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Lasertarkkuusporauksella on tämän hetken teollisuudessa useita sovelluksia, kuten 

esimerkiksi mustesuihkukirjoittimet, dieselmoottoreiden polttoainesuuttimet, 

lääketieteen instrumentit, turbiinien lapojen jäähdytysreiät ja stensiilit. Tässä työssä 

on tutkittu laserporauksen mahdollisuuksia 99,9 % kupariin sekä EN 1.4301 

ruostumattomaan teräkseen (vastaava AISI 304). Ainepaksuuksia oli käytettävissä 

kolmea: 0,1 mm, 0,5 mm ja 1,0 mm. Vertailun vuoksi valittiin tutkimukseen mukaan 

ainepaksuudeltaan 1,0 mm EN 1.4432 haponkestävää terästä (vastaava AISI 316L). 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eritehoista 1,064 µm aallonpituuden Nd:YAG – 

laseria ja yhtä CO2 – laseria. Poratut reiät kuvattiin elektronimikroskoopilla ja 

jokaisesta reiästä mitattiin halkaisija, ympyrämäisyys ja kartiokkuus. Lisäksi reiän 

laatua arvioitaessa tarkasteltiin purseen määrää reikien ympärillä. Tutkimus osoitti, 

että eri materiaaleihin voidaan porata, laserin säteen laadusta ja aallonpituudesta 

riippuen, hyvin erikokoisia reikiä. Kartiokkuuteen havaittiin voitavan vaikuttaa 

polttopisteen paikkaa siirtämällä. 
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Laser micro- and precision-machining is currently being applied in wide range of 

industrial drilling applications such as ink-jet printers, diesel fuel injectors, medical 

devices, turbine blade cooling holes and stencils. The fundamentals of laser light 

interactions with matter, in terms of precision-drilling, were investigated with 99.9% 

Copper and EN 1.4301 Stainless Steel (AISI 304). The lasers used were different 

Nd:YAG and CO2 - lasers, with 1.064 µm and 10.6 µm wavelengths respectively. 

Both single shot and percussion drilling were used for research. The material 

thicknesses examined were, in case of both materials, 0.1mm, 0.5mm and 1.0mm in 

thickness. Thicker section of 1.0mm was studied in case of material EN 1.4432 (AISI 

316L) for comparison. For each drilled sample the diameter of the drilled hole was 

measured as well as roundness and conicalness of it by use of electron microscopy. 

The quality of hole was determined also by the amount of spatter and overall 

cleanliness of the hole and near environment. The experiments showed considerable 

difference in achievable hole diameter between materials as well as between 

wavelengths and laser beam properties. In addition, it was noticed that by choosing 

appropriate focal plane, the hole conicalness could be reduced. 
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Symboliluettelo 

 

A = tulevan säteen pinta-ala materiaalin pinnalla [m2] 

a = materiaalin absorptio [%] 

c = materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kg·K)] 

cp = materiaalin ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [J/(kg·K)] 

D = polttopisteen halkaisija [m] 

DL = raakasäteen halkaisija [m] 

d = saavutettava syvyys [m] 

df = sulattamissyvyys [m] 

dmin = polttopisteen minimihalkaisija [m] 

dv = höyrystämissyvyys [m] 

E = tulevan laserpulssin energia [J] 

F = polttoväli [m] 

fp = toistotaajuus (Hz) 

I(x) = tehotiheys syvyydellä x [W/m2] 

I0 = tulevan säteen tehotiheys [W/m2] 

K = säteen laatutekijä 

Lf = materiaalin ominaissulamislämpö [J/kg] 

Lv = materiaalin ominaishöyrystymislämpö [J/kg] 

PH = huipputeho [W] 

Q = pulssienergia [J] 

R = materiaalin heijastavuus [%] 

s = koekappaleen paksuus [m] 

T0 = ympäristön lämpötila [K] 

Tf = materiaalin sulamislämpötila [K] 

Tr = valon materiaalista läpimennyt osa [%] 

Tv = materiaalin höyrystymislämpötila [K] 

t = aika [s]  

Z = sisäänmenoreiän keskimääräinen halkaisija [m] 

z = ulostuloreiän keskimääräinen halkaisija [m] 
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ZR = Polttopisteen syvyysterävyys (Rayleigh pituus) [m] 

α = absorptiokerroin [cm-1] 

Κ = materiaalin lämmönjohtokyky [m2/s] 

κ = materiaalin lämmönjohtavuus [W/(m·K)] 

λ = aallonpituus [m] 

π = pii 

ρ = materiaalin tiheys [kg/m3] 

τH = pulssin pituus [s] 
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1 Johdanto 

 

Materiaalien tarkkuustyöstö on erittäin nopeasti kasvava konepajatekniikan ala, jolle 

löytyy teollisia sovelluksia yhä enemmän. Tämänhetkisiä tunnetuimpia metallien 

tarkkuustyöstön sovelluksia ovat mm. elektroniikkateollisuuden sovellukset, 

mustesuihkukirjoittimet, dieselmoottoreiden polttoainesuuttimet, lääketieteen 

instrumentit, turbiinien lapojen jäähdytysreiät ja stensiilit. Lisäksi tarkkuustyöstöä 

käytetään myös koruteollisuudessa, kellosepänteollisuudessa ja anturitekniikassa. 

Näiden teollisuudenalojen tuotteille on tyypillistä, että niissä vaadittavat muodot ovat 

erittäin pieniä ja näin ollen sallittu lämmöntuonti on usein vähäistä /1/. Näistä 

molempien ehtojen täyttäminen samanaikaisesti useimmiten sulkee pois 

konventionaaliset työstömenetelmät, kuten esimerkiksi kipinätyöstön ja 

syövytystekniikat /2/. 

 

Viimeisten vuosien aikana laserporaus on teollisissa sovelluksissa pitänyt osuuden 

suunnilleen vakiona muihin laserprosesseihin nähden (kuvat 1 ja 2). 

 

 
Kuva 1. Lasereiden käyttö sovelluksittain vuonna 2001. /3/ 
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 Kuva 2. Lasereiden käyttö sovelluksittain vuonna 2003. /4/ 

 

 

Viime vuosina laserala on kokonaisuudessaan kasvanut nopeasti. Vuoteen 2001 

toteutuneisiin laserlaitteiden tuotantolukuihin nähden vuoden 2004 kasvuennuste on 

yli 30 %. Laserporauksen osuus on kuitenkin pysynyt suunnilleen samana. 

Taulukoissa I ja II on esitetty vuosien 2001 – 2004 kasvulukemat ja ennusteet. /3/, /4/ 

 

Taulukko I. Vuoden 2001 laserlaitteiden tuotantomäärä ja vuosien 2002 ja 2003 

ennusteet. /3/ 
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Taulukko II. Vuoden 2002 laserlaitteiden tuotantomäärä ja vuosien 2003 ja 2004 

ennusteet. /4/ 

 
 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Diplomityö on tehty osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, 

Teknillisen korkeakoulun ja alan teollisuuden TEKES-yhteisprojektia: 

”Mikrotyöstettyjen osien valmistus”. Projektissa kehitetään osaamista ja valmiuksia 

sähkö- ja elektroniikkateollisuutta varten sekä etsitään mikrotyöstölle uusia 

sovellusalueita Suomessa. Tavoitteena on tehdä lasermikro- ja 

hienotyöstöteknologiaa tunnetuksi kotimaiselle teollisuudelle, sekä uuden 

yritystoiminnan synnyttämiseksi. Projektissa työstetään laserilla kotimaisen 

elektroniikka- ja lääketeollisuuden laitteissa ja komponenteissa käytettäviä 

materiaaleja ja projektissa tutkittaviksi työstömenetelmiksi laserille on määritetty: 

 

- Metallien ja polymeerien hitsaus 

- Metallien, polymeerien ja keraamien leikkaus 

- Metallien, polymeerien ja keraamien poraus 

- Polymeerien ja keraamien kaiverrus ja ablaatio 

- Metallien ja polymeerien merkkaus 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena oli tutkia laserporauksen tilaa, sekä laserporauksen mahdollisuuksia 

tämän päivän kotimaisessa teollisuudessa. 

 

Projektin laajan lasertyöstön kentästä rajattiin tutkimusalueeksi laserporaus. 

Laserporausprosessi voidaan jakaa itsessään neljään pienempään osaan, 

porausmenetelmien mukaisesti. Työn ulkopuolelle jätettiin trepanning-poraus ja 

helical-poraus, vain yksi- ja monipulssiporauksia tutkittiin. 

 

Materiaaliryhmien osalta rajattiin tutkimukseen mukaan metallit, joista edelleen 

valittiin 99,9 % puhdas kupari ja EN 1.4301 ruostumaton teräs. Työssä käsiteltävät 

materiaalit valittiin sen perusteella, että valittavat materiaalit ovat yleisimpiä 

materiaaleja lääketieteessä, stensiileissä sekä elektroniikkateollisuuden sovelluksissa. 

Vertailuna EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen mukaan otettiin myös yhtä 

ainepaksuutta EN 1.4432:sta. 

 

Työssä käsiteltäviksi laserlaitteiksi rajattiin LLPC:n (Lappeenranta Laser Processing 

Center) laitteisto soveltuvin osin, sekä Suomen laseralan yritysten laitteistoja. 
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KIRJALLISUUSOSA 

 

2 Lasersäteen ja perusmateriaalin vuorovaikutus 

 

Porauksen voidaan sanoa olevan, yksinkertaistetusti, materiaalin hajottamista ja 

irronneen materiaalin liikkumista /5/. Materiaalin poraaminen lasersäteellä vaatii 

suuren energiatiheyden, sillä perusmateriaali täytyy ensin sulattaa, jonka jälkeen se 

täytyy vielä höyrystää /6/. Sulamis- ja höyrystymisprosessissa kiinteä materiaali 

absorboi lasersäteen energiaa jolloin fotonien energia muuttuu perusmateriaalissa 

lämmöksi. Tällöin materiaali alkaa sulaa ja höyrystyä lämpötilan noustessa. /7/  

 

 

2.1 Lasersäteen energian absorboituminen 

 

Lasertyöstö perustuu energian siirtämiseen lasersäteestä työkappaleeseen lämmöksi. 

Siten yksi tärkeimpiä lasertyöstössä huomioon otettavia seikkoja on lasersäteen ja 

työstettävän materiaalin välinen vuorovaikutus /8/: 

 

1) Absorptio määrittelee sen, kuinka hyvin tietyn aallonpituuden valo absorboituu 

materiaaliin. Absorptioon vaikuttavat työstettävän materiaalin pinnanlaatu, 

heijastavuus ja lämpötila, sekä lasersäteen aallonpituus, polarisaatio, tulokulma ja 

tehotiheys. 

 

2) Lämmön johtuminen määrittelee kuinka lämpö johtuu materiaalissa ja siten, 

kuinka lämpö jakaantuu työstettäessä. Lämmön johtumiseen vaikuttavat työstettävän 

materiaalin lämmönjohtokyky ja lämmön diffusoituminen. 
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3) Termodynaamiset ominaisuudet määrittelevät sen, kuinka paljon energiaa 

tarvitaan, että materiaalissa saadaan aikaan faasimuutos. Termodynaamisiin 

ominaisuuksiin kuuluvat työstettävän materiaalin tiheys, ominaislämpökapasiteetti 

sekä sulamis- ja höyrystymislämpö. 

 

 

2.2 Perusmateriaalin absorptio 

 

Materiaaliin absorboituneen energian suhdetta verrattuna tulevan lasersäteen 

energiaan, sanotaan materiaalin absorptioksi. Tulevan lasersäteen energia heijastuu 

(Reflect) materiaalista tai menee materiaalin läpi (Transmit), absorboitumisen lisäksi 

(Kuva 3). /7/, /9/ 

 

 
Kuva 3. Valon absorboituminen, heijastuminen ja läpimeno materiaalissa. /7/ 

 

Merkitään heijastumista (Reflect) R:llä ja läpimenemistä (Transmit) Tr:llä. 

Materiaalin absorptio a on näin ollen /7/ : 

 

rTRa −−= 1  (1) 
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Metallit ovat useimmille valon aallonpituuksille läpinäkymätöntä ja valo ei mene 

materiaalin läpi, jolloin Tr = 0. Voidaan merkitä siis yksinkertaisesti, että materiaalin 

absorptio a on /7/, /9/ : 

 

Ra −= 1   (2) 

 

Heijastavuus R on kullekin materiaalille ominainen suure, joka riippuu heijastettavan 

valon aallonpituudesta, valon tulokulmasta, valon polarisaatiosta, materiaalin 

lämpötilasta ja pinnanlaadusta, sekä valon tehotiheydestä. /7/ 

 

 

2.2.1 Lasersäteen aallonpituuden vaikutus absorptioon 

 

Materiaalin absorptio riippuu suuresti valon aallonpituudesta, kuten kuvassa 4 on 

esitetty. Kuvasta voidaan nähdä, että pääosin materiaalit absorboivat lyhyemmän 

aallonpituuden valoa enemmän kuin lyhyen aallonpituuden valoa. /8/ 
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Kuva 4. Heijastuvuuden riippuvuus aallonpituudesta vakiolämpötilassa. /10/ 

 

 

2.2.2 Valon tulokulman ja polarisaation vaikutus absorptioon 

 

Tietyissä sovelluksissa porattavien reikien halutaan olevan muussa kulmassa, kuin 

kohtisuorassa materiaalin pintaan nähden. Tällaisissa tapauksissa tulee ottaa 

huomioon lasersäteen tulokulman ja lasersäteen polarisaation vaikutus absorptioon, 

sillä heijastavuus muuttuu säteen tulokulman ja polarisaation suhteen kuvan 5 

mukaisesti. /7/ 
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Kuva 5. Aallonpituudeltaan 1064 nm lasersäteen polarisaation ja säteen tulokulman 

vaikutus teräksen heijastavuuteen. Kuvassa 0º tarkoittaa säteen tulevan kohtisuoraan 

materiaalin pintaa vastaan. /11/ 

 

 

2.2.3 Lämpötilan vaikutus absorptioon 

 

Materiaalin lämpötilan nousun ja absorption keskinäinen suhde on esitetty kuvassa 6. 

Yleisimmin työstettävien metallien osalta on huomattavaa, että kuparin ja alumiinin 

osalta absorptio tyypillisesti nousee nopeasti, materiaalin lämpötilan kasvaessa. 

Teräksen osalta ilmiö on sen sijaan lievempi ja päinvastainen, eli absorptio alkuun 

laskee lämpötilan kasvaessa. Tämä ilmiö tulisi huomioida kun lasersäde, tai 

yksittäinen pulssi, osuu materiaalin pintaan ja lämmittää kappaletta, jolloin pinnan 

absorptio voi muuttua huomattavasti. /7/ 
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Kuva 6. Eräiden materiaalien lämpötilan vaikutus aallonpituudeltaan 1064 nm 

lasersäteen heijastavuuteen R. /11/ 

 

 

Kuitenkin tämä pätee vain tilanteessa, missä materiaali ei ole höyrystynyt. Sulamisen 

jälkeen materiaalin absorptio nousee nopeasti, saavuttaen lähes 100 %:n absorption 

materiaalin alkaessa höyrystyä (kuva 7). 
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Kuva 7. Materiaalin absorption muuttuminen perusmateriaalin lämpötilan mukaan, 

missä ambient on ympäristön lämpötila, melting on perusmateriaalin sulamispiste ja 

boiling on perusmateriaalin kiehumispiste. /12/ 

 

 

2.2.4 Perusmateriaalin pinnanlaadun vaikutus absorptioon 

 

Perusmateriaalin pinnanlaadulla on huomattava vaikutus absorptioon. 

Mikroskooppisella tasolla tarkasteltaessa nähdään, että mitä karkeampaa on 

materiaalin pinnanlaatu, sitä enemmän materiaalin pinnassa on ”huippuja” ja 

”laaksoja”, jotka kokonaisuudessaan muodostavat useita pienempiä absorptiopintoja. 

Lisäksi perusmateriaalin pinnan oksidoituminen tyypillisesti absorboi energiaa 

enemmän kuin puhdas pinta. /13/ (Taulukko III) 
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Taulukko III. Eräiden metallien absorptioita 10,6 µm aallonpituudella /14/ 

 Absorptio 
Materiaali Puhdistettu pinta Oksidoitunut pinta 

Kulta 0,010 - 
Alumiini 0,034 0,25 – 0,50 
Rauta 0,050 0,33 – 0,74 
Zirkonium 0,083 0,45 – 0,56 
Titaani 0,094 0,18 – 0,25 

 

 

2.3 Lämmön johtuminen materiaalissa 

 

Lasersäteen energian absorption vaikutus materiaaliin riippuu materiaalikohtaisesta 

lämmön diffuusiosta. Lämmön diffuusio on puolestaan riippuvainen 

materiaalivakiosta, lämmönjohtokyvystä K, mutta sen lisäksi materiaalin 

ominaislämpökapasiteetti on huomioitava. Lämpötilan kasvunopeus on kääntäen 

verrannollinen ominaislämpökapasiteettiin tilavuusyksikköä kohden, joka voidaan 

lausua muodossa cρ, missä ρ on materiaalin tiheys /8/. Kiinteiden kappaleiden 

lämmönsiirtymisessä voidaan kirjoittaa diffuusio eli lämmönjohtavuus muotoon /7/: 

 

 

ρ
κ

c
K

=  (3) 

 

missä,  c = materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kg·K)] 

 K = materiaalin lämmönjohtokyky [m2/s] 

 ρ = materiaalin tiheys [kg/m3] 

 

 

Tällä materiaalin ominaisuudella määritellään kuinka materiaali ottaa vastaan sekä 

kuinka materiaali johtaa tulevaa energiaa. /7/ 
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Saavutettavaan poraussyvyyteen vaikuttavat perusmateriaalin osalta 

lämmönjohtavuus, höyrystymislämpö sekä absorptio. Kun materiaalinpoisto tapahtuu 

pääasiassa höyrystymällä, niin määräävänä tekijänä on lähinnä höyrystymislämpö.  

/13/Taulukossa IV on esitetty muutamien metallien lämmönjohtavuuksia. 

 

Taulukko IV. Tyypillisiä metallien lämmönjohtavuuksia κ. /15/ 

Materiaali κ (W/(m·K)) 

alumiini 237 
hopea 429 
kulta 318 
kupari 400 
titaani 21,9 

alumiinipronssi 
(Cu 94,6 Al 5 Mn 0,4) 84 

messinki 
(Cu 63 Zn 37) 120 

teräs 
(C 0,25) 45 

tinapronssi 
(Cu 91 Sn 9 P 0,25) 46 

 

 

Saavutettavaa poraussyvyyttä approksimoidessa voidaan hyödyntää monimutkaisia 

matemaattisia malleja, jotka antavat tarkempia tuloksia. Mutta yleensä on 

järkevämpää käyttää yksinkertaistettuja malleja, joilla voidaan saada saavutettavan 

poraussyvyyden osalta suuruusluokaltaan oikeita tuloksia. /7/ 

 

Oletetaan, että kaikki lasersäteen energia käytetään materiaalin lämmittämiseen 

höyrystymislämpötilaansa, sekä lämpötilan pitämisessä tässä lämpötilassa. Lisäksi 

oletetaan, että kaikki energia kuluu vain materiaalin höyrystymiseen, jolloin voidaan 

approksimoida yksinkertaistaen, että laserpulssilla, jonka energia on E, saavutetaan 

maksimisyvyys D /13/ : 
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( )[ ]vv LTTcA
ED

+−
=

0ρ
  (4) 

 

 

missä, A = säteen pinta-ala materiaalin pinnalla [m2] 

 c = materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kg·K)] 

 E = tulevan laserpulssin energia [J] 

 Lv = materiaalin ominaishöyrystymislämpö [J/kg] 

 T0 = ympäristön lämpötila [K] 

 Tv = materiaalin höyrystymislämpötila [K] 

 ρ = materiaalin tiheys [kg/m3] 

 

 

Hyödynnettäessä yksinkertaista, yksi-dimensionaalista, johtumisteoriaa voidaan 

saavutettavaa syvyyttä d ajassa t arvioida kuitenkin riittävällä tarkkuudella /7/ : 

 

( ) 2
1

2 td κ=  (5) 

 

missä,  κ = materiaalin lämmönjohtavuus [W/(m·K)] 

 t = aika [s] 
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2.4 Materiaalin termodynaamiset ominaisuudet 

 

Lasersäteen energian absorboituminen johtaa työstettävän materiaalin 

faasimuutoksiin, kiinteästä sulaksi ja sulasta höyryksi. Aluksi säteen energia kuluu 

kappaleen lämmittämiseen. Kun materiaalin lämpötila saavuttaa sulamispisteen, 

tuotu energia kuluu materiaalin faasimuutokseen kiinteästä sulaksi, materiaalin 

ominaissulamislämmön [J/kg] mukaisesti. Tämän jälkeen tuotava energia lämmittää 

sulan materiaalin lämpötilaa, kunnes se saavuttaa höyrystymislämpötilansa. Tällöin 

tuotu energia kuluu materiaalin faasimuutokseen sulasta höyryksi. Kuvassa 8 on 

esitetty kuparin vastaava lämpötilakäyttäytyminen ajan funktiona. /8/ 

 

 
Kuva 8. Kuparin lämpötilakäyttäytyminen sulamis- ja höyrystymislämpötilassa. /8/ 

 

Termodynaamiset ominaisuudet ovat materiaalivakioita (Taulukko V), joita voidaan 

hyödyntää myös seosmetallien kohdalla, sillä metalliseoksen ominaisuuksia voidaan 

approksimoida seokseen käytettyjen yksittäisten metallien ominaisuuksien avulla. /8/ 
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Taulukko V. Eräiden metallien termodynaamisia ominaisuuksia. Taulukossa Tf on 

sulamispiste, Tv kiehumispiste, cp ominaislämpökapasiteetti, ρ tiheys, Lf 

ominaissulamislämpö, Lv ominaishöyrystymislämpö. /15/ 

Materiaali Tf 
ºC 

Tv 
ºC 

cp 
kJ/(kg·K) 

ρ 
103 kg/m3 

Lf 
kJ/kg 

Lv 
MJ/kg 

alumiini 660 2519 0,900 2,70 397 10,9 
hopea 962 2162 0,235 10,5 105 2,31 
kupari 1083 2570 0,387 8,96 205 4,75 
nikkeli 1455 2730 0,444 8,90 310 6,47 
rauta 1535 2750 0,450 7,87 276 6,80 
titaani 1660 3287 0,523 4,54 400 8,9 

 

 

2.5 Absorptioprosessi 

 

Lasersäteen osuessa työstettävän materiaalin pintaan, absorboituva osa säteen 

energiasta lämmittää kappaletta. Energian absorboitumiseen vaikuttavat tekijät ovat 

tulevan säteen aallonpituus, tehotiheys sekä vaikutusaika. Vaikutusajan ollessa 

erittäin lyhyt (alle 10·10-12 s), lämpö ei ehdi diffusoitua materiaaliin vaan 

absorboituva energia kuluu pääosin halutun materiaalimäärän lämmittämiseen. 

Pidempiä laserpulsseja käytettäessä suurempi osa absorboituvasta energiasta kuluu 

lämmön diffuusioon ympäristöön. Tulevan säteen absorptio voidaan lausua Lambert-

Beer -lain perusteella, jätettäessä heijastuva säteen osa huomioimatta, seuraavasti /8/: 

 

( ) xeIxI α−= 0  (6) 

 

missä,  I(x) = intensiteetti syvyydellä x [W/m2] 

 I0 = tulevan säteen intensiteetti [W/m2] 

 α = absorptiokerroin [cm-1] 
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Absorptiokerroin α on säteen aallonpituudesta ja materiaalista riippuvainen tekijä, 

joka määrittää minkä verran materiaaliin absorboituu optisesta energiasta 

syvyysyksikköä kohden energiaa. Differentiaalisen pienelle syvyydelle ∆x 

absorboitunut energia ∆E(x) on siten /8/ : 

 

( ) xeExE x∆=∆ −αα  (7) 

 

missä,  E = tulevan laserpulssin energia [J] 

 

 

Näin ollen absorboituva energia on suurimmillaan materiaalin pinnalla ja alenee 

eksponentiaalisesti syvyyden kasvaessa. Suurin osa energiasta absorboituu 1/α 

syvyydelle pinnasta. Metalleille aallonpituudesta ja materiaalista riippuvainen 

absorptiokerroin on suuruusluokaltaan 105 cm-1, joten tuleva energia absorboituu 

noin 10-5 cm paksuudelle. Lasersäteen energia muuttuu materiaalin pinnalla 

lämmöksi erittäin nopeasti, alle 10-13 sekunnissa. Näin ollen voidaan tulevaa 

lasersädettä matemaattisesti kohdella pinnalla sijaitsevana lämmönlähteenä. /8/ 
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2.6 Metallin sulaminen ja höyrystyminen 

 

Työstettävän metallin pinnalle lasersäteen kohdistettu energia tunkeutuu materiaaliin 

johtuen pinnalta lämpönä syvemmälle. Pinnanlämpötilan saavuttaessa 

sulamislämpötilansa kautta höyrystymislämpötilansa, alkaa säde porata materiaaliin 

reikää. (kuva 9) /8/ 

 

 
Kuva 9. Periaatepiirros porausprosessista. /7/ 

 

 

Oletettaessa, että kaikki absorboituva energia kohdistuu lasersäteen halkaisijaisen ja 

poraussyvyyden korkuisen sylinterin alueelle, sekä oletettaessa lisäksi ettei lämpöä 

johdu tämän alueen ulkopuolelle, voidaan sulattamiseen (8) ja höyrystämiseen (9) 

vaadittava tehotiheys approksimoida seuraavista yhtälöistä /7/ : 
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( )[ ] ( )ERDdLTTc fffp −=+− 14/2
0 πρ  (8) 

 

( )[ ] ( )ERDdLLTTc vvfvp −=++− 14/2
0 πρ  (9) 

 

missä,  cp = materiaalin ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [J/(kg·K)] 

 df = sulattamissyvyys [m] 

 dv = höyrystämissyvyys [m] 

 D = polttopisteen halkaisija [m] 

 E = tulevan laserpulssin energia [J] 

 Lf = materiaalin ominaissulamislämpö [J/kg] 

 Lv = materiaalin ominaishöyrystymislämpö [J/kg] 

 R = materiaalin heijastavuus [%] 

 T0 = ympäristön lämpötila [K] 

 Tf = materiaalin sulamislämpötila [K] 

 Tv = materiaalin höyrystymislämpötila [K] 

 ρ = materiaalin tiheys [kg/m3] 

 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että materiaalinpoisto tapahtuu pääasiassa höyrystymällä 

kun tehotiheys on > 106 W/cm2 /7/. 

 

Porausprosessissa kaikki lämmitettävä materiaali ei kuitenkaan höyrysty, vaan osa 

perusmateriaalista reiän reunoilla on sulassa tilassa ja siirtyy muodostuneen höyryn 

paineen vaikutuksesta pois muodostuvasta reiästä, muodostaen pursetta reiän 

ympärille. (Kuva 10). /16/ 
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Kuva 10. Metallihöyryn paineen vaikutus porauksessa. /16/ 

 

 

2.6.1 Apukaasun merkitys sulamis- ja höyrystymisprosessissa 

 

Mikäli säteen tehotiheys on >107 W/cm2, muodostuu plasmasta helposti ylisuuri ja 

muodostuva ylisuuri plasmapilvi hajauttaa lasersädettä ja samalla johtaa lämpöä 

myös poispäin perusmateriaalista. Tällöin prosessin tehokkuus heikkenee. Tämän 

ilmiön esiintymistä voidaan ehkäistä käyttämällä inerttiä kaasua, jolloin muodostuva 

kaasuseos on vähemmän herkästi ionisoituvaa ja siten muodostuvaa plasman määrää 

voidaan helpommin kontrolloida. Kontrolloitu plasman määrä helpottaa lämmön 

johtumista perusmateriaaliin ja samalla tämän muodostama paine työntää sulanutta 

perusmateriaalia pois reiästä, kasvattaen näin mahdollisesti saavutettavaa 

poraussyvyyttä. /6/, /7/. 

 

Apukaasua käytettäessä esiintyy prosessissa kaksi keskenään kilpailevaa fysikaalista 

ilmiötä, jotka on esitetty kuvassa 11. Yhtäältä apukaasun paine vaikeuttaa sulaneen 

materiaalin työntymistä ulos reiästä, josta on seurauksena porausprosessin 

tehokkuuden laskeminen. Toisaalta, aivan reiän porauksen loppuvaiheessa, 

apukaasun paine auttaa työntämään sulaa pois, kun kappaleen ulostulopuolen reikä 

on muodostumassa. /16/ 
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Kuva 11. Apukaasun vaikutus porauksessa. /16/ 

 

 

Sulanutta materiaalia reiästä ulostyöntävä paine syntyy höyrystyneen 

perusmateriaalin ja laserporauksessa käytettävän koaksiaalisesti säteen mukana reiän 

pohjalle syötettävän kaasun yhteisvaikutuksesta. Höyrystynyt perusmateriaali 

muodostaa ympäröivien kaasujen kanssa ionisoituessaan plasmapilven, joka 

itsessään absorboi osan lasersäteen energiasta. Mutta toisaalta plasmapilvi johtaa 

energiaa myös perusmateriaaliin siten, että se samalla itse asiassa kasvattaa prosessin 

tehokkuutta. /6/ 

 

 

 

 

 

 

 



 27

3 Laserporausmenetelmät 

 

Teollisissa sovelluksissa käytetään neljää porausmenetelmää, joiden periaatteet on 

esitetty kuvassa 12. 

 

 
Kuva 12. Porausmenetelmien periaatekuvat. /17/ 

 

 

3.1 Yksipulssiporaus 

 

Yksipulssiporauksessa käytetään, nimensä mukaisesti, vain yhtä pulssia poraamaan 

reikä. Saavutettava mahdollinen poraussyvyys yksipulssiporauksessa on erittäin 

riippuvainen porattavan materiaalin ominaisuuksista, kuten oli esitetty yhtälössä (4). 

Tyypillisesti käytetty pulssienergia on muutaman Joulen luokkaa ja pulssin pituus 

joitakin millisekunteja. Yksipulssiporauksella saatujen reikien geometria ja 

toistettavuus ovat tyypillisesti huonoja, verrattuna muilla porausmenetelmillä 

saataviin reikiin. Tämä johtuu siitä, että reiän poraamiseksi yhdellä pulssilla on 

käytettävä huomattavan suurta energiaa ja pitkää pulssia, jolloin lämmöntuonti 

materiaaliin on suurta. Lisäksi yksipulssiporauksella ei saavuteta kovin hyvää reiän 
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syvyys-halkaisijasuhdetta. Yksipulssiporauksen etuna on kuitenkin prosessinopeus, 

sillä poraus voidaan suorittaa ns. lennosta eli laserpään ei välttämättä tarvitse 

pysähtyä porauksen ajaksi. Tällöin yksipulssiporaus on erinomainen 

porausmenetelmä, kun reikiä tarvitaan paljon ja niiden geometria- ja 

laatuvaatimukset ovat kohtuulliset. /17/ 

 

 

3.2 Monipulssiporaus 

 

Monipulssiporauksessa reikä porataan yhden pulssin sijaan useilla pulsseilla. Yhden 

yksittäisen pulssin energiaa ja pituutta voidaan lyhentää, vähentäen lämmöntuontia 

perusmateriaaliin. Lämmöntuonnin vähentymisestä johtuen saavutettavan reiän 

geometria ja tarkkuus on huomattavasti parempi kuin yksipulssiporauksella 

saavutettavassa reiässä. Monipulssiporauksella saavutettava reiän syvyys-

halkaisijasuhde voi olla jopa noin 200. /17/ 

 

 

 

3.3 Trepanning-poraus 

 

Trepanning-poraus prosessina on lähempänä laserleikkausta kuin porausta. 

Trepanning-porauksessa lasersädettä kuljetetaan ympyrämäistä liikerataa 

perusmateriaalin pinnalla ja pulssitetulla lasersäteellä leikataan materiaaliin 

ympyrämäinen reikä. Tällä menetelmällä saavutetaan kuitenkin yhdensuuntaisia, 

seinämiltään erittäin tasaisia ja sisään- ja ulostulo rei’istään teräväprofiilisia reikiä. 

Trepanning-porausta käytetään tavallisesti, kun reikien geometrian 

tarkkuusvaatimukset ovat korkeat sekä vaadittava reiän halkaisija on suurempi kuin 

mihin säteellä pystyttäisiin yksi- tai monipulssiporauksessa. Haittana trepanning-

porauksessa on prosessin hitaus. /17/ 
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3.4 Helical-poraus 

 

Helical-poraus on prosessina lähellä trepanning-porausta, sillä myös helical-

porauksessa lasersädettä kuljetetaan ympyrämäistä liikettä perusmateriaalin pinnalla, 

mutta helical-porauksessa sädettä kuljetaan lisäksi myös perusmateriaaliin 

syvemmälle, lopullisen liikeradan muodostuessa spiraalimaiseksi. Helical-

porauksella voidaan tehdä myös muita muotoja kuin ympyrämäisiä reikiä ja 

saavutettavat tarkkuudet sekä reikien syvyys-halkaisijasuhde on tyypillisesti korkea. 

/17/ 

 

 

4 Laserporauksen parametreja 

 

Laserporauksen tärkeimmät parametrit voidaan jaotella laserparametreihin, 

prosessiparametreihin ja materiaaliparametreihin. Parametrit ovat toisistaan 

riippuvaisia, sekä ryhmittelyn sisällä että ryhmien välilläkin, joten suoraa määrittelyä 

siitä, mikä parametri vaikuttaa mihinkin, ei voida tehdä. Materiaalin vaikutus 

porausprosessiin on itsessään kuitenkin kaikkein suurin tekijä, sillä materiaalin 

perusteella valitaan laserparametrit ja prosessiparametrit. 

 

 

4.1 Lasersäteen pulssituksen vaikutus porausprosessiin 

 

Laserparametrit voidaan jaotella lasersäteen ominaisuuksiin, lasersäteen laatuun ja 

laserin pulssitukseen. Laservalon yleisiä ominaisuuksia ovat mm. aallonpituus, 

koherenssi, tehotiheys, divergenssi ja polarisaatio. 

 

Laserporaus on käytännössä aina pulssityöstöä, tällöin lasersäde on työstettävän 

materiaalin kanssa vuorovaikutuksessa vain lyhyen aikaa kerrallaan. Yleisesti, 
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pulssien kestoaika vaihtelee tyypillisesti käytännön sovelluksissa millisekunnin (10-3 

s) ja nanosekunnin (10-9 s) välillä (kuva 13). /17/, /18/ 

 

 
Kuva 13. Pulssin pituus laserporaussovelluksissa /17/ 

 

 

Mikäli yhden pulssin energia eri riitä saamaan aikaan materiaaliin halutun kaltaista 

reikää, on pulsseja kohdistettava peräjälkeen useampia. Työstön nopeuden kannalta 

on oleellista, että pulssien välinen aika on mahdollisimman lyhyt ts.  pulssien 

toistotaajuus olisi mahdollisimman korkea. Kuvassa 14 on esitetty graafisesti sekä 

pulssienergian riippuvuus pulssin pituudesta ja tehosta että keskitehon riippuvuus 

pulssitehosta ja toistotaajuudesta. /17/ 
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Kuva 14. Pulssienergian riippuvuus pulssin huipputehosta PH ja pulssin kestosta τH ja 

keskitehon Pav riippuvuus pulssienergiasta ja toistotaajuudesta fp. /17/ 

 

Keskiteho Pav on suoraan verrannollinen pulssienergian ja toistotaajuuden tuloon 

/17/: 

 

pav fQP ⋅=  (10) 

 

missä,  fp = toistotaajuus 

 Q = pulssienergia 

 

 

Pulssienergia voidaan määrittää kuvaajasta huipputehon PH ja pulssin pituuden τH 

rajoittamaksi pinta-alaksi /17/: 

 

HHPQ τ⋅=   (11) 

 

missä,  PH = huipputeho 

 τH = pulssin pituus 
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Laskemalla yhden pulssin pulssienergia, voidaan approksimoida (esimerkiksi yhtälön 

(9) avulla) sitä materiaalimäärää, joka voidaan poistaa pulssilla. Tämän perusteella 

voidaan myös approksimoida pulssimäärää, joka tarvitaan reiän poraamiseksi, kun 

tunnetaan sekä materiaaliominaisuudet että materiaalin paksuus. Pulssienergia 

vaikuttaa saavutettavan reiän muotoon ja halkaisijaan, jota on havainnollistettu 

kuvassa 15. /17/ 

 

 
Kuva 15. Pulssienergian vaikutus reiän muotoon, kun 1,6mm paksua alumiinia on 

porattu rubiinilaserilla (aallonpituus 694 nm), fokusoivan optiikan ollessa 

polttoväliltään 30 mm. /19/ 
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4.2 Fokusoivan optiikan vaikutus porausprosessiin 

 

Prosessiparametreihin kuuluu useita laserin parametreja, joita säädetään riippuen 

sovelluksesta ja prosessista. Porauksen ollessa kyseessä prosessina, useimmiten 

oleellinen seikka on saavutettavan reiän halkaisija, jonka tyypillisesti oletetaan 

olevan mahdollisimman pieni. Prosessiparametreilla voidaan siis vaikuttaa 

suoranaisesti reiän mahdolliseen minimihalkaisijaan ja myös reiän muotoon. 

Porauksen kannalta tärkeimpiä prosessiparametreja ovat fokusoivan optiikan 

polttoväli, raakasäteen halkaisija sekä polttopisteen dimensiot. /17/ Kuvassa 16 on 

esitetty fokusoidun lasersäteen polttopiste ja sen suureet. 

 

 

 
Kuva 16. Fokusoidun lasersäteen suureita, missä D = polttopisteen halkaisija, DL = 

raakasäteen halkaisija, F = polttoväli, ZR = Rayleigh pituus ja λ = aallonpituus. /20/ 

 

 

Reiän minimihalkaisijaa arvioitaessa lasersäteen polttopisteen minimihalkaisija on 

tärkeässä asemassa ja sitä voidaan teoreettisesti approksimoida yhtälöstä /17/, /21/ : 
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LD
Fd

π
λ4

min =  (12) 

 

missä,  

 DL = raakasäteen halkaisija [m] 

 F = polttoväli [m] 

 λ = aallonpituus [m] 

 π = pii 

 

 

Yhtälö (10) pätee kuitenkin vain ideaalisäteelle (K = 1). Todellisuudessa, kun 

huomioidaan säteen laatutekijä, yhtälö on seuraavanlainen: 

 

LDK
Fd
π
λ4

min =  (13) 

 

missä, K = säteen laatutekijä 

 

 

Polttopisteen halkaisijaan voidaan tämän perusteella vaikuttaa valitsemalla optiikka 

sopivasti. Mitä lyhyemmäksi polttoväli valitaan, sen pienemmäksi polttopiste 

saadaan. Tyypillisesti polttoväli teollisissa sovelluksissa on 100 – 300 mm, sillä liian 

lähelle vietäessä optiikka on alttiina roiskeille. /17/ 

 

Yleisesti reiälle asetettuihin vaatimuksiin kuuluu myös roiskeettomuus ja 

purseettomuus. Näitä vaatimuksia voidaan toteuttaa sillä, että polttopisteen pituutta 

säädetään pidemmäksi kuin mitä on porattavan reiän syvyys. Polttopisteen pituudeksi 

(= Rayleigh pituus) tai syvyysterävyydeksi sanotaan sitä matkaa, millä lasersäteen 

halkaisija on kasvanut 2 -kertaiseksi polttopisteen halkaisijaan nähden. Kuvassa 17 

on havainnollistettu lasersäteen polttopiste ja sen suureita. 
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Kuva 17. Lasersäteen polttopisteen suureita, missä D = polttopisteen halkaisija ja ZR 

= Rayleigh pituus. /22/ 

 

 

Polttopisteen syvyysterävyyttä voidaan matemaattisesti approksimoida säteen laatu 

huomioiden yhtälöllä /17/, /23/ : 

 

2

24

L
R DK

FZ
π

λ
=  (14) 

 

 

missä, DL = raakasäteen halkaisija 

 F = polttoväli [m] 

 K = säteen laatutekijä 

 λ = aallonpituus [m] 

 π = pii 

 

 

Mikäli polttopisteen pituus on lyhyempi kuin porattavaksi halutun reiän syvyys, 

täytyy polttopistettä siirtää materiaalin pinnalta syvemmälle perusmateriaaliin. Tämä 

siksi, jottei säteen tehotiheys laskisi perusmateriaalissa niin alas, että perusmateriaali 

ei enää höyrystyisi. Myös laserpulssin polttopisteen siirtämisellä on vaikutusta 

saavutettavan reiän syvyyteen ja muotoon, kuten on esitetty kuvassa 18. /21/ 
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Kuva 18. Polttopisteen paikan vaikutus reiän muotoon. /5/ 

 

 

5 Porauslaserit 

 

5.1 YAG-laserit 

 

YAG-lasereiden laseroivana materiaalina käytetään kiinteää, kidemäisessä muodossa 

olevaa materiaalia. Tällainen kide kykenee ottamaan enemmän viritysenergiaa 

vastaan kuin kaasumainen väliaine. Kidemäisenä väliaineena toimii Nd:YAG 

laserissa yttrium-aluminium-granaatti – kide (Y3Al5O12), jonka atomeiden 

välitiloihin on sijoitettu joko neodyymia (Nd3+) tai ytterbiumia (Yb3+). Näiden 

mukaan myös puhutaan joko Nd:YAG -lasereista, jotka emittoivat aallonpituudeltaan 

1064 nm valoa ja Yb:YAG – lasereista, jotka emittoivat 1030nm valoa. YAG-laserit 

ovat optisesti pumpattuja lasereita, joiden YAG-kiteen populaatioinversion 

synnyttämiseksi ylemmillä transitiotasoilla (kuva 19) vaaditaan tehokasta virittämistä 

valolla./1/ 
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Kuva 19. Neodyymin energiatasodiagrammi. /25/ 

 

 

Nd:YAG – kiteellä yksi tehokkaimpia viritysalueita on noin 810 nm aallonpituuden 

kohdalla, joten lampuin pumppaamalla voidaan käyttää Krypton (Kr) ja/tai Ksenon 

(Xe) lamppuja, sillä esimerkiksi Ksenon-lampun näiden emissiospektrissä on selvä 

huippu juuri 810 nm:n kohdalla.. Hyötysuhteen kasvattamiseksi voidaan lamppujen 

sijasta käyttää pumppauksessa diodeja, jotka emittoivat 808nm aallonpituuden valoa. 

/1/, /24/ Kuvassa 20 on esitetty Nd:YAG -kiteen absorptiospektri ja Ksenon-lampun 

emissiospektri. 
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Kuva 20. Ksenonlampun emissiospektri ja Nd:YAG – kiteen absorptiospektri. Noin 

810nm aallonpituuden kohdalla on sekä Nd:YAG – kiteen absorptiospektrissä, että 

ksenonlampun tuotossa, huomattavat huiput. /24/ 

 

 

Yttrium-aluminium-granaatti – kide on tavallisesti sauvamaisessa muodossa oleva 

erilliskide, jonka tyypillinen halkaisija on 2 – 8 mm ja pituus 20 – 200 mm. 

Tällaisilla sauvoilla voidaan saavuttaa antotehoa välillä < 1 ja 1000W. /1/ Yleensä 

suuremmilla kiteillä voidaan tuottaa enemmän antotehoa, mutta vastaavasti tällöin 

säteen laatu heikkenee lämpövääristymisen vuoksi. Tyypillinen kiteen pituuden 

yläraja on noin 250 mm. Tavoiteltaessa suurempia lasertehoja, voidaan YAG-kiteitä 

käyttää yhden suuremman kiteen sijasta useampia pienempiä kiteitä. /24/ Kuvassa 21 

on esitetty esimerkkinä kolmen YAG-kiteen sarjaan kytketty konstruktio. 
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Kuva 21. Kolmen YAG-kiteen sarjaan kytketty konstruktio, missä L = YAG-kiteen 

pituus. /24/ 

 

 

Lamppupumpatut YAG-laserit 

 

Lamppupumpatuissa YAG-lasereissa laseroiva väliaine on sijoitettuna suljettuun 

koteloon, yhdessä peilien, jäähdytysjärjestelmän ja kaasupurkauslamppujen kanssa. 

Lamppuja ja kidettä ympäröi pumppausvalon aallonpituutta hyvin heijastava 

heijastin, jonka tehtävä on ohjata valo kaasupurkauslampuista laseroivaan 

väliaineeseen. Lamput itsessään tuottavat laajalla aallonpituusalueella valoa ja tästä 

tuotetusta energiasta saadaan laservalon tuottamiseksi hyödynnettyä vain noin 3 %, 

lopun energian muuttuessa lämmöksi. Tästä johtuen sekä lamppuja, että YAG-kidettä 

on jäähdytettävä jatkuvasti. Tavallisesti käytetään vesijäähdytystä. Kuvassa 22 on 

esitetty lamppupumpatun YAG-laserin toimintaperiaate. /1/, /24/, /25/ 

 

 
Kuva 22. Lamppupumpatun YAG-laserin periaatekuva. /26/ 
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Lamppupumpattu YAG-laser tuottaa huomattavasti hukkalämpöä, joka voidaan 

vesijäähdytyksen avulla johdattaa pois kiteeltä. Mutta kiteen muodosta johtuen, joka 

tavallisesti on poikkileikkaukseltaan joko sylinterimäinen tai suorakulmainen, vesi 

jäähdyttää tehokkaammin vain kiteen ulkopintoja. Lämpötila kiteen pinnalla on siten 

alhaisempi kuin kiteen sisällä. Tämä aiheuttaa kiteessä optisia vääristymiä, joka 

puolestaan heikentää saavutettavan lasersäteen laatua. /24/ 

 

Lamppupumpatut YAG-laserit voidaan jakaa edelleen jatkuvatoimisiin (cw) YAG-

lasereihin ja pulssattaviin YAG-lasereihin. Suurimmat erot näiden välillä ovat 

lampuissa, jotka jatkuvatoimisissa lasereissa ovat kaarilamppuja ja pulssilasereissa 

salamalamppuja. Lisäksi erona jatkuvatoimisten ja pulssilasereiden välillä on 

käytetyissä teholähteissä, sillä pulssattavan laserin teholähteen on mahdollistettava 

virtapulssit halutulla taajuudella ja amplitudilla.  /1/, /25/ 

 

Pulssattavassa YAG-laserissa voi nimellinen keskiteho olla alhainen, teholähteen ja 

lamppujen avulla laserpulssin huipputeho voi siltikin nousta monikymmenkertaiseksi 

nimellistehoon nähden. Tyypillisesti pulssien pituudet vaihtelevat 0,05 – 20 ms 

välillä ja taajuudet yksittäisistä pulsseista aina 4000 Hz:iin saakka. /1/ 

 

Jatkuvatoimiset YAG-laserit tuottavat nimensä mukaisesti jatkuvaa sädettä, jonka 

käyttö työstöön vaatii sen, että työstö voidaan suorittaa laserin nimellisteholla, ilman 

suuria huipputehoja. Jatkuvan säteen YAG-laserin etuna pulssi-YAG-laseriin nähden 

on suurempi prosessinopeus. Jatkuvan säteen YAG-lasereissa on käytettävissä myös 

erityinen Q-kytkin, joka on nopeatoiminen kytkin resonaattorissa, ulostuloikkunan 

luona. Sulkimella estetään valon kulkeminen peilien välissä ja siten myös 

laserointiprosessi. Q-kytkimen avautuessa laserointi jatkuu ja aiheuttaa tehohuipun 

(kuva 23). Q-kytkin on toimintona toistuva, jonka taajuus voi olla jopa 100 kHz ja 

jonka tuottamien laserpulssien pituus vaihtelee tavallisesti 10 – 500 ns välillä. /1/, 

/25/ 
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Kuva 23. Q-kytkimen vaikutus pulssienergiaan. /25/ 

 

 

Mikrotyöstössä saatetaan vaatia käytettäväksi erittäin lyhyitä pulsseja, joihin Q-

switchillä ei päästä. Tällöin voidaan käyttää sähköisiä komponentteja sulkimina, 

jotka toimivat nopeimmillaan jopa pico- tai femtosekuntien (10-12 – 10-15) alueella. 

Tällöin puhutaan moodilukituksesta (mode locking). /25/ 

 

 

Diodipumpatut YAG-laserit 

 

Diodipumpattu YAG-laser on perusrakenteeltaan lamppupumpatun YAG-laserin 

kaltainen, mutta lamppujen tilalle on sijoitettu diodipakat, sekä heijastimen sijaan 

käytetään diodien ja YAG-kiteen välillä optiikkaa. /1/ Kuvassa 24 on esitetty 

diodipumpatun YAG-laserin periaatekuva. 
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Kuva 24. Diodipumpatun YAG-laserin periaatekuva /26/ 

 

 

Diodien sähköinen hyötysuhde on noin 40 - 50 %, joten korvaamalla lamput diodein, 

voidaan laserin kokonaishyötysuhdetta nostaa 20 – 25 %:iin. Lisäksi tyypillinen 

diodi (AlGaAs) emittoi valoa 808 nm aallonpituudella, joka on myös Nd:YAG – 

kiteen absorptiospektrin paikallinen huippukohta. Tämän ansiosta jäähdytystehon 

tarve alenee ja yhdestä YAG-kiteestä saatava maksimiteho voi olla noin 2 kW. Etuna 

on myös se, kun lämmönmuodostus kiteessä vähenee, niin kiteen termiset 

vääristymät vähenevät ja säteen laatu paranee lamppupumpattuun YAG-laseriin 

nähden. /1/, /25/ 

 

Diodien etu lamppuihin verrattuna on niiden pidempi kestoikä. Kaarilamppujen 

kestoiän ollessa noin 1000 tuntia, diodien kestoikä vastaavassa käytössä voi olla 

kymmenkertainen, noin 10000 tuntia. /1/, /25/ 

 

Mikrotyöstöön ja merkkaukseen tarkoitettuja diodipumpattuja YAG-lasereita on 

nykyään saatavilla 3 – 100 W tehoisina ja joiden säteen laatu on < 5 mm·mrad. 

Diodipumpattuja YAG-lasereita on saatavana jatkuvatoimisina ja Q-switchillä 

varustettuna. Näillä lasereilla voidaan päästä jopa 10 MW huipputehoihin ja 100 kHz 

taajuuteen. /1/, /25/ 
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Taajuusmuunnellut YAG-laserit 

 

Kide-laserien säteen aallonpituutta voidaan laser-aktiivisen materiaalin tyypistä 

riippumatta muutella sijoittamalla sopivia kiteitä säteen kulkureitille. Aallonpituus 

voidaan jakaa kahdella, kolmella tai jopa neljällä fysikaalisen yhtälön c=λf 

mukaisesti, missä c on valonnopeus, λ on aallonpituus ja f on taajuus. Näin ollen 

Nd:YAG laserin tavallinen 1064nm aallonpituus voidaan esimerkiksi konvertoida 

532nm:iin, muuntohyötysuhteen ollessa 50 - 60 %. /1/ 

 

Mitä lyhyemmäksi aallonpituutta muokataan, sitä suuremmiksi tehohäviöt kasvavat. 

Yleisesti teollisissa sovelluksissa kiinnostavin taajuusmuunneltu aallonpituus on 

toinen harmoninen Nd:YAG:n aallonpituus eli 532nm. Tämä aallonpituus on 

spektrin näkyvällä, vihreän valon, alueella ja useat materiaalit absorboivat paremmin 

tämän aallonpituista valoa kuin Nd:YAG:n yleensä tuottamaa 1064nm aallonpituutta. 

Yleisimmät sovellukset löytyvät taajuusmuunnelluille Nd:YAG – lasereille löytyvät 

lasertulostuksesta ja mikrotyöstöstä. /1/ 

 

 

5.2 Kuitulaser 

 

Kuitulaserit ovat diodilasereiden ja kidelasereiden hyviä puolia yhdistäviä lasereita. 

Kuitulaserin laseroivana väliaineena on lasikuitu, joka on dopattu neodyymilla, 

erbiumilla tai ytterbiumilla. Kuitu koostuu kahdesta kerroksesta (kuva 25), joista 

sisempi toimii laseroivana kerroksena ja on tavallisesti paksuudeltaan vain ≈ 10 µm. 

Nimellisteholtaan pienitehoisen kuitulaserin polttopiste voidaan fokusoida erittäin 

pieneksi (muutamia mikrometrejä). Tällöin tehotiheydeksi saadaan yli 107 W/cm2, 

jolloin kuitulaser soveltuu erinomaisesti mikrotyöstöön. /27/ 

 

Kuitu on rakentunut useammasta kerroksesta, joista keskimmäinen kerros toimii 

virityskerroksena, johon diodilaserilla (kuidusta riippuen, pumppausvalon 

aallonpituus on 808, 915 tai 940 nm) synnytetty viritysvalo ohjataan optisin 
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järjestelmin. Keskimmäinen kerros on päällystetty pumppausvalon aallonpituutta 

hyvin heijastavalla kerroksella, jolla pumppausenergia saadaan ohjattua laseroivaan 

sisäkerrokseen. /27/, /28/ 

 

 
Kuva 25. Kuidun halkileikkauskuva. /28/ 

 

 

Pitkän kuidun (usein kymmeniä metrejä) päihin on sijoitettu resonaattoripeilit, joiden 

välissä, kuidun sisällä, laservaloa vahvistetaan. /28/ Kuvassa 26 on esitetty 

kuitulaserin periaatekuva. 

 

 
Kuva 26. Kuitulaserin periaatekuva. /29/ 
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Laseroivana väliaineena etenkin ytterbium on herättänyt kiinnostusta 

suuritehoisemmissa kuitulasereissa, sillä ytterbiumia saadaan sijoitettua suuria 

määriä lasikuituun ja lisäksi sitä voidaan optisesti pumpata 915 nm diodilaserilla. 

Tällä hetkellä pulssaavia kuitulasereita on saatavilla muutaman watin tehoisista aina 

noin 200 W:n tehoisiin asti. /28/ 

 

 

5.3 CO2-laserit 

 

Hiilidioksidilasereissa laseraktiivisena materiaalina käytetään seoskaasua, jonka 

koostumus on tavallisesti pääasiallisesti heliumin, typen ja hiilidioksidin seos.  

Materiaalin virittämiseen tarvittava energia tuodaan seoskaasuun käyttäen 

sähköpurkauksia. /1/ 

 

Kaasuseoksesta muodostuu plasmaa, sen ollessa alhaisessa paineessa ja altistettuna 

sähköpurkauksille. Sähköpurkauksien tuottamat elektronit virittävät typpi- ja 

hiilidioksidimolekyylejä. Plasmassa typpimolekyylit siirtävät elektronien 

törmäysenergiaa hiilidioksidimolekyyleihin, jonka viritystila puolestaan jälleen 

muuttuu. Hiilidioksidimolekyylien viritystilan spontaanit laukeamiset tietyn 

symmetrisesti oskilloivan energiatason kautta emittoivat fotoneja, joiden aallonpituus 

on 10,6 µm ja jotka alkavat oskilloida resonaattorissa. Hiilidioksidimolekyylit 

palautuvat sen jälkeen perustilaansa törmätessään heliummolekyylien kanssa, jonka 

jälkeen perustilaiset hiilidioksidimolekyylit ovat jälleen uudelleenkäytettävissä 

stimulointiin. (kuva 27) /30/ 
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Kuva 27. Yksinkertaistettu CO2 molekyylin energia-taso diagrammi /30/ 

 

 

Pääasiassa CO2 – lasereissa hyödynnetään vain sitä CO2-molekyylin transitio-tasoa, 

joka tuottaa aallonpituudeltaan 10,6 µm fotoneja. Kuitenkin tarvittaessa resonaattorin 

peilien pinnoitteella voidaan tarvittaessa hyödyntää myös 9,6 µm ja 11,4 µm 

aallonpituuksia, mutta näiden sovellukset teollisuudessa ovat erittäin vähäiset./1/ 

 

Poraukseen soveltuvat hiilidioksidilaserlaitteistot voidaan jakaa toimintaperiaatteen 

perusteella seuraavasti /25/ : 

 

 

1) Suljetun resonaattorin lasereihin 

2) Nopean pitkittäisvirtauksen lasereihin 

3) Diffuusiojäähdytettyihin lasereihin 
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Suljetun resonaattorin laser 

 

Suljetun resonaattorin laserissa kaasu on suljettuna resonaattorin sisään, eikä sitä 

siten muuteta prosessin aikana. Kaasu ei liiku resonaattorissa, vaan lämmönvaihto 

tapahtuu resonaattorin seinämien lävitse. Tällöin maksimiteho jää väistämättä 

alhaiseksi, tyypillisesti muutamaan sataan wattiin, säteen laadun ollessa K ≥ 0,9. 

Näiden lasereiden tyypillisimmät käyttökohteet ovat tarkassa työstössä. /25/ 

 

 

Nopean pitkittäisvirtauksen laser 

 

Yleisimmät CO2-lasertyypit konepajasovelluksissa ovat nopean pitkittäisvirtauksen 

lasereita. Näissä lasereissa kaasu kiertää resonaattorin ja säteen optisen akselin 

suuntaisesti ja viritys tapahtuu resonaattorissa, jonka lävitse kaasu kiertää suurella 

nopeudella (kuva 28). /25/ 

 

 
Kuva 28. Nopean pitkittäisvirtauksen laserin periaatekuva /31/ 
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Nopean pitkittäisvirtauksen laserien ulostulotehot ovat tyypillisesti 200 W – 12000 

W. Tyypillisesti tuotetun säteen moodi ja fokusoitavuus ovat hyvät ja soveltuvat 

erittäin monipuoliseen työstöön. Nopean pitkittäisvirtauksen laserilla tuotetun säteen 

laatu K > 0,4. /25/, /31/ 

 

 

Diffuusiojäähdytetty laser 

 

Uusin hiilidioksidilasertyyppi on diffuusiojäähdytetty laser, jossa kaasun viritys ja 

säteen tuottaminen tapahtuu kahden vesijäähdytetyn kuparielektrodin välissä. 

Elektrodien pinta-ala on mahdollisimman suuri ja elektrodit ovat sijoitettuna 

mahdollisimman lähelle toisiaan. Itse resonaattori on rakennettu kahdesta 

sylinteripeilistä ja sillä saadaan tuotettua hyvin fokusoitava säde, jonka säteen laatu 

K ≥ 0,9. Rakenteen suurimpia etuja ovat kompakti rakenne sekä erittäin pieni kaasun 

kulutus. (kuva 29) /25/ 

 
Kuva 29. Erään diffuusiojäähdytetyn laserin periaatekuva /31/ 
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5.4 Excimer-laser 

 

Excimer-laserin laseraktiivisena väliaineena on ns. excited-state dimer. Tällaisiksi 

kutsutaan yleisesti epästabiileja molekyylejä, joita ovat esimerkiksi Argon-fluoridi, 

Krypton-fluoridi, Ksenon-kloridi ja Ksenon-fluoridi, ja joita ei esiinny luonnossa 

vaan ainoastaan virittyneessä tilassa. Nämä tyypillisesti käytetyt yhdisteet tuottavat 

ultraviolettialueen valoa seuraavasti /8/ : 

 

- ArF: λ = 193 nm 

- KrF: λ = 249 nm 

- XeCl: λ = 308 nm 

- XeF: λ = 350 nm 

 

Näiden molekyylien elinaika on vain muutamia nanosekunteja, joten stimuloidun 

emission tulee tapahtua nopeasti (kuva 30). Käytännössä stimulointi tapahtuu 

sähköpurkauksen avulla kaasuseoksessa, joka sisältää pieniä määriä halutun 

epästabiilin yhdisteen komponentteja, sekä yleensä seoksessa on neonia tai heliumia 

jäähdyttävänä kaasuna. Pulssien huipputehot vaihtelevat 1 – 50 MW ja pulssitaajuus 

voi vaihdella yhdestä pulssista aina 1 kHz:iin saakka. /8/ 
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Kuva 30. Excimer laserin energiatasot. /32/ 

 

 

Excimer-laserin resonaattorissa kaasu kiertää suurella nopeudella resonaattorin 

sisällä, jolloin kahden pulssin välillä kaasu jäähtyy, vaihtuu ja suodattuu. 

Kaasuseoksilla on rajallinen käyttöikä. /8/ 

 

 

5.5 Kuparihöyrylaser 

 

Kuparihöyrylaserin laser-aktiivisena väliaineena toimii kupari. Kuparia sisältävä 

aktiivielementti on sijoitettuna resonaattoriin, puskurina käytettävän neon-kaasun 

kanssa. Kun aktiivielementtiin johdettaan pulssitettu korkeajännite, syötetty energia 

kuluu kuparin lämmittämiseen, höyrystämiseen ja lopulta höyrystyneen kuparin 

virittämiseen. (kuva 31) /33/ 
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Kuva 31. Kuparihöyrylaserin aktiivielementti ja resonaattori. /34/ 

 

Kupariatomien populaatioinversio kestää vain n. 30 nanosekuntia, jonka aikana ne 

emittoivat fotoneja. Tämän 30 nanosekunnin aikana valo kulkee resonaattorin päästä 

toiseen neljä kertaa, kokoajan vahvistuen. Tällöin muodostuu kaksi taustasädettä; 

säteen kulkiessa ensimmäisen kerran resonaattorin päästä päähän, syntyy säde, jonka 

divergenssi on n. 10 mrad, seuraavan säteen divergenssi on n. 3 mrad ja sitä 

seuraavien divergenssi on n. 0,2 – 0,3 mrad. Kuparihöyrylaserin tuottaman valon 

aallonpituuksia on, johtuen kupariatomien energiatasoista, kaksi: 510,6 nm 

(keltainen) ja 578,2 nm (vihreä). /33/ 

 

Joka populaatioinversiosta ns. ensimmäiset säteet jätetään käyttämättä. Kuvassa 32 

esitetyssä kuparihöyrylaserissa on kaksi resonaattoria ja aktiivielementtiä, joista 

ensimmäisessä synnytetään säde ja toisessa sitä vahvistetaan. Virran syöttö on 

järjestetty siten, että kun synnytetty säde on tulossa vahvistimena toimivaan 

resonaattoriin, niin populaatioinversio on siinä huipussaan. Mikäli säteen 

synnyttävän resonaattorin ja vahvistimen välinen ajoitusvirhe ≥ 50 nanosekuntia, 

tapahtuu vahvistumisen sijaan säteen destruktio. /33/ 
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Kuva 32. Kuparihöyrylaserin toimintaperiaate. /33/ 

 

 

5.6 Titaani-safiirilaser 

 

Titaani-safiiri laserit ovat femtosekunnin (pulssin pituus 10-15 sekunnin alueella) 

lasereita, joiden laser-aktiivisena väliaineena on kiinteä titaanilla dopattu safiirikide 

(Ti:Safiiri – Ti3+ : Al2O3) ja joka tuottaa laservaloa lähellä infrapuna-aluetta. Titaani-

safiirilaserilla voidaan tuottaa valoa aallonpituusvälillä 680 – 1100 nm. /35/, /36/ 

Titaani-safiirin energiatasot ja mahdollinen emissiospektri on esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33. a) Titaani-safiirin energiatasot. b) Titaanisafiirin emissiospektri. /35/ 

 

 

Absorptiospektristä nähdään, että Titaani-safiiria voidaan optisesti pumpata laajalla 

aallonpituuskaistalla. Titaani-safiirilaserin pumppaus on rajoittunut yleensä kuitenkin 

laserpumppaukseen, johtuen kiteen lyhyestä fluoresenssiajasta (≈ 3,2 µs). 

Tyypillinen pumppaus saadaan Titaani-safiirilaserissa aikaan taajuustuplatulla 

Nd:YAG – laserilla. /35/, /37/, /38/ Kuvassa 34 on esitetty Titaani-safiirilaserin 

periaatekuva. 

 

 
Kuva 34. Titaani-safiirilaserin periaatekuva /39/ 
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6 Sovelluksia 

 

Metallien laserporauksella on yhä enenevässä määrin sovelluksia useilla teollisuuden 

aloilla, kuten autoteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja elektroniikassa. 

 

 

6.1 Diesel-moottorin ruiskusuuttimen poraus 

 

Polttoaineen ruiskusuuttimen tehtävänä moottorissa on syöttää polttoaine 

mahdollisimman hienojakoisena suihkuna sylinteriin. Tämä saavutetaan pakottamalla 

polttoaine kovalla paineella pienten reikien lävitse. Tyypilliset diesel-polttoaineen 

suuttimet on valmistettu karkaistusta teräksestä ja suuttimen kärjen kohdalla 

ainepaksuus on noin 1 mm. Reikiä yhdessä tyypillisessä suuttimessa on 12 ja niiden 

halkaisijat ovat 150 – 200 µm. /40/ 

 

Tavallisesti polttoainesuuttimien poraus on tehty kipinätyöstöllä. Kuitenkin 

moottoreiden päästövaatimukset kiristyvät kokoajan ja pienempiä suuttimien reikien 

halkaisijoita on tutkittu. Laser tarjoaa mahdollisuuden pienempien reikien 

poraamiseksi ja prosessinopeudet voivat olla 0,5 sekuntia/reikä. Kuvassa 35 on 

esitetty vertailuna kipinätyöstöllä tehty 200 µm reikä ja helical-porauksella porattu 

50 µm reikä. /40/ 
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Kuva 35. Kipinätyöstöllä tehty 200 µm reikä ja helical-porauksella tehty 50 µm 

reikä. /40/ 

 

 

6.2 Polttoaineensuodattimen laserporaus (Bosch) 

 

Polttoaineen suodattimeen on porattu reikiä pulssitetulla Nd:YAG – laserilla, 

yksipulssiporauksena. Materiaalinpaksuudet ovat alle 1 mm ja reikien halkaisija 

vaihtelee 0,05 – 0,30 mm välillä. Reiät on porattu nopeudella 100 – 500 reikää 

sekunnissa. /41/ Kuvissa 36 ja 37 on esitetty porattu polttoaineensuodatin. 
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Kuva 36. Bosch polttoaineensuodatin /41/ 

 

 

 
Kuva 37. Polttoaineensuodattimeen porattuja reikiä /41/ 
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6.3 Mikro-reikien poraus piirilevyyn 

 

Elektronisten laitteiden pienentymisen myötä komponenttien ja piirilevyjen koko on 

pienentynyt jatkuvasti. Pintaliitoskomponenttien koon pienentyessä, myös näiden 

liittimien koko ja sitä kautta piirilevyyn porattavien reikien koko on pienentynyt. 

/42/, /43/ Kuvassa 38 on esitetty mekaanisella porauksella ja laserporauksella 

porattujen reikiä suhteutettuna ihmisen hiukseen. 

 

 
Kuva 38. Mekaanisesti porattu reikä ja Nd:YAG laserilla porattu reikä suhteutettuna 

ihmisen hiukseen. Materiaalina on kupari ja epoksi. /42/ 
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6.4 Neulojen poraus laserilla 

 

Lääketieteen instrumenttien työstössä laser tarjoaa huomattavaa tarkkuutta ja myös 

tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden räätälöidä tuotetta (kuva 39). /41/ 

 

 
Kuva 39. Neulan kärkeen poratun sokean reiän muotoja, vasemmalla terävä ja 

oikealla pyöristetty. /41/ 

 

 

Neulan reiän porauksessa vaaditaan syvyys-halkaisijasuhteeksi 4 – 12 ja reiän 

halkaisijaksi 0,05 – 0,85 mm. Nämä vaatimukset voidaan täyttää pulssatulla 

Nd:YAG – laserilla monipulssiporauksena ja saavutettava porausnopeus voi olla 10 

neulaa sekunnissa. /41/ Kuvassa 40 on esitetty poratun neulan kärjen halkaisija. 

 

 
Kuva 40. Nd:YAG – laserilla poratun neulan kärjen poikkileikkaus. /41/ 
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KOKEELLINEN OSA 

 

Porauskokeissa tutkittiin pääasiassa kahden materiaalin, austeniittisen 

ruostumattoman teräksen ja kuparin, laserporausta. Tavoitteena oli selvittää näiden 

materiaalien porattavuutta erilaisin laserlaitteistoin sekä mahdollisuuksien mukaan 

tutkia parametrien vaikutusta reiän muodostukseen. Reikien porauksessa haluttiin 

tuottaa halkaisijaltaan mahdollisimman pieniä reikiä. 

 

Porauskokeita tehtiin neljällä erilaisella laserlaitteistolla, joista kolme olivat YAG-

lasereita ja yksi CO2-laser. YAG-lasereista kaksi eivät olleet tehoiltaan poraukseen 

täysin sopivia, jolloin porausprosessi oli hyvinkin hidasta. Näillä kahdella YAG-

laserilla porattujen reikien määrä jäi vähäiseksi ja täten toimivat lähinnä 

arviopohjana sille, miten poraus onnistuu tarkoitukseen huonosti sopivilla 

laitteistoilla.  

 

Kolmannella Nd:YAG:lla tehtiin laajemmat kokeet, joissa haettiin kummallekin 

materiaalille ja kullekin ainepaksuudelle parametrit, joilla saatiin tuotettua 

profiilimittarin perusteella pienimmät reiät. Poraus suoritettiin yksipulssiporauksena 

ja siten, että laserpää ei pysähtynyt porauksen ajaksi. Yhteen riviin porattiin aina n. 

65 reikää. Lisäksi haluttiin kunkin materiaalin jokaiselle ainepaksuudelle hakea 

parametri-ikkunaa, jonka perusteella voitaisiin arvioida porausprosessin herkkyyttä 

parametrien muutoksille. Tämä suoritettiin siten, että jokaista reikäriviä poratessa 

laserpää liikkui z-akselin suunnassa siten, että polttopisteen paikka muuttui 

lineaarisesti sitä mukaa, kun laserpää eteni rivillä. 

 

CO2-laserilla suoritettiin kokeet monipulssiporauksena. Heti alussa havaittiin, että 

kuparin porausta ei tällä laitteistolla kannata porata, joten kokeita suoritettiin vain 

teräksen osalta. Porauskokeissa haettiin alkuun polttopisteelle sellainen paikka, jossa 

roiskeiden muodostus olisi silmämääräisesti arvioiden vähäisintä. Tämän jälkeen 

laserin tehoa laskettiin, kunnes saavutettiin alarajateho. Havaitulla alarajatehoilla 

tehtiin lisää kokeita, joissa polttopisteen paikkaa siirrettiin. 
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Porattujen reikien arvioimiseksi otettiin niistä elektronimikroskooppikuvat, joista 

mitattiin reikien keskimääräinen halkaisija sekä sisäänmeno- että ulostulopuolelta. 

Tämän perusteella laskettiin reikien keskimääräinen kartiokkuus. Pulssitehon ja 

polttopisteen paikan vaikutusta prosessiin voitiin arvioida laskemalla ja piirtämällä 

saaduista tuloksista tarkoitukseen laaditun taulukkolaskentaohjelman pohjan avulla 

käyrästöjä. Lisäksi laskemalla läpäisyprosentit, voitiin arvioida materiaalin 

herkkyyttä parametrien muutoksille. 
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7 Porauskokeissa käytetyt materiaalit 

 

Porauskokeisiin valittiin materiaalit tavallisimmista laserporauksessa käytettävistä 

materiaaleista. Tarkoituksenmukaista oli myös se, että valittujen materiaalien 

porauksesta löytyisi myös vertailuaineistoa. Tämän perusteella sekä teollisten 

sovellusten yhteydessä käytettyjen materiaalien yleisyyden perusteella, tehtiin valinta 

ja mukaan otettiin ruostumaton teräs EN 1.4301 (vastaa AISI 304) sekä 99,9 % 

puhdas kupari. Vertailun vuoksi ruostumattoman teräksen rinnalle otettiin 

haponkestävä teräs EN 1.4432 (vastaa AISI 316L). 

 

Eri ainepaksuuksia harkittaessa huomioitiin se, että työn aihepiiri on mikro- ja 

makrotyöstön välimaastossa, tarkkuustyöstössä. Ainepaksuusalueeksi valittiin tämän 

perusteella 0,1 – 1,0 mm. Tältä väliltä helpoimmin saatavia ainepaksuuksia olivat 

ääripäät 0,1 mm ja 1,0 mm, sekä puolivälistä 0,5mm. Nämä kolme ainepaksuutta 

valittiin kokeisiin, tosin haponkestävän teräksen EN 1.4432:n kohdalla otettiin 

mukaan vain ainepaksuutta 1,0mm. Tarkoituksena EN 1.4432:n kohdalla oli käyttää 

kokeissa samoja parametreja kuin EN 1.4301:n kokeissa ja näin tarkastella niitä 

eroavaisuuksia, mitä EN 1.4432:n suurempi molybdeeniseostus mahdollisesti 

aiheuttaisi. 

 

 

7.1 Austeniittinen ruostumaton teräs 

 

Ruostumattomiksi teräksiksi kutsutaan seosteräksiä, jotka sisältävät vähintään 

10,5 % kromia. Kromiseostus parantaa huomattavasti teräksen 

korroosionkestävyyttä. Ruostumattomien terästen ryhmästä austeniittiset 

ruostumattomat teräkset ovat yleisimmin käytetty ryhmä, joiden kiderakenne on 

nikkeliseostuksella saatu austeniittiseksi. Nikkelin ohella austeniittista rakennetta 

suosivat muun muassa mangaani ja hiili. /44/  

 



 62

Ruostumaton teräs on yleinen materiaali stensiileissä ja lääketieteen instrumenteissa. 

Näillä teollisuudenaloilla on lisäksi vaatimuksia yhä suurempaan tarkkuuteen, joten 

koemateriaaliksi valittiin ruostumattomien terästen laajasta ryhmästä yleisin ja ns. 

ruostumaton perusteräs EN 1.4301.  

 

 

7.2 Kuparimetallit 

 

Kuparimetalleilla on erinomainen sähkön- ja lämmönjohtavuus, joka on niiden 

tärkein fysikaalinen ominaisuus ja on nimenomaan puhtaan kuparin ominaisuus. 

Seostaminen tuo mukanaan eriasteisen ominaisvastuksen lisääntymisen seosaineesta 

riippuen. Yleensä lisäaineiden aiheuttama sähkönjohtavuuden aleneminen on 

yksittäisten vaikutusten summa. Sähkönjohtavuuden kanssa käsi-kädessä kulkee 

myös kuparimetallien hyvä lämmönjohtavuus, joka ei ole aina pelkästään edullinen 

ominaisuus. Edelleen on todettava kuparimetallien suurehko lämpötilan 

laajenemiskerroin, joka on puhtaalle kuparille lähes 50 % suurempi kuin teräksen 

vastaava kerroin. /45/ 

 

Kuparimetallien käyttö perustuu tiettyihin kuparin ominaisuuksiin kuten 

korroosionkestävyyteen, sähkön- ja lämmönjohtavuuteen, väriin, ei-

magneettisuuteen ja hyvään muovattavuuteen sekä kylmänä että kuumana. Kupari on 

yleinen materiaali elektroniikkateollisuuden johteissa ja piirilevyissä, sekä myös 

käytetty materiaali seosaineena muottiteollisuudessa. Koemateriaaliksi valittiin 

puhdas (99,9 %) kupari, sillä etenkin elektroniikkateollisuudessa on kysyntää 

piirilevyjen reikien poraamiseen. Tänä päivänä komponenttien koko on pienentynyt 

jatkuvasti ja tämä on asettanut myös porauksen tarkkuudelle uusia haasteita. Vaikka 

kupari on joissain sovelluksissa vain seosaineena, niin puhdas kupari valittiin 

kuitenkin koemateriaaliksi siksi, että myös puhtaan kuparin käyttäytymisestä 

porauksessa voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten kupariseokset käyttäytyvät. 
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7.3 Koekappaleet 

 

Porauskokeissa käytetyt kappaleet olivat 99,9 % puhdasta kuparilevyä, EN 1.4301 

(vastaa AISI 304) ruostumatonta teräslevyä ja EN 1.4432 (vastaava AISI 316L) 

haponkestävää teräslevyä. Koekappaleet leikattiin levyleikkurilla pienemmiksi 

lasertyöasemiin sopiviksi paloiksi. Tyypillisten koekappaleiden mitat olivat 20mm x 

50mm. 

 

Koekappaleet puhdistettiin liasta, sormenjäljistä ja rasvasta liuottimin, joko 

välittömästi ennen porauskokeita tai jo aiemmin, jolloin koekappaleet säilytettiin 

ilmatiiviisti. Näin oli tarkoitus minimioida mahdollisten rasvan tms. epäpuhtauksien 

vaikutusta porauskokeisiin. 

 

 

8 Koejärjestelyt 

 

Porauskokeet tehtiin käytettävissä olevien laserlaitteistojen sallimien parametrien 

mukaisesti. Porausmenetelminä käytettiin näissä kokeissa vain monipulssiporausta ja 

yksipulssiporausta. 

 

 

8.1 Koelaitteistot 

 

Laserlaitteina käytettiin kolmea erilaista Nd:YAG – laseria sekä yhtä 

hiilidioksidilaseria. Hiilidioksidilaserin osalta porauskokeet suoritettiin 

Tulevaisuuden Tehtaalla Lappeenrannassa, mutta Nd:YAG – kokeet tehtiin muualla. 

Näistä kolmella laitteistolla tehtiin monipulssiporauskokeita ja yhdellä laitteistolla 

yksipulssiporauskokeita. 
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8.1.1 500 W pulssi-Nd:YAG 

 

500 W:n pulssi-Nd:YAG laserilla tehtiin yksipulssiporauskokeet. Koelaitteisto 

koostui Lasag:n valmistamasta 500 W Nd:YAG laserlaitteistosta sekä pöydästä, 

johon koekappaleet kiinnitettiin mekaanisilla kiinnittimillä ja magneeteilla. Kuvassa 

41 on ko. koelaitteisto. 

 

 
Kuva 41. 500 W pulssi-YAG laserlaitteiston koejärjestelyt. 

 

 

Lasag KLS 522 Nd:YAG – laserin teknisiä tietoja on esitetty taulukossa VI.  
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Taulukko VI. Lasag KLS 522 teknisiä tietoja: 

Aallonpituus (nm) : 1064 

Nimellisteho (W) : 500 

Pulssitaajuus (Hz) : 1 … 300 

Maksimi pulssienergia (J) : 50 

Huipputeho (MW) : 0,020 

Säteen divergenssi (mrad) : 0,135 

Säteen laatu K : Ei tiedossa 
 

Porauskokeissa käytettiin säteen halkaisijana 2 mm, 3 mm, 4,5 mm ja 6 mm ja 

fokusoivana optiikkana polttoväliltään 100 mm linssiä. Prosessikaasuna oli happi, 

jota syötettiin 1 mm:n suuttimesta 8 bar:n paineella. 

 

Pöytään sijoitettiin kiskot, joiden päälle sijoitettiin alustaksi metallilevy mekaanisin 

kiinnittimin. Alustaksi tarkoitettuun metallilevyyn tehtiin koekappaletta pienempi 

reikä, jotta koekappaleen alapinta ei lepäisi toista levyä vasten. Levyn paksuus ja 

kiskojen paikka valittiin siten, että 8 bar:n paineella syötettävä suojakaasu ei 

taivuttaisi levyä ja siten aiheuttaisi vääristymiä polttopisteen sijaintiin.  Koekappaleet 

kiinnitettiin magneetein tähän kiskojen päälle kiinnitettyyn levyyn. 

 

Porauskokeissa varioitiin säteen halkaisijaa, riippuen porattavasta materiaalista ja 

ainepaksuudesta, yrityksen laseroperaattorin laitteistotuntemuksen ja tietotaidon 

perusteella. 

 

Tämän laserin osalta ei ollut käytettävissä pulssienergia- tai tehotietoja, johtuen 

kalibroimattomasta mittarista. Tehon ja energian muutokset tehtiin laitteiston 

jännitettä muuttelemalla laseroperaattorin laitetuntemuksen mukaisesti. 
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8.1.2 90 W pulssi-Nd:YAG 

 

90 W:n Nd:YAG – laserilla tehtiin vain rajallisia monipulssiporauskokeita. 

Koelaitteisto koostui Electrox:n valmistamasta 90 W:n Nd:YAG laserista sekä 

pöydästä, jossa koekappale lepäsi ilman kiinnittimiä. Koelaitteisto on esitetty 

kuvassa 42. 

 

 
Kuva 42. 90 W pulssi-YAG laserlaitteiston koejärjestelyt. 

 

 

Electrox Scriba I Nd:YAG – laserin teknisiä tietoja on esitetty taulukossa VII. 
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Taulukko VII. Electrox Scriba I teknisiä tietoja: 

Aallonpituus (nm) : 1064 

Nimellisteho (W) : 90 

Pulssitaajuus (Hz) : 100 …50000 

Maksimi pulssienergia (J) : Ei tiedossa 

Huipputeho (MW) : Ei tiedossa 

Säteen divergenssi (mrad) : Ei tiedossa 

Säteen laatu K : Ei tiedossa 
 

 

Porauskokeissa käytettiin 37 W:n tehoa, 4 kHz taajuutta, 4 mm sädettä ja 

fokusoivana optiikkana oli polttoväliltään 185,5mm linssi. Tällöin säteen 

huipputehotiheys oli n. 38 MW/cm2, pulssienergia 5,3 mJ ja pulssin pituus 416 ns. 

 

Porausaikaa vaihdeltiin 2 – 15 sekunnin välillä siten, että säde sammutettiin kun 

havaittiin säteen läpäisseen porattavan materiaalin. 
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8.1.3 8 W pulssi-Nd:YAG 

 

8 W:n Nd:YAG – laserilla tehtiin vain rajallisia monipulssiporauskokeita. 

Koelaitteisto koostui Spectron Laser Systemsin valmistamasta 8 W:n 

lamppupumpatusta Nd:YAG laserista sekä kiinnittimenä toimivasta imupöydästä. 

Kokeissa käytetty laitteisto on esitetty kuvassa 43. 

 

 
Kuva 43. 8 W pulssi-YAG laserlaitteiston koejärjestelyt. 

 

 

Spectron Laser Systems SL603T Nd:YAG – laserin teknisiä tietoja on esitetty 

taulukossa VIII. 
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Taulukko VIII. Spectron Laser Systems SL603T teknisiä tietoja: 

Aallonpituus (nm) : 1064 

Nimellisteho (W) : 8 

Pulssitaajuus (Hz) : 500 … 1000 

Maksimi pulssienergia (J) : 0,008 

Huipputeho (MW) : 3 

Säteen divergenssi (mrad) : 2,3 

Säteen laatu K : > 0,8 
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8.1.4 2,7 kW CO2 

 

2,7 kW:n hiilidioksidilaserlaitteisto koostuu Trumpfin TLF 2700 HQ – laserista sekä 

alumiinisesta kennopöydästä, jonka teräsreunaan koekappaleet kiinnitettiin 

magneetein. Koelaitteisto on esitetty kuvassa 44. 

 

 
Kuva 44. Porauskokeissa käytetyn CO2-laserlaitteiston laserpää ja pöytä. 

 

 

Trumpf TLF 2700 HQ hiilidioksidilaserin tekniset on esitetty taulukossa IX. 
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Taulukko IX. Trumpf TLF 2700 HQ tekniset tiedot: 

Aallonpituus (nm) : 10600 

Nimellisteho (W) : 2700 

Pulssitaajuus (Hz) : 100 … 100000 

Maksimi pulssienergia (J) : 0,00675 

Huipputeho (MW) : 0,0027 

Säteen divergenssi (mrad) : 1 

Säteen laatu K : 0,87 
 

 

Porauskokeissa käytettiin 50 – 850 W lasertehoa, fokusoivan optiikan polttovälin 

ollessa 63,5 mm ja säteen halkaisijan ollessa fokusoivalla optiikalla 15 mm. 

Prosessikaasuna kokeissa käytettiin typpeä, jota syötettiin 1 mm suuttimen kautta 4 

bar:n paineella. Kuvassa 45 on esitetty polttopisteen intensiteettijakauma. 

 

 
Kuva 45. Polttopisteen intensiteettijakauma. Fokusoivan optiikan polttoväli 63,5 

mm, raakasäteen halkaisija 6,45 mm, säteen laatu K = 0,87, jolloin polttopisteen 

halkaisija on 80 µm. 
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Hiilidioksidilaserilla tehtiin kokeet vain EN 1.4301:n ja EN 1.4432:n osalta, sillä 

alustavat kokeet näyttivät selvästi, että tällä laitteistolla ei pystytä kunnolla 

poraamaan kuparia. 

 

 

8.2 Porauskokeiden parametrit 

 

Kunkin laserin kohdalla määritettiin aluksi esikokein materiaaleille ja eri 

materiaalipaksuuksille parametri-ikkunat, joilla saadaan reikä aikaiseksi. Tämän 

jälkeen tehtiin varsinaiset porauskokeet, joissa tavoitteena oli saada porattua 

halkaisijaltaan mahdollisimman pieniä ja laadukkaita reikiä. 

 

Pääasiallisesti parametrien variointia pystyttiin tekemään kahdella laserilla: 2,7 kW 

hiilidioksidilaserilla ja 500 W Nd:YAG – laserilla. 

 

Taulukossa X on esitetty koottuna lasereissa käytetyt parametrit, sekä varioitujen 

parametrien vaihtelualueet. 

 

Taulukko X. Parametrien vaihtelualueet. 

500 W Nd:YAG 90 W Nd:YAG 8 W Nd:YAG 2,7 kW CO2
Teho: - 37 4 … 54 W 55 … 850 W

Pulssitaajuus: 10 Hz 4 kHz 1 kHz 100 kHz
Pulssin pituus: 250 ... 650 ns 415 ns - 10 µs
Pulssienergia: - 5,5 mJ 5 … 90 mJ 0,55 … 8,50 mJ

Porausaika (monipulssiporaus): 0,25 … 0,65 ms 2 … 15 s 0,2 … 420 s 10 ms
Raakasäteen halkaisija: 2, 3, 4.5, 6 mm 4 mm 6 mm 15 mm

Fokusoivan optiikan polttoväli: 100 mm 185,5 mm 50 mm 63,5 mm
Polttopisteen halkaisija (teor): 45 … 135,5 µm 125 µm 22,5 µm 115 µm

Polttopisteen syvyys (teor): 0,75 … 6,8 mm 5,8 mm 0,2 mm 0,5 mm
Polttopisteen paikka: -0,5 … 0,5 mm 0 -0,25 … 0,5 mm -1,0 … 0 mm

 

 

90 W:n ja 8 W:n Nd:YAG - lasereilla sekä 2,7 kW:n hiilidioksidilaserilla poraus 

suoritettiin pitäen laserpää paikallaan porauksen aikana.  
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500 W:n Nd:YAG – laserilla porattaessa laserpäätä liikutettiin lineaarisesti z-akselin 

suhteen siten, että polttopisteen paikka on siirtynyt koekappaleen alapinnalta, läpi 

poikkipinnan ja koekappaleen yläpinnan yläpuolelle. Näin voitiin määrittää 

polttopisteen paikan muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan, 

tiimalasimaisuuteen ja roiskeisiin. Laserpään liikenopeutta vaihdeltiin 1,5 – 3 mm/s 

välillä. 

 

 

8.3 Porattujen reikien analysointi 

 

Porauskokeissa porattiin reikiä yhteensä noin 10500 kappaletta ja porattujen reikien 

laatua tutkittiin kuvaamalla reiät pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), jolla 

saatiin riittävä suurennos ja syvyysterävyys hyvälaatuisten digitaalikuvien 

ottamiseksi. Digitaalikuvista mitattiin University of Texas Health Science Centerin 

valmistamalla ImageTool – ohjelmistolla reikien halkaisijat sekä sisäänmeno-, että 

ulostulopuolilta. SEM-kuvista tarkistettiin myös syntyneiden roiskeiden ja purseen 

määrä, sekä reikien ympyrämäisyys. 

 

ImageTool – ohjelmistolla voidaan digitaalisesta kuvasta mitata kaksiulotteisia 

dimensioita, edellyttäen että kuvassa on jokin tunnettu mitta, millä ohjelma voidaan 

kalibroida. Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettuihin kuviin voitiin ohjelmallisesti 

lisätä mittakaavapalkki, jota voitiin ohjelmistossa hyödyntää kalibrointimittana. 

ImageTool – ohjelma tallentaa mitatut tulokset taulukkoon sekä laskee keskiarvon ja 

keskihajonnan automaattisesti. Taulukko on sellaisenaan siirrettävissä 

taulukkolaskentaohjelmistoon. 
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8.3.1 SEM-kuvaus 

 

Elektronimikroskooppi-kuvaus tehtiin LTY:n Kemiantekniikan osaston JEOL 5800 - 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Koska reikä kuvattiin aina sekä sisäänmeno- että 

ulostulopuolelta, olisi kaikkien reikien kuvaamiseksi pitänyt ottaa noin 21000 kuvaa. 

Yhden kuvan ottamiseen kului aikaa tallennuksineen noin 1 minuutti. Tästä johtuen 

koekappaleista ei voitu aikataulun puitteissa kuvata kaikkia reikiä, vaan 

koekappaleista oli valittava sellaiset koesarjat, joiden katsottiin tuovan eniten 

informaatiota. Tämä tehtiin siten, että silmämääräisesti arvioitiin valoa vasten 

tarkastelleen koekappaleet ja hylättiin sellaiset koesarjat, jotka koostuivat pääosin 

läpimenemättömistä rei’istä. Jäljelle jääneistä sarjoista valittiin kuvattaviksi sarjat, 

joissa ns. Sokeita reikiä oli mahdollisimman vähän. Tällä tavoin kuvattavia reikiä 

saatiin yhteensä noin 10 % porattujen reikien määrästä eli noin 1000 kappaletta. 

 

Suurennoksena kuvauksissa käytettiin suurinta mahdollista siten, että kuvaan saatiin 

sekä porattu reikä, että ympäristöön tulleet purseet ja roiskeet mahdollisimman 

täydellisinä. Käytännössä suurennokset vaihtelivat 30X – 600X välillä. Pääasiassa 

reiät kuvattiin pystysuoraan ylhäältä, mutta purseen koon määrittämiseksi tehtiin 

myös koekuvasarja 70-asteen kallistuksella. 

 

 

8.3.2 SEM-kuvien digitaalinen analysointi 

 

Elektronimikroskooppikuvat analysoitiin sekä silmämääräisesti, että hyödyntäen 

ImageTool tietokoneohjelmistoa ja taulukkolaskentaohjelmistoa. 

 

 

Reikien halkaisijan määritys 

 

Reikien halkaisijan määritys tehtiin mittaamalla reiän halkaisija neljästä eri 

suunnasta ja laskemalla näistä mittauksista keskiarvo. Mittauksista laskettiin myös 
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keskihajonta. Saadun keskiarvon perusteella voitiin arvioida keskimäärin saavutettu 

reiän halkaisija ja keskihajonnan avulla voitiin arvioida eri suunnista mitattujen 

halkaisijoiden välistä eroa eli reiän ympyrämäisyyttä. Kuvassa 46 on esitetty 

tyypillinen reiän mittaus. 

 

 
Kuva 46. Reiän halkaisijan mittaus. 

 

 

Reikien kartiokkuuden määritys 

 

Reikien kartiokkuuden määritys tehtiin mitattujen halkaisijoiden perusteella 

yksinkertaistaen. Sivulla 36 olevan kuvan 18 perusteella säteen polttopisteen ollessa 

kappaleen yläpinnan alapuolella, reiästä muodostuu yleensä tiimalasimainen eli 

yksinkertaistettuna kaksi kärjet vastakkain olevaa kartiota. Tällöin kartiokkuuksien 

mittaamiseen tarvittaisiin sisäänmeno- ja ulostulohalkaisijoiden lisäksi myös 

kartioiden kärkikulmat. Tämän toteaminen ja mittaaminen oli käytettävissä olevilla 

laitteilla mahdotonta, joten tyydyttiin suhteuttamaan koekappaleen paksuus 

sisäänmenoreiän ja ulostuloreiän väliseen erotukseen, kuten kuvassa 47 on esitetty: 
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Kuva 47. Idealisoitu reiän kartiokkuus ja sen mittaus. 

 

Kartiokkuus Y on siten: 

 

s
zZY )( −

=  (15) 

 

missä, z = ulostuloreiän keskimääräinen halkaisija 

 Z = sisäänmenoreiän keskimääräinen halkaisija 

 s = koekappaleen paksuus 

 

 

Saatu lukuarvo ilmoittaa reiän halkaisijan keskimääräisen muutoksen, kun 

tarkastelusyvyyttä muutetaan yhden syvyysyksikön verran. 

 

 

Reiän läpäisyn ja tukkeutumisen arviointi 

 

Elektronimikroskoopilla otetuista kuvista tarkasteltiin silmämääräisesti sitä, miten 

lasersäde oli porannut materiaaliin reikää. Kriteerinä porausprosessin onnistumiselle 

pidettiin läpireikää. Kuitenkin reikiä tarkasteltaessa havaittiin, että osassa tapauksista 

säde oli varmasti mennyt materiaalin läpi, mutta sula ei ollut poistunut reiästä ennen 

jähmettymistään (kuva 48). Myös tällaiset selkeästi läpi menneet, mutta 

mahdollisesti tukkeutuneet, reiät laskettiin läpimenneiksi. 
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Kuva 48. Tyypillisiä reikiä, joissa säde on porannut materiaalin reiän, mutta reikä on 

tukkeutunut sulasta. A: materiaalina 0,1 mm kupari. Porausaika oli 4 sekuntia. B: 

materiaalina 0,5 mm EN 1.4301. Porausaika 2,4 sekuntia. Porausparametrit 

molemmilla olivat: 90 W:n Nd:YAG laser, fokusoivan optiikan polttovälin ollessa 

185,5 mm ja raakasäteen halkaisija 4 mm. Taajuus oli 4 kHz, tällöin pulssin pituus 

oli 416ns ja pulssienergia oli 5,3 mJ. 

 

 

Läpimenemisen rinnalle oli näin ollen otettava lisäkriteeri, tukkeutuminen, sillä 

pelkän materiaalin läpäisyn arviointi ei riitä. Tukkeutumista tarkasteltiin rei’istä 

otetuista kuvista silmämääräisesti siten, että reikä laskettiin tukkeutuneeksi, mikäli 

reiän poikkipinta-alasta yli 50 % oli täyttynyt. Reikien läpäisy- ja 

tukkeutumisprosenteissa osa rei’istä on laskettu sekä läpireiäksi, että tukkeutuneeksi. 
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Roiskeiden ja purseiden tarkastelu 

 

Roiskeiden ja purseiden tarkastelu tehtiin silmämääräisesti arvioiden. Huomio 

kiinnitettiin roiskeiden ja purseiden määrään ja siihen, millaiselta ne näyttivät 

ulospäin sekä miten ne sijoittuvat reiän suhteen. Tämän perusteella tehtiin arvioita 

siitä, kuinka parametrien muutos vaikuttaa roiskeiden ja purseen osalta. 

 

Nd:YAG:lla porattujen reikien purseet olivat matalia, eikä edes 

elektronimikroskoopilla otetuista kuvista niiden mittaaminen ollut mielekästä. 

Hiilidioksidilaserilla porattaessa materiaalia sulatettiin suurempia määriä, jolloin 

purseiden koko kasvoi suuremmaksi ja sen mittaaminen voitiin jo tehdä. 
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9 Tulokset 

 

Porauskokeista saatujen näytteiden analysoinnin perusteella tutkittiin 

porausparametrien vaikutusta syntyvän reiän kokoon ja muotoon. Tämän ohella 

tarkasteltiin myös reiän laatua, pääasiassa syntyneiden purseiden ja roiskeiden avulla, 

mutta myös reiän kartiokkuuden mukaan. 

 

Taulukossa XI on esitetty koosteena eri lasereilla eri materiaaleihin saavutetut 

reikien minimihalkaisijat, sekä näiden porausajat. Liitteessä I on esitetty kuvat 

rei’istä ja porausparametrit, joilla näihin on päästy. 

 

Taulukko XI. Reikien minimihalkaisijat sisäänmeno- ja ulostulopuolilta, sekä 

porausajat. 

Materiaali
sisäänmeno ulostulo porausaika sisäänmeno ulostulo porausaika

0,1 mm EN 1.4301 49,50 µm 43,80 µm 0,25 ms - - -
0,5 mm EN 1.4301 78,70 µm 74,50 µm 0,65 ms 147,50 µm 90,00 µm 2,40 s
1,0 mm EN 1.4301 148,10 µm 127,40 µm 0,30 ms 143,50 µm 67,00 µm 14,40 s
1,0 mm EN 1.4432 151,60 µm 126,90 µm 0,30 ms 134,50 µm 48,60 µm 14,40 s

0,1 mm Cu 24,80 µm 19,50 µm 0,30 ms 129,45 µm 74,48 µm 3,60 s
0,5 mm Cu 38,80 µm 24,90 µm 0,30 ms 123,70 µm 47,30 µm 4,00 s
1,0 mm Cu 88,30 µm 77,00 µm 0,30 ms 152,10 µm 29,10 µm 12,00 s
Materiaali

sisäänmeno ulostulo porausaika sisäänmeno ulostulo porausaika
0,1 mm EN 1.4301 53,60 µm 27,20 µm 0,25 s 79,60 µm 78,35 µm 10 ms
0,5 mm EN 1.4301 164,10 µm 110,40 µm 0,25 s 108,40 µm 98,90 µm 10 ms
1,0 mm EN 1.4301 86,25 µm 72,10 µm 2,00 s 149,70 µm 122,30 µm 10 ms
1,0 mm EN 1.4432 95,80 µm 69,80 µm 2,00 s 172,40 µm 172,80 µm 10 ms

0,1 mm Cu 98,20 µm 74,80 µm 3,50 s - - -
0,5 mm Cu 105,00 µm 47,50 µm 3,00 s - - -
1,0 mm Cu 101,00 µm 47,90 µm 10,00 s - - -

500 W Nd:YAG 90 W Nd:YAG

8 W Nd:YAG 2,7 kW CO2
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9.1 Energian vaikutus poraukseen 

 

Energian vaikutusta prosessiin tutkittiin käyttämällä 2,7 kW hiilidioksidilaseria ja 

500 W Nd:YAG – laseria. Hiilidioksidilaserilla porattiin ainepaksuuksiltaan 0,5 mm 

ja 1,0 mm EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen neljällä pulssienergian arvolla, 

jokaisella 10 reikää ainepaksuutta kohden. Fokusoivan optiikan polttovälinä oli 63,5 

mm ja säteen halkaisija fokusoivalla optiikalle tullessa oli 15 mm sekä porausaika oli 

10 ms. Vertailuna porattiin kahdella eri pulssienergialla myös EN 1.4432 

haponkestävään teräkseen 10 reikää pulssienergian arvoa kohti. 

 

Nd:YAG – laserilla porattiin 0,1 mm 99,9 % kupariin ja 0,1 mm EN 1.4301 

ruostumattomaan teräkseen kolmella pulssienergian arvolla ja 0,5 mm ja 1,0 mm 

99,9 % kupariin kahdella pulssienergian arvolla, jokaisella viisi reikää ainepaksuutta 

kohden. Fokusoivan optiikan polttovälinä oli 100 mm ja säteen halkaisija 

fokusoivalle optiikalle tullessa oli 3 mm (0,1 mm ainepaksuudelle), 4,5 mm (0,5 mm 

ainepaksuudelle) ja 6,0 mm (1,0 mm ainepaksuudelle). Pulssienergian tarkkaa 

lukuarvoa ei tällä laitteistolla ollut käytettävissä, joten pulssienergian muutosta 

arvioitiin laitteiston jännitteen avulla. 

 

Pulssienergian muutoksella oli huomattava merkitys etenkin reikien halkaisijoiden 

muodostuksessa, mutta myös selkeää vaikutusta on muodostuvien reikien 

kartiokkuudessa. Pulssienergian lisäys kasvatti reiän halkaisijaa kaikilla kuparin 

ainepaksuuksilla sekä 1,0 mm:n EN 1.4301:lla, koko tarkastellulla pulssienergia-

alueella.  Sen sijaan 0,5 mm:n EN 1.4301:llä havaittiin alkuun pulssienergian 

lisäyksen pienentävän saavutettavien reikien halkaisijoita, mutta halkaisijat alkoivat 

muiden materiaalien ja ainepaksuuksien kaltaisesti kasvaa jälleen pulssienergiaa 

edelleen nostettaessa. Huomattavaa on se, että sekä kupari että teräs käyttäytyvät 

hyvin samankaltaisesti pulssienergiaa nostettaessa. 

 

Kuvissa 49, 50, 51 ja 52 on esimerkiksi esitetty 0,5 mm ja 1,0 mm paksuisiin EN 

1.4301 ruostumattomiin teräslevyihin porattujen reikien keskimääräisten 
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halkaisijoiden (jokaisessa pisteessä 10 reiän halkaisijan keskiarvo) ja kartiokkuuden 

muutokset, pulssienergian muutoksen funktiona. 
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Kuva 49. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 0,5 mm EN 1.4301. 
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Kuva 50. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 1,0 mm EN 1.4301. 
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y = -0,0003x2 - 0,011x + 0,0477
R2 = 0,5263
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Kuva 51. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien kartiokkuuteen. 

Materiaalina 0,5 mm EN 1.4301. 
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Kuva 52. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien kartiokkuuteen. 

Materiaalina 1,0 mm EN 1.4301. 
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Vertailuna 4,85 mJ ja 8,50 mJ pulssienergioilla porattiin reikiä 1,0 mm paksuun EN 

1.4432 levyyn. Kuvassa 53 on esitetty pulssienergian vaikutus reikien halkaisijaan. 
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Kuva 53. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 1,0 mm EN 1.4432. 

 

Kuvissa 54, 55, 56, 57 ja 58 on esimerkiksi esitetty 500 W Nd:YAG:lla 0,1 mm, 0,5 

mm ja 1,0 mm paksuiseen 99,9 % kupariin sekä 0,1 mm paksuiseen EN 1.4301 

ruostumattomaan teräkseen porattujen reikien keskimääräisten halkaisijoiden 

(jokaisessa pisteessä 5 reiän halkaisijan keskiarvo) ja kartiokkuuden muutokset, 

pulssienergian muutoksen funktiona. Koska tarkkoja energian arvoja ei ollut 

käytettävissä, niin pisteisiin ei sovitettu sovitekäyrää, vaan piirrettiin pisteiden välille 

suorat. 
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Kuva 54. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 0,1 mm kupari. 
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Kuva 55. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 0,5 mm kupari. 
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Kuva 56. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 1,0 mm kupari. 
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Kuva 57. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien halkaisijaan. 

Materiaalina 0,1 mm EN 1.4301. 
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Kuva 58. Pulssienergian muutoksen vaikutus muodostuvien reikien kartiokkuuteen. 

 

 

9.2 Raakasäteen halkaisijan vaikutus porausprosessiin 

 

500 W:n Nd:YAG – laserilla porattiin rajallisesti reikiä 0,5 mm EN 1.4301:een, joilla 

pyrittiin kokeilemaan raakasäteen halkaisijan vaikutusta poratun reiän halkaisijaan. 

Yhtälöiden (12) ja (13) perusteella raakasäteen halkaisijaa kasvattamalla saadaan 

säde fokusoitua pienemmäksi, mutta samalla polttopisteen syvyysterävyys lyhenee 

yhtälön (14) mukaisesti toisessa potenssissa. 

 

Poraus tehtiin yksipulssiporauksena ja porauksen aikana laserpää oli liikkeessä 

vakionopeudella, sekä polttopisteen paikkaa muutettiin lineaarisesti välillä -0,5 … 

0,5 mm koekappaleen yläpinnan suhteen. 

 

Tuloksista havaitaan, että raakasäteen halkaisijan avulla muokattu polttopiste ei 

sinällään ole ainut tekijä kun arvioidaan saavutettavan reiän dimensioita, vaan myös 

polttopisteen syvyysterävyys on hyvinkin oleellinen tekijä. Tarkastellaan pistettä, 

missä polttopiste on koekappaleen pinnalla tai aivan sen alapuolella. Tällöin 

+-
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raakasäteen halkaisijan ollessa pienempi ja siten polttopisteen syvyyden ollessa 

suurempi, saavutettavien reikien halkaisija pieneni. Raakasäteen halkaisijan ollessa 

pienempi, havaitaan myös, että saavutetun reiän halkaisijat, etenkin ulostuloreiän 

halkaisija, muuttuu hyvinkin lineaarisesti polttopisteen paikan muuttuessa, kun taas 

sisäänmenoreiän halkaisija muuttuu täysin epälineaarisesti. Raakasäteen halkaisijaa 

kasvatettaessa reiän sisäänmenohalkaisija muuttuu lähes täysin lineaarisesti ja 

ulostuloreiän halkaisijan muutos saa epälineaarisia piirteitä. 

 

Kuvissa 59, 60 ja 61 on esimerkiksi esitetty 0,5 mm paksuiseen EN 1.4301 

ruostumattomaan teräkseen porattujen reikien keskimääräisten halkaisijoiden ja 

kartiokkuuden muutokset, kun raakasäteen halkaisijaa on muutettu.  
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Kuva 59. Raakasäteen halkaisija 4,5 mm, fokusoivan optiikan polttoväli 100 mm. 
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Kuva 60. Raakasäteen halkaisija 6,0 mm, fokusoivan optiikan polttoväli 100 mm. 
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Kuva 61. Kartiokkuuden muutos raakasäteen halkaisijan muuttuessa, polttopisteen 

paikan funktiona esitettynä. 
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9.3 Polttopisteen paikan vaikutus porausprosessiin 

 

Polttopisteen paikan vaikutuksen määrittämiseksi tehtiin laajalti kokeita 500 W 

Nd:YAG – laserilla, joissa fokusoivaa linssiä liikutettiin z-akselin suunnassa -0,5 

mm … 0,5 mm välillä (missä nollakohta on koekappaleen yläpinta). Samalla laserpää 

liikkui vakionopeudella 3,0 mm/s eteenpäin. Tällöin yksipulssiporaamalla 10 Hz 

taajuudella saatiin aikaan reikärivi, josta mitattiin syntyneiden reikien halkaisijoiden 

muutos polttopisteen paikan funktiona. 

 

Kuvissa 62 – 66 on esitetty esimerkkinä kahdella eri materiaalilla ja eri 

ainepaksuuksilla tehtyjen kokeiden perusteella piirretyt sisäänmeno- ja 

ulostuloreikien käyrät. Käyrät on esitetty polttopisteen paikan funktiona.  
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Kuva 62. Polttopisteen paikan vaikutus reiän halkaisijaan. Materiaali 0,1 mm kupari. 

Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, raakasäteen halkaisija 3,0 mm. 
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Kuva 63. Polttopisteen paikan vaikutus reiän halkaisijaan. Materiaali 0,5 mm kupari. 

Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, raakasäteen halkaisija 4,5 mm. 
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Kuva 64. Polttopisteen paikan vaikutus reiän halkaisijaan. Materiaali 1,0 mm kupari. 

Laserin pulssitaajuus 5 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, raakasäteen halkaisija 6,0 mm. 
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Kuva 65. Polttopisteen paikan vaikutus reiän halkaisijaan. Materiaali 0,1 mm EN 

1.4301. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,25 ms, raakasäteen halkaisija 2,0 

mm. 
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Kuva 66. Polttopisteen paikan vaikutus reiän halkaisijaan. Materiaali 0,5 mm EN 

1.4301. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,65 ms, raakasäteen halkaisija 6,0 

mm. 

 



 92

Kuvissa 67 – 71 on esitetty vastaavilla materiaaleilla, ainepaksuuksilla ja 

parametreilla koekappaleisiin porattujen reikien kartiokkuus-käyrät. 
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Kuva 67. Polttopisteen paikan vaikutus reiän kartiokkuuteen. Materiaali 0,1 mm 

kupari. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, säteen halkaisija 3,0 mm. 
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Kuva 68. Polttopisteen paikan vaikutus reiän kartiokkuuteen. Materiaali 0,5 mm 

kupari. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, säteen halkaisija 4,5 mm. 
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y = 1E-04x2 - 0,0067x + 0,1351
R2 = 0,814
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Kuva 69. Polttopisteen paikan vaikutus reiän kartiokkuuteen. Materiaali 1,0 mm 

kupari. Laserin pulssitaajuus 5 Hz, pulssin kesto 0,30 ms, säteen halkaisija 6,0 mm. 

 

y = 6E-05x2 - 0,0048x + 0,212
R2 = 0,2751
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Kuva 70. Polttopisteen paikan vaikutus reiän kartiokkuuteen. Materiaali 0,1 mm EN 

1.4301. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,25 ms, säteen halkaisija 2,0 mm. 
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y = 0,0002x2 - 0,0099x + 0,1736
R2 = 0,6792
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Kuva 71. Polttopisteen paikan vaikutus reiän kartiokkuuteen. Materiaali 0,5 mm EN 

1.4301. Laserin pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,65 ms, säteen halkaisija 6,0 mm. 
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9.4 Porausprosessin onnistumisen parametri-ikkunoiden arviointi 

 

Porauksen onnistumisen parametri-ikkunoiden arvioimiseksi muodostettiin 

kuvatuista sarjoista läpäisyprosentit laskemalla muodostuneiden läpireikien suhde 

porausyritysten määrään.  

 

500 W Nd:YAG:lla porattujen reikien osalta arvioitiin parametri-ikkunan leveyttä 

pulssienergian suhteen, sillä kaikki koesarjat porattiin siten, että polttopisteen paikka 

muuttui laserpään edetessä. Käytetyt parametrit olivat: fokusoivan optiikan polttoväli 

100 mm, pulssin pituus 0,3 ms, laserin taajuus 10 Hz. Raakasäteen halkaisijaa 

vaihdeltiin materiaalista riippuen, laseroperaattorin laitetuntemuksen mukaisesti, 

seuraavasti: 0,1 mm EN 1.4301:llä Ø = 2 mm, 0,1 mm kuparilla Ø = 3 mm, 0,5 mm 

kuparilla ja EN 1.4301:llä Ø = 4,5 mm, 1,0 mm kuparilla sekä EN 1.4301:llä ja EN 

1.4432:lla Ø = 6,0 mm. 

 

2,7 kW hiilidioksidilaserilla porattujen reikien osalta arvioitiin parametri-ikkunaa sen 

sijaan sekä pulssienergian että polttopisteen paikan suhteen. Fokusoivan optiikan 

polttoväli oli 15 mm, laserin taajuus 100 kHz, porausaika 10 ms. Polttopisteen paikka 

pulssienergian suhteen tarkasteltaessa: 0,1 mm EN 1.4301:llä kappaleen yläpinnalla, 

0,5 mm ja 1,0 mm EN 1.4301:llä ja EN. 1.4432:lla 0,5 mm kappaleen yläpinnan 

alapuolella. Pulssienergia polttopisteen paikan suhteen tarkasteltaessa oli 0,5 mm EN 

1.4301:llä 3,35 mJ ja 1,0 mm EN 1.4301:llä ja EN 1.4432:lla 6,15 mJ. 

 

Porattujen sarjojen läpäisyprosentit ja tukkeutumisprosentit arvioitiin 

silmämääräisesti SEM-luvista ja sijoitettiin taulukkoon. Sekä hiilidioksidilaserin, että 

Nd:YAG – laserin kohdalla havaitaan, että pulssienergian nostaminen parantaa 

läpäisyä ja vähentää tukkeutumista. Polttopisteellä voidaan vaikuttaa myös asiaan, 

sillä hiilidioksidilaserkokeiden tulosten perusteella läpäisy on 80 – 90 % ja 

tukkeutuminen 0 %, kun polttopiste on sijoitettuna koekappaleen ylä- ja alapinnan 

puoleenväliin. 
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Taulukossa XII on esitetty 500 W Nd:YAG – laserilla porattujen reikien läpäisy- ja 

tukkeutumisprosentit, pulssienergian suhteen. Pulssienergian tarkkoja arvoja ei ollut 

käytettävissä, joten pulssienergian muutosta on kuvattu siten, että sarakkeissa 

oikealle siirryttäessä pulssienergia kasvaa. Taulukossa XIII on esitetty 2,7 kW 

hiilidioksidilaserilla porattujen reikien läpäisy- ja tukkeutumisprosentit, sekä 

pulssienergian että polttopisteen paikan suhteen.  

 

Taulukko XII. 500 W Nd:YAG – laserilla porattujen reikien läpäisy- ja 

tukkeutumisprosentit. Otossuuruudet: 0,1 mm kupari ja 0,1 mm EN 1.4301 n. 195 

reikää kumpikin, 0,5 mm, 1,0 kupari ja 0,5 mm EN 14301 n. 130 reikää kumpikin.  
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Pulssienergia

Läpäisy-%
Tukkeutumis-%

Pulssienergia
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Pulssienergia

Läpäisy-%
Tukkeutumis-%

Pulssienergia
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Pulssienergia

0,1 mm kupari
93,2 89,6 91,5
50,0 31,7 20,4

- → +

0,5 mm kupari
84,8 100,0
25,0 25,0

- → +

1,0 mm kupari
100,0 100,0
14,3 1,5

- → +

0,1 mm EN 1.4301
100,0 100,0 100,0
45,5 34,3 23,9

- → +

0,5 mm EN 1.4301
100,0 100,0
4,5 1,5

- → +  
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Taulukko XIII. 2,7 kW hiilidioksidilaserilla porattujen reikien läpäisy- ja 

tukkeutumisprosentit. Otossuuruudet pulssienergian suhteen: 0,1 mm ja 1,0 mm EN 

1.4301 ja 1,0 mm EN 1.4432 n. 20 reikää kussakin. Otossuuruudet polttopisteen 

paikan suhteen 0,5 mm ja 1,0 mm EN 1.4301 sekä 1,0 mm EN 1.4432 n. 30 reikää 

kussakin. 
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Pulssienergia

Läpäisy-%
Tukkeutumis-%

Pulssienergia
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Pulssienergia

Läpäisy-%
Tukkeutumis-%

Pulssienergia
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Polttopist. paikka

Läpäisy-%
Tukkeutumis-%

Polttopist. paikka
Läpäisy-%

Tukkeutumis-%
Polttopist. paikka - 1,0 mm - 0,5 mm 0 mm

1,0 mm EN 1.4301
- 1,0 mm - 0,5 mm 0 mm

1,0 mm EN 1.4432
60,0 90,0 70,0
33,3 0,0 0,0

60,0 90,0 60,0
16,7 0,0 0,0

0,5 mm EN 1.4301
100,0 80,0 60,0
0,0 0,0 16,7

- 0,5 mm - 0,25 mm 0 mm

1,0 mm EN 1.4432
90,0 100,0
0,0 33,3

6,15 mJ 8,50 mJ

1,0 mm EN 1.4301
90,0 90,0
0,0 0,0

6,15 mJ 8,50 mJ

0,5 mm EN 1.4301
100,0 80,0 100,0
12,5 0,0 0,0

3,35 mJ 6,15 mJ 8,50 mJ

0,1 mm EN 1.4301
70,0 83,3
14,3 0,0

1,0 mJ 1,5 mJ
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9.5 Reikien laatu 

 

9.5.1 Reikien ympyrämäisyys 

 

Reikien ympyrämäisyyttä arvioitiin mittaamalla reiän halkaisija neljästä suunnasta 

(kuva 46 sivulla 75) sekä laskemalla saaduista halkaisijoista hajonta. Taulukossa 

XIV on esitetty eri lasereilla eri materiaaleihin porattujen reikien keskimääräiset 

ympyrämäisyydet. 

 

Taulukko XIV. Reikien halkaisijoiden keskimääräiset hajonnat [µm]. 
500 W Nd:YAG 90 W Nd:YAG 8 W Nd:YAG 2,7 kW CO2

0,1 mm AISI 304 4,40 - 5,70 3,66
0,5 mm AISI 304 6,26 6,40 3,03 7,30
1,0 mm AISI 304 2,83 7,53 3,56 6,90

1,0 mm EN 1.4432 2B 2,76 8,21 4,30 7,02
0,1 mm 99,9 % Cu 1,92 4,02 5,11 -
0,5 mm 99,9 % Cu 3,60 7,89 3,51 -
1,0 mm 99,9 % Cu 2,07 7,43 4,17 -

 

 

Reikien ympyrämäisyyttä arvioidessa ei ollut käytettävissä lasereiden säteen laadun 

mittausta, eikä edes kaikista lasereista löydetty tehtaan ilmoittamiakaan arvoja. 

Reikien ympyrämäisyyden voidaan kuitenkin arvioida olevan riippuvainen vain 

säteen laadusta, sillä 500 W:n Nd:YAG:lla porattiin liikkeen aikana (nopeus 

maksimissaan 3,0 mm/s, pulssitaajuus 10 Hz ja pulssin pituus 0,65 ms) mutta 

liikkeellä ei ollut havaittavissa mitään vaikutusta reikien profiiliin. 
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9.5.2 Purseet ja roiskeet 

 

Tuloksista voitiin selkeästi havaita purseiden ja roiskeiden määrän riippuvan 

pääasiassa kahdesta parametrista: polttopisteen paikasta ja tuodun energian määrästä 

ts. pulssienergiasta (sekä monipulssiporauksessa myös pulssien määrästä). 

 

Reiän dimensioiden muutoksen riippuvuutta polttopisteen paikasta tarkasteltiin 

kirjallisuudessa ja reikien profiilin voitiin todeta noudattavan näiltä osin 

kirjallisuutta. Sen sijaan laatuvirheiden suhteen tätä riippuvuutta ei kirjallisuudessa 

mainittu. 

 

Sivun 36 kuvassa 18 esitettiin, että syntyvän reiän muoto on yhä enemmän laakea ja 

kraatterimainen, kun polttopistettä siirretään joko syvälle perusmateriaaliin tai 

lähemmäksi fokusoivaa optiikkaa. Tällöin nähdään, että kun polttopiste siirtyy liian 

kauaksi pinnasta, ei säteen tehotiheys enää riitä ainepaksuuden läpäisyyn ja tällöin 

sulaneen materiaalin määrä kasvaa ja muodostaa höyrystyneen materiaalin ja 

mahdollisen suojakaasun synnyttämän paineen vaikutuksesta reiän tai kraatterin 

ympärille roiskeita. Tämä ilmiö havaittiin selkeästi myös käytännössä. Kuvassa 72 

on esitetty purseen ja roiskeiden määrän muutos, kun polttopisteen paikkaa 

muutettiin lineaarisesti koekappaleen yläpinnan alapuolelta kohti yläpintaa ja sen 

ylitse. 
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Kuva 72. Materiaalina 1,0 mm Kupari. a) sarjan alkupää, polttopiste 0,5 mm 

koekappaleen yläpinnan alla. b) sarjan keskivaihe, polttopiste koekappaleen 

yläpinnalla. c) sarjan loppupää, polttopiste 0,5 mm koekappaleen yläpinnan 

yläpuolella. Reiät porattu yksipulssiporauksena 500 W:n Nd:YAG – laserilla. Laserin 

pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,3 ms, raakasäteen halkaisija 6,0 mm. 

 

 

Purseen muodostumisella materiaalin ulostulopinnalle havaittiin myös olevan 

jonkinlaista korrelaatiota polttopisteen paikan suhteen, mutta pääasiassa 

ulostuloreiän ympärillä olevan purseen määrään voitiin vaikuttaa pääasiassa tuodun 

energian määrää vähentämällä. Energian vähentämisessä oli kuitenkin hankaluutena 

se, että tietyn rajan jälkeen säteen energia ei enää riittänyt läpireiän poraamiseksi 

(kuva 73). 
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Kuva 73. Materiaalina 0,1 mm kupari. Poraus on suoritettu yksipulssiporauksena 500 

W Nd:YAG – laserilla, pulssitaajuus 10 Hz, pulssin kesto 0,3 ms, fokusoivan 

optiikan polttoväli 100 mm ja raakasäteen halkaisija 3,0 mm. 

 

 

Kuvassa 74 on esitetty tyypillisiä purseita, joita muodostui porattujen reikien 

ulostulopinnalle. 
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Kuva 74. Reikien purseita kappaleessa ulostulopinnalla. Materiaalina 0,1 mm EN 

1.4301 ruostumaton teräs. Laser: 2,7 kW CO2, laserteho 150 W, pulssitaajuus 100 

kHz, porausaika 10 ms, fokusoivan optiikan polttoväli 63,5 mm ja säteen halkaisija 

fokusoivalla optiikalla 15 mm. 

 

 

Kuvassa 75 on esitetty tyypillisiä purseita, kun muita parametreja pidettiin vakiona, 

mutta tuodun energian määrää vähennettiin 2/3:aan kuvassa 74 esitettyihin reikiin 

verrattuna. Kuvista havaitaan tällöin, että pursetta muodostuu huomattavan paljon 

tuotaessa energiaa enemmän, kuin on reiän poraamiseksi tarpeen. Kuvista voidaan 

myös havaita, että muodostuvan purseen määrä vähenee, tuodun energian 

vähentyessä, sillä tällöin materiaalia sulaa turhaan vähemmän. 
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Kuva 75. Reikien purseita kappaleiden ulostulopinnalla. Materiaalina 0,1 mm EN 

1.4301 ruostumaton teräs. Laser: 2,7 kW CO2, laserteho 100 W, pulssitaajuus 100 

kHz, porausaika 10 ms, fokusoivan optiikan polttoväli 63,5 mm ja säteen halkaisija 

fokusoivalla optiikalla 15 mm.. 

 

 

9.5.3 Reikien tukkeutuminen 

 

Reikien tukkeutuminen vaihteli koesarjoissa 0 – 50 % välillä. Ainoa korrelaatio joka 

tukkeutumisen esiintymisen ja parametrien sekä materiaalien välillä pystyttiin 

havaitsemaan, oli se, että tukkeutumista esiintyi lähes poikkeuksetta enemmän kun 

porattiin yksipulssiporauksena ja tukkeentumista esiintyi herkemmin porattaessa 

kuparia. Monipulssiporauksessa tukkeutumista ei juurikaan havaittu. Kuvassa 76 on 

esitetty esimerkkinä 500 W:n Nd:YAG:lla yksipulssiporauksena porattu tukkeutunut 

reikä ja kuvassa 77 on esitetty esimerkkinä 8 W:n Nd:YAG:lla 

monipulssiporauksena porattu reikä. 
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Kuva 76. Yksipulssiporauksella porattu, tukkeutunut, reikä 0,1 mm paksuisessa 

kuparilevyssä. a) Sisääntulopuoli, b) ulostulopuoli. Porauslaserina 500 W:n 

Nd:YAG, pulssin pituus 0,3 ms, säteen halkaisija 3,0 mm. 

 

 

 
Kuva 77. Monipulssiporauksena porattu reikä 0,1 mm paksuisessa kuparilevyssä. a) 

Sisääntulopuoli, b) ulostulopuoli. Porauslaserina 8 W:n Nd:YAG, Porausaika 3,5 s, 

säteen halkaisija 4,0 mm. 

 

Tukkeutumisen esiintyminen lähes ainoastaan yhden pulssin porauksessa viittaa 

siihen, että yhden pulssin porauksessa energialla saadaan höyrystettyä reiän 

poraamiseksi kyllä riittävästi materiaalia, mutta tuotaessa energia yhdellä pulssilla, 

osa tästä energiasta höyrystämisen sijaan sulattaa materiaalia niin paljon, että lyhyen 

porausprosessin aikana sitä ei välttämättä saada reiästä poistettua. Etenkin 

yksipulssiporauksessa voidaan siten arvioida apukaasulla olevan huomattavaa 

merkitystä sulan poistolla reiästä porauksen aikana. 
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9.6 Porausnopeus 

 

Poraus suoritettiin monipulssiporauksena 8 W ja 90 W Nd:YAG – lasereilla sekä 2,7 

kW hiilidioksidilaserilla. Näistä 8 W ja 90 W Nd:YAG – lasereilla poraus suoritettiin 

pitämällä säde päällä, kunnes reikä oli muodostunut ja 2,7 kW hiilidioksidilaserilla 

porausaika oli vakio. 

 

500 W Nd:YAG – laserilla poraus suoritettiin edellisistä poiketen 

yksipulssiporauksena, jossa pulssin pituutta vaihdeltiin vain hyvin vähän.  

Porausnopeudet näillä lasereilla ja eri materiaaleilla on esitetty taulukossa XV: 

 

Taulukko XV. Porausnopeudet kokeissa käytetyillä lasereilla ja materiaaleilla. 

8 W Nd:YAG 90 W Nd:YAG 500 W Nd:YAG 2,7 kW CO2

0,1 mm kupari 4,0 s 2,5 s 0,3 ms -
0,5 mm kupari 4,0 s 4,0 s 0,3 ms -
1,0 mm kupari 10,0 s 15,0 s 0,3 ms -

0,1 mm EN 1.4301 0,25 s - 0,25 ms 0,010 s
0,5 mm EN 1.4301 0,25 s 2,5 s 0,65 ms 0,010 s
1,0 mm EN 1.4301 2,0 s 10,0 s 0,40 ms 0,010 s
1,0 mm EN 1.4432 2,0 s 15,0 s 0,40 ms 0,010 s  

 

 

Yksipulssiporauskokeiden yhteydessä tehtiin myös kokeita, joissa porattiin reikiä 

taajuudella 10 Hz noin 1,5 mm x 4 mm alueelle. Yhteen alueeseen porattiin yhteensä 

noin 300 reikää. Kuvassa 78 on esitetty yksi porattu alue sekä suurennoksena reikiä. 
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Kuva 78. 500 W Nd:YAG – laserilla yksipulssiporauksena porattu 1,5 mm x 4 mm 

alue. Raakasäteen halkaisija 3,0 mm, fokusoivan optiikan polttoväli 100 mm, laserin 

taajuus 10 Hz, pulssin pituus 0,30 ms. Kuvan a) suurennos 35X, kuvan b) suurennos 

85X ja kuvan c) suurennos 270X. 

 

 

Useimmilla kokeissa käytetyillä laserlaitteilla voidaan porata ja aikaan saatu laatu on 

ilman erillistä työvaihetta hyvä. Mutta laitteiden porausnopeus ei ole riittävä, mikäli 

rei’itettävä alue on laaja ja vaadittu reikämäärä suuri. 
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10 Tulosten tarkastelu 

 

Energian vaikutus porausprosessiin 

 

Reikien halkaisijat mitattiin sivulla 75 esitetyn kuvan 46 mukaisesti. Mitattujen 

reikien halkaisijoista laskettiin keskiarvot ja nämä sijoitettiin koordinaatistoon. 

Ruostumattoman teräksen EN 1.4301 kohdalla halkaisijoiden ja kartiokkuuksien 

pisteisiin sovitettiin sovitekäyrät, joiden havaittiin noudattavan R-luvun perusteella 

etenkin reiän ulostulopuolelta toisen asteen käyriä. Sisäänmenopuolella toisen asteen 

käyrien sopivuus oli huonompi. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että osassa rei’istä 

oli sisäänmenopuolella vaikea löytää täsmällisesti rajapintaa reiän reunan ja 

muodostuneen purseen välillä (kuva 79), jolloin reiän halkaisijan mittauksiin tulee 

virhettä. 

 

 
Kuva 79. Reiän sisäänmenopuoli, jossa purseen ja reiän reunan rajapintaa ei ole 

selkeästi näkyvissä. Reikä porattu 2,7 kW hiilidioksidilaserilla, fokusoivan optiikan 

polttoväli 63,5 mm, säteen halkaisija fokusoivalla optiikalla 15 mm, laserin 

pulssienergia 3,35 mJ, toistotaajuus 100 kHz ja porausaika 10 ms. 
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EN 1.4432 haponkestävään teräkseen porattaessa havaittiin, että materiaali 

käyttäytyy samansuuntaisesti kuin EN 1.4301. Mutta huomattavaa on, että 

halkaisijoiden muutokset ovat energian muutoksen suhteen nopeampia ja myös 

kartiokkuus laskee jyrkemmin kuin ruostumattomalla teräksellä. Tämän arvioidaan 

johtuvan haponkestävän teräksen suuremmasta molybdeenipitoisuudesta, sillä 

molybdeenin lämmönjohtavuus on parempi kuin teräksellä. Näin ollen runsaammin 

molybdeenilla seostettu teräs reagoi tuotuun energiaan herkemmin. 

 

Nd:YAG:lla poratessa, havaittiin kuparin kohdalla reikien halkaisijoiden myös 

kasvavan pulssienergian funktiona. Sen sijaan 0,1 mm EN 1.4301 ruostumaton teräs 

käyttäytyi kuten hiilidioksidilaserilla porattaessa 0,5 mm EN 1.4301 eli kokeillulta 

energia-alueelta löytyy sellainen energian arvo, jolla reikien halkaisija on 

minimissään. 

 

Kartiokkuuden muutoksen osalta kuparin eri ainepaksuudet käyttäytyivät pääosin 

kuten ruostumaton teräs hiilidioksidilaserilla porattaessa. Vain 0,5 mm kupari oli 

poikkeus, sillä sen kartiokkuus kasvoi pulssienergian funktiona. Tulosten arviointia 

vaikeuttaa kuitenkin se, että käytetystä Nd:YAG - laserlaitteistosta johtuen ei 

pulssienergian arvoja ollut käytettävissä, joten kuparin osalta kuvaajia on pidettävä 

vain viitteellisinä. 

 

Kuitenkin pulssin energiaa muuttamalla voidaan tulosten mukaan vaikuttaa reiän 

profiiliin ja dimensioihin huomattavasti. Tulokset osoittavat selkeästi, että on 

olemassa pulssienergiakohta, jolla reikien halkaisija on pienimmillään. Useimmissa 

tapauksissa, kokeillulla energia-alueella, havaittiin että pulssienergiaa pienentämällä 

reiän halkaisija myös pieneni, mutta samalla myös reiän idealisoitu kartiokkuus 

kasvoi. 

 

Todellisuudessa osa rei’istä oli tiimalasimaisia, joiden minimihalkaisija on 

koekappaleen yläpinnan ja alapinnan välissä. Myös näiden reikien kartiokkuutta 

arvioitiin idealisoidun kartiokkuuden avulla, joka on esitetty sivulla 76 kuvassa 47. 

Kuvassa 80 on esitetty tiimalasimaisia reikiä. 
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Kuva 80. Tiimalasimaisia reikiä. Materiaalina 1,0 mm kupari. Reiät on porattu 500 

W Nd:YAG – laserilla yksipulssiporauksena. Fokusoivan optiikan polttoväli 100 

mm, raakasäteen halkaisija 6,0 mm, pulssin pituus 0,3 ms. 

 

 

Raakasäteen halkaisijan vaikutus poraukseen 

 

Raakasäteen halkaisijalla vaikuttaisi olevan merkitystä syntyvien reikien muotoihin. 

Raakasäteen halkaisijan ollessa pienempi, havaittiin että saavutetun reiän halkaisijat, 

etenkin ulostuloreiän halkaisija, muuttuu lähes lineaarisesti polttopisteen paikan 

muuttuessa, kun taas sisäänmenoreiän halkaisija muuttuu epälineaarisesti. Mikäli 

raakasäteen halkaisijaa kasvatettiin, niin tilanne kääntyy päinvastaiseksi. 

Raakasäteen halkaisijan muutos ei kuitenkaan muuttanut muodostuneiden reikien 

idealisoituja kartiokkuuksia olennaisesti, etenkin kartiokkuuskäyrien muoto pysyi 

samana. Raakasäteen halkaisijan suurin vaikutus muodostuneiden reikien 

kartiokkuudessa syntyi siitä, että minimi-kartiokkuuskohta polttopisteen paikalle 

siirtyi polttopisteen pienenemisen seurauksena koekappaleen yläpinnalta yläpinnan ja 

alapinnan väliin. 
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Polttopisteen paikan vaikutus poraukseen 

 

Polttopisteen paikalla on huomattava vaikutus reiän muotoon ja profiiliin, joka 

korostuu sitä enemmän, mitä paksummasta materiaalista on kysymys. Reikien 

kartiokkuus on pienimmillään, kun polttopiste on sijoitettu yläpintaan tai aivan sen 

välittömään läheisyyteen (± 0,1 mm). Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että reiän 

poraamiseksi on säteen kyettävä tuomaan materiaalin pinnalle riittävästi energiaa 

materiaalin höyrystämiseksi, jotta heijastuvuudesta huolimatta saadaan avaimenreikä 

muodostetuksi. Tämän muodostumisen jälkeen absorptio reiässä nousee lähes 100 

%:iin, jolloin porausprosessi jatkuu, vaikka säteen tehotiheys laskeekin. 

 

Saavutettujen reikien minimihalkaisijakohdat polttopisteen paikan funktiona 

vaihtelevat materiaali- ja ainepaksuuskohtaisesti huomattavasti. Tulosten vertailua 

vaikeuttaa kuitenkin se, että raakasäteen halkaisijaa muutettiin porattavasta 

materiaalista riippuen, laseroperaattorin laitetuntemuksen perusteella. Vertailua 

voidaan tehdä kuitenkin 0,5 mm EN 1.4301:n ja 1,0 mm 99,9 % kuparin välillä, sekä 

pienellä varauksella 0,1 mm EN 1.4301:n ja 0,1 mm 99,9 % kuparin välillä. Näistä 

havaitaan, että sekä ruostumaton teräs, että kupari käyttäytyvät porauksessa 

samankaltaisesti. Kuitenkin erona on, että kuparin käyrät ovat jyrkempiä ja siten 

voidaan vetää johtopäätös, että kupari on materiaalina herkempi porausprosessissa 

polttopisteen paikan muuttumisen suhteen. Tämän arvioidaan johtuvan kuparin 

huomattavasti suuremmasta lämmönjohtavuudesta, verrattuna teräksiin. 

 

 

Porausprosessin parametri-ikkunan arviointi 

 

Pelkkien läpäisyprosenttien avulla arvioimalla ei saatu todellisuutta vastaavaa kuvaa 

prosessin herkkyydestä parametrimuutoksiin, johtuen siitä että säde on saattanut 

porata reiän, mutta osa sulassa tilassa olleesta materiaalista ei ole poistunut reiästä ja 

on jähmettyessään tukkinut sen. Tämän vuoksi porausprosessin herkkyyttä 

arvioitaessa on oleellista tarkastella myös tukkeutumista, vaikka reiän poraamista ei 

voida pitää onnistuneena, mikäli materiaali tukkii reiän. 
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Verrattaessa sekä läpäisy- että tukkeutumisprosenttien kuvaajia, havaitaan että 

yksipulssiporauksella poratut reiät ovat tukkeutuneet sulasta herkemmin kuin 

monipulssiporauksessa. Siirryttäessä nopeammasta yksipulssiporauksesta hitaampaan 

monipulssiporaukseen tukkeutumisprosentti samalla laskee. Apukaasun merkitystä ei 

kokeissa huomioitu, mutta kirjallisuuden perusteella voidaan olettaa apukaasulla 

olevan merkitystä etenkin reikien tukkeutumisen estämisessä. 
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11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Diplomityö tehtiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osaston 

Lasertyöstön laboratoriossa. Työssä oli tarkoituksena tutkia laserporauksen tilaa, 

sekä laserporauksen mahdollisuuksia tämän päivän kotimaisessa teollisuudessa. 

 

Kirjallisessa osassa tavoitteena oli luoda kirjallisuuden ja artikkelien perusteella 

kotimainen yhteenveto laserporauksesta, sekä tarkastella laserporausprosessiin 

vaikuttavista prosessi- ja materiaaliparametreja. Lisäksi kirjallisessa osassa oli 

tarkoituksena tutustua laserporauksen teollisiin sovelluksiin. 

 

Työn kokeellinen osa käsitti prosessin monipulssiporauksen ja yksipulssiporauksen.  

Trepanning-poraus ja Helical-poraus rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Käytettävinä 

lasereina oli kolme Nd:YAG – pulssilaseria, sekä yksi hiilidioksidilaser, joiden 

käytettävyyttä ja mahdollisuuksia porauksessa tutkittiin. Tarkoituksena oli selvittää 

sitä, millaisia reikiä tämän päivän kotimaisen teollisuuden lasereilla saadaan aikaan. 

Myös energiantuonnin ja polttopisteen paikan vaikutuksia porausprosessiin tutkittiin. 

 

Reikien analysointi tapahtui elektronimikroskoopilla kuvaamalla, sekä digitaalisesti 

reikien halkaisijat mittaamalla. Kriteereinä reikien ja niiden laadun arvioinnissa 

käytettiin neljään suuntaan mitattua halkaisijaa, halkaisijoiden perusteella laskettua 

hajontaa (ympyrämäisyys) sekä sisäänmenohalkaisijan ja ulostulohalkaisijan 

suhteeseen perustuvaa idealisoitua reiän kartiokkuutta. Tämän ohella digitaalisista 

kuvista tarkasteltiin myös reikien ja niiden ympäristön siisteyttä silmämääräisesti. 

 

Työn aikana havaittiin, että kotimaisessa teollisuudessa käytännössä 

poraussovellukset ovat vielä vähäisessä käytössä ja näin ollen laitteistot ovat 

poraussovelluksiin vain välttäviä. Useimmiten ongelmaksi muodostuu porausnopeus, 

joka ei yhdelläkään laserlaitteella ollut määrällisesti suureen poraustuotantoon 

sopiva. Laserlaitteet sopivat kuitenkin hyvin porauskokeisiin, joissa haluttiin tutkia 

materiaalien käyttäytymistä porausprosessissa kun käytettiin eri lasereita. 
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Porauskokeiden tuloksia arvioitaessa havaittiin, että nostettaessa laserin 

pulssienergiaa, EN 1.4301 ruostumattomaan teräslevyyn saatavan reiän halkaisija 

kasvoi. Samalla kuitenkin reiän idealisoitu kartiokkuus laski. Näin tapahtui 

ainepaksuudesta riippumatta. Vertailun vuoksi mukaan otetun EN 1.4432 

haponkestävän teräksen kohdalla materiaali käyttäytyi ruostumattoman teräksen 

tavoin muuten, paitsi pulssienergiaa nostettaessa, idealisoitu kartiokkuus laski 

ruostumatonta terästä huomattavasti nopeammin.  

 

99,9 % puhdasta kuparia porattaessa samoilla lasereilla, tehtiin havainto, että 

pulssienergiaa nostettaessa, myös kupariin saatavan reiän halkaisija kasvoi. 

Ruostumattomasta teräksestä poiketen, energian nostolla ei kuparin kohdalla ollut 

suurta merkitystä, vaan kartiokkuus pysyi likimain samana. 

 

Polttopisteen paikan vaikutusta porausprosessiin kokeiltiin 500 W Nd:YAG – 

laserilla liikuttamalla fokusoivaa optiikkaa vakionopeudella (1,5 – 3,0 mm/s) x-

akselin suuntaisesti, samalla kun polttopisteen paikkaa muutettiin lineaarisesti välillä 

-0,5 – 0,5 mm, koekappaleen yläpinnan suhteen. Laserin pulssitaajuus oli 5 – 10 Hz. 

Polttopisteen paikalla havaittiin olevan huomattava merkitys muodostuvan reiän 

profiiliin. Huomattavaa oli se, että sekä 99,9 % kupari ja EN 1.4301 ruostumaton 

teräs käyttäytyivät samansuuntaisesti polttopisteen paikan muuttuessa, mutta 

oleellinen ero materiaalien välillä syntyi siitä, että kupari reagoi huomattavasti 

herkemmin muutoksiin. Tämän oletetaan johtuvan kuparin pienemmästä 

absorptiosta, verrattuna ruostumattoman teräksen absorptioon. 

 

Porausprosessin onnistumisen helppoutta eli parametri-ikkunaa arvioitiin vertaamalla 

läpimenemättömien reikien ja tukkeutuneiden reikien määrää, yhteensä porattujen 

reikien määrään. Tuloksista havaittiin, että etenkin porausmenetelmällä on 

huomattava merkitys parametri-ikkunan kokoon. Yksipulssiporauksessa tuodaan 

yhdellä pulssilla koko reiän poraamiseksi tarvittava energia, kun taas 

monipulssiporauksessa yksi laserpulssi sisältää vain pienen osan kokonaisuudessaan 

tarvittavasta energiasta. Tulokset osoittivat, että yksipulssiporauksella poratut reiät 



 114

olivat suuremmalta osin joko kokonaan menemättä läpi tai vähintäänkin 

tukkeutuneita, kuin monipulssiporauksella poratut reiät. Tämän perusteella 

yksipulssiporauksen virheherkkyyden voidaan arvioida olevan suurempi kuin 

monipulssiporauksen. 

 

Purseen ja roiskeen määrää arvioitiin digitaalisista kuvista silmämääräisesti. Kuvien 

perusteella havaittiin, että Nd:YAG:lla polttopisteen paikan valinnalla voidaan 

huomattavasti vaikuttaa etenkin kuparin porauksessa syntyvän roiskeen määrään. 

Roiskeiden määrän havaittiin kasvavan sitä enemmän, mitä lähemmäksi 

koekappaleen yläpintaa tai mitä korkeammalle koekappaleen yläpinnan yläpuolelle 

polttopistettä siirrettiin. Roiskeiden kannalta optimaalinen polttopisteen sijainti olisi 

tulosten perusteella kappaleen yläpinnan alapuolella. Huomattavaa oli se, että 

ruostumatonta terästä porattaessa ilmiö oli huomattavasti lievempi. Tämän 

arvioidaan johtuvan siitä, että kupari materiaalina johtaa lämpöä paremmin ja siten 

sulan muodostus on suurempaa kuin ruostumattomalla teräksellä. 

Hiilidioksidilaserilla porattaessa, suurempi polttopisteen halkaisija ja energiantuonti 

sulatti materiaalia huomattavasti enemmän kuin Nd:YAG – laserilla porattaessa. 

Tästä syystä sulaa materiaalia jähmettyi huomattavasti suurempia määriä 

pallomaiseksi purseeksi reiän ulostulopuolen ympärille. Tähän havaittiin voitavan 

vaikuttaa energiantuonnilla, jota vähentämällä purseen kokoa saatiin vähennettyä 

huomattavasti. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan vetää johtopäätös, että kotimaisen teollisuuden 

Nd:YAG - laserlaitteilla voidaan kohtuullisen vaivattomasti porata sekä kuparia että 

ruostumatonta terästä. Sen sijaan hiilidioksidilaser soveltuu vain näistä kahdesta 

jälkimmäisen poraamiseen. Ongelma sen sijaan voi olla se, että tämän hetken 

laitteilla porattaessa vaadittavat reikämäärät on oltava vähäiset, sillä laserlaitteiden 

porausnopeus on alhainen. Suuria määriä reikiä poratessa pulssitaajuuden ja sitä 

kautta laserin tehon on oltava huomattavasti suurempi. 
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12 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Työn aikana esiintyi laserporausprosessiin liittyviä seikkoja, joita pitäisi tutkia 

tarkemmin ja niihin liittyviä ilmiöitä syvällisemmin. Työssä keskityttiin nyt 

laserporauksen perusteisiin ja kokeita tehdessä haettiin pääasiassa mahdollisimman 

pieniä ja hyvälaatuisia reikiä. 

 

Tutkimuksen aikana havaittiin että pulssienergialla ja polttopisteen paikalla on 

huomattava merkitys muodostuvan reiän profiiliin. Kokeita tehtiin usealla erilaisella 

ja myös tuotantokäytössä olevalla laserilla, joka seikkana teknisesti vähensi 

mahdollisuuksia tiettyjen parametrien variointiin. Etenkin prosessikaasua ei varioitu, 

vaan kokeissa käytettiin sitä laitteistoa kaasuineen, mikä oli sillä hetkellä 

käytettävissä. Jatkotutkimusta ja huomattavasti syvällisempää tutkimusta vaativa 

alue olisi siten pulssienergian ja polttopisteen paikan ja muodon vaikutus 

porausprosessiin. Lisäksi apukaasujen vaikutusta porausprosessiin tulisi tutkia. 

 

Jatkotutkimuksessa pitäisi painottaa myös teollisten sovellusten kannalta 

prosessinopeuden tarkastelua, sillä tutkimuksessa havaittiin, että tällä hetkellä 

kotimaisissa yrityksissä ei tehdä kovin laajamittaista laserporaukseen liittyvää 

tuotantoa eikä tästä johtuen laserlaitteita ole valittu porauksen kannalta. 

Prosessinopeuden alhaisuus on tällä hetkellä yksi suurimpia seikkoja, mikä estää 

laserporauksen laajempaa leviämistä kotimaiseen teollisuuteen. 

 

Jatkossa tutkimuksen kohteeksi pitäisi ottaa myös Nd:YAG:n ja hiilidioksidilaserin 

rinnalle muita lasereita, kuten esim. kuparihöyrylaser, tämän suuren huipputehon ja 

halkaisijaltaan pienen polttopisteen vuoksi. Tällä laserilla olisi mahdollisuus päästä 

entistä parempaan tarkkuuteen. 
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 Liite I, 1 
 

Taulukko I. 500 W Nd:YAG – laserilla porattujen reikien porauksessa käytetyt 

parametrit. 

raakasäteen Ø pulssin pituus taajuus polttopisteen 
paikka

0,1 mm EN 1.4301 2,0 mm 0,25 ms 10 Hz yläpinnalla
0,5 mm EN 1.4302 4,5 mm 0,65 ms 10 Hz yläpinnalla
1,0 mm EN 1.4303 6,0 mm 0,40 ms 10 Hz yläpinnalla
1,0 mm EN 1.4432 6,0 mm 0,40 ms 10 Hz yläpinnalla

0,1 mm kupari 3,0 mm 0,3 ms 10 Hz yläpinnan alla
0,5 mm kupari 4,5 mm 0,3 ms 10 Hz yläpinnan yllä
1,0 mm kupari 6,0 mm 0,3 ms 10 Hz yläpinnan yllä

 

Lisäksi fokusoivan optiikan polttoväli oli kaikissa porauskokeissa 100 mm, 

apukaasuna oli happi, jota syötettiin 1 mm suuttimella, 8 bar paineella. 

 

Kuvassa 1 on esitetty EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen ja EN 1.4432 

haponkestävään teräkseen porattuja pienimpiä reikiä. Kuvassa 2 on esitetty kupariin 

porattuja pienimpiä reikiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Liite I, 2 

 
Kuva 1. 500 W Nd:YAG – laserilla teräkseen porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Kuva 2. 500 W Nd:YAG – laserilla kupariin porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Taulukko II. 90 W Nd:YAG – laserilla porattujen reikien porauksessa käytetyt 

parametrit. 

porausaika

0,5 mm EN 1.4302 2,5 s
1,0 mm EN 1.4303 10,0 s
1,0 mm EN 1.4432 10,0 s

0,1 mm kupari 2,0 s
0,5 mm kupari 2,5 s
1,0 mm kupari 10,0 s  

 

Lisäksi fokusoivan optiikan polttoväli oli kaikissa porauskokeissa 185,5 mm, 

raakasäteen halkaisija 4,0 mm, laserin taajuus 4 kHz, pulssienergia 5,3 mJ ja pulssin 

pituus 416 ns. Polttopiste oli sijoitettuna kappaleen yläpintaan. 

 

Kuvassa 3 on esitetty EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen ja EN 1.4432 

haponkestävään teräkseen porattuja pienimpiä reikiä. Kuvassa 4 on esitetty kupariin 

porattuja pienimpiä reikiä. 
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Kuva 3. 90 W Nd:YAG – laserilla teräkseen porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Kuva 4. 90 W Nd:YAG – laserilla kupariin porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Taulukko III. 8 W Nd:YAG – laserilla porattujen reikien porauksessa käytetyt 

parametrit. 

porausaika polttopisteen paikka

0,1 mm EN 1.4301 0,25 s yläpinnalla
0,5 mm EN 1.4302 0,25 s yläpinnalla
1,0 mm EN 1.4303 2,0 s 0,3 mm yläpinnan yllä
1,0 mm EN 1.4432 2,0 s 0,3 mm yläpinnan yllä

0,1 mm kupari 3,5 s yläpinnalla
0,5 mm kupari 3,0 s yläpinnalla
1,0 mm kupari 10,0 s yläpinnalla  

 

Lisäksi fokusoivan optiikan polttoväli oli kaikissa porauskokeissa 50 mm, 

raakasäteen halkaisija 6,0 mm ja laserin taajuus 1 kHz. 

 

Kuvassa 5 on esitetty EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen ja EN 1.4432 

haponkestävään teräkseen porattuja pienimpiä reikiä. Kuvassa 6 on esitetty kupariin 

porattuja pienimpiä reikiä. 
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Kuva 5. 8 W Nd:YAG – laserilla teräkseen porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Kuva 6. 8 W Nd:YAG – laserilla kupariin porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 
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Taulukko IV. 2,7 kW hiilidioksidilaserilla porattujen reikien porauksessa käytetyt 

parametrit. 

laserin teho polttopisteen paikka

0,1 mm EN 1.4301 150 W alapinnalla
0,5 mm EN 1.4302 350 W yläpinnalla
1,0 mm EN 1.4303 615 W yläpinnalla
1,0 mm EN 1.4432 615 W yläpinnalla  

 

Lisäksi fokusoivan optiikan polttoväli oli kaikissa porauskokeissa 63,5 mm, säteen 

halkaisija fokusoivalla optiikalla 15 mm ja laserin taajuus 100 kHz. Apukaasuna oli 

99,5 % typpi. 

 

Kuvassa 7 on esitetty EN 1.4301 ruostumattomaan teräkseen ja EN 1.4432 

haponkestävään teräkseen porattuja pienimpiä reikiä. 



 

 

 Liite I, 11 

 
Kuva 7. 2,7 kW hiilidioksidilaserilla teräksiin porattuja reikiä. Vasemmalla on 

sisäänmenopuolen reiät ja oikealla ulostulopuolen reiät. 


