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With aluminum boats, welding distortions often prove to be extremely detrimental as
they result in changes in measurements and flaws in the overall appearance, thus
decreasing the quality and value of the product. In addition, the performance of the
welded joints may decline; thus welding distortions may result in functional problems in
the frameworks of aluminum boats. Therefore management and minimization of
welding distortions is extremely important in improving the quality and cost-efficiency
of aluminum boats, as well as in increasing the competitive strength of the aluminum
boat industry.
This master’s thesis studied the distortions caused by robotized gas shielded arc welding
and their management in the frameworks of aluminum work boats and yachts. The
thesis focused on modern methods of aluminum boat manufacturing, as well as on the
general theories of the strength of materials and behavioral patterns. While studying
welding distortions in aluminum, practical welding tests were performed on the
structural solutions and joint types of aluminum boats. The purpose of the thesis was to
determine the essential factors and parameters affecting distortions created as a result of
aluminum welding. Based on the research results, solutions were proposed for reducing
and controlling the amount of welding distortions in the structures of aluminum boats.
Welding distortions in aluminum structures vary by the case as they are the result of
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empirical tests and analytical models, numerical finite element method may be applied
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
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A5

[%]

murtovenymä

a
b
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E
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[mm]
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[J/K·kg]
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[N]
[mm]
[MPa]

a-mitta
levykentän leveys
ominaislämpö
taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti
kimmomoduuli
kulmavetäymä
voima
pituussuuntainen kaareutuminen
murtolujuus

h
I
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M
M pl

[mm]
[A]
[-]
[MPa]
[MPa]
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hitsausvirta
hitsausprosessin terminen hyötysuhde
myötöjännitystila
plastinen myötöjännitystila

Mx

[Nm/mm]

taivutusmomentti y-akselin suuntaista pituusyksikköä kohti

My

[Nm/mm]

taivutusmomentti x-akselin suuntaista pituusyksikköä kohti

qw

[kJ/mm]

hitsauksen lämmöntuonti

Rm

[MPa]

murtolujuus

R p0,2

[MPa]

myötölujuus (0,2 % -venymäraja)

T
t
U
v
w

[K]
[mm], [m]
[V]
[mm/s]
[mm]

lämpötila
ainevahvuus
kaarijännite
hitsausnopeus
taipuma

[1/K]
[°]
[°]

lämpölaajenemiskerroin
kulma
kulmavetäymä

x

[-]
[-]

delta (vaihteluväli)
venymä x-suunnassa

y

[-]

venymä y-suunnassa

b

[kg/m³]
[MPa]
[MPa]

tiheys
jännitys
sekundaarinen taivutusjännitys
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m

[MPa]

kalvojännitys

p

[MPa]

lovijännitys

p

[MPa]

puristusjännitys

u

[MPa]

murtolujuus

x

[Pa]

jännitys x-suunnassa

y

[Pa]

jännitys y-suunnassa

y

[MPa]

myötölujuus

[-]
[-]

Poissonin luku (suppeumakerroin)
ohmi

Tunnukset ja yksiköt
°
°C
Ø
%
A
A
Al
Ar
cm
cm³
Cu
dm³
Fe
GPa
HB
J
K
k
kJ
l
m
m³
mm
mm²
Mg
min
Mn
MPa
N

aste
celsiusaste
halkaisija
prosentti
alumiini
ampeeri
alumiini
argon
senttimetri
kuutiosenttimetri
kupari
kuutiodesimetri
rauta
gigapascal
brinell-kovuus
joule
kelvin
kilo
kilojoule
litra
metri
kuutiometri
millimetri
neliömillimetri
magnesium
minuutti
mangaani
megapascal
newton
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Nm
Pa
s
Si
V
W
W
Zn

newtonmetri
pascal
sekunti
pii
voltti
watti
muokattu alumiini
sinkki

Lyhenteet
2D
3D
AA
Ab
ALVENE
ELU
EN
EPS
esim.
FEM
HAZ
ID
ISM
LCA
LE
Ltd.
MAG
MIG
MODUVA
n.
ns.
Oy
PKK
RHS
s.
SFS
TIG
TL
ts.
vrt.
ym.

2-dimensional
3-dimensional
Aluminum Association
aktiebolag
Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi
Environmental Load Unit
European Standard
Environmental Priority Strategies in Product Design
esimerkki
Finite Element Method
Heat Affected Zone
indentification
Iterative Substructure Method
Life Cycle Analysis
levyaihio
limited company
Metal Active Gas
Metal Inert Gas
Modulaarisuudella tehokkuutta venerunkojen valmistukseen
noin
niin sanottu
osakeyhtiö
pintakeskinen kuutiollinen kiderakenne
Rectangular Hollow Section
sivu
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Tungsten Inert Gas
tyyppiliitos
toisin sanoen
vertaa
ynnä muuta
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1

JOHDANTO

Hitsaus on kohteena olevan aineen kannalta vaativa ja monipuolinen tapahtuma, jossa
nopeat lämpötilanmuutokset vaikuttavat hitsattavan materiaalin ominaisuuksiin ja
jännitystiloihin. Hitsattaviin rakenteisiin kohdistuvat epätasaiset lämmönjakautumiset ja
materiaalin plastisoituminen aiheuttavat jäännösvenymiä, joiden estäminen synnyttää
jäännösjännityksiä.

Alumiinirakenteiden

hitsauksessa

perusaineen

suuri

lämpölaajenemiskerroin, joka on kaksinkertainen teräkseen verrattuna, korostaa näitä
ilmiöitä. Toisaalta alumiinin hyvä lämmönjohtavuus vähentää lämpölaajenemisen
vaikutuksia, jolloin nämä ominaisuudet eivät kumuloidu samalla tavalla kuin
esimerkiksi ruostumattomilla teräksillä.

Hitsauksen

aiheuttamat

muodonmuutokset

ovat

usein

erityisen

haitallisia

ohutseinämäisissä rakenteissa, joissa kuormitus on väsyttävää tai puristuskuormitus voi
aiheuttaa lommahdusriskin. Hitsausmuodonmuutosten aiheuttamat mittamuutokset ja
ulkonäölliset haitat alentavat tuotteen laatua sekä arvoa ja monissa tapauksissa myös
hitsausliitosten suorituskykyä. Hitsauksen seurauksena syntyvillä muodonmuutoksilla ja
mahdollisilla

jäännösjännityksillä

on

merkittävä

vaikutus

rakenteiden

muodonmuutoskykyyn, stabiiliuteen ja väsymislujuuteen. Näiden vaikutusten lisäksi
muodonmuutokset voivat aiheuttaa toiminnallisia ongelmia, kuten erilaisia haitallisia
hydrodynaamisia ilmiöitä tarkkoja muotoja vaativissa virtauskontaktissa olevissa
rakenteissa (esim. alusten tai siipien pintalevyissä).

Hitsaustapahtuman seurauksena syntyviä jäännösjännityksiä ei useinkaan voida välttää,
mutta tarpeettoman suuret muodonmuutokset olisi pystyttävä eliminoimaan. Tämä
voidaan saavuttaa esimerkiksi määrittämällä hitsausparametrit ja -järjestys siten, että
hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset ovat hyväksyttävän pieniä ja ne eivät vaadi
kalliita

jatkotoimenpiteitä.

muodonmuutosten

ennakointi

Varsinkin
ja

alumiinirakenteiden

tarkoituksenmukaisten

hitsauksessa

hitsausparametrien

määrittäminen vaativat tutkimuksia, koska valmiita sovelluskelpoisia ohjeita ei ole
saatavilla.

12

1.1

Diplomityön tavoitteet ja rajaus

Diplomityön tavoitteena on hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten hallinta
alumiinirunkoisten alusten rakenteissa. Työssä pyritään määrittämään alumiinin
hitsausmuodonmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä lujuusopin teorioiden ja erilaisten
ennustemallien sekä käytännön hitsauskokeiden avulla. Yhtenä tavoitteena on myös
tutkia teräsrakenteille määritettyjen hitsausmuodonmuutosten laskentamallien ja
arviointimenetelmien soveltuvuutta hitsatuille alumiinirakenteille. Tutkimustulosten ja
niiden analysoinnin perusteella esitettyjen suositusten lisäksi työn tavoitteena on
määrittää jatkotoimenpiteitä ja uusia tutkimuskohteita liittyen alumiinirakenteiden
hitsausmuodonmuutosten hallintaan.

Diplomityö rajataan käsittämään alumiinista valmistettujen vapaa-ajan veneiden ja
työveneiden robotisoidussa MIG-hitsauksessa aiheutuvia muodonmuutoksia sekä niiden
hallintaa ja minimoimista. Tutkimuksen kohteena ovat edellä mainittujen venetyyppien
rungoissa käytettävät rakenneratkaisut ja alumiinimateriaalit.

1.2

Tutkimuksen suorittaminen ja yhteistyökumppanit

Tutkimus suoritetaan osana MODUVA-projektia (Modulaarisuudella tehokkuutta
venerunkojen valmistukseen), joka on jatkoa vuosina 2008 - 2010 toimineelle
ALVENE-tutkimushankkeelle (Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi). ALVENEprojektissa

saatiin

selkeä

kuva

alumiinivenevalmistuksen

nykytilanteesta

ja

kehitystyöhön liittyvistä haasteista tutkimalla ja kehittämällä robottihitsauksen
tekniikkaa sekä kartoittamalla alumiinin hitsausprosessien teknologiatilannetta.

MODUVA-projektin keskeisimpiä tavoitteita ovat alumiiniveneiden hitsauksen
automaatioasteen nostaminen ja tuottavuuden parantaminen, jotka voidaan saavuttaa:
Kehittämällä alumiinisia venekonstruktioita valmistusystävällisempään suuntaan
osakokoonpanojen ja modulaarisuuden avulla.
Tutkimalla modulaarisen ja joustavan kiinnitintekniikan mahdollisuuksia
alumiiniveneiden hitsauksissa.
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Hallitsemalla,

ennakoimalla

ja

minimoimalla

hitsauksen

aiheuttamia

muodonmuutoksia alumiiniveneiden rakenteissa.

Tässä diplomityössä perehdytään suomalaisten alumiiniveneiden suunnittelussa ja
tuotannossa käytettyihin menetelmiin sekä erityispiirteisiin, esitetään yleisiä lujuusopin
teorioita sekä lainalaisuuksia liittyen hitsattujen rakenteiden muodonmuutoksiin ja
toteutetaan

käytännön

tutkimuksia

suorittamalla

hitsauskokeita

erityyppisille

alumiinirakenteille. Koekappaleiden hitsauksissa varioidaan eri parametreja ja
hitsauskokeet

suoritetaan

laboratorio-olosuhteissa

käyttäen

robottihitsausta.

Soveltamalla yleisiä hitsausmuodonmuutosten teorioita ja tarkastelemalla tutkimuksista
saavutettuja tuloksia pyritään määrittämään eri tekijöiden sekä muuttujien vaikutuksia
alumiinirakenteisiin syntyviin muodonmuutoksiin. Analysoinnin perusteella esitetään
suosituksia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa
alumiiniveneiden hitsausmuodonmuutosten kokonaisvaltaista hallintaa sekä pystytään
suunnittelemaan

ja

mitoittamaan

tarkoituksenmukaisia

alumiinirakenteita

ja

valmistamaan niitä tehokkaasti.

MODUVA-projekti on toteutettu yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston,
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen sekä neljän suomalaisen
yrityksen kanssa. Seuraavassa on esitelty lyhyesti tutkimushankkeessa mukana olevat
yhteistyöyritykset, joita ovat Oy HT Engineering Ltd., Kewatec Aluboat Oy Ab,
Promeco Group Oy ja TerhiTec Oy / Silver Boats

1.2.1 Oy HT Engineering Ltd.
Oy HT Engineering Ltd. on perustettu vuonna 1987 ja yritys on osa HT-konsernia, joka
tarjoaa erilaisia alihankintapalveluja liittyen suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon ja
konsultointiin. Oy HT Engineering Ltd. suunnittelee ja valmistaa mm. alumiinirunkoisia
HTECH-työveneitä ammattikäyttöön. Yritys työllistää noin 40 henkilöä ja sen
toimipiste sijaitsee Haapamäellä.
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1.2.2 Kewatec Aluboat Oy Ab
Kewatec Aluboat Oy Ab on vuonna 1998 perustettu yritys, jonka toimipiste sijaitsee
Kokkolassa. Yritys on yksi pohjoismaiden johtavista alumiinivenevalmistajista, jonka
tuotevalikoimaan kuuluu 7 - 20 metrisiä alumiiniveneitä sekä ammattikäyttöön että
vapaa-ajan veneiksi. Kewatec Aluboat Oy Ab työllistää tällä hetkellä noin 35
työntekijää sekä useita eri alojen alihankintayrityksiä.

1.2.3 Promeco Group Oy
Promeco Group Oy on perustettu vuonna 2009 viiden eri mekaniikka- ja sähköalan
yrityksen yhdistyessä. Promeco Group Oy:n pääkonttori sijaitsee Kankaanpäässä ja
yrityksellä on useita toimipisteitä eri puolella Suomea. Promeco Group Oy tarjoaa
monipuolisia alihankintapalveluja kuljetus-, energia- ja voimalaitosteollisuuteen sekä
teollisuuskoneisiin ja -laitteisiin. Yrityksen operatiivisten yksiköiden yhteenlaskettu
henkilömäärä on noin 320 työntekijää.

1.2.4 TerhiTec Oy / Silver Boats
Vuonna 2010 nimensä TerhiTec Oy:ksi vaihtanut Terhi Oy on perustettu vuonna 1969
ja yritys on Suomen suurin venevalmistaja. Silver-Veneet Oy on puolestaan toiminut
vuodesta 1990 lähtien ja vuonna 2009 yritykset yhdistyivät, kun TerhiTec Oy osti
Silver-Veneet Oy:n koko liiketoiminnan. Yhdistymisen seurauksena TerhiTec:n
tuotevalikoima laajeni käsittämään lujitemuovi- ja lasikuituveneiden lisäksi myös
alumiiniveneet. TerhiTec Oy:n pääkonttori sijaitsee Naantalissa ja Silver Boats:n
toimipiste on Ähtärissä. TerhiTec Oy työllistää noin 100 henkilöä, joista noin 70
työskentelee Silver Boats:n yksikössä.
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2

ALUMIINIVENEET

Nykyään alumiiniveneet ovat täysin oma osa-alueensa veneteollisuuden monipuolisessa
tuoteperheessä ja niiden kysyntä on lisääntynyt sekä huvi- että työvenesektorilla, mikä
on seurausta vuosikymmenien aikana tapahtuneesta suunnittelumenetelmien ja
tuotantotapojen sekä markkinoinnin kehittymisestä. Teräksen, lasikuidun ja puun ohella
alumiini on tänä päivänä yksi merkittävimmistä veneiden valmistuksessa käytetyistä
materiaaleista. /1, 2/

Veneenvalmistuksessa alumiinilla on sekä etuja että haittoja. Alumiiniveneiden raakaaine- ja tuotantokustannukset voivat olla korkeampia kuin esim. teräksestä
valmistetuissa aluksissa, mutta yksittäisissä veneissä tai sarjakokojen ollessa pieniä
nopeampi tuotanto ja yksinkertaisempi rakenne tasoittavat kustannuksia verrattuna
muihin materiaaleihin.

Alumiinin edut

tulevat

esiin myös pitkän aikavälin

tarkasteluissa. Alumiinirunkoisissa aluksissa yhdistyvät rakenteen keveys ja kestävyys,
jotka vaikuttavat sekä käytön taloudellisuuteen että rakenteen elinkaareen. Keveydestä
on hyötyä veneen käsittelyssä, kuten kuljetuksissa sekä nostoissa ja keveyden ansiosta
myös energian kulutus on pienempi, mikä näkyy suoraan polttoainekustannuksissa.
Alumiiniveneen kestävyyden seurauksena huollon ja kunnostuksen tarve on vähäisempi.
/1, 2/

Vaikka alumiini tarjoaa veneenrakennuksessa monia etuja verrattuna muihin
materiaaleihin,

on

alumiiniveneiden

suunnittelussa

ja

käytössä

myös

useita

poikkeavuuksia ja huomioon otettavia tekijöitä. Suunnittelussa ja valmistuksessa on
tunnettava alumiinin erityispiirteet sekä käytettävä oikeita työtapoja ja -välineitä.
Teräksellä käytetyt menetelmät eivät useinkaan ole toteutuskelpoisia alumiinilla.
Alumiiniveneen

käyttäjän

kannalta

oleellista

on

tietää

alumiinin

materiaaliominaisuuksista sekä niiden perusteella tapahtuvasta käyttäytymisestä, jotta
alumiiniveneen käytöstä ja ylläpidosta huolehdittaisiin oikein. /1, 2/
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2.1

Alumiiniseokset

Puhtaan alumiinin ominaisuudet, joita on esitetty liitteessä 1, eroavat selvästi teräksen
vastaavista ja varsinkin lujuusarvot ovat melko vaatimattomia. Ominaisuuksia voidaan
kuitenkin muuttaa erilaisilla seostuksilla, muokkauksilla, lämpökäsittelyillä sekä
kemiallisilla ja sähkökemiallisilla pintakäsittelyillä. /3, 4, 5, 6/

Alumiiniseokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään, jotka ovat muokattavat seokset ja
valuseokset.

Muokattavien alumiiniseosten merkinnässä voidaan käyttää joko

nelinumeroista

nimikejärjestelmää

tai

kemialliseen

koostumukseen

perustuvaa

nimikejärjestelmää. Molemmat merkintätavat on määritetty standardeissa SFS-EN 5731 ja 2, jotka ovat yhtäpitäviä Aluminium Association -järjestön laatiman AAnimikejärjestelmän kanssa. /3, 4, 7/

Standardimerkinnän

nelinumeroisen

nimikkeen

ensimmäinen

numero

ilmaisee

pääseosryhmän ja loput kolme numeroa täydentävät sitä. Taulukossa 1 on esitetty eri
alumiinisarjat ja niiden pääseosaineet sekä muokattavien alumiiniseosten jako kahteen
pääryhmään, jotka ovat ei-lämpökäsiteltävät ja lämpökäsiteltävät seokset. Eilämpökäsiteltäviä seoksia, joita kutsutaan myös karkenemattomiksi alumiiniseoksiksi,
voidaan lujittaa vain kylmämuokkaamalla. Lämpökäsiteltävillä seoksilla, joita kutsutaan
myös

karkeneviksi

alumiiniseoksiksi,

lujuutta

voidaan

kasvattaa

lämpökäsittelyllä. /3, 4/

Taulukko 1. Muokattavien alumiiniseosten pääryhmät ja -seosaineet /3/.
Pääryhmä
Alumiinisarja

1000-sarja

Ei-lämpökäsiteltävä
(karkenematon)

x

Puhdas alumiini (

x

2000-sarja

Pääseosaine

Lämpökäsiteltävä
(karkeneva)

Kupari (Cu)

3000-sarja

x

Mangaani (Mn)

4000-sarja

x

Pii (Si)

5000-sarja

x

Magnesium (Mg)

6000-sarja
7000-sarja
8000-sarja

x
x
x

99,00 %)

Magnesium ja pii (Mg ja Si)
Sinkki (Zn)
Muut seosaineet

sopivalla
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Yleisin päätavoite alumiini seostamisella on lujuuden parantaminen. Alumiiniseoksen
lopullinen lujuus määräytyy kuitenkin seostuksen lisäksi myös mahdollisista
lämpökäsittelyistä ja muokkauksista. Toinen alumiinin seostuksella tavoiteltava
ominaisuus on lastuttavuuden parantaminen, koska puhtaan alumiinin lastuttavuus on
sitkeydestä, pehmeydestä ja alhaisesta lujuudesta johtuen heikko. Seostus vaikuttaa
myös alumiinin korroosionkestoon ja sähkönjohtavuuteen, jotka yleensä heikentyvät
seostuksen lisääntyessä. Poikkeuksena ovat mangaani- ja magnesiumseosteiset
alumiinit, joiden korroosionkesto tietyissä olosuhteissa, kuten merivedessä, ovat
parempia kuin puhtaalla alumiinilla. /4, 6/

Vaikka seostus ja toimitustila yhdessä määräävät alumiiniseosten ominaisuudet, voidaan
eri alumiinisarjojen

seosaineilla

todeta olevan

seuraavia

yleisiä

vaikutuksia

alumiiniseosten ominaisuuksiin /4, 6/:
Kupari:

Parantaa lujuutta, mutta kasvattaa kuumahalkeiluriskiä

Mangaani:

Lisää lujuutta menettämättä olennaisesti sitkeyttä

Pii:

Madaltaa sulamispistettä ja parantaa juoksevuutta

Magnesium:

Parantaa lujuutta menettämättä hyvää korroosionkestävyyttä

Magnesium ja pii: Parantaa lujuutta, muovattavuutta ja pursotettavuutta
Sinkki:

Magnesiumin ja kuparin kanssa antaa korkean lujuuden

Litium:

Suurentaa kimmomoduulia ja lujuutta sekä pienentää tiheyttä

Veneiden ja laivojen rakenteissa käytetään 5000- ja 6000-sarjan alumiiniseoksia, joiden
yleisiä ominaisuuksia on koottu taulukkoon 2. Sarjojen sisäiset vaihtelut johtuvat
seosaineista ja niiden määristä sekä toimitustiloista. Alumiiniseosten lujuusarvoihin
vaikuttaa edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös materiaalin ainevahvuus. Liitteessä
2 on esitetty tarkemmin laivanrakennuksessa käytettävien eri AlMg- ja AlMgSi-seosten
nimikkeitä, koostumuksia, toimitustiloja ja mekaanisia ominaisuuksia. /3, 4, 5/

Taulukko 2. Alumiiniveneissä käytettyjen alumiiniseosten ominaisuuksia /5/.
Alumiiniseos
[sarja]

Kimmomoduuli
[GPa]

Myötölujuus
[MPa]

Murtolujuus
[MPa]

Murtovenymä
[%]

Sähkönjohtavuus
[m/ -mm²]

Lämmönjohtavuus
[W/m-K]

Kovuus
[HB]

5000-sarja

68,9 - 72,0

40 - 435

110 - 450

3,5 - 35,0

16 - 32

108 - 205

28 - 120

6000-sarja

67,0 - 71,0

40 - 455

90 - 478

3,0 - 35,0

20 - 36

142 - 226

25 - 130
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5000-sarjan alumiinien pääseosaine on magnesium, jonka liukoisuus alumiiniin on
suhteellisen suuri (14,9 %). Yleisimmät AlMg-seokset sisältävät 0,5 - 5,5 %
magnesiumia. Magnesium parantaa lujuutta, mutta toisaalta muovattavuus (esim.
pursotettavuus) heikkenee. Lujuutta voidaan edelleen kasvattaa lisäämällä AlMgseoksiin hieman mangaania tai kromia. 5000-sarjan alumiinien hitsattavuus on hyvä ja
korroosionkestävyys on erinomainen varsinkin kloridipitoisissa tai lievästi emäksisissä
olosuhteissa, minkä seurauksena AlMg-seoksia kutsutaan usein merialumiineiksi.
Laivojen ja veneiden rakenteissa yleisesti käytettyjä 5000-sarjan alumiineja ovat EN
AW-5754 ja EN AW-5083. /3, 4/

6000-sarjan alumiinit, joiden pääseosaineina käytetään magnesiumia ja piitä, ovat 5000sarjan alumiinien kanssa käytetyimpiä alumiiniseoksia. Erkautuskarkaisun avulla
AlMgSi-seoksista saadaan kohtuullisen lujia. Magnesiumin ja piin lisäksi seosaineina
voidaan käyttää pieniä määriä mangaania, kuparia ja lyijyä. Lyijy parantaa seoksen
lastuttavuutta ja Pb-seosteisia alumiineja kutsutaankin sorvialumiineiksi. 6000-sarjan
alumiinien

käyttöalue

on

laaja,

koska

lämpökäsittelyllä

saavutetaan

hyvät

lujuusominaisuudet ja ne soveltuvat hyvin pursotetukseen, hitsaukseen ja osa myös
anodisointiin. Eniten käytettyjä AlMgSi-seoksia ovat EN AW-6060 ja EN AW-6063,
joista voidaan valmistaa hyvin monimuotoisia ja erilaisia pursotteita (kuva 1). /3, 4/

Kuva 1. Pursotettujen alumiiniprofiilien muotoja /8/.
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2.2

Suunnittelu

Alumiiniveneiden, kuten muidenkin alumiinirakenteiden, suunnittelu eroaa vastaavien
teräsrakenteiden

suunnittelusta

suunnitteluratkaisut

eivät

monella

sovellu

tapaa.

suoraan

Teräsrakenteille

alumiineille

ja

käytettävät
vaihdettaessa

rakennemateriaali teräksestä alumiiniin on hyvin usein koko rakenne suunniteltava
uudelleen, jotta alumiinin kaikki edut saadaan käytettyä mahdollisimman hyvin
hyödyksi. Suunnittelun lisäksi myös valmistuksellisiin tekijöihin on kiinnitettävä
huomiota valitsemalla käytettävät valmistusmenetelmät siten, että ne soveltuvat hyvin
alumiinille ja eivät heikennä sen ominaisuuksia. Taulukkoon 3 on koottu suunnittelun
kannalta yleisiä etuja ja haittoja, joita alumiinirakenteissa on verrattuna vastaaviin
teräsrakenteisiin. /3/

Taulukko 3. Alumiinin etuja ja haittoja verrattuna teräkseen /3/.
Alumiinin etuja

Alumiinin haittoja

- keveys

- pieni kimmomoduuli

- hyvä sitkeys myös matalissa lämpötiloissa

- alentunut lujuus hitsausliitoksissa

- pursotettujen profiilien mahdollisuudet ja käyttö

- matala väsymiskestävyys

- helppo työstettävyys

- suurempi loviherkkyys

- hyvä korroosionkesto

- suuremmat hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset

- hyvät pintakäsittelymahdollisuudet

Verrattaessa luotettavasti alumiinirakenteita vastaaviin teräsrakenteisiin on tarkastelu
tehtävä huomattavasti laajemmalla tasolla, jolloin materiaaliominaisuuksien ja
valmistusteknisten asioiden lisäksi on otettava huomioon myös monia muita tekijöitä
(esim. käyttökustannukset ja ympäristötekijät). Erilaisten elinkaaritarkastelujen (LCA,
Life Cycle Analysis) avulla voidaan määrittää lopulliset erot eri materiaalivaihtoehtojen
välille. Rakenteiden suunnittelussa ja materiaalien valinnassa on nykyään käytössä
tietokoneohjelmia, joissa käsitellään myös ympäristötekijöitä. Menetelmiä ovat esim.
ELU-tarkastelu (Environmental Load Unit) ja EPS (Environmental Priority Strategies in
Product Design), joka ottaa huomioon kaikki tapahtumat raaka-aineen tuottamisesta
aina tuotteen elinkaaren loppuun asti. /3/

Alumiiniveneissä rakenteiden suunnittelu määrittää suuresti myös niiden valmistuksen
ja kokoonpanon, joten tarkastelemalla ja ratkaisemalla riittävän ajoissa tiettyjä
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rakenteellisia sekä valmistuksellisia kysymyksiä voidaan välttää monia ongelmakohtia
ja epäonnistumisia. Pohdittavia asioita ovat esimerkiksi /2/:
Mitkä rakenneosat tai -osakokoonpanot ovat runkorakenteessa jatkuvia ja mitkä
ovat vain laipioiden välisiä?
Ovatko laipiot vesitiiviitä?
Ovatko polttoaine-, vesi-, tai septitankit integroitu runkorakenteisiin vai erillisiä
rakenteita?
Perustuuko runkorakenne pitkittäiseen vai poikittaiseen kaaritukseen (kuva 2)
vai näiden yhdistelmään?
Rakentuuko veneen runko osakokoonpanoista?
Millaisia nostovälineitä on käytössä?
Rakennetaanko runko ylösalaisin vai ns. ”oikein päin”?

2.2.1 Rakenneratkaisut
Laivanrakennuksessa käytetyt

yleisperiaatteelliset

runkorakennevaihtoehdot

ovat

poikittaiskaaritukseen ja pitkittäiskaaritukseen perustuvat rakennetyypit, jotka on
esitetty kuvassa 2. Molemmissa rakenteissa on sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia,
joten

käytettävä

rakennetyyppi

on

valittava

aina

tapauskohtaisesti.

Alusten

runkorakenteissa voidaan käyttää myös näiden kahden menetelmän yhdistelmiä tai
rakennetyyppi voi vaihdella eri kohdissa laivan runkoa. /1, 9, 10/

Kuva 2. Laivan rungon rakennetyypit /9/.
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Tietyissä tapauksissa pitkittäiskaarituksen periaatteella valmistettu laivan runko on
parempi vaihtoehto

verrattuna poikittaiskaarituksella toteutettuun rakenteeseen.

Tutkimusten mukaan käytettäessä pitkittäiskaaritusta runkorakenteesta saadaan
kevyempi ja siinä on vähemmän osia, jolloin myös hitsauksen määrä on pienempi.
Painon lisäksi rakenteen värähtelyominaisuudet on helpompi optimoida. Toisaalta
poikittaiskaaritettu runkorakenne takaa kokonaisrasitusten ja vertikaalikuormien (esim.
aallot

ja

telakointi)

kannalta

paremmat

lujuusominaisuudet

rungon

poikkileikkaussuunnassa. /9, 10/

Keskikokoisissa aluksissa, kuten 6 - 30 m alumiiniveneissä, runkorakenne on
perusperiaatteiltaan

lähempänä

pitkittäiskaaritusta

kuin

poikittaiskaaritusta.

Runkorakenteet ovat kuitenkin huomattavasti yksikertaisempia verrattuna suuriin
laivoihin. Osien lukumäärä on pienempi ja tietyt rakenteet voidaan valmistaa
osakokoonpanoina, jonka jälkeen ne tuodaan lopulliseen kokoonpanoon tietyssä
järjestyksessä. Pienempien alumiiniveneiden runkorakenteissa käytetään hyvin usein
myös ns. itsepaikoittavia liitoksia, jolloin osien asettaminen ja kokoonpano helpottuu.
Kuvassa 3 on esitetty alumiiniveneen peräpeilin ja kylkirakenteen yhtymäkohdassa
käytettyä itsepaikoittavaa liitosta. /2, 11/

Kuva 3. Itsepaikoittuva liitos alumiiniveneen runkorakenteessa.
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Kuten aikaisemmin esitetystä kuvasta 1 (ks. s. 18) nähdään, pystytään alumiinista
valmistamaan poikkileikkaukseltaan hyvinkin erilaisia pursotteita. Pursoteprofiileja
voidaan hyödyntää alumiiniveneiden rakenteissa, jolloin hitsausta ja siitä aiheutuvia
ongelmia

saadaan

vähennettyä.

Esimerkiksi

alumiiniveneen

runkorakenteen

pituusjäykisteinä voidaan käyttää hitsattujen levykappaleiden sijaan L- tai T-profiileja.
/3, 11/

Hitsauksen vähentämisen lisäksi pursotetuotteiden käytöllä on muitakin etuja. Niiden
avulla pystytään vaikuttamaan rakenneosien paikoituksen helpottumiseen, koska
muotoon leikattujen levyosien tapaan myös pursoteprofiileilla voidaan toteuttaa
itsepaikoittavia liitoksia. Pursotteisiin pystytään tekemään myös valmiita railoja ja
juuritukia hitsausta varten. Lisäksi pursotekappaleiden ainevahvuus voidaan optimoida
siten, että hitsattava kohta valmistetaan ympäristöään paksummaksi, mikä parantaa sekä
liitoksen staattista

kestävyyttä

että

väsymislujuutta.

Kuvassa

4

on esitetty

esimerkkitapaus alumiiniveneen kylki- ja pohjalevyjen liitoskappaleena käytetyn
koontaprofiilin poikkileikkauksesta. Levyjen paikoituksen ja liittämisen ohella
pursoteprofiili toimii muotonsa ansiosta myös palteena veneen runkorakenteessa. /3, 11,
12/

Kuva 4. Pursoteprofiilin käyttö alumiiniveneen kylki- ja pohjalevyjen liitoksessa /13/.

Alumiiniveneiden rungon osina olisi käytettävä mahdollisimman suuria yksittäisiä
levyosia, jolloin hitsauksen määrä saadaan minimoitua ja sen seurauksen myös
mahdollisten muodonmuutosten ja jäännösjännitysten syntyminen vähenee. Lisäksi
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isompien alusten laipioissa olevat reiät, kuten oviaukot ja suuret läpiviennit, olisi syytä
leikata vasta koko rakenteen hitsauksen jälkeen. Aina näin ei kuitenkaan pystytä
toimimaan, koska rakenneosien valmistus ja muotoon leikkaus voi tietyissä tapauksissa
tapahtua alihankintana ja itse veneenvalmistaja suorittaa vain kokoonpanohitsauksen.
Tällöin varsinkin suuremmat leikkaukset on tehtävä etukäteen. Alumiiniveneiden
yksilöllisyyden ja vähäisten tuotantomäärien seurauksena monet rakenne- ja
kokoonpanoratkaisut

sekä

valmistusmenetelmät

ja

-tavat

päätetäänkin

usein

tapauskohtaisesti. /2, 11/

2.2.2 Erityispiirteet
Alumiiniveneiden runkorakenneratkaisuihin, ja yleisesti alumiinirakenteisiin, liittyy
tiettyjä suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia erityispiirteitä. Vaikka
alumiinilla

käytetään

samoja

mitoituskriteerejä

kuin

teräsrakenteilla,

on

alumiinirakenteiden suunnittelussa lisäksi muistettava hitsausliitoksen lujuuden
heikkeneminen. Kuvassa 5 on esitetty Eurocode 9:n (SFS-EN 1999-1-1) mukainen
HAZ:n pehmeneminen eri hitsausprosesseilla, ainevahvuuksilla ja liitostyypeillä. /3, 14,
15/

Kuva 5. Alumiinihitsauksessa tapahtuva HAZ:n pehmeneminen /15/.
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Alumiinin hitsausliitoksen lujuuden alenemista voidaan kompensoida erilaisilla
rakenneratkaisuilla, kuten tarkoituksenmukaisella hitsien sijoittelulla. Kuvassa 6
olevista palkkirakenteen hitsausliitoksista B-hitsi on lujuusteknillisesti parempi ratkaisu
kuin A-hitsi, koska leikkauksessa A-A hitsi heikentää koko laipan poikkileikkausta.
Vastaavasti leikkauksessa B-B hitsauksen vaikutus on huomattavasti pienempi, jolloin
rakenteen lujuus on kokonaisuudessaan parempi. On kuitenkin muistettava, että lujuus
on vain yksi osa-alue ja rakenteiden suunnitteluun sisältyy myös muita tärkeitä asioita,
joita ovat mm. valmistukselliset tekijät ja hitsauksen aiheuttamat muut ongelmat (esim.
muodonmuutokset). Kuvan 6 leikkauksessa B-B hitsaustyön määrä lisääntyy verrattuna
vaihtoehtoon A-A. Tällöin edellä mainitut ongelmat voivat olla määräävämpiä tekijöitä
ja erilaisesta rakenneratkaisusta saavutettu lujuushyöty menetetään. /3/

Kuva 6. Hitsauksen lämmöntuonnin aiheuttamien lujuusteknisten haittojen poistaminen
paremmalla liitoksen muotoilulla /3/.

Alumiiniveneiden hitsattuja rakenteita suunniteltaessa HAZ:n pehmenemisen lisäksi
merkittäviä tekijöitä ovat mm. alumiinin väsymislujuus sekä hitsauksen aiheuttamat
muodonmuutokset ja niistä seuraavat jäännösjännitystilat, joiden suuruudet määräytyvät
hitsien määrän, koon, muodon, sijoittelun ja hitsausjärjestyksen sekä ainevahvuuksien,
rakenneratkaisujen

ja

muodonmuutosten

estymisen

perusteella.

Alumiinin

väsymiskestävyys on sekä hitsaamattomalla että hitsatulla materiaalilla alhaisempi kuin
teräksellä (hitsatuilla rakenteilla väsymislujuuksien suhde on n. 1 : 2,5…2,8).
Väsymiskestävyyteen

heikentävästi

vaikuttavien

paikallisten

jännityshuippujen

pienentämisessä ovat hitsin muoto ja liittyminen perusaineeseen olennaisia tekijöitä.
Myös rakenteen muotoilulla, hitsien sijoittelulla ja jännitystilojen huomioon ottamisella
on suuri vaikutus niin staattiseen kuin väsyttävään kuormituskestävyyteen. Kuvassa 7
on esimerkki alumiiniveneen runkorakenteesta, jossa edellä mainittujen tekijöiden
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haittavaikutuksia on pyritty minimoimaan. Aluksen runkokaareen on tehty helpotuksia
ja hitsit on sijoitettu rasitusten kannalta oikeisiin kohtiin. Pituusjäykisteiden ja -hitsien
jatkuvuus on varmistettu leikkausten avulla ja lisäksi runkokaaren laipan muotoilu on
jouheva, mikä osaltaan myös parantaa rakenteen kestävyyttä. /2, 3, 11/

Kuva 7. Alumiiniveneen runkokaaren hitsausliitokset pohja-, palle- ja kylkilevyyn sekä
pituusjäykisteihin.

2.3

Osavalmistus

Alumiiniveneiden rakenteissa käytetyt puolivalmisteet ovat pääasiassa erilaisia
levytuotteita ja lisäksi tietyissä kohteissa rakenneratkaisut voivat sisältää erilaisia
pursoteprofiileja. Alumiinilevyt valmistetaan usein kuumavalssaamalla, jonka jälkeen
ne vielä kylmävalssataan. Kuumavalssauksessa materiaali lujittuu ja sen kiderakenne
muuttuu. Tämän jälkeen suoritettavalla kylmävalssauksella saadaan aikaan vielä
suurempi lujuus ja kovuus sekä lisäksi paremmat pinnan ominaisuudet. Kuvassa 8 on
esitetty eri käsittelyjen aiheuttamia ominaisuusvaihteluja tietyillä alumiiniseoksilla.
Piirroksesta nähdään, että alumiiniveneissä käytetyllä AW-5083 -alumiiniseoksella on
hyvät lujuusarvot myös hehkutetussa tilassa. Pieni ero lujuudessa hehkutetun ja täysin
kovan

tilan

välillä

johtuu

siitä,

että

AlMg4,5Mn0,7-seoksella

seosaineiden

liukenemisella on suurempi merkitys lujuuden lisääntymiseen kuin kylmävalssauksessa
tapahtuvalla muokkauslujittumisella. /3, 11, 16/
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Kuva 8. Eräiden karkenemattomien alumiiniseosten valssattujen tuotteiden lujuusalueet
/16/.

Alumiiniveneissä

käytettävät

pursotetut

profiilit

valmistetaan

6000-sarjan

alumiiniseoksista. Pursoteprofiilien käytön avulla voidaan rakenne suunnitella lähes
täysin uudenlaiseksi. Rakenteessa olevien osien sekä liitosten ja hitsien määrää
pystytään tietyissä tapauksissa vähentämään. Lisäksi käytettävän materiaalin määrä
voidaan optimoida, koska aine voidaan sijoittaa profiilin poikkileikkauksessa
lujuusvaatimusten kannalta juuri oikeaan kohtaan. Pursotetut profiilit jaetaan kahteen
eri ryhmään: avoprofiilit ja ontot profiilit, joiden työkalut on esitetty kuvassa 9.
Avoprofiilit ovat onttoihin profiileihin verrattuna yleensä yksinkertaisempia ja
helpompia valmistaa. /3, 11, 16/

Kuva 9. Alumiinista valmistettavien pursoteprofiilien työkaluja /16/.

Alumiinia voidaan työstää kaikilla lastuamismenetelmillä. Lastuttavuuden kannalta
ainoastaan puhdas alumiini on hankala työstettävä, koska sitkeyden, pehmeyden ja
alhaisen lujuuden seurauksena muodostuu irtosärmää, lastunmuoto on pitkä ja lastut
tarttuvat helposti terään. Alumiinin lastuttavuus paranee kovuuden kasvaessa, joka
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saadaan

aikaan

seostuksella,

kylmämuokkauksella

tai

erkautuskarkaisulla.

Lastuttavuutta voidaan vielä parantaa lyijyseostuksella, jolloin saadaan aikaan
katkolastuja. /3, 4/

Alumiinia voidaan leikata termisillä ja mekaanisilla leikkausprosesseilla sekä
vesisuihkuleikkauksella. Termisiä leikkausmenetelmiä ovat plasma- ja laserleikkaus.
Kuvissa 10, 11 ja 12 on esitetty alumiinin leikkausnopeuksia eri ainevahvuuksille
käytettäessä plasma-, laser- ja vesisuihkuleikkausta. Mekaanisesti alumiinia voidaan
leikata käyttämällä sahaa, jyrsintä, levyleikkuria ja nakertajaa. Työstämisessä
merkittävä asia on myös alumiinin kipinättömyys eli alumiini ei kipinöi iskettäessä,
mikä on huomattava etu paloturvallisuuden kannalta. /3, 4/

Kuva 10. Alumiinin plasmaleikkauksen leikkausnopeuksia /3/.

Kuva 11. Alumiinin laserleikkauksen leikkausnopeuksia /3/.

Kuva 12. Alumiinin vesisuihkuleikkauksen leikkausnopeuksia /3/.
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2.4

Runkorakenteen kokoonpano

Alumiiniveneiden rungot koostuvat useista erilaisista osista ja niiden koko, muoto sekä
määrät vaihtelevat venetyypeittäin. Yleisesti runkorakenne koostuu seuraavista
perusosista: köli, pituusjäykisteet, kaaret, peräpeili, pohja-, (palle-), kylki- ja kansilevyt
sekä nousulistat. Pienemmissä alumiiniveneissä kylkirakenne on yleensä kotelomainen
ja se voi koostua myös pursoteprofiiliosista. Suuremmissa alumiinialuksissa käytetään
edellä mainittujen perusosien ohella pohjassa järeämpiä palkkirakenteita ja kaarien
lisäksi laipioita. /2, 11, 12/

Alumiiniveneen

rungon

osat

asetetaan

silloitushitsausta

ja

varsinaista

kokoonpanohitsausta varten niille suunniteltuun jigiin, jonka rakenne, koko,
yksinkertaisuus ja liikuteltavuus vaihtelevat valmistettavan venetyypin mukaisesti.
Kuvissa 13 ja 14 on esitetty eräät vaihtoehdot sekä pienempien alumiiniveneiden että
suurempien alumiinialusten kokoonpanossa käytettävistä hitsausjigeistä. /2, 11/

Kuva 13. Pienempien alumiiniveneiden rungon kokoonpanossa käytettävä hitsausjigi.
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Kuva 14. Suurempien alumiinialusten rungon kokoonpanossa käytettävä hitsausjigi.

Pienemmissä alumiiniveneissä käytettävät hitsausjigit voivat olla pyöritettäviä, jolloin
osien kokoonpanovaiheessa ja varsinaisessa hitsauksessa veneen runkoa voidaan
käännellä työskentelyn kannalta optimaaliseen asentoon. Rungon kiinnitys jigiin
voidaan tehdä hitsaamalla ja/tai käyttämällä puristimia. Lisäksi rakenteen jäykkyyttä
parannetaan yleensä lisäämällä kriittisiin kohtiin kokoonpanovaiheessa erilaisia
apujäykisteitä. /1, 2, 11/

Suurempien alumiinialusten hitsausjigit ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin
pienemmissä veneissä käytettävät jigit, mutta vastaavasti niiden koko on huomattavasti
suurempi. Hitsausjigit ovat kiinteitä rakenteita ja kokoonpanon edetessä niissä olevat
tukirakenteet sekä apujäykisteet lisääntyvät, koska lisättäessä rungon osia jigiin on
varmistuttava
runkorakenteet

rakenteen
(käytettävä

riittävästä
kaarijako,

jäykkyydestä.
runkopalkkien

Suurten
pituus,

alumiinialusten
laipioiden

ja

pituusjäykisteiden määrä, ym.) sekä materiaalien ainevahvuudet voivat vaihdella, jolloin
kokoonpanoperiaate ja -järjestys on määritettävä aina tapauskohtaisesti. Yleisesti
kokoonpano voidaan suorittaa kolmella eri tavalla, joista kahdessa tapauksessa
runkorakenne kasataan hitsausjigiin ylösalaisin (kuva 15) ja yhdessä vaihtoehdossa
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kokoonpano tapahtuu ns. ”oikein päin” (kuva 16). Taulukossa 4 on esitetty näiden
kokoonpanovaihtoehtojen periaatteet ja osien kasausjärjestykset ennen varsinaista
hitsausta. /1, 2, 11/

Kuva 15. Suuren alumiinialuksen runkorakenteen kokoonpano ylösalaisin hitsausjigissä
/2/.

Kuva 16. Suuren alumiinialuksen runkorakenteen kokoonpano ns. ”oikein päin” /2/.
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Taulukko 4. Alumiinialusten runkorakenteiden kokoonpanotapoja /11/.
Tapa 1
Periaate

Hitsausjigi

Kokoonpanojärjestys:

Tapa 2

Tapa 3

- Runko ylösalaisin

- Runko ylösalaisin

- Runko "oikein päin"

- Erillinen kokonaisuus

- Erillinen kokonaisuus

- Muodostuu kokoonpanon
yhteydessä

- Osien lisätuenta
apujäykisteiden ja tukien avulla

- Osien lisätuenta
apujäykisteiden ja tukien avulla

- Suuri määrä apujäykisteitä
ja -tukia

Hitsausjigiin asetetaan:

Hitsausjigiin asetetaan:

1.

laipiot

laipiot

köli

kaaret

runkopalkit

köli
runkopalkit

Köli asetetaan jäykästi
lattiaan esim. RHS-palkkien
avulla (estetään
poikittaisliike)

pituusjäykisteet
kolmiotuet

2.

Jigiin tuodaan valmis
(silloitettu) ranka, joka
sisältää kaaret,
pituusjäykisteet ja
kolmiotuet

Pohja- ja kylkilevyjen
sekä nousulistojen
asennus

Laipiot "löysinä" paikoilleen ja
tuetaan riittävästi

Runkorakenteen kääntö

Kaaret "löysinä" paikoilleen ja
tuetaan riittävästi

4.

Pohja- ja kylkilevyjen
sekä nousulistojen
asennus
Runkorakenteen kääntö

Kansilevyjen asennus

Runkopalkkien asennus

5.

Kansilevyjen asennus

-

Pituusjäykisteiden ja
kolmiotukien asennus

6.

-

-

Pohja-, kylki- ja kansilevyjen
sekä nousulistojen asennus

3.

2.4.1 Silloitus
Alumiiniveneen rungon osat kiinnitetään toisiinsa ennen varsinaista hitsausta
siltahitseillä, joiden sijoitustiheys vaihtelee eri kohdissa runkorakennetta n. 30 - 100 mm
välillä. Silloitus suoritetaan asetettaessa osat tai osakokoonpanot hitsausjigiin, jolloin
rungon kasaustapa määrittää silloitusjärjestyksen. Varsinaisten runko-osien silloitusten
lisäksi muodonmuutosten kannalta kriittisiin kohtiin rakennetta hitsataan usein erilaisia
väliaikaisia apujäykisteitä, joiden materiaali voi olla alumiinia tai terästä. Kuvassa 17 on
esitetty osittain kasattu ja silloitettu alumiinialuksen runko, jonka peräpeiliin on
lommahtamisen estämiseksi kiinnitetty siltahitseillä teräksinen apujäykiste. /11/
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Kuva 17. Silloitettu ja osittain hitsattu alumiinialuksen runko vahvistettuna
apujäykisteillä.

2.4.2 Hitsaus
Alumiinin fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat hyvin paljon esim. teräksen vastaavista,
joten alumiinin hitsaus on monella tapaa erilaista verrattuna teräksen hitsaukseen. Yksi
merkittävä hitsaukseen vaikuttava tekijä on alumiinin pinnalla oleva oksidikerros, joka
muodostuu herkästi hapettavissa olosuhteissa. Oksidikerroksen sulamispiste on
moninkertainen perusalumiiniin verrattuna, se imee helposti itseensä vetyä ja kosteutta
sekä toimii sähköisenä eristeenä. Lisäksi alumiinioksidi on painavampaa kuin
alumiinimetalli. Edellä mainitut ominaisuudet hankaloittavat alumiinin hitsausta, koska
niiden seurauksena voi syntyä erilaisia hitsausvirheitä, kuten esim. huokosia,
liitosvirheitä ja oksidisulkeumia. Tästä johtuen oksidikerros on poistettava alumiinin
pinnalta ennen hitsausta tai hitsauksen yhteydessä ns. katodisella puhdistuksella. /17/

Alumiinioksidin lisäksi alumiinin hitsauksessa oleellisia tekijöitä ovat perusmetallin
matala sulamispiste, hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus sekä suuri lämpölaajeneminen
ja kutistuminen jähmettyessä, mitkä osittain ovat kytköksissä toisiinsa. Merkitystä on
myös alumiinin pienehköllä kimmomoduulilla ja myötölujuudella, jotka vaikuttavat
hitsauksessa syntyvien muodonmuutosten suuruuteen. Alumiinin matala sulamispiste ei
vaadi

suurta

lämmöntuontia,

lämmöntuontitarvetta.

Suuren

mutta

toisaalta

lämpölaajenemisen

hyvä
ja

lämmönjohtavuus
kutistumisen

lisää

seurauksena

hitsauksessa voi syntyä huomattavia muodonmuutoksia, joita kuitenkin vähentää

33

lämmöntuonnin

jakautuminen

sähkönjohtavuudella

on

eniten

suuremmalle
merkitystä

alueelle.

Alumiinin

vastushitsauksessa,

hyvällä

mutta

myös

kaarihitsauksessa se vaikuttaa hitsausvirtaan ja sitä kautta tunkeumaan. /6, 17, 18/

Myös vedyn liukoisuus sulaan alumiiniin on erittäin suuri, mikä aiheuttaa huokoisia
hitsiin. Huokosilla ei juurikaan ole merkitystä hitsausliitoksen lujuuteen, jos niitä ei ole
erityisen paljon, mutta huokoset voivat heikentää liitoksen väsymiskestävyyttä. On
kuitenkin muistettava, että hitsin liitosgeometrialla on huomattavasti suurempi vaikutus
väsymiskestävyyteen kuin huokosilla. Eräs alumiinirakenteiden lujuuteen liittyvä tekijä
on hitsauksen aiheuttama mahdollinen materiaalin pehmeneminen muutosvyöhykkeellä.
Hitsauksessa pehmenemistä tapahtuu kaikilla alumiiniseoksilla ja toimitustiloilla lukuun
ottamatta

jo

valmiiksi

pehmeäksihehkutetussa

tilassa

olevia

alumiiniseoksia.

Taulukossa 5 on esitetty hitsauksen lämmöntuonnin vaikutuksia eri perusaineiden
muutosvyöhykkeiden lujuuksiin ja mahdollisuudet palauttaa alkuperäinen lujuus. /6, 17/

Taulukko 5. Hitsauslämmön vaikutukset HAZ:n lujuuteen ja mahdollisuudet
alkuperäisen lujuuden palauttamiseen /18/.

Hitsausmetallurgian näkökulmasta alumiinin hitsauksessa tärkein huomioon otettava
tekijä on kuumahalkeilu, johon vaikuttavat mm. perus- ja lisäaineen koostumukset,
hitsin sekoittumisaste, puuroalueen laajuus sekä sulan suuruus ja jäännössulan määrä
jähmettymisen loppuvaiheessa. Merkitystä on myös hitsatun rakenteen jäykkyydellä.
Teräkselle ominaista karkenemista ja siihen liittyvää kylmähalkeilua ei alumiinilla
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esiinny. Pintakeskisen kuutiohilarakenteensa ansiosta alumiinilla ei myöskään ole
ferriittisillä

teräksillä

esiintyviä

ongelmia

hitsausliitoksen

iskusitkeydessä.

Alumiinihitsien sitkeys pysyy hyvänä, vaikka lämpötila laskisi alle -200 °C:een.
Hitsauksessa ongelmia voi tuottaa se, että alumiinin väri ei muutu lämpötilan kasvaessa,
kuten esim. teräksillä, mikä voi vaikeuttaa hitsisulan hallintaa sekä mahdollisia
esikuumennustoimenpiteitä ja alumiinirakenteiden kuumilla oikomista. Yhteenveto
alumiinin hitsattavuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä on esitetty kuvassa 18. /6, 17/

Kuva 18. Alumiinin hitsattavuus /17/.

Alumiiniveneiden hitsaukset suoritetaan suurimmaksi osaksi MIG-prosessilla, mutta
myös

TIG-hitsausta

käytetään

tietyissä

tapauksissa,

kuten

esim.

näkyvissä

yksityiskohdissa ja tärkeissä liitoskohdissa. Pääsääntöisesti hitsaus tapahtuu sekä
silloituksessa että varsinaisessa kokoonpanohitsauksessa käsinhitsauksena. /11/
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MIG- ja TIG-prosesseille on tarjolla laaja valikoima erilaisia hitsausaineita. Lisäaineen
valinta on suoritettava perusaineen koostumuksen ja valmistettavalle tuotteelle
asetettujen vaatimusten perusteella. Hitsauslisäaineen valinnassa on otettava huomioon
monia eri tekijöitä, joita ovat /3, 19/:
kuumahalkeiluherkkyys
lujuus- ja sitkeysvaatimukset
korroosionkestävyys
jälkikäsittelyt (esim. anodisoitavuus)
käyttölämpötila
hitsausominaisuudet (esim. hitsisulan juoksevuus ja roiskeet)
työturvallisuus (esim. hitsaushuurut).

Hitsauksen suojakaasuna on käytettävä aina inerttiä suojakaasua, mutta kaasujen
seostukset voivat vaihdella hitsausprosessin mukaisesti. Alumiiniveneiden MIGhitsauksessa suojakaasu on puhdasta argonia, jonka puhtausaste on vähintään 99,99 %.
MIG-hitsauksen lisäaineena käytetään yleisesti AlMg4,5- tai AlMg5-seoksia eli
perusainetta vastaavaa tai hieman yliseostettua lisäainelankaa. /3, 11, 12, 19/

Alumiiniveneiden runkorakenteiden hitsausjärjestystä ei ole täysin tarkkaan määritelty.
Vaikka

etenkin

suurempien

alumiinialusten

hitsausjärjestys

määritetään

aina

tapauskohtaisesti, on tiettyjä pääsääntöjä kuitenkin olemassa. Kuvassa 19 on esitetty
yleisperiaate pienempien alumiiniveneiden hitsausjärjestyksestä. Silloitettu veneen
runko hitsataan ensin sisäpuolelta siten, että hitsausjärjestys on kölistä laitoihin päin ja
yleensä laipio kerrallaan. Suuremmissa aluksissa ja useamman hitsarin työskennellessä
voidaan runkorakenteen hitsauksia suorittaa monessa eri laipiossa samanaikaisesti.
Pituushitsit, kuten pituusjäykisteiden ja konepalkkien hitsit, hitsataan ennen
poikittaishitsejä, joita ovat kaarien ja laipioiden hitsit. Sisäpuolisten hitsien jälkeen
hitsataan rungon ulkopuoliset hitsit, kuten esim. kölin, pohjalevyjen ja nousulistojen
hitsit. /11, 12/
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Kuva 19. Alumiiniveneiden yleinen hitsausjärjestys.

Veneiden rakenteissa hitsataan sekä katkohitsejä, kuten pituusjäykisteiden ja
nousulistojen hitsit, että jatkuvia hitsejä, jotka suoritetaan taka-askelhitsauksena.
Katkohitsien pituudet vaihtelevat 50 - 200 mm välillä ja hitsien välit ovat
tapauskohtaisesti 50 - 400 mm. Kaksipuolisissa pienahitseissä hitsausjärjestys on
”hyppelevä”. Suurin osa hitseistä hitsataan yhdellä palolla, mutta varsinkin
suuremmissa aluksissa kölin jatkos- ja liitoshitsit sekä pohjalevyjen hitsit on hitsattava
monipalkohitsauksena. Ennen hitsausta silloitukset avataan jyrsimällä tietyn mittainen
railo, jonka pituus vaihtelee tilanteen mukaan (yleensä n. 300 mm). Avatun railon
hitsauksen jälkeen suoritetaan uusi railonavaus sekä hitsaus ja näin edetään koko
tarvittava liitospituus. Kahdelta puolen hitsattavat liitokset, kuten pohjalevyjen
päittäishitsit, avataan juuren puolelta ensin hitsattuun palkoon asti, jotta varmistutaan
riittävästä liittymästä hitsattavien pintojen välillä. /11, 12/

2.4.3 Jälkikäsittelyt
Varsinaisen hitsauksen jälkeen alumiiniveneiden hitseille ei suoriteta mitään
jälkikäsittelytoimenpiteitä, joilla parannettaisiin niiden liitosgeometriaa tai paikallista
jäännösjännitystilaa

(esim.

hionta,

TIG-

tai

plasma-käsittely,

ultraääni-

tai

paineilmavasarrus). Sen sijaan suuremmissa aluksissa on viime aikoina suoritettu
kokonaisvaltaisempia TIG-lämpökäsittelyjä rungossa oleville laipioille (kuva 20).
Toimenpide on havaittu toimivaksi, koska sillä on pystytty tasaamaan jäykistettyyn
levykenttään aiheutuneita hitsausjännityksiä ja sen seurauksena estämään laipioiden
lommahteluja. /11/
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Kuva 20. Alumiinirunkoisen laivan laipio TIG-lämpökäsittelyn jälkeen.

Laipioiden TIG-lämpökäsittely suoritetaan aluksen runkorakenteiden hitsausten jälkeen
ja laipioihin hitsatut apujäykisteet (poikittaissuuntaiset) ovat lämpökäsittelyn ajan
paikoillaan. TIG-polttimella tapahtuva levykentän lämmitys aloitetaan aluksen
keskilinjalta ja siitä edetään laitoja kohti. Laipiosta käsitellään kaikki jäykisteiden
väliset alueet ja TIG-poltinta kuljetetaan sivusuunnassa edestakaisella liikkeellä.
Lämpökäsittelyn ja laipion jäähtymisen jälkeen poikittaissuuntaiset apujäykisteet
poistetaan. Käsittelyn lopputuloksena laipion levyjen pintaan jää kuvassa 20 havaittava
”käärmekuvio”, joka myöhemmin voidaan peittää esimerkiksi maalaamalla tai
verhoilun avulla. /11/

2.5

Rungon viimeistely

Alumiiniveneiden runkorakenteiden hitsausten jälkeen ja ennen varsinaisia sisustustöitä,
sähkö- ja mekaniikka-asennuksia sekä muita varustelutoimenpiteitä on suoritettava
useita viimeistelytoimenpiteitä, joita ovat mm /11, 13/:
apujäykisteiden poisto
irrotus hitsausjigistä
laitakoteloiden täyttö huokoisella materiaalilla
kansi- ja kylkirakenteen varustelut
maalaus.
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Kuten kohdassa 2.4.3 jälkikäsittelyjen yhteydessä mainittiin, poistetaan suuremmissa
alumiinialuksissa hitsatut apujäykisteet vasta mahdollisten lämpökäsittelyjen jälkeen.
Pienemmissä alumiiniveneissä apujäykisteet irrotetaan rungon ollessa kiinni vielä
hitsausjigissä. Hitsausjigistä poistamisen jälkeen rungon suoruus ja mitat tarkistetaan,
minkä perusteella määritetään mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten esim. rungon
oikaisutarve. Alumiiniveneen runko voi olla kiinnitetty hitsausjigiin sekä hitsaamalla
että erilaisten puristimien avulla. Kuvassa 21 on esitetty hitsausjigissä oleva
alumiiniveneen runko, mistä näkyy rungon laitojen väliin hitsattu apujäykiste ja rungon
kiinnitys jigiin. /11/

Kuva 21. Hitsausjigissä oleva alumiiniveneen runko.

Kuvan 21 oikeassa reunassa näkyy pienemmille alumiiniveneille tyypillinen
laitarakenne, joka rungon hitsausten jälkeen täytetään huokoisella materiaalilla (esim.
uretaanivaahto). Kotelorakenne tukevoittaa ja jäykistää alumiiniveneen runkoa, jotta se
kestäisi kovemmankin merenkäynnin aiheuttamat rasitukset. Lisäksi laitarakenteet
toimivat kellukkeina ja estävät uppoamisen, mikäli vene jostain syystä täyttyy vedellä.
/11, 13/

Varsinaisten runkohitsausten jälkeen alumiiniveneisiin tehdään vielä tilannekohtaisesti
erilaisia varusteluja, jotka vaihtelevat veneen koon mukaan. Kuvassa 22 nähdään
suuremmille aluksille tyypillisiä toimenpiteitä, joita ovat mm. pollareiden, kaiteiden ja
tikkaiden asennus kannelle sekä reunalistojen ja -suojien kiinnitys veneen kylkiin.
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Kannelle asennettavien varustelujen paikoitusta voidaan helpottaa jo kansilevyjen
osavalmistusvaiheessa

siten,

että

laserleikkauksen

yhteydessä

levyihin

myös

lasermerkataan tarvittavien kansirakenteiden paikat ja muodot. Tämän ansiosta
esimerkiksi pollareiden asennus valmiin rungon kannelle helpottuu huomattavasti. /11/

Kuva 22. Työveneen viimeistelty alumiinirunko.

Pienemmissä alumiiniveneissä rungolle ei suoriteta hitsauksen jälkeistä kiillotusta
lukuun ottamatta minkäänlaista pintakäsittelyä, mutta suurempien alusten runko ja
kansirakenteet maalataan (kuva 22). Rungon maalauksella on yleisesti kaksi
päätarkoitusta: rakenteen suojaaminen ja ulkonäön parantaminen. Näistä suojauksella
on suurempi merkitys, koska se vaikuttaa usein rungon huoltotarpeeseen ja lopulliseen
elinikään. Suurten alumiinialusten ulkopuolisista runkorakenteista maalataan yleensä
kaikki paitsi potkurit ja potkurinakselit sekä korroosionestoon käytetyt sinkkianodit. /2,
11/

3

HITSAUSMUODONMUUTOKSET

Hitsausmuodonmuutokset luokitellaan hitsausvirheiksi ja tarkemmin sanottuna hitsin
mittavirheiksi (taulukko 6). Muodonmuutosten seurauksena hitsatussa tuotteessa on
mittavirheitä ja ulkonäöllisiä vikoja, jotka vaikuttavat varsinkin tuotteen laatuun ja
arvoon. Myös rakenteiden toimivuus heikkenee, koska eri osien tarkat paikoitukset ja
yhteensopivuus huononevat. Lisäksi muodonmuutokset voivat aiheuttaa hitsausliitoksen
ominaisuuksien muutoksia, kuten esim. kuormankantokyvyn tai väsymiskestävyyden
alenemista. /3, 19, 20/
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Taulukko 6. Hitsausvirheet alumiinirakenteissa /20/.
Mittavirheet

Rakenteelliset virheet

Ominaisuuksiin liittyvät virheet

Hitsausmuodonmuutokset

Huokoset

Mekaaniset ominaisuudet

Kokovirheet

Halkeamat

Kemialliset ominaisuudet

Muotovirheet

Liitosvirheet

Jäännösjännitykset

Vajaa hitsautumissyvyys
(tunkeuma)
Reunahaava
Vajaa hitsautumissyvyys
pienahitsissä
Pitkänomainen ontelo
Ei-metalliset sulkeumat
Volframisulkeumat
Kuparisulkeumat
Roiskeet

Hitsausmuodonmuutoksien aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen on olemassa kolme
erilaista lähestymistapaa (kuva 23), joita yhdistämällä ja soveltamalla saavutetaan
parhaat tulokset hitsausmuodonmuutosten hallinnassa. Nämä lähestymistavat ovat /21,
22/:
Hitsausprosessien ja valmistustekniikoiden kehittäminen sellaisiksi, että
muodonmuutokset saadaan minimoitua.
Järkevien

standardien

määrittäminen

hitsatuissa

rakenteissa

sallituille

muodonmuutoksille.
Hitsauksen

aiheuttamien

muodonmuutosten

poistamiseen

käytettävien

asianmukaisten menetelmien kehittäminen.

Kuva 23. Eri lähestymistapoja hitsausmuodonmuutosten aiheuttamien ongelmien
ratkaisemiseen /21/.
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Alumiinirakenteissa hitsauksen aiheuttamiin muodonmuutoksiin vaikuttaa monia
tekijöitä, joista tietyt edesauttavat ja osa vähentävät muodonmuutosten syntymistä.
Seuraavassa

on

esitetty

alumiinin

hitsausmuodonmuutosten

eri

materiaaliominaisuuksien

syntymiseen.

Verrattuna

vaikutuksia

teräsrakenteisiin

alumiinikappaleiden muodonmuutoksia lisääviä ominaisuuksia ovat /3, 5/:
suurempi lämpölaajeneminen
alumiini: 23 - 27 · 10 1/K
teräs: 12 - 14 · 10 1/K
suurempi kutistuminen
alumiini: sula

jähmeä n. 6 % + jähmeä

20 °C n. 2 %

teräs: n. 2,8 %
suurempi diffuusiokerroin:
alumiini: 55 - 85 mm²/s
teräs: 4 - 8 mm²/s
pienempi kimmokerroin
alumiini: n. 70 GPa
teräs: n. 210 GPa
pienempi myötölujuus
alumiini: 10 - 700 MPa
teräs: 200 - 1500 MPa

Vastaavasti alumiinin hitsausmuodonmuutoksia vähentäviä materiaaliominaisuuksia
teräkseen verrattuna ovat /3/:
pienempi sulamislämpötila
alumiini: n. 660 °C
teräs: n. 1500 °C
pienempi ominaislämpö tilavuutta kohti:
alumiini: n. 2,47 J/K·cm³
teräs: n. 3,60 J/K·cm³
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Yhteenvetona alumiinille ja teräkselle voidaan fysikaalisten ominaisuuksien perusteella
laskea ns. muodonmuutostekijä, joka kuvaa hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten
suuruutta. Muodonmuutostekijän laskukaava on seuraavanlainen /3, 22/:

muodonmuutostekijä

missä

c

,

(1)

= lämpölaajenemiskerroin [1/K]
= tiheys [kg/m³]
c = ominaislämpö [J/K·kg]

Kaavan 1 perusteella lasketut muodonmuutostekijän arvot ovat teräkselle 3,1 · 10 m³/J
ja alumiinille 8,5 - 10 · 10
kolminkertainen

verrattuna

m³/J. Alumiinilla muodonmuutostekijä on siis n.
teräkseen,

mikä

tarkoittaa

yleisesti

suurempia

hitsausmuodonmuutoksia. On kuitenkin muistettava, että käytännön tilanteissa
hitsausmuodonmuutosten syntyminen on monimutkaisempi tapahtuma, johon vaikuttaa
materiaaliominaisuuksien lisäksi myös monia muita tekijöitä, kuten hitsattavan
rakenteen geometria ja jäykkyys, mahdollisten kiinnittimien käyttö, hitsien koko,
muoto, määrä ja sijoittelu sekä hitsausprosessi, -järjestys ja -parametrit. /3, 20/

3.1

Muodonmuutosten ja jäännösjännitysten syntyminen

Hitsattaessa kappaleeseen kohdistettu lämmöntuonti kuumentaa ja sen seurauksena
laajentaa materiaalia epätasaisesti, mikä aiheuttaa jännityksiä ja muodonmuutoksia.
Epätasainen kuumeneminen synnyttää jännityksiä, koska kuumemmat kohdat pyrkivät
laajentumaan ja kylmemmät kohdat puolestaan estävät laajentumista. Tämän
seurauksena kuumiin kohtiin syntyy puristusjännitystä ja kylmiin kohtiin vetojännitystä.
Koska kuuma kohta on usein huomattavasti pienempi kuin kylmä alue ja sen
myötölujuus on pienentynyt merkittävästi, tapahtuu siinä herkästi tyssääntymistä eli
plastista kokoonpuristumista. Hitsauksen loputtua ja kappaleen jäähtyessä tyssääntyneet
alueet pyrkivät kutistumaan alkuperäisiä mittojaan pienemmiksi, mutta ympäröivä alue
estää sen. Tämä ilmiö, jonka periaate on esitetty kuvassa 24, voi aiheuttaa hitsin alueelle
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jopa myötölujuuden suuruisen vetojännityksen. Muualla työkappaleessa on puolestaan
tasapainottava puristusjännitys, jolloin materiaalin sisäisten jännityserojen seurauksena
syntyy muodonmuutoksia. /3, 23/

Kuva 24. Jäännösjännitysten syntyminen /24/.

Edellä

mainittu

sisäisten

jännitystilojen

muuttuminen

ja

siitä

seuraava

muodonmuutosten aiheutuminen hitsauksen yhteydessä voivat perustua kolmeen
erilaiseen syntymekanismiin, joita ovat /21/:
poikittainen kutistuma kohtisuorasti hitsin suunnassa
pitkittäinen kutistuma yhdensuuntaisesti hitsin suunnassa
kulmamuodonmuutos, kiertymä hitsin suunnan ympäri.

Hitsauksen

aiheuttamien

jäännösjännitysten

ja

muodonmuutosten

syntyminen

perustuvat lämpötilan vaihteluiden ja ympäröivän rakenteen geometrian muutoksen
yhteisvaikutukseen. Jännitystilojen muutokset ja muodonmuutosten aiheutuminen
ovatkin hyvin pitkälti kytköksissä toisiinsa, koska usein hitsiä ja HAZ:ia ympäröivä
alue seuraa osittain kutistumista, jolloin syntyy muodonmuutoksia, mutta se myös
vastustaa muodonmuutoksia, jolloin syntyy jäännösjännityksiä. Hitsauksen seurauksena
syntyvät

jäännösjännitykset

paksuussuuntaisiin

voidaan

jännityksiin,

jotka

jakaa
on

pitkittäisiin,
esitetty

poikittaisiin

jäljempänä.

ja

Erilaisia

muodonmuutostyyppejä on puolestaan käsitelty tarkemmin kohdassa 3.2. /19, 24/

Vaikka jäännösjännitykset sekä muodonmuutokset ovat tapauskohtaisia ja niihin
vaikuttaa etenkin hitsausprosessi, perusmateriaali sekä hitsattava rakenne, voidaan niistä
todeta seuraavia yleisiä asioita /25/:
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Erityisesti

suuret

moniaksiaaliset

jäännösjännitykset

esiintyvät

hitsin

suuruinen,

mutta

sulamisvyöhykkeellä ja muutosvyöhykkeellä.
Maksimijäännösjännitys

on

usein

myötölujuuden

muokkauslujittumisen ja/tai moniaksiaalisen jännitystilan seurauksena se voi
olla suurempikin. Vastaavasti muodonmuutosvenymien superponoituminen voi
aiheuttaa myötölujuutta alhaisempia jäännösjännityksiä.
Jäännösjännitykset voivat vaihdella suuresti sulamis- ja muutosvyöhykkeen eri
kohdissa.
Varsinkin paksuilla ainevahvuuksilla jäännösjännitykset voivat vaihdella
huomattavasti materiaalin pinta- ja sisäosien välillä.
Levyjen ja putkien päittäisliitosten poikittaisissa jäännösjännityksissä on
huomattavia eroja, koska putkien hitsauksessa tapahtuu säteen suuntaista
supistumista.
Erityisen haitallisia jäännösjännityksiä esiintyy usein hitsien päissä.
Yksi-

ja

monipalkohitsauksen

aiheuttamissa

jäännösjännityksissä

on

huomattavia eroja, koska monipalkohitsauksessa ensimmäistä palkoa lukuun
ottamatta kaikki muut palot hitsataan korotetussa lämpötilassa ja viimeistä
palkoa lukuun ottamatta kaikki muut palot ovat jälkilämpökäsiteltyjä.

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, on eri tekijöillä oma vaikutuksensa ja hyvin usein
myös parametrien yhteisvaikutuksella on suuri merkitys syntyviin jäännösjännityksiin
sekä muodonmuutoksiin. Tästä johtuen seuraavassa esitetyt jäännösjännitystyypit ja
hitsauksen aiheuttamat jännitysjakaumat ovat vain yksinkertaistettuja malleja ja
perustapauksia tietyille rakenneratkaisuille ja liitostyypeille. /3, 19, 20, 21, 23, 24/

3.1.1 Hitsin pitkittäisjännitykset
Pituussuuntaiset jäännösjännitykset ovat seurausta hitsin jäähtyessä aiheutuvasta
pituussuuntaisesta

kutistumisesta.

Kuvassa

25

on

esitetty

yleisperiaate

pitkittäisjännitysten syntymiselle ja hitsauksen jälkeinen jännitysjakauma liitettäessä
kaksi levyaihiota päittäishitsillä toisiinsa. Kuvitteellisesti irtileikattu kutistunut hitsi on
venytettävä voimalla F alkuperäiseen mittaansa, mutta rakenteeseen ei kohdistu mitään

45

ulkoisia kuormituksia, joten voima F on kumottava samansuuruisella puristusvoimalla.
Lopullisessa rakenteen sisäisessä jännitystilassa hitsin ja lämpövyöhykkeen alueella
vaikuttaa myötölujuuden suuruinen vetojännitys ja muualla levyssä vallitsee
tasapainottava puristusjännitys. Jäännösjännitykset ovat levyn paksuussuunnassa tasan
jakautunutta

kalvojännitystä.

Rakenteeseen

syntyvät

muodonmuutokset

ovat

samansuuruiset kuin hitsaamattoman kappaleen, jota kuormitetaan voimilla F. Erona on
kuitenkin se, että sisäiset voimat eivät aiheuta kappaleen nurjahtamista, niin kuin
ulkoiset voimat tekisivät. /23, 24/

Kuva 25. Hitsauksen aiheuttamat pituussuuntaiset jäännösjännitykset /23/.

Edellä olevan kuvan mukainen jäännösjännitysjakauma toteutuu vain tietyissä
tapauksissa, kuten esim. seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsauksessa.
Runsasseosteisilla teräksillä vetojännitys on keskittynyt hitsin molemmille puolille
lämpövyöhykkeen alueelle ja itse hitsissä voi vaikuttaa jopa puristusjäännösjännitys.
Tämä johtuu materiaalin kiderakenteen muutoksesta, jonka vaikutus jäännösjännityksiin
voi tietyissä tapauksissa olla yhtä suuri kuin lämpöpitenemisilmiöllä. Alumiiniseosten
hitsauksessa syntyvien pituussuuntaisten jäännösjännitysten jakaumat ovat kuvan 26
kaltaisia. Alumiineilla jäännösjännityksen enimmäisarvo ei kasva terästen tapaan
myötölujuuden suuruiseksi. Maksimi vetojännitys esiintyy HAZ:ssa ja hitsin alueella
pituussuuntainen jäännösjännitys hieman laskee. Tämä ilmiö on sitä suurempi mitä
hitaammin lämpölähde liikkuu ja mitä suurempi on materiaalin lämmönsiirtymiskerroin
(alumiinilla

on erityisen suuri). /23, 25/
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Kuva 26. Hitsauksen aiheuttamat pituussuuntaiset jäännösjännitykset alumiiniseoksilla
/25/.

3.1.2 Hitsin poikittaisjännitykset
Poikittaissuuntaiset jäännösjännitykset ovat seurausta hitsin jäähtyessä aiheutuvasta
kutistumisesta sekä poikittaissuunnassa että pituussuunnassa. Hitsattavan rakenteen
ollessa melko jäykästi kiinnitettynä syntyy hitsin kutistumisen seurauksena poikittaista
kalvojännitystä, joka voi nousta myötölujuuden suuruiseksi rakenteen ollessa
poikittaissuunnassa hyvin jäykkä. Kuvassa 27 on esitetty kahden levyaihion
päittäishitsauksessa syntyvän poikittaisen kalvojännityksen periaate. Hitsattaessa
levyjen reunat lämpölaajenevat hitsipalon keskustaa kohti, koska hitsiaineella ei sulassa
tilassa ole lujuutta estää sitä. Hitsin jäähtyessä sen lujuus vähitellen palautuu, jolloin
hitsi pyrkii estämään jäähtymisestä aiheutuvan kutistumisen synnyttäen näin
poikittaisen vetojännityksen rakenteeseen. /23/

Kuva 27. Hitsauksen aiheuttama poikittainen kalvojännitys /23/.
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Yleensä hitsattavaan rakenteeseen ei muodostu kuvan 27 mukaista tasan jakautunutta
kalvojännitystä, vaan poikittaisjännitykset vaihtelevat materiaalin paksuussuunnassa.
Tämä johtuu hitsauksen aiheuttamista materiaalin paksuussuunnassa esiintyvistä
lämpötilaeroista, hitsin poikkileikkauksen epäsymmetrisyydestä, hitsauskiinnittimien
käytöstä ja hitsattavasta rakenteesta. Kuvassa 28 on esitetty esimerkkinä päittäishitsissä
vaikuttava

poikittaissuuntainen

jännitysjakauma,

joka

koostuu

eri

jännityskomponenteista. Hitsauksen seurauksena rakenteeseen syntyy tasaisesti
jakautunut kalvojännitys (

m

) ja hitsauksen epäsymmetrisyys aiheuttaa paksuuden yli

lineaarisesti jakautuneen sekundäärisen taivutusjännityksen (
muodostavat kappaleeseen rakenteellisen jännityksen (

m

+

b

b

). Nämä komponentit
), jonka lisäksi hitsin

geometriasta johtuen rakenteessa vaikuttaa paksuuden yli epälineaarisesti jakautunut
lovijännitys (

p

). /23, 24/

Kuva 28. Päittäishitsin poikittaissuuntainen jännitysjakauma sekä rakenteessa
vaikuttavat jännityskomponentit ja niiden jakaumat materiaalin paksuussuunnassa /24/.

Kaikki edellä esitetyt jännityskomponentit heikentävät rakenteen kestävyyttä (mm.
väsyminen ja jännityskorroosio), mutta sekä sekundäärinen taivutusjännitys että
lovijännitys rajoittuvat helpommin kuin kalvojännitys. Esimerkiksi rakenteeseen
syntyvän särön seurauksena taivutus- ja lovijännityskomponentit laukeavat särön
kasvaessa, mutta kalvojännitystila ei juurikaan muutu, vaan särön kärkeen syntyy
haitallinen jännitysintensiteetti. Tästä johtuen on erityisen tärkeää pyrkiä minimoimaan
kalvojännityksiä

sekä

hallitsemaan

niiden

muodostumista

oikeanlaisella

hitsausjärjestyksen suunnittelulla. /23/

Poikittaisia jäännösjännityksiä aiheuttaa myös hitsin pituussuuntaisen kutistuman
estäminen, jos rakenne on riittävän jäykkä. Kuvan 25 tilanteessa voima F voidaan jakaa
vaikuttamaan molempiin hitsattaviin levyaihioihin, jolloin voimakomponentit pyrkivät
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taivuttamaan levyjä. Koska rakenne on hitsauksen jälkeen suora, on taipuman
syntyminen kumottava poikittaisjännitysten avulla. Kuvassa 29 on esitetty edellä
mainitun ilmiön periaate ja sen seurauksena syntyneen poikittaisjännityksen
jakaantuminen hitsin pituussuunnassa. /23, 25/

Kuva 29. Hitsin pituussuuntaisen kutistuman estämisestä aiheutuva poikittainen
jäännösjännitys /23/.

Poikittaisjännitysjakauma hitsin pituussuunnassa vaihtelee eri tapauksissa ja siihen
vaikuttaa monta tekijää, kuten esim. hitsattava materiaali ja rakenne, hitsausparametrit,
jäähtymisnopeus ym. Kuvassa 30 on esitetty erilaisia poikittaisjännitysjakaumia
päittäishitsattaessa eripituisia levyaihioita eri nopeuksilla. /19, 25/

Kuva 30. Hitsin pituussuuntaisia poikittaisjännitysjakaumia eri tilanteissa /25/.

3.1.3 Paksuussuuntaiset jännitykset
Paksuussuuntaisten

jäännösjännitysten

syntyminen

tapahtuu

vain

hitsattaessa

ainevahvuudeltaan hyvin paksuja materiaaleja, kuten esim. paksujen levyaihioiden
päittäisliitoksia. Hitsauksen aiheuttamilla paksuussuuntaisilla jäännösjännityksillä ja
muodonmuutoksilla ei yleensä ole merkitystä, mutta tietyissä tapauksissa niillä voi olla
vaikutuksia varsinkin rakenteen haurasmurtumiskestävyyteen. /23, 24/
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3.2

Muodonmuutostyypit

Hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia on monenlaisia ja aikaisemmin mainittujen
syntymekanismien

perusteella

ne

voidaan

jakaa

poikittaisiin

ja

pitkittäisiin

muodonmuutoksiin. Kuvassa 31 on esitetty eri muodonmuutostyypit jaettuna näihin
kahteen kategoriaan. Hitsin pituusakselin ympäri tapahtuvan kiertymisen eli
kulmamuodonmuutoksen (kolmas perussyntymekanismi) aiheuttama kulmavetäymä on
tässä tapauksessa luokiteltu poikittaisiin hitsausmuodonmuutoksiin. /23/

Kuva 31. Hitsausmuodonmuutokset /19/.

Koska muodonmuutosten syntymiseen vaikuttavat monet eri tekijät ja niiden
yhteisvaikutukset, voi hitsattuihin rakenteisiin syntyä useita kuvan 31 mukaisia
muodonmuutostyyppejä samanaikaisesti. Yleensä hitsatun rakenteen valmistuksessa
syntyvillä muodonmuutoksilla on kerrannaisvaikutuksia, jolloin ensin syntyneet
muodonmuutokset voivat aiheuttaa uusia muodonmuutoksia myöhemmissä valmistustai kokoonpanovaiheissa. Toisaalta hyvin toteutetun suunnittelun ja valmistuksen avulla
voidaan välttää monia muodonmuutoksia ja usein yhden muodonmuutoksen estäminen
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ehkäisee myös muiden ei-toivottujen ilmiöiden syntymistä. Seuraavassa on esitelty
lyhyesti eri muodonmuutostyypit ja niiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. /3, 19, 23,
24/

3.2.1 Pituuskutistuma
Hitsin

pituuskutistuman

aiheutuminen

on

esitetty

muodonmuutosten

ja

jäännösjännitysten syntymisen yhteydessä kohdassa 3.1. Materiaalissa olevien
lämpötilaerojen ja niistä aiheutuvien sisäisten jännitystilojen seurauksena tapahtuu
materiaalin kokoonpuristumista, joka ei täysin palaudu kappaleen jäähtyessä.
Pituussuuntaisen kutistuman suuruus on seurausta monesta eri tekijästä, kuten esim.
hitsattavan

rakenteen

jäykkyydestä,

ainevahvuudesta,

liitostyypistä,

hitsausparametreista ym. Päittäishitseissä pituussuuntaiseen kutistumaan vaikuttaa
käytettävä railotyyppi ja hitsin pituus. Kuvassa 32 on esitetty alumiinikappaleiden
päittäishitsauksessa eri railomuodoilla aiheutuvia pituussuuntaisia kutistumia suhteessa
hitsin pituuteen. /3, 19, 21, 23/

Kuva 32. Alumiinin päittäishitsauksen aiheuttaman pituuskutistuman suuruus eri
railomuodoilla /3/.

3.2.2 Poikittaiskutistuma
Hitsin

poikittaiskutistuman

syntyminen

perustuu

samoihin

tekijöihin

kuin

pituussuuntaisen kutistumisen aiheutuminen eli materiaalin lämpötilaeroista aiheutuvien
jännitystilojen seurauksena syntyvään kokoonpuristumiseen. Erityisesti pitkissä
päittäishitseissä poikittaissuuntainen kutistuma vaihtelee hitsin pituussuunnassa siten,
että yleensä kutistuminen on hitsin keskellä suurempaa kuin päissä. Kuvassa 33 on
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tyypillinen

kuvaaja

pituussuunnassa

poikittaissuuntaisen

hitsattaessa

pitkä

kutistumisen

päittäisliitos

suuruudesta

X-railoon.

hitsin

Lopullisen

poikittaiskutistuman suuruuteen vaikuttaa varsinkin hitsattavan rakenteen jäykkyys,
liitostyyppi, railomuoto ja sen leveys sekä mahdollinen kiertymä-ilmiö, jota on käsitelty
tarkemmin kohdassa 3.2.3. Mikäli hitsin muutosvyöhykkeen koko säilyy vakiona, ei
hitsausnopeudella

ole

merkittävää

vaikutusta

poikittaiskutistumaan.

Yleisesti

päittäisliitoksissa

hitsin poikittaiskutistuma on huomattavasti suurempaa kuin

pituussuuntainen

kutistuma.

Poikittaissuuntaista

kutistumaa

esiintyy

myös

pienahitseissä, mutta usein se on vähäisempää kuin päittäishitseissä. /19, 21, 22, 23, 24/

Kuva 33. Poikittaiskutistuman jakautuminen X-railoon hitsatun päittäisliitoksen
pituussuunnassa /21/.

Alumiinin hitsauksessa erilaisten railojen vaikutuksia poikittaiskutistumaan suuruuteen
on esitetty kuvassa 34. Kuvaajista nähdään, että ainevahvuuden sekä railotilavuuden
kasvaessa myös hitsin poikittaissuuntainen kutistuminen lisääntyy ja hitsin pituuden
kasvaessa tietyn mittaiseksi (200 - 500 mm) tasaantuu kaikissa tapauksissa
poikittaiskutistuman kasvu, jonka jälkeen kutistuman suuruus on vakio riippumatta
hitsin pituudesta /3/.

Kuva 34. Hitsauksen aiheuttaman poikittaiskutistuman suuruus erilaisissa railoissa /3/.
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3.2.3 Kiertymä
Edellä esitetyn hitsauksen seurauksena syntyvän poikittaiskutistuman sekä poikittaisten
jäännösjännitystilojen suuruus ja suunta vaihtelevat hitsin pituussuunnassa, mikä
puolestaan aiheuttaa kiertymistä. Kiertymän suuntaan vaikuttavat monet tekijät, kuten
liitostyyppi sekä hitsausprosessi ja -nopeus. Esimerkiksi levyaihioiden päittäisliitoksissa
eräs merkittävä tekijä on hitsattavan kappaleen pituuden suhde hitsauksen aikana
materiaaliin syntyvän pehmenemislämpötila-alueen pituuteen. /21, 24, 25, 26/

Kuvassa 35 on havainnollistettu kiertymän muodostumisvaihtoehdot suoritettaessa
kahden levyaihion päittäishitsaus ilman silloitusta. Hitsattaessa verrattain alhaisella
kuljetusnopeudella

ja

lämmöntuonnilla

(esim.

puikkohitsaus)

pyrkii

ilmarako

supistumaan kuvan 35 vasemman puolen mallin mukaisesti, koska hitsauksen edetessä
hitsin alkuosa jäähtyy ja siten vastustaa uusien muodonmuutosten syntymistä. Tämän
yhteydessä tapahtuva hitsin kutistuminen poikittaissuunnassa ja levyaihioiden
lämpölaajeneminen aiheuttavat ns. saranavaikutuksen, jonka seurauksena levykappaleet
kiertyvät toisiaan kohti ja ilmarako pienenee. /21, 24, 25, 26/

Kuva 35. Kiertymä levyaihioiden päittäishitsauksessa /26/.

Mikäli hitsaus suoritetaan suuremmalla hitsausnopeudella ja lämmöntuonnilla (esim.
jauhekaarihitsaus), on kiertymä kuvan 35 oikean puolen mallin mukainen. Tällöin levyn
reunojen kylmät alueet pyrkivät vastustamaan koko kappaleen pituudelta tapahtuvaa
hitsialueen lämpölaajenemista ja sen seurauksena ilmarako avautuu. Pitkillä ja kapeilla

53

levyaihioilla

ilmaraon

avautumisen

syynä

ovat

myös

hitsisulassa

vallitseva

jännityksetön tila ja valokaaren etupuolella tapahtuvat epätasaiset pituussuuntaiset
lämpölaajenemiset perusmateriaalissa (kuva 36). /21, 25, 26/

Kuva 36. Kiertymä pitkien ja kapeiden levyaihioiden päittäishitsauksessa /25/.

3.2.4 Kaareutuminen
Kaareutuminen on seurausta hitsin pituussuuntaisesta kutistumisesta. Se aiheutuu, kun
kutistuvan hitsin painopiste ei ole hitsattavan rakenteen painopisteakselilla. Tämän
seurauksena kaareutumista tapahtuu aina epäsymmetrisissä rakenteissa, mutta myös
symmetrisiin rakenteisiin voi muodostua kaareutumia. Kuvassa 37 on esitetty
pienahitsin aiheuttama kaareutuminen palkkirakenteessa ja V-railoon hitsatun kahden
levyaihion päittäisliitoksen seurauksena syntynyt rakenteen kaareutuminen. Tietyissä
alumiinirakenteissa hitsin pituussuuntaisen kutistuman aiheuttama kaareutuminen voi
olla vähäisempää kuin vastaavissa teräsrakenteissa. Tämä johtuu siitä, että
alumiinirakenteissa hitsauslämpö jakautuu tasaisemmin materiaalin paksuussuunnassa.
/3, 19, 23, 24, 25/

Kuva 37. Kaareutuminen hitsatuissa rakenteissa /19, 24/.
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3.2.5 Lommoutuminen
Lommoutuminen

aiheutuu

kaareutumisen

ohella

hitsin

pituussuuntaisesta

kutistumisesta. Kuvassa 38 esitetty ilmiö esiintyy herkemmin ohutseinämäisissä
rakenteissa (ainevahvuus

6 mm) ja kappaleissa, joissa leveys on suuri suhteessa

ainevahvuuteen (suuri b/t-suhde). Tällaiset rakenteet eivät kestä hitsin kutistumisen
aiheuttamaa puristusjännitystä, vaan lommahtavat. Varsinkin jäykistämättömien
ohutlevyrakenteiden reuna-alueilla lommoutumisriski on suuri, koska niillä kimmoinen
lommahduskestävyys on vain n. 10 % vastaavankokoisen ja -muotoisen reunoiltaan
tuetun alueen kestävyydestä. Lommoutuminen eroaa kaareutumisesta siten, että
lommoutumisesta aiheutuu useampi kuin yksi puoliaallon muotoinen muodonmuutos.
Hitsattujen rakenteiden lommahtamiseen vaikuttavat etenkin hitsausparametrit ja
rakenteelliset parametrit, kuten jäykisteiden sijoittelu sekä edellä mainittu levykentän
b/t-suhde. /19, 21, 24, 25/

Kuva 38. Hitsatun rakenteen lommoutuminen /19/.

3.2.6 Kulmavetäymä
Kulmavetäymä on seurausta hitsin poikittaissuuntaisen kutistumisen epätasaisuudesta
materiaalin

paksuussuunnassa,

jonka

aiheuttaa

hitsattavassa

kappaleessa

taivutusmomentin. Mikäli muodonmuutosta estetään, esim. hitsauskiinnittimien avulla,
syntyy kappaleeseen taivutusjäännösjännitystä. Kulmavetäymän aiheuttajina ovat usein
poikkileikkauksen paksuussuunnassa epäsymmetriset hitsit, kuten esim. V-railo
päittäishitsissä ja yksi- tai kaksipuoliset pienahitsit. Railomuodon ja liitostyypin ohella
merkittäviä tekijöitä ovat hitsauspalkojen määrä, hitsausparametrit, perusmateriaalin
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termomekaaniset ominaisuudet ja hitsauksen aiheuttama lämmöntuonti suhteessa
materiaalin ainevahvuuteen. /19, 21, 23, 24, 25/

Kulmavetäymä poikkeaa muista muodonmuutostyypeistä siten, että sen suuruus ei ole
suoraan verrannollinen hitsauksen yhteydessä tuotuun lämpömäärään. Hitsatuissa
rakenteissa kulmavetäymän suuruuteen vaikuttaa oleellisesti myös perusmateriaalin
ainevahvuus, mikä on havaittavissa kuvassa 39 olevasta kuvaajasta. Siinä on esitetty
alumiinikappaleille

suoritetun

kaksipuolisen

pienahitsauksen

aiheuttamia

kulmavetäymiä eri ainevahvuuksilla lämmöntuonnin pysyessä vakiona. Suurin
kulmamuodonmuutos

syntyy

ainevahvuuden

ollessa

8

mm.

Ohuemmilla

ainevahvuuksilla hitsauksen lämmöntuonti kuumentaa materiaalin tasaisemmin koko
paksuudeltaan, jolloin syntyvä taivutusmomentti jää pienemmäksi. Vastaavasti
suuremmilla ainevahvuuksilla materiaalin jäykkyys pienentää kulmavetäymää. /3, 23,
25, 26/

Kuva 39. Alumiinilevyjen kaksipuolisen pienahitsauksen aiheuttamia kulmavetäymiä
eri levynpaksuuksilla lämmöntuonnin pysyessä vakiona /3/.

Yleisesti kulmavetäymän kuvaaja ainevahvuuden funktiona on kuvan 39 muotoinen,
mutta maksimiarvon sijainti määräytyy lämmöntuonnin perusteella eli suurin
kulmavetäymä ainevahvuuden funktiona vaihtelee lämmöntuonnin mukaan. Kuvassa 40
on havainnollistettu kyseinen ilmiö. Mikäli lämmöntuontia kasvatetaan ( q w2 > q 1w ),
siirtyy kuvaaja oikealle eli suurin kulmavetäymä syntyy paksummalla ainevahvuudella.
Jos puolestaan lämmöntuontia vähennetään, aiheutuu maksimi kulmavetäymä
ohuemmalla ainevahvuudella. /26/
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Kuva 40. Periaatteelliset kulmavetäymän kuvaajat ainevahvuuden funktiona eri
lämmöntuonneilla ( q 1w ja q w2 ) /26/.

Edellä

mainitun

alumiinirakenteissa
liitostyyppi.

lämmöntuonnin

ja

kulmavetäymän

Päittäishitseissä

ainevahvuuden
suuruuteen

välisen

vaikuttaa

poikittaissuuntaisen

yhteyden

varsinkin

kutistumisen

lisäksi

käytettävä
aiheuttama

kulmavetäymä on yleensä suurempaa kuin teräsrakenteissa, koska alumiinin hyvän
lämmönjohtumisen ansiosta hitsauslämpö leviää laajemmalle alueelle, jolloin myös
kutistumista tapahtuu suuremmalla alueella. Vastaavasti pienahitseissä kulmavetäymä
voi tietyissä tapauksissa olla pienempi kuin vastaavissa teräsrakenteissa, koska
alumiinin

hyvän

lämmönjohtumisen ansiosta

hitsattavassa

rakenteessa

olevat

lämpötilaerot eri pintojen välillä ovat pienempiä. Kuvassa 41 on verrattu alumiinin ja
teräksen MIG/MAG-hitsauksesta aiheutuvia kulmamuodonmuutoksia hitsattaessa
kaksipuolisia pienaliitoksia yksi- tai monipalkohitsauksella. Tuloksista nähdään, että
kulmavetäymät ovat molemmilla materiaaleilla lähes samansuuruisia. /3/

Kuva 41. Pienahitsauksen aiheuttamat kulmavetäymät alumiinilla ja teräksellä /3/.
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3.3

Hitsausmuodonmuutosten vähentäminen

Hitsausmuodonmuutosten vähentämisessä on keskityttävä ilmiöön johtaviin tekijöihin
ja niiden hallintaan. Peruslähtökohtana on hitsauksen aiheuttamien jännitystilojen
vähentäminen. Kuvassa 42 on esitetty kaavio hitsausjännityksiin vaikuttavista eri
tekijöistä ja näihin liittyviä huomioon otettavia asioita pyrittäessä vähentämään
hitsausjännityksiä. /20/

Kuva 42. Hitsauksen aiheuttamien jännitysten vähentämiseen vaikuttavia tekijöitä /20/.

3.3.1 Rakenteelliset tekijät
Kuvasta 42 nähdään, että hitsauksen aiheuttamia jännityksiä ja siten myös
muodonmuutoksia voidaan ehkäistä parhaiten oikealla suunnittelun ja valmistuksen
yhteistyöllä.

Muodonmuutoksiin

vaikuttavia

suunnitteluparametreja

ovat

mm.

perusmateriaalien ainevahvuudet, hitsien koko, muoto, määrä ja niiden paikat sekä
rakenteen koko, muoto ja kokoonpano. Muodonmuutosten syntymistä voidaan parhaiten
estää vähentämällä hitsien määrää rakenteessa, mikä voidaan toteuttaa esim. käyttämällä
erilaisia valuja ja profiileita. Varsinkin ohutlevyrakenteissa hitsauksen minimointi on
erityisen merkittävä tekijä. Kaikkia hitsejä ei kuitenkaan voida useinkaan poistaa, joten
niiden sijoittelulla ja oikealla hitsausjärjestyksellä muodonmuutoksia voidaan vähentää
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oleellisesti. Tämän seurauksena suunnittelun ja valmistuksen yhteistyön merkitys
korostuu, koska yleensä suunnittelupuoli vastaa hitsien sijoittelusta ja valmistuspuoli
vastaavasti hitsausjärjestyksestä. /3, 20/

3.3.2 Valmistukselliset tekijät
Hitsattuja rakenteita suunniteltaessa olisi pyrittävä siihen, että osien paikoittamisessa
voidaan käyttää hitsauskiinnittimiä

ja

hitsaus suoritetaan mekanisoidusti tai

robotisoidusti, jolloin suuremman hitsausnopeuden ansiosta lämmöntuonnit ja sen
seurauksena muodonmuutokset jäävät pienemmiksi. Muodonmuutoksia voidaan hallita
ja minimoida myös hitsattavan rakenteen osien esitaivutuksella ja lisäksi rakenne
voidaan valmistaa erilaisista osakokoonpanoista, jolloin niihin voidaan valmiiksi
suunnitella työvarat muodonmuutoksille ennen varsinaista loppukokoonpanoa. /3/

Yleensä

muodonmuutosten

syntymisen

ehkäisemiseksi

suositellaan

hitsausta

korotetussa työlämpötilassa. Alumiinilla korotetun työlämpötilan ongelma on kuitenkin
materiaalin suuri lämmönjohtumiskerroin, jonka seurauksena lämpö johtuu hitsattavalta
alueelta nopeasti pois. Alumiinin hitsausmuodonmuutosten hallintaan ei olekaan
olemassa tiettyä perussääntöä, vaan yleisesti on annettu seuraavia suosituksia /3/:
railojen sovitukset tehtävä huolella
siltahitsit sijoitettava tasaisin välein, mutta ei peräkkäisessä järjestyksessä
hitsattava ensin railot, joiden tilavuus on suurin
isoissa levykentissä hitsattava poikittaishitsit ennen pituushitsejä
kohtaavissa päittäis- ja pienahitseissä hitsattava ensin päittäishitsit
epäsymmetrisissä railoissa hitsattava ensin tilavuudeltaan pienempi puoli
vältettävä ylisuuria railoja (hitsin tilavuuksia)
hitsattava mahdollisimman suurella hitsausnopeudella
rakenteet hitsattava keskeltä aloittaen ja edettävä kohti reunoja
käytettävä hitsauskiinnittimiä, jotka jäähtyvät tasaisesti
kahdelta puolen hitsattavissa railoissa hitsattava vuorotellen eri puolilta
käytettävä esitaivutusta työkappaleissa
käytettävä taka-askelhitsausta.
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3.4

Hitsausmuodonmuutosten poistaminen

Vaikka hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia pyritään vähentämään monien eri
menetelmien ja tekniikoiden avulla, kasvavat muodonmuutokset usein sallittuja
toleransseja suuremmiksi. Lisäksi rakenteisiin voi syntyä muodonmuutoksia käytön
sekä huoltojen ja korjausten yhteydessä, joten on hyödyllistä tietää myös erilaisia
tekniikoita muodonmuutosten poistamiseksi. /21/

Hitsauksen

aiheuttamia

muodonmuutoksia

voidaan

poistaa

joko

kappaleen

lämmitykseen tai mekaaniseen muokkaukseen perustuvilla menetelmillä. Tällöin
puhutaan kuumilla oikomisesta ja mekaanisesta oikomisesta. Kuvassa 43 on esitetty
systemaattinen kaavio hitsausmuodonmuutosten poistamisesta. Muodonmuutosten
poistamistarve riippuu monesta tekijästä, joista yleisimmät ovat /27/:
rakenteen lujuusvaatimukset
hitsauksen jälkeisten työvaiheiden onnistuminen (kokoonpano)
kappaleen tai rakenteen esteettiset seikat (ulkonäkö)
rakenteita koskevat kansalliset ja kansainväliset asetukset sekä standardit.

Kuva 43. Hitsausmuodonmuutosten poistaminen /20/.
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Hitsausmuodonmuutosten poistamiseen käytettyjen menetelmien yhteydessä on
muistettava myös se, että sekä erilaiset kuumilla oikomismenetelmät että mekaaniset
oikomismenetelmät vaikuttavat muodonmuutosten poistamisen lisäksi kappaleiden
sisäisiin jäännösjännitystiloihin sekä kappaleissa mahdollisesti olevien säröjen
muotoihin. Näillä tekijöillä on vaikutuksia mm. rakenteiden väsymiskestävyyksiin.
Monessa tilanteessa rakenteissa sallitaankin tietynsuuruiset muodonmuutokset ja niiden
poistamista ei vaadita, mutta jälkikäsittelyjä (termisiä tai mekaanisia) tehdään kuitenkin
esim. puristusjännitysten aikaansaamiseksi, geometrioiden parantamiseksi tai särön
kärjen pyöristämiseksi. /21, 23, 25, 27/

3.4.1 Kuumilla oikominen
Kuumilla oikominen perustuu samaan ilmiöön, josta hitsauksen aiheuttamat
muodonmuutoksetkin syntyvät. Erona on kuitenkin se, että kuumilla oikomisessa
pyritään muodonmuutoksia kontrolloimaan paikallisesti kohdistettujen kuumennusten
avulla ja lämpövyöhykettä voidaan säätää tarpeen mukaan. Lisäksi kuumilla
oikomisessa käytetyt lämpötilat ovat huomattavasti alhaisempia kuin hitsauksessa.
Kuumilla oikominen voidaan jakaa lämpölähteen liikkeen ja kuumennustavan
perusteella erilaisiin menetelmiin, jotka on esitetty kuvassa 44. Teräsrakenteissa
kuumilla oikomista käytetään paljon, mutta alumiinituotteiden muodonmuutosten
poistamiseen sitä ei yleensä suositella. /3, 21, 27/

Kuva 44. Kuumilla oikomisen menetelmiä /21/.
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Suoritettaessa kuumilla oikomista on otettava huomioon, että menetelmä soveltuu vain
kulmavetäymien, kaareutumien ja lommahdusten korjaamiseen. Rakennetta ei
myöskään voida oikomisen jälkeen enää lämpökäsitellä, koska tällöin lämmöntuonti
laukaisee kuumilla oikomisen aiheuttamat ja kappaletta suoristavat jäännösjännitykset.
Lisäksi materiaalin mikrorakenne voi muuttua kuumilla oikaisun seurauksena, jolloin
muuttuvat myös materiaalin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. /27/

3.4.2 Mekaaninen oikominen
Hitsausmuodonmuutosten mekaaninen oikominen perustuu siihen, että oikaistavaa
kappaletta kuormitetaan muodonmuutosta vastakkaiseen suuntaan, jolloin kappaleeseen
syntyy kimmoinen jännitystila. Kuormituksen kasvaessa siirrytään vähitellen plastiseen
jännitystilaan ja muodonmuutoksen aiheuttama hitsi venyy. Poistettaessa kuormitus
tapahtuu kimmoinen takaisinjousto, jonka seurauksena kappaleeseen aiheutettu
muodonmuutos palautuu tietyn verran. Jos oikaisuun käytetty kuormitus on valittu
oikein, poistuvat hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset työkappaleesta ja rakenne
palautuu oikeisiin mittoihin. Kuvassa 45 on esitetty yksinkertaiselle sauvalle
suoritettavan mekaanisen oikomisen periaate. Siitä huomataan, että jäännösjännitykset
eivät poistu kokonaan, mutta ne ovat sisäisesti tasapainossa. /27/

Kuva 45. Mekaanisen oikomisen periaate /27/.
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Kappaleiden mekaaninen oikominen voi tapahtua joko kylmänä tai kuumana ja
hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten poistamiseen voidaan käyttää useita erilaisia
menetelmiä, joita ovat /23, 25, 27/:
vasarointi
valssaus
pistepuristus
venytys
värähdyttäminen
kuulapuhallus.

3.5

Hitsausmuodonmuutokset alumiiniveneiden runkorakenteissa

Alumiiniveneiden runkorakenteissa suurimpia hitsausmuodonmuutoksia aiheuttavat
pituussuuntaiset hitsit, kuten pituusjäykisteiden hitsit, laita-, palle- ja pohjalevyjen
hitsit sekä kölihitsi. Suuremmissa aluksissa myös runkopalkkien kokoonpanohitsaus ja
välilaipioiden jäykisteiden hitsaukset ovat muodonmuutosten kannalta ongelmallisia.
/11/

Alumiiniveneiden suunnittelussa hitsausmuodonmuutokset on otettava huomioon
etenkin hitsien sijoittelussa, määrässä, muodossa ja koossa, unohtamatta rakenteellisia
tekijöitä ja materiaaliominaisuuksia. Varsinkin erikoisemmat rakenneratkaisut, kuten
esim. mahdollinen keulaportti, sekä rakenteiden risteys- ja liitoskohdat ovat
ongelmallisia alueita. Suuremmissa aluksissa haasteita aiheuttaa lisäksi se, että usein
asiakas haluaa jo valmiiksi suunniteltuun runkomalliin tiettyjä rakennemuutoksia ja
erikoisratkaisuja. /11/

Valmistusteknisesti merkittävin hitsausmuodonmuutosten aiheuttaja alumiiniveneiden
rakenteisiin on hitsausjärjestys. Kuten aikaisemmin kohdassa 2.4 (Kokoonpano)
kerrottiin, ei alumiiniveneen rungon hitsauksessa ole yleensä tarkkaan määritelty
hitsausjärjestystä. Vaikka hitsausjärjestyksen osalta noudatetaan tiettyjä perussääntöjä
(esim. hitsaus keskeltä kohti reunoja ja laipio kerrallaan), vaihtelee lopullinen
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hitsausjärjestys aina venekohtaisesti, minkä seurauksena myös hitsauksen aiheuttamat
muodonmuutokset ovat erisuuruisia eri veneiden välillä. /11/

Myös hitsien pituuksilla on vaikutusta syntyvien muodonmuutosten suuruuteen. Hyvin
usein alumiiniveneiden runkorakenteissa katkohitsit sekä niiden pituudet ja välimatka
on merkattu selkeästi, mutta jatkuvien hitsien osalta tarkkaa ohjeistusta esim. takaaskelhitsauksen tai kahdelta puolen hitsattavan pienahitsin suorittamisesta ei ole, vaan
hitsari päättää itse osahitsien pituudet ja ristiinhitsauksen järjestyksen. Jos yhtä
alumiiniveneen runkoa hitsataan lisäksi useammasta eri kohdasta samanaikaisesti,
lisääntyy hitsausmuodonmuutoksiin vaikuttavien tekijöiden määrä entisestään, jolloin
syntyneet muodonmuutokset ja mittavirheet voivat vaihdella eri veneyksilöiden välillä
vieläkin enemmän. /11/

Hitsausjärjestysten ja -tapojen lisäksi eräs oleellinen asia muodonmuutosten
syntymisessä ja hallinnassa on alumiiniveneen rungon kokoonpanon eli silloituksen,
varsinaisen hitsauksen ja mahdollisten jälkikäsittelyjen asettamat haasteet käytettäville
hitsausjigeille. Tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää sitä, että hitsausjigin on oltava
riittävän jäykkä, jotta se pystyisi vastustamaan eri vaiheissa tapahtuvan hitsauksen
aiheuttamien

muodonmuutosten

syntymistä.

Toisaalta,

varsinkin

pienemmissä

alumiiniveneiden rungoissa, jigi ei saisi rajoittaa liikaa hitsauksen työskentelytilaa ja
ulottuvuuksia. Vastaavasti suuremmissa aluksissa hitsausjigi täytyisi olla rakenteeltaan
riittävän yksikertainen ja kevyt, jotta sen valmistus sekä liikuteltavuus olisi
mahdollisimman nopeaa ja helppoa. /11/

4

JÄÄNNÖSJÄNNITYSTEN

JA

MUODONMUUTOSTEN

ANALYSOINTI
Hitsauksen aiheuttamien jäännösjännitysten ja muodonmuutosten ennakoinnissa,
analysoinnissa ja erilaisten mallien määrittämisessä on otettava huomioon useita eri
tekijöitä, jotka vaikuttavat lopullisten muodonmuutosten suuruuteen ja määrään.
Kuvassa 46 on esitetty kaavio näistä tekijöistä, niiden yhteis- ja yksittäisvaikutuksista

64

syntyviin hitsausmuodonmuutoksiin sekä muodonmuutosten analysoinnin eri vaiheet.
Hitsattujen rakenteiden muodonmuutoksiin vaikuttavat parametrit voidaan jakaa
kolmeen eri pääryhmään, jotka ovat /21/:
rakenteelliset parametrit
materiaaliparametrit
valmistukselliset parametrit.

Kuva

46.

Hitsausmuodonmuutoksiin

vaikuttavat

tekijät

ja

muodonmuutosten

ja

muodonmuutoksia

analysoinnin vaiheet /21/.

4.1

Analyyttiset mallit

Tutkittaessa

hitsauksen

aiheuttamia

jäännösjännityksiä

analyyttisesti on määritettävä kuvan 46 kolmen pääryhmän parametrien suhteet ja
vaikutukset toisiinsa. Tämän perusteella voidaan määrittää mittamuutokset rakenteen
jokaisesta hitsistä (1) ja monimutkaisemmissa rakenteissa niihin aiheutuneet
muodonmuutokset (2) sekä lopuksi yhdistää kaikki mitta- ja muodonmuutokset (3). /21/
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Kuvan 46 ensimmäisessä vaiheessa lämpövuon analysointi (a) voidaan suorittaa
analyyttisesti, vaikka se on usein melko työlästä. Vielä vaikeampaa on analysoida
hitsauksen aiheuttamia lämpöjännityksiä ja plastisia venymiä (b), koska hitsattavat
materiaalit eivät käyttäydy plastisessa tilassa lineaarisesti ja niiden plastiset
ominaisuudet vaihtelevat lämpötilan muuttuessa. Tästä johtuen plastiset venymät
määritetään yleensä joko kokeellisesti tai numeerisesti tietokoneohjelmilla, jonka
jälkeen jäännösjännitysten ja muodonmuutosten määritys (c) voidaan suorittaa
analyyttisesti lujuusopin teorioita soveltaen. /21/

Ensimmäisen vaiheen jälkeen koko rakenteeseen aiheutuneiden muodonmuutosten
määrittäminen on melko suoraviivainen prosessi, koska plastiset muodonmuutokset
tapahtuvat vain pienillä alueilla hitsin läheisyydessä ja suurin osa muusta rakenteesta
käyttäytyy elastisesti. Tämän ansiosta voidaan käyttää eri reunaehtoihin perustuvia
elastisia materiaalimalleja ja teorioita, jotka ovat riippumattomia valmistuksellisista
tekijöistä ja sisältävät vain vakioina pysyviä materiaaliparametreja. /21/

4.2

Numeeriset menetelmät

Hitsauksen

aiheuttamien

jäännösjännitysten

ja

muodonmuutosten

analysointi

numeerisesti elementtimenetelmän avulla on nykytietokoneiden laskentatehosta
huolimatta työläs ja monimutkainen prosessi. Ongelmana on se, että perusteellinen
analyysi vaatii suuren määrän materiaaliparametreja ja niiden lämpötilariippuvuuksia,
joita ei tällä hetkellä tunneta riittävästi. Lisäksi materiaaliparametrit vaikuttavat
mikrorakennetasolla,
materiaalissa

olevien

jolloin

on

paikallisten

otettava

huomioon

anisotropioiden

näennäisesti
tai

identtisessä

epähomogeenisuuksien

vaikutukset materiaaliparametreihin. /25/

Edellä mainitut tekijät kuitenkin vaikuttavat vain, jos elementtimenetelmän avulla
halutaan simuloida monimutkaista todellisuutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Esitetyt vaikeudet eivät vaikuta merkittävästi, mikäli analysoitava ongelma rajataan
oleellisiin asioihin ja ainoastaan ratkaisevasti merkittävät tekijät sisällytetään FEMmalleihin. Tällöin elementtimenetelmällä on mahdollista saavuttaa tuloksia, joilla on
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käytännön merkitystä.

Numeerisesti suoritettavaan hitsausmuodonmuutosten ja

jäännösjännitysten analysointiin liittyviä yleisiä tekijöitä ja suosituksia sekä mahdollisia
yksinkertaistuksia on esitetty taulukossa 7. /25/

Taulukko

7.

Hitsausmuodonmuutosten

ja

jäännösjännitysten

numeerisessa

analysoinnissa huomioitavia yleisiä tekijöitä ja suosituksia sekä mahdollisia
yksinkertaistuksia /25/.
Yleisiä tekijöitä ja suosituksia

Yksinkertaistuksia

- Materiaalin hetkittäinen ja paikallinen käyttäytyminen
perustuu paikalliseen termomekaaniseen jännitys- ja
venymähistoriaan.

- Kolmiulotteisen mallin muuttaminen kaksi- tai yksiulotteiseksi
esim. olettamalla rakenne aksisymmetriseksi tai vaihtamalla
elementtityyppejä.

- Materiaalin rakenneosien lämmön- ja sähkönjohtavuus
muuttuvat hitsauksen aiheuttaman sulamisen ja mahdollisen
lisäaineen tuonnin seurauksena.

- Rakenteen geometrian, tukipisteiden ja kuormitusten
yksinkertaistaminen (esim. railomuodon ja kerrosrakenteiden
pelkistäminen mallinnuksessa).

- Nopeiden lämpenemis- ja jäähtymistapahtumien seurauksena
mallinnettava prosessi on hyvin tilapäinen ja eri osa-alueiden
muutosnopeudet ovat tila- sekä aikariippuvaisia.

- Rakenteen mallintamisessa symmetrisyyden tai
jaksottaisuuden hyödyntäminen.

- Rakenteessa olevat virheet ja säröt voivat muodostua
kriittisiksi kohdiksi, jolloin ne aiheuttavat epäjatkuvuuksia.

- Epälineaarisen elastis-plastisen mallin yksinkertaistaminen
lineaariseksi elastiseksi malliksi.

- Rakenne on mallinnettava kolmiulotteisesti ainakin hitsin
alueelta, jolloin sallitaan erilaiset jäähtymisolosuhteet
materiaalin sisäosissa ja pinnoilla.

- Tilapäisten prosessien pelkistäminen näennäisesti pysyviksi
tapahtumiksi.

- Prosessi on mallinnettava epälineaarisena ja
lämpötilariippuvaisena suhteessa materiaalin
termomekaaniseen käyttäytymiseen.

- Termisten ja mekaanisten tapahtumien erottaminen.

- Sekä olomuodon että mikrorakenteen muutokset on
simuloitava.

- Rakenteeseen muodostuneiden virheiden ja säröjen
sivuuttaminen.
- Virumisten ja kovuusmuutosten huomiotta jättäminen sekä
yksinkertaistusten käyttäminen myötöteorioissa.
- Matalammissa lämpötiloissa tapahtuvien muodonmuutosten
määrittäminen vain globaalisesti perustuen materiaalin
ominaislämpöön ja lämpöpitenemiskertoimeen.
- Korkeammissa lämpötiloissa tapahtuvien faasi- ja
muodonmuutosten sivuuttaminen.
- Hitsauksen lämmönlähteen liikkumisen korvaaminen
hetkellisillä lämmöntuontisykleillä tai nopealla lämpölähteen
liikkeellä, jossa ei oteta huomioon lämmön leviämistä liikkeen
suuntaan.
- Lämpötilariippuvaisten materiaaliparametrien korvaaminen
tietyille lämpötila-alueille määritetyillä keskiarvoihin
perustuvilla vakioparametreilla.
- Jäännösjännitysten muodostumisen mallintaminen puhtaana
jäähtymisprosessina.
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Elementtimenetelmän käytössä on otettava huomioon, että se soveltuu usein vain
yksittäisiin tapauksiin ja analyysien tulokset ovat aina approksimatiivisia johtuen
mallinnuksen yhteydessä tehdyistä rajauksista ja yksinkertaistuksista. Tämä voi johtaa
virheellisiin johtopäätöksiin, koska numeeristen menetelmien analyysit ja tulokset eivät
vastaa todellisuutta riittävän hyvin,

mikäli

yksinkertaistettu.

tarjoaakin

Elementtimenetelmä

tarkastelumallia on merkittävästi
teollisuudelle

käyttökelpoisen

työkalun tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessien kehittämiseen sekä eri
vaihtoehtojen vertailuun, mutta tieteellisestä näkökulmasta FE-analyysit ovat vain
määrättyjä numeerisia koejärjestelyjä, jotka eivät anna mitään yleisiä ratkaisuja tietyille
ongelmatyypeille. Seuraavissa kappaleissa on esitelty hitsausmuodonmuutosten ja
jäännösjännitysten analysointiin nykyään yleisesti käytettyjä elementtimenetelmiä, joita
ovat sisäisten venymien menetelmä ja elastis-plastinen elementtimenetelmä. /25, 28/

4.2.1 Sisäisten venymien menetelmä
Aikaisemmin mainittuja hitsauksen aiheuttaman lämpösyklin seurauksena syntyviä
plastisia venymiä voidaan käsitellä rakenteeseen syntyvinä sisäisinä venyminä. Hitsin
muutosvyöhykkeen alueilla tapahtuvien sisäisten venymien perusteella voidaan
määrittää ekvivalentit voimat, joiden avulla puolestaan pystytään määrittämään
hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset. Kyseistä analysointitapaa kutsutaan sisäisten
venymien menetelmäksi. Menetelmän soveltamisessa oleellisin tekijä on tietää
etukäteen plastisten venymien syntyminen hitsausmuodonmuutosten analysoinnin
aikana. Tämä onnistuu määrittämällä mahdollisimman tarkasti hitsauksessa tapahtuvat
lämpösyklit

(HAZ:n

maksimilämpötilat)

ja

hitsausalueen

kyky

vastustaa

lämpömuodonmuutoksia (rakenteen jäykkyys). /29, 30/

Sisäisten venymien menetelmällä voidaan analysoida useita hitsausmuodonmuutoksia,
kuten kulmavetäymää, lommahdusta sekä pituus- ja poikittaissuuntaista kaareutumista.
Se on tehokas ja yksinkertainen menetelmä määritettäessä suurten rakenteiden
hitsausmuodonmuutoksia, koska analyysi voidaan toteuttaa soveltamalla vain lineaarista
elementtimenetelmää. Tämän ansiosta menetelmällä voidaan korvata elastis-plastinen
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FE-analyysi, joka on monimutkaisempi sekä vaatii enemmän laskentatehoa ja -aikaa.
/29, 30, 31/

4.2.2 Elastis-plastinen elementtimenetelmä
Elastis-plastisella elementtimenetelmällä pyritään määrittämään hitsauksen aiheuttamat
muodonmuutokset

ja

jäännösjännitykset

mahdollisimman

tarkasti,

jolloin

analysoinnissa otetaan huomioon myös materiaalin epälineaarinen käyttäytyminen.
Menetelmän kokonaisvaltaisuuden asettamat mallinnusvaatimukset ja materiaalien
plastisten

ominaisuuksien

sekä

käyttäytymisten

monimutkaisuudet

tekevät

analysoinnista usein raskaan prosessin. Lisäksi hitsattava rakenne vaikuttaa menetelmän
käyttöön merkittävästi. Esimerkiksi käytettäessä elastis-plastista elementtimenetelmää
ohutlevyrakenteiden hitsausmuodonmuutosten analysointiin on erityisesti otettava
huomioon geometrisesti epälineaariset ilmiöt, jotta tuloksista saadaan luotettavia. /31,
32, 33/

Elastis-plastisen elementtimenetelmän monimutkaisuuden ja laskentatehovaatimusten
seurauksena
muodostamalla

analysoinnissa
hitsattavasta

tehdään

usein

rakenteesta

yksinkertaistuksia,

3D-mallin

sijaan

kuten

2D-malli.

esim.
Yleensä

menetelmää sovelletaankin joko pieniin sekä yksinkertaisiin rakenteisiin tai suurten
rakenteiden analysoinnissa keskitytään vain hitseihin ja niitä ympäröiviin lähialueisiin,
jolloin ympäröivät rakenteet jätetään huomioimatta. /29, 33/

4.2.3 Yhdistelmämenetelmät
Sekä lineaarista sisäisten venymien menetelmää että epälineaarista elastis-plastista
elementtimenetelmää ei monessakaan käytännön tapauksessa ole aiheellista soveltaa
yksistään. Usein on tehokkaampaa määrittää hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia
käyttämällä analysointitapoja, joissa hyödynnetään molempia edellä mainittuja
menetelmiä. Tällaisia yhdistelmämenetelmiä ovat mm. local-global -menetelmä ja ISMmenetelmä (Iterative Substructure Method). /32/
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5

ALUMIINIRUNKOISTEN

VENEIDEN

HITSAUSMUODON-

MUUTOSTEN MÄÄRITYS

Alumiiniveneiden hitsausmuodonmuutosten tutkimisessa keskityttiin kohdassa 3.5
esitettyihin ongelmakohtiin,

joita

ovat

runkorakenteen pituussuuntaiset

hitsit.

MODUVA-projektin yhteistyöyrityksille suunnattiin kysely heidän omien tuotteidensa
kriittisimmistä kohdista, joiden perusteella valittiin tutkittavat tyyppiliitokset.

Kohdassa 5.1 on esitelty tutkimuskohteiksi valikoidut tyyppiliitokset, joista kaksi
ensimmäistä edustavat alumiiniveneen pohjan pituusjäykisteiden hitsausta ja kolmas
tyyppiliitos on kahden levyaihion päittäishitsi, jota käytetään esim. alumiiniveneen
pohjalevyjen liitoskohdissa.

Kaikkien kolmen tyyppiliitoksen kohdalla tutkimuksissa keskityttiin hitsauksen
aiheuttamaan pituussuunnassa tapahtuvaan kaareutumiseen ja poikittaissuunnassa
syntyvään kulmavetäymään, koska ne aiheuttavat suurimpia muodonmuutoksia
koekappaleisiin ja niiden mittaaminen voidaan toteuttaa yksinkertaisella laitteistolla.

5.1

Tyyppiliitokset

Hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten määritykseen ja mallintamiseen valittiin
kolme eri tyyppiliitosta, jotka on esitetty kuvissa 47 - 49. Kaikille liitostyypeille
suoritettiin useita hitsauskokeita, joissa eri parametreja varioitiin ja niiden aiheuttamia
muutoksia dokumentoitiin.
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Kuva 47. Hitsauskokeissa käytetty tyyppiliitos 1 (taulukossa on venevalmistajan
käyttämät parametrit kyseiselle rakenteelle).

Kuva 48. Hitsauskokeissa käytetty tyyppiliitos 2 (taulukossa on venevalmistajan
käyttämät parametrit kyseiselle rakenteelle).
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Kuva 49. Hitsauskokeissa käytetty tyyppiliitos 3 (taulukossa on venevalmistajan
käyttämät parametrit kyseiselle rakenteelle).

Tyyppiliitosten koekappaleiden nimeäminen tapahtui siten, että kaikissa tapauksissa
ensimmäinen kirjainyhdistelmä oli TL, joka tarkoitti tyyppiliitosta. Tämän jälkeen
ilmoitettiin tyyppiliitoksen numero (1, 2 tai 3) ja siinä käytetyn levyaihion ainevahvuus
(5 tai 4 mm). Jokaisen tyyppiliitoksen kohdalla eri parametreilla hitsatut koekappaleet
merkittiin juoksevalla numerolla. Seuraavassa on esitetty kaikkien hitsattujen
tyyppiliitoskoekappaleiden tunnukset:

Tyyppiliitos 1

Tyyppiliitos 2

Tyyppiliitos 3

- TL15_1

- TL24_1

- TL35_1

- TL15_2

- TL24_2

- TL35_2

- TL15_3

- TL24_3

- TL35_3

- TL15_4

- TL24_4

- TL15_5

- TL24_5

- TL15_6
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5.2

Yksittäiset levyaihiot ja vertailukappaleet

Tyyppiliitosten

lisäksi

alumiinin

hitsauksen

aiheuttamien

muodonmuutosten

tutkimuksissa hitsattiin myös yksittäisiä levyaihioita sekä erilaisia vertailukappaleita,
joiden materiaalina käytettiin sekä terästä että alumiinia. Yksittäiset alumiinilevyaihiot
olivat materiaaliltaan ja dimensioiltaan samanlaisia kuin tyyppiliitos 1:n levykappaleet
(EN AW-5083 H111, 700 300 5 mm). Teräksestä valmistettujen vertailukappaleiden
materiaaleina käytettiin S355 rakenneterästä sekä S960 ultralujaa terästä ja
teräslevyaihioiden dimensiot olivat samat kuin alumiinilla (700 300 5 mm).

Yksittäisten levyaihiokoekappaleiden nimeäminen tapahtui samalla periaatteella kuin
tyyppiliitoksissa. Ensimmäinen kirjainyhdistelmä ja numero ilmoittivat, missä
tyyppiliitoksessa kyseistä levyaihioita käytettiin (TL1 = Tyyppiliitos 1). Tämän jälkeen
seurasi kirjainyhdistelmä LE, joka tarkoitti levyaihioita. Loppuun sijoitetulla
juoksevalla numerolla merkittiin eri koekappaleet. Seuraavassa on esitetty yksittäisten
levyaihioiden tunnukset (Juokseva numero alkaa 6:sta, koska levyaihiot 1 - 5 toimivat
testikappaleina hitsausparametreille ja jännitysmittauksille.):

Yksittäiset levyaihiot
- TL1LE_6
- TL1LE_7
- TL1LE_8
- TL1LE_9
- TL1LE10
- TL1LE11
- TL1LE12
- TL1LE13
- TL1LE14
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5.3

Hitsauskokeet

Tyyppiliitosten

ja

yksittäisten

alumiinilevyaihioiden

hitsaukset

suoritettiin

Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa syksyn 2010 ja
talven 2011 välisenä aikana. Hitsausprosessina oli MIG-hitsaus, joka suoritettiin
Motoman EA1900N (NX100) -hitsausrobotilla. Hitsausvirtalähteenä käytettiin Fronius
TPS 4000 CMT R -laitteistoa.

5.3.1 Hitsauskiinnitin
Hitsauskokeita varten suunniteltiin erityinen hitsauskiinnitin,

johon silloitettu

koekappale tai yksittäinen levyaihio asetettiin. Kiinnittimen perusidea oli, että se salli
hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten syntymisen lähes esteettömästi. Lisäksi
samalla hitsauskiinnittimellä piti pystyä hitsaamaan kaikkien kolmen tyyppiliitoksen
koekappaleet ja yksittäiset levyaihiot. Kuvassa 50 on esitetty hitsauskokeissa käytetty
kiinnitin, joka on edellä mainittujen vaatimusten mukainen. Hitsauskiinnittimen runko
valmistettiin 70×70 RHS-profiilista, jonka päihin hitsattiin 50 mm pituiset pyörötangot
(Ø = 30 mm). Muut tiedot hitsauskiinnittimen dimensioista löytyvät liitteestä 3.

Hitsauskiinnitintä muutettiin hieman yksittäisten levyaihioiden hitsauksen yhteydessä,
koska hitsauskokeissa haluttiin tutkia koekappaleen kiinnityksen vaikutusta syntyviin
muodonmuutoksiin. RHS-profiilin päissä olevat 50 mm pituiset pyörötangot korvattiin
300 mm pituisilla tangoilla, jotta levyaihion kiinnitys pystyttiin toteuttamaan
koekappaleen kulmista (4 pisteestä).

Kuva 50. Hitsauskiinnitin tyyppiliitoksille ja yksittäisille levyaihioille.
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Hitsauskiinnitin asennettiin hitsausrobottiasemassa olevaan pyörityspöytään, jonka
jälkeen silloitettu tyyppiliitosaihio sijoitettiin pyörötankojen päälle ja liitettiin
puristimilla hitsauskiinnittimeen. Kuvassa 51 on esitetty periaate tyyppiliitos 1
koekappaleen asennuksesta kiinnittimeen. Vastaavalla tavalla toteutettiin myös
tyyppiliitos 2 ja tyyppiliitos 3 koekappaleiden sekä yksittäisten levyaihioiden
kiinnitykset.

Kuva 51. Koekappale hitsauskiinnittimessä.

5.3.2 Koekappaleiden hitsausparametrit
Hitsauskokeissa

varioitavat

hitsausparametrit

määritettiin

tyyppiliitoskohtaisesti.

Tyyppiliitos 1:n ja tyyppiliitos 2:n pienahitsatuissa koekappaleissa muuttujia olivat amitta (hitsausnopeus), hitsien pituudet ja hitsausjärjestys. Vastaavasti tyyppiliitos 3
päittäisliitosten hitsauksissa varioitiin palkojen välistä lämpötilaa ja palkomäärää.
Seuraavaan taulukkoon 8 on koottu kaikkien koekappaleiden tärkeimmät muuttujat ja
tarkemmat tiedot jokaisen hitsatun tyyppiliitoksen hitsausparametreista on esitetty
liitteessä 4.
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Taulukko 8. Tyyppiliitos 1, 2 ja 3 koekappaleiden hitsausparametreja.
Tyyppiliitos 1
ID

ainevahvuus

a-mitta

hitsin pituus

hitsin väli

huom

TL15_1

5 mm

4 mm

75 mm

50 mm

katkohitsi, suunta vaihtuu jäykisteen eri puolilla,
hitsausjärjestys: ensin 1 puoli ja sitten 2 puoli (ei hyppelyä)

TL15_2

5 mm

3 mm

75 mm

50 mm

katkohitsi, suunta vaihtuu jäykisteen eri puolilla,
hitsausjärjestys: ensin 1 puoli ja sitten 2 puoli (ei hyppelyä)

TL15_3

5 mm

3 mm

100 mm

100 mm

katkohitsi, suunta: päästä-päähän, hyppelevä puolelta toiselle

TL15_4

5 mm

3 mm

700 mm

-

jatkuva hitsi, hitsaus vain yhdeltä puolen, suunta: päästäpäähän

TL15_5

5 mm

3 mm

700 mm

-

jatkuva hitsi, hitsaus vain yhdeltä puolen, suunta: päästäpäähän, taka-askelhitsaus (100 mm askellus)

TL15_6

5 mm

3 mm

700 mm

-

jatkuva hitsi, hitsaus vain yhdeltä puolen, suunta: päästäpäähän, identtinen TL15_4:n kanssa

Tyyppiliitos 2
ID

ainevahvuus

a-mitta

hitsin pituus

hitsin väli

huom

TL24_1

4 mm

3 mm

100 mm

100 mm

katkohitsi, suunta: päästä-päähän, hyppelevä puolelta toiselle

TL24_2

4 mm

3 mm

200 mm

200 mm

katkohitsi, suunta: päästä-päähän, hyppelevä puolelta toiselle

TL24_3

4 mm

3 mm

700 mm

-

TL24_4

4 mm

3 mm

100 mm

100 mm

TL24_5

4 mm

2 mm

700 mm

-

jatkuva hitsi, suunta: päästä-päähän
katkohitsi, suunta: päästä-päähän, taka-askelhitsaus, hyppelevä
puolelta toiselle
jatkuva hitsi, suunta: päästä-päähän

Tyyppiliitos 3
ID

ainevahvuus

palkomäärä

hitsin pituus

railotyyppi

huom

TL35_1

5 mm

3

650 mm

V (60°)

jatkuva hitsi, suunta: päästä-päähän, 1. - 2. palko päältä ja 3.
palko juuren puolelta, 1. ja 2. palon välillä kpl annetaan jäähtyä

TL35_2

5 mm

3

650 mm

V (60°)

jatkuva hitsi, suunta: päästä-päähän, 1. - 2. palko päältä ja 3.
palko juuren puolelta, 1. ja 2. palko hitsataan ilman taukoa (ei
anneta jäähtyä)

TL35_3

5 mm

2

650 mm

V (60°)

jatkuva hitsi, suunta: päästä-päähän, 1. palko päältä ja 2. palko
juuren puolelta, 1. ja 2. palon välillä kpl annetaan jäähtyä

Yksittäisille levyaihioille suoritettiin päällehitsauksia, joissa lämmöntuonti pyrittiin
pitämään vakioina eli kaikki koekappaleet hitsattiin lähes samoilla virta-, jännite- ja
hitsausnopeusarvoilla. Hitsaukset olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa
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koekappaleissa jatkuvia (TL1LE_7-levyaihiolla katkohitsaus). Yhtenä muuttujana toimi
levyaihioiden kiinnitys hitsauskiinnittimeen, mikä tapahtui joko koekappaleen päistä (2
pisteestä) tai kulmista (4 pisteestä). Taulukossa 9 on esitetty tärkeimmät muuttujat
yksittäisten levyaihioiden hitsauksissa ja liitteessä 4 on tarkemmat tiedot käytetyistä
hitsausparametreista.

Taulukko 9. Yksittäisten levyaihioiden hitsaus.
Yksittäiset levyaihiot
ID

ainevahvuus

palkomäärä

hitsin pituus

hitsin väli

TL1LE_6

5 mm

1

700 mm

-

TL1LE_7

5 mm

1

100 mm

100 mm

TL1LE_8

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)

TL1LE_9

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)

TL1LE10

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)

TL1LE11

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)

TL1LE12

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys kulmista (4 pisteestä)

TL1LE13

5 mm

1

700 mm

-

jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys kulmista (4 pisteestä)

TL1LE14

5 mm

1

700 mm

-

esitaivutus levyn (5083) poikittaissuunnassa n. 3°, jatkuva hitsi
yläpinnalla, suunta: päästä-päähän, kiinnitys kulmista (4
pisteestä)

5.4

huom
jatkuva hitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)
katkohitsi levyn (5083) yläpinnalla, suunta: päästä-päähän,
kiinnitys päistä (2 pisteestä)

Mittaukset

Hitsausten aiheuttamien muodonmuutosten mittaukset suoritettiin Lappeenrannan
teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa syksyllä 2010 ja talvella 2011.
Sekä tyyppiliitoksista että yksittäisistä levyaihioista määritettiin lasermittauksella
hitsauksen aiheuttama pituussuuntainen kaareutuminen ja kulmavetäymä. Yksittäisille
levyaihioille

suoritettiin

myös

hitsauksen

aikaisia

muodonmuutos-

sekä

venymämittauksia mittakellojen ja venymäliuskojen avulla. Muotomittausten lisäksi
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tyyppiliitosten yksittäisistä kappaleista (L- ja U-profiili sekä levyaihio) mitattiin
jännitystiloja röntgendiffraktiolaitteistolla.

5.4.1 Lasermittaus
Hitsin pituuskutistumisesta johtuvan kaareutumisen suuruus ja poikittaissuunnassa
aiheutuvan kulmavetäymän suuruus tyyppiliitoksissa määritettiin kuvassa 52 esitetyn
lasermittalaitteiston avulla. Koska tyyppiliitosten levyaihiot eivät olleet leikkauksen
jäljiltä täysin suoria ja myös silloitus aiheutti koekappaleisiin muodonmuutoksia,
suoritettiin muotomittaukset sekä ennen hitsausta että hitsauksen jälkeen. Tämän
ansiosta koekappaleiden alkutilanteen vaikutus saatiin poistettua ja mittaustuloksista
pystyttiin määrittämään vain itse hitsaustapahtuman aiheuttamat muodonmuutokset.

Kuva 52. Hitsausmuodonmuutosten mittaukseen käytetty lasermittalaitteisto.

Muotomittausten perusperiaate on esitetty kuvassa 53. Koekappale asetettiin ylösalaisin
samankorkuisiksi koneistettujen mittapalojen päälle. Levyaihion kulmia kannattelevat
mittapalat muodostivat muodonmuutosten vertailupinnan eli ns. 0-tason. Mittaus
tapahtui liikuttamalla laseranturia koekappaleen pituussuunnassa viidessä eri linjassa,
minkä seurauksena tuloksiksi saatiin pituussuuntainen kaareutuminen eri kohdissa
koekappaletta. Kulmavetäymän suuruus pystyttiin määrittämään edellä mainituista
mittausdatoista siten, että jokaisesta pituussuuntaan mitatusta linjasta valittiin tasavälein
viisi pistettä (0 mm, 170 mm, 340 mm, 510 mm ja 680 mm), joiden perusteella
muodostettiin kulmavetäymä kyseisessä kohdassa koekappaletta.
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Kuva 53. Tyyppiliitosten lasermittaustapa.

5.4.2 Hitsauksen aikainen mittaus
Yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksissa venymiä ja muodonmuutoksia mitattiin
myös hitsaustapahtuman aikana. TL1LE_8- ja TL1LE_9-koekappaleella mittaus
tapahtui venymäliuskan avulla. Venymäliuska liimattiin levyaihion yläpinnalle ja
pituussuunnassa keskelle kappaletta 50 mm päähän levyn reunasta, koska liuskan
rajallinen lämmönsietokyky ei sallinut sen sijoittamista lähelle tulevaa hitsipalkoa.
Kuvassa 54 on esitetty hitsauksen alkutilanteessa oleva yksittäinen levyaihio, johon on
liimattu venymäliuska.

Kuva 54. Venymäliuskamittaus hitsauksen aikana.
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TL1LE10…TL1LE14-koekappaleilla hitsauksen aikaisia muodonmuutoksia määritettiin
mittakelloilla, joita asetettiin levyaihion yläpinnalle 4 kappaletta. Kuvassa 55 on esitetty
kyseinen

mittausjärjestely

hitsauksen

alkutilanteessa.

Mittakellot

sijoitettiin

koekappaleen yläpinnalle kuvan 56 mukaisesti siten, että 1. sekä 2. kello olivat lähellä
hitsauksen aloitusreunaa ja 3. sekä 4. kello olivat levyaihion keskilinjalla. Järjestelyn
ansiosta tuloksista pystyttiin määrittämään sekä pituussuuntaisen kaareutumisen että
kulmavetäymän muodostuminen hitsauksen aikana.

Kuva 55. Hitsauksen aikainen muodonmuutosmittaus mittakellojen avulla.

Kuva 56. Mittakellojen numerointi ja sijoittaminen levyaihion yläpinnalle.
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6

TULOKSET

Hitsauskokeiden

tuloksissa

on

keskitytty

tyyppiliitoksiin

aiheutuneisiin

pituussuuntaisiin kaareutumisiin sekä kulmavetäymiin. Koska tyyppiliitosten mittaukset
suoritettiin koekappaleiden alapuolelta, eivät mittaustulokset ota kantaa esim.
tyyppiliitos 1 L-profiilin kohtisuoruuteen suhteessa levyaihioon tai tyyppiliitos 2 Uprofiilin mahdolliseen kiertymiseen lämmöntuonnin vaikutuksesta.

Tyyppiliitos 1, 2 ja 3 koekappaleiden tuloksissa kulmavetäymän suuruus, astekulma ja
etumerkki on määritetty kuvan 57 mukaisesti ja taulukoissa on esitetty viiden eri
mittauskohdan minimi- ja maksimiarvot. Pituussuuntainen kaareutuminen on ilmoitettu
samalla periaatteella viiden eri mittauslinjan minimi- ja maksimiarvoina sekä lisäksi
koekappaleen

keskilinjan

kaareutumistulos.

Kuvassa

58

on

havainnollistettu

pituussuuntaisen kaareutumisen mittausperiaate ja tulosten etumerkin määräytyminen.

Kuva 57. Tyyppiliitoksista määritetty kulmavetäymä.

Kuva 58. Tyyppiliitoksista määritetty pituussuuntainen kaareutuminen.

Seuraavassa on esitetty kaikkien kolmen tyyppiliitoksen hitsauskokeiden tulokset ja
kohdassa 6.4 on tuloksia hitsauskokeista, joissa suoritettiin päällehitsauksia tyyppiliitos
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1:n yksittäisille levyaihioille. Liitteessä 5 on lisäksi sekä tyyppiliitosten että yksittäisten
levyaihioiden mittausdatoista muodostetut 3D-pintakuvat.

6.1

Tyyppiliitos 1

Taulukossa 10 on esitetty hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset tyyppiliitos 1:n eri
tapauksissa, joita hitsattiin yhteensä kuusi kappaletta. Koekappaleiden tärkeimmät
muuttujat on mainittu taulukossa 8 ja tarkemmat tiedot hitsausparametreista sekä järjestyksestä löytyvät liitteestä 4.

Taulukko 10. Tyyppiliitos 1 koekappaleiden muodonmuutokset.
Kulmavetäymät

Kaareutumat

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

Muodonmuutos [°]

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

TL15_1

3,0...5,1

1,2...2,1

TL15_1

-0,8...0,4 (keskellä 0,4)

TL15_2

4,3...5,0

1,7...2,0

TL15_2

-0,1...0,8 (keskellä 0,3)

TL15_3

2,9...4,2

1,2...1,7

TL15_3

0,5...1,6 (keskellä 0,7)

TL15_4

2,5...3,3

1,0...1,3

TL15_4

0,8...2,7 (keskellä 1,5)

TL15_5

2,1...3,6

0,8...1,5

TL15_5

-0,3...0,6 (keskellä 0,4)

TL15_6

2,1...3,2

0,9...1,3

TL15_6

0,7...3,2 (keskellä 2,0)

6.2

Tyyppiliitos 2

Taulukossa 11 on esitetty hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset tyyppiliitos 2:n eri
tapauksissa, joita hitsattiin yhteensä viisi kappaletta. Koekappaleiden tärkeimmät
muuttujat on mainittu taulukossa 8 ja tarkemmat tiedot hitsausparametreista sekä järjestyksestä löytyvät liitteestä 4.

Taulukko 11. Tyyppiliitos 2 koekappaleiden muodonmuutokset.
Kulmavetäymät

Kaareutumat

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

Muodonmuutos [°]

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

TL24_1

1,9...3,1

0,8...1,3

TL24_1

-0,5...0,1 (keskellä 0,0)

TL24_2

1,1...2,4

0,5...1,0

TL24_2

-1,6...2,6 (keskellä 0,7)

TL24_3

3,3...4,0

1,3...1,6

TL24_3

-1,2...1,3 (keskellä 0,0)

TL24_4

2,4...2,9

1,0...1,2

TL24_4

-0,3...0,0 (keskellä -0,2)

TL24_5

4,3...7,2

1,7...2,9

TL24_5

-1,0...1,6 (keskellä 0,4)
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6.3

Tyyppiliitos 3

Taulukossa 12 on esitetty hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset tyyppiliitos 3:n eri
tapauksissa, joita hitsattiin yhteensä kolme kappaletta. Koekappaleiden tärkeimmät
muuttujat on mainittu taulukossa 8 ja tarkemmat tiedot hitsausparametreista sekä järjestyksestä löytyvät liitteestä 4.

Taulukko 12. Tyyppiliitos 3 koekappaleiden muodonmuutokset.
Kulmavetäymät

Kaareutumat

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

Muodonmuutos [°]

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

TL35_1

3,8…6,3

1,6…2,6

TL35_1

-11,3...-9,1 (keskellä -9,3)

TL35_2

-2,8…-11,7

-1,1…-4,8

TL35_2

11,0...12,5 (keskellä 12,5)

TL35_3

-5,9…-9,7

-2,4…-3,9

TL35_3

11,9...13,1 (keskellä 13,0)

6.4

Yksittäiset levyaihiot

Tyyppiliitos 1 yksittäisten levyaihioiden päällehitsausten aiheuttamat muodonmuutokset
on esitetty taulukossa 13. Koekappaleita hitsattiin yhteensä yhdeksän kappaletta ja niistä
määritettiin muodonmuutokset samalla periaatteella kuin tyyppiliitoksista, mutta
poikkeuksena oli se, että lasermittaus suoritettiin levyaihion yläpuolelta. Kuvissa 59 ja
60 on havainnollistettu taulukon 13 mittaustulosten etumerkkien määräytyminen.
Tarkemmat tiedot koekappaleiden hitsausparametreista ja -järjestyksestä sekä muista
muuttujista löytyvät taulukosta 9 ja liitteestä 4.

Kuva 59. Yksittäisistä levyaihioista määritetty kulmavetäymä.
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Kuva 60. Yksittäisistä levyaihioista määritetty pituussuuntainen kaareutuminen.

Taulukko 13. Yksittäisten levyaihioiden muodonmuutokset.
Kulmavetäymät

Kaareutumat

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

Muodonmuutos [°]

Koekappale [ID]

Muodonmuutos [mm]

TL1LE_6

5,5...7,5

2,2...3,1

TL1LE_6

11,0...11,4 (keskellä 11,0)

TL1LE_7

0,4...1,2

0,2...0,5

TL1LE_7

-0,1...-0,3 (keskellä -0,1)

TL1LE_8

-3,2...-5,5

-1,3...-2,3

TL1LE_8

-13,3...-14,2 (keskellä -13,3)

TL1LE_9

4,4...8,4

1,8...3,4

TL1LE_9

11,5...13,0 (keskellä 11,5)

TL1LE10

3,9...7,2

1,6...2,9

TL1LE10

10,7...11,8 (keskellä 10,7)

TL1LE11

3,6...7,4

1,5...3,0

TL1LE11

10,8...11,8 (keskellä 10,8)

TL1LE12

3,7...6,7

1,5...2,8

TL1LE12

10,2...11,4 (keskellä 10,2)

TL1LE13

2,3...5,4

0,9...2,2

TL1LE13

8,6...9,9 (keskellä 8,6)

TL1LE14

-3,1…-7,0

-1,3…-2,9

TL1LE14

-12,3...-12,4 (keskellä -12,3)

Yksittäisille

levyaihioille

suoritettujen

hitsausten

aikaisten

venymä-

ja

muodonmuutosmittausten tulokset on esitetty liitteessä 6. TL1LE_8- ja TL1LE_9koekappaleille suoritetuista venymäliuskamittauksista on muodostettu kuvaajat, joissa
venymä on esitetty ajan funktiona. Levyaihioiden TL1LE10…TL1LE14 mittakellojen
siirtymäarvoista on laadittu myös kuvaajat, joissa kellojen asema on esitetty ajan
funktiona. Kaikissa kuvaajissa on lisäksi tiedot hitsauksen eri vaiheista (aloitus,
puoliväli, lopetus) ja koekappaleen kiinnittimien irrotuksesta. Varsinkin mittakellojen
kuvaajissa havaittavat epäjatkuvuuskohdat kiinnittimien irrotuksen yhteydessä eivät ole
tässä tapauksessa oleellisia, koska kyseisissä mittauksissa keskityttiin hitsauksen
aikaisten muodonmuutosten tutkimiseen.
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7

TULOSTEN

ANALYSOINTI

JA

KOEKAPPALEIDEN

VERTAILU

Tyyppiliitoksille

ja

yksittäisille

levyaihioille

suoritettujen

hitsauskokeiden

muodonmuutosten mittaustuloksista ei määritetty virhemarginaalia. Tätä ei katsottu
tarpeelliseksi, koska tulosten tarkat arvot eivät olleet tutkimuksen kannalta oleellisia.
Analysoinnin

kohteena

olivat

hitsausparametrien

vaihtelujen

vaikutukset

hitsausmuodonmuutosten suuntiin ja suuruuksiin sekä koekappaleiden käyttäytyminen
hitsauksen aikana.

Sekä tyyppiliitos 1:lla, 2:lla ja 3:lla että yksittäisillä levyaihioilla koekappaleiden
mittaustulokset ovat vertailukelpoisia omassa ryhmässään, mutta eri liitostyyppien
välisessä vertailussa ei voida yksiselitteisesti määrittää tiettyjen hitsausparametrien
osuutta muodonmuutosten syntymiseen. Mikäli verrataan esimerkiksi tyyppiliitos 1 ja 2
jäykisterakenteiden hitsausmuodonmuutoksia toisiinsa, on rakenteet käsiteltävä
kokonaisuuksina,

jotka

koostuvat

tietyistä

perus-

ja

lisäaineista

sekä

hitsausparametreista.

Kohdassa 6 esitetyistä mittaustuloksista ei voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä tiettyjen
hitsausparametrien tai -muuttujien hyvyydestä ja huonoudesta, koska mittausten
perusteella määritettiin kulmavetäymä ja pituussuuntainen kaareutuminen vain tietystä
kohdasta koekappaletta ja mitta-arvot eivät osoita suoraan esim. hitsauksen aiheuttamia
lommahduksia tai kiertymiä. Tästä johtuen tuloksia analysoitaessa on tarkasteltava
myös liitteessä 5 esitettyjä 3D-pintakuvia koekappaleista, jotka havainnollistavat hyvin
kaikkia

edellä

mainittuja

ilmiöitä

ja

niiden

seurauksena

aiheutuneita

kokonaismuodonmuutoksia. Seuraavassa on analysoitu hitsauskokeiden tuloksia
tyyppiliitoskohtaisesti ja eri parametrien vaikutuksia aiheutuneisiin muodonmuutoksiin.
Lisäksi

kohdassa

7.6

hitsausmuodonmuutoksia.

on

vertailtu

alumiinilla

ja

teräksellä

syntyviä
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7.1

Yleisiä havaintoja tyyppiliitoksista ja yksittäisistä levyaihioista

Tyyppiliitos 1 hitsauskokeiden tuloksista voidaan tehdä seuraavia huomioita:
Hitsattaessa katkohitsejä on kulmavetäymä määräävämpi muodonmuutostekijä
kuin pituussuuntainen kaareutuminen.
Hitsattaessa jatkuvia hitsejä on pituussuuntainen kaareutuminen määräävämpi
tekijä kuin kulmavetäymä.
Jatkuvissa hitseissä kulmavetäymän muodostuminen on samansuuruista kuin
katkohitseillä.
Jatkuvissa

hitseissä

pituussuuntainen kaareutuminen muodostui yleisiin

muodonmuutosteorioihin verrattuna ”väärään” suuntaan (myös L-profiilin
yläpinta kaareutui ”väärään” suuntaan).
75-50 -katkohitseillä (hitsit 75 mm ja hitsien väli 50 mm) pienennettäessä amittaa 4 mm:stä 3 mm:iin kulmavetäymä pysyi lähes yhtä suurena, mutta
siirryttäessä 100-100 -katkohitseihin (hitsit 100 mm ja hitsien väli 100 mm, amitta 3 mm) kulmävetäymä väheni.
Taka-askelhitsauksella pituussuuntainen kaareutuminen on vähäisempää kuin
jatkuvalla hitsillä.
Taka-askelhitsauksella kulmavetäymä vaihteli koekappaleen pituussuunnassa
siten, että hitsauksen aloituspäässä kulmavetäymä oli vähäistä ja loppupäätä
kohti se kasvoi.

Tyyppiliitos 2 hitsauskokeiden tuloksista voidaan tehdä seuraavia huomioita:
Sekä katkohitseissä että jatkuvissa hitseissä kulmavetäymä on määräävämpi
muodonmuutostekijä kuin pituussuuntainen kaareutuminen.
Pitkissä katkohitseissä (hitsit 200 mm ja hitsien väli 200 mm) muodonmuutokset
olivat suurempia kuin jatkuvissa hitseissä a-mitan pysyessä vakiona.
100-100 -katkohitsien (hitsit 100 mm ja hitsien väli 100 mm) hitsaaminen takaaskel -tyyppisesti ei vaikuttanut muodonmuutosten suuruuteen verrattuna
koekappaleen päästä toiseen etenevään hitsaustapaan.
Jatkuvassa hitsauksessa a-mitan pienentäminen 3 mm:stä 2:mm:iin aiheutti
suuremmat

kokonaismuodonmuutokset

koekappaleessa.

Varsinkin
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kulmavetäymä kasvoi merkittävästi ja lisäksi koekappaleeseen muodostui
voimakas kiertymä.

Tyyppiliitos 3 hitsauskokeiden tuloksista voidaan tehdä seuraavia huomioita:
Palkojen

välisellä

muodonmuutosten

lämpötilalla
suuntiin,

on

koska

vaikutusta

hitsauksen

koekappaleilla

TL35_1

aiheuttamien
ja

TL35_2

(päittäishitsaus 60° V-railoon kolmella palolla) sekä kulmavetäymä että
pituussuuntainen

kaareutuminen

olivat

lähes

päinvastaiset.

TL35_1-

koekappaleessa välipalko annettiin jäähtyä huoneenlämpöön ennen pintapalon
hitsaamista

ja TL35_2-koekappaleessa

pintapalko

hitsattiin

välittömästi

välipalon päälle, sen ollessa vielä kuuma.
Hitsattaessa 60° V-railoon kolmella palolla ei viimeisenä suoritettavan
juuripalon

hitsaaminen

vaikuttanut

merkittävästi

syntyneisiin

muodonmuutoksiin.
Hitsattaessa 60° V-railoon hitsipalkojen määrän vähentäminen kolmesta kahteen
aiheutti hieman suuremmat kokonaismuodonmuutokset (kulmavetäymä ja
pituussuuntainen kaareutuminen).
Yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksessa aiheutuneilla käyttäytymis- ja
muodonmuutosilmiöillä

voidaan

selittää

60°

V-railoon

hitsattujen

päittäisliitosten hitsausmuodonmuutosten syntyminen (ks. kohdat 7.5.1 ja 7.5.2).

Yksittäisten levyaihioiden hitsauskokeiden tuloksista voidaan tehdä seuraavia
huomioita:
Jatkuvissa

hitseissä

lopputulokseksi

muodostui aina

satulapinta,

jossa

pituussuuntainen kaareutuminen ja kulmavetäymä tapahtuivat samaan suuntaan
(ks. positiivinen ja negatiivinen suunta, s. 82 - 83).
100-100 -katkohitseillä (hitsit 100 mm ja hitsien väli 100 mm) hitsatun
koekappaleen TL1LE_7 lopullinen muoto oli maljamainen (pituussuuntainen
kaareutuminen alaspäin ja kulmavetäymä ylöspäin).
Kaikissa koekappaleissa suurin kulmavetäymä oli keskellä levyaihioita.
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Koekappaleiden kiinnityksellä (2 pisteestä tai 4 pisteestä) ei ollut merkittävää
vaikutusta lopullisen kulmavetäymän tai pituussuuntaisen kaareutumisen
suuruuteen.
Hitsauksen aikana tapahtunut kulmavetäymä oli kaikilla koekappaleilla lähes
yhtä suurta huolimatta levyaihioiden eri kiinnitystavoista (2 pisteestä tai 4
pisteestä).
Hitsauksen aikana tapahtunut pituussuuntainen kaareutuminen oli vähäisempää
4 pisteestä kiinnitetyissä koekappaleissa kuin 2 pisteestä kiinnitetyissä.

7.2

Lämmöntuonti

Yleisesti on todettu, että pienemmällä hitsauksen lämmöntuonnilla voidaan vähentää
rakenteisiin syntyviä muodonmuutoksia. Tutkimuksessa suoritetuissa hitsauskokeissa
kuitenkin havaittiin, että lämmöntuonnilla ei kaikissa tapauksissa ole lineaarista
vaikutusta hitsausmuodonmuutoksiin. Tyyppiliitos 1 koekappaleilla TL15_1- ja TL15_2
a-mitan pienentäminen 4 mm:stä 3 mm:iin ei vähentänyt paikallisesti määritettyä
kulmavetäymää

eikä

pituussuuntaista

kaareutumista.

Toisaalta

pienemmän

lämmöntuonnin ansiosta rakenteeseen ei aiheutunut pituussuuntaista kiertymistä, joka
voidaan havaita vertailemalla liitteessä 5 esitettyjä TL15_1- ja TL15_2-koekappaleen
3D-pohjapintakuvia. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että useissa tapauksissa
lämmöntuonnin lisäksi kiertymäilmiön syntymistä edesauttaa myös rakenteessa käytetty
hitsausjärjestys.

Tyyppiliitos

2

koekappaleiden

hitsauksissa

havaittiin

myös

epälineaarisuutta

lämmöntuonnin vaikutuksesta muodonmuutosten syntymiseen. Vaikka lämmöntuonti
oli noin puolet pienempi, aiheutui TL24_5-koekappaleeseen huomattavasti suuremmat
hitsausmuodonmuutokset kuin TL24_3-koekappaleeseen. Ilmiötä voidaan perustella
poikkileikkauksen pehmentyneen alueen suuruudella ja epätasaisella lämmöntuonnilla
U-profiilin eri puolien pienahitseissä.

Kuvassa 61 on esitetty periaatteellisesti tyyppiliitos 2 poikkileikkauksen pehmentyneet
alueet eri lämmöntuonneilla. Hitsattaessa suuremmalla lämmöntuonnilla (a-mitta 3 mm)
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rakenteen poikkileikkauksen pehmentynyt alue on yhtenäinen, mutta pienennettäessä
lämmöntuontia (a-mitta 2 mm) pienahitsien aiheuttamat pehmenemisalueet ovat
erilliset. Tällöin rakenteen keskelle jää lujuutensa säilyttänyt alue, joka vaikuttaa
hitsausmuodonmuutosten syntymiseen. Mahdollisesti epätasaisen jäähtymisen ja
poikkileikkauksen

epäyhtenäisten

lujuusominaisuuksien

seurauksena

tapahtuvat

jäännösjännitysten osittaiset ja epätasaiset laukeamiset, jolloin lopputuloksena voi olla
tutkimuksessa havaittu koekappaleen voimakas kiertyminen.

Kuva

61.

Hitsin

a-mitan

vaikutus

tyyppiliitos

2

poikkileikkauksen

pehmenemisalueeseen.

Liitteessä 4 esitetyt koekappaleiden hitsausparametrit (virta ja jännite) ovat
hitsausrobotin ohjausyksikön ilmoittamia keskiarvoja kyseisestä hitsipalosta. Vaikka
TL24_5-koekappaleen pienahitsien keskiarvot ovat identtiset, on mahdollista, että
parametrit ja sen seurauksena lämmöntuonti ovat vaihdelleet 700 mm pituisen hitsin
matkalla jonkin verran. Tällöin on voinut aiheutua epätasainen lämmöntuonti Uprofiilin eri puolille. Lisäksi hitsipalot hitsattiin peräjälkeen ilman jäähtymistä, jolloin
U-profiilin toisen pienahitsin hitsaus tapahtui korotetussa työlämpötilassa.

Edellä mainittu epäyhtenäinen pehmenemisalue ja sen vaikutukset yhdistettynä Uprofiilin eri puolilla olevien pienahitsien erilaisiin lämmöntuonteihin voivat aiheuttaa
hitsauskokeissa havaitut suuremmat muodonmuutokset, vaikka yleisellä tasolla
rakenteeseen tuotu lämpömäärä olisi pienempi.
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7.3

Hitsien pituudet

Tutkimuksessa

varioitiin

hitsien

pituuksia

tyyppiliitos

1

ja

tyyppiliitos

2

hitsauskokeissa. Tyyppiliitos 1 koekappaleissa muodonmuutokset vähenivät, kun Lprofiilin kaksipuolisessa pienahitsauksessa 75-50 -katkohitsit (hitsit 75 mm ja hitsien
väli 50 mm) muutettiin 100-100 -katkohitseiksi (hitsit 100 mm ja hitsien väli 100 mm).
Korvattaessa

kaksipuoliset

katkohitsit

yhdeltä

puolen

suoritetulla

jatkuvalla

pienahitsauksella tyyppiliitos 1 rakenteeseen syntyneet muodonmuutokset pysyivät
kulmavetäymän osalta samansuuruisina, mutta pituussuuntainen kaareutuminen kasvoi
huomattavasti.

Tyyppiliitos 2 U-profiilin ja levyaihion hitsauskokeissa vähäisimmät muodonmuutokset
saavutettiin 100-100 -katkohitseillä (hitsit 100 mm ja hitsien väli 100 mm) toteutetulla
pienahitsauksella. U-profiilin molemmin puolin suoritettu jatkuva pienahitsaus lisäsi
sekä

kulmavetäymää

että

pituussuuntaista

kaareutumista,

mutta

suurimmat

muodonmuutokset tyyppiliitos 2 rakenteeseen aiheutui hitsattaessa 200-200 katkohitseillä (hitsit 200 mm ja hitsien väli 200 mm).

Tutkimustulosten perusteella erot katkohitsien ja jatkuvan hitsin muodonmuutoksissa
olivat tietyissä tapauksissa melko pieniä ja molemmissa tavoissa oli sekä hyviä että
huonoja ominaisuuksia. Päätökset käytettävästä hitsin mitasta onkin tehtävä aina
tapauskohtaisesti vaikuttavien tekijöiden (liitostyyppi, a-mitta, hitsattava matka,
ainevahvuudet, ym.) perusteella ja hitsausmuodonmuutosten lisäksi on otettava
huomioon myös muita asioita, kuten esim. rakenteen lujuusvaatimukset ja
epäjatkuvuuskohdat sekä robotisoidussa hitsauksessa valokaaren sytytykseen liittyvät
riskit. Yleisesti hitsien pituuksista voidaan todeta, että pyrittäessä minimoimaan
muodonmuutoksia huonoin ratkaisu on hitsata pitkillä katkohitseillä (hitsit > 200 mm ja
hitsien väli > 200 mm), koska tällöin rakenteeseen voi syntyä merkittäviä kiertymä- tai
lommahdusilmiöitä.
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7.4

Taka-askelhitsaus

Taka-askelhitsauksessa jatkuva hitsi korvataan tietyn pituisilla osahitseillä, joiden
hitsaussuunta on päinvastainen verrattuna hitsauksen varsinaiseen etenemissuuntaan.
Myös katkohitsejä voidaan hitsata taka-askel -tyyppisesti suoritusperiaatteen pysyessä
samanlaisena kuin jatkuvassa hitsissä. Kuvassa 62 on havainnollistettu tutkimuksessa
käytetyt taka-askelhitsaustavat.

Kuva 62. Taka-askelhitsaus eri tapauksissa.

Hitsauskokeiden

perusteella

taka-askelhitsaus

vaikuttaa

tietyissä

tapauksissa

huomattavasti pituussuuntaisen kaareutumisen suuruuteen, mutta kulmavetäymän
muodostumiseen sillä ei ole merkitystä. Jatkuvan hitsin korvaaminen takaaskelhitsauksella vähensi rakenteeseen syntyvää pituussuuntaista kaareutumista, mutta
taka-askel -tyyppisellä katkohitsauksella ei ollut vaikutusta kokonaismuodonmuutosten
(pituussuuntainen kaareutuminen ja kulmavetäymä) suuruuteen verrattuna normaalisti
etenevään katkohitsaukseen.

Vaikka

taka-askelhitsauksella

vähentämään

pystytään

muodonmuutoksia,

valmistukselliset

tekijät

ja

on

sen

tietyissä
käytössä

mahdolliset

tapauksissa
otettava

rakenteelliset

hallitsemaan
huomioon

vaatimukset.

ja

myös
Taka-

askelhitsauksesta aiheutuu paljon hitsauksen aloitus- ja lopetuskohtia, jotka lisäävät
työaikaa

ja

muodostavat

rakenteeseen

lujuusominaisuuksien

kannalta

epäjatkuvuuskohtia. Lisäksi osahitsien pituudet on määritettävä tapauskohtaisesti
oikein, koska liian lyhyet hitsit kasvattavat edellä mainittuja asioita ja liian pitkien
hitsien seurauksena voidaan menettää menetelmän muodonmuutoksia vähentävä
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vaikutus. Oikein toteutettuna taka-askelhitsauksella voidaan kuitenkin vaikuttaa
merkittävästi hitsausmuodonmuutosten hallintaan ja vähentämiseen.

7.5

Kulmavetäymä ja pituussuuntainen kaareutuminen

Tyyppiliitosten hitsauskokeissa havaittiin, että rakenteisiin syntyneet muodonmuutokset
eivät tietyissä tapauksissa vastanneet yleisiä teorioita ja käyttäytymismalleja. Varsinkin
pituussuuntaisen kaareutumisen muodostuminen hitsattaessa jatkuvia hitsejä ja
kulmavetäymän suunta päittäisliitoksissa osoittautuivat haasteellisiksi tekijöiksi.
Hitsausparametrien sekä muiden muuttujien suuresta määrästä johtuen ei näiden
muodonmuutosten aiheutumista ja syntymekanismeja pystytty tarkasti määrittelemään
tyyppiliitoskokeiden perusteella, vaan alumiinin hitsausmuodonmuutosten aiheutumista
oli

tutkittava

yksinkertaisemmilla

koejärjestelyillä.

Suorittamalla

yksittäisten

levyaihioiden päällehitsauksia pystyttiin eri tekijöiden sekä muuttujien määrää
rajaamaan riittävästi ja näiden lisäkokeiden tuloksista saatiin ratkaisevaa lisätietoa
alumiinin käyttäytymisestä hitsauksen aikana sekä lopullisten muodonmuutosten
syntymisestä.

7.5.1 Yksittäisten levyaihioiden käyttäytyminen
Yksittäisissä levyaihioissa jatkuvan päällehitsauksen aiheuttama kulmavetäymä ja
pituussuuntainen kaareutuminen muodostivat koekappaleisiin satulapinnan. Ilmiötä
voidaan käsitellä laattarakenteen puhtaana taivutuksena (kuva 63, hitsipalko y-akselin
suuntainen). Hitsauksen lämmöntuonnin sekä jäähtymisen seurauksena tapahtuvat
epätasaiset

kutistumiset

levyaihion

poikittais-

ja

pituussuunnassa

aiheuttavat

taivutusmomentit M x (kulmavetäymä) ja M y (pituussuuntainen kaareutuminen).
Tällöin rakenteen taipumapinnan yhtälö on:

w( x, y )

1
2(1

2

)D

Mx

M y x2

My

M x y2 ,

(2)
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missä

w = taipuma [mm]

x = tarkastelukohdan x-koordinaatti [mm]
y = tarkastelukohdan y-koordinaatti [mm]

= Poissonin luku (suppeumakerroin) [-]

M x = taivutusmomentti y-akselin suuntaisten sivujen pituusyksikköä
kohti [Nm/mm]
M y = taivutusmomentti x-akselin suuntaisten sivujen pituusyksikköä

kohti [Nm/mm]
D = laatan taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti [Nm], joka voidaan

määrittää seuraavasti:

D

missä

Et 3
12 1

2

,

(3)

E = materiaalin kimmomoduuli [Pa]
t = materiaalin ainevahvuus [m]

= Poissonin luku (suppeumakerroin) [-]

Kuva 63. Laatan puhdas taivutus.

Yleisesti tiedetään, että hitsin poikittaissuuntainen kutistuminen on usein merkittävästi
suurempaa

kuin

pituussuuntainen

kutistuminen,

jolloin

poikittaissuuntainen

taivutusmomentti voi muodostua huomattavasti suuremmaksi kuin pituussuuntainen
taivutusmomentti ( M x

M y ). Jos lisäksi pituuskutistuman voimakomponentti

sijaitsee levyaihion poikkileikkauksen neutraaliakselilla tai hyvin lähellä sitä, voidaan
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asettaa M y = 0 (voimalla ei ole momenttivartta tai se on hyvin pieni). Tällöin kaavasta
2 saadaan levyaihion taipumapinnaksi:

Mx

w( x, y )

2

2(1

)D

x2

y2 ,

(4)

w = taipuma [mm]

missä

x = tarkastelukohdan x-koordinaatti [mm]
y = tarkastelukohdan y-koordinaatti [mm]

= Poissonin luku (suppeumakerroin) [-]

M x = taivutusmomentti y-akselin suuntaisten sivujen pituusyksikköä
kohti [Nm/mm]
D = laatan taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti (ks. kaava 3) [Nm]

Yhtälö 4 esittää laakeaa hyperbolista paraboloidia, jonka muoto on esitetty kuvassa 64.
Yksittäisten levyaihioiden hitsauskokeissa havaittiin, että sallittaessa muodonmuutosten
syntyminen vapaasti koekappaleisiin aiheutui juuri tämäntyyppinen satulapinnan muoto.
Näiden

tulosten

perusteella

voidaan

todeta,

että

yksittäisten

levyaihioiden

päällehitsauksissa kulmavetäymän aiheuttama taivutusmomentti ( M x ) on huomattavasti
määräävämpi

tekijä

kuin

pituussuuntaisen

kutistumisen

seurauksena

syntyvä

taivutusmomentti ( M y ).

Kuva 64. Laatan puhdas taivutus, jossa taivutusmomenttikuormitus ( M x ) aiheuttaa
satulapinnan muodostumisen.
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Kuvan 64 taivutusmomentin ( M x ) seurauksena laattaan syntyy venymiä ja jännityksiä.
Venymät x- ja y-suunnassa voidaan määrittää kaavasta 4 taipumapinnan käyristymien
2

w
( 2 ja
x

2

w
) avulla seuraavasti:
y2

2

w
x2

x

z

y

z

z

Mx
(1

2

missä

w
y2

z

2

)D

,

(5)

Mx
,
(1 2 ) D

x

= venymä x-suunnassa [-]

y

= venymä y-suunnassa [-]

(6)

z = tarkastelukohdan z-koordinaatti [mm]
M x = taivutusmomentti y-akselin suuntaisten sivujen pituusyksikköä
kohti [Nm/mm]
= Poissonin luku (suppeumakerroin) [-]
D = laatan taivutusjäykkyys pituusyksikköä kohti (ks. kaava 3) [Nm]

Venymien (

y

ja

x

) suhde on tällöin:

Mx
(1 2 ) D
Mx
z
(1 2 ) D
z

y
x

(7)

Kaavasta 7 havaitaan, että kuvan 64 mukaisessa kuormitustapauksessa laatan pituus- ja
poikittaissuuntaisen venymän suhde on itseisarvoltaan sama kuin materiaalin
suppeumakerroin.

Venymäsuhteen

negatiivinen

etumerkki

kertoo

siitä,

että

taivutusmomentin ( M x ) kuormittamassa laatassa x- ja y-suuntaiset venymät
muodostuvat eri suuntiin (ts. laattaan syntyy kuvan 64 mukainen satulapinta).

95

Edellä esitettyjen venymäkomponenttien perusteella voidaan määrittää laatassa
vaikuttavat jännitykset

x

ja

y

seuraavasti:

E
x

1

2

x

y

,

(8)

2

y

x

,

(9)

E
y

missä

1

x

= jännitys x-suunnassa [Pa]

y

= jännitys y-suunnassa [Pa]

E = materiaalin kimmomoduuli [Pa]

= Poissonin luku (suppeumakerroin) [-]
x

= venymä x-suunnassa [-]

y

= venymä y-suunnassa [-]

Sijoittamalla kaavan 7 perusteella määritetty laatan pituus- ja poikittaissuuntaisen
venymän suhde (

y

x

) yhtälöihin 8 ja 9 saadaan taivutusmomenttikuormituksen

( M x ) seurauksena syntyvien jännityskomponenttien tuloksiksi:

x

E

y

0

(10)

x

(11)

Laattateorian lisäksi yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksissa koekappaleisiin
muodostuneiden satulapintojen syntyminen voidaan selittää myös muiden tekijöiden
perusteella. Koekappaleiden dimensioista ja hitsauskokeiden suoritustavasta johtuen
levyaihion

alkutilanteella

havaittiin

olevan

merkittävä

vaikutus

syntyneiden

muodonmuutosten suuntiin. Alkutilanteessa suoriin tai lähes suoriin levykappaleisiin
hitsaus aiheutti kuvan 65 mukaisen ilmiön, joka voidaan todeta tarkastelemalla liitteessä
6 esitettyjä yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksen aikaisia muotomittausdatoja.
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Kuva 65. Kulmavetäymän ja pituussuuntaisen kaareutumisen syntyminen yksittäisten
levyaihioiden päällehitsauksessa koekappaleiden ollessa suoria tai lähes suoria.

Hitsauksen alkuvaiheessa hitsin painopiste sijaitsee levyaihion poikkileikkauksen
neutraaliakselin yläpuolella, mutta kulmavetäymän vaikutuksesta neutraaliakseli siirtyy
hitsin painopisteen yläpuolelle ja hitsauksen aiheuttaman lämmöntuonnin seurauksena
levy kaareutuu kuvan 65 mukaisesti alaspäin. Hitsauksen loputtua ja levykappaleen
jäähtyessä hitsin kutistuminen suoristaa ensin levyn ja lopulta taivuttaa sen ylöspäin
kaarevaksi.

Teräsrakenteiden

hitsaustutkimuksissa

esitetyn

ilmiön

mukaisia

muodonmuutostuloksia ovat saaneet mm. Pilipenko /26/ sekä Mollicone, Camilleri ja
Gray /33/.

Mikäli hitsauksen aikaisen kulmavetäymän syntyminen estetään koko levyaihion
pituudelta tai levyaihio on esitaivutettu, muodostuvat lopullinen kulmavetäymä ja
pituussuuntainen kaareutuminen kuvaan 65 verrattuna vastakkaisiin suuntiin. Tässä
tutkimuksessa alumiinilevyn kiinnitys ainoastaan kulmista hitsausjigiin ei riittänyt
aiheuttamaan vastakkaissuuntaisia muodonmuutoksia, koska levyaihion pituudesta
johtuen hitsauksen aikainen kulmavetäymä pystyi muodostumaan levyn keskiosiin ja
siten aiheuttamaan kuvan 65 mukaisen kaareutumisen.

Kuvissa 66 ja 67 on esitetty poikittaissuunnassa esitaivutettu ja neljästä pisteestä
hitsausjigiin kiinnitetty alumiinilevyaihio ennen ja jälkeen hitsauksen. Tässä
tapauksessa hitsauksen aikainen kulmavetäymä pyrkii vain suoristamaan särmätyn
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levyn, jolloin rakenteen poikkileikkauksen neutraaliakseli ei siirry hitsin painopisteen
yläpuolelle. Kappaleen jäähtyessä lopullinen pituussuuntainen kaareutuminen tapahtuu
alaspäin (kuva 67) ja lopputuloksena syntyy kuvaan 65 verrattuna vastakkaissuuntainen
satulapinta.

Tällöin

myös

kulmavetäymä

muodostuu

alaspäin,

koska

muodonmuutosprosessissa hitsin pituussuuntainen kutistuminen sekä sen aiheuttama
kaareutuminen ovat hallitsevia tekijöitä ja niiden seurauksena levyaihion reunat taipuvat
alaspäin (vrt. laatan taivutusteoria).

Kuva 66. Neljästä pisteestä kiinnitetty ja poikittaissuunnassa esitaivutettu levyaihio
ennen hitsausta (TL1LE_14-koekappale).

Kuva 67. Neljästä pisteestä kiinnitetyn ja poikittaissuunnassa esitaivutetun levyaihion
lopullinen muoto hitsauksen, kiinnitysten irrotuksen sekä jäähtymisen jälkeen
(TL1LE_14-koekappale).
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Yleisesti tiedetään, että hitsin tehollisen painopisteen asemaan vaikuttavat hitsipalon
muoto ja lämpövyöhykkeen koko. Hitsauskokeiden yhteydessä ei määritetty tarkasti
hitsin painopisteen sijaintia, mutta tutkimustulokset osittivat, että tehollinen painopiste
on hyvin lähellä levyaihion neutraaliakselia, koska pienet muutokset neutraaliakselin
paikassa vaikuttivat herkästi syntyneiden muodonmuutosten suuntiin. Kuvassa 68 on
havainnollistettu periaatteellisesti eri alkutilanteiden perusteella syntyvät lopulliset
muodonmuutokset yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksessa.

Kuva 68. Eri alkutilanteiden vaikutukset kulmavetäymän ja pituussuuntaisen
kaareutumisen muodostumiseen yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksessa.

7.5.2 Muodonmuutokset päittäisliitoksissa
Yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksissa havaittujen ilmiöiden perusteella voidaan
selittää tyyppiliitos 3 päittäisliitosten hitsausten aikaiset käyttäytymiset ja lopulliset
muodonmuutokset. Hitsattaessa 60° V-railoon kolmella palolla siten, että ensimmäinen
palko annetaan jäähtyä huoneenlämpöön ennen toisen palon hitsausta (TL35_1koekappale), toimii jäähtynyt palko ns. saranapisteenä pintapalon hitsauksen aikana.
Tällöin pintapalon kutistumisen seurauksena tapahtuu kulmavetäymä ja rakenteen
poikkileikkauksen

neutraaliakselin

siirtyminen

hitsin

painopisteen

yläpuolelle.

Lopputuloksena on kuvan 68 vasemman puoleinen muoto, jossa sekä kulmavetäymä
että pituussuuntainen kaareutuminen suuntautuvat ylöspäin. Juuripalon hitsaaminen
tämän jälkeen ei vaikuta merkittävästi muodonmuutoksiin, koska satulapinnan ansiosta
rakenne pystyy vastustamaan uusia muodonmuutoksia.
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Mikäli kolmella palolla suoritettavassa päittäisliitoksessa hitsataan kaksi ensimmäistä
palkoa (väli- ja pintapalko) peräjälkeen ilman jäähtymistä (TL35_2-koekappale), ei
kulmavetäymää ja siitä aiheutuvaa neutraaliakselin siirtymistä tapahdu. Tämä johtuu
siitä, että välipalko ei ole vielä ehtinyt jäähtyä riittävästi ja siten saavuttaa tarpeeksi
lujuutta toimiakseen saranapisteenä ennen pintapalon hitsausta. Tämän seurauksena ja
rakenteessa oleva ilmaraon ansiosta poikittaissuuntaan tapahtuva kutistuminen on
ainevahvuuden yli tasaisempaa (poikkileikkaukseen muodostuva lämpövyöhyke on
ainevahvuuden yli lähes tasainen). Tällöin ei aiheudu muodonmuutosten kannalta
määräävää kulmavetäymää, vaan lopputuloksena pituussuuntaisesta kaareutumisesta
muodostuu hallitseva tekijä, joka määrittää myös kulmavetäymän suunnan. Kuten
TL35_1-koekappaleellakin, ei tässäkään tapauksessa juuripalon hitsauksella ole
merkitystä syntyviin muodonmuutoksiin ja rakenteen lopullinen muoto on kuvan 68
oikeanpuoleinen satulapinta.

Liitteessä 5 olevasta TL35_2-koekappleen 3D-pintakuvasta (pohjapuoli) voidaan
havaita ilmiö, joka vahvistaa rakenteen hitsauksesta esitetyn käyttäytymismallin.
Kulmavetäymä on muodostunut alkupäässä suuremmaksi kuin lopussa ja aivan
loppupäässä rakenne on poikittaissuunnassa lähes suora. Tämä on aiheutunut siitä, että
hitsauksen edetessä loppua kohti välipalko on ehtinyt jäähtyä riittävästi ennen
pintapalon hitsaamista, jolloin loppuosa rakenteesta on saavuttanut tarpeeksi lujuutta ja
saranavaikutuksen seurauksena pintapalon kutistuminen on suoristanut kappaletta.

Suoritettaessa päittäishitsaus 60° V-railoon kahdella palolla (TL35_3-koekappale) ovat
syntyneet muodonmuutokset samansuuntaisia kuin TL35_2-koekappaleella. Yhdestä
suuresta

pintapalosta

johtuen

hitsauslämpö

ilmarako

sallii

jakautuu

tasaisen

tasaisesti

kappaleen

kutistumisen

rakenteen

paksuussuunnassa

ja

poikittaissuunnassa,

jolloin kulmavetäymästä ei muodostu hallitsevaa tekijää.

Pituussuuntainen kutistuminen sekä siitä aiheutuva kaareutuminen ovat tällöin
määräävässä asemassa ja lopputuloksena rakenteeseen on muodostunut kuvan 68 oikean
puoleinen

satulapinta,

kuten

TL35_2-koekappaleellakin.

Tämänkään

päittäisliitosvariaation koejärjestelyissä eivät juuren avaus ja juuripalon hitsaus
vaikuttaneet merkittävästi lopullisiin muodonmuutoksiin.
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7.5.3 Muodonmuutokset pienaliitoksissa
Hitsattaessa tyyppiliitos 1 ja 2 koekappaleita havaittiin rakenteiden käyttäytymisessä
poikkeavuuksia

verrattuna

yleisiin

muodonmuutosteorioihin.

Kulmavetäymien

muodostumiset ja suunnat olivat kaikissa tapauksissa tunnettujen käyttäytymismallien
mukaisia, mutta pituussuuntaisen kaareutumisen aiheutuminen varsinkin hitsattaessa
jatkuvia hitsejä tapahtui vastoin odotuksia.

Tyyppiliitos 1 ja 2 koekappaleissa poikkileikkauksen neutraaliakseli sijaitsee hitsin
yläpuolella, joten jatkuvan hitsauksen aiheuttama pituussuuntainen kaareutuminen
pitäisi yleisten lujuusopin teorioiden perusteella suuntautua ylöspäin. Suoritetuissa
hitsauskokeissa näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan sekä L-profiili- että Uprofiilirakenteet kaareutuivat kuvan 69 mukaisesti alaspäin.

Kuva 69. Jatkuvan pienahitsauksen aiheuttama pituussuuntainen kaareutuminen
tyyppiliitos 1 ja 2 koekappaleissa (L-profiilin hitsaus yhdeltä puolen ja U-profiilin
hitsaus kahdelta puolen).

Varmaa selitystä tai teoriaa L- ja U-profiilin hitsauskokeissa muodostuneelle
vastakkaissuuntaiselle kaareutumisilmiölle ei tämän tutkimuksen perusteella voida
määrittää johtuen rakenteiden monimutkaisuudesta sekä hitsausparametrien ja muiden
epäsuorasti vaikuttavien muuttujien suuresta määrästä. Ilmiön taustalla on mahdollisesti
useita

tekijöitä,

joiden

yksittäis-

ja

yhteisvaikutusten

selvittäminen

vaatisi

perusteellisempia tutkimuksia. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:
hitsauskiinnitin

ja

muodonmuutokset)

sen

rakenne

(koekappaleen

kiinnitys

ja

sallitut

101

hitsauksen aiheuttama pehmenemisvaikutus ja lujuuden lasku alumiinilla
(hystereesi-ilmiö: lämpötilan noustessa ja laskiessa alumiinin lujuusarvot eivät
noudata samoja kuvaajia)
hitsauksen ja jäähtymisen aikaiset tapahtumat rakenteessa (muodonmuutosten
syntymisjärjestys)
eri muodonmuutostyyppien yhteisvaikutukset.

Tyyppiliitos 1 jatkuvissa hitseissä kuvan 69 suuntainen pituussuuntainen kaareutuminen
oli suurempaa kuin tyyppiliitos 2 tapauksissa, vaikka tyyppiliitos 1 rakenteessa
neutraaliakseli sijaitsee kauempana hitsistä ja sen aiheuttamasta voimavaikutuksesta.
Vastaavasti kulmavetäymän muodostuminen oli suurempaa tyyppiliitos 2 jatkuvissa
hitseissä (ks. kohdat 6.1 ja 6.2). Tyyppiliitosten vertailusta on kuitenkin todettava, että
edellä mainitut havainnot ovat rakennekokonaisuuksiin syntyneiden muodonmuutoksien
välisiä eroja ja määritettäessä eri jäykisteprofiilirakenteiden paremmuutta olisi otettava
huomioon myös muita tekijöitä, kuten esim. rakenteiden erilaiset dimensiot,
ainevahvuudet, perus- ja lisäaineet sekä hitsausparametrit.

7.6

Vertailu teräkseen

Verrattaessa teräksen ja alumiinin käyttäytymistä hitsaustapahtuman aikana ja sen
jälkeen havaittiin, että alumiinilla muodonmuutokset syntyvät nopeammin kuin
teräksellä. Tämä voidaan selittää alumiinihitsauksen pienemmällä lämmöntuonnilla ja
alumiinin paremmalla lämmönjohtavuudella, joiden seurauksena alumiinikappaleen ja
siinä sijaitsevan hitsialueen jäähtyminen on nopeampaa.

Materiaalien käyttäytymiserot havaittiin varsinkin pituussuuntainen kaareutuminen
muodostumisessa hitsattaessa yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksia. Alumiinilla
pituussuuntainen

kutistuminen

oli

kumonnut

lämpölaajenemisen

aiheuttaman

kaareutumisen jo ennen kuin hitsaus oli saatu päätökseen. Toisin sanoen valokaaren
sammuttua voitiin havaita vain lähes suora levy ja sen jälkeen jäähtymisen sekä
kutistumisen seurauksena tapahtuva kaareutuminen.
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Teräslevyjen päällehitsauksissa hitsausmuodonmuutosten syntyvaiheet oli helpommin
havaittavissa, koska ilmiöt tapahtuivat hitaammin kuin alumiinilla. Hitsaustapahtuman
loputtua ja valokaaren sammuttua rakenteesta oli vielä selvästi havaittavissa
lämpölaajenemisen aiheuttama kaareutuminen, jonka jälkeen tapahtui jäähtymisen ja
kutistumisen seurauksena lopullinen kaareutuminen vastakkaiseen suuntaan.

Hitsauksessa

työkappaleeseen

kohdistunut

lämmöntuonti

voidaan

määrittää

kaarijännitteen, hitsausvirran ja polttimen kuljetusnopeuden (hitsausnopeus) avulla
seuraavasti:

qw

missä

k

UI
,
1000v

(12)

q w = hitsauksen lämmöntuonti [kJ/mm]
k = hitsausprosessin terminen hyötysuhde [-]

(MIG/MAG-hitsaus: k = 0,8)
U = kaarijännite [V]

I = hitsausvirta [A]

v = hitsausnopeus [mm/s]

Yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksissa alumiinikappaleilla lämmöntuonti oli noin
0,2 kJ/mm ja vertailuteräksillä noin 0,69 kJ/mm. Molemmilla materiaaleilla hitsauksen
aiheuttamat muodonmuutokset olivat lähes samansuuruisia, joten tässä tapauksessa
voidaan kääntäen todeta, että hitsattaessa samalla lämmöntuonnilla ovat alumiinin
muodonmuutokset noin 3 - 4 -kertaiset verrattuna teräkseen. Tulos on samansuuruinen
kuin useissa kirjallisuuslähteissä esitetyt yleiset arviot alumiinin ja teräksen
hitsausmuodonmuutoksien suhteesta. (ks. fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuva
muodonmuutostekijä, s. 42)
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET

Tutkimuksessa käytetyt alumiinikoekappaleet olivat yksittäisiä rakenneosia (materiaalit,
dimensiot ja ainevahvuudet) ja hitsauskokeet suoritettiin tietyillä parametreilla
automatisoidusti hitsausrobotilla, joten kokeissa havaittujen tulosten perusteella ei voida
määrittää kattavaa yleisteoriaa alumiinin hitsausmuodonmuutoksista. Tutkimustuloksia
ei myöskään voida suoraan soveltaa tai verrata käsinhitsaukseen, mutta aikaisempien
tutkimusten ja tunnettujen käytännön esimerkkien perusteella robotisoidulla hitsauksella
saavutetaan parempia tuloksia hitsauslaadussa, toistettavuudessa sekä tuottavuudessa ja
niiden avulla myös muodonmuutosten hallinnassa.

Alumiinirakenteissa

hitsauksen

aiheuttamat

muodonmuutokset

ovat

usein

tapauskohtaisia, koska tietyissä tilanteissa lopullisten muodonmuutosten suuruudet ja
suunnat määräytyvät hitsauksen alkutilanteessa rakenteessa vallitsevien epäsuoruuksien
(taipumat, kiertymät, kulmapoikkeamat, ym.) perusteella. Lisäksi hitsattavissa
kappaleissa (levyaihiot ja pursoteprofiilit) olevat sisäiset esijännitykset, joita voi syntyä
valssauksen, leikkauksen tai silloitushitsauksen yhteydessä, ovat merkittävässä roolissa
hitsauksen jälkeiseen lopputulokseen. Mittapoikkeamien ja jännitystilojen huomioon
ottaminen rakenneosien asettelussa sekä oikean hitsausjärjestyksen määrittäminen
vaikuttavat huomattavasti alumiinirakenteisiin syntyviin hitsausmuodonmuutoksiin.

Teräsrakenteiden hitsausmuodonmuutosten arviointiin sovellettavat yleiset analyyttiset
laskentakaavat, joita esim. Radhakrishnan /22/, Niemi ja Kemppi /23/, Radaj /25/ sekä
Pilipenko /26/ ovat esittäneet teoksissaan, eivät suoraan sovellu alumiinirakenteille.
Tämä johtuu mm. siitä, että alumiinilla hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset eivät
kaikissa

tapauksissa

ole

suoraan

verrannollisia

rakenteeseen kohdistuneeseen

lämmöntuontiin. Muita merkittäviä tekijöitä ovat käytetyn hitsauskiinnittimen sallimat
muodonmuutokset sekä hitsauksen aiheuttama pehmenemisvaikutus, jonka seurauksena
alumiinirakenteen lujuusominaisuuksien muutokset eivät ole samanlaisia lämpötilan
noustessa ja laskiessa. Myös eri muodonmuutostyyppien syntymisjärjestys ja niiden
yhteisvaikutukset ovat tärkeä osa-alue alumiinin hitsausmuodonmuutosten hallinnassa.
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Esimerkkinä voidaan mainita yksittäisten levyaihioiden päällehitsauksien aiheuttamat
satulapinnat, joiden lopullinen suunta vaihteli herkästi.

Tulevaisuudessa hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten tutkimuksissa olisi
keskityttävä systemaattisemmin eri tekijöiden ja muuttujien yksittäisiin vaikutuksiin,
jonka

jälkeen

pystyttäisiin

muodostamaan

yleinen

käyttäytymismalli

niiden

yhteisvaikutuksesta. Alumiiniveneiden sektorilla materiaaliparametrit ovat tarkasti
rajattuja, joten tutkimukset olisi kohdistettava rakenteellisiin ja valmistuksellisiin
parametreihin.

Hitsauksessa

syntyvien

muodonmuutosten

suuruuteen

liittyviä

merkittävämpiä

rakenteellisista tekijöitä ovat hitsausliitoskohtien sijainnit ja käytettävät ainevahvuudet.
Valmistuksellisista muuttujista keskeisimpiä hitsausmuodonmuutosten aiheutumiseen
vaikuttavia tekijöitä ovat liitostyyppi, railomuoto ja hitsausprosessi sekä varsinaiset
hitsausparametrit, joista tärkeimpinä lämmöntuonti (a-mitta), hitsauksen jatkuvuus
(katkohitsi/jatkuva hitsi) ja hitsausjärjestys.

Edellä mainituista tekijöistä olisi suositeltavaa tutkia varsinkin eri hitsausprosessien
soveltuvuutta alumiiniveneiden hitsaukseen, koska niillä on kokonaisvaltaisempia
vaikutuksia sekä rakenteellisiin että valmistuksellisiin tekijöihin. Perinteisten MIG- ja
TIG-prosessien korvaaminen esim. laser- tai laserhybridihitsauksella voi mahdollistaa
optimaalisemman

hitsien

railomuotojen

käytön

sijoittelun
ja

rakenteeseen,
vähäisemmän

uusien

liitostyyppien

lämmöntuonnin,

sekä
jolloin

hitsausmuodonmuutokset vähenevät ja niiden hallinta helpottuu. Lisäksi tulevissa
tutkimuksissa olisi, analyyttisten mallien ja empiiristen koejärjestelyiden lisäksi,
pyrittävä hyödyntämään numeerisen elementtimenetelmän tarjoamat mahdollisuudet
alumiinirakenteiden hitsauksen tutkimisessa ja yleisten muodonmuutosteorioiden
määrittelyssä.
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9

YHTEENVETO

Tämä diplomityö on tehty osana MODUVA-projektia (Modulaarisuudella tehokkuutta
venerunkojen valmistukseen), joka on jatkoa aikaisemmin toteutetulle ALVENEtutkimushankkeelle

(Alumiiniveneen

hitsauksen

automatisointi).

Hitsattujen

rakenteiden muodonmuutokset muodostavat haastavan ja laajan kokonaisuuden, jossa
vaikuttavia

tekijöitä

valmistukselliset

ovat

parametrit.

kokonaistuotantoajasta
muodonmuutoksista
kokonaistuotantoaikaa

on

sekä

Vaikka
vain

seuraavat
ja

materiaaliominaisuudet

n.

hitsaustyön
15

%,

-kustannuksia

osuus

voivat

ongelmat

että

rakenteelliset

ison

alumiiniveneen

hitsauksen

kasvattaa
merkittävästi.

ja

aiheuttamista
alumiiniveneen

Tästä

johtuen

hitsausmuodonmuutosten hallinta sekä minimointi ovat erityisen tärkeitä tekijöitä
pyrittäessä parantamaan alumiiniveneiden laatua ja kustannustehokkuutta sekä
kasvattamaan alumiinivenealan kilpailukykyä.

Tässä työssä tutkittiin robotisoidun kaasukaarihitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia
ja niiden hallintaa erilaisissa alumiinikappaleissa, jotka pohjautuivat tutkimusprojektin
yhteistyökumppaneina toimineiden venevalmistajien käyttämiin alumiinirakenteisiin.
Työn tavoitteena oli määrittää alumiinin hitsausmuodonmuutoksiin keskeisesti liittyvien
parametrien

yksittäis-

ja

yhteisvaikutuksia

sekä

niiden

perusteella

hallita

alumiinirakenteiden hitsauksessa aiheutuvia muodonmuutoksia. Tutkimustulosten
perusteella työssä pyrittiin esittämään keinoja, joiden avulla hitsausmuodonmuutoksia
pystyttäisiin

vähentämään

ja

paremmin

hallitsemaan

alumiiniveneiden

runkorakenteissa.

Työn teoriaosuudessa esiteltiin nykyaikaista alumiinivenetuotantoa sekä yleisiä
periaatteita hitsauksen aiheuttamista jäännösjännityksistä ja muodonmuutoksista.
Tuotannon esittelyssä keskityttiin erityisesti Suomessa tapahtuvaan alumiiniveneiden
suunnitteluun ja valmistukseen sekä niiden erityispiirteisiin. Jäännösjännityksiä ja
muodonmuutoksia käsiteltiin yleisten lujuusopin teorioiden sekä käyttäytymismallien
pohjalta ja lisäksi suoritettiin vertailuja teräs- sekä alumiinirakenteisiin aiheutuvien
hitsausmuodonmuutosten välillä. Teoriaosuuden lopussa esiteltiin myös lyhyesti
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jäännösjännitysten sekä muodonmuutosten analysointiin käytettyjä analyyttisiä ja
numeerisia menetelmiä.

Työn

käytännön

osuudessa

alumiiniveneiden

runkorakenteisiin

syntyviä

hitsausmuodonmuutoksia tutkittiin kolmen eri tyyppiliitoksen avulla. Tyyppiliitokset
olivat erilaisia piena- ja päittäisliitoksia, joita käytetään MODUVA-projektissa olevien
yhteistyöyritysten valmistamien alumiiniveneiden runkorakenteissa. Lappeenrannan
teknillisessä

yliopistossa

suoritetuissa

robottihitsauskokeissa

tyyppiliitosten

koekappaleilla varioitiin eri hitsausparametreja, kuten a-mittaa, hitsien pituuksia ja
hitsausjärjestystä sekä palkomäärää ja palkojen välistä lämpötilaa. Koekappaleisiin
aiheutuneiden hitsausmuodonmuutosten suuruuksia ja suuntia määritettiin sekä
hitsauksen aikaisilla että hitsauksen jälkeisillä mittauksilla. Alumiinirakenteiden
käyttäytymisten ymmärtämiseksi ja hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten
hallitsemiseksi erilaisia hitsauskokeita suoritettiin tyyppiliitosten lisäksi myös
yksittäisille alumiini- ja teräslevyaihioille.

Tutkimustuloksia analysoitaessa havaittiin, että alumiinilla hitsausmuodonmuutosten
syntyminen

määräytyy usean

tekijän

yhteisvaikutuksesta,

minkä

seurauksena

aiheutuneiden muodonmuutosten suuruudet ja suunnat ovat hyvin tapauskohtaisia. Näitä
tekijöitä ja muuttujia, joiden vaikutukset vaihtelevat herkästi, ovat mm:
hitsattavien rakenteiden dimensiot
ennen hitsausta rakenteessa olevat mittapoikkeamat ja sisäiset esijännitystilat
hitsausprosessi ja käytettävät hitsausparametrit
mahdollisesti käytettävän hitsauskiinnittimen sallimat muodonmuutokset
eri muodonmuutostyyppien syntymisjärjestys ja yhteisvaikutukset.

Teräsrakenteiden hitsausmuodonmuutosten arviointiin sovellettavat yleiset analyyttiset
laskentakaavat eivät sovellu suoraan alumiinirakenteille, koska alumiinirakenteissa
hitsauksen

lämmöntuonnilla

muodonmuutoksiin

ja

ei

usein

aina

ole

lineaarista

aikaisemmin

mainittujen

vaikutusta

syntyviin

muiden

tekijöiden

yhteisvaikutuksella on suurempi merkitys aiheutuviin muodonmuutoksiin kuin
yksittäisellä

lämmöntuonnin

vaikutuksella.

Tämä

johtuu

erityisesti

alumiinin
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poikkeavista materiaaliominaisuuksista verrattuna teräkseen ja hitsauksen aiheuttamasta
pehmenemisvaikutuksesta alumiinirakenteissa.

Tulevaisuudessa

alumiiniveneiden

runkorakenteisiin

aiheutuneiden

hitsausmuodonmuutosten minimointiin ja hallintaan suositeltavia tutkimuskohteita ovat
eri

hitsausprosessien

soveltuvuus

analysointimenetelmien

käyttäminen

Perinteisten

MIG-

laserhybridihitsaus

ja

alumiinirakenteille

sekä

hitsausmuodonmuutosten

numeeristen
arvioinnissa.

TIG-kaasukaarihitsausprosessien sijaan esim.

voivat

laser-

ja

tarjota mahdollisuuden vaikuttaa ratkaisevasti sekä

rakenteellisiin että valmistuksellisiin muodonmuutostekijöihin. Lisäksi lujuusopin
elementtimenetelmän soveltaminen yhdessä empiiristen hitsauskoejärjestelyiden ja
analyyttisten käyttäytymismallien kanssa mahdollistaisi hitsauksen aiheuttamien
muodonmuutosten kokonaisvaltaisen hallitsemisen alumiiniveneiden rakenteissa.
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LIITE 1

Puhtaan alumiinin (99,99 %) ominaisuuksia

Kemiallinen merkki

-

Al

Järjestysnumero

-

13

Hilatyyppi

-

pkk

20 °C

[kg/dm³]

2,6989

660 °C (kiinteä tila)

[kg/dm³]

2,55

660 °C (sula tila)

[kg/dm³]

2,37

990 °C

[kg/dm³]

2,30

sula-jähmeä

[%]

6,5

660 - 20 °C

[%]

1,85

Kimmomoduuli

[GPa]

66,6

Liukumoduuli

[GPa]

25,0

Poissonin luku

-

0,33

Myötölujuus*

[MPa]

10,0

Murtolujuus*

[MPa]

45,0

Leikkauslujuus*

[MPa]

34,0

Murtovenymä*

[%]

50

Kovuus*

[HB]

12

Lämpölaajenemiskerroin (20 - 100 °C)

[1/K]

23,6 · 10

Lämmönjohtavuus

[W/m-K]

235

20 °C

[kJ/kg-K]

0,90

100 °C

[kJ/kg-K]

0,96

500 °C

[kJ/kg-K]

1,11

660 °C (jähmeä)

[kJ/kg-K]

1,24

Perusmateriaali

[°C]

660

Oksidikerros

[°C]

2054

Sulamislämpö

[kJ/kg]

390

Höyrystymislämpötila

[°C]

2500

Höyrystymislämpö

[kJ/kg]

1,14

Fysikaaliset ominaisuudet
Tiheys

Kutistuminen

Mekaaniset ominaisuudet

Termiset ominaisuudet

Ominaislämpö

Sulamislämpötila

Sähköiset ominaisuudet
Sähkönjohtavuus

[m/ -mm²]

37,67

Ominaisvastus

[ -mm²/m]

0,02655

[0 - 1]

0,870

Optiset ominaisuudet
Heijastuskerroin
* Pehmeäksihehkutettu tila (EN AW-1199 O)

LIITE 2

Laivanrakennuksessa

käytettäviä

alumiiniseoksia

mekaanisia ominaisuuksia

Nimike

Toimitustila

Koostumus

Murtolujuus

Myötölujuus

Murtovenymä

Rm [MPa]

Rp0,2 [MPa]

A5 [%]

Levyt ( 2 mm < t < 40 mm )
5052

O-H111

170

60

16

AlMg2,5

H32

210

160

10

H34

235

180

9

O-H111

215

85

16

5754

O-H111

190

80

17

AlMg3

H24

240

165

10

5454

O-H111

215

85

16

AlMg3Mn

H32

250

180

10

5154A
AlMg3,5

H34

270

200

9

5086

O-H111

240

95

14

AlMg4

H116

275

195

9

H32

275

195

10

H34

300

235

9

5083

O-H111 (<6mm)

275

125

15

AlMg4,5Mn0,7

O-H111 (>6mm)

270

115

14

H116

305

215

10

H321

305

215

10

O-H111

290

145

17

H116-H321

305

220

10

T5 tai T6

190

150

12

6061

T4

180

110

14

AlMg1SiCu

T5 tai T6

260

240

8

6063

T5

150

110

7

AlMg0,7Si

T6

205

170

9

6005A

T5 tai T6

260

215

8

6082

T4

205

110

14

AlSiMgMn

T5 tai T6

310

260

10

5383

Profiilit ( 2 mm < t < 25 mm )
6060
AlMgSi

AlSiMg(A)

Lujuusarvot ovat vähimmäisarvoja

ja

niiden

LIITE 3

Hitsauskiinnitin

LIITE 4

Tyyppiliitosten sekä yksittäisten levyaihioiden hitsausparametrit ja järjestykset

Tyyppiliitos 1
Vakioarvot (TL15_2, TL15_3, TL15_4, TL15_5, TL15_6)
Hitsaustapa

Pulssihitsaus

Lisäaine

AlMg4,5 (Ø 1,2 mm)

Langansyöttö

11,2 m/min

Suojakaasun virtaus

15,0 l/min (Ar)

Polttimen kallistuskulma

45°

Polttimen kuljetuskulma

10° työntävä

Hitsausnopeus

15 mm/s

Vapaalangan pituus

18 mm

Valokaaren pituuden säätö

0%

Pulssikorjaus

-5,0

TL15_1

TL15_2

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

190

20,9

1

194

18,9

2

187

20,9

2

194

19,0

3

187

20,9

3

195

19,0

4

188

20,9

4

193

19,2

5

185

20,9

5

195

19,0

6

185

20,9

6

194

19,0

7

184

20,9

7

191

19,6

8

184

20,9

8

187

19,9

9

181

20,9

9

184

20,4

10

183

20,9

10

185

20,2

11

183

20,9

11

184

20,3

12

180

20,9

12

184

20,3

ka

185

20,9

ka

190

19,6

Hitsausnopeus
Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

10 mm/s
0,31

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,20

TL15_3

TL15_4

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

194

19,0

1

192

19,5

2

191

19,5

3

192

19,4

4

190

19,7

5

194

19,2

6

192

19,5

7

192

19,3

8

191

19,6

ka

192

19,4

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti [kJ/mm]

TL15_5

0,20

TL15_6

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

192

19,4

1

192

19,5

2

191

19,5

3

191

19,5

4

191

19,6

5

190

19,6

6

191

19,5

7

191

19,6

ka

191

19,5

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

Tyyppiliitos 2
Vakioarvot (TL24_1, TL24_2, TL24_3, TL24_4)
Hitsaustapa

Pulssihitsaus

Lisäaine

Elga AlMg5 (Ø 1,2 mm)

Langansyöttö

11,2 m/min

Suojakaasun virtaus

15,0 l/min (Ar)

Polttimen kallistuskulma

45°

Polttimen kuljetuskulma

10° työntävä

Hitsausnopeus

18 mm/s

Vapaalangan pituus

18 mm

Valokaaren pituuden säätö

0%

Pulssikorjaus

-5,0

TL24_1

TL24_2

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

190

19,3

1

190

19,4

2

190

19,4

2

189

19,6

3

188

19,9

3

188

19,8

4

191

19,3

ka

189

19,6

5

189

19,5

6

191

19,3

7

191

19,3

ka

190

19,4

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,16

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,16

TL24_3

TL24_4

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

190

19,4

1

192

19,0

2

188

19,7

2

190

19,2

ka

189

19,6

3

194

18,9

4

190

19,2

5

190

19,3

6

190

19,4

7

193

19,0

ka

191

19,1

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,16

TL24_5
Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

188

18,9

2

188

18,9

ka

188

18,9

Hitsausnopeus
Hitsauskaasu
Vapaalanka

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

30 mm/s
He30
15 mm

0,09

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,16

Tyyppiliitos 3
Vakioarvot (TL35_1, TL35_2, TL35_3)
Hitsaustapa

Pulssihitsaus

Lisäaine

AlMg4,5 (Ø 1,2 mm)

Suojakaasun virtaus

15,0 l/min (Ar)

Polttimen kallistuskulma

0°

Polttimen kuljetuskulma

15° työntävä

Valokaaren pituuden säätö

0%

Pulssikorjaus

-5,0

TL35_1
Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Langansyöttö [m/min]

Hitsausnopeus [mm/s]

Vapaalanka [mm]

1

166

18,7

9,5

20

18

2

173

19,1

10

20

15

3

174

19,0

10

20

15

ka

171

18,9

Ilmarako

2 mm

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

0,13

TL35_2
Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Langansyöttö [m/min]

Hitsausnopeus [mm/s]

Vapaalanka [mm]

1

165

18,9

9,5

20

18

2

174

19,1

10

20

15

3

174

19,1

10

20

15

ka

171

19,0

Ilmarako
Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

2 mm
0,13

TL35_3
Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Langansyöttö [m/min]

Hitsausnopeus [mm/s]

Vapaalanka [mm]

1

163

19,1

9,5

17

18

2

173

19,0

10

20

15

ka

168

Ilmarako
Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

19,1
1 mm
0,14

Yksittäiset levyaihiot
Vakioarvot
(TL1LE_6, TL1LE_7, TL1LE_8, TL1LE_9, TL1LE10, TL1LE11, TL1LE12,
TL1LE13, TL1LE14)
Hitsaustapa

Pulssihitsaus

Lisäaine

AlMg4,5 (Ø 1,2 mm)

Langansyöttö

11,2 m/min

Suojakaasun virtaus

15,0 l/min (Ar)

Polttimen kallistuskulma

0°

Polttimen kuljetuskulma

10° työntävä

Hitsausnopeus

15 mm/s

Vapaalangan pituus

18 mm

Valokaaren pituuden säätö

0%

Pulssikorjaus

-5,0

TL1LE_6

TL1LE_7

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta (ka) [A]

Jännite (ka) [V]

1

186

20,1

1

191

19,4

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti (ka) [kJ/mm]

TL1LE_8

0,20

TL1LE_9

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

188

20,0

1

188

20,0

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

TL1LE10

TL1LE11

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

186

20,1

1

185

20,2

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti [kJ/mm]

TL1LE12

0,20

TL1LE13

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

186

20,1

1

187

19,9

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

TL1LE14
Hitsi

Virta [A]

Jännite [V]

1

187

19,8

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

Lämmöntuonti [kJ/mm]

0,20

LIITE 5

Tyyppiliitosten

ja

yksittäisten

levyaihioiden

mittausdatoista

muodostetut 3D-pintakuvat

Tyyppiliitos 1: TL15_1…TL15_6 -pintakuvat vertailukelpoisia (kaikissa kuvissa sama
mittakaava)

TL15_1 (pohjapinnan muoto)

TL15_2 (pohjapinnan muoto)

TL15_3 (pohjapinnan muoto)

TL15_4 (pohjapinnan muoto)

TL15_5 (pohjapinnan muoto)

TL15_6 (pohjapinnan muoto)

Tyyppiliitos 2: TL24_1…TL24_4 -pintakuvat vertailukelpoisia (TL24_5 -kuvassa eri
mittakaava)

TL24_1 (pohjapinnan muoto)

TL24_2 (pohjapinnan muoto)

TL24_3 (pohjapinnan muoto)

TL24_4 (pohjapinnan muoto)

TL24_5 (pohjapinnan muoto)

Tyyppiliitos 3: TL35_1…TL35_3 -pintakuvat vertailukelpoisia (kaikissa kuvissa sama
mittakaava)

TL35_1 (pohjapinnan muoto)

TL35_2 (pohjapinnan muoto)

TL35_3 (pohjapinnan muoto)

Yksittäiset levyaihiot: TL1LE_6 ja TL1LE_8…TL1LE14 -pintakuvat vertailukelpoisia
(TL1LE_7 -kuvassa eri mittakaava)

TL1LE_6 (yläpinnan muoto)

TL1LE_7 (yläpinnan muoto)

TL1LE_8 (yläpinnan muoto)

TL1LE_9 (yläpinnan muoto)

TL1LE10 (yläpinnan muoto)

TL1LE11 (yläpinnan muoto)

TL1LE12 (yläpinnan muoto)

TL1LE13 (yläpinnan muoto)

TL1LE14 (yläpinnan muoto)

LIITE 6

Yksittäisten

levyaihioiden

hitsausten

aikaiset

venymä-

muodonmuutosmittaukset

TL1LE_8

TL1LE_9

ja

TL1LE10

TL1LE11

TL1LE12

TL1LE13

TL1LE14

