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KAPPALE 1: PULSSIKAARIHITSAUS 
 

Hitsaamisen perusasiat 
 

Orion on pulssikaari-hitsauslaite ja kapasitiivinen purkausvastus-hitsauslaite yhdessä. Tämä 

ominaisuuksien yhdistelmä antaa äärettömästi luovia mahdollisuuksia. Side-aaltomuodossaan  

Orion voi olla käytössä osien sijoittamiseksi tilapäisesti ennen hitsaamista tai juottamista. 

Energian ulostulon lisäämisellä sitä voidaan käyttää myös pysyvänä sulatus-hitsauslaitteena 

(vastus-hitsauslaite, pistehitsauslaite). Sen pulssikaari-tavassa, Orion voi olla käytössä saaden  

aikaan pysyviä hitsauksia, lisätä metallia, ja tehdä joukon muita ihmeellisiä ja aikaa säästäviä 

sovelluksia. 
 

MIKÄ ON PULSSIKAARI-HITSAUSLAITE? 
 

Pulssikaari-hitsauslaite on erikoistyyppinen volframi-suojakaasu (TIG) hitsauslaite.  

TIG -hitsauksessa, teroitettua volframi-elektrodia käytetään yhdistelmänä sähköenergian  

kanssa aloittamaan ja ylläpitämään korkealämpötilaista plasmavirtausta -  kaarta.  

Tätä plasmakaarta käytetään lämmönlähteenä sulattamaan työkappaleen metallia.  

Lisämetallia voidaan myös lisätä muodostamaan liitoksia ja luoda vahvoja ja luotettavia  

hitsauspalkoja tai hitsaussaumoja. 
 

TIG -hitsauslaitteet voivat käyttää AC- (vaihtovirtaa) tai DC- (tasavirtaa) -energiaa  

pulssikaari-hitsauksen aloittamiseksi. Orion käyttää teollista kapasitiivista purkaustekniikkaa  

tuottamaan pulssikaari-hitsausta. Koska AC- seinäjännite voi vaihdella jopa 20 % päivän aikana, 

kapasitiivisilla hitsauslaitteilla on etuna AC-tekniikkaan nähden täsmällinen energian varastointi 

ennen hitsaamista. Tämä tarkoittaa, että Orion tuottaa toistettavaa hitsausta riippumatta 

AC-tehon huojunnasta. 
 

PULSSIKAARIHITSAUKSEN PERUSASIAT 
 

Pulssikaarihitsaus käyttää sähköenergiaa luodakseen plasmapurkauksen.  Hyvin kuuma plasma 

vuorostaan sulattaa metallia pienessä pisteessä.  Tämä tapahtuu millisekunneissa.  Tapahtuma on 

puhdas, ja hyvin ohjattava – täydellinen monimutkaisissa ja erittäin pienissä hitsaussovelluksissa.  
 

Orionin hitsaustapahtuma (Katso kuvaa seuraavan sivun yläosassa).  1. Käyttäjä koskettaa elektrodin 

pintaa hyvin kevyellä paineella.  2. Orion käynnistää suojakaasun (argon).  3. Orion vetää elektrodia 

takaisin ja lähettää sähköenergiapurskahduksen – muodostaen plasmakaaren. Huomaa, että hitsaus  

on tehty vasta kun elektrodi nousee irti työkappaleen pinnasta – siksi  on tärkeätä käyttää hyvin  

pientä painetta. 
 

*Muista, että hitsaus on tehty vain kun elektrodi nousee irti työkappaleen pinnasta. Tämä tarkoittaa, 
että liian suuren paineen käyttäminen estää hitsaustapahtuman ja vahingoittaa myös elektrodiasi. 
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Hitsauspisteesi tunkeutuma / porautuma riippuu  

monista eri tekijöistä. Kuitenkin, peukalosääntönä 

voit odottaa hitsauspisteen tunkeutuma / 

porautuma olevan noin ¼ hitsauspisteen  

läpimitasta. Tekijät kuten elektrodin muoto ja  

kunto vaikuttavat myös hitsaus tunkeutuma /  

porautuma ja siitä kerrotaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin. 
 

PULSSSIKAARI VS. LASER  
 

Laserhitsaus- ja pulssikaarihitsaus-tekniikat on suunniteltu saamaan aikaan laadukkaita hitsauksia 

jaloihin ja ei-jaloihin metalleihin.  Laserhitsaus käyttää kohdistettua tai keskitettyä valoa lisäämään 

energiaa metalliin ja sulattamaan sitä yhdessä paikassa.  Pulssikaarihitsaus käyttää sähköä  

(erityisesti elektroneja) lisäämään energiaa työkappaleeseen ja sulattamaan metallia pisteessä. 

Vaikka laserhitsauslaitteet ovat hyviä hitsaustyökaluja, Orion voi suorittaa monia samoja toimintoja 

kuin laser ja joissakin tapauksissa voi jopa suorittaa tehtäviä, joita laserit eivät voi. Esimerkiksi, 

hopean hitsaaminen on vaikeata laser valolle johtuen hopean suurista heijastusominaisuuksista.  

Kuitenkin, Orionilla ei ole tätä rajoitusta koska hopeapinta vetää elektroneja sähköisesti puoleensa.  

Orionilla on myös etuna vain hitsaaminen metalliin. Laser voi sytyttää jalokiviä tai muita  

epämetalleja ja voi jopa rikkoa tai höyrystää kohteen. Koska Orion on sähkökäyttöinen, se vaatii 

johtimen, kuten metallia, hitsauksen suorittamiseksi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orion-hitsauslaite käyttää yhtä kuumaa plasmaa  

kuin tavataan auringon pinnassa.  Aurinko tuottaa  

tätä plasmaa sisäisissä sulareaktioissa ja plasman  

lämpötila on noin  5500 C auringon pinnassa. 

Orion tuottaa plasmaansa sähköpurkauksella ja voi  

kehittää lämpötiloja 5500–8000 C hyvin ohjattuina, 

pieninä purskahduksina. 
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ALOITA HITSAAMINEN 
 

Tullaksesi asiantuntijaksi ja todella oppiaksesi miten maksimoida Orionin ominaisuuksia, 

suositamme, että varaat aikaa todellista käytännön kokemusta varten. Suositamme, että  

luet ja saat valmiiksi seuraavat jaksot ollessasi Orionin ääressä.  Orion on hyvin helppokäyttöinen 

ja monet käyttäjät saavat sillä aikaan laadukkaita hitsauksia muutamassa minuutissa. 

Tämän jakson tarkoituksena on auttaa käyttäjää ymmärtämään paremmin joitakin  

hitsaamisen perusperiaatteista, ja hyödyntämään Orionin kaikkia toimintoja, sekä  

soveltamaan tätä tietämystä nimenomaisiin sovelluksiin. 
 

Kuten voit nähdä tästä esimerkistä Orionin kaari-aaltomuoto  

tarjoaa runsaasti energiaa. Suuremmilla tehoilla, tämä  

aaltomuoto on täydellinen suuremmille/paksummille  

kappaleille, syvemmälle hitsaus tunkeutuma / porautuma 

ja hyvin johtavien metallien hitsaukselle kuten hopea.   

 
Käytännössä: kokeile hitsaamista tasaiseen  

levyyn 30, 50, 75, 100  ja 200 Ws:n energialla.   

Pysy suurimmassa pituudessa ja varmista,  

että sinulla on terävä hitsauselektrodi. 
 

Matalaenergia-asetukset sallivat hitsaukset pieniin osiin ja hauraisiin ominaisuuksiin. 

Omatessaan sekä tehoa että tarkkuutta sallitaan käyttäjälle suurinta muunnettavuutta. 

Oikean hitsausasetuksen valinta riippuu käyttäjän mieltymyksestä ja sovelluksen tarpeesta. 
 

 

Käytännössä: kokeile hitsaamista 3, 10, 25 Ws:n  

energialla. Varmista, että sinulla on terävä  

hitsauselektrodi. 
 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA JA AIKA 
 

Mitä tapahtuu jos hitsauksen aikaa/kestoa säädetään? Kuten voidaan nähdä alla 

olevissa kuvioissa, hitsausaika ohjaa pulssin kokoa pienemmäksi sitten energiaa.  Se 

ohjaa myös hitsisulan sileyttä.  Koska hitsauspisteen sileys liittyy myös hitsausliitoksen 

sisäiseen stressiin – sileämmällä hitsauksella on vähemmän stressiä. 
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Suositellaan, että käyttäjä pitää hitsausajan maksimissaan  

useimmissa sovelluksissa. Ylempi kuva hitsattiin 25 Ws:lla  

0, 2, 4, 8 ms:n hitsausajalla. Alempi kuva hitsattiin 75 Ws:lla  

10, 20 ja 50 ms:n hitsauksen kestolla.      
 

Kahta hitsausparametriä (energia ja aika) voidaan  

ymmärtää seuraavilla vastaavuuksilla. Kuvittele  

Orion-hitsauslaitteen olevan vesitorni.  Tornissa oleva  

vesimäärä kuvaa hitsauslaitteeseen varattua energiaa.  Hitsauslaitteen käynnistys kuvaa suuren  

venttiilin avaamista ja veden pääsyä ulos.  Hitsauslaitteen parametrin pituuden voidaan ajatella  

olevan venttiilin auki olevan ajan pituus.  Voit päästää hyvin pieniä vesimääriä vain avaamalla  

venttiiliä lyhyeksi ajaksi, tai voit antaa kaiken veden virrata ulos tornista jättämällä venttiilin  

auki pidemmäksi ajaksi. 
 

Varsinainen hitsisula voidaan ymmärtää paremmin käyttämällä seuraavaa vastaavuutta. 

Ajattele, että metallipinta on kuin jäätymään päässyt vesiallas.  Hitsauskaaren purkaus  

vaikuttaa „jäähän” saaden sen sulamaan.  Kaaripurkaus saa myös sulaveden aaltoilemaan 

– kuten kiven heittäminen tyyneen veteen.  Jos kaaren energia poistetaan nopeasti “vesi”  

jäätyy välittömästi ja aallot jäävät jäätyneenä veden pintaan.  Jos kaaren kuumuus poistetaan 

hitaammin, aalloilla on tilaisuus vaimentua ja hävitä täydellisesti ennen vedenpinnan jäätymistä 

uudelleen.  Siksi lyhyt hitsausaika saa hitsauspisteen näyttämään aaltoilevalta. Pidettäessä  

hitsausaika maksimissaan hitsaus jää näyttämään sileältä ja puhtaalta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttämällä teknisempää kuvausta – hitsaustapahtuman aikana hitsauspisteestä tulee metallinen 

nestesula.  Hitsausplasman vaikutus aiheuttaa värähtelyjä hitsisulan pintaan, kiven kaltaisesti  

aiheuttaa aaltoiluja tyynen veden pintaan. Orion-hitsauslaitteen energiapurkaus on suunniteltu 

vähentämään hitsausenergiaa pidempänä hitsausaikana.  Tämä antaa sulaneelle metallille  

värähtelyaikaa tasaantua sileäksi ennen metallin uudelleen jähmettymistä. *On suositeltavaa, 

että käyttäjä jättää maksimipituisen ajan useimpiin hitsaussovelluksiin. 
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Lisäksi, pidempi hitsausaika auttaa myös estämään  

säröytymistä joillakin metalleilla, jatkoaika ja pidempi 

purkauskäyrä antaa hitsisulan jäähtyä hitaammin. 

Kun energia katkaistaan äkillisesti (lyhentämällä  

aika-asetusta) sulametalli “jäätyy” paikalleen. 

Tämä nopea jähmettyminen voi aiheuttaa mikrostressiä 

hitsauspisteessä ja voi tehdä metallin alttiimmaksi säröille 

lisästressillä (kuten vasarointi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useimmissa tapauksissa suositellaan jättämään  

hitsausaikaa maksimipituisena yhdellä tärkeällä  

poikkeuksella.  Jos hitsataan hyvin pieniä osia  

alle 5 Ws:n teholla, on hyvin hyödyllistä  

vähentää aikaa. Vähentämällä aikaa kaari syttyy 

vielä helposti mutta tehoa, jonka hitsauslaite 

antaa hitsauksen aikana rajoittaa lyhyt aika. 

Suurempi hitsaus tässä kuvassa tehtiin 5 Ws:n  

teholla ja 15 Ms ajassa. Pienempi hitsaus  

oikealla tehtiin 5 Ws:n teholla ja 3 Ms ajassa. 
  

  

    

Toisaalta, käyttäjä voi teroittaa hitsauskärkeä hyvin teräväksi pisteeksi auttamaan hitsauskaaren 

syttymistä hyvin pienillä tehotasoilla. 
 

 

KÄYTÄNNÖSSÄ: kokeile pienen hitsauspisteen tekemistä käyttämällä 5 Ws:n tehoa ja  
suurinta pituutta, ja sitten 5 Ws:n tehoa ja pienintä pituutta.  Nyt, hyvin terävällä  
elektrodilla, kokeile hitsauspisteen tekemistä  1-3 Ws:n teholla ja suurimmalla  
pituudella. 
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KAPPALE 2:  SILLOITUS- / LIITTÄMISHITSAAMINEN 
 

Mitä on liittämis- / silloitushitsaaminen (Tack -hitsaaminen)? 
 

Vastushitsaaminen, usein nimitetty silloitus- tai liittämishitsaamiseksi, tapahtuu käyttämällä  

hyvin erilaista TIG -hitsaamisen tapaa. Silloitushitsaamisessa suuri sähkövirta kulkee kahden 

työkappaleen läpi niiden liittämiseksi yhteen. Kahden materiaalin kosketuspisteen välillä on 

vastusta sähkön virtaamiselle. Sähkövirran päästessä tämän kosketuspisteen läpi, tapahtuu 

vastuksen aiheuttama kuumeneminen. Kun tarpeeksi virtaa pääsee työkappaleiden läpi  

lämpötila (erityisesti kahden kappaleen rajapinnassa) voi nousta riittävän kuumaksi  

sulattamaan metallia pisteessä. Lämpövastushitsauslaite ja pistehitsauslaite ovat tätä  

prosessia kuvaavia. 
 

Jos rajoitat tehon suuruutta ja hitsauskohtaan menevää virtaa voit luoda tilapäisen tai heikon  

hitsin nimeltään “side”-hitsi. Se tarjoaa mahdollisuuden osan sijoittamiseksi tilapäisesti ennen  

pysyvää hitsaamista. Tämä mahdollisuus avaa suuren määrän luovia mahdollisuuksia. Se  

auttaa myös poistamaan osien monimutkaisen sitomis- tai kiristämistarpeen ennen pysyvää 

hitsaamista tai juottamista. 
 

Koska Orionin sydän on teollinen kapasitiivinen vastushitsauslaite, kaikki yhdestä kappaleesta 

tuotantohitsaukseen on mahdollista. 
 

Vasemmalla: Tyypillinen (teollinen)  

hitsausasettelu. 

Oikealla: Hitsauksen lähizoom näyttää  

sähköiset vastukset, joita käytetään  

luomaan hitsauspiste. 
 

 

 

Kuten näkyy kuviossa yllä, tyypillinen hitsausasettelu vaatii positiivisen ja negatiivisen  

elektrodin paineen kohdistuessa työkappaeen osiin.  Suurentaessamme työkappaleosien 

poikkileikkausosia, voimme tunnistaa sähkövastusten sijainnit, jossa syntyy lämpöä.  

Terävässä pisteessä, tai pienimuotoisessa vastushitsaamisessa, suurin osa lämpöä syntyy 

kahden työkappaleen välisessä kosketuspisteessä.   Tämä on tunnistettu kuviossa 

suurimpana vastuspisteenä.  Hitsauksen aikana suuri sähkövirtapulssi suunnataan 

nopeasti työkappaleen läpi aiheuttamalla nopea kuumeneminen ja sulaminen  

elektrodin kohdalla. 
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Vasemmalla: Mikromittakaavassa kaikilla pinnoilla on pinnankarkeutta.  Tämä karkeus aiheuttaa 

työkappaleiden kosketuksen vain rajoitetuissa kohdissa. Keskellä: Suuremman paineen käyttö  

saa aikaan paremman pintakosketuksen, vähemmän vastusta ja vähemmän vastuskuumenemista.  

Oikealla: Vähäisemmän paineen käyttö saa aikaan vähäisemmän pintakosketuksen, enemmän  

vastusta ja paremman vastuskuumenemisen. 

 

silloitus- tai liittämishitsauslaite käyttää vastusta sähkön  

virtaamisessa osan kuumentamiseen ja sulattamiseen  

suurella sähkövirralla. Tässä kosketuspisteessä syntyy  

suurin kuumuus. Pieni paine osien välissä tarkoittaa  

vähemmän kosketusta kahden pinnan välillä, enemmän  

vastusta ja näin ollen enemmän kuumenemista ja  

sulamista. Suuri paine osien välissä saa aikaan  

enemmän kosketusta kahden pinnan välillä, vähemmän  

vastusta ja vähemmän kuumenemista. 
 

Toisinaan voi olla hyödyllistä keskittää silloitus- tai liittämishitsauksen energia suurempiin osiin. 

Tämä voidaan tehdä käyttämällä hitsattua rakennetta, tai kyhmyä hitsattavien osien välissä. 

Tämä kyhmy pakottaa sähkövirran kulkemaan läpi keskitetyn pisteen (erityisesti tärkeätä paksum- 

mille osille). Mitä pienempi on kyhmyn kärjen läpimitta sitä enemmän kuumuutta, joka voi syntyä  

tässä pisteessä. Tämä tekniikka on myös hyvin hyödyllinen hitsaukselle toisin kuin, johtavat metallit.  

Esimerkiksi, hopean vastushitsaaminen kultaan voi olla vaikeata, kuitenkin, jos asetan kultaisen 

hitsausrakenteen hopeaiselle osalle, kulta kultaan -vastushitsaus tulee hyvin yksinkertaiseksi. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Avuksi silloitus- ja liittämishitsauksessa kun on vaikeita paksuuksia tai materiaaliyhdistelmiä. 

1.) Aseta hitsattu rakenne tai kyhmy yhdelle sivulle energian keskittämiseksi.  2.) Käytä elektrodin 

asettelua, joka on yksinkertainen ja omaa mahdollisimman paljon kosketuspintaa osien ulkosivulla. 

3.)  Hitsausrakenne tai kyhmy yhdistyy toiseen osaan muodostaen silloitus- ja liittämishitsauksen, 

jota ei voida nähdä reunalla. 
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VIHJEITÄ SILLOITUS- JA LIITTÄMISHITSAAMISEEN 
 

Muistaen edellä kerrotun oheisena on erilaisia hyödyllisiä suosituksia käytettäessä tätä hitsausta.   
 

1.  Paine kahden osan välillä on tärkein muuttuja vastushitsaamisessa; jopa käytettävän  

   tehon suuruudella hitsaustoimissa (kerrallaan) on vähempi rooli.  

2.  Korkea paine saa aikaan kylmän hitsauksen. 

3.  Pieni paine saa aikaan kuuman hitsauksen. 

4.  Paineeton tila tuottaa kaaren!! 

5.  Pienen kyhmyn tai hitsausrakenteen sijoittaminen vaikeasti hitsattavien osien  

   väliin voi yksinkertaistaa hitsaamista. 
 

Jos työkaluja käytetään pitämään työkappaleita muista, että tukeva paine työkalun ja työkappaleen 

välillä on tärkeätä estämään työkalun hitsaamisen kiini työkappaleeseen (esim. messingillä vuoratut 

pihdit).  Sitten käytä oikeata painetta työkappaleiden välillä hitsauksen suorittamiseksi. 
 

KÄYTÄNNÖSSÄ:  Kokeile kääntämällä side-hitsaus -aaltomuodon energia arvoon 50 Ws ja  

suorita hitsaus: 

1.  Aluksi hitsaa hyvin tukevalla paineella osien välissä.  Tuloksena voi olla pieni tai ei hitsausta. 

2.  Seuraavaksi kiinnitä osat tukevasti työkaluun mutta käytä lähes ilman painetta osien välissä 

     (varmista, että nämä ovat osia, joita et enää tarvitse).  Tuloksena on hyvin suuri kipinä tai 

     vähintään paljon parempi hitsaus. 

3.  Harjoittele erilaisia tehoja ja paineita kunnes työ tuntuu mukavalta ja antaa tuloksia. 
 

Paine osaa pitelevän työkalun ja osan välillä on myös hyvin tärkeätä. 

Jos riittämätöntä painetta käytetään työkalun ja osan välillä hitsaus 

voi tapahtua työkalun ja osan välillä.  Tartu aina tukevasti osaan  

työkalulla vähentääksesi kosketusvastusta työkalun ja työkappaleen  

välillä. Näin tekemällä vähennetään syntyvän lämmön määrää siinä 

missä työkalu ja osa kohtaavat. 
 

SILLOITUS- JA LIITTÄMISHITSAUSTYÖKALUJA 
 

On hyvä ajatus omata hitsaamisen työkalu, joka on valmistettu esim. kuparista  

(hitsattaessa enemmän vastusta omaavia osia kuten teräksiä). Käyttämällä työkalua 

pitämään työkappaletta yhdessä muista, että tukeva paine työkalun ja työkappaleen  

välillä on tärkeätä estäen työkalun hitsaamisen työkappaleeseen (esim. messingillä  

vuoratut pihdit).  Sitten käytä oikeata painetta työkappaleiden välillä hitsauksen  

suorittamiseksi. Tämä auttaa varmistamaan vastuksen työkalun ja osan välillä ollen  

hyvin matala eikä hitsausta tapahdu tässä kohdassa.  Tyypillisesti, ei ole hyvä tapa  

käyttää teräspihtejä pitämään kiinni teräksistä osaa, esimerkiksi, silloitus- ja liittämishitsaamisen 

aikana.  Työkalu voi helposti sulaa kiinni työkappaleeseen. 
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Tyypillisesti, terästä ei käytetä silloitus- ja liittämishitsaamisessa teräksen korkean  

sisäisen vastuksen takia.  Tämä korkea vastus tarkoittaa, että suuri osa energiasta 

uppoaa työkaluun jopa ennen sen pääsyä hitsauskohteeseen.  Poikkeuksellisesti  

silloitushitsaustyökalu voi olla teräksestä kun tarvitaan vain pientä energiamäärää. 

Tämä voi tapahtua kun tarvitaan vain pientä silloitushitsausta ennen pulssikaarihitsaus. 
 
KAAPELIT VASTUSHITSAAMISTA VARTEN 

 
Oikean silloitushitsaamisen hitsausvarren pitäisi siirtää mahdollisimman paljon tehoa  

hitsauskohtaan. Orion pystyy siirtämään yli 3000 ampeeria hitsauskohtaan. 
 

Tämän täyden energiasiirron mahdollistaminen: 

1.  Hitsauslisälaitteen tulisi käyttää 3.5ft (~1m) 10 AWG:n kaapelia. 

2.  TÄRKEÄTÄ, kaapelin paksuuden ei tulisi ylittää 10 AWG tai hitsauslaitevaurio 

   voi tapahtua (esim. 8 AWG on paksumpi kaapeli). 

 

*Kaikki silloitushitsaukset eivät vaadi tätä energiamäärää. Pienemmät kaapeloidut pulssikaarilaitteet 

voidaan käyttää yksinkertaisiin silloitushitsauksiin, jotka vaativat pienempää tehoa.  

 

MUKAUTETTUJA SILLOITUS- JA LIITTÄMISHITSAUSTYÖKALUJA 

 

Voi olla hyödyllistä muokata työkalua sovellusta varten. Työkalujen, jotka kiinnittävät 
osia (esim. messingillä vuoratut pihdit) pitäisi omata mahdollisimman paljon kosketuspintaa  
osan kanssa antaakseen enemmän energiaa siirtyä hitsauskohtaan. 
 
Muista, että alueen työkappaleiden välillä pitäisi olla pieni keskittämään energiaa jos  
halutaan vahvaa hitsausta. Hitsattua rakennetta tai kyhmyä voidaan käyttää auttamaan 
haluttaessa energian keskittämistä. Jos muokkaat elektrodia itse asiassa suorittaaksesi  
hitsauksen, jolloin kärjen pitäisi olla niin pieni kuin on kohtuullista halutulle hitsauskoolle 
(esim. 1 mm pisteen kokoa tai vähemmän, on tyypillinen). 
 
Muista, että käytettäessä elektrodia hitsauksen aikaansaamiseen, elektrodin kärjen käyttämä 
paine määrittää hitsauspaineen ja tuotetun energian.  Hitsattua rakennetta tai kyhmyä kahden 
hitsattavan osan välillä voidaan vielä käyttää energian keskittämiseen. 
Sijoita elektrodi suoraan hitsausrakennekohdan päälle (muista, että hitsausrakenne  
on oikeastaan kahden levymäisen jne. välissä, ei elektrodissa). 
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KAPPALE 3: VOLFRAMI-ELEKTRODIT 
 

YKSITTÄINEN TÄRKEIN MUUTTUJA HITSAAMISESSA ON ELEKTRODI.  Orion-hitsauslaite toimitetaan 
vakiona (5) 0,5 mm:n ja (5) 1,0 mm:n elektrodein.  1,0 mm:n elektrodit ovat hyviä yleiselektrodeja 
kun taas 0,5 mm:n elektrodi on erinomainen hyvin pieniin projekteihin.  Suurempi 1 mm:n elektrodi 
antaa enemmän energiaa aikayksikössä.  Pienempi 0,5 mm:n elektrodi voi olla parempi tapauksiin  
kun halutaan vähemmän energiaa.  
 

KÄYTÄNNÖSSÄ: Tee hitsaus käyttämällä 15 Ws ja 8 ms käyttämällä terävää 1,0 mm:n elektrodia. 
Nyt tee hitsaus käyttämällä samoja asetuksia käyttämällä terävää 0,5 mm:n kärkeä.  

 
‘KÄYTÄNTÖNÄ’ esimerkeissä yllä, enemmän energiaa siirrettiin Orionista kappaleeseen samalla 
asetuksella käyttämällä 1 mm:n elektrodia. Hyvin pieniä osia varten käyttämällä pientä elektrodia  
on riittävä. Tämä optio vähentää huippuhitsausvirtaa verrattuna suuren elektrodin käyttöön ja  
voidaan myös sallia pienempää hitsauspistettä varten.  Suurempiin osiin käytä 1 mm:n elektrodia. 
1 mm:n elektrodia käytetään kun tarvitaan lisää hitsausvirtaa (enemmän sulamista samalla 
energialla). Suurempaa elektrodia suositellaan metalleille kuten hopea, johtuen sellaisten metallien 
suuremmasta hitsausenergia vaatimuksista. 
 
*Huom: 0,5 mm:n pieni elektrodi „palaa” tai hapettuu suuremmilla energia-asetuksilla.  Yleisenä 

ehdotuksena, 1 mm:n elektrodi on hyvä valinta useimpiin sovelluksiin, jopa hyvin pieniin sovelluksiin. 

Vasemmalla: Käyttämällä liian paljon energiaa 0,5 mm:n elektrodilla aiheuttaa sen ylikuumenemista 

ja vähentää sen käyttöikää.  Oikealla: 1,0 mm:n elektrodi voi hitsata monenlaisilla tehoilla ilman 

ylikuumenemista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miksi käyttää volframi-elektrodeja? 
 

1.  Kovuus – volframi on äärimmäisen kovaa ja pystyy siksi säilyttämään muotonsa 

hitsaustapahtuman aikana. 

2.  Volframin sulamislämpötila on paljon korkeampi kuin useimmat muut metallit.  Tämä tarkoittaa, 
että hitsattavat metallit sulavat ennen volframia. 
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Valittujen metallien sulamislämpötilat:  

 

Taulukko näyttää joukon metalleja ja niiden vastaavat 

sulamislämpötilat. Huomaa, että volframilla on merkittävästi 

suurempi sulamislämpötila kuin muilla metalleilla. Tämä on 

volframin tärkeä ominaisuus, joka auttaa hitsaamista.  

Hitsattaessa, elektroneja hitsausplasmasta iskeytyy 

työkappaleeseen ja muodostaa hitsauspisteen. Samaan 

aikaan, positiivisesti varatut kaasuatomit iskeytyvät  

elektrodiin. Nämä molemmat prosessit tuottavat lämpöä. 

Kuitenkin, enemmän lämpöä syntyy elektronien törmätessä 

työkappaleeseen kuin atomien törmätessä elektrodiin. 

 

ELEKTRODIN MUOTO 
 

Elektrodin muoto on hyvin tärkeä näkökulma pohdittavaksi ja sillä on huomattava vaikutus  

hitsattaessa erilaisia metalleja. Elektrodin muoto vaikuttaa suuresti kaaren aikana syntyneeseen 

hitsausplasmaan. Huono elektrodin muoto johtaa plasmakaariin, jotka eivät ole toistettavia koska 

hyvä elektrodin muoto auttaa plasmakaarta purkautumaan sileästi hitsauskärjestä.  

 

Hiomasuunta elektrodia teroitettaessa on hyvin tärkeä.  Hiottaessa, varmista, että hiontamerkit 

ovat elektrodikaran suuntaisia. Yhdensuuntaiset hiontamerkit sallivat plasman purkautua yhtenäisesti 

ja sileästi elektrodista. Elektrodin hiominen siten, että pyöreät renkaat tai merkit tulevat esiin ja 

johtavat huonoon plasmakaareen, vaikuttaen hitsauksen laatuun. Plasma purkautuu vaihtelevasti 

elektrodin reunoista ja voi tulla epävakaaksi, värähteleväksi. Hitsauspiste ei ole toistettava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peukalosääntönä elektrodia pitäisi hioa siten, että kapenevuus on 

suunnilleen 2,5x läpimitta. Saatu elektrodin muoto on hyvä yleinen  

muoto helppoon kaaren sytytykseen ja erinomaisiin hitsauspisteisiin. 

 

 

 

Hio hitsauselektrodia aina siten, että hiontamerkit ovat elektrodikaran 

suuntaisia. Elektrodin sijoittaminen väärin timanttikiekolla tuottaa  

pyöreitä hiontamerkkejä ja huonoja hitsaustuloksia. 

Materiaali Sulamispiste °C 

Sinkki 420 

Alumiini 660 

Hopea 962 

Kulta 1064 

Kupari 1083 

Ruostumaton 304 1450 

Hiiliteräs 1500 

Titaani 1660 

Platina 1772 

Niobium 2468 

Volframi 3410 
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KÄYTÄNNÖSSÄ: hio elektrodia siten, että hiontamerkit ovat  

elektrodikaran suuntaisia. Tarkista katsomalla mikroskoopin alla.  

Kokeile tuottaa kapenevuutta, joka on noin 2.5x elektrodin läpimitta.  

 
 

ELEKTRODIN MUOTOILUN VAIKUTUKSET 
 

Orion-käyttäjien pitäisi harkita kahta elektrodimuodon asettelua valmistellessaan uutta projektia. 

Ensimmäinen on terävä elektrodi, joka on paras useimpiin sovelluksiin ja metalleihin. Terävä  

elektrodi on myös helpoin syttymään ja tuottaa tyypillisesti hyvän hitsauspisteen. Terävä  

elektrodi on erityisen tärkeä pienille osille, jossa hienohallinta on välttämätön.   
 

Toinen elektrodin muoto on litteä kärki.   Tämä kärki auttaa levittämään energiaa yhtenäisemmin  

ja sopii paremmin vaikeille metalleille kuten hopea.  Yhdistelmä, jossa on terävä elektrodi ja pieni  

litteä kärki voi myös olla hyödyllinen joukolle metalleja. Tämä asettelu auttaa parantamaan kaaren 

ominaisuuksia hopealla (ja samanlaisilla metalleilla), ja vielä antaen hitsata pienempiä osia.   

 

Yleisenä peukalosääntönä voit ajatella terävää kärkeä  

hitsauksen polttopisteenä kun taas tylsynyt tai katken- 

nut kärki on hitsausta hajottava. Kärjen muoto muuttaa 

energiapolttopistettä ja hitsaus tunkeutumaa.Hitsaus- 

piste vasemmalla muodostettiin tylsällä elektrodilla, kun 

taas piste oikealla tehtiin käyttämällä terävää elektrodia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrodin muoto vaikuttaa hitsauspisteen muotoon ja tunkeutumaan.  

Kullakin elektrodin muodolla on etunsa ja haittansa. 
 

Kuten yllä olevissa kuvissa, elektrodin muoto vaikuttaa suuresti hitsauspisteen muotoon ja tunkeu-

tumaan. Katsomalla kuviota, voisi olettaa, että 180 asteen muoto on paras elektrodin asettelu 

ihanteellisen hitsauspisteen saavuttamiseksi. Kuitenkin 15° asteen elektrodin muodolla on etuna 

helppo hitsauksen sytytys alemmilla tehotasoilla. Joissakin tilanteissa on hyödyllistä asettaa pieni  

litteä terävämmän kärjen loppuun – tai katkaista hitsauskärki. Tällä on tasaannuttava vaikutus  

kaareen ja se antaa myös syvemmän hitsaus tunkeutuman. Jopa pieni litteys muuten terävässä 

elektrodissa voi olla hyödyllinen tehtäessä toistettavia hitsauksia ja vielä antaen helpon kaarisyty-

tyksen. Pienempiä energia-asetuksia varten erittäin terävä elektrodi on tärkeä.  
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Muista, että katkaistun litteän koko liittyy energia-asetukseen. Käytä pienempiä litteitä, pienempää 

tehoa – suurempia litteitä suurempaa tehoa varten. 
 

On useita näkökohtia, jotka voivat olla hyödyllisiä valittaessa elektrodin muotoa (esim. terävä, 

tylsä, tai terävä kärki pienellä litteällä päällä). Hyödyllisintä näistä on viettää aikaa Orionin  

parissa ja saada tietää miten se reagoi erilaisiin elektrodin muotoihin ja metalleihin.  
 

NÄKÖKOHTIA ELEKTRODIN MUODOSTA: 
 

1.  Hitsattaessa hyvin pieniä ominaisuuksia, alle noin 1 mm, elektrodin pitäisi olla terävä auttamaan 

hitsausenergian kohdistamisessa.  

2.  Hitsattaessa alle 20-30 Joulea (Ws) elektrodia on tyypillisesti terävä.  

3.  Jotkin materiaalit hitsautuvat paremmin terävällä elektrodilla (esim. ruostumaton teräs). 

4.  Hitsattaessa hyvin pienin energia-asetuksin terävä elektrodi auttaa kaaren helpompaa syttymistä. 

5.  Litistyneet kärjet tarjoavat kaaren vakautta suuremmilla tehoilla. 

6.  Suurilla tehoilla terävä kärki voi sulaa hitsaustapahtuman aikana ja saastuttaa työkappaleen. 

7.  Laaja litteä tai täydellisesti tylsä elektrodin kärki joillekin metalleille on toivottava (esim. hopea, 

alumiini). 

8.  Laaja litteä voi olla hyödyllinen kaikilla metalleilla riippuen halutusta hitsisulasta ja työkappaleen 

geometriasta. 

9.  Elektrodin katkaisu auttaa hitsausenergian hajauttamisessa ja estää “kaivautumisen” liikkuvissa 

metalleissa kuten hopea. 

10.  Miten laajaksi teet litteän kärjen (esim. hyvin pieni litteä tai täysin tylsä elektrodi)  

    määrittää Orionin toimittaman tehon määrän.  Pienillä tehoilla litteää ei tarvita, jossa 

    suurimmalla teholla kärki voi (haluttaessa) olla täysin tylsä.  Muista, että mitä pienempi 

    on litteys sitä helpompi on hitsauksen sytytys. 

Tylsä elektrodin kärki voi olla hyödyllinen tehtäessä 

tehokkaampia hitsauksia hopeaan jotta autettaisiin  

voittamaan hopean suuri liikkuvuus  “hajauttamalla” 

plasma yli koko litistyneen alueen. 

 

Terävä elektrodi auttaa sijoittamaan hitsauksen 

tiukkoihin muotoihin (vasemmalla), tylsä elektrodi  

voi levittää energiaa ja estää hitsauksen 

muodostumisen (oikealla). 

 

Kuten yllä on kerrottu, hopea on todella merkittävin poikkeus terävän kärjen käytössä. Johtuen 

hopean suuresta nesteliikkuvuudesta, terävä elektrodi keskitetyllä kaarella (aivan kärjessä) 

tosiasiallisesti tekee reiän hitsauspisteen keskelle suuremmilla tehoilla.  Kuitenkin, pieniä pisteitä 

varten terävää kärkeä suositellaan vielä hopealle. Käyttämällä tylsytettyä tai katkaistua kärkeä 

energia levitetään tehokkaasti yli hitsausalueen ja sekä kaivautumisreikä että ohut hopean 

läpipuhallus voidaan enimmäkseen välttää. 
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ELEKTRODIN VIANHAKU 
 

Huonot hitsaustulokset jäljitetään useimmiten elektrodin kuntoon ja muotoon. Elektrodin kunto on  

hyvin tärkeä, seuraava taulukko auttaa ratkaisemaan ongelmat nopeasti. 
 

Alla olevasta taulukosta nähdään, että kaaren syttymishäiriö voi aiheutua useista erilaisista syistä.  

Yleisin on saastunut elektrodi. Jos työkappaleen metalli saastuttaa hitsauselektrodia, seuraavaa voi 

tapahtua: 

 Oire Mahdollinen ongelma Mahdollinen ratkaisu 

1 Häiriö kaaren 

sytyttämisessä 
Saastunut elektrodi Hio elektrodia uudelleen 

saastumisen poistamiseksi 

  Elektrodin muoto ei edistä 

sytytystä pienellä teholla 
Muotoile elektrodiin hyvin terävä 

kärki 

  Murtunut elektrodi, rosoiset 

reunat 
Hio uudelleen elektrodi haluttuun 

muotoon 

2 Hitsauspisteen 

koloisuus 
Elektrodin saastuminen 

johtaa metallisilta-

räjähdykseen (katso 

keskustelua) 

Hio elektrodia uudelleen 

  Terävä elektrodi juoksevalla 

metallilla kuten hopea 
Katkaise elektrodin pää 

auttamaan “hajaannuttamaan” 

hitsausenergiaa 

3 Hitsauspiste ei ole 

symmetrinen 
Vahingoittunut tai rosoinen 

elektrodi 
Hio elektrodi uudelleen 

4 Huokoisuuteen 

työkappaleessa 
Vahingoittunut elektrodi 

rosoisin kärjin 
Hio elektrodi uudelleen 

  Metalli voi sisältää sinkkiä ja 

“kiehua” hitsaustapahtuman 

aikana. (esim. valkokulta) 

Usein saman kohdan yli 

hitsaaminen kaksi tai kolme 

kertaa tasoittaa hitsauspistettä 

  Terävä elektrodi juoksevassa 

metallissa kuten hopea 
Katkaise elektrodin pää 

auttamaan “hajaannuttamaan” 

hitsausenergiaa 
 

1. Sytyttämisen aikana elektrodi koskettaa työkappaleen pintaa kun hitsausvirta alkaa kulkea.  

Metallisaaste voi muodostaa nestemäisestä metallista sähköä johtavan sillan. Hitsauksen 

sytytyksen aikana elektrodi perääntyy ja tämä voi johtaa sulametallisillan höyrystymiseen sen 

kaventuessa elektrodin perääntymisen aikana. Tämä höyrystyminen voi olla räjähdysmäistä 

(hyvin pienimuotoisena) ja jättää kraatterin metallin pintaan. Tuloksena on pieni ”rokonarpi”-

merkki metallin pinnassa. Elektrodi täytyy maadoittaa uudelleen ennen kuin luotettava  

hitsaaminen voi jatkua tällä asetuksella.  Pienemmillä tehoilla tämä uudelleen päällystys/kärjen 
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uudelleen käsittely voi olla hyvin tärkeätä hitsauslaitteen saamiseksi syttymään luotettavasti.  

Suuremmilla tehoilla hitsaaminen voi jatkua käytännöllisesti katsoen vaikeuksitta jopa metallin 

saastuttamalla elektrodilla.  Pienen kraatterin poistamiseksi, hitsaa yli kraatterin hiljattain 

maadoitetulla elektrodilla. 

 

2. Elektrodi voi jäädä kiinni metallin pintaan. Tämä tapahtuu kun sulametallisilta jäähtyy ennen 

kuin elektrodin kärki on perääntynyt riittävästi jättääkseen työkappaleen pinnan. Nyt kiinteä 

metalli metallihitsausta vasten on tapahtunut elektrodin kärjessä estäen perääntymisen ja 

kaarisytytyksen. Tähän viitataan usein elektrodin “tarttumisena”. 

 

3. Mitä voidaan tehdä jos hitsauspiste ei näytä hyvältä, epäsymmetrinen esimerkiksi? Tämä voi 

tarkoittaa elektrodin vaurioitumista (terävät kärjet tai rosoiset reunat tai outo muoto johtuen 

saastumisesta). Huono kärjen kunto voi myös johtaa huokoisuuteen (pieniä reikiä  

työkappaleessa).  

 

Elektrodin kuntoon vaikuttaa suuresti tehon siirto 

ja myös hitsausominaisuudet: 

Vasemmalla: A täydellinen elektrodi.  

Oikealla: Huonokuntoinen elektrodi metallin 

saastuttamana. 

 

 

 

 

 

Elektrodin saastuminen voi johtaa pieniin “räjähdyksiin”,  

jotka aiheuttavat kraattereita työkappaleeseen.  Kaikki neljä 

hitsausta tehtiin samalla asetuksella.  Metallin saastuttaminen 

elektrodissa aiheutti kraatterin syntymisen yhteen hitsaukseen. 

 

 
 

 

On suositeltavaa, että käyttäjä kiinnittää erityistä huomiota elektrodin kuntoon (katso lisäkeskustelua).  

Saastunut elektrodi voi johtaa yhteen sopimattomiin hitsauksiin ja kaaren huonoon käynnistykseen.  

Vain pientä painetta tarvitaan hitsaamisen aloitukseen, liian suuri paine haittaa hitsaamista, johtaa 

elektrodin metallisaastumiseen ja lyhentää aikaa, jolloin voit hitsata ennen elektrodin uudelleen 

teroitusta tai vaihtoa.  
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KAPPALE 4:  TEKNIIKAT, VIHJEET & NIKSIT 
 

Pulssikaarihitsaus: Materiaalin lisääminen 
 

Tyypillisesti materiaalia lisätään pienellä “laser”-langalla, yksi hitsaus kerrallaan.  Kuitenkin, on monia 

lisäoptioita lisäämään materiaalia.  Yksi esimerkiksi on, pienten “laserlankojen” käyttämisen asemesta 

Orion voi hitsata paljon suurempaa lankaa tai tankoa valaakseen sisään enemmän metallia yhdellä 

hitsauksella. On useita menetelmiä auttaa täytelangan lisäämisessä, joista mainitaan alla.  Elektrodin 

sijoittaminen lankaan liittyen on hyvin tärkeätä ja vaikuttaa miten materiaali käyttäytyy lisäämisen 

aikana. 

 

SIVUUNASETTELU: Elektrodin sijoittaminen langan viereen on yleisesti paras menetelmä lisätä 
täytelankaa. Kuten on näytetty alla, sijoita elektrodi noin 45 asteen kulmaan langan ja perus-
materiaalin väliin. Kun elektrodi perääntyy perusmateriaalista ja  kaarisytytys tapahtuu, perus-
materiaali sulaa ensin ja sitten lanka sulatetaan ja työnnetään tai vedetään (pintajännityksellä) 
perusmateriaaliin.  Tämä on erinomainen menetelmä tuottamaan yhtenäistä metallihitsisulaa ja 
varmistamaan perusmateriaalin ja täytelangan oikean seoksen. Elektrodi voi olla asetettu myös 45 
asteen kulmaan langan edessä. Kuitenkin, vähemmän materiaaleja lisätään jokaisella hitsauksella ja 
lanka-annos tyypillisesti muodostuu pyöreäksi prosessissa. 
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Muista, että suurempaa täytelankaa varten energiaa täytyy 

lisätä langan sulattamiseksi täydellisesti. Jos energiaa on 

riittämättömäsi langan sulaminen voi olla vain osittaista. 

Kuitenkin, joissakin tilanteissa tämä voi olla hyödyllistä.  

 

 

 

KÄYTÄNNÖSSÄ: kokeile täytelangan lisäämistä käyttämällä sivuasettelu-menetelmää. 

Muodosta pieni materiaaliröykkiö. 
 

YLÄPUOLINEN ASETTELU: Yläpuolisessa asettelussa materiaalin lisääminen riippuu paljon langan koosta 

ja hitsaustehosta.  Jos lanka on hyvin pientä, tulokset ovat kuten sivuasettelusta on kerrottu yllä.  

Pientä lankaa varten, joka on hitsattu suurella hitsausenergialla (langan koon suhteen) hitsausplasma 

antaa energiaa langan kautta.  Tämä tekniikka sulattaa perusmetallia ja liittää sulaneen langan 

perustasoon. Kuitenkin, jos lanka on pak sumpaa tai teho on asetettu tuottamaan vain pientä 

pistekokoa, langan lisääminen perusmateriaaliin epäonnistuu tyypillisesti.  Sen sijaan lanka puristuu ja 

tapahtuu jonkin verran perusmateriaalin sulamista, joka on riittämätön lisäämään lankaa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitsauselektrodin asettamista täytelangan päälle 90 asteen kulmassa perusmateriaalin pinnasta 

tyypillisesti ei ole suositeltava menetelmä materiaalin lisäämisessä.  Jos lanka on paksu verrattuna 

tehon asetukseen, lanka puristuu johtuen pintajännityksestä eikä sitä lisätä perusmateriaaliin. 
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Yläpuolinen elektrodin asettelu voi toimia jos langan läpimitta on pieni verrattuna tehoasetukseen. 

Tässä tapauksessa on tarpeeksi plasmapainetta pakottamaan sulaneen langan perusmateriaaliin. 
 

Elektrodin asettaminen suoraan täytelangan  

päälle voi sulattaa langan perusmateriaaliin  

jos teho on riittävä, tai lanka on hyvin pieni.  

Toisaalta, se voi vain sulattaa lankaa  

aiheuttamalla sen puristumisen kuten tässä  

on näytetty. 

 

Lopullinen näkymä voi tapahtua kun elektrodia on asetettu paksun langan päälle hitsattavaksi 

perusmateriaaliin suurella hitsausteho-asetuksella.  Tässä tapauksessa plasma voi työntää  

lankametallin alas perusmetallin pintaan mutta sieltä voi puuttua tunkeutuma perusmateriaaliin. 
 

KÄYTÄNNÖSSÄ: kokeile täytelangan lisäämistä käyttämällä yläpuolista asetusmenetelmää.  Muodosta 

pieni materiaaliröykkiö. 
 

Peukalosääntönä on aina parasta käyttää sivuelektrodiasettelua. Tämä pitää paikkansa erityisesti 

suuremmilla täytelankapaksuuksilla. Jos on välttämätöntä yläpuoliselle asetukselle hitsattaessa, sitä 

parannetaan käyttämällä hyvin hienoja laserlankoja varmistamaan täyden langan sulamisen. Oikean 

langanpaksuuden valinta sovellustasi varten on hyvin tärkeätä.  Esimerkiksi, mikrokoon sovelluksissa 

on tärkeätä valita pienin saatavilla oleva täytelanka. Jos valitaan lanka, joka on perusmetallin kokoa, 

on hyvä tilaisuus, että vaadittu tehoasetus langan sulattamiseksi sulattaa myös perusmetallia.  

Toisaalta, jos lanka on pieni suhteessa perusmetalliin, lanka voidaan sulattaa lisäämällä materiaaleja 

perusmetalliin ilman vauriota tai kieroutumaa perusmetalliin. Suurempia ominaisuuksia varten, 

valitse lankakoko, joka sallii sinun suorittavan tehtäväsi tehokkaasti. Esimerkiksi suuren aukon 

täyttöä ei pitäisi tehdä ultrahienolla langalla, mutta sen sijaan langalla, jonka läpimitta on suunnilleen 

sama kuin aukolla.  Tässä tapauksessa korjaus voidaan toteuttaa lähes yhdellä hitsauksella. 

Verrattuna, ultra-hienoon lankaan, korjaus tarvitsisi monia hitsauksia. 
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Pulssikaarihitsaus: Metallin Siirtäminen / Työntäminen 

Pulssikaarihitsauksen aikana on vaikuttamassa kaksi kilpailevaa voimaa. Ensimmäinen on sulaneen 

metallin pintajännitys.  Pintajännitys on voima metalliatomien välillä, joka vetää metallihitsisulaa 

litteäksi metallin nestemäisen vaiheen aikana.  Toinen on plasman elektronit, jotka työntävät sulaa 

metallia elektrodin kärjen osoittamaan suuntaan. Plasma yrittää työntää sulaa metallia, kun taas 

pintajännitys yrittää pitää sitä paikallaan. 
 

Tämä tarkoittaa: 

1.  Jotkin metallit, joilla on pienempi pintajännitys (esim. hopea), ovat helpompia “ohjata” 
  kuin metallit, joilla on suuri pintajännitys (esim. ruostumaton).   

2.  Pintajännitys itsessään voi olla käytössä metallien ohjaamiseksi. Sijoittamalla elektrodi  
korkean ja matalan pisteen väliin, sulaminen kokeilee ja “litistää” kahta – varastaa materiaalia 
korkeasta ja siirtämällä sitä kohti matalaa. 

Metallin puhallus suoritetaan sijoittamalla elektrodi 90 asteen kulmaan työkappaleen pinnasta  
elektrodin kärki metalliröykkiön reunalla tai hieman sisään päin reunasta. Hitsaus ottaa sitten 
materiaalia röykkiöstä ja levittää sen ympäröivään materiaaliin. Tämä prosessi pitäisi toistaa 
kunnes materiaalin oikea levitys on saavutettu. 
 

Sijoittamalla elektrodi korkean ja matalan pisteen 

väliin,  sulaminen kokeilee ja “litistää” kahta – 

ottamalla materiaalia korkeasta kohdasta ja 

siirtämällä sitä kohti matalaa kohtaa. 

 

 

 

Hitsauselektrodin sijoittaminen kyhmyn reunalle 

tasoittaa kyhmyn koska pintajännitys levittää 

metallia yli sulaneen perusmateriaalin. 

 

 

 

 

KÄYTÄNNÖSSÄ: Käytä elektrodiasi useiden erilaisten materiaalien kanssa puhaltaaksesi metallia 

edelleen, tai käyttääksesi pintajännitystä tasoittamaan metalliröykkiön. 

Huomaa, että eri metallit reagoivat toisin siirtämisessä ja pintajännityksen tasoituksessa. Esimerkiksi, 
hopealla on suhteellisen pieni pintajännitys ollessaan nestemäisenä. Tämä tarkoittaa, että 
plasmapuhallus-menetelmä voi olla onnistuneempi kuin se olisi ruostumattomalla teräksellä (paljon 
suuremmalla pintajännityksellä). Toisaalta, johtuen ruostumattoman teräksen suuresta 
pintajännityksestä, pintajännityksen tasoitusmenetelmä jatkuu nopeasti. 
 

Metallin siirtäminen on erityisen hyödyllistä jos  
yksi liitettävistä osista on lämmönherkkä. Tässä 

esimerkissä vaakasuora osa on lämmönherkempi  

tai on ohuempi kuin pystysuora osa. Materiaali 
siirretään pystysuorasta osasta vaakasuoraan 

osaan estäen osan vaurion. 
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Tässä esimerkissä pystysuora osa on 
lämmönherkempi tai on ohuempi kuin 

vaakasuora osa.  Materiaali puhalletaan 
vaakasuorasta osasta pystysuoraan 

osaan estäen osan vaurion. 
 

Pulssikaarihitsaus: Hitsausmurtuma 
 

Jotkin materiaalit ovat alttiita murtumaan johtuen niiden metalliominaisuuksista. Esimerkiksi, 

korkeahiilinen teräs, palladium (Pd) ja jotkin hopeaseokset.  Miksi murtuminen tapahtuu?  Joillakin 

metalleilla on uusi kiderakenne, joka on luotu hitsaustapahtuman aikana esim. palladium ja hiilliteräs.  

Kuitenkin, toista murtumista on usein nimitetty “kuumahalkeiluksi”, joka voi tapahtua kun jäähdytys 

ja seurauksena oleva lämpökutistuminen saavat aikaan voimakkaita jännityksiä työkappaleessa. 

Kuumahalkeilu on hyvin muotoriippuvaista ja se voidaan välttää hitsausliitoksen huolellisella 

harkinnalla ennen hitsaamista. 

 

Ajatuksia kuumahalkeilun voittamiseksi: 

1.  Pidä sauman välykset mahdollisimman pieninä. 
2.  Pidä hitsausaika/Kestoaika “Pitkänä” auttamaan vähentämään kuumuutta jyrkemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärä liitoksen valmistelu tai muotoilu voi johtaa epätasaiseen hitsisulan jäähtymiseen.  Jos sula 

jäähtyy luoden kuuman keskuslohkon, kuuma lohko vetäytyy erilleen jäähtyvän metallin jännitysten 

seurauksena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnollinen hitsausliitos auttaa hitsisulan jäähtymistä yhtenäisesti.  Tämä sallii tasaiset jännitykset 

hitsisulassa ja estää hitsausmurtumat. 
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Palladiumin ja hiilliteräkseen murtuma on erikoistapaus ja sitä on vaikeata voittaa laser- tai 

pulssikaarihitsauksella. Jos tehdään vain yksi hitsauspiste, murtumaa ei tyypillisesti tapahdu ellei 

hitsausliitosta rasiteta vasaroinnilla jne. Tämä tarkoittaa, että hitsaaminen huokoisuuden yli  

palladiumkappaleessa voidaan toteuttaa Orionilla (tai laserilla) auttamaan puhdistamaan rengasta 

viimeistelyn aikana. Kuitenkin, enemmän kuin yhden peittohitsauksen hitsaaminen johtaa väistämättä 

murtumaan (laser- tai pulssikaari-hitsauslaite).   
 

Palladium-murtumaa voidaan ajatella yhdistelmänä kuumahalkeilua ja uuden hitsisulan kiderakenteen 

ongelmaa. Hitsauksen jälkeen sulanut palladium kiteytyy, tyypillisesti muodostaen laajan ja heikon 

metalliraerakenteen. Kun hitsaukset ylittävät edellisen hitsauksen uuden kiderakenteen, uusi sula on 

heikko verrattuna alkuperäiseen metalliin. Tuloksena on särö, joka alkaa uuden hitsauksen reunasta,  

jossa se ylittää vanhan hitsausliitoksen. Murtuma kulkee sitten hitsisulan keskikohtaa pitkin limittyvien 

liitosten suunnassa. Tämä johtuu hitsisulan jäähtymisen tuloksena syntyneistä jännityksistä kuten yllä 

on kuvattu kuumahalkeilun yhteydessä. Kuitenkin, tällä kerralla, sen sijaan että muotoilu aiheuttaa 

murtuman, repeämä alkaa vanhassa kiderakenteessa ja etenee jäähdytyksen aikana, paljon kuten 

revittäessä paperin palaa. Tuloksena – palladiumia on vaikeata hitsata onnistuneesti ilman murtumaa.  

Tyypillisesti, palladiumilla, huokoisuuden yksittäisiä pisteitä voidaan hitsata ja kiinnittää mutta limittyvät 

hitsaukset murtuvat. 
 

Pulssikaarihitsaus: liitoksen valmistelu 
 

Orion 200i2 voidaan säätää hitsaus tunkeutumaan / porautumaan jopa noin 0,66 mm syvyyteen 

(riippuen materiaalista). Kuitenkin, syvempi tunkeutuma tarkoittaa tavallisesti myös suurta piste- 

kokoa noin 1,5-2 mm. Kun halutaan syvää tunkeutumaa mutta hitsauspisteen koon tarvitsee jäädä 

pieneksi tai työkappaleen paksuus on hyvin suuri, hitsausliitoksen lisävalmistelu voi olla tarpeen. 

 

 

Y-liitos on yksinkertaisin liitos valmistella. Käytä 

tarkoituksenmukaisen läpimitan omaavaa 

täytelankaa muodostamaan materiaalia liitoksessa.  

Hitsaa ilman täytemateriaalia ensimmäinen 

hitsauspalko hitsaus tunkeutuman lisäämiseksi 

liitokseen.  Sitten lisää täytelanka muodostamaan 

materiaalia Y:n huippuun kunnes materiaalia on 

yläpinnan tasalla.   

 

 

 

Muut liitosvalmistelut kuten X, V jne. ovat mahdollisia ja hitsaamistapa  

on samanlainen. 
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Pulssikaarihitsaus: Kieroutuma 
 

Joissakin erikoissovelluksissa, työkappaleen tarkka sijoittaminen suhteessa malliin on hyvin  
tärkeätä. Kuitenkin, sulamisen aikana hitsisula laajenee ja kutistuu epäsymmetrisesti, tarkoittaen, 
että laajeneminen sulamisen aikana on pienempi kuin kutistuminen jäähtymisen aikana. 
Tämä epäsymmetrinen laajeneminen voi käyristää työkappaletta. 
 

Kieroutumaa voidaan käyttää hyödyksi jos se on tehty oikein. Usein käyttäjä voi vain havaita 
luonnollisen käyristymän työkappaleessa ja asettaa hitsaukset käyristämään osaa takaisin  
oikeaan suoruuteen. Vaikka kieroutumaa ei haluta, tämän ongelman välttämiseksi on keinoja. 
 

Tämän tekemiseksi, aloita pienemmillä tehoasetuksilla. Tämä minimoi alun kieroutumaa kun 
vakaannutat työkappaleen. Vaihda puolia aina hitsaustapahtuman aikana – useita hitsauksia 
rivissä yhdellä sivulla voi suurentaa kieroutumaa, kun taas vuorottelevat hitsaukset vetävät 
osaa takaisin ja eteenpäin eliminoiden enimmän kieroutuman. Kun pienemmät tasaannuttavat 
hitsaukset on asetettu voit suurentaa tehoa ja tehdä suurempia hitsauksia - vuorotellen puolia 
kuten tehtiin pienemmän tehon hitsauksia. 
 

Pulssikaarihitsaus: Hitsauksen puhdistaminen 
 

Moniin sovelluksiin hitsausliitos vaatii hyvin pienen valmistelun. Pidä hitsausalue puhtaana ja  
vapaana roskista. Muista, että käsivoiteet jne. aiheuttavat mustumista hitsauspisteen ympärillä. 
Tätä mustumista voidaan helposti pyyhkiä pois puhtaalla rievulla tai ottaa pois lasiharjalla 
(sellainen on mukana Orion-järjestelmässäsi), hiekkapuhaltimella tai höyrypuhdistimella. 
 

Hitsaustapahtuman aikana pieniä metallimääriä on höyrystyneenä hitsausliitoksesta ja laskeutunut 
muualle työkappaleeseen. Tyypillisesti, tämä ohut metallikalvo näyttää mustalta ja se voidaan 
puhdistaa helposti lasiharjalla, ultraäänipuhdistimella jne.   
 
Jos hitsaukset itse näyttävät mustilta tai haalistuneilta, se voi olla merkki hapettumisesta ja se  
voi olla seurausta liian pienestä tai liian suuresta argonkaasuvirrasta. Jos osa on liian kuuma, 
jotkin metallit reagoivat helposti hapen kanssa muodostaakseen oksidikerroksia. Jos kaasuvirtaus 
on riittämätön, hitsauspiste voi olla huonosti suojattu ja happi voi olla läsnä hitsauksen aikana.  
Toisaalta, jos suojakaasuvirtaus on liian suuri, kaasua voi poistua hitsausvarren suuttimesta 
pyörrevirtauksena. Kun kaasuvirtaus on pyörteinen se “kaappaa” happea ja muita ilmakehän 
kaasuja ja ottaa niitä mukaan argon-suojakaasuun. Tämä johtaa myös hitsisulan happialtistukseen. 
  
SUOJAKAASUN PEUKALOSÄÄNNÖT 
1.  5 - 10 PSI on hyvä suojakaasun arvo 
2.  Mitä lyhyempi elektrodi on, sitä vähemmän kaasuvirtausta on tarpeen 

3.  Kaasuvirtausta voi olla tarpeen lisätä jos elektrodia on pidennetty.  

 
Haalistumiset, jotka näyttävät titaanilta ovat  merkki huonosta suojakaasusuojasta. Tästä syystä  
voi olla hyödyllistä harjoitella titaanilla varmistamaan, että kaasuvirtaus on oikea.  Säädä kaasu 
varmistaksesi haalistumisen puuttumisen pienessä titaani-hitsauspisteessä. Tämä antaa sinulle 
luottamusta kunnollisesta argon-suojasta muille materiaaleille. 
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KAPPALE 5:  METALLIT 
 

Yleisten metallien hitsattavuus 
 

Pulssikaarihitsauksen yksi hyvin tärkeä näkökulma on työskentelytietämys materiaalien ominaisuuk-
sista. Tämä tietämys auttaa sinua ymmärtämään miksi eri metallit reagoivat eri tavoin hitsaus-
tapahtuman aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty joidenkin yleisten metallien ominaisuuksia. 
Nämä metallit on järjestetty sulamislämpötilan mukaan mukavuussyistä.  Kullakin alla listatuista 
ominaisuuksista on vaikutus metallien hitsattavuuteen. 
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Sulamispiste 420 660 962 1064 1083 1200 1300 1450 1500 1660 1772 2468 3410 

Kiehumispiste 607 2467 2212 3080 2567 3100 2800 3000 3000 3287 3827 4742 5660 

Ominaislämpö  388 900 237 129 385 244 10 500 500 523 129 268 133 

Ominaissähkövastus  6 2,7 1,6 2,2 10,6 10,8 475 70 60 54 10,6 16 5,4 

Ominaispaino 7,1 2,7 10,5 19,3 9 11 8,3 7,9 7,8 4,5 21,5 8,6 19,3 

Lämpölaajeneminen  31 23,5 19,1 14,1 17 11 10 18 12 8,9 9 7,2 4,5 

Lämmönjohtavuus 116 237 429 318 401 71 100 16,3 50 22 71,6 54 173 

 

*Jotkin arvot voivat olla likimääräisiä 
 

Sulamispiste: Lämpötila, jossa metalli alkaa sulaa.  Hitsisulan sulanut metalli on tässä  

lämpötilassa hitsaustapahtuman aikana. 

 

Kiehumispiste: Jos tarpeeksi tehoa lisätään hitsausliitokseen (ja lämmön poistaa hitaasti  

ympäröivä kiinteä metalli) hitsisula voi alkaa kiehua.  Nestemetalli muuttuu kaasumaiseksi 

metalliksi. 

 
Ominaislämpö: Vaadittava teho metallin lämpötilan nostamiseksi (per massayksikkö). Ajattele 

tätä lukua miten paljon metalli sulaa annetulla hitsausteholla (sulamispiste on myös tärkeä).  

Suurempi ominaislämpö tarkoittaa, että enemmän tehoa vaaditaan metallin sulattamiseen. 
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Ominaissähkövastus: Tämä numero edustaa vastusta elektronien virtaukselle metallissa. 
Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä vastus- tai „sivu”-hitsauksessa tai “sivu” hitsauksessa. 

Mitä suurempi vastus on metallilla sitä helpommin se on vastushitsattava (esim.  

ruostumaton teräs), mitä pienempi tämä numero on sitä vaikeampaa sitä on hitsata  

(esim. hopea), erityisesti “Sivulta”-tavalla. 
 

Ominaispaino: miten paljon metallia (atomeja / massa) on annetussa tilavuudessa.  Tämä 

ominaisuus vaikuttaa myös miten suuri on hitsauspiste annetulle metallille. Kaikkien muiden 

asioiden ollessa yhtä suuria, pienemmän ominaispainon omaavalla metallilla on suurempi 

hitsauspiste kuin suuremman ominaispainon omaavalla metallilla samalla hitsausteholla. 

 

Lämpölaajeneminen: Kun metallia lämmitetään, se laajenee ja pitenee hieman. Joissakin 

tilanteissa, erityisesti vastushitsaamisessa, metalli voi laajeta nopeasti ja valua pois 

hitsausliitoksesta.   

 

Lämmönjohtavuus: Tämä on mitta miten nopeasti metalli johtaa lämpöä. Metallit, jotka ovat  

hyviä lämmönjohtimia (esim. kupari) poistavat kuumuutta hitsauskohdasta nopeasti hitsaus-

tapahtuman aikana. Tämä tapahtuma vähentää hitsauspisteen kokoa. Metallit, jotka ovat  

huonoja lämmönjohtimia (esim. titaani) ovat hitaita johtamaan lämpöä hitsauskohdasta ja 

hitsausteholla on suurempi vaikutus hitsin kokoon jne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä hitsattavuuden mitta tulee metallin ominaisuuksista kuten sulamispisteestä, lämmönjohta-

vuudesta, ominaispainosta jne., ja se on tarkoitettu suhteelliseksi viitteeksi eri metallien välillä.  

Voidaan ajatella miten paljon annettu hitsaustehon määrä omaa pistekokoa ja tunkeutumaa  

metallissa. Huomaa, että joillakin metalleilla voi olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä 

taulukossa, joka voi tehdä hitsaamisen vaikeammaksi kuin esitetty (esim. palladium). 
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Titaani ja Niobi 

Jotkin metallit voivat reagoida helposti hapen kanssa ja jopa muiden kaasujen kanssa kuten typpi.  

Titaani (Ti) reagoi sekä hapen että typen kanssa korkeassa lämpötilassa. (Ti) palaa muodostaakseen 

(TiO2) ilmassa 1200°C asteessa. (Ti) palaa myös  puhtaassa (N2)-kaasussa 800°C asteessa muodos-

taakseen (TiN). Titaaninitridi (TiN) on luontaisesti hauras, josta voi aiheutua heikko hitsausliitos. 

Hyvin lievä reaktio (enimmäkseen suojattu) voi juuri käsittää lievää haalistumista. Kuitenkin, 

voimakas reaktio aiheuttaa kaasun imeytymisen ja saa aikaan tummanharmaan ja huokoisen 

tuloksen. Jos reaktio on liian voimakas hitsauskohdasta tulee hyvin heikko ja huokoinen.  
 

Niobi (Nb) reagoi sekä hapen (O2) että typen (N2) kanssa.  Niobi hapettuu (reagoi hapen kanssa)  

200°C asteessa. Reaktio (N2):n kanssa alkaa 400°C asteessa.  Kuten voit nähdä, niobi on jopa 

reagoivampi kuin titaani. Tämä tarkoittaa, että suurempaa huomiota täytyy kiinnittää hitsattaessa 

(Nb):lla varmistamaan kunnon kaasusuojaus ja puhtaat hitsaukset. Ohuilla osilla tämä on erityisen 

vaikeata koska lämpö johtuu helposti vastapäiseen hitsauspuoleen (levyn alapuoleen esimerkiksi).  

Tämä lämpö alapuolella (Nb) aiheuttaa (O2) ja (N2) –kaasujen imeytymistä ja tuloksena hauraita 

hitsauksia.   
 

Sekä (Ti):n että (Nb):n hapettumistaso voidaan todeta silmämääräisesti.  Voimakas  

hapettuminen aiheuttaa harmaan huokoisen pinnan, kuitenkin, hapettuminen (tai typen  

imeytyminen) pienemmässä määrin aiheuttaa metallipinnan värjäytymisen.  Tätä periaatetta  

voidaan käyttää tosiasiallisesti (Ti)-  ja (Nb)-osien “maalaamiseen” eri värisillä oksideilla. 

 

 

Titaani ja Niobi -metallit hapettuvat helposti korkeassa lämpötilassa ja jännitteellä. Kaaviot  

esittävät (Ti) ja (Nb) -“maalaamisen” sähköllä (näyttää jännitteen, jossa väri ilmestyy). 

Kuitenkin, samanlaiset värit ilmestyvät johtuen lämmöstä jos hitsataan ilman riittävää  

suojakaasua. Näitä värejä hitsaamisen aikana kannattaa välttää. (Kuva on Reactive Metalsin  

käyttöön luovuttama) 
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Miten välttää oksidin ja nitridin muodostuminen (nämä toimivat myös muilla metalleilla): Monissa 

tilanteissa tämä ei ole ongelma koska argon (Ar) tulee hitsausvarresta suojaten täysin hitsisulan.  

Kuitenkin, joissakin tilanteissa tästä ei ole kysymys. Esimerkiksi, ohutta materiaalia hitsattaessa, 

materiaalin takasivu on suojaton hapelta ja altistunut metalli reagoi hapen kanssa. 
 

Käyttämällä seuraavaa voidaan auttaa vähentämään oksidin muodostumista työkappaleen takasivulla: 

1.  Argon-virtaus työkappaleen molemmilla sivuilla hitsaustapahtuman aikana. Tämä on paras 

 menetelmä mutta käyttää voidaan runsasta kaasua vaatien lisäasennuksen. 
2.  Juotejuoksute:  Paksu kerros  juotejuoksutetta voi auttaa vähentämään oksidin muodostumista.  

Laita juoksutetta työkappaleen takasivulle.  Juoksutteen pitäisi olla mahdollisimman tahmeata 

ja paksua. Jotkin juoksutteet voivat toimia paremmin kuin toiset. 
 

Kaiken yllä sanotun jälkeen pitäisi todeta, että titaani on hyvin yksinkertaista hitsata. Kunnon 

kaasusuojauksella, hitsaus näyttää kirkkaalta ja puhtaalta. Titaani - titaaniin -hitsaukset ovat 

yksinkertaisia toteuttaa ja ovat vahvoja.  Titaani hitsattuna muihin metalleihin voi antaa vaihtelevia 

tuloksia. Esimerkiksi (Ti) kultaan (Au) antaa puhtaan ulkonäön mutta hauraan hitsauksen. Kupari 

titaaniin (Ti) antaa samanlaisia tuloksia. Hopea titaaniin (Ti) on suhteellisen vahva. Hitsattaessa  

titaania (Ti) muihin materiaaleihin muista testata hitsauslujuutta jätepaloilla ennen lopullisen 

työkappaleen hitsaamista. 
 

Yksi tärkeä näkökohta hitsattaessa (Nb) on sen korkea kiehumislämpötila (4742°C astetta) suhteessa 

volframin sulamislämpötilaan (3410°C astetta). Mitä tämä tarkoittaa: jos volframi-elektrodi saastuu 

(Nb)-metallilla (Nb)-metalli voi ylikuumentua ja alkaa kiehua suoraan elektrodissa. Tämä (Nb):n 

kiehuminen  vuorostaan sulattaa volframi-elektrodia aiheuttamalla sille to terävän muodon  

katoamisen. 
 

Kelta- / Valkokulta (Au) 

Keltakulta on suhteellisen yksinkertainen materiaali hitsata. Tyypillisesti, se tuottaa vahvan ja 

symmetrisen hitsauspisteen ja tuloksena hitsaukset ovat sileitä ja vaativat pientä puhdistusta. 

Tämä on tosi jopa pienikaraattisemmilla kultalaaduilla; kuitenkin, huomaa, että hitsaustulokset  

paranevat suuremmalla kultapitoisuudella. Tyypillisesti, kultaan lisättynä erilaisia metalleja 

käytetään muuttamaan sen käyttöominaisuuksia ja väriä. Mitä enemmän metallia lisätään  

(ei kultaa) sitä pienempi on karaattiarvo. Pienikaraattisemmilla kultalaaduilla, jotka sisältävät  

kuparia ja hopeaa jne. voidaan tuottaa mustaa pinnoitetta hitsipinnan ympärille. Tätä voidaan 

helposti puhdistaa höyryllä, pyyhkiä puhtaalla rievulla, tai ottaa pois lasiharjalla. Huomaa myös,  

että toisinaan hitsaustapahtuman aikana pieni määrä hitsattua metallia höyrystyy. Eri metallit 

höyrystyvät eri tavoin hitsisulasta. Höyrystynyt metalli voi saostua hitsauskohdan ympärille hyvin 

ohuena kerroksena, joka voi näyttää mustalta. Tämän tyyppinen saostuma voidaan poistaa  

tyypillisesti höyrypuhdistuksella, pyyhkimällä puhtaalla rievulla tai lasiharjalla.  
 

Huomaa myös, että jotkin kultaseokset voivat sisältää pieniä määriä sinkkiä (0,5-1,0 %). Tätä 

sinkkilisäystä käytetään hapenpoistoaineena valun aikana, ja se voi parantaa sulaneen metallin  
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juoksevuutta.  Kuten kerrottu yllä, sinkki voi aiheuttaa huokoisuutta ja edistää mustaa kalvoa,  

joka täytyy poistaa lasiharjalla tai puhtaalla rievulla. 
 

Keltakullan fysikaalisia ominaisuuksia ja koostumus (yksi mahdollinen): 

58-75 % kultaa, 12-27 % hopeaa, 9-15 % kuparia ja hieman sinkkiä 
 

Valkokulta: Valkokulta on myös suhteellisen yksinkertainen metalli työstettäväksi. Valkokultaa  

on kahta päätyyppiä – palladium-valkokulta ja nikkeli-valkokulta. 
 

Palladium – valkokullan koostumus (yksi mahdollinen): 

58,5 % kultaa, 10 % palladiumia, 28,5 % hopeaa, 2,5 % (kuparia, nikkeliä, sinkkiä) 
 

Nikkeli–valkokullan koostumus 14k (yksi mahdollinen): 

58,5 % kulta, 25,8 % kupari, 15,3 % nikkeli, 0,4 % sinkkiä. Kullan väriä voidaan muuttaa  

seuraavalla seostamisella (näytä koostumuksen ja värin seostaulukko) 
 

Huomaa valkokullan sinkkipitoisuus. Suuri sinkkipitoisuus voi johtaa hitsausvikoihin kuten 

huokoisuuteen jne. koska sinkki kiehuu ulos hitsausliitoksesta. Katso edellistä keskustelua on  

ylittävästä huokoisuudesta. Lyhyesti, hitsaaminen uudelleen yli huokoisen hitsauskohdan auttaa 

poistamaan huokoisuuden. Uusi, terävä elektrodi auttaa tässä kohdassa. Toisinaan lisäämällä  

puhdasta laserlankaa auttaa myös huokoisuuden poistossa. 
 

Yleisesti, kulta hitsautuu helposti.  Tässä on joitakin vihjeitä kultaa työstettäessä: 

1. Tyypillisesti terävää elektrodia suositaan hitsattaessa kultaa. 
2. Kulta voi helposti ottaa vastaan pieniä tai suuria hitsauspisteitä 

3. Tyypillistä on usein, että kulta näyttää mustalta hitsauskohdan ympärillä.  Tämä musta kerros 

poistetaan helposti höyrypuhdistuksella, puhtaalla rievulla tai pienellä lasiharjalla. 

4. Kultaa voidaan helposti lisätä lähes mihin tahansa metalliin. 

5. Hyvin kiinnostavat hitsausyhdistelmät ovat mahdollisia. 
 

Platina (Pt) 

Platinan (Pt) sulamislämpötila on sama kuin ruostumattomalla teräksellä, mutta ominaispaino  

on 3 kertaa suurempi. Lisäksi, (Pt):n ominaislämpö on pienempi kertoimella 4 kuin ruostumattomalla 

teräksellä. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan vähemmän tehoa nostamaan (Pt):n lämpötilaa sen 

sulamislämpötilaan. Lopputulos on, että (Pt) on hieman vaikeammin hitsattava kuin ruostumaton  

teräs mutta hyvin samanlainen yleisessä käyttäytymisessä. 
 

Yksi tärkeätä näkökohta hitsattaessa (Pt) on sen korkea kiehumislämpötila (3827°C astetta)  

suhteessa volframin sulamislämpötilaan (3410°C astetta). Mitä tämä tarkoittaa: jos volframi 

-elektrodi on saastunut  (Pt)-metallilla (Pt)-metalli voi ylikuumentua ja alkaa kiehua aivan  

elektrodissa. Tämä (Pt) :n kiehuminen vuorostaan sulattaa volframi-elektrodia aiheuttamalla 

sille terävän muodon katoamisen. 
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Palladium (Pd) 

Palladium (Pd) on valkoinen kiiltävä metalli, joka on tyypillisesti hinnaltaan paljon halvempaa kuin 

platina. Palladium on myös paljon kevyempää, ominaispaino ollessa ½ platinasta. Näyttäisi, että  

(Pd) on täydellinen metalli. Valitettavasti, (Pd) on yleisesti vaikeata työstää ja on hieman vaikea 

hitsattava korutavara-asetuksella. Tämä johtuu pääasiassa palladiumin murtumisesta hitsauksen 

aikana. 
 

Palladiumia voidaan hitsata Orionin hitsauslaitteella, kuitenkin, murtumista voi tapahtua. 

Palladiumin murtuminen on erityisen vaikea ilmiö voitettavaksi laserilla tai pulssikaarihitsauksella. 

Jos tehdään vain yksi hitsauspiste, murtumaa tyypillisesti ei tapahdu ellei hitsausliitosta rasiteta 

vasaroinnilla jne. Tämä tarkoittaa, että (Pd)-kappaleen hitsaaminen yli huokoisuuden voidaan  

toteuttaa Orionilla, auttamaan puhdistamaan metallia viimeistelyn aikana. Kuitenkin, hitsaaminen 

enemmän kuin yhdellä limityshitsauksella johtaa väistämättä murtumaan (laser- tai pulssikaari-

hitsauslaite). Palladiumin murtumista voidaan ajatella yhdistelmänä kuumahalkeilun ja uuden  

hitsaussulan kiderakenteen ongelmina. Hitsauksen jälkeen, sulanut (Pd) kiteytyy uudelleen, 

tyypillisesti muodostaen laajan ja heikon metallirakenteen. Kun hitsaukset limittyvät, uusi 

kiderakenteen viimeisessä hitsisulassa on heikko verrattuna alkuperäiseen metalliin. Tuloksena - 

murtuma alkaa uuden hitsauksen reunasta, jossa se limittyy vanhan hitsausliitoksen kanssa kun 

uusi hitsaus jäähtyy ja rasitetaan. Murtuma kulkee sitten hitsisulan keskikohtaa pitkin limittyvien 

liitosten suunnassa. Tämä murtuma, on jännityksestä johtuen muodostunut hitsaussulan  

jäähtymisen aikana, kuten yllä on kuvattu kuumahalkeilun yhteydessä. Kuitenkin, tällä kerralla 

sen sijaan muotoilu aiheuttaa murtuminen, repeämä alkaa vanhassa kiderakenteessa ja etenee 

jäähdytyksen aikana, paljon kuten revittäessä paperin palaa.  Tuloksena – (Pd) on vaikeata  

hitsata onnistuneesti ilman murtumaa.  Tyypillisesti, huokoisuuden yksittäisiä pisteitä voidaan  

hitsata ja kiinnittää mutta limittyvät hitsaukset murtuvat. 
 

On olemassa hitsausratkaisu, joka voi pysäyttää tämän murtumisen. Kultatäytelangan lisäys 

hitsausliitokseen tuottaa uuden seoksen ja vahvemman kiderakenteen. Kulta voi haalistaa 

hitsausliitosta. Kuitenkin, hitsattaessa liitoksen yli useita kertoja kulta sekoittuu (Pd) :hen. Toinen 

mahdollinen ratkaisu on käyttää suurta kultapitoisuutta valkokulta (Pd)–sekoitteista laserlankaa.   
 

Hopea (Ag) 

Hopea on kiinnostava metalli monin ominaisuuksin, joita täytyy ottaa huomioon hitsauksen aikana.  

Ensiksi, hopea on erittäin heijastava yli laajan kaistan valon aallonpituuksia. Tämä metallin  

ominaisuus tekee hopean hitsaamisesta vaikeata laserille, mutta ei aiheuta ongelmia pulssikaari-

hitsauslaitteelle. Toiseksi, hopea on hyvin vaihteleva metalli nestemäisenä ja sillä on matala 

pintajännitys verrattuna muihin metalleihin. Johtuen näistä ominaisuuksista, miten hitsaus- 

energiaa käytetään  hopeaan on tärkeätä. Hopeaa hitsattaessa on tärkeätä ymmärtää hitsaus- 

tehon keskittäminen suhteessa hitsattavan hopean kokoon.  Hyvin pienissä hitsauksissa, terävä 

elektrodi ei aiheuta ongelmaa.  Tämä tarkoittaa, että Orionin kaarihitsaustavalla, hopea tyypilli- 

sesti käyttäytyy hyvin jopa tiivistetyllä, keskitetyllä energiasäteellä (eli hyvin terävä elektrodin  

kärkipiste).  Kuitenkin, koska haluttu pistekoko suurenee (suuremmat kaariaalto-muoto 
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hitsaukset ja lähes kaikki pulssikaariaaltomuotohitsaukset) hitsauspulssi työntää nestehopean 

helposti sivuun. Tämä johtaa suuriin materiaalipisaroihin, jotka on siirretty pois hitsauspaikasta 

aiheuttaen näkyvän reiän. Tämän ongelman välttämiseksi, vain hajautat hitsaustehon kohdistamista 

valmistamalla katkaistun elektrodin, jossa on litteä kärki. Litteän koko riippuu hitsauksen koosta.  

Suhteellisen pieniä hitsauksia varten pieni litteä on kaikki, mikä vaaditaan. Hyvin suuritehoisille 

hitsauksille elektrodi voi olla täysin litteä (1 mm:n läpimitta). 
 

Hopean vastushitsaaminen ”sivu”-aaltomuodolla on hyvin vaikeata johtuen hopean suuresta 

sähkönjohtavuudesta. Sterling-hopealla on suuri sähkönjohtavuus kuten kuparilla. Kuitenkin, 

Argentium-hopealla on noin 30 % vähemmän johtavuutta. Tämä tarkoittaa, että enemmän  

lämpöä voidaan tuottaa pistehitsauksen aikana johtuen lisämateriaalivastuksesta. Käytä  

Argentium-hopeaa jos sovelluksesi vaatii pistehitsausta vastakkaisena pulssikaarihitsaukselle. 

Vaikkapa pulssikaarihitsauksessa voi olla toivottavaa käyttää Argentium-hopeaa johtuen sen 

ylivoimaisesta tummennusvastuksesta. Ohuita Argentium-hopeaosia voidaan hitsata suoraan 

käyttämällä kuparielektrodeja. Paksummat hopeaosat voivat vaatia hitsausuloketta tai “kyhmyä” 

hitsausvirran keskittämiseen. Tästä hitsausstrategiasta on kerrottu yksityiskohtaisesti Kappaleessa  

4 – sivuun-hitsaaminen. 
 

Alumiini (Al) 

Alumiini käyttäytyy hyvin paljon kuten hopea pulssikaarihitsauksessa. Alumiinilla on hyvin matala 

sulamislämpötila (660 astetta C) ja se on hyvin vaihteleva nestemäisenä. Tämä tarkoittaa, että  

samat periaatteet, jotka sopivat hopean hitsaamiseen myös sopivat alumiinille. Alumiinilla on myös  

yksi lisäongelma, joka voi tehdä sen vaikeaksi toimia joissakin tilanteissa. Tämä metalli on hyvin  

herkkä kuumahalkeilulle. Joskus hitsausparametrit tai muotoilu voivat olla sellaisia, että murtuma ’ 

voi ilmestyä hitsaukseen. Suorita aina koehitsaukset lujuuden varmistamiseksi. Yleisesti, alumiinin 

pulssikaarihitsaus tuottaa heikomman hitsauksen kuin muilla metalleilla. 
 

Ruostumaton teräs 

Ruostumattomat teräkset ovat suhteellisen yksinkertaisia hitsata. Hitsisula näyttää sileältä ja 

 liittyy helposti ja syntynyt hitsausliitos on vahva. Johtuen ruostumattoman teräksen pienestä 

lämmönjohtavuudesta, työkappaletta on helppo pitää kädessä hitsattaessa ilman, että  

hitsauslämpö välittömästi tekee työkappaleen liian kuumaksi pitää. Käytä vain ruostumattoman 

teräksen täytelankaa hitsattaessa. Jos käytetään varsinaista vähähiilistä terästä, hitsausliitos 

ruostuu lopulta ajan myötä. 
 

Austeniittisen ruostumattoman teräksen, (304 esimerkiksi) hitsaantuu helposti. Kuitenkin, 

kuumahalkeilu on mahdollista tällä materiaalilla. Murtuman välttämisen avuksi on hyödyllistä 

hitsata käyttämällä seosta, joka tuottaa pienen määrän ferriittistä kiderakennetta hitsausliitokseen. 

Ferriittisen kiderakenteen lisäys auttaa ehkäisemään murtumaa. Esimerkiksi, hitsattaessa 304 -

ruostumatonta, 308-ruostumattoman täytelanka voi olla käytössä. Kaikki tilanteet eivät vaadi 

murtumanehkäisytekniikkaa. Pienemmät osat, kuten nämä tyypillisesti Orionilla hitsatut, eivät  

vaadi näitä toimenpiteitä. (201, 202, 205, 216, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312,  

314, 316, 317, 321, 329, 330, 332, 347, 348, 384, 385 ruostumattomat teräkset). 
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Martensiittisilla ruostumattomilla teräksillä (410 esimerkiksi) on suuri hiilipitoisuus. Tämä suuri 

hiilipitoisuus lisää murtumariskiä. Murtumariskin vähentämiseksi voi olla hyödyllistä suurentaa 

työkappaleen lämpötilaa 200–300°C asteeseen. Usein ohuempia materiaaleja kuin 3mm voidaan  

hitsata onnistuneesti ilman lämpökäsittelyä, jonka puhdasta argonia käytetään hitsaustapahtuman 

aikana.(403, 410, 414, 416, 418, 420, 422, 431, 440, 501, 502, 503, 504 ruostumattomat teräkset). 
 

Vähähiiliset teräkset (Pehmeä teräs) 

Vähähiiliset teräkset hitsautuvat tyypillisesti helposti ilman suuria varoituksia. Ole tietoinen, että 

vähähiilinen teräs ruostuu ja toimitetaan usein sinkittynä. Sinkkipinnoitteen vaikutuksesta metalliin 

ilmestyy enemmän valkoisuutta tai kiiltoa kuin tyypilliseen teräkseen. Kuten edellä kerrottu, 

sinkkipinnan hitsaaminen aiheuttaa monia ongelmia pohdittavaksi. Sinkki höyrystyy nopeasti 

hitsauskohdasta aiheuttaen mustan kerroksen leviämisen ympäröivään metalliin (mukaan lukien 

hitsausvarteen). Sinkin höyrystyminen voi myös aiheuttaa outoa hitsin käyttäytymistä jne. 
 

Parhaiden tulosten saamiseksi valitse vähähiilinen teräs ilman sinkkipinnoitetta.Varmista, että  

terästä on puhdas muista saasteista kuten ruosteesta tai öljystä. Muista, että jos Orionia  

käytetään tuottamaan hitsejä hyvin paksuihin kappaleisiin hitsausliitos voi tarvita valmistelua  

kuten on kerrottu edellä. 
 

Runsashiiliset teräkset (jousiteräs/työkaluteräs) 
Runsashiiliteräs hitsautuu helposti mutta voi olla hauras hitsaamisen jälkeen.  Hitsausvirheen 

välttämiseksi osan täytyy olla lämpökäsitelty hitsaamisen jälkeen.   
 

Kobolttikromiseokset 

Kobolttikromi on hyvin herkkä happisaastutukselle. Jos argonsuojaus on riittämätön tai happea  

on sekoittunut argoniin,  tämä seos murtuu. Kun happihaurastuminen on tapahtunut, hitsausalue 

täytyy poistaa (hiomalla jne.) estäen tulevan murtuman saman alueen yli. 
 

Kupari 

Kupari on eräs vaikeampia seoksia hitsata johtuen sen suuresta lämmönvaraamiskyvystä ja  

hyvästä lämmönjohtavuudesta. Nämä tekijät tekevät sen jopa vaikeammaksi hitsata kuin  

hopean. Kupari myös vaatii enemmän tehoa kuin hopea hitsauksen tekemiseksi (noin 30 %  

enemmän). Ohut kupari, kuitenkin, hitsaantuu hyvin helposti ja pienempi teho tyypillisesti  

riittää tuottamaan hyvin vahvoja hitsauksia. Paksumpaa kuparia varten samanlaista tekniikkaa  

kuten hopealla, täytyy käyttää. 
 

Messinki 

Messinki on materiaali, joka sisältää suuren määrän sinkkiä - 30-37 % sinkkiä koostumuksestaan.  

Loppumateriaali on kupari. 
 

Kuten kerrottu edellä, sinkki on kova metalli pulssikaarihitsaukseen tai vastushitsaukseen johtuen 

sen alhaisesta sulamis- ja kiehumislämpötilasta (420°C astetta, 907°C astetta). 
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Sulamisen aikana alhaisessa lämpötilassa sinkki höyrystyy/kiehuu ulos messinkiseoksesta. 

Pienillä tehoilla tämä vain kerrostuu ympäröivään materiaaliin mustana sinkkikalvona, joka  

voidaan helposti poistaa lasiharjalla. 
 

Suuremmilla pulssikaarihitsaustehoilla musta kerros voi kattaa suurempia alueita ja huokoisuutta 

voi kehittyä hitsauskohtaan kun sinkkiä kiehuu hitsistä. 
 

Erilaisten metallien liittäminen 

Erilaisten metallien hitsaaminen yhteen tuottaa uuden seoksen hitsauskohtaan. Uudella seoksella 

on erilaisia ominaisuuksia (vaikka monessa tapauksessa samanlaisia ominaisuuksia) perusmetalleihin.  

Jotkin metallit yhdistyvät hyvin, muodostaen  vahvan ja hyödyllisen uuden seoksen. Muut 

metalliyhdistelmät ovat heikkoja ja hauraita. 
 

Hyödyllisiä vihjeitä erilaisten metallien yhdistämiseen 

 

1.  Tarkista uuden seoksen lujuus romumateriaalilla varmistaaksesi, että liitos  

  osoittautuu odotetuksi. 

 

2.  Voit tarvita hitsaamista liitoskohdan yli useita kertoja saadaksesi täydellisen hitsisulaseoksen  

  ja yhtenäisen uuden seoksen. Useimmissa tapauksissa tämä ei ole tarpeen vahvaa liitosta  

  varten ja ensimmäinen hitsi on riittävä. 

 

3.  Jotkin materiaaliyhdistelmät voivat hyötyä kolmannesta metallista liitoksessa, joka muodostaa 

  paremman/vahvemman seoksen kahden alkuperäisen metallin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki titaanin hitsaamisesta kultaan ja hopea. Kulta  

titaaniin -hitsaus näyttää puhtaalta mutta on hauras.  Hopea 

titaaniin -hitsaus myös näyttää hyvältä ja on vahva.  Hopea 

kultaan -hitsaus näyttää hyvältä ja on vahva. 
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KAPPALE 6:  HUOLTO 
 

Elektrodien vaihto ja teroitus 
 

Elektrodien kuluessa, niistä tulee tylsiä ja tuloksena on huono laatu sekä vähemmän  
puoleensavetäviä hitsauksia.  Niiden teroittaminen tai vaihtaminen määräajoin on 

tärkeätä hitsauskoostumuksen säilyttämiseksi.  
 

Orionin elektrodit tehdään lantanoidusta volframista. Pienet määrät lantinumia elektrodeissa 

auttaa kärkiä pysymään terävänä ja auttaa parantamaan hitsaussuoritusta. Elektrodit ovat  
myös kaksipäisiä, tarkoittaen, että kumpaakin päätä voidaan käyttää hitsaamiseen. 1 mm:n  
elektrodit vaativat mukana olevaa kiristysholkkia, jossa on pieni reikä keskellä. Tämä kiristysholkki 
on toimitettaessa esiasennettuna hitsausvarressa. 1 mm:n elektrodeja ei voida käyttää muulla 

nollavälyksen kiristysholkilla ja samoin 0,5 mm:n elektrodeja ei voida käyttää kiristysholkissa, joka 
on suunniteltu 1 mm:n elektrodeille. Elektrodien asentaminen ja kiristäminen väärään kiristysholkkiin 
voi vaurioittaa hitsausvartta. 
 

Vaihdettaessa elektrodeja, ole varovainen kun kosketat mitä tahansa hitsausvarren sisäistä osaa. 
Runsaassa käytössä, sisäiset osat ja erityisesti elektrodi KUUMENEVAT. Anna niiden jäähtyä ennen 
elektrodien vaihtoa. Lisävarotoimena, suositellaan Orionin sammuttamista. 
Elektrodin vaihtamiseksi, poista ensin hitsausvarren runko vetämällä sitä. Sitten löysää kiristysholkin 
hattua kääntämällä sitä vastapäivään. Tartu elektrodiin ja työnnä se kiristysholkkiin irralleen, ja sitten 
vedä se ulos ja pois. 
 

Vaihdettaessa elektrodikokoja, kiristysholkki täytyy myös vaihtaa. Tämän tekemiseksi, poista 
kiristysholkin hattu jatkamalla sen kiertämistä vastapäivään. Kiristysholkin pitäisi olla irrallaan ja  
jäädä hitsausvarren karaan. Jos se ei ole irrallaan, napauta se kevyesti ulos ruuvinvääntimellä tai 
muulla pienellä työkalulla. Vaihda kiristysholkki haluttuun kiristysholkkiin. Vaihda kiristysholkin 
hattu, mutta älä kiristä vielä. Työnnä uusi elektrodi kiristysholkkiin ja lukitse se paikalleen  
kiristämällä käsin kiristysholkin hattua myötäpäivään. Lopuksi, vaihda hitsausvarren runko 
työntämällä sitä tiukasti takaisin paikalleen. Katso alla hitsausvarren räjäytyskuvaa. 
 

Hitsausvarren kara       Kiristysholkki    Kiristysholkin hattu           Elektrodi                     Hitsausvarren runko 

 

 

 

 

 

Elektrodeja teroittaessasi, varmistu, että poistat ne ensin hitsausvarresta. Pyöritä mukana olevaa  
timanttikiekkoa työkalulla kärjen uudelleen muotoilemiseksi. Varmistu, että noudatat kaikkia 
pyöritystyökalun valmistajan turvallisuusohjeita. Hiottaessa kärkiä, muotoile kärkeen 15°:n kulma  
kuten näytetty alla. Terävä kärki hitsaa paremmin, samoin kuin terävä kynä kirjoittaa paremmin. 
Kuitenkin, hiottaessa hyvin pientä litteää pintaa elektrodin kärkeen, se parantaa hitsausten  
lukumäärää kärjen teroituksen välillä. 
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Puhdistusohjeet 
 

Työkappaleet: 
Mukana olevalla lasikuitusiveltimellä voidaan puhdistaa hitsausjätteet ja haalistuminen 
hitsauskohdista. Harjakset ovat leveällä ja vedetty sisään kääntämällä harjaa.  
 
Yleiset puhdistusohjeet:  
Varmistu, että Orionin puhdistus suoritetaan vasta sitten kun se on sammutettu ja verkkojohto 
irrotettu. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistustyövälineitä Orionin missään kohdassa. Älä  
puhalla paineilmaa Orionin mihinkään kohtaan koska tämä voi vaurioittaa sisäisiä osia. Älä  
koskaan käytä mitään kemikaaleja paitsi mietoja puhdistusaineita Orionin mihinkään osaan.  
Puhdista aina Orionin osat epäsuorasti ensin kostuttamalla tai suihkuttamalla pehmeää kangasta 

ja sitten käyttäen vain kangasta puhdistamiseen. 
 
Hitsausvarsi ja lisäosat: 
Jos haalistumista ilmestyy hitsausvarren tai lisäosan päähän, se voidaan pyyhkiä pois  

käyttämällä kostutettua kangasta.  
 
Kaapelit ja johdot: 
Irrota kaapelit ja johdot Orionista ja pyyhi ne puhtaaksi käyttämällä kostutettua kangasta. 

 
Orionin kotelo ja LCD-näyttö: 
Pyyhi kevyesti kostutetulla kankaalla varoen päästämästä yhtään kosteutta tuuletusreikiin. 
 

KAPPALE 7:  HISAUSLAITEOHJELMISTON PÄIVITYS 
 

Orion-käyttäjät pystyvät vastaanottamaan ohjelmiston ja hitsauslaitteen asetuspäivitykset 
sähköpostitse tai ohjelmistopäivityksen imurointioptiolla verkkosivultamme (tulossa lähiaikoina). 
Koska Orionin insinöörit kehittävät uusia ohjelmistoja tehokkaammilla asetuksilla ja/tai 
ominaisuuksilla, he tekevät niitä kaikkien käyttäjien saataville.  

 
Lisätietoa on verkkosivulla 
http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-resources/ 
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KAPPALE 8:  TEKNISET TIEDOT 
Hitsauslaite on testattu sähköstaattisen purkauksen kestämiseksi jopa 2 kV   

CE -yhteensopivuudella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPPALE 9:  FAQ / VIANHAKU / SANASTO 
 

Säännöllisesti tehdyt kysymykset 
 

VOINKO KÄYTTÄÄ MITÄÄN LISÄOSAA SIVU-KÄYTTÖTAVASSA? 

EI. Pulssikaari-hitsausvartta ei pitäisi koskaan käyttää Orionin ollessa sivu-hitsaustavassa. 

Kuitenkin, muuta lisäosaa voidaan käyttää. Lisäosat, jotka on myyty „sivu”-hitsauksen lisäosina 

on suunniteltu siirtämään enemmän tehoa hitsiin. Nämä lisäosat auttavat Orionia toimimaan sivu-

hitsauslaitteen lisäksi myös pysyvänä sulavastushitsauslaitteena. 
 

VOIDAANKO „SIVU”-MERKINNÄLLÄ VARUSTETTUA LISÄOSAA KÄYTTÄÄ PULSSIKAARI-

HITSAUSVARTENA? 

Kyllä*.  Pulssikaari-hitsausvarsi vaatii sähköisen kosketuksen työkappaleeseen. Sivu-hitsauksen  

lisäosia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.     
 

*Huomaa, että side-hitsauksen lisäosat siirtävät myös enemmän tehoa kaareen käytettäessä 

pulssikaari-tapaa. Tämä tarkoittaa, että sinun pitäisi käyttää matalaenergia-asetuksia kuin sinun 

tarvitessasi pulssikaari-lisäosia. 
 

HALUAN SAADA SUURIMMAN MAHDOLLISEN TEHON ULOS ORIONISTA. MITÄ VOIN TEHDÄ? 

Orion on suunniteltu toimittamaan valtavan energiamäärän side-tavassa. Voit käyttää jopa 10  

AWG:n kaapelointia toimittamaan enemmän energiaa työpisteeseen. HUOM: Käyttämällä  

suurempaa kaapelointia (esim. 8 AWG tai suurempia) hitsauslaite voi vaurioitua ja takuu  

voidaan peruuttaa.  
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VOINKO TEHDÄ OMIA HITSAUS-LISÄOSIA? 

Kyllä, Orion-hitsauslaite on hyvin monikäyttöinen. Olet tervetullut tekemään omia pulssikaari-  

ja sivu / sulahitsauksen lisäosia. HUOM: 10 AWG on paksuin kaapeli, jota pitäisi käyttää Orion 

hitsauslaitteen kanssa. 10 AWG:n kaapelin ei pitäisi olla lyhyempi kuin 3.5 feet (1 m). 
 

VOINKO TEHDÄ PYSYVIÄ HITSAUKSIA SIDE-TAVASSA? 

Kyllä, Orion on suunniteltu Sunstone Engineeringin teollista pistehitsaamis- (vastushitsaamis-) 

tekniikkaa varten. Lisäämällä tehoa, ja käyttämällä side- hitsauksen lisäosia, Orion on täysiverinen 

vastushitsauslaite, usein nimitetty sulahitsauslaitteeksi. Toisaalta, käyttämällä pientä tehoa, tai  

pientä kaapelointia, Orion toimii tilapäisenä side-hitsauslaitteena. Tämä tilapäinen side-ominaisuus 

antaa sijoittaa hitsauskappaleen ennen pysyvää hitsausta pulssikaari-tavassa. 
 

MITÄ MATERIAALEJA VOIT HITSATA ORIONILLA? 

Orion voi hitsata suuren joukon materiaaleja. Jotkin esimerkit käsittävät kultaa, hopeaa, platinaa, 

terästä, ruostumatonta terästä, titaania  ja käytännöllisesti katsoen kaikkia muilta arvometalleja. 

Lisäksi, kobolttiseoksia, alumiinia, tinaa, messinkiä ja JOPA kuparia voidaan hitsata Orionilla. Jopa 

ihanteellisella hitsauslaitteella, jotkin materiaalit ja seokset ovat vaikeita hitsata. Edelleen, joitakin 

materiaaleja kuten sinkkiä ei pitäisi hitsata koska ne voivat tuottaa savuja, joka saa hitsausteknikon 

sairaaksi. Juotteen pulssikaari-hitsaamista ei myöskään neuvota johtuen sen matalasta 

sulamislämpötilasta. Juote höyrystyy helposti ja saa työkappaleesi näyttämään mustalta tai  

palaneelta. 
 

VOINKO SUURENTAA TAI LISÄTÄ MATERIAALEJA HITSAUSKOHTAAN? 

Kyllä, Orion on hyvin monikäyttöinen. Pulssikaari-tavassa, täytelankaa voidaan käyttää lisäämään 

metallia hitsauskohtaan. Side-tavassa, täytelanka tai levytäyte voidaan pysyvästi kiinnittää 

paikkaan. Lankakoja läpimitaltaan jopa 1 mm asti ja yli voidaan lisätä. Kuitenkin, käyttäjän pitäisi 

valita lankaläpimitat, jotka vastaavat hitsin ominaisuutta. Käyttäjien pitäisi myös valita lanka, joka  

on samanlaista materiaalia, kuin työkappale. Esimerkiksi: hitsattaessa kultasormusta, 0,25 mm:n 

kultatäytelanka on erinomainen valinta. Täytettäessä suurta rakoa teräksisessä työkappaleessa, 

1 mm teräslanka voi olla sopivampi. Orionissa on tehoa ja muunnettavuutta hitsata näitä molempia 

ja muitakin sovelluksia helposti. 

  

VOIKO ORION HITSATA HOPEAA? 

Kyllä, Orion on suunniteltu erityisesti pitäen mielessä vaikeammin hitsattavia materiaaleja. Hopea  

vaatii huomattavasti tehoa jatkuvana ajanjaksona. Orionissa on tarpeeksi tehoa ja suorituskykyä 

toimiakseen nopeasti hopeasovelluksellasi. 
 

VOINKO HITSATA ERILAISIA (TOISENLAISIA) METALLEJA YHTEEN? 

Kyllä, monessa tapauksessa erilaisia metalleja voidaan hitsata helposti yhteen Orionilla. Pulssikaari-

hitsauksessa hitsauspisteen kohtaan tulee kahden alkuperäisen metallin uutta seosta (tämä uusi  

seos omaksuu uusia ominaisuuksia, jotka voivat olla parempia tai huonompia kuin alkuperäiset 

materiaalit). Erilaisia metalleja voidaan myös liittää Side- / Sula-tavalla. Uudelleen, hitsauslujuus  

ja ominaisuudet riippuvat seoksen ominaisuuksista. 
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MITEN MÄÄRITÄN PARHAAT TEHOASETUKSET SOVELLUKSELLENI? 

Kaaritavassa, metallit hitsaantuvat lämmönjohtavuuden ja sulamispisteen mukaisesti.  

Esimerkiksi, metalli, jolla on matalampi lämmönjohtavuus (esim. ruostumattomalla teräksellä,  

titaanilla, kobolttiseoksilla) hitsaantuvat helposti koska hitsauslämpö pysyy keskitetysti pisteessä. 

Siksi, vähemmän tehoa vaaditaan yhden näistä metallin hitsaamiseen kuin muiden saman  

paksuisten metallien, joilla on suurempi lämmönjohtavuus. 
 

Metallit, joilla on suurempi lämmönjohtavuus (esim. kuparilla, hopealla, kullalla) vaativat  

enemmän tehoa saman pisteen aikaansaamiseen koska paljon kuumuutta johtuu pois nopeasti.  
 

Metallin sulamislämpötila on myös hyvin tärkeä määritettäessä tarvittavaa tehoasetusta  

hitsaukselle. Tiedettäessä likimääräinen, tai suhteellinen, työmetallisi sulamislämpötila, on sinun 

mahdollista arvioida tehon suuruus joka vaaditaan pisteen aikaansaamiseen. Korkea sulamis- 

lämpötila siirtää vaaditun suuren energiamäärän. Matala sulamislämpötila siirtää pienemmän  

vaaditun energiamäärän hitsauksen tekemiseen. 
 

Sivu-tavassa, teho on tärkeä mutta on kaksi muuta tärkeää tekijää, jotka tarvitsee muistaa. 

Nämä tekijät ovat sähkönjohtavuus ja kosketuspaine. Side-tavassa Orion on täysiverinen 

vastushitsauslaite. Tämä tarkoittaa, että Orion käyttää metallin sähköistä vastusta hitsaus- 

lämmön tuottamiseen. Metallit, jotka johtavat sähköä hyvin (esim. kupari) ovat vaikeampia  

hitsata side-aaltomuodossa ja vaativat erityisiä side-lisäosia kunnollisen hitsauksen saamiseksi. 

Toinen tärkeä tekijä side-aaltomuodossa on hitsauskosketuksen paine. Hitsauskosketuksen  

painetta voidaan ohjata tietämällä miten paljon voimaa käytät kahteen kappaleeseen, jotka on 

hitsattava yhteen. Mitä kovemmin työnnät kappaleita yhteen pienemmäksi teet sähköisen 

kosketusvastuksen niiden välillä ja sitä vähemmän tuotetaan lämpöä. Sitä vastoin, pieni paine 

aiheuttaa suuren kosketusvastuksen ja suuren kuumuuden. Kaikilla hitsauksilla, metallin koko ja 

paksuus esittävät merkittävää roolia energia-asetuksissa, jotka valitset. Orion suosittelee, että 

käyttäjät aloittavat pienellä teholla, ja lisäävät sitä kunnes tarkoituksenmukainen tehoasetus  

löydetään. 
 

SAASTUTANKO PERUSMATERIAALEJANI VOLFRAMI-ELEKTRODILLA? 

Volframisaastuminen on mahdollista kun käyttäjä pakottaa hitsauselektrodin hitsausmateriaaliin. 

Kuitenkin, kunnon harjoittelulla käyttämällä pulssikaari-hitsausvartta saastuminen on hyvin 

epätodennäköistä. 
 

TARVITSEEKO MINUN KÄYTTÄÄ ARGONIA HITSAAMISEEN? 

Argon on tarpeen tuotettaessa puhdasta ja toistettavaa pulssikaari-hitsiä. Ilman suojaavaa  

argonia, happi voi yhtyä hitsausmetalliin tuottaen hauraita ja huokoisia hitsejä. Side-tavassa, 

kuitenkin, suojaava argon ei ole tarpeen. Muita suojaavia kaasuja voidaan käyttää myös, kuten 

puhdasta typpeä. Kuitenkin Orion suosittelee erittäin puhdasta argonia. Tätä voidaan ostaa  

paikallisesta hitsaustarvikeliikkeestä. 
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MITEN HALLITSEN HITSAUSPISTEEN KOKOA JA HITSIN SYVYYTTÄ? 

Yksinkertainen vastaus: teho säätää pistekokoasi kun taas hitsausaikasi ohjaa tunkeutumaa. 

Itse asiassa nämä molemmat tekijät (teho ja aika) vaikuttavat molemmat hitsaamisominaisuuksiin 

(pistekokoon ja hitsaussyvyyteen). Kuitenkin, yllä oleva peukalosääntö sallii hitsausparametriesi  

hyvän ja vaistonvaraisen hallinnan. On myös tärkeätä pitää volframi-elektrodisi terävänä  

säilyttääksesi hitsauspisteen koon ja hitsaussyvyyden ominaisuuksien tarkan hallinnan. 
 

KUINKA PALJON KUUMUUTTA LISÄTÄÄN TYÖKAPPALEESEENI? 

Orion pystyy erittäin hienoihin hitsauksiin. Pienissä tehoasetuksissa, pieniä tehoja lisätään ja se 

aiheuttaa käytännöllisesti katsoen olemattoman kuumuuden lisäämisen työkappaleeseen. Pienten 

hitsausten aikaan sisältyvällä pienellä teholla on mahdollista pitää työkappaletta kädessä. 

Sovelluksiin, jotka vaativat suurempaa tehoa, Orion pystyy lisäämään jopa 200 Joulea (Ws)  

tehoa hitsaukseen. Kunnes käyttäjä on perehtynyt Orionin hitsausominaisuuksiin, suositamme  

osien pitämistä kiinni pulssikaari-lisäosien kanssa (esim. hauenleuka) eikä sormillasi. 
 

MIKÄ ON PIENIN JA SUURIN SAAVUTETTAVA PISTEKOKO? 

Vastaus tähän kysymykseen riippuu suuresti hitsattavasta materiaalista. Kuitenkin, pistekoot alas 

arvoon 0,75 mm ja ylös jopa 3,5 mm ovat tyypillisiä ja yksinkertaisia toteuttaa. 
 

MITEN SYVÄLLE VOI PULSSIKAARI-HITSAUKSENI TUNKEUTUA? 

Riippuu hitsattavasta materiaalista, kuitenkin, pistesyvyys alas arvoon 1 mm voidaan saavuttaa. 
 

MITEN KAUAN ELEKTRODIT KESTÄVÄT? 

Normaalissa käytössä elektrodit kestävät noin 8000 hitsausta. Varmistaaksesi, että saat pisimmän 

käyttöiän elektrodeistasi käytä argon-kaasua pulssikaari-hitsaamiseen ja säilytä teroitettua 

elektrodikärkeä hitsaustapahtuman aikana. 
 

TARVITAANKO ERITYISIÄ LIITOKSEN VALMISTELUJA PULSSIKAARI-HITSAAMISEEN? 

Pulssikaari-liitoksen valmistelu muistuttaa paljon yleistä “volframi suojakaasu”–TIG hitsaamista. 

Jotkin erilaiset hitsaustyyppien valmistelut käsittävät yksinkertaisen “I”-sauman (mutta liitos),  

X, Y ja V -liitoksia (nimetty ulkonäön mukaisesti). “I”-sauma ei vaadi täytemateriaalia, kun taas  

X, Y ja V vaativat täyte- materiaaleja ja voivat vaatia perättäisiä materiaalikerroksia lisättäväksi 

liitokseen. Liitoksia varten, jossa Orion voi tunkeutua noin ½ - ¾  läpi materiaalin,  “I”-sauma voi 

olla tarkoituksenmukainen. Hitsauskohta pitäisi puhdistaa juotteesta koska tämä vähentää hitsin  

laatua. 
 

TARVITAANKO ERITYISIÄ LIITOKSEN VALMISTELUJA SIDE/SULA -HITSAAMISEEN? 

Juuri kuten pulssikaari-hitsaamisessa, kaikki juote pitäisi olla poistettu jos halutaan vahvaa  

metalli metalliin side/sula -hitsiä. Silloitus voi olla käytössä juotteen hitsaamiseksi paikalleen  

tai tilapäisesti silloittaa työkappale juotekerrokseen. 
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VOINKO KÄYTTÄÄ SIDE-AALTOMUOTOA ASETTAAKSENI JUOTOSRAKEITA TAI –KAPPALEITA ENNEN 

JUOTOSLAMPUN KÄYTTÖÄ? 
Kyllä, tämä on hyvin yksinkertainen prosessi. Valikoima hitsausvarsia on saatavilla. 
 

VIANHAKU 

Ongelma Ratkaisu(t) 

Hitsauslaitteeni ei 

käynnisty. 
•Tarkista, että virtajohto on yhdistetty Orionin takapaneeliin ja myös tehon ulostuloon. 

•Älä käytä jatkojohtoa Orionilla. 

•Tarkista katkaisin tätä erityistä virtaliitinrasiaa varten. 

•Tarkista ja vaihda palaneet sulakkeet Orionin sulaketelineessä. 

Elektrodini tarttuu 

jatkuvasti ennen kuin vielä 

hitsaan. 

•Puhdista työkappale hitsauskohteessa. 

•Puhdista tai teroita elektrodia. 

•Suurenna tehoa hieman lisäämällä enemmän tehoa kaareen. 

Voin panna hitsauksen 

alkuun, mutta se keskeytyy 

eikä tee mitään. 

•Pidä hitsausvartta paikallaan siten, että elektrodi on jatkuvassa kosketuksessa 

työkappaleeseen. Jos kosketus menetetään, vaikkapa hetkeksi, hitsaus keskeytyy. 

•Tarkista, että +napaan yhdistetty lisäosa tekee jatkuvan kosketuksen 

työkappaleeseen. 

•Puhdista työkappaleen pinta hitsauskohteessa. Öljy, hiilisaostumat, ja muut  jäämät 

voivat aiheuttaa johtavuuden menetyksen. 

•Tarkista, että elektrodi on terävä eikä sen kärjessä ole muodonmuutosta.  Vaihda tai 

teroita elektrodia tarvittaessa. 

Elektrodini tarttuu 

jatkuvasti kun hitsaan. 
•Tarkista, että tämänhetkinen aaltomuoto ei ole side- tapa. 

•Pidä hitsausvartta siten, että elektrodissa on vähemmän painetta. Hyvin pienet 

tehoasetukset vaativat erittäin pientä painetta elektrodissa. 

•Suurenna tehoa hieman lisäämällä tehoa kaareen. 

Olen Autolaukaisutilassa 

(kosketustunnistus) mutta 

mitään ei koskaan tapahdu 

kun kosketan elektrodilla 

työkappalettani. 

•Tarkista, että työkappale osuu, tai kosketaa, lisäosaa, joka on lujasti yhdistetty + 

kaarinapaan. 

•Tarkista, että toimintanäppäin on vihreä. 

•Tarkista, että hitsausvarren liitin on täysin työnnetty hitsausvarren vastaanottimeeen 

etupaneelissa. Erota ja yhdistä se noudattaen asennusohjeiden antamaa neuvoa. 

•Työkappale ei ole johtava eikä sitä voida kaarihitsata Orionilla. 

Hitsaukseni näyttävät 

likaisilta tai mustuneilta. 
•Vaihda suojakaasun virtausarvoa. 5 -10 PSI suositellaan. 

•Vähennä näkyvän elektrodin pituutta tuodaksesi työkappaleen lähemmäksi 

hitsausvarren suutinta. 

•Tarkista, ettei ole kaasuvuotoja kaasun vastaanottimessa Orionin takapaneelissa eikä 

myöskään hitsausvarren liittimessä etupaneelissa. Huom: kaasu ei voi vuotaa 

hitsausvarren liittimestä paitsi hitsaamisen aikana. 

Orion näyttää vielä, että 

minulla on kaasu 

yhdistettynä vaikka olen 

sulkenut säiliön. 

•Vaikka säiliön venttiili on suljettu, kaasuputkessa voi vielä olla jäännöspainetta. 

Paineen poistamisen jälkeen, Orion näyttää kaasun kytkentätilan oikein. 
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Sanasto 
 

Kapasitiivinen purkaus (CD): Tehokas vastushitsaamisen tekniikka, joka varaa energiaa 

kondensaattoreihin vapauttaakseen tasaisen energiamäärän jokaisessa hitsauksessa. Orion 

käyttää tätä tekniikkaa tuottaakseen puhtaita ja sileitä hitsauksia. 

Mukautettu asetus: Saatavilla olevat “aukot” asetuksia varten, jotka käyttäjä voi mukauttaa  
ja sitten tallettaa. 

Tehtaan esiasetus: Viittaa asetuksiin, jotka on ohjelmoitu Orioniin. 

Käsilisäosa: Orion toimitetaan joukolla käsilisäosia, jotka voivat toimia positiivisena tai  

negatiivisena elektrodina riippuen olosuhteista. 

Joule: Katso Wattisekunti. 

Litraa per minuutti (lpm): Käytetään viittaamaan suojakaasun (argon) kaasunvirtausarvoon. 

Millisekunti (ms): Sekunnin tuhannesosa (.001). Käytetään viittaamaan hitsausaikaan tai  

hitsauspulssin pituuteen. 

Plasma: Plasma on ionisoitu, korkealämpötilainen kaasu, jossa tietty elektronimäärä on  
vapaana mieluummin kuin sidottuna atomiin tai molekyyliin. Positiivisten ja negatiivisten 

varausten kyky liikkua jonkin verran itsenäisesti tekee plasmasta sähköä  johtavan. Orionin  

pulssikaari käyttää tätä korkealämpötilaista plasmaa hitsin aikaansaamiseen.  

Pulssikaari-Hitsauslaite: kaarihitsaaminen käyttää hitsaustehon syöttöä aikaansaamaan 
   sähköisen kaaren  elektrodin ja perusmateriaalin välille sulattamaan metalleja  
   hitsauspisteessä; pulssi viittaa hitsauskaaren aikaansaamaan vuorottelevaan luonteeseen. 
Vastushitsaaminen: Prosessi, joka käyttää metallin sähköisiä vastusominaisuuksia 

hitsausmenetelmänä. 

Suojakaasu: Argon, tai muu suojakaasu, käytetään hitsattaessa korvaamaan varsinaista 

ilmakehää hitsauskohdasta. Tämä  vähentää radikaalisti metallien hapettumista ja  

mustennusta lisäten hitsauksen laatu. 

Hitsausvarsi: Orionissa, hitsausvarsi on pää-käsikappale käytettynä kaarihitsaamiseen. 

Se sulkee elektrodin turvallisesti sisäänsä ja ohjaa suojakaasun hitsauskohteeseen. 

Side / Sulahitsaaminen: Side-hitsaaminen voi viitata puolikiinteään hitsaukseen osien  

sijoittamiseksi ennen pysyvää pulssikaarihitsausta. Sula-hitsaaminen voi myös viitata 

pysyvään vastushitsaukseen. Katso Vastushitsaaminen. 

TIG-hitsaaminen: Tunnetaan myös Volframi-Suojakaasu-Hitsaamisena, 

kaarihitsaustapahtuma, joka käyttää sulamatonta volframi-elektrodia aikaansaamaan  

hitsauksen. Hitsauskohde on suojattu ilmakehän saastutukselta suojakaasulla kuten argon. 

Laukaisu: Orion käyttää hitsauslaitteessa termiä laukaisu ilmaisemaan mitä menetelmää 
käyttäjä käyttää hitsausjakson aloittamiseen. Kun liipaisin on asetettu arvoon  

“Automaattinen” Orion tunnistaa automaattisesti kosketuksen volframi-elektrodin ja  

työkappaleen välillä. Kun kosketuksen on tehty hitsaussarja alkaa automaattisesti. 

Kun liipaisin on asetettu arvoon “Poljin” Orion ei aloita hitsaussarjaa ennen kuin poljinta 

painetaan ja volframi-elektrodin ja työkappaleen välillä on kosketus. 

Wattisekunti (Ws): Viittaus hitsausenergiaan. Wattisekunti on sama kuin Joule. 1 Ws = 1 J. 

Työkappale: Tässä käyttöohjeessa, työkappale viittaa kaikkeen hitsattavaan tai työstettävään. 
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TAKUU JA YHTEYSTIEDOT 
 

Kaikki Orion-tuotteet toimitetaan 2-vuotisella rajoitetulla korjaustakuulla. Orion Welders korjaa 

kaikki valmistusvirheet ilman maksua tänä aikana (paitsi kuljetuskustannuksia). Tämä takuu  

ei kata vauriota, jonka on aiheuttanut Orion Welders -tuotteiden väärä käyttö. Tämä takuu 

ei kata kulutusosia, kuten hitsauselektrodit tai hitsausvarren lisäosat. Orion Welders on  

omistautunut pitämään tuotteemme toiminnassa ja huippukunnossa tulevina vuosina. 

Kaikki tarvittavat korjaukset suoritetaan 2-vuotisen takuuajan jälkeen omakustannushintaan.  
 

Orion Welders tarjoaa 30-päiväisen rahat takaisin -takuun kaikkiin tuotteisiimme. Ennen tuotteen 

lähettämistä takaisin ota yhteys Orion Weldersiin RMA-numeron saamiseksi. RMA- numeron pitäisi 

näkyä selvästi pakkauksen ulkosivulla.  Rahanpalautukset asiakkaalle suoritetaan sekillä. Huomaa,  

että 3 %:n uudelleenvarastointimaksua sovelletaan kaikkiin palautuksiin. Joissakin tapauksissa, 

kauppamaksua voidaan käyttää. Laitevauriot väärän käytön tai riittämättömistä kuljetusvarotoimista 

veloitetaan lisämaksut.  
 

Orion Welders on omistautunut tarjoamaan laatutuotteita ja tukea. Soita rohkeasti mistä tahansa 

kysymyksestä ennen tai jälkeen tuotteidemme oston.  
 

 Puhelin:  1-801-658-0015 

 Maksuton:  1-877-786-9353  

 Faksi:   1-866-701-1209  

 E-posti:  sales@OrionWelders.com 

 Verkkosivu:  www.OrionWelders.com 

 Posti:   Orion Welders, a Subsidiary of  

   Sunstone Engineering R&D Corporation 

   1693 American Way, Unit 5 

   Payson, UT 84651   USA 
 
 

 Maahantuoja ja jälleenmyyjä Pohjoismaissa: 
 

    
   
  Työkalut & Korunosat 09 – 2764 2740 
  Faksi:  09 – 2764 2710 

  E-posti:  info@rasmussen.fi 
  Verkkosivu:  www.rasmussen.fi 
  VERKKOKAUPPA: verkkokauppa.rasmussen.fi   
  Posti:  K.A. Rasmussen Oy 

    Eteläranta 14 
    00130  HELSINKI 
 


