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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän tutkintotyön tarkoituksena oli selvittää muuttuneet hitsausstandardit ja niiden 
soveltaminen käytäntöön alumiinin hitsauksessa. Standardien perusteella laadittiin 
kirjalliset hitsausohjeet, jotka toimivat hitsaajan apuna, helpottavat oikeiden 
hitsausparametrien saamista nopeasti hitsaukseen ja mahdollistavat hitsauksessa 
käytettyjen arvojen dokumentoimisen. 
 
Työssä perehdyttiin alumiinin ominaisuuksiin, hitsauslaitteistoon ja hitsausstandardeihin 
yleisellä tasolla ja erikseen alumiinin hitsauksessa. Lisäksi perehdyttiin säiliöiden 
valmistuksessa ja tarkastuksissa tarvittaviin lakeihin ja asetuksiin. 

 
Työn tuloksena on laadittu hitsaajalle yksiselitteiset ohjeet, joita käyttämällä saadaan 
laadullisesti onnistunut hitsi aikaan, ja hitsausarvot ovat nopeasti käytettävissä 
tallennettuna hitsauskoneen muistiin. Samoin voidaan työpiirustuksiin merkitä hitsattavan 
sauman muistipaikan numero, joka vastaa saumalle asetettuja laatuvaatimuksia. 
Hitsausohjeet selkeyttävät ja nopeuttavat työn kulkua kun tarvittava tieto on heti saatavilla. 

 
Työ onnistui hyvin ja työpaikalla on nyt tarkoituksen mukaiset ohjeet hitsauksen 
suorittamiseen. 
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ABSTRACT 
 

This Engineering Thesis was made to define the altered welding standards and their 
application for use in aluminium welding. Written welding procures were made on 
ground of standards, which act as a help for the welder, assisting on getting the right 
welding parameters quickly for welding, and making it possible to document the used 
values in welding. 
 
The work familiarised with the features of aluminium, the welding apparatus and the 
welding standards in a common level and separately with aluminium welding. In 
addition, one was to get acquainted with the laws and regulations that are vital in 
manufacture and quality control. 
 
The work’s result is a composition of unambiguous guidelines for the welder. By 
using these guidelines a high quality weld can be made, and welding values are 
quickly available, recorded in the memory of the welding apparatus. In the same way 
the memory location number of the welded seam, responding to the quality 
specifications set for the seam, can be marked in the technical drawings. Welding 
instructions clarify and speed up the course of work when the needed information is 
available at once. 
 
The work was successful and there are now appropriate guidelines for performing 
welding in the working place.  
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LYHENTEITÄ JA AVAINKÄSITTEITÄ 
 
 
 
pWPS  Alustava hitsausohje 
 
WPS  Hitsausohje 
 
WPQR  Hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja 
 
VAK  Vaarallisten aineiden kuljetus 
 
ADR Vaarallisten aineiden kansainvälinen tiekuljetus, 

European Agreement concerning the international carriage of 
Dangerous goods by Road  
 

TUKES  Turvatekniikan keskus 
 
ESR  Euroopan sosiaalirahasto 
 
PA  Jalkoasento 
 
PW  Pystyasento 
 
BW  Päittäishitsi 
 
FW  Pienahitsi 
 
S  Ainepaksuus 
 
NDT-menetelmä Ainetta rikkomaton tarkastus 
 
ISO Kansainvälinen standardointi organisaatio,  

International Organization for Standardization 
 

SFS  Suomen standardisoimisliitto 
 
MIG  Metal Inert Gas 
 
TIG  Tungsten Inert Gas  
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1 JOHDANTO  

 
 
Tutkintotyön tarkoituksena oli selvittää muuttuneet hitsausstandardit ja niiden 
perusteella laatia kirjalliset hitsausohjeet alumiinin hitsaukselle. Hitsausohjeet 
toimivat hitsaajan apuna, helpottavat oikeiden hitsausparametrien saamista nopeasti 
hitsaukseen ja mahdollistavat hitsauksessa käytettyjen arvojen dokumentoimisen. 
 
Työn teettäjä toimii metalliteollisuuden alalla valmistaen VAK/ADR-kuljetussäiliöitä 
pääasiassa alumiinista. Hitsaustyöt ovat yrityksen ydinosaamista ja tietoa on monien 
vuosien takaa. Kuitenkin nämä asiat tulee saattaa kirjalliseen muotoon, jolloin 
hitsaustyön toistettavuus ja uuden työntekijän on helpompi täyttää tiukat 
laatuvaatimukset. 
 
Yritys on itselleni tuttu jo muutaman vuoden ajalta. Aloitin yrityksessä kesällä 2003, 
jolloin sain samalla insinööri-tutkintoon vaadittavat ohjatun harjoittelun kuukaudet 
täyteen. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia johtuen työntekijä määrästä ja myös 
huolto- ja muutostyöt vaativat monen osa-alueen osaamista. 
 
Työn tein ensin kirjallisuuteen tutustumalla ja hakemalla standardeista oleellista 
tietoa. Tämän pohjalta laadittiin hitsausohjeet, standardin mukaiset menetelmäkokeet 
alumiinille ja lopuksi virallinen hitsaustyöohje. Työ onnistui hyvin ja työpaikalla on 
nyt tarkoituksenmukaiset ohjeet hitsauksen suorittamiseen. Työssä myös huomioitiin 
raaka-aineiden ja lisäaineiden käsittely ja varastointi. 

 
Hitsausohjeet selkeyttävät ja nopeuttavat työn kulkua, koska tarvittava tieto on heti 
saatavilla. 
 
Työn tuloksena hitsaajalla on yksiselitteiset ohjeet, joita käyttämällä saadaan aikaan 
laadullisesti onnistunut hitsi, ja hitsausarvot ovat nopeasti käytettävissä tallennettuna 
hitsauskoneen muistiin. Samalla voidaan jälkikäteen osoittaa, hitsausohjeisiin 
vedoten, miten jokin tietyn rakenteen saumat on hitsattu.  
 
Työn jälkeen on yrityksen laatuun panostettava vielä kokonaisuudessaan, etenkin 
hitsaustöiden suorittamiseen, mm. teräksen ja haponkestävän teräksen 
menetelmäkokeiden suorittamiseen on kiinnitettävä huomiota. 
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1.1 Hitsaavan teollisuuden laatujärjestelmän kuvaus 

 
Yrityksiltä, jotka tekevät vaativia hitsauksia, vaaditaan tarkastuslaitoksen 
hyväksymät hitsausohjeet. Yritykseltä, joka ei itse tee hitsaustöitä vaan teettää ne 
alihankkijoilla, vaaditaan myös tarkastuslaitoksen hyväksymät hitsausohjeet. 

 
Yrityksellä on hyvä olla laatujärjestelmä, joka on yrityksen kokoon nähden 
yksinkertainen ja jossa määritellään hitsauksen suorittamiseksi tarvittavat tehtävät ja 
josta selviävät laadusta vastaavat henkilöt ja heidän vastuunsa. Hitsauksesta vastaava 
henkilö mm. valvoo, että hitsaaja tekee pätevöitymistään vastaavia hitsauksia ja 
todistaa hitsaajien osaamisen 6 kk:n välein. 
 
Kuljetussäiliövalmistajia koskettavat tieliikennesäädökset ja vaarallisten aineiden 
kuljetussäädökset: kotimaan VAK ja kansainvälinen ADR, sekä kuljetettavien 
painelaitteiden säädökset. Valmistettavista säiliöistä on annettu tekniset vaatimukset, 
jotka  valmistajien tulee täyttää. Säiliövalmistajien tuotteet tarkastaa TUKES:n 
hyväksymä, valtuutettu VAK- tarkastuslaitos. 
 
Uudistuneet hitsauksen laadunhallinnan standardit aiheuttivat työtä, koska kaikki 
eivät vielä olleet edes kirjamuodossa saatavilla. Esimerkiksi vanha SFS- EN 
288.3:1998 standardi alumiini ja alumiiniseosten hitsauksesta uudistui SFS-EN 
15614-4:ksi. 
 

2 K.P. SÄILIÖT AY 
 

Työn teettäjä on kuljetussäiliöitä valmistava yritys. K.P. Säiliöt sijaitsee Kangasalla 
Pähkinäkallion teollisuusalueella, 15 km päässä Tampereelta hyvien logististen 
yhteyksien varrella. 

 
Yrityksen yhteystiedot: 
 
K.P. Säiliöt Ay 
Karkaisijankuja 3 
36220 Kangasala 

 
Puh: (03-) 3140 7800 
 
Faksi: (03-) 3140 7850 
 
Sähköposti: 
 
kpsailiot@kotiposti.net 
 
www.kpsailiot.com 
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2.1 Toimiala ja tuotteet 
 

K.P. Säiliöt on erikoistunut valmistamaan kuljetussäiliöitä polttoaine- ja 
kemikaalikuljetuksiin alumiinista, teräksestä ja haponkestävästä teräksestä. 
Toimialana on metalliteollisuus. 
 
Tässä työssä keskitytään alumiinista valmistettujen säiliöiden hitsauksiin ja niiden 
laatuun. 

 
K.P. Säiliöt toimii lähinnä kotimaan markkinoilla ja se valmistaa laadukkaita, paljon 
automatiikkaa sisältäviä kuljetussäiliöitä.  

 

 
 
Kuva 1 K.P. Säilön valmistama säiliövetoauto- ja perävaunuyhdistelmä 
 

Tuotteen valmistaminen alkaa tarjouksesta asiakkaalle. Säiliöt tehdään varustelua 
myöten yksilöllisesti asiakkaan toivomusten mukaan. Säiliön muoto määräytyy 
kuljetettavan aineen mukaan. Nesteille kuten bensiini, diesel ja lämmitysöljy 
käytetään 5-kulmaista säiliön vaipanprofiilia. Vastaavasti bitumin ja lietteen 
kuljetuksessa käytetään pyöreää säiliön profiilia.  
 
Eri yhtiöillä, kuten Neste, Teboil ja Shell, on taas omia toisistaan eroavia 
toimintatapoja ja toivomuksia säiliöauton varustelun ja ominaisuuksien suhteen. 
Toiset vaativat esimerkiksi eristyksen varsinaisen säiliön suojaksi. Liikennöitsijällä 
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taas on oma mielipide varustelun suhteen ja hyvä näin, koska kyse on jokapäiväiseen 
käyttöön tulevasta työvälineestä. 
 
Säiliöauton säiliövarustelussa on huomattavia eroja. Voidaan tehdä yksinkertainen 
versio, eli manuaalisesti toimivat osastojen käyttöventtiilit, jolloin säiliöauton 
kuljettajalla on mahdollisuus purkaa väärää polttoainetta epähuomiossa, esimerkiksi 
purkaa omakotitalon lämmitysöljyn sijasta bensaa. Tätä varten on kehitetty 
järjestelmä, jolla kaikki toimenpiteet voidaan tehdä automaattisesti ja turvallisesti. 
Tällaisessa Futura- järjestelmässä, jossa graafiselta näytöltä valitaan tilattu määrä 
siirrettävää ainetta,  automatiikka huolehtii oikean tuotteen, joko lastattavaksi tai 
purettavaksi. Tällöin tarkoitetaan sinetöityä järjestelmää, jolloin mitään toimenpiteitä 
ei voida tehdä ilman, että ne kirjautuisivat järjestelmän muistiin.  

 

2.2 Yrityksen historia 
 

Yritys on perustettu vuonna 1980, jolloin se alkoi toimia alihankintatöitä tekevänä 
perheyrityksenä nimellä Kantonen & Pojat. 1994 yritys muuttui K.P. Säiliöksi ja 
aloitti oman itsenäisen tuotannon. Tulevaisuudessa sen on tarkoitus muuttua 
osakeyhtiöksi. Tällä hetkellä yritys työllistää 10 työntekijää.  
 

2.3 Tilat ja laitteet 
 

Pähkinäkallion teollisuusalueella sijaitsevat yrityksen 1000 m2 tuotantotilat, jotka on 
jaettu uusien valmistukseen ja huoltotiloihin, eli toiset tilat ovat puhtaasti alumiinin 
työstöön ja toisessa tehdään teräksen hitsaukset, korjaus- ja koeponnistustyöt.  
Tiloissa on 1-palkkinen siltanosturi kahdella 2 tonnin nostimella, v. 2004 hankitut 
uudet NC-ohjatut levyleikkuri ja särmäyspuristin, Froniuksen valmistamat 
MIG/MAG- ja TIG-hitsauslaitteet alumiinille ja teräkselle, normaalit käsityökalut 
sekä säiliöiden koeponnistusvälineistö.  
 

3 ALUMIININ OMINAISUUDET 
 

Alumiini on hapen ja piin jälkeen kolmanneksi yleisin alkuaine maapallolla. Sitä 
löytyy maankuoresta noin 8 %. Alumiini muodostaa yhdisteitä hapen ja muiden 
alkuaineiden kanssa, minkä vuoksi se ei yleensä esiinny puhtaana, vaan oksideina ja 
silikaatteina. 
 
Alumiini valmistetaan lähes kokonaan bauksiitista (kuva 2), jota kuluukin kiloon 
alumiinia 4 kiloa. Valmistuksessa on kaksi päävaihetta:  
 
– alumiinioksidin valmistus bauksiitista 
 – metallisen alumiinin valmistus alumiinioksidista sulaelektrolyysissä. 
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Kuva 2 Bauksiitti savea, josta jalostetaan alumiinia /12/ 
 
Alumiini on kiteinen aine kuten muutkin metallit. 
 
Alumiinin rakenne on pintakeskinen kuutiollinen hila. Rakenteensa ansiosta se on 
helposti seostettavaa ja soveltuu myös hyvin muokattavaksi sekä kuumana että 
kylmänä. 
 
Kevytmetalliksi luokitellaan metalli, jonka ominaispaino on alle 5 kg/dm³.  
Käytetyimpiä kevytmetalleja ovat titaani 4,5 kg/dm³, alumiini 2,7 kg/dm³ ja 
magnesium 1,8 kg/dm³. 
 
Puhtaan alumiinin lujuus on alhainen, se on sitkeää, hyvin pehmeää ja käyttö 
sellaisenaan vähäistä. Seostamalla alumiinia siihen saadaan haluttuja ominaisuuksia. 
Alumiiniseoksia on moneen eri käyttötarkoitukseen. Yleisimmät seosaineet ovat 
kupari, mangaani, pii, magnesium ja sinkki. Seuraavassa niiden vaikutuksia: 
 

• Mg, Si, Cu, Zn parantaa lujuutta 
• Mn, Cr parantaa korroosionkestävyyttä 
• Cu heikentää korroosionkestävyyttä, mutta parantaa pinnanlaatua 
• Ti parantaa pinnanlaatua 
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Seostus vaikuttaa joihinkin ominaisuuksiin voimakkaasti. Sulamislämpötila, 
ominaisvastus ja lämmönjohtokyky ovat riippuvaisia seosainepitoisuudesta. Toiset 
ominaisuudet taas pysyvät melko muuttumattomina. Näitä ovat tiheys, 
kimmomoduuli, lämpölaajenemiskerroin ja ominaislämpö.  
 
Alumiinin käyttö hitsatuissa rakenteissa on kasvanut viime vuosikymmeninä, ja se on 
vakiinnuttanut asemansa monilla eri käyttöaloilla, kuten kuljetusalalla, 
meriympäristössä sekä avaruus- ja lentokoneteollisuudessa. Alumiinin parhaita 
puolia ovat hyvä korroosionkesto ja korkea lujuus/paino-suhde. 
 
Taulukko 1 Alumiinin ominaisuuksia 
 
Fysikaaliset ominaisuudet  
Olomuoto Kiinteä  
Sulamispiste 660,32 °C (933,47 K) 
Kiehumispiste 2467 °C (2740 K) 
Höyrystymislämpö 294,0 kJ/mol  
Sulamislämpö 10,71 kJ/mol  
Äänen nopeus 5080 m/s 293,15 K:ssa  
Ominaislämpökapasiteetti 0,897 kJ/kg K  
Lämmönjohtavuus (300 K) 237 W/(m×K) 
 
 /3/ 

 

3.1 Alumiinin hitsattavuus  
 

Hitsaus on alumiinin eniten käytetty liittämismenetelmä. Alumiini on hyvin 
hitsattavaa materiaalia ja sen yleisin hitsaustapa on kaasukaarihitsaus, jonka kehitys 
alkoi 1940-luvulla. Hitsausprosessien kehitys yhdessä materiaaliteknisen kehityksen 
kanssa on lisännyt alumiinisten, hitsattujen rakenteiden käyttöä. Alumiinin 
materiaalitekniset ominaisuudet poikkeavat huomattavasti teräksen ominaisuuksista, 
mikä tulee huomioida hitsattavien rakenteiden suunnittelussa ja myöhemmin 
hitsattaessa.  

 
/3/ 
 

3.2 Alumiinihitsauksen erityispiirteet 
 
Alumiinin erityispiirteitä ovat keveys, matala sulamispiste, hyvä sähkön- ja 
lämmönjohtavuus sekä suuri lämpölaajeneminen, joiden vaikutus tulee huomioida. 
Lisäksi tulee huomioida alumiinin herkkä hapettuminen ja vedyn liukoisuus sulaan 
alumiiniin. Näiden tekijöiden tuntemus on edellytys onnistuneelle hitsaukselle.  
 
Kaasukaarihitsauksen ominaisuudet tekevät siitä parhaimman ja tehokkaimman tavan 
hitsata alumiinia. Alumiinin pintaan muodostuva oksidikalvo (kuva 3) saadaan 
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rikottua vähäisesti valokaaren avulla, joten se täytyy kuitenkin poistaa ennen 
hitsausta hitsausvirheiden välttämiseksi. 
 
Oksidikalvon ominaisuuksia: 
 
 
- Kalvo on kova ja sitkeä. 
- Oksidi on painavampaa kuin alumiini, mistä johtuen se sekoittuu herkästi 

hitsisulaan aiheuttaen hitsausvirheitä. 
- Oksidin sulamispiste on huomattavan korkea, joten se ei sula hitsauksen aikana  

( Al 660 °C ja Al²O³ 2050 °C ). 
- Oksidikalvo kerää itseensä kosteutta, josta vapautuu vetyä hitsauksessa. 
- Oksidikalvo on sähköinen eriste, mikä voi haitata hitsausta. 
 

 
 

Al(OH) 
ja H²O 
Al²O³

 
AL 

 
Kuva 3 Alumiinin pintakerroksen rakenne suurennettuna 
 
 
Oksidikalvolla on suuri merkitys hitsauksessa, koska sen sulamispiste on yli kolme 
kertaa korkeampi kuin alumiinin. Hitsauslämpö ei sulata sitä kuin hyvin pieneltä 
alalta aivan valokaaren alta, joten kerros vaikeuttaa huomattavasti hitsausta. 
 
Oksidikalvo kerää kosteutta, josta vapautuu vetyä, joka vapautuu edelleen hitsissä 
aiheuttaen huokosia.  
 
Vedyn liukoisuus sulaan alumiiniin on hyvin suuri verrattuna jähmeässä tilassa 
olevaan alumiiniin. Tästä syystä huokoisuustaipumus alumiinihitseissä on suuri, ja se 
tulee ehkäistä hitsausliitosten puhdistuksilla. 
 
Alumiinissa ei tapahdu mitään värinmuutosta kuten teräksisessä hitsisulassa. Tämä 
hankaloittaa sulamishetken arviointia hitsauksessa, joten hitsaaja tarkkailee sulan 
liikkeitä valokaaren alla. Alumiinin lämpökäsittelyssä täytyy olla varovainen, jotta 
sulamista ei pääse tapahtumaan. 
 
Alumiini on lisäksi ei-magneettinen materiaali, mistä syystä hitsauksessa ei esiinny 
haittaavaa magneetista puhallusta. Tästä syystä alumiinin käsittelyyn ei voida 
myöskään käyttää magneettisia nostimia, vaan joudutaan käyttämään tarttuja-
tyyppisiä nostimia. 
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Alumiinilla suuri lämmöntuonti aiheuttaa perusaineen lujuuden pienenemistä ja 
kuumahalkeilua halkeiluherkillä seoksilla. Halkeamat syntyvät 
kutistumisjännityksistä tai rakenteellisten jännitysten vaikutuksesta hitsiaineen 
jähmettymisen yhteydessä tai muutosvyöhykkeen osittain sulaneella alueella. 
Halkeilua edesauttaa alumiinin suuri lämpölaajeneminen, suuri kutistuminen 
jähmettymisen yhteydessä ja alumiiniseoksilla suhteellisen laaja puuroalue. 
 
Alumiinin jähmettymismekanismi vaihtelee seostuksen mukaan; puhdas alumiini 
jähmettyy 660 °C siten, että koko sula jähmettyy samanaikaisesti. Runsaasti 
seostetun alumiinin jähmettyminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, jolloin 
halkeilutaipumus ei ole kovin suuri. Niukasti seostetuilla alumiineilla jähmettyminen 
tapahtuu epätasaisesti ja viimeiseksi muutosvyöhykkeellä, jolloin jännitykset saavat 
aikaan helposti halkeilua. 
  
Alumiinin yleisiä ominaisuuksia ovat keveys, matala sulamispiste, hyvä sähkön- ja 
lämmönjohtavuus ja suuri lämpölaajenemiskerroin, jotka kukin vaikuttavat omalla 
tavallaan myös hitsaukseen. Hitsauksen ja hitsattavuuden kannalta tärkeimmät asiat 
ovat kuitenkin oksidikalvo, vetyliukoisuus ja kuumahalkeilutaipumus.  
 
/3/ 
 

3.3 Alumiini seokset ja niiden hitsattavuus 
 
Alumiiniseokset voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

 
- ei-lämpökäsiteltävät seokset 
- lämpökäsiteltävät seokset 

 
Ei-lämpökäsiteltävä seos on ominaisuudeltaan sellainen, jota voidaan lujittaa vain 
kylmämuokkaamalla. Lämpökäsiteltävä seos on lujitettavissa sopivalla 
lämpökäsittelyllä, erkautuskarkaisulla. 
 
Ei-lämpökäsiteltävät seokset jaetaan standarditunnuksien mukaan SFS-EN 573-3: 
 
- 1000-sarja, joka on seostamaton alumiini 
- 3000-sarja, AlMn -seokset 
- 4000-sarja, AlSi -seokset 
- 5000-sarja, AlMg -seokset 
 
Seostamattoman alumiinin sähkön- ja lämmönjohtavuus, muokattavuus ja 
korroosionkestävyys ovat paremmat kuin seostetuilla alumiineilla. 
 
3000 -sarjan käyttö hitsatuissa rakenteissa on vähäistä seostamattomien alumiinien 
tapaan matalien lujuusominaisuuksien takia. 
 
4000 -sarjan käyttö on vähäistä muokattuina tuotteina, mutta niitä käytetään 
hitsauslisäaineena. Tunnetaan myös silumiinina. 
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5000 -sarjan pääosaine on magnesium, joka toimii seoksessa liuoslujittajana. 
Seoksella on hyvä korroosion kestävyys ja lujuusominaisuus, joka kasvaa 
magnesiumin määrän myötä. Seosta käytetään lujuutta vaativissa kohteissa, kuten 
säiliörakenteissa.  
 
Tässä työssä käytetty materiaali on tyypiltään EN AW 5182.  
Kehitteillä on uusia AlMg5-tyyppisiä seoksia, joissa magnesiumin pitoisuus on yli 5 
%, jolloin saadaan aikaan luja ja hyvin hitsattava materiaali. 
Tämän seostyypin kanssa käytettävän lisäainelangan tulee olla sellaista, joka ei 
sisällä AlSi-lisäainetta. Käytetty lisäainelanka selviää liitteestä 1. 
 
Lämpökäsiteltäviä seoksia ovat seuraavat: 
 
- 2000-sarja (AlCu) 
- 6000-sarja (AlMgSi) 
- 7000-sarja (AlZn) 
- 8000-sarja (AlLi) 
 
Näitä seoksia ei käsitellä tässä työssä tarkemmin, koska niitä ei ominaisuuksiensa 
takia käytetä säiliörakenteissa. 
 
/5/ 

 

4 HITSAUSPROSESSIT 
 

Alumiini on hyvin hitsattava materiaali. Alumiinia voidaan hitsata seuraavilla 
hitsausprosesseilla:  
 
- sulahitsaus: 

• TIG-hitsaus 
• MIG 
• plasma 
• puikkohitsaus 
• kaasuhitsaus 
 

- puristushitsaus: 
• vastushitsaus 
• kitkahitsaus 
 

- liimahitsaus 
 

Tässä työssä käsitellään vain yleisintä ja nykyaikaisinta sulahitsausprosessia, 
kaarihitsausta.  
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4.1 Kaarihitsaus 

 
TIG-, MIG- ja plasmahitsaus ovat yleisimmät alalla käytettävät liittämismenetelmät. 
Näitä erottaa periaate-ero; käytetäänkö sulavaa elektrodia, joka MIG-hitsauksessa on 
lisäainelanka, vai sulamatonta elektrodia joka TIG- ja plasmahitsauksessa on 
volframi. 
 
MIG-hitsaus on eniten käytetty hitsausprosessi. TIG-hitsaus on myös paljon käytetty 
menetelmä. Plasmahitsauksen käyttö on vielä uutta alumiinille. Uusia 
hitsausprosesseja kehitetään koko ajan ja erilaisia variaatioita tulee markkinoille 
vähänväliä. Hitsauskoneet tulevat koko ajan monipuolisemmiksi, ja ne on varustettu 
monilla teknisillä hienouksilla, joista on hyötyä alumiinin hitsauksessa etenkin sulan 
parempaan hallittavuuteen. 
 

4.2 MIG- hitsauksen prosessikuvaus 
 

MIG/MAG-hitsaus eli metallikaasukaarihitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa 
valokaari palaa suojakaasun ympäröimänä hitsauslangan ja työkappaleen välissä. 
Sula metalli siirtyy pieninä pisaroina langan päästä hitsisulaan. Langansyöttölaite 
syöttää tasaisella nopeudella hitsauslankaa hitsauspistooliin ja siitä edelleen 
valokaareen. Hitsausvirta tulee virtajohdinta myöten hitsauspistoolin päässä olevaan 
kosketussuuttimeen, josta se siirtyy hitsauslankaan. 
 
Termit MIG ja MAG tulevat englanninkielisistä sanoista Metal-Arc Inert Gas 
Welding ja Metal-Arc Active Gas Welding. Usein näistä hitsausprosesseista 
käytetään vain yhtä yleisnimitystä MIG-hitsaus. 
 
Suojakaasu voi olla aktiivinen tai inertti kaasu. Aktiivinen kaasu reagoi sulassa 
metallissa olevien aineiden kanssa. Tällainen kaasu on joko puhdas hiilidioksidi tai 
argonin ja hiilidioksidin muodostama seoskaasu, esim. 75%Ar+25%CO2. Tällaista 
hitsausta kutsutaan MAG-hitsaukseksi. MIG-hitsauksessa suojakaasu on puolestaan 
inertti eli reagoimaton kaasu, jollaisia ovat argon ja helium. Alumiinihitsauksessa 
käytetään seoskaasua jossa on Argonin lisäksi 0,03%NO:ta. 
 
Pääjako näiden prosessien käytössä on sellainen, että terästen hitsaus on MAG-
hitsausta ja ei-rautametallien hitsaus on MIG-hitsausta. 
 
Lisäaine on ohut kelalla oleva lanka, jota kutsutaan usein myös umpilangaksi 
vastakohtana täytelangalle. Yleisimmät langanhalkaisijat ovat 1.0 ja 1.2 mm, mutta 
myös ohuempia ja paksumpia lankoja käytetään. Yleisin kelapaino on 18 kg 
teräslangalla ja alumiinikelalla 7 kg. Hitsauslankojen kemialliset koostumukset 
vastaavat yleensä hitsattavan metallin koostumusta. Tästä lisää kohdassa lisäaineet. 
 
MIG-hitsauksen etuja ovat mm. jatkuva lisäaine (lanka), mekanisoinnin ja 
automatisoinnin helppous, kuonaton, lisäaineen korkea riittoisuus, hyvä tuottavuus, 
laaja hitsausarvojen säätömahdollisuus ja halpa lisäaine. Käyttöalue alkaa noin 1 
mm:n aineenpaksuudesta lähtien. Hitsauslaitteisto on huomattavasti 
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monimutkaisempi kuin puikkohitsauslaitteisto sekä vaatii enemmän huoltoa ja 
kunnossapitoa. MIG/MAG-hitsaus on yleisin hitsausprosessi robottihitsauksessa.  
MIG/MAG-hitsaus on nykyään jo useimmissa maissa yleisin hitsausprosessi, kun 
yleisyyttä mitataan käytetyn lisäaineen määrän perusteella. Hitsauslankojen osuus on 
monissa maissa noin 40-50 % koko lisäainekulutuksesta. 
 
Prosessi sopii yhtä hyvin niin erilaisten terästen kuin myös ei-rautametallien 
(alumiinin, kuparin ja nikkelin) hitsaukseen.  
 
MIG/MAG-hitsausta käytetään lähes kaikkialla hitsaavassa teollisuudessa, mm. 
maatalouskoneita, metsäkoneita, kuljetusvälineitä, laivoja, teräsrakenteita ja 
paineastioita valmistavassa teollisuudessa. Se on tyypillisesti myös ohutlevyjä 
hitsaavan teollisuuden prosessi, mm. autokorjaamot ja autoteollisuus käyttävät sitä. 

 

4.3 TIG- hitsauksen prosessikuvaus 
 
TIG-hitsaus (Tungsten Inert Gas Arc Welding) on kaasukaarihitsausprosessi, jossa 
valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä suojakaasun 
ympäröimänä. Suojakaasu on aina inertti kaasu, jona käytetään yleensä argonia. Se 
suojaa samalla myös kuumaa elektrodia hapettumiselta.  
 
TIG-hitsausta voidaan tehdä lisäaineen kanssa tai ilman lisäainetta. Lisäaine tuodaan 
käsin hitsauksessa toisella kädellä hitsisulaan, johon se sulaa. Mekanisoidussa TIG-
hitsauksessa lisäaineen syöttöön käytetään koneellista langansyöttölaitetta. 
 
TIG-hitsausta tehdään käsin hitsauksena vähän samaan tapaan kuin kaasuhitsausta. 
Se on helppo myös mekanisoida laittamalla hitsauspoltin kuljetuslaitteeseen. Lisäaine 
on 1000mm pitkä suora ja paljas lisäainelanka, jonka kemiallinen koostumus vastaa 
yleensä hitsattavan perusaineen koostumusta. 
 
TIG-hitsaus on yleisesti käytetty, tärkeä hitsausprosessi. Yleisimpiä käyttöaloja ovat 
mm. vaativien putkistojen hitsaus, ruostumattomien putkien ja putkipalkkien 
valmistus, ohuiden aineiden hitsaus, alumiinin hitsaus, erikoismetallien hitsaus ja 
pienet korjaushitsaukset. Käyttöalue alkaa noin 0,1mm:n ainepaksuudesta lähtien. 
 
TIG-hitsauksen etuja ovat mm. hyvä sulan ja tunkeuman hallinta, lämmöntuonti 
hyvin säädettävissä, metallurgisesti erittäin puhdas hitsi, hitsaus mahdollista myös 
ilman lisäainetta, kuonaton hitsaus, kätevyys ja hyvänmuotoinen hitsi. 
 
/5/ 
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5 HITSAUSLAITTEISTO 
 

5.1 MIG- hitsauslaitteisto 
 

Hitsauslaitteistona yrityksessä on Froniuksen valmistama malli TransPuls Synergic 
2700 Alu-Edition (kuva 4), joka on kehitetty alumiinin hitsaukseen. 
 
Laitteen toiminnoista voi mainita seuraavat piirteet: 
 
- Synkronoitu aloitus alumiinihitsaukseen on roiskeeton ja 2-vaiheinen 
- Pulssi-hitsaus mahdollistaa ohuiden levyjen hitsauksen 
- JOB- toiminto mahdollistaa useiden hitsausparametrin tallentamisen koneelle, 

jolloin ne ovat nopeasti saatavilla eri hitsisaumoille 
- Digitaalinen näyttö, josta nähdään hitsausvirta, hitsausjännite, materiaalin 

vahvuus, langansyöttönopeus, valokaaren pituus ja kaarivoiman säätö 
- Digitaalinen parametrien seuranta hitsauksen aikana 
 
 

 
 
Kuva 4 Fronius 2700 Alu-edition hitsauskone /10/ 
 
 

Tekniset tiedot: 
 
Virtalähde: 
Syöttöjännite: 3 x 400v (50-60 Hz) 
Hyötysuhde: 87 % 
Hitsausvirta-alue: 3-270 A 
Hitsausjännite: 14.2-27.5 V 
Suojaustaso: IP 23 
 
Digitaalinen näyttöpääte (kuva 5), jolta hitsaaja voi säätää synergisesti seuraavia 
arvoja: 
 

• a-mitta  
• hitsausvirta 
• langansyöttönopeus  
• materiaalin paksuus  
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• kaarijännite 
• pisarakoon, kaaritehon ja kaarivoiman säätö 
• hitsausjännite 
• hitsausnopeus 
• JOB numero 

 
 
Kuva 5 Hitsauskoneen näyttöpääte ja ohjauspaneeli 
 

Kun on hitsattu menetelmäkoe, niin tallentamalla koneen muistiin oikeat 
hitsausparametrit nopeutetaan hitsausta, jos työ keskeytyy. Tämä mahdollistaa myös 
koneen vaihdon, koska koneet ovat samanlaiset, ja samat ohjelmat sijaitsevat 
samoilla muistipaikoilla. 
 
/7/ 

5.2 Pulssi-MIG-hitsaus 
 

Pulssihitsauksessa aineen siirtyminen valokaaressa tapahtuu pisaramuodossa (Kuva 
6), jota voidaan ohjata pulssivirtaa apuna käyttäen. Aineen siirtyminen tapahtuu 
suihkumaisesti, kuten kuumakaarialueella hitsattaessa ilman oikosulkuja. Pulssikaari 
saadaan aikaan syöttämällä virtapulsseja suurella taajuudella (50–300 Hz) tietyn 
perusvirran päälle, jolloin kukin pulssi irrottaa yhden pisaran. Pulssitaajuus vaikuttaa 
pisaroiden määrään ja lämmöntuontiin. Mitä suurempi taajuus, sitä suurempi 
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pisaroiden määrä ja lämmöntuonti on. Kun hitsataan esimerkiksi ohuita 
ainepaksuuksia, taajuuden pitää olla pienempi kuin paksuilla. 
 
Synergisessä pulssituksessa pulssiparametrit on ohjelmoitu niin, että hitsaaja voi 
yhdestä nupista säätää hitsausarvoja, eli langansyöttönopeutta (virran voimakkuus) ja 
jännitettä; tämä on niin sanottu yksinuppisäätö. Hitsauskoneen elektroniikka huolehtii 
muista säädöistä muistissa olevan synergialinjan mukaan, jolloin yhden virtapulssin 
aikana irtoaa yksi sulapisara. Näin saadaan aikaan hallittu lisäaineen siirtyminen 
kaikilla langansyöttönopeuksilla, hyvin pienistä hyvin suuriin nopeuksiin. 
 
Hitsaajalla on yksi säädin, synergiasäädin, josta voidaan valita sopiva virtataso. 
 
Ohuiden ainepaksuuksien hitsaus pulssihitsauksessa on TIG-hitsaukseen verrattuna 
2-3 kertaa nopeampaa. Samalla lämmöntuonti ja vetelyt ovat pienempiä. 
Pulssihitsauksessa voidaan yhdistää kuumakaarihitsaus ja ohuiden aineiden hitsaus 
tarvitsematta käyttää lyhytkaarta. Ohuet ainepaksuudet voidaan hitsata hyvin 
käyttäen pulssia aina 1 mm:n ainepaksuuteen saakka, koska keskimääräinen 
hitsausvirta voi olla 1,2 mm:n langalla jopa reilusti alle 100 A. Pulssihitsauksessa 
yhdistyvät lyhytkaaren ja kuumakaaren edut. Kuumakaaren hyvät ominaisuudet 
saadaan jo alhaisella virta-arvolla. Hitsausnopeus ja tuotto ovat suurempia kuin 
lyhytkaarihitsauksessa, ja lämmöntuonti ja vetelyt pienempiä kuin jatkuvassa 
kuumakaarihitsauksessa. 

 
Lämmöntuonti on pulssi-MIG-hitsauksessa pienempi kuin lyhytkaari- tai 
kuumakaarihitsauksessa. Pulssihitsaus on nopeasti yleistynyt monikäyttöinen 
prosessi, erityisesti asentohitsauksiin ja ohutlevyille. Asentohitsauksessa hitsisula 
ehtii jäähtyä pulssien välillä perusvirran aikana, mikä helpottaa sulan hallintaa. 
Ohutlevyjen hitsauksessa pulssihitsaus on korvannut paljon TIG-hitsausta. 
Pulssihitsauksen edut vähenevät ainepaksuuden kasvaessa. 
 
 

 
 
Kuva 6 Pulssi-hitsauksen periaate 
 
Pulssihitsauksen käytön on todettu ainakin eräässä tutkimuksessa parantavan myös 
hitsin tiiveyttä eli vähentävän huokosia, koska se ”hämmentää” hitsisulaa, jolloin 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU               TUTKINTOTYÖ               22 (44)  
Kone- ja tuotantotekniikka 
Modernit tuotantojärjestelmät 
Antti Hirvonen 
                      

kaasut pääsevät paremmin poistumaan sulasta. Toisaalta joidenkin yritysten 
käytännön kokemukset eivät kuitenkaan tätä vahvista. 
 
Pulssihitsauksessa voidaan käyttää usein myös paksumpia lankoja, joiden 
syöttäminen on varmempaa johtuen niiden paremmasta jäykkyydestä. Hitsin tiiveys 
on myös parempi paksulla langalla, koska paksumman langan pinta-ala suhteessa 
ohuemman langan paksuuteen on pienempi samaan railotilavuuteen verrattuna, 
jolloin hitsiin jää vähemmän epäpuhtauksia ja saumasta tulee tiiviimpi. Täten myös 
hinta on paremman tuoton kautta edullisempi. 
 
Työturvallisuuden kannalta pulssihitsaus tuottaa vähemmän hitsaushuuruja (Kuva 7), 
mutta vastaavasti enemmän otsonia verrattuna vakiovirtahitsaukseen, joten hitsaajien 
tulee käyttää ilmamaskeja. 
 

 
 
Kuva 7 Pulssihitsausta asentohitsauksessa 
 

5.3 TIG-hitsaus laitteisto 
 
Uusissa TIG virtalähteissä käytetään digitaalisia, mikroprosessori ohjattuja invertteri 
virtalähteitä. Virtalähteen ohjaus on toteutettu mikroprosessorin avulla ja samalla se 
ohjaa sekä säätää hitsaustapahtumaa. Hitsaustapahtumaa säädetään koko ajan, jolloin 
reagointi muutoksiin tapahtuu välittömästi. Koneeseen on asennettu tehtaalla 
hitsausparametrejä eri hitsaustapahtumiin. TIG-hitsauslaitteet soveltuvat hyvin 
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alumiinin hitsaamiseen sekä eri teräslajien, kunhan napaisuus vaihdetaan oikeaksi. 
Alumiinihitsauksessa käytetään aina vaihtovirtaa. Tällöin saada hyvä tunkeuma 
ilman, että elektrodi kuumenee ja siten kuluisi liikaa. 
 
Virtalähteenä oleva invertteri on yleensä kaksoisvirtalähde, josta voidaan valita 
käytetäänkö tasa- vai vaihtovirtaa.  
 

 
 
Kuva 8 Fronius TIG-hitsauslaitteisto /10/ 
 
Tekniset tiedot: 
 
Virtalähde: 
Syöttöjännite: 50-60 Hz 230 V 
Hyötysuhde: 87 % 
Hitsausvirta-alue: 3-170 A 
Hitsausjännite: 10.1-16.8 V 
Suojaustaso: IP 23 
 
Digitaalinen ohjauspaneeli (kuva 7), jolta hitsaaja voi säätää seuraavia arvoja: 
 
Hitsaustoimintokytkin 

• 2-tahti 
• 4-tahti 
• puikko 
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Menetelmäkytkin 
• AC hitsaus 
• DC hitsaus 

Parametriensäätökytkin 
• Aloitusvirta 
• Hitsausvirta 
• Virran nousu- ja laskuaika 

 
 
Säiliöautojen putkistot tehdään alumiinista keveyden takia. Niiden hitsaus suoritetaan 
TIG:llä. Normaalisti näitä saumoja ei kuvata, mutta ne koeponnistetaan vesipaineella. 

 
/3/ 
 

6 HITSAUSAINEET 
 

Hitsaussanaston (SFS- käsikirja 54) mukaan hitsauksessa käytettävästä 
hitsauslisäaineesta ja hitsausapuaineesta käytetään yhteisnimitystä hitsausaineet. 
Hitsauslisäaine on railoon tuotavaa sauman muodostava hitsiainetta. Hitsausapuaine 
taasen mahdollistaa tai helpottaa hitsauksen suorittamista. 
 

6.1 Hitsauslisäaineet 
 
Alumiinihitsauksessa käytetään lisäainelankaa samaan tarkoitukseen kuin metallin 
hitsauksessakin, eli tuottaa hitsiainetta railoon. Lisäainelankaa käytetään MIG- ja 
TIG-hitsaukseen, tosin TIG-hitsauksen voi tehdä ilman lisäainelankaakin.  

 
Lisäaineet voidaan ryhmitellä kolmeen pääluokkaan seostuksen mukaan: 

 
- Puhdas alumiini: Al99,5 
- Mg-seosteinen alumiini: AlMg5 tai AlMg4,5Mn 
- Si-seosteinen alumiini: AlSi5 

 
Lisäaineen seostuksella voidaan vaikuttaa sauman ominaisuuksiin. Eri 
lisäaineseosten vaikutuksesta saadaan valokaaren kuumuutta nostettua ja parannettua 
tunkeumaa. Tämä asia on syytä huomioida, jos perusaine tai lisäaine joudutaan 
vaihtamaan.  
 
Tässä työssä käytetty lisäaine on tyypiltään AlMg5Cr(A), ESAB tuotenimeltään 5356 
(LIITE 1), joka soveltuu hyvin käytössä oleviin perusaineisiin. Sen ominaisuuksiin 
kuuluu hieman perusainetta lujempi hitsi. Siinä on korotettu Mg-pitoisuus, jolla 
saavutetaan korkeampi lujuus arvo. 
 
Lisäainetta valittaessa periaatteena on että, hitsataan perusainetta vastaavalla 
lisäaineella tai hieman seostetummalla. 
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Muita tekijöitä on myös: 
 
- hitsiaineen kuumahalkeilu taipumus 
- lujuus- ja sitkeysvaatimukset liitokselle 
- korroosiokestävyys 
- rakenteen käyttölämpötila 
- lisäaineen hitsausominaisuudet 
- hitsauksen työturvallisuus: hitsaussavujen määrä 
 

6.2 Suojakaasut 
 

Alumiinin MIG- ja TIG-hitsauksessa käytetään aina inerttiä suojakaasua. Yleisin 
käytettävä suojakaasu on argon. Alumiinihitsauksessa käytetty kaasu on 
koostumukseltaan Mison Ar + 0,03 % NO. Tässä työssä käytetty kaasu on liitteessä 
1. 

 
Jotta vältytään hitsausvirheiltä, suojakaasun on oltava puhdasta ja kuivaa: 
 
- kaasun puhtaus pullossa on riittävä 
- kaasuletkut ja – liittimet ovat tiiviit 
- kaasuletkut ovat kosteutta läpäisemättömät 
- suojakaasun virtaus on oikea ja pyörteetön  
- hitsauspaikka on suojattu vedolta ja tuulelta. 

 
Suojakaasu vaikuttaa myös hitsin tiiveyteen, hitsausnopeuteen, tunkeumaan, 
hitsisulan juoksevuuteen, valokaaren vakauteen, puhdistuskykyyn ja hitsaussavuihin. 
 
Inertti suojakaasu ei reagoi kemiallisesti sulan metallin kanssa. Argonin lisäksi 
voidaan käyttää heliumia, joko sekoitettuna tai puhtaana. 
Suojakaasuista on standardi EN 439–11, joka määrittelee esimerkiksi argonin 
puhtausasteeksi vähintään 99,99 % ja kosteuspitoisuudeksi max. 40 ppm. 
 
/5/ 
 

7 HITSAUSOHJEET JA NIIDEN HYVÄKSYNTÄ 
METALLEILLE 
 

Hitsausohjeita tarvitaan hitsauksen aikana, hitsaustöiden suunnittelun perustaksi sekä 
laadunvalvontaan. Hitsaus katsotaan laatujärjestelmästandardien terminologiassa 
erikoisprosessiksi. Laatujärjestelmästandardit edellyttävät yleensä, että 
erikoisprosessien suorituksessa noudatetaan kirjallisia menettelyohjeita. 

 
Hitsausohjeen laatiminen luo perustan sille, että hitsi täyttää asetetut vaatimukset, 
mutta ei sinänsä vielä takaa laatua. Tuotannossa hitsausohjeella varmistetaan, että 
kaikilla hitsaajilla on samat, hyväksi havaitut hitsausarvot. Joitakin poikkeavuuksia, 
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kuten hitsausvirheitä ja muodonmuutoksia, voidaan tutkia valmiista tuotteesta ainetta 
rikkomattomilla aineenkoetusmenetelmillä. 

 
Metallurgiset poikkeavuudet muodostava erityisongelman, sillä nykyisillä NDT-
menetelmillä on mahdotonta arvioida mekaanisia ominaisuuksia. Tämä on johtanut 
tiettyjen sääntöjen luomiseen hitsausohjeen hyväksymiseksi ennen kuin se otetaan 
käyttöön tuotannossa. 
 
Hitsausohjeessa esitetään hitsauksen suorituksen kannalta oleelliset asiat. 
 
/1/ 

 

8 HITSAUSOHJEIDEN STANDARDIN MUKAINEN 
HYVÄKSYNTÄ 
 

Hitsausohjeiden hyväksyntä tehdään ennen varsinaista tuotantohitsausta. Valmistajan 
tulee laatia alustava hitsausohje pWPS ja varmistua, että ohjetta voidaan soveltaa 
varsinaisessa tuotannossa, käyttäen hyväksi aiempaa kokemusta tuotannosta, niin 
sanottua hiljaista tietoa ja yleistä hitsaustietoutta. 

 
Jokaista pWPS-ohjetta käytetään perustana hyväksymispöytäkirjan WPQR 
laatimiselle seuraavilla hyväksymistavoilla. 

 
Taulukko 2 Hitsausohjeiden hyväksyntätapa ja standardi 
 

Hitsausohjeet ja hyväksyntä metalleille SFS EN ISO 15607 
Hitsausohjeet kaarihitsaukselle SFS EN ISO 15609-1 

Alumiinin ja alumiiniseosten menetelmäkoe SFS EN ISO 15614-2 
Testatut hitsausaineet SFS EN ISO 15610 

Aikaisempi hitsauskokemus SFS EN ISO 15611 
Standardimenetelmä SFS EN ISO 15612 

Esituotannollinen koe SFS EN ISO 15613 
 

Jos hyväksyminen edellyttää koekappaleiden hitsausta, hitsataan koekappaleet 
alustavan hitsausohjeen mukaan. 
 
Kun koekappale on hitsattu alustavan hitsausohjeen mukaan tämä voidaan hyväksyä 
varsinaiseksi hitsausohjeeksi WPS. 

 

8.1 Hyväksyminen testattuja lisäaineita käyttäen SFS-EN 15610 
 

Tämä hyväksymistapa määrittää, miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä 
käyttämällä testattuja hitsausaineita. 
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Joillakin materiaaleilla ei tapahdu ominaisuuksien merkittävää heikkenemistä 
muutosvyöhykkeellä. Tällöin tätä tapaa voidaan käyttää. 

 

8.2 Hyväksyminen aikaisemman hitsauskokemuksen perusteella SFS-
EN 15611 
 

Tämä hyväksymistapa määrittää miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä 
osoittamalla aikaisempaa hitsauskokemusta. 

 
Alustava hitsausohje voidaan hyväksyä aikaisemman hitsauskokemuksen perusteella, 
jos valmistaja sopivalla, luotettavalla ja riippumattomalla dokumentaatiolla pystyy 
osoittamaan, että on aikaisemmin tyydyttävin tuloksin hitsannut kyseisiä 
liitosmuotoja ja materiaaleja. 

 
Näissä tapauksissa voidaan käyttää vain sellaisia hitsausmenetelmiä, jotka 
kokemuksen pohjalta tunnetaan luotettaviksi. 

 

 8.3 Hyväksyminen standardimenetelmän avulla SFS-EN 1612 
 

Tämä hyväksymistapa määrittää miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä 
käyttämällä standardihitsausmenetelmää. 

 
Valmistajan laatima alustava hitsausohje hyväksytään, jos kaikkien muuttujien 
vaihtelualueet ovat standardimenetelmien rajoissa. 

 
Standardimenetelmän käyttö riippuu myös käyttäjää tyydyttävistä olosuhteista. 

 

8.4 Hyväksyminen esituotannollisella kokeella SFS-EN 15613 
 

Tämä hyväksymistapa määrittää, miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä 
esituotannollisella kokeella. 

 
Tämä on ainoa luotettava tapa silloin, kun hitsin lopulliset ominaisuudet ovat 
voimakkaasti sidottuna komponenttiin, jäykkyysominaisuuksiin, lämmön 
siirtymiseen tai muuhun vastaavaan muuttujaan, jonka vaikutusta ei muulla tavoin 
saada luotettavasti esiin. 
 

8.5 Alumiinin ja alumiiniseosten menetelmäkoe SFS-EN 15614-2 
 

Tämä hyväksymistapa määrittää, miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä 
hitsaamalla ja testaamalla standardisoitu koekappale. 
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Menetelmäkoetta käytetään, kun hitsiaineen ja muutosvyöhykkeen metallurgiset 
ominaisuudet sitä vaativat. Se on voimassa kaikilla perusaineilla edellyttäen että 
käytetty hitsauslisäaine soveltuu muille perusaineille.  

 
Menetelmäkoetta varten laaditaan alustava hitsausohje (pWPS), jonka mukaan 
hitsataan tuotantoa vastaavat koekappaleet.  
Hitsatut kappaleet tarkastetaan ja testataan ainetta rikkovalla ja rikkomattomalla 
kokeella. Kun menetelmäkoe on hyväksytty, voidaan alustava hitsausohje muuttaa 
hitsausohjeeksi. Tästä menetelmästä tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 
/1/ 

 

9 ALUMIININ JA ALUMIINISEOSTEN MENETELMÄKOE 
SFS-EN 15614-2 

 
Hitsaaja, joka suorittaa hyväksytysti tämän menetelmäkokeen, saa pätevyyden 
soveltuvalle pätevyysalueelle standardin EN ISO 9606-2 mukaan edellyttäen, että 
asianmukaiset testausvaatimukset on täytetty. 

 
9.1 Koekappale 

 
Tuotantoa edustavalla liitosmuodolla tehdään tarpeen mukaan joko yksi tai useita 
standardikoekappaleita. Kun tuotannon tai liitoksen geometriavaatimukset eivät 
vastaa tätä, käytetään standardia EN ISO 15613. 
 

9.2 Levyn läpihitsattu päittäisliitos 
 

Railonvalmistus ja sovitus pWPS:n mukaan. 
 

Koekappaleen koko: 
 
Leveys vähintään 150 mm 
Pituus vähintään 300 mm 
Levynvahvuus s  
 

9.3 T-liitoksen koekappale 
 

Railonvalmistus ja sovitus pWPS:n mukaan. 
 

Koekappaleen koko: 
 
Leveys vähintään 150 mm 
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Pituus vähintään 350 mm 
Levynvahvuus s 
 

9.4 Koekappaleen hitsaus 
 

Koekappaleiden esivalmistelu ja hitsaus pWPS:n mukaan tuotantoa vastaavissa 
olosuhteissa. Koekappaleen hitsausasento standardin EN ISO 6947 mukaan. 
Säiliöhitsauksessa käytetään paljon asentohitsausta, joten hitsausasento tulee olla 
tämän mukainen. Hitsauksen tulee tapahtua valvojan valvonnassa. Valvoja tarkkailee 
hitsaus nopeutta, virtaa ja jännitettä. Samalla ne kirjataan menetelmäkoepöytäkirjaan 
(WPQR) liite 3. 
 
/2/ 
 

10 TESTAUS 
 

Hitsatut kappaleet tutkitaan rikkomattomalla ja rikkovalla kokeella hyväksytyn 
valvojan ja tarkastus laitoksen toimesta. 
 

10.1 Laajuus 
 

Rikkomaton ja rikkova aineenkoetus: 
 
 – silmämääräinen tarkistus  100 % 
– radiografia tai ultraääni  100 % 
– tunkemanestetarkastus        100 % 
– poikittainen vetokoe                 2 koesauvaa 
– makrohietutkimus        1 hie 
– mikrohietutkimus   1 hie 
 

10.2 Hyväksymisrajat 
 

Hitsausohje on hyväksytty, jos koekappale täyttää hitsiluokan B mukaiset 
vaatimukset havaittujen hitsausvirheiden osalta ISO 10042:n mukaan, lukuun 
ottamatta virheitä korkea kupu, ylisuuri a-mitta ja juurenkupu. 

 

10.3 Testauksen uusinta 
 

Jos koekappale ei täytä silmämääräisen ja rikkomattoman aineenkoetuksen 
vaatimuksia, hitsataan uusi koekappale. Jos uusikaan koe ei mene läpi, menetelmäkoe 
on hylätty. 
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10.4 Menetelmäkoepöytäkirja 
 

Pöytäkirja on selostus koekappaleiden arvioinnin tuloksista.  
 
LIITE 3 
 
/1/ 

11 PÄTEVYYSALUE 
 

Valmistajan saama hyväksyntä menetelmäkokeelle koskee kyseisen valmistajan 
konepajoja ja valmistuspaikkoja. 
Hitsauksen katsotaan kuuluvan saman teknisen ja laadunvalvonnan alaisuuteen, jos 
menetelmäkokeen suorittaneella valmistajalla on täysi vastuu kaikesta suoritettavasta 
hitsauksesta. 
 

11.1 Perusainekohtainen kattavuus 
 

Kokeiden määrän minimoimiseksi ryhmitellään alumiini ja alumiiniseokset raportin 
ISO/TR 15608 mukaan. Ryhmittely tehdään seosaineiden perusteella. 
Jos perusaine jää ryhmän ulkopuolelle, tehdään uusimenetelmäkoe. 
 
Taulukko 3 Alumiiniseosten ryhmittely /1/ 
 

 
 
 

11.2 Ainepaksuuden pätevyysalue 
 

Kun yksittäinen hitsausprosessi hyväksytään, ainepaksuudella s on seuraava 
merkitykset: 
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- Päittäisliitos: 
- Perusaineen ainepaksuus 
 
- Pienhitsi: 

- Perusaineen ainepaksuus 
 
Pätevyysalue määräytyy seuraavan taulukon mukaan: 

 
Taulukko 4 Päittäishitsien ja ainepaksuuksien pätevyysalue 
 

Perusaineen ainepaksuus Pätevyysalue 
s < 3 0,5..2 s 

3 < s ≤ 20 3...2 s 
s > 20 ≥ 0,8 s 

 
 

 

11.3 Hitsausasennot 
 

Hitsaus missä tahansa asennossa kattaa kaikki hitsausasennot. Koekappaleita tehdään 
kaksi kappaletta, jotta tarvittaessa voidaan tehdä isku- ja kovuuskokeet. 
Jos niitä ei tarvita, tehdään koe yhdelle hitsausasennolle. Kun hyväksyntä tarvitaan 
kaikille hitsausasennoille, molemmille koekappaleille tehdään täydellinen 
silmämääräinen tarkastus ja rikkomaton aineenkoetus. 
 
 
/2/ 

 

12 HITSILUOKAT 
 

Hitsiluokan vallinnassa tulisi kunkin sovelluksen kohdalla suunnittelussa ottaa 
huomioon hitsauksen jälkeen tapahtuva käsittely, kuten pinnoitus ja kuormitustavat, 
käyttöolosuhteet ja mahdolliset vauriosta aiheutuvat seuraukset. Taloudelliset seikat 
ovat tärkeitä, ja hitsauskustannusten lisäksi tulisi myös ottaa huomioon tarkastus-, 
testaus- ja korjauskustannukset. Hitsausvirheiden lisäksi tulee hitsiluokan valinnassa 
ottaa huomioon vain tyypilliset kaarihitsausprosessille tai sovellukselle ominaiset 
virheet. 
 

 
Taulukko 5 Hitsiluokkien tunnukset 

 
Hitsiluokka Tunnus 

D Tyydyttävä 
C Hyvä 
B Vaativa 
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Hitsausohje hyväksytään, jos koekappale täyttää hitsiluokan B mukaiset vaatimukset. 
Hitsausvirheitä on erilaiset halkeamat, huokoset, liitosvirheet, reunahaavat sekä a-
mitan virhe. Näille on annettu standardissa EN 30042 tarkat raja-arvot. Tämän työn 
hitsausluokka kuuluu B 

 
Taulukko 6 Hitsausprosessien numerotunnukset 

 
MIG-hitsaus 131 
TIG-hitsaus 141 

Plasmahitsaus 15 
 
 

12.1 Oleelliset muuttujat  
 

Kaikki koekappaleet hitsataan ottaen huomioon, että oleelliset muuttujat ovat 
toisistaan riippumattomia. 

 
Oleelliset muuttujat ovat: 

 
• Hitsausprosessi 
• Tuotemuoto (Levy, putki) 
• Hitsilaji (BW, FW) 
• Perusaine 
• Hitsausaine 
• Mitat 
• Hitsausasento 
• Hitsin yksityiskohdat(Hitsaus yhdeltä puolelta, palkojen määrä) 

 
Koekappale hitsataan ja se tarkistetaan silmämääräisesti. Jos hitsi hyväksytään, se 
lähetetään jatkotarkastuksiin, eli lähetetään tarkastettavaksi radiografisella 
kuvauksella, murtokokeella ja /tai makrohientutkimuksella. Radiografinen kuvaus ja 
murtokoe ovat vaihtoehtoisia kokeita. MIG- hitsatuille koekappaleille tehdään 
taivutuskoe ja vetokoe. 
 
/2/ 

 

13 HITSAUSOHJEEN TEKNINEN SISÄLTÖ 
 

Hitsausohjeessa (LIITE 2) annetaan kaikki tarvittava tieto hitsauksen suorittamista 
varten. Hitsausohjeet kattavat tietyn aineenpaksuusalueen sekä useita perusaineita, 
jotka luokiteltiin kohdassa 3.3. Jotkut valmistajat tekevät ohjeet jokaiselle työlle 
osana tuotannonsuunnittelua. 
 
Vaadittavia tietoja hitsausohjeessa ovat: 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU               TUTKINTOTYÖ               33 (44)  
Kone- ja tuotantotekniikka 
Modernit tuotantojärjestelmät 
Antti Hirvonen 
                      
13.1 Valmistajakohtaiset tiedot 

 
- Valmistajan tunnistustiedot 
- Hitsausohjeen tunnistustiedot 
- Viittaus hitsausmenetelmän hyväksymispöytäkirjaan WPQR. Liite 3 
 

13.2 Perusainekohtaiset tiedot 
 
Perusainetyyppi 
- Perusaineen merkintä 
- Perusaineryhmän numero 
 

13.3 Mitat 
 
- Liitoksen ainepaksuusalueet 
- Putkien ulkohalkaisijat 
 

13.4 Hitsausmenetelmiä koskevat tiedot 
 
Hitsausprosessi 
 
Liitoksen rakenne 
 
- Liitoksen yksityiskohtia esittävä kuva ja mitat 
- Palkojärjestys esitetään kuvassa 

 
Hitsausasento 
 
- Jalkoasento PA 
- Pystyasento PF 
 

13.5 Railomuoto 
 
- Railonvalmistusmenetelmät, puhdistus, rasvan poisto, mukaan lukien menetelmät 
- Kiinnitys, kiinnittimet ja silloitus 
 

13.6 Hitsauksen suoritustekniikka 
 
- Sivuttaisliike 
- Pistoolin kallistuskulma 
 
Juuren avaus 
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- Käytettävä menetelmä 
- Uran syvyys ja muoto 
 
Juurituki 
 
Hitsausaineet 
 
- Luokittelumerkintä, kauppanimi 
- Mitat 
- Käsittely 
 
Hitsausarvot 
 
- Virtalaji ja napaisuus 
- Pulssihitsauksen yksityiskohdat  
- Virta-alue 
 
Esikuumennuslämpötila 
 
- Ellei käytetä, ilmoitetaan hitsausta edeltävä alin lämpötila 
 
Vedynpoistohehkutus 
 
- Lämpötila-alue 
- Vähimmäispitoaika 
 
Suojakaasu 
 
- Suojakaasun tunnus standardin EN 439–11 mukaan ja tarvittaessa koostumus, 

valmistaja ja kauppanimi 
 
Hitsausprosessi 
 
- Suojakaasun virtausnopeus ja suuttimen halkaisija 
- Suutinetäisyys 
- Kaarijännitealue 
- Aineensiirtymismuoto 

 
Yllä olevista tiedoista laaditaan A4 arkille hitsausohje tarvittavan käyttökohteen 
mukaan. Liite 1 
 
/1/ 
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14 MENETELMÄKOKEEN SUORITTAMINEN 
 

Jotta hitsausohjeet tulevat voimaan, tulee tehdä hyväksytty menetelmäkoe. Koe 
suoritetaan hitsaamalla koekappale tuotantoa vastaavalla liitosmuodolla. 
Menetelmäkokeella selvitetään liitoksen metallurgiset ominaisuudet käytetyillä 
hitsausparametreilla. Koekappaleita tulee olla riittävän monta, jotta niille voidaan 
tehdä tarvittavat testit (Luku 10). Menetelmäkoe hitsataan 150 mm x 500 mm x 5,2 
mm kokoiseen alumiinilevyyn, jonka liitosmuodon tarkemmat tiedot löytyvät 
pWPS:stä. (Liite 1)  
 
Hitsauksen suorittaa menetelmään pätevöitynyt henkilö alustavan hitsausohjeen 
mukaan. Koekappale hitsataan asentohitsauksena. Hitsauksen valvoja mittaa 
hitsaustapahtuman aikana hitsausparametrien arvoja, kuten jännitteen ja virran 
suuruutta. Samoin tarkkaillaan hitsausnopeutta. Näitä arvoja saa suoraan 
hitsauskoneeltakin (Luku 5.1) ja ne ovat hyvin paikkansa pitävät. Hitsausarvot, joilla 
sauma hitsataan, kirjataan ylös menetelmäkoepöytäkirjaan. Niiden tulisi olla 
alustavan hitsausohjeen mukaisia, mutta jos näin ei ole niin ne muutetaan . 
  
Hitsattu levy tarkastetaan ensin silmämääräisesti, jonka jälkeen se lähetetään 
kuvattavaksi ja sille tehdään tarvittavat ainetta rikkovat kokeet. Levyyn merkitään 
hitsaajan tiedot ja alustavan hitausohjeen numero. Hyväksytty sauma ja sen 
hitsausparametrit voidaan nyt muuttaa viralliseksi WPS:ksi.  
 
LIITE 2 
 

15 MENETELMÄKOEPÖYTÄKIRJA 
 

Menetelmäkoepöytäkirjan käyttö helpottaa tulosten kirjaamista ja tarkastelua 
jälkikäteen. Menetelmäkokeen aikana hitsausparametreja mitataan ja niiden arvot 
kirjataan menetelmäkoepöytäkirjaan (WPQR). Siinä esitetään alustavan 
hitsausohjeen pääkohdat.  
 
LIITE 3  

 

16 RAAKA-AINEIDEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 

Säiliöauton rakenteissa käytetään paljon raaka-aineina alumiinista valmistettuja 
levyä, pursotettuja profiileja ja valutuotteita. Jotta tuotteet olisivat heti käytettävissä, 
ne täytyy varastoida oikein.  
 
Alumiini pitää säilyttää kuivassa ja tasalämpöisessä tilassa. Näin ehkäistään 
kosteuden aiheuttama odottelu. Jos alumiinilevyt kastuvat kuljetuksen aikana, ne 
pitää kuivata vesilaikkujen ehkäisemiseksi. Vesi on joko sadevettä tai kondenssivettä, 
joka kapillaarivoiman johdosta imeytyy levyjen väliin. 
Vettä voi myös tiivistyä levyn pinnalle, kun se siirretään kylmästä lämpimään. 
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Ehdottoman tärkeää on, että hitsattavat levyt ja profiilit ovat kuivia. Tämä voidaan 
varmistaa ottamalla aihiot työtiloihin kuivumaan esimerkiksi yöksi. 
Alumiinipinnan puhdistustarve vähenee, kun levyt säilytetään pystyasennossa, 
kuivassa, tasalämpöisessä ja puhtaassa tilassa. 

 
/5/ 

 

17 LISÄAINEIDEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 

Lisäaineet tulee varastoida mielellään alkuperäisessä pakkauksessaan, jolloin niihin 
ei pääse kertymään kosteutta ja pölyä. Varaston tulisi olla kuiva ja tasalämpöinen tila. 
Lisäaineet tulee lajitella siten, että vanhimmat tulevat käytetyksi ennen uusia.  
Ennen kuin lisäaine lanka otetaan käyttöön, sen pitää olla huoneenlämmössä jotta 
lämpötila tasaantuu samaan kuin työoloissa. 
 
Käytettävän lisäainelangan iälle asetetaan aikarajoja. Suosituksena pidetään, että yli 
vuoden (12 kk) vanhaa lankaa ei saa käyttää. Näin vältytään siltä, että lanka olisi 
kerännyt kosteutta, joka sitten siirtyy hitsiin aiheuttaen huokosia.  
 
Avatut lisäainepakkaukset tulee käyttää loppuun mahdollisimman pian, tai säilyttää 
varastossa alkuperäispakkauksessaan.  
 
/5/ 
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18 YHTEENVETO 
 

Tässä tutkintotyössä paneuduttiin hitsauksenlaatujärjestelmässä hitsausohjeiden 
tuottamiseen. Standardien perusteella laadittiin kirjalliset hitsausohjeet, jotka toimivat 
hitsaajan apuna ja mahdollistavat hitsauksessa käytettyjen arvojen dokumentoimisen. 
 
Työssä käytiin läpi alumiinin ominaisuuksia, hitsauslaitteistot ja perehdyttiin 
hitsausstandardeihin ja niiden vaatimiin menetelmäkokeisiin alumiinin hitsauksessa. 
Lisäksi perehdyttiin säiliöiden valmistuksessa ja tarkastuksissa tarvittaviin lakeihin ja 
asetuksiin. 

 
Työn tuloksena saatiin yksiselitteiset hitsausohjeet, joita käyttämällä saadaan 
laadullisesti onnistunut hitsi aikaan. Hitsausohjeet selkeyttävät ja nopeuttavat työn 
kulkua, kun tarvittava tieto on heti saatavilla. 

 
Työ onnistui hyvin ja työpaikalla on nyt tarkoituksen mukaiset ohjeet hitsauksen 
suorittamiseen. Tulevaisuudessa hitsausohjeiden säännöllinen päivitys tehdään tämän 
työn tuloksien pohjalta. Lisäksi tehdään menetelmäkokeet teräkselle ja 
ruostumattomalle teräkselle.  
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8. Rajahalme Klaus, painelaite tarkastaja, keskustelut 2007, Polartest 
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LIITELUETTELO 
 
 
LIITE 1 Alustavahitsausohje  pWPS 
 
LIITE 2 Hitsausohje   WPS 
 
LIITE 3 Menetelmäkoepöytäkirja  WPQR 
 
LIITE 4 Hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja 
 
LIITE 5  Metallograafvinen tarkastelu 
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LIITE 1  K.P. Säiliöt Hitsausohjeet 
 
pWPS No: KPS07.1  Revisio no: 1.1 Laatija: Antti Hirvonen 
 
Käyttökohde: 
Alumiinisäiliön vaipan hitsisaumat    
 
Hitsausasento: PA ja PF   Hitsausprosessi: 131 (MIG) 
 
 

 
 
Perusaine Luokitus Ainepaksuus 
Alumiinilevy EN AW 5182 CEN ISO/TR 15608:fi 5,2mm 
 
Lisäaine, valmistaja Luokitus Varastointi 
OK Autorod 5356, ESAB EN ISO18273 AlMg5Cr(A) ESAB ohjeet 
 
Kaasut Koostumus/ Luokitus Standardi Virtausnopeus 
Hitsauksen  
suojakaasu 

AGA Mison Ar 
Argon + 0,03% NO 

EN 439-11 17–20 l/min 

 
Railon valmistus ja 
puhdistus 

Railon ja se lähialueen oltava puhdas ja kuiva. Viisteet ja avaus 
tehdään laikkajyrsimellä. Hitsaus välittömästi puhdistuksen 
jälkeen. 

Silloitus Silloitus ulkopuolelta 100–200 mm välein. Avauksen yhteydessä 
silloitus poistetaan laikkajyrsimellä ja railo puhdistetaan 
teräsharjalla. 

Hitsausparametrit 
H itsausprosessi Lisäaine Virta  K aarijännite Virtalaji   H itsausnopeus L angansyöttönopeus

131 1,2 mm 110 A 19 V DC+ 48 cm/min 2 m/min 
131 1,2 mm 150 A 19 V DC+ 48 cm/min 2 m/min 

 
Valmistaja: K.P. Säiliöt Ay, Kangasala  Kokeenvalvoja: Klaus Rajahalme 
 
PVM: 04.05.2007   Testauksen suorittaja: METLAB OY 
 
Hyväksyntäperuste: Hyväksytyt SFS-EN 15614-2 
 
Allekirjoitus: 
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LIITE 2  K.P. Säiliöt Hitsausohjeet 
 
WPS No: KPS07.1  Revisio no: 1.1 Laatija: Antti Hirvonen 
 
Käyttökohde: 
Alumiinisäiliön vaipan hitsisaumat    
 
Hitsausasento: PA ja PF   Hitsausprosessi: 131 (MIG) 
 

 
 
Perusaine Luokitus Ainepaksuus 
Alumiinilevy EN AW 5182 CEN ISO/TR 15608:fi 5,2mm 
 
Lisäaine, valmistaja Luokitus Varastointi 
OK Autorod 5356, ESAB EN ISO18273 AlMg5Cr(A) ESAB ohjeet 
 
Kaasut Koostumus/ Luokitus Standardi Virtausnopeus 
Hitsauksen  
suojakaasu 

AGA Mison Ar 
Argon + 0,03% NO 

EN 439-11 17–20 l/min 

 
Railon valmistus ja 
puhdistus 

Railon ja se lähialueen oltava puhdas ja kuiva. Viisteet ja avaus 
tehdään laikkajyrsimellä. Hitsaus välittömästi puhdistuksen 
jälkeen. 

Silloitus Silloitus ulkopuolelta 100–200 mm välein. Avauksen yhteydessä 
silloitus poistetaan laikkajyrsimellä ja railo puhdistetaan 
teräsharjalla. 

Hitsausparametrit 
H itsausprosessi Lisäaine Virta  K aarijännite Virtalaji   H itsausnopeus L angansyöttönopeus

131 1,2 mm 110 A 19 V DC+ 48 cm/min 2 m/min 
131 1,2 mm 150 A 19 V DC+ 48 cm/min 2 m/min 

 
Valmistaja: K.P. Säiliöt Ay, Kangasala  Kokeenvalvoja: Klaus Rajahalme 
 
PVM: 15.05.2007   Testauksen suorittaja: METLAB OY 
 
Hyväksyntäperuste: Hyväksytyt SFS-EN 15614-2 
 
Allekirjoitus:  
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LIITE 3  Menetelmäkoepöytäkirja 
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LIITE 4  Hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja  
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LIITE 5  Metallograafvinen tarkastelu 
 

 


