 160 J/mm hitsien murtumistavat leikkausvoimakokeissa. Neljään hit-
siin saakka murtuminen tapahtui sula-alueen poikki. Viidellä ja sitä useammalla hitsillä 
murtuminen tapahtui HAZ:sta. 
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Kuva 32. AR600 320 J/mm hitsien murtumiskohdat leikkausvoimakokeessa. Kahdella 
ja sitä useammalla hitsillä murtuminen tapahtui HAZ:sta. 

3.5.2 S355 limiliitos laserhitsien murtopinnat 

S355MC teräksen hitsien murtopinnoista nähdään, että 60 J/mm hitsausenergiantuon-

nilla hitsin murtopinta osoittaa hitsin leikkautuneen suhteellisen hauraasti (kuva 33), 

johtuen hitsin sula-alueen suuresta kovuudesta suhteessa perusmateriaalin kovuuteen 

(kuva 14). Hitsausenergiantuonneilla 160 ja 320 J/mm hitsi on leikkautunut sitkeästi ja 

siinä on tapahtunut plastista deformaatiota, kuten kuvasta 34 nähdään. 

 

 

 

Kuva 33. S355MC 60 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksilla. 
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Kuva 34. Kuvassa vasemmalla S355MC 160 J/mm hitsin murtopinta ja oikealla   
S355MC 320 J/mm hitsin murtopinta. 

3.5.3 Docol 1000 CP limiliitos laserhitsien murtopinnat 

Docol 1000 CP koemateriaalilla laserhitsien murtuminen tapahtui sitkeästi hitsausener-

giantuonneilla 160 ja 320 J/mm, kuten kuvista 35 ja 36 nähdään. Docol laserhitsi on 

perusmateriaalia kovempi, kuten kuvassa 16 oli esitetty. 

 

 

 

Kuva 35. Docol 1000 CP 160 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksilla. 

 

 

Kuva 36. Docol 1000 CP 320 J/mm hitsin murtopinta eri suurennoksilla. 
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Kuvasta 37 voidaan nähdä, että leikkausvoimakokeissa kaikki Docol HR 1000 CP hit-

sit hitsausenergiantuonnilla 60 J/mm leikkautuivat sula-alueen poikki. 60 J/mm hitsin 

leveys on hyvin pieni, joten liitosten lujuus jäi selvästi alle perusmateriaalin myötöra-

jan, kuten aiemmin raportissa esitetyissä leikkausvoimakokeiden tuloksista kävi ilmi. 

 

 

Kuva 37. Docol HR 1000 CP liitosten murtumiskohdat 60 J/mm hitsausenergiantuon-
nilla eri hitsien määrällä. 

 

Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm Docol HR 1000 CP liitokset leikkautuivat sula-

alueelta neljällä hitsillä tehtyyn liitokseen saakka (kuva 38). Kuvasta 38 voidaan 

nähdä, että viidellä ja kuudella hitsillä perusmateriaali on myötänyt ja vaurio on syn-

tynyt perusmateriaalista.  

 

 

 

Kuva 38. Docol 1000 CP liitosten murtumiskohdat 160 J/mm hitsausenergiantuonnilla 
eri hitsien määrällä. 
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Kuvan 39 perusteella hitsausenergiantuonnilla 320 J/mm liitos on leikkautunut hitsin 

sula-alueen poikki yhdellä ja kahdella hitsillä. Kun hitsien määrä on ollut kolme tai 

suurempi, niin vaurio on syntynyt perusmateriaalin myötämisen seurauksena. 

 

 

Kuva 39. Docol HR 1000 CP liitosten murtumiskohdat 320 J/mm hitsausenergiantuon-
nilla eri hitsien määrällä. 

 

3.6 Ilmaraon vaikutus laserhitsattujen limiliitosten leikkauslujuuteen 

Tutkittiin kokeellisesti vaikuttaako laserhitsaamalla liitettävien levyjen välinen ilma-

rako liitoksen leikkauslujuuteen. Kokeissa käytettiin 3 mm paksuisia koemateriaaleja 

ja ilmarako liitettävien levyjen välille tehtiin ns. ”shimmilevyillä”, jotka asetettiin hit-

sattavan kohdan molemmille puolille. Koemateriaalit olivat S355MC ja AR600. 

 

S355MC koemateriaalilla ja 60 J/mm hitsausenergiantuonnin laserhitsillä huomattiin, 

että ilmarako paransi liitoksen leikkauslujuutta (kuva 40). 0,2 mm ilmarako kasvatti 

liitoksen leikkauslujuutta noin 40 MPa eli noin 40 %. Vastaavasti 0,3 mm ilmarako 

kasvatti liitoksen leikkauslujuutta 90 MPa eli noin 90 % verrattuna liitokseen, missä ei 

ollut ilmarakoa. Kun ilmarako kasvoi 0,4 mm suureiseksi, niin hitsissä oli jo silmä-

määräisesti huomattavissa hitsausvirheitä. Kuitenkin 0,4 mm ilmaraolla liitoksen leik-

kauslujuus oli 75 MPa suurempi kuin ilman ilmarakoa hitsatulla liitoksella.  
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Kuva 40. S355MC ilmaraon vaikutus 60 J/mm hitsien leikkauslujuuteen. 

 

Myös AR600 koemateriaalin limiliitoksen leikkauslujuus parantui 0,2 mm ja 0,3 mm 

ilmaraolla (kuva 41). 0,2 mm ilmaraolla 60 J/mm hitsin leikkauslujuus parantui noin 

80 MPa ja 0,3 mm ilmaraolla noin 150 MPa verrattuna liitokseen, jossa ei ollut ilma-

rakoa. 

 

 

Kuva 41. AR600 ilmaraon vaikutus 60 J/mm hitsien leikkauslujuuteen. 

 

S355MC koemateriaalilla 160 J/mm laserhitseillä ilmaraolla 0,2 mm hitsin visuaalinen 

laatu heikkeni huomattavasti ja hitsi ”tippui” kuvan 46 mukaisesti. Kuitenkin 0,2 ilma-

raolla tehdyn hitsin leikkauslujuus oli suurempi kuin ilman ilmarakoa hitsatun, kuten 

kuvasta 42 voidaan nähdä. Myös 0,3 mm ilmarako kasvatti liitoksen leikkauslujuutta. 
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Kuva 42. S355MC 160 J/mm laserhitsit. Ilmaraon vaikutus limiliitoksen leikkauslujuu-
teen. 

 

S355MC koemateriaalilla 320 J/mm hitsausenergiantuonnilla ilmarakoa voitiin kasvat-

taa jopa 0,6 mm ja hitsi liitti vielä levyt toisiinsa. Tosin jo 0,5 mm ilmaraolla hitsin 

kupu vajoaa. Leikkauslujuudeltaan 0,6 mm ilmaraon liitos oli selvästi paras (kuva 43). 

Kokeiden perusteella ei voida kuitenkaan suositella suurempaa ilmarakoa kuin 0,3 käy-

tettävän limiliitoksessa, koska hitsin ulkonäkö ei ole enää visuaalisesti hyvä. 

 

 

 

Kuva 43. S355MC 320 J/mm laserhitsit. Ilmaraon vaikutus limiliitoksen leikkauslujuu-
teen. 

 

AR600 koemateriaalilla hitsillä 160 J/mm tutkittiin ilmaraon vaikutusta 0,2 mm ilma-

raolla, jolla saatiin aikaan laadultaan hyvä hitsi. 0,2 mm ilmarako kasvatti liitoksen 

leikkauslujuutta noin 100 MPa verrattuna liitokseen, jossa ei ollut ilmarakoa (kuva 44). 

0,3 mm ilmaraolla liitoksen leikkauslujuus ei kasvanut merkittävästi, mutta syy voi 

olla rajattu määrä koesauvoja (5 kpl), jolloin hajonnan merkitys tuloksiin voi olla suuri. 

0,4 mm ilmaraoilla liitoksen leikkauslujuus kasvoi 547 MPa suuruiseksi. Tulokset tar-

kemmin taulukossa 10. 
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Kuva 44. AR600 160 J/mm laserhitsit. Ilmaraon vaikutus limiliitoksen leikkauslujuu-
teen. 

 

AR600 320 J/mm hitsien leikkauslujuutta tutkittiin ilmaraoilla 0,2–0,6 mm. Ilmaraon 

kasvaessa liitoksen lujuus kasvoi 0,3 mm ilmarakoon saakka (taulukko 10). Liitoksen 

lujuus ei kasvanut 0,4 suuremmilla ilmaroilla. Taulukosta 10 voidaan nähdä, miten 

paljon hajontaa tulosten välillä oli ilmaraoilla tehdyillä hitseillä.  

 

 

 

Kuva 45. AR600 320 J/mm laserhitsit. Ilmaraon vaikutus limiliitoksen leikkauslujuu-
teen. 
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Taulukko 9. Ilmaraon vaikutus S355MC liitosten leikkauslujuuteen. 

Koemateriaali Ilmarako Hitsausenergiantuonti 
Leikkauslujuus koelevyn jän-

nityksen mukaan 
Keskihajonta 

  mm J/mm MPa MPa  

S355MC 0 60 97.38 3.22 

S355MC 0.2 60 140.35 5.04 

S355MC 0.3 60 193.08 8.02 

S355MC 0.4 60 175.86 30.08 

S355MC 0 160 154.81 1.85 

S355MC 0.2 160 182.30 5.17 

S355MC 0.3 160 189.17 4.31 

S355MC 0 320 195.47 8.02 

S355MC 0.2 320 214.36 0.81 

S355MC 0.3 320 224.36 3.29 

S355MC 0.4 320 229.46 10.24 

S355MC 0.5 320 227.01 0.64 

S355MC 0.6 320 273.67 6.22 

 

Taulukko 10. Ilmaraon vaikutus AR600 liitosten lujuuteen 

Koemateriaali Ilmarako Hitsausenergiantuonti 
Leikkauslujuus koelevyn jännityk-

sen mukaan 
Keskihajonta 

  mm J/mm MPa  MPa 

AR600 0 60 182.02 24.57 

AR600 0.2 60 215.49 2.93 

AR600 0.3 60 332.49 22.46 

AR600 0.4 60 107.13 29.63 

AR600 0 160 369.18 3.67 

AR600 0.2 160 483.58 4.29 

AR600 0.3 160 484.93 15.48 

AR600 0.4 160 547.14 32.59 

AR600 0 320 524.76 20.69 

AR600 0.2 320 654.08 13.98 

AR600 0.3 320 616.17 45.86 

AR600 0.4 320 563.90 23.17 

AR600 0.5 320 579.84 10.49 

AR600 0.6 320 597.85 50.46 

 

Taulukko 11. AR600 ilmaraon vaikutus hitsin leveyteen. 

Koemateriaali Hitsausenergia Ilmarako Hitsin leveys 

  J/mm mm mm 

AR600 60 0 0.55 

AR600 60 0.2 0.62 

AR600 60 0.3 1.05 

AR600 60 0.4 1.3 

AR600 160 0 0.97 

AR600 160 0.2 1.23 

AR600 160 0.3 1.09 

AR600 160 0.4 1.30 

AR600 160 0.5 1.67 

AR600 320 0 1.74 

AR600 320 0.2 1.46 

AR600 320 0.3 1.79 

AR600 320 0.4 1.76 

AR600 320 0.5 1.68 

AR600 320 0.6 2.62 

AR600 320 0.7 2.49 
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Taulukko 12. S355MC ilmaraon vaikutus hitsin leveyteen. 

Koemateriaali Hitsausenergia Ilmarako Hitsin leveys 

  J/mm mm mm 

S355MC 60 0 0.37 

S355MC 60 0.2 0.58 

S355MC 60 0.3 0.56 

S355MC 60 0.4 1.03 

S355MC 160 0 0.91 

S355MC 160 0.2 0.97 

S355MC 160 0.3 0.98 

S355MC 160 0.4 0.97 

S355MC 160 0.5 1.37 

S355MC 320 0 1.34 

S355MC 320 0.2 1.63 

S355MC 320 0.3 1.84 

S355MC 320 0.4 1.47 

S355MC 320 0.5 1.64 

S355MC 320 0.6 1.94 

 

    

 

Kuva 46. Kuvassa vasemmalla S355MC 160 J/mm hitsi 0,2 mm ilmarako ja oikealla 
S355MC 60 J/mm hitsi 0,2 mm ilmarako. 
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Kuva 47. S355MC 60 J/mm hitsi 0,2 mm ilmarako. Hitsin leveys kuvassa noin 0,82 mm 
verrattuna 0,45 mm hitsin leveyteen, jossa ei ollut ilmarakoa hitsauksen aikana. 

 

 

Kuva 48. AR600 320 J/mm 0,7 mm ilmarako. Hitsin kupu on vajonnut selvästi. 

 

3.6.1 Ilmaraon vaikutus laserhitsattujen limiliitosten väsymiskestävyyteen 

Liitettävien levyjen välisen ilmaraon vaikutusta liitoksen väsymiskestävyyteen tutkit-

tiin tekemällä liitoksille väsytyskokeita. Kuvasta 49 nähdään, että AR600 koemateri-

aalilla 160 J/mm hitsausenergiantuonnilla 0,2 ja 0,3 mm ilmaraolla liitosten väsymis-

kestävyys oli hieman parempi jännitysamplitudin ollessa 100 MPa verrattuna ilman 

rakoa hitsattuun liitokseen. 0,3 mm ilmaraolla liitosten väsymiskestävyys oli hieman 

huonompi kuin 0,2 mm ilmaraolla tehtyjen liitosten. Kokeissa käytetyillä 40 ja 50 MPa 

jännitysamplitudeilla hajonta oli suurta ja tulokset liitosten välillä ovat niin lähellä toi-

siaan, että mitään johtopäätöksiä ei voida tehdä. Leikkausvoimakokeiden perusteella 

voitiin olettaa, että ilmaraolla hitsatut liitokset ovat low-cycle alueella suhteellisen hy-
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viä verrattuna ilman rakoa hitsattuihin liitoksiin verrattuna. High-cycle alueen väsytys-

kokeet tehtiin vain 0,2 ilmaraolla. Tulosten perusteella 0,2 mm ilmarako ei heikennä 

liitoksen väsymiskestävyyttä 160 J/mm limiliitoksilla. 

 

 

Kuva 49. Väsytyskoetulokset AR600 160 J/mm hitsit ilmaraon vaikutus. 

 

Suuremmalla 320 J/mm hitsausenergiantuonnilla ja 0,2 mm ilmaraolla liitoksen väsy-

miskestävyys oli hieman parempi kuin ilman rakoa hitsatulla liitoksella 60 MPa ja sitä 

suuremmilla jännitysamplitudeilla, kuten kuvasta 50 voidaan nähdä. Kuitenkin kokei-

den määrä oli niin vähäinen, että tulokset ovat hajonnan sisällä. Kokeet tehtiin vain 

low-cycle-alueella. 

 

 

 

Kuva 50. AR600 320 J/mm hitsien väsymislujuudet ilmaraon vaikutus. 
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3.6.2 Yhteenveto ilmaraon vaikutuksesta limiliitosten ominaisuuksiin 

Tulosten perusteella liitoksen leikkauslujuus voi kasvaa, kun liitettävien levyjen vä-

lissä on ilmarako. Tämä johtuu hitsin ”leventymisestä” levyjen liitoskohdassa. Hitsi-

sula pääsee leviämään ilmarakoon ja hitsin leveys kasvaa. Hitsien mikrorakenteita il-

maraolla tehdyistä hitseistä ei ole vielä tutkittu. 

 

Vaikka liitoksen leikkauslujuus kasvaa voidaan hitseistä tehdyistä näytteistä nähdä, 

että ilmaraon kasvaessa hitsi voi ”vajota”, kuten kuvista 46 ja 48 voidaan nähdä. Tie-

tyillä hitsausenergiantuonneilla (160 J/mm), joilla hitsin tunkeuma on juuri ja juuri riit-

tävä läpäisemään liitettävät levyt, jopa 0,2 ilmarako oli liian suuri. Hitsin laatu voi hei-

ketä merkittävästi, koska hitsi ”vajoaa”. Käytännön laserhitsauksessa laserhitsit ovat 

kokeissa käytetyn 160 J/mm laserhitsin kaltaisia, eli ne läpäisevät limiliitoksessa mo-

lemmat liitettävät levyt. Hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm hitsi juuri läpäisee mo-

lemmat liitettävät 3 mm paksuiset levyt ja tämän kaltaisten laserhitsien on todettu käy-

tännössä ”vajoavan” jos energiantuonti on ”rajoilla” läpäiseekö hitsi levyt vai ei. Mi-

tään tiettyjä suosituksia ilmaraon maksimisuuruudesta ei voida kokeiden perusteella 

antaa, vaan lisätutkimukset ovat tarpeen. 

 

3.7 Hitsin muodon vaikutus limiliitoksen ominaisuuksiin 

Tutkittiin kokeellisesti, miten hitsin muoto vaikuttaa limiliitoshitsin leikkauslujuuteen. 

Kokeissa käytettiin sinikäyrän, ympyrän, C:n; U:n ja G:n muotoisia hitsejä. Kokeiden 

perusteella näyttää, että sinikäyrän muotoiset hitsit ovat hitsin pituuteen (pinta-alaan) 

suhteutettuna leikkauslujuudeltaan parhaita (taulukko 13). Paras liitoksista oli kuiten-

kin suora poikittainen hitsi, jos koesauvan reunat oli koneistettu. Reunojen koneista-

minen poistaa aloitus ja lopetusvirheet hitsistä. Ongelmaksi kaikilla ”muoto” laserhit-

seillä tulee aloitus ja lopetuskohdat, joissa syntyy helposti hitsausvirheitä. 

 

Taulukko 13. Erimuotoisten limiliitoshitsien leikkauslujuudet. 

Hitsausenergiantuonti Hitsin muoto Hitsin pituus 
Liitoksen leikkauslu-

juus 
Lujuus/hitsin pituus 

J/mm   mm MPa MPa/mm 

160 sinikäyrä A5 53 410 7.74 

160 sinikäyrä A10 60 457 7.62 

160 ympyrä 98.6 606 6.15 

160 G-hitsi 107,7 630 5.84 

160 U-hitsi 98.1 633 6.45 

160 C-hitsi 0° 75.8 552 7.28 

160 C-hitsi 90° 75.8 488 6.44 

160 vino suora 45° 67.5 484 7.17 

160 
poikittainen suora (tehty 

levyn keskelle)  
40 269 6.73 

160 
poikittainen suora (tehty 

levyn reunojen yli ja 
reunat koneistettu 

46 369 8.02 
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Kuva 51. Vasemmalla G-hitsi ja oikealla sinikäyrän muotoinen hitsi, missä käyrän amp-
litudi on 5 mm. 

 

 

Kuva 52. Vasemmalla U-hitsi ja oikealla C-muotoinen hitsi 0°. 

 

3.8 Laserhitsattujen limiliitosten väsytyskokeet 3 mm koemateriaaleille 

Limiliitoshitseille tehtiin väsytyskokeet niin, että väsytettiin liitoksia, joiden hitsaus-

aika (valmistusaika) on suunnilleen sama. Liitokset olivat 5 x 60 J/mm hitsejä, 2 x 160 

J/mm hitsejä ja yksittäinen 320 J/mm hitsi. Useamman hitsin liitosten hitsausenergian-

tuonneilla tehdään myös vertailu kokeet yksittäisillä hitseillä muutamalla jännitysamp-

litudilla. 

 

Kuvassa 53 nähdään väsytyskoetulokset koesauvoilla, jotka ovat hitsattu viidellä 60 

J/mm hitsillä. Väsymisraja viidellä 60 J/mm hitsillä AR600 liitoksella on noin 10 MPa. 
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AR600 koemateriaalilla 60 J/mm hitsien väsymismurtuma eteni pitkin hitsiä kaikilla 

jännitysamplitudeilla.  

 

 

Kuva 53. AR600 viiden 60 J/mm hitsin väsytyskokeiden tulokset. 

 

Kuvan 54 perusteella väsymisraja kahdella 160 J/mm hitsillä AR600 liitoksille on noin 

12,5 MPa ja Docol 1000 CP liitoksille noin 20 MPa. AR600 koemateriaalilla 160 J/mm 

hitseillä väsymismurtuma eteni pitkin hitsiä kaikilla jännitysamplitudeilla. Docol 1000 

CP limiliitoksilla väsymismurtuma eteni myös pitkin hitsiä kaikilla jännitysamplitu-

deilla. 

 

 

Kuva 54. AR600 ja Docol 1000 CP kahden 160 J/mm hitsin väsytyskokeiden tulokset. 

 

AR600 koemateriaalin limiliitoksille hitsausenergiantuonnilla 160 J/mm tehtiin väsy-

tyskokeet 1 ja 2 hitsin liitoksille. Kuvan 55 tuloksista voidaan päätellä, että low-cycle 
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alueella kahden hitsin liitos on ollut väsymiskestävyydeltään parempi, mutta high-cy-

cle alueella liitosten välillä ei ole enää eroa. Kahden hitsin liitoksella on parempi staat-

tinen lujuus, mikä selittää sen parempaa väsymiskestävyyttä low-cycle alueella.  

 

 

Kuva 55. AR600 160 J/mm yhden ja kahden hitsin väsytyskoetulosten tulokset. 

 

Jännitysamplitudeilla 30–60 MPa Docol 1000 CP liitos oli väsymiskestävyydeltään 

parempi kuin AR600 liitos. Väsymisraja yhden 320 J/mm hitsin AR600 liitoksella on 

noin 15 MPa ja Docol 1000 CP liitoksilla noin 20 MPa. AR600 koemateriaalilla 320 

J/mm hitseillä väsymismurtuma eteni pitkin hitsiä kaikilla jännitysamplitudeilla. Docol 

320 J/mm väsymismurtuma eteni hitsiä pitkin jännitysamplitudeilla, jotka olivat yli 60 

MPa ja väsymismurtuma eteni hitsin poikki alle 60 MPa jännitysamplitudeilla. 

 

 

 

Kuva 56. AR600 ja Docol 1000 CP 320 J/mm hitsin väsytyskokeiden tulokset. 
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3.8.1 Väsymismurtuman eteneminen AR600 koemateriaalin limiliitoksissa 

Hankkeessa tehtiin pienimuotoinen tutkimus, missä selvitettiin väsymismurtuman 

ydintymiskohta laserhitsatussa limiliitoksessa. Koemateriaalina käytettiin AR600 ku-

lutusterästä. Tutkimusten perusteella väsymismurtuma ydintyy AR600 teräksellä ja 

160 J/mm hitsausenergiantuonnilla liitettävien levyjen välisestä liitoskohdasta. Huo-

mattavaa oli, että huokoset eivät vaikuttaneet merkittävästi väsymismurtuman ydinty-

miskohtaan, kuten kuvasta 57 voidaan nähdä. Väsymismurtuma etenee särönkasvu vai-

heessa noin 45° kulmassa sula-aluetta pitkin hitsin keskilinjalle, mistä se etenee hitsin 

keskilinjaa pitkin hitsatun levyn poikkisuunnassa. Kun hitsausenergiantuonti on pie-

nempi kuin 160 J/mm, niin väsymismurtuma etenee hitsin poikki ja suuremmalla hit-

sausenergialla pitkin hitsiä (sula-alue). Toisin kuin leikkausvoimakokeessa väsytysko-

keessa murtuma etenee sula-alueella. 

 

 

 

Kuva 57. Väsymismurtuman eteneminen AR600 limiliitoksessa 160 J/mm hitsausener-
giantuonnilla. Väsytyskoe on tehty 50 MPa väsytysamplitudilla ja jännityssuhteella 
R=0. a) Liitoksen maksimisiirtymän muutos oli 0,03 mm ja syklien määrä oli noin 19700 
pysäytyskohdassa. b) Liitoksen maksimisiirtymän muutos oli 0,06 mm ja syklien 
määrä oli noin 17500 pysäytyskohdassa. c) Liitoksen maksimisiirtymän muutos oli 
0,12 mm. 
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3.8.2 Väsymismurtuman eteneminen S355MC koemateriaalin limiliitoksissa 

Väsymismurtuman ydintymiskohtaa tutkittiin myös S355MC koemateriaalilla (kuva 

58). Tutkimus tehtiin limiliitoshitseille joiden hitsausenergiantuonti oli 320 J/mm. Vä-

sytyskoe on tehty 50 MPa väsytysamplitudilla ja jännityssuhteella R=0. Väsymismur-

tuma ydintyi jokaisessa tutkimussa tapauksessa liitettävien levyjen liitoskohdasta. Ko-

keita tehtiin niin pienelle määrälle näytteitä, että särön kasvusta ei ole enempää tietoa. 

Tehtyjen kokeiden perusteella särö etenee alkuvaiheessa noin 45 asteen kulmassa hit-

sin sula-alueen keskilinjaa kohti. Jatkotutkimuksena kokeita pitäisi tehdä lisää eri hit-

sausenergiantuonneilla. 

 

 

 

Kuva 58. Väsymismurtuman eteneminen S355MC limiliitoksessa 320 J/mm hit-
sausenergiantuonnilla. Väsytyskoe on tehty 50 MPa väsytysamplitudilla ja jännitys-
suhteella R=0. a) Liitoksen maksimisiirtymän muutos oli 0,03 mm. b) Liitoksen maksi-
misiirtymän muutos oli 0,06 mm. c) Liitoksen maksimisiirtymän muutos oli 0,12 mm. 
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3.8.3 Yhteenveto 3 mm koemateriaalien väsymiskestävyydestä 

AR600 ja Docol 1000 CP ultralujien terästen limiliitosten väsymiskestävyyteen vai-

kuttaa heikentävästi lujien terästen suurempi loviherkkyys. Laserhitsattu limiliitoshitsi 

on geometrialtaan hyvin huono ja se korostaa lovivaikutuksen merkitystä. Laserhit-

satun limiliitoshitsin geometriaan ei voida käytännössä vaikuttaa vaan se on aina 

heikko, kun ajatellaan liitoksen väsymiskestävyyttä. Limiliitoshitsissä on paljon alku-

vikoja, joista särö voi ydintyä. Lujilla teräksillä loviherkkyys tunnetusti pienentää lii-

toksen väsymiskestävyyttä. 

 

AR600 hitsien väsymiskestävyyteen voivat vaikuttaa heikentävästi myös hitseissä ha-

vaitut huokoset ja säröt. Tutkimuksessa selvisi, että erityisesti 60 J/mm hitsausenergi-

antuonnilla AR600 liitoksessa voi esiintyä säröjä ja levyjen liitoskohdassa sijaitsevia 

huokosia. Säröt voivat jossain tilanteessa ydintyä näistä hitsausvirheistä. AR600 liitok-

sista löydettyjen säröjen paikka ja geometria ovat myös epäsuotuisia liitoksen väsy-

miskestävyyttä ajatellen. Suurin osa hitsausvirheistä sijaitsee juuri limiliitoksen koh-

dassa, missä hitsattavat levyt liittyvät. Hitsausvirheet aiheuttavat myös paikallisia jän-

nityskeskittymiä kriittiselle liitosalueelle. Jäännösjännitysten vaikutusta väsymiskestä-

vyyteen ei voida käytännössä tutkia limiliitoksilla, mutta oletettavasti lujilla teräksillä  
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4 Laserhitsattujen limiliitosten tutkimukset 2 mm koemateriaa-
leilla 

Kokeita tehtiin kahdella koemateriaalilla, jotka olivat ruostumaton muokkauslujitettu 

austeniittinen EN 1.4310 (AISI 301) teräs sekä Docol 1500 M martensiittinen raken-

neteräs. Tuloksissa käytetään lisäksi vertailukohtana aiemmissa tutkimuksissa mukana 

ollutta AR400 kulutusterästä. 

4.1 Hitsien poikkileikkaukset 

EN 1.4310 koemateriaalin laserhitsien hieet ovat esitetty kuvassa 59. Hitsi 40 J/mm ei 

läpäise liitettäviä levyjä kokonaan. Hitsausenergiantuonnilla 100 J/mm hieestä voidaan 

nähdä, että hie on osunut kohdalle hitsistä, joka on selvästi hitsin läpäisysuunnasta 

muotopuoli. Hitsausenergiantuonnilla 100 J/mm hitsin tunkeuma riittää läpäisemään 

molemmat liitettävät levyt. 

 

 

Kuva 59. Vasemmalla kuvassa EN 1.4310 40 J/mm liitos ja oikealla 100 J/mm liitos. 

 

Kuvista 60 ja 61 voidaan nähdä, että hitsin muutosvyöhykkeellä perusaineen viereisellä 

vyöhykkeellä muokkausmartensiitti on päässyt, minkä takia kovuus on pienentynyt. 

Liitosalueen vieressä olevassa HAZ:ssa muokkautunut rakenne on uudelleen kiteyty-

nyt ja rakeenkasvua on tapahtunut hieman. Uudelleen kiteytyneen vyöhykkeen rae-

koko on merkittävästi pienentynyt perusaineen raekoosta. Johtuen muokkausrakenteen 

runsaista rakeen ydintymispaikoista uudelleenkiteytymisessä. 
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Kuva 60. Vasemmalla EN 1.4310 hitsin 40 J/mm HAZ mikrorakennekuva. Oikealla ku-
vassa EN 1.4310 hitsin 40 J/mm sula-alueen mikrorakenne. 

 

 

Kuva 61. EN 1.4310 hitsin 100 J/mm HAZ mikrorakennekuva. 

 

Kuvassa 62 on nähtävillä Docol 1500 M teräksen limiliitosten poikkileikkaukset hit-

sausenergiantuonneilla 40 J/m ja 100 J/mm. Hitsausenergiantuonnilla 40 J/mm hitsin 

tunkeuma oli noin 3 mm ja hitsin leveys levyjen liitoskohdassa oli noin 3,75 mm. Hit-

sausenergiantuonnilla 100 J/mm hitsin tunkeuma oli riittävä lävistämään liitettävät le-

vyt ja hitsin leveys levyjen liitoskohdassa oli noin 0,9 mm. 

 

 

Kuva 62. Vasemmalla Docol 1500 M 40 J/mm hitsin ja oikealla 100 J/mm hitsin poikki-
leikkaus. 
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4.2 Kovuusmittaukset 

Kuvassa 63 on EN 1,4310 koemateriaalin kovuusprofiilit. Hitsi on pehmentynyt noin 

250 HV kovuuteen, kuten yleensäkin muokkauslujitetun austeniittisen ruostumattoman 

teräksen hitsit. Pienemmällä hitsausenergiantuonnilla 40 J/mm HAZ on selvästi pie-

nempi kuin suuremmalla 100 J/mm hitsausenergiantuonnilla. 

 

 

Kuva 63. EN 1.4310 40 ja 100 J/mm hitsien kovuusprofiilit. 

 

Kuvassa 64 ovat AR400 kulutusteräs hitsausliitosten kovuusprofiilit. Kovuusprofii-

leista nähdään selvästi pehmentynyt vyöhyke molempien hitsien HAZ:ssa. Pienemmän 

hitsausenergiantuonnin 40 J/mm hitsin kovuus sula-alueella on noin 20 HV suurempi 

kuin suuremmalla 100 J/mm hitsausenergiantuonnilla. Suuremman hitsausenergian-

tuonnin hitsin HAZ on selvästi suurempi verrattuna pienemmän hitsausenergiantuon-

nin hitsiin. 

 

 

Kuva 64. AR400 40 ja 100 J/mm hitsien kovuusprofiilit. 

 

Kuvassa 65 esitetään Docol 1500 M rakenneteräksen hitsausliitosten kovuusprofiilit. 

Perusmateriaalin kovuus on noin 521 HV. Molemmilla hitsausenergiantuonneilla HAZ 

on nähtävissä pehmennyt vyöhyke, jonka minimi kovuus on 40 J/mm hitsille noin 310 

HV ja 100 J/mm hitsille noin 300 HV. Hitsin 100 J/mm HAZ on selvästi leveämpi kuin 

pienemmällä hitsausenergiantuonnin hitsin 40 J/mm HAZ. Sula-alueen kovuus oli noin 

490 HV 40 J/mm hitsillä ja noin 470 HV 100 J/mm hitsillä. 
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Kuva 65. Docol 1500 M hitsien 40 ja 100 J/mm kovuusprofiilit. 

 

4.3 Leikkausvoimakokeet 

EN 1.4310 koemateriaalin limiliitoshitseille tehtiin leikkausvoimakokeet. Tulokset ku-

vassa 66, joita voi verrata AR400 kulutusteräksen laserhitsien leikkauslujuuteen ku-

vassa 67. Kahdella 40 J/mm laserhitsillä ei EN 1.4310 ja AR400 limiliitosten välillä 

ole merkittävää lujuus eroa. EN 1.4310 teräksellä ja neljällä 100 J/mm hitsillä vaurio 

tapahtui hitsin muutosvyöhykkeeltä, joten suurempi hitsien määrä ei enää kasvata lii-

toksen lujuutta 100 J/mm hitsausenergiantuonnilla.  

 

Kuvasta 66 ja 67 voidaan nähdä, että kolmella ja neljällä 100 J/mm laserhitsillä AR400 

limiliitos on selvästi lujempi kuin EN 1.4310 koemateriaalilla. Tämä johtuu luultavasti 

siitä, että EN 1.4310 hitsin kovuus HAZ:ssa on merkittävästi pienempi kuin AR400 

teräksellä. 

 

Kuva 66. EN 1.4310 leikkausvoimakokeiden tulokset eri hitsausenergiantuonneilla ja 
hitsien määrällä. 
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Kuva 67. AR400 kulutusteräksen leikkausvoimakokeet eri hitsausenergiantuonneilla ja 
hitsien määrällä. 

 

Docol 1500 M koemateriaalille tehtiin limiliitoshitsien leikkausvoimakokeet. Kuvasta 

68 nähdään, että hitsausenergiantuonnilla 40 J/mm yksittäisen hitsin leikkauslujuus oli 

noin 203 MPa. Liitoksen lujuus oli kahdella 40 J/mm hitsillä noin 405 MPa, kolmella 

hitsillä noin 568 MPa ja neljällä hitsillä noin 663 MPa. Viidellä hitsillä saavutettiin 

noin 705 MPa lujuus ja kuudella noin 715 MPa lujuus. Kuten kuvasta 68 voidaan 

nähdä, niin viiden ja kuuden hitsin liitoksissa yksi hitsi on leikkautunut jo noin 660–

680 MPa jännityksellä. Kuitenkin liitoksen lujuus on ollut hieman parempi kuin neljän 

hitsin liitos. Käytännössä ei ole kuitenkaan tarpeellista hitsata koemateriaali yli neljällä 

40 J/mm hitsillä, jos halutaan maksimaalinen liitoslujuus. 

 

 

 

Kuva 68. Docol 1500 M 40 J/mm hitsien leikkausvoimakokeen tulokset. 

 

Docol 1500 M teräksellä ja yhdellä 100 J/mm hitsillä liitoksen lujuus oli keskiarvolta 

399 MPa, kuvan 69 mukaisesti. 100 J/mm Liitoksen lujuus oli kahdella hitsillä 824 

MPa, kolmella hitsillä 1151 MPa, neljällä hitsillä 1233 MPa, viidellä hitsillä noin 1240 
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MPa ja kuudella hitsillä noin 1250 MPa. Kokeiden perusteella ei ole kannattavaa hit-

sata koemateriaalia yli neljällä 100 J/mm hitsillä.  

 

 

Kuva 69. Docol 1500 M 100 J/mm hitsien leikkausvoimakokeen tulokset. 

 

4.4 Väsytyskokeet 

Tutkittiin EN 1.4310 koemateriaalilla kolmella 100 J/mm hitsillä limiliitoksen väsy-

mislujuutta epäsymmetrisellä koesauvalla (kuva 70). Tulosten perusteella EN 1.4310 

limiliitoksen väsymiskestävyys kolmella 100 J/mm laserhitsillä oli heikompi kuin 

AR400 kulutusteräksellä. EN 1.4310 teräksen perusaineen lujuus on hieman suurempi 

kuin AR400 teräksen taulukon 1 mukaisesti. Kuitenkin EN 1.4310 100 J/mm laserhitsi 

on pehmentynyt selvästi ja tämä vaikuttaa heikentävästi hitsi väsymislujuuteen.  

 

 

Kuva 70. Väsytyskokeet AR400 ja EN 1.4310 kolme 100 J/mm hitsiä. 
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5 Laserhitsattujen limiliitosten tutkimukset 0,3 mm koemateri-
aalilla 

5.1 Koejärjestely 0,3 koemateriaalin tutkimuksissa 

Kokeissa käytetty koesauva oli kuvan 71 mukainen. Koesauvan päihin oli välttämä-

töntä hitsata kiinni 0,5 mm paksuiset levyt, koska vetokoneen leuat vaativat vähintään 

1 mm paksuisen koesauvan. Taulukossa 14 on esitetty kokeissa käytetyt laserhitsaus-

parametrit. Kokeissa käytettiin myös katkonaista hitsiä kuvan 71 b mukaisesti. Katko-

nainen hitsi on tehty 6,67 J/mm hitsausenergiantuonnilla. Jokainen katkonainen hitsi 

oli 5 mm pituinen ja hitsien välissä oli 5 mm perusmateriaalia, kunnes liitos jatkui 5 

mm hitsillä, kuten kuvassa 71 b. 

 

 

 

Kuva 71. a) Jatkuvan hitsin koesauva; b) katkonaisen hitsin koesauva 

 

Taulukko 14. EN 1.4310 0,3 mm koehitsien tiedot ja hitsausparametrit. 

Hitsin tyyppi Hitsaus nopeus Teho Fokus Energian tuonti 
Hitsin pinta-ala 

  [m/min] [kW] [mm] [J/mm] 
[mm²] 

jatkuva 18 2 -1 6.67 
23.5 

jatkuva 6 0.8 -1 8 
23 

katkonainen 18 2 -1 6.67 
11.75 

 

5.2 Liitosten poikkileikkaukset 

Kuvassa 72 a ja b on nähtävissä EN 1.4310 0,3 mm koemateriaalin 6,67 J/mm ja 8 

J/mm koehitsien poikkileikkaukset. 6,67 J/mm hitsi on ”I” muotoinen, kun vastaavasti 

8 J/mm hitsi on selvästi ”V” muotoinen. Hitsien leveydet olivat lähes yhtä suuret levy-

jen liitoskohdassa (taulukko 4). Hitsin 6,67 J/mm leveys oli 0,47 mm ja hitsin 8 J/mm 

leveys oli 0,46 mm. Hitsien leveydet ovat suuremmat kuin liitettävän levyn paksuus 

(0,3 mm). 
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Kuva 72. EN 1.4310 0,3 mm koemateriaalin a) 6,67 J/mm hitsin poikkileikkaus; b) 8 
J/mm hitsin poikkileikkaus. 

5.3 Liitosten kovuusmittaukset 

EN 1.4310 0,3 mm koemateriaalin hitsien kovuudet mitattiin ja tulokset ovat nähtävillä 

kuvassa 73. Molempien koehitsien kovuusprofiilit olivat hyvin samanlaiset. Hitsi on 

selvästi pehmeämpi kuin perusaine ja hitsin kovuus on noin 250 HV. Vastaavasti pe-

rusaineen kovuus oli noin 514 HV. Hitsien HAZ:n leveys oli noin 1,2 mm. Hitsin 

HAZ:n pehmeminen on tyypillistä muokkauslujitetulle austeniittiselle ruostumatto-

malle teräkselle. 

 

 

Kuva 73. EN 1.4310 laserhitsien kovuusprofiilit. 

 

5.4 Liitosten leikkausvoimakokeet 

Leikkausvoimakokeissa selvisi, että 6,67 J/mm hitsi oli leikkauslujuudeltaan parempi 

kuin 8 J/mm hitsi, kuten kuvasta 74 nähdään. Hitsin 6,67 J/mm leikkauslujuus oli noin 

1200 MPa (17 kN), kun hitsin 8 J/mm leikkauslujuus oli noin 1100 MPa (16 kN). Mo-

lempien jatkuvien koehitsien leikkauslujuus on hyvä verrattuna perusmateriaalin myö-

tölujuuteen (1526 MPa). Tämä johtuu hitsin suuresta leveydestä verrattuna koemateri-

aalin paksuuteen. Toisaalta voimakkaasti pehmentynyt HAZ luultavasti pienentää leik-

kauslujuutta.  



 

65 

 

Katkonaisen 6,67 J/mm hitsin leikkauslujuus oli noin 600 MPa, mikä on noin puolet 

vastaavan jatkuvan hitsin 6,67 J/mm leikkauslujuudesta. Vastaavasti katkonaisen hitsin 

pituus (pinta-ala) oli noin puolet jatkuvan hitsin pituudesta. 

 

 

Kuva 74. EN 1.4310 hitsien leikkausvoimakokeen tulokset. 

 

5.5 Liitosten väsytyskokeet 

Väsytyskokeissa 6,67 J/mm ja 8 J/mm hitsien väsymiskestävyydessä ei ollut juuri eroja 

(kuva 75). Kuitenkin 6,67 J/mm hitsi oli hieman heikompi noin 50–60 MPa jännity-

samplitudeilla. Hitsien väsymisraja oli noin 40 MPa.  

 

Katkonaisen hitsin väsymiskestävyys oli huomattavasti pienempi kuin jatkuvien hit-

sien. Katkonaisella hitsillä koelevyssä on useita hitsauksen aloitus- ja lopetuskohtia, 

jotka ovat potentiaalisia särön ydintymispaikkoja. Myös jännitysten jakautuminen on 

epätasaisempi kuin jatkuvilla hitseillä, joilla jännitys jakautuu tasaisemmin hitsiin.  

 

 

Kuva 75. EN 1.4310 hitsien väsytyskoetulokset. 
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