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muodossa, mikä sulattaa lisäaineen ja perusaineen niin, että niiden välille syntyy sulaliitos. 
Prosessissa lämmöntuonti on matala, pinnoitteen kiinnipysyvyys on erinomainen ja 
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lämmöntuonti ja pieni sekoittuminen mahdollistavat valurautojen pinnoituksen. 
Valurautojen laserpinnoitukseen soveltuvat pinnoitteet, joiden lämpölaajenemiskerroin on 
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The industry has traditionally used thermal spraying and welding against various forms of 
wear and to prolong the lifetime of the work piece. Both methods have their advantages. 
However, problems in thermal spraying are caused by poor bond strength of the coating 
and high heat input and dilution in arc welding.  
 
In laser cladding method, thermal energy is aimed into the work piece in the form of a laser 
beam, which melts the cladding material and substrate so that a metallurgical 
bonding occurs between them. In this process heat input is low, cladding bonding strength 
is excellent and dilution remains low. This method combines the advantages of 
conventional cladding methods while minimizing their weaknesses. 
 
Various process parameters play an important role in the laser cladding process. Most 
important parameters are laser power, travel speed and mass flow. The parameters should 
be proportionally adjusted to each other, as all of them influence the properties of the 
resulting cladding. The substrates and cladding materials used also have a major role in the 
resulting cladding. 
 
Welding of cast iron and especially grey iron is known to be difficult due to the risk of 
cracking. The cladding of grey iron and ductile iron were case studied. The low heat input 
and low dilution of laser cladding enable cladding of cast irons, based on the findings. 
Claddings that are suitable for cast irons endure dilution well and have thermal expansion 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

°C Celsius astetta  

Al  alumiini  

Ar  argon  

B  boori  

C  hiili   

Co  koboltti   

Cr  kromi  

Cr2C3 kromikarbidi 

Cu  kupari  

EDS energiadispersiivinen röntgen spektroskopia 

Fe rauta  

GJL  suomugrafiittivalurauta 

GJS pallografiittivalurauta 

g/min grammaa minuutissa 

g/s grammaa sekunnissa 

HB  Brinellin kovuus  

He  helium  

HPDL  high power diode laser (diodilaser) 

HV  Vickersin kovuus  

HVAF  High-velocity airfuel (suurnopeusliekkiruiskutus, jossa hapen sijaan 

käytetään paineilmaa)  

HVIF  High-velocity impact fusion (suurnopeusliekkiruiskutus, jossa partikkelin 

sulaminen tapahtuu iskeytymisenergialla) 

HVOF  High-velocity oxyfuel (suurnopeusliekkiruiskutus) 

kg/h kilogrammaa tunnissa 

kW kilowatti 

OES  optinen emissiospektrometria 

m/min metriä minuutissa 

m/s  metriä sekunnissa 

mm·mrad sädeparametritulo 
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Mn  mangaani  

Mo  molybdeeni  

MPa  megapascal 

N  typpi  

Na  natrium  

Nb  niobi  

Nd  neodyymi  

Nd:YAG neodymium-doped yttrium aluminum garnet; Nd:Y3Al5O12  

Ni  nikkeli  

O  happi  

SEM  pyyhkäisyelektronimikroskooppi 

Si  pii  

SiC piikarbidi 

Sn  tina  

Ta  tantaali  

Ti  titaani  

TiC titaanikarbidi 

V vanadiini 

VC vanadiinikarbidi 

Wo  volframi  

WC  volframkarbidi  

XRF röntgenfluoresenssispektrometria 

XRD röntgendiffraktometria 

Y  yttrium  

Yb  ytterbium 

P  teho [W] 
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1 JOHDANTO  

 

 

Tämän diplomityön toimeksiantaja on Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän yksikön 

telapalvelut-organisaatio. Tutkimus toteutetaan aiheesta valuraudan laserpinnoitus 

kulutuspinnoissa. Tutkimustyön tavoitteena on tehdä teoreettinen selvitys 

laserpinnoitusmenetelmästä sekä tutkia teoreettisesti menetelmän soveltuvuutta valuraudan 

pinnoitukselle. 

 

Teoreettinen viitekehys kerätään kvalitatiivisen kirjallisuustutkimuksen pohjalta, ja 

valuraudan pinnoitusta tutkitaan teoreettisena case-tutkimuksena. Tietopohja kerätään eri 

kirjallisuuslähteistä, tieteellisistä tutkimuksista ja artikkeleista, joiden sisältöä arvioidaan 

sisältökeskeisellä analyysillä.  

 

Tutkimuksessa vertaillaan yleisimpiä teollisuuden pinnoitusmenetelmiä, sekä selvitetään 

laserpinnoituksen toimintaperiaate, prosessiparametrien vaikutus pinnoitteen 

ominaisuuksiin ja yleisimmät pinnoituslisäaineet kulutuspinnoissa. Case-tutkimuksessa 

selvitetään, kuinka valurauta soveltuu laserpinnoitusmenetelmän perusaineeksi koboltti- ja 

nikkelipohjaisille lisäaineille. Tutkimuksessa käsitellään pallo- ja suomugrafiittivaluraudan 

pinnoitusta kobolttipohjaisilla lisäaineilla Stellite 6 ja 21 sekä nikkelipohjaisilla Inconel 

625 ja NiCrBSi.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä vaan pyrkiä 

löytämään yleisesti vastauksia ja teorioita tutkimuskysymyksiin. Lopuksi tehdään 

johtopäätökset, yhteenveto ja arvio toteutuneesta tutkimustyöstä sekä ehdotus tutkimuksen 

jatkosovelluskohteiksi.   

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Toimeksiantajayritys valmistaa ja korjaa komponentteja, jotka on tyypillisesti valmistettu 

pallo- ja suomugrafiittivaluraudasta. Komponentteja on korjattu ja pinnoitettu perinteisillä 

pinnoitusmenetelmillä, mutta näiden menetelmien heikkoudet tuovat omat haasteensa 

varsinkin valurautojen hitsauksessa. Uutena teknologiana on saatavilla laserpinnoitus, ja 
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tutkimuksen taustalla on kohdeyrityksen tarve selvittää laserpinnoitusmenetelmän 

soveltuvuutta valuraudalle.  

 

Termistä ruiskutusta ja hitsauspinnoitusta käytetään teollisuudessa laajasti kunnostus- ja 

korjausmenetelmänä esimerkiksi kuluneiden tai alamittaisten kappaleiden korjaamisen 

yhteydessä. Pinnoituksella voidaan myös parantaa kappaleiden kulutus- ja korroosion 

kestävyyttä tai muuttaa kappaleen haluttuja pintaominaisuuksia. (Lukkari at el. 2016a, s. 

128, 130; Tunturi & Tunturi 1999, s. 69.) 

 

Termisen ruiskutuksen menetelmillä valmistetuilla pinnoitteilla on rajoituksensa, joista 

merkittävimmät ovat pinnoitteen heikko kiinnittymislujuus ja pinnoitteen heikot 

mekaaniset ominaisuudet. Hitsauspinnoituksen heikkoutena on erittäin korkea 

lämmöntuonti, mikä aiheuttaa pinnoitteen ja perusaineen suuren sekoittumisen ja 

säröytymisriskin. Laserpinnoituksessa yhdistyvät termisen ruiskutuksen ja 

hitsauspinnoituksen hyödyt, ja samalla niiden heikkoudet on saatu minimoitua. (Vuoristo 

2006, s. 2.) 

 

Tutkimuksessa laadittavan raportin tarkoitus on lisätä tietoa laserpinnoituksesta 

toimeksiantajayrityksessä ja selvittää menetelmän sovellettavuus yrityksen 

komponenteille. Tutkimus antaa suuntaviivat siihen, millaisiin kohteisiin laserpinnoitus 

soveltuu pinnoitusmenetelmäksi, ja mikä on menetelmän toimintaperiaate. Olettamus on, 

että tutkimustyön tulokset palvelevat etenkin tuotannon parissa työskenteleviä henkilöitä, 

jotka selvittävät korjaus- ja pinnoitusmenetelmiä telakomponenteille. Ennen kaikkea 

tutkimus toiminee hyödyllisenä selvityksenä, jonka pohjalta uutta menetelmää voitaisiin 

käyttää tehokkaammin hyväksi ja jatkossa löytää sille uusia käyttökohteita. Tämän 

tutkimuksen pohjalta voidaan jatkaa laserpinnoitusmenetelmän tutkimusta, jotta löydetään 

optimaaliset pinnoituslisäaineet paperikoneen käytettäville perusaineille.   

 

1.2 Viitekehys, tutkimusongelma ja tutkimusmetodi 

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka on rakennettu tutkimuksen 

tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana viitekehykselle ovat kulutusmekanismit ja niiden 

luokittelu. Eri kulutuspinnoissa on käytetty perinteisiä pinnoitusmenetelmiä kuten termisen 

ruiskutuksen eri variaatiota ja hitsauspinnoitusta. Tutkimuksessa pohditaan näiden 
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menetelmien eroja ja soveltuvia käyttökohteita, sekä verrataan niitä laserpinnoitukseen. 

Viitekehyksen seuraava osa sisältää selvityksen laserpinnoituslaitteistosta, käytettävistä 

lasertyypeistä ja niiden ominaisuuksien merkitysestä laserpinnoitukseen.  Seuraavaksi 

selvitetään laserpinnoitusmenetelmän periaate, sekä prosessiparametrien ja yleisimpien 

pinnoituslisäaineiden vaikutus pinnoitteen ominaisuuksiin. Lopuksi selvitetään valuraudan 

soveltuvuus pinnoituksen perusaineeksi, ja kuinka se käyttäytyy valittujen 

pinnoituslisäaineiden kanssa.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Tutkimusongelmaksi muodostuu laserpinnoitusmenetelmän periaatteen selvittäminen ja 

sen soveltuvuus valuraudan pinnoitusmenetelmäksi valituille pinnoituslisäaineille.  

 

Kvalitatiivinen metodi sopii tutkimusmetodiksi silloin, kun pyritään ymmärtämään ja 

havainnoimaan jotakin tiettyä rajattua ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.). Tämän 

perusteella tämä tutkimus asemoituu kvalitatiiviseksi kirjallisuustutkimukseksi. 

Valuraudan soveltuvuutta laserpinnoituksen perusaineeksi tutkitaan teoreettisena 

tapaustutkimuksena esimerkkitutkimusten kautta. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen yhtenä peruslähtökohtana on perinteisten pinnoitusmenetelmien termisen 

ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen ominaisuuksien vertailu laserpinnoitukseen nähden.  

Tutkimuksessa selvitetään laserpinnoituksen toimintaperiaate, menetelmän parametrien 

vaikutus syntyvään pinnoitteeseen ja yleisimmät käytettävät pinnoituslisäaineet. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää laserpinnoituksen soveltuvuus valituille materiaaleille 

ja tutkia, kuinka materiaalit käyttäytyvät pinnoituksessa.  

 

Tutkimuksen toisena lähtökohtana on tarve selvittää laserpinnoituksen 

käyttömahdollisuuksia valuraudalle. Laserpinnoituksesta on tehty useita aikaisempia 
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tutkimuksia, ja niissä on todettu menetelmän useita hyviä ominaisuuksia muihin 

pinnoitusmenetelmiin verrattuna. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka 

laserpinnoitus soveltuu toimeksiantajayrityksen tuotteiden pinnoitusmenetelmäksi, ja 

millaisiin paperikoneen telakomponenttien korjauskohteisiin laserpinnoitusta voidaan 

jatkossakin soveltaa. 

 

Näiden tavoitteiden pohjalta muodostuvat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mikä on laserpinnoituksen toimintaperiaate, ja kuinka se eroaa perinteisistä 

pinnoitusmenetelmistä? 

2. Miten prosessiparametrit ja yleisimmät pinnoituslisäaineet vaikuttavat pinnoitteen 

ominaisuuksiin kulutuspinnoissa?  

3. Miten valurauta soveltuu laserpinnoitukseen valittujen pinnoituslisäaineiden 

kanssa? 

 

1.4 Rajaukset  

Tämän tutkimuksen tilaaja on Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän yksikön telapalvelut-

organisaatio. Tutkimus ei kuitenkaan ole millään tavalla organisaation sidottu, vaan 

tutkimustuloksia voidaan soveltaa yleisesti konepajateollisuudessa.   

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa vertaillaan perinteisiä pinnoitusmenetelmiä, jotka 

tässä tutkimuksessa rajataan käsittämään hitsauspinnoitus ja termisen ruiskutuksen 

yleisimmät variaatiot. Näistä menetelmistä selvitetään niiden toimintaperiaate ja 

käytettävät lisäaineet. Laserpinnoituksen osalta tutkimus rajataan käsittämään vain 

yksivaiheinen pinnoitusmenetelmä, jossa lisäaine syötetään jauheen muodossa prosessiin.  

 

Tutkimus rajataan käytettävien perusaineiden osalta pallo- ja suomugrafiittivalurautaan. 

Nämä perusaineet valittiin tutkimukseen, koska niitä käytetään paperikoneen 

telakomponenteissa, kuten vaipoissa, akselitapeissa ja laakeripesissä. Näistä materiaaleista 

halutaan selvittää, kuinka ne soveltuvat ja käyttäytyvät laserhitsausprosessissa.  Etenkin 

suomugrafiittivalurauta tiedetään hankalaksi hitsata säröytymisen vuoksi.  

 

Yleisimpiä kulutuspintoihin käytettyjä pinnoitelisäaineita käsitellään tässä tutkimuksessa 

yleisellä tasolla, ja selvitetään niiden ominaisuuksia. Case-tutkimustyyppisesti selvitetään, 
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kuinka nikkeli- ja kobolttipohjaiset lisäaineet soveltuvat valurautojen pinnoitukseen. Case-

tutkimuksista selvitetään, kuinka valurautaa on pinnoitettu nikkelipohjaisilla Inconell 625 

ja NiCrBSi sekä kobolttipohjaisilla Stelliitti 21 ja 6 lisäaineilla.  

 

1.5 Lähdeaineiston haku ja analysointi 

Tutkimuksen lähdeaineistona käytetään tieteellisiä tutkimuksia, artikkeleita ja 

kirjallisuutta. Aineistoa haetaan tieteellisistä tietokannoista ja pääsääntöisesti 

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Finna-tietokannasta, mutta myös Google 

Scholarista. Tutkimuksen lähdeaineiston haku suoritetaan tutkimuksen keskeisten 

käsitteiden kautta suomeksi ja englanniksi.  

 

Laserpinnoitusta on tutkittu paljon 90-luvulla lähtien, ja sen jälkeen siitä on julkaistu 

kirjallisuutta, artikkeleita ja muita julkaisuita. Tutkimuksessa käytettävä lähdemateriaali on 

osittain yli 10 vuotta vanhaa mutta edelleen relevanttia. Aikarajaus ei tässä tapauksessa ole 

oleellista vaan asiasisällön perusteella tehty arviointi. Laadullisen analyysin menetelmiä 

käytettäessä tulee vastaan saturaatio eli kyllääntyminen (Eskelinen & Karsikas 2014, 136.).  

Sillä pyritään osoittamaan, milloin tutkimusaineistoa on tarpeeksi, ja sen lisääminen ei ole 

enää tarpeellista. Lähdeaineiston saturaatiota arvioidaan sen mukaan, kun uusi lähde ei 

enää tuota uutta tietoa tutkimukselle.  

 

Tutkimustyön lähdemateriaali arvioidaan aineistolähtöisellä analyysillä. Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysikäsittely perustuu siihen, että käsitteitä yhdistellään päättelemällä ja 

tulkitsemalla asiakokonaisuuksiksi, joiden kautta saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). 
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2 KULUMINEN 

 

 

Kuluminen aiheutuu kahden toisiaan vasten liikkuvan pinnan vuorovaikutuksesta, ja se 

ilmenee materiaalihäviönä. Kappaleiden kontaktin vuoksi pinnasta irtoaa partikkeleita, 

jotka aiheuttavat pintojen dimensioiden muuttumista. Ilmiö ei aina ole haitallinen, sillä 

joissain tapauksissa hallittu kuluminen on konstruktion toiminnan kannalta oleellista. 

Kulumista on monen tyyppistä, ja sitä esiintyy monissa eri olosuhteissa, kuten nesteiden tai 

kaasujen vaikutuksesta. Yleisesti voidaan todeta, että kulumiskestävyyttä voidaan parantaa 

materiaalin kovuudella ja voitelulla. Kuluminen voidaan luokitella kulumismekanismin 

mukaan seuraaviin luokkiin (Lukkari at el. 2016a, s. 125; Parikka & Lehtonen 2000, s. 7.):  

 adhesiivinen kuluminen  

 abrasiivinen kuluminen  

 korroosiokuluminen  

 eroosio  

 fretting  

 kavitaatio  

 

Kulumiselle voidaan luokitella erilaiset kulumisen tyypit kulumista aiheuttavan liikkeen 

mukaan. Usein kulumista tapahtuu usean eri kulumismekanismin yhteisvaikutuksesta, 

jolloin mekanismit esiintyvät vuorotellen tai samanaikaisesti. Kulumistyyppejä voidaan 

jaotella seuraavasti (Lukkari at el. 2016a, s. 126; Parikka & Lehtonen 2000, s. 7.):  

 liukuminen 

 vierintä 

 kavitaatio 

 iskukuluminen 

 eroosio ja korroosioeroosio 

 pisara- ja kaasueroosio. 

 

2.1 Adhesiivinen kuluminen 

Adhesiivinen eli tartuntakuluminen tapahtuu, kun atomi- ja kitkaliitosten tai 

pinnankarheuden ulokkeet leikkautuvat irti kappaleen pinnasta (kuva 2.). Toisiaan vasten 
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liukuvissa pinnoissa pinnankarheuden huiput tarttuvat toisiinsa kiinni atomisidosten ja 

kitkalämmön vaikutuksesta aiheutuvien kitkaliitosten vuoksi. Tarttuneet liitokset 

repeytyvät irti, ja kulumista syntyy, jos repeäminen ulottuu kappaleen rajapinnan yli 

materiaalin puolelle. Irronneet partikkelit aiheuttavat pintojen väliin jäädessään muita 

kulumismekanismeja kuten abraasiota. (Lukkari at el. 2016a, s. 126; Parikka & Lehtonen 

2000, s. 7.) 

 

 

Kuva 2. Adhesiivisen kulumisen periaate (Lind 2014, s. 16). 

 

Adhesiivisesti kuluneelle pinnalle on tyypillistä, että siinä esiintyy kuoppia ja kohoumia, 

hioutumista ja muokkautumista. Materiaalia voi siirtyä komponentista toiseen, tai pintojen 

välissä voi esiintyä irrallisia partikkeleita. Adhesiivinen kuluminen esiintyy etenkin 

toisiaan vasten pyörivissä ja laahaavissa metalliosissa, joista puuttuu riittävä voitelu. 

(Parikka & Lehtonen 2000, s. 7.) 

 

2.2 Abrasiivinen kuluminen 

Abrasiivinen eli hiontakuluminen syntyy, kun kahden pinnan välissä olevat irralliset 

partikkelit aiheuttavat naarmuuntumisen vuoksi pintaan materiaalihäviötä. Abrasiivistä 

kulumista voi tapahtua kuvan 3 mukaan kahdella tavalla, joko kahden tai kolmen 

kappaleen vaikutuksesta. Kahden kappaleen abrasiivisessä kulumisessa toisiaan vasten 

liikkuvista pinnoista kovemman materiaalin pinnankarheus kuluttaa pehmeämpää pintaa. 

Kolmen kappaleen abrasiivisessä kulumisessa kahden pinnan välissä on kovia irrallisia 

partikkeleita, jotka kuluttavat molempia pintoja. Käytännössä kolmen kappaleen abraasio 

on seurausta kahden kappaleen abraasiosta. (Lukkari at el. 2016a, s. 126; Parikka & 

Lehtonen 2000, s. 7.)  
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Kuva 3. Abrasiivinen kulumisen periaate: vasemmalla kahden kappaleen abraasio ja 

oikealla kolmen kappaleen abraasio (Lind 2014, s. 16). 

 

Abrasiivinen kuluminen aiheutuu kovertamalla, hioutumalla ja naarmuuntumalla. 

Kuluminen ilmenee pinnalla esiintyvinä naarmuina, urina ja mahdollisesti myös 

murtumasäröinä tai irrallisina partikkeleina. Abraasion ja paineen aiheuttamaa hiovaa 

abraasio kulumista esiintyy kohteissa, joissa irralliset kovat partikkelit murskaantuvat 

jauhamalla. Näissä kohteissa kulumista voidaan ehkäistä voitelulla ja käyttämällä kulutusta 

kestäviä materiaaleja. (Parikka & Lehtonen 2000, s. 8.) 

 

2.3 Eroosiokuluminen 

Eroosiokuluminen on abrasiivisen kulumisen muoto. Siinä nestemäiset tai kiinteät 

partikkelit aiheuttavat pinnan kulumista kappaleen pintaan törmätessään. Partikkelien 

törmäyskulma vaikuttaa kulumisen luonteeseen siten, että kappaleen pintaan kohdistuu 

joko iskevää, leikkaavaa tai jauhavaa kulutusta. Eroosion voimakkuuteen vaikuttaa 

oleellisesti virtausnopeus, partikkelien koko, muoto ja kovuus sekä materiaalien 

ominaisuudet. Eroosiokulumisessa hauraista materiaaleista murtuu partikkeleita ja sitkeistä 

materiaaleista partikkelit irtoavat leikkautumalla. Tämän lisäksi molemmista materiaaleista 

irtoaa partikkeleita toistuvan plastisen deformaation aiheuttaman väsymisen vuoksi. 

(Lukkari at el. 2016a, s. 119; Parikka & Lehtonen 2000, s. 11.) 

 

Eroosiokulumisen vaikutus näkyy pinnoilla yleensä aaltomaisina jälkinä. Pehmeillä 

materiaaleilla ilmenee selkeitä leikkautumisjälkiä ja kuoppia, kun kovilla materiaaleilla 

pinta muodostuu suomumaiseksi. Eroosion vaikutusta voidaan ehkäistä pinnoittamalla 

kappale kulutusta kestävällä pinnoitteella. (Parikka & Lehtonen 2000, s. 11.) 
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2.4 Korroosiokuluminen ja eroosiokorroosio 

Korroosiokuluminen syntyy pinnan altistuessa samanaikaisesti tai vuorotellen korroosiolle 

ja jollekin muulle kulutusmekanismille, mitkä lopulta vaikuttavat korroosiokulumisen 

luonteeseen. Korroosiokuluminen voi alkaa kemiallisena tai sähkökemiallisena prosessina 

ja jatkua mekaanisena kulumisena, jolloin mekaanisesti irronneen pintakerroksen alta 

paljastuu lisää korroosiolle altistuvaa pintaa. (Parikka & Lehtonen 2000, s. 12.) 

 

Eroosiokorroosio muodostuu virtauksen ja paineen vaihteluiden vaikutuksesta, jotka 

nopeuttavat korroosion vaikutusta tuntuvasti. Eroosiokorroosio on mekaanisen kulumisen 

sekä kemiallisen ja sähkökemiallisen syöpymisen yhteisvaikutuksen aikaansaama ilmiö. 

(Parikka & Lehtonen 2000, s. 12.) 

 

2.5 Kavitaatio 

Kavitaatiokuluminen syntyy virtaavan nesteen paikallisen paineenlaskun aiheuttamien 

kaasukuplien muodostumisen ja niiden luhistumisen seurauksena. Kaasukuplien 

luhistuessa muodostuu voimakkaita alipaineiskuja, jotka aiheuttavat materiaalin pintaan 

paikallisia muodonmuutoksia ja pistesyöpymiä. Kappaleen pinnalle muodostuneet vauriot 

kasvavat lopulta yhteen, josta seuraa pinnan yleistä epätasaisuutta. Sitkeiden materiaalien 

pintaan kavitaatiokuluminen aiheuttaa pinnan plastisen deformaation vuoksi pieniä 

kraattereita. Hauraissa materiaaleissa kavitaatio näkyy terävinä kuoppina. Kavitaation 

voimakkuus ei niinkään riipu materiaalin kovuudesta, vaan nesteen virtausnopeudesta. 

(Lukkari at el. 2016a, s. 120; Parikka & Lehtonen 2000, s. 12.) 

 

2.6 Väsymiskuluminen  

Väsymiskuluminen syntyy vierintä- ja liukupintoihin, kun pintaan vaikuttaa mekaaninen 

rasitus, jonka suunta ja suuruus vaihtelevat. Väsymiskuluminen on mahdollinen, vaikka 

pinnat eivät kosketa toisiaan voitelukalvon läpi. Materiaalin pinnassa vaikuttaa 

maksimipuristusjännitys ja hieman pinnan sisäpuolella maksimileikkausjännitys, jonka 

vuoksi materiaalin myötämisilmiöt tapahtuvat pinnan sisäpuolella. Tästä syystä pinnan alle 

muodostuu jatkuvan kuormituksen, dislokaatioliikkeiden ja plastisen deformaation vuoksi 

säröjä, jotka etenevät jokaisella kuormanvaihdolla partikkelin irtoamiseen asti. Särön 

muodostumisen jälkeen vaurio etenee pinnan vaurioitumisen vuoksi kiihtyvällä 

nopeudella. Vierintäväsymistä esiintyy tyypillisesti vierivissä koneenosissa, kuten 
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hammaspyörissä. Väsymiskulumista voidaan ehkäistä pienenentämällä kuormitusta, 

lämpökäsittelemällä materiaaleja, sekä viimeistelemällä ja voitelemalla pintaa. (Lukkari at 

el. 2016a, s. 127; Parikka & Lehtonen 2000, s. 12.) 

 

2.7 Fretting-kuluminen 

Fretting-kulumista ilmenee toisiaan vasten liikkuvien metallipintojen edestakaisessa 

liikkeessä ja normaalikuormituksen vaikuttaessa pienellä amplitudilla. Fretting-kulumista 

esiintyy kappaleissa, jotka ovat kiinteästi toisiinsa liitetty tai joiden liike on hyvin pientä, 

kuten esimerkiksi pultti- ja ruuviliitoksissa. Tavallisesti tätä tapahtuu laitteen käytön, 

kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Fretting-kulumisessa yhdistyy useita eri 

kulumisprosesseja, jotka vaikuttavat yhtä aikaa tai yksitellen. Kulumishiukkaset 

muodostuvat yleensä adheesion, abraasion tai säröytymisen seurauksena, ja toistuvasta 

kuormituksesta voi seurata myös äkillinen vaurio. Fretting-kulumista voidaan rajoittaa 

voitelulla, jolla ehkäistään adhesiivisen liitoksen syntyminen. (Parikka & Lehtonen 2000, 

s. 12.) 
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3 PERINTEISET TEOLLISET PINNOITUSMENETELMÄT 

 

 

Yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä pinnoitusmenetelmiä ovat terminen ruiskutus ja 

hitsauspinnoitus. Ne ovat olleet käytössä jo pitkään ja vakiinnuttaneet paikkansa sekä 

käyttökohteensa teollisuuden eri pinnoitussovelluksissa. Hitsauspinnoitussovellukset ja 

termisen ruiskutuksen eri menetelmät eivät kilpaile keskenään, vaan kaikille niille on omat 

käyttökohteensa. Etenkin termisen ruiskutuksen eri variaatiot täydentävät toisiaan. 

Kehityssuunta on hyödyntää eri pinnoitusmenetelmiä tuottamaan monimateriaaliratkaisuita 

vastaamaan teollisuuden vaativia tarpeita. (Vuoristo 2006, s. 2.) 

 

3.1 Terminen ruiskutus 

Terminen ruiskutus on ainetta lisäävä pinnoitusmenetelmä, jossa pinnoitelisäaine 

kuumennetaan osittain tai kokonaan sulaan tilaan. Sulanut lisäaine ruiskutetaan 

käsiteltävälle pinnalle pisaroina kaasuvirtauksen avulla. Sulat pinnoitepartikkelit 

kiihdytetään haluttuun nopeuteen, ja nopeuden vuoksi partikkelit tarttuvat pinnoitettavaan 

pintaan. Käsiteltävällä pinnalla pinnoitepisarat litistyvät ja muodostavat rakenteeltaan 

lamellimaisen pinnoitteen, jonka paksuus on tavallisesti 0,1 - 1,0 mm. Termisen 

ruiskutuksen pinnoitelisäaineina voidaan käyttää lähes kaikkia materiaaleja, jotka 

kuumennettaessa sulavat, mutta eivät hajoa. (Lukkari at el. 2016a s. 131; Tunturi & 

Tunturi 1999, s. 69.) 

 

Termistä ruiskutusta käytetään teollisuudessa kunnostus- ja korjausmenetelmänä 

esimerkiksi kuluneiden tai alamittaisten kappaleiden yhteydessä. Menetelmällä voidaan 

myös parantaa kappaleiden kulutus- ja korroosion kestävyyttä tai muuttaa kappaleen 

haluttuja pintaominaisuuksia, vaikka lämmönjohtokyvyn tai sähkönjohtavuuden osalta. 

Pinnoittamisella voidaan saavuttaa taloudellinen etu, kun koko kappaletta ei tarvitse 

valmistaa kallista materiaalista, vaan sille halutut ominaisuudet voidaan saavuttaa 

pinnoittamalla. (Tunturi & Tunturi 1999, s. 69.) 

 

Terminen ruiskutus on teollisuuden yksi yleisimmin käytetty teknisten pinnoitteiden 

valmistusmenetelmä, ja laajan pinnoitevalikoiman vuoksi sitä voidaan soveltaa 

monipuolisesti eri käyttökohteisiin. Laajasta käytöstä huolimatta kaikilla termisen 
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ruiskutuksen menetelmillä valmistetuilla pinnoitteilla on rajoitteensa, joista 

merkittävimmät ovat pinnoitteen heikko kiinnittymislujuus, pinnoitteen läpi ulottuva 

huokoisuus, kemiallinen läpäisevyys sekä perusainetta heikommat mekaaniset, korroosio- 

ja kulumisominaisuudet. Termisen ruiskutuksen etuja ovat:  

 Käytettäviä pinnoitemateriaaleja on laaja valikoima sisältäen mm. puhtaita 

metalleja, metalliseoksia, kovametalleja, keraameja, muoveja ja kaikkien näiden 

erilaisia yhdistelmiä. 

 Pinnoitteiden ominaisuudet kovuuden, kulutuskestävyyden ja tartuntalujuuden 

osalta ovat hyvät. 

 Pinnoitteiden valmistus on nopeaa, ja se soveltuu laajoille pinnoille.  

 Kylmäpinnoitusmenetelmässä lämmöntuonti perusaineeseen on matala, 

poikkeuksena sulatuspinnoitus. 

 Pinnoituksen tuotantokustannukset ovat alhaiset.  

(Vuoristo 2007, s. 22-23.) 

 

Termisen ruiskutuksen menetelmiä on useita, ja ne voidaan jaotella kuvassa 4 esitetyllä 

tavalla lisäaineen sulattamiseen käytetyn energian tuontitavan mukaan.  

 

 

Kuva 4. Termisten ruiskutusmenetelmien jaottelu lisäaineen sulattamiseen käytettävän 

energian tuontitavan perusteella (Tunturi & Tunturi 1999, s. 70). 

 

Termisen ruiskutuksen menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään työkappaleen 

lämpötilan mukaan: kylmäpinnoituksen ja kuumapinnoitukseen. Kylmäpinnoitus on 

yleisimmin käytetty menetelmä, ja siinä työkappaleen lämpötila pyritään pitämään selvästi 

alle 200 °C (yleensä 50 – 150 °C). Se soveltuu lämpöherkille työkappaleille, koska 

alhainen lämpötila ei aiheuta suuria rakenne- tai muodonmuutoksia perusaineelle. 
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Kuumapinnoituksessa eli ns. sulatuspinnoituksessa pinnoituksen jälkeen kappaleelle 

tehdään ns. sulatuskäsittely 1000 – 1100 °C, jonka tuloksena pinnoite tiivistyy, ja se 

muodostaa perusaineen kanssa metallurgisen liitoksen. Taulukossa 1 on esitetty 

yleisimpien termisen ruiskutusmenetelmien vertailu eri parametrien ja syntyvän 

pinnoitteen ominaisuuksien mukaan. (Varis & Vuoristo 2015, s. 3.) 

 

Taulukko 1. Yleisimpien termisen ruiskutusmenetelmien vertailu (Varis & Vuoristo 2015, s. 

3). 

Parametri Liekki Kaari HVOF HVAF Plasma Kylmä 

Lämpötila [°C] 3000 4000 3000 2000 12000 > 500 

Partikkelinopeus [m/s] 40 100 800 900 400-600 550-1000 

Tartuntalujuus [MPa] 8 12 > 70 > 70 10 - 70 20 - 70 

Oksidimäärä [%] 10 - 15 10 - 20 1 - 5 1 - 2 1 - 3 0 

Huokoisuus [%] 10 - 15 10 1 - 2 < 0,5 1,5 < 0,5 

Ruiskutusnopeus [kg/h] 2 - 6 10 - 25 2 - 8 6 - 12 2 - 10 6 - 8 

Suhteutettu hinta 1 2 3 3 4 5 

Pinnoitepaksuus [mm] 0,1 - 15 0,1 - 50 0,1 - 2 0,05 - 2 0,1 - 1 0,1 - 1 

 

3.1.1  Liekkiruiskutus  

Liekkiruiskutuksessa jauheena tai lankana tuotu lisäaine sulatetaan polttokaasun ja hapen 

seoksen synnyttämällä liekillä. Yleisimmin polttokaasuna käytetään asetyleeniä erittäin 

kuuman liekin vuoksi, mutta myös propaania ja vetyä voidaan käyttää. 

Lankaruiskutusmenetelmässä (kuva 5.) lisäaine syötetään lankana kaasuliekkiin. Liekki 

sulattaa langan, ja sula puhalletaan paineilman avulla pisaraisena metallisumuna 

pinnoitettavan kappaleen pintaan. Lankaruiskulla pinnoitetaan yleensä vain 

kylmäpinnoitteita, ja lisäainelangat voivat olla hyvin monenlaisia metalliseoksia. 

Jauheruiskutusmenetelmän periaate on muutoin sama kuin lankaruiskutuksessa, mutta siinä 

langan sijaan pinnoitettava lisäaine syötetään polttokaasuun jauheena. (Lukkari at el. 

2016a, s. 133.) 
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Kuva 5. Lankaliekkiruiskutuksen periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

3.1.2  Kaariruiskutus  

Valokaariruiskutus on liekkiruiskusta tehokkaampi menetelmä, missä lisäaine sulatetaan 

tehokkaasti valokaarella. Valokaariruiskutusmenetelmässä (kuva 6.) lisäainelangat on 

kytketty sähkövirtaan ja toisiaan vastaan syötettäessä niiden välillä palaa valokaari, joka 

sulattaa lisäaineen. Sulatettu lisäaine puhalletaan paineilman avulla pinnoitettavan 

työkappaleen pintaan. Käytettävät pinnoitemateriaalit ovat samoja kuin 

liekkiruiskutuksessa, sillä vaatimuksella, että lisäaine on sähköä johtava. (Tunturi & 

Tunturi 1999, s. 71; Lukkari at el. 2016a, s. 133.) 

 

 

Kuva 6. Kaariruiskutusmenetelmän periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

Suuren sulatustehon vuoksi kaariruiskutuksella voidaan pinnoittaa tehokkaasti laajoja 

pintoja. Menetelmällä voidaan parantaa kappaleen kulutuksen ja korroosion kestävyyttä tai 
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korkean lämpötilan eroosiota. Kaarituiskutusmenetelmä soveltuu vain kylmäpinnoitteiden 

valmistukseen. Erilaisilla täytelangoilla saadaan monipuolistettua pinnoitteiden 

ominaisuuksia. Pinnoitteelle tyypillistä on huokoinen rakenne, ja pinnoite saattaa sisältää 

oksideja, joiden syntymistä voidaan vähentää käyttämällä inerttiä kaasua. Menetelmän 

etuina voidaan pitää edullista valmistuskustannusta ja kohtuullisen hyvää tartuntalujuutta. 

(Tunturi & Tunturi 1999, s. 72, Lukkari at el. 2016a, s. 133.) 

 

3.1.3  Plasmaruiskutus  

Plasmaruiskutusmenetelmässä pinnoituslisäaine saa sulamisenergian ja liike-energian 

kuumasta ja ionisoituneesta kaasusta eli plasmasta. Plasmaliekin erittäin korkean 

lämpötilan (korkeimmillaan yli 12 000 °C) vuoksi menetelmä soveltuu 

pinnoitemateriaaleille, joilla on korkea sulamislämpötila, kuten oksidikeraameille. 

Plasmaruiskutusmenetelmällä tehdyt pinnoitteet ovat yleensä kylmäruiskutuspinnoitteita, 

ja lisäaine on lähes aina jauhemuodossa. (Tunturi & Tunturi 1999, s. 72; Lukkari at el. 

2016a, s. 132.) 

 

Plasmaruiskutusmenetelmässä (kuva 7.) valokaari syntyy ruiskutuspistoolin 

volframikatodin ja kuparianodin välille, ja ne ionisoivat pistooliin syötetyn argon- ja 

typpipohjaisen kaasun. Prosessissa kaasu muodostuu plasmaksi. Ionisoitu ja erittäin kuuma 

plasmakaasu ruiskutetaan ruiskutuspistoolin suuttimen läpi, ja samalla se sulattaa myös 

siihen syötetyn pinnoituslisäaineen. Nopea kaasuvirtaus kuljettaa lisäainepartikkelit 

kappaleen pinnalle muodostaen pinnoitteen. Prosessissa voidaan käyttää myös heliumia ja 

vetyä lisäämään sulatustehoa. Menetelmän oleellisia parametrejä ovat kaasun koostumus, 

virta, jännite ja ruiskutusetäisyys. (Tunturi & Tunturi 1999, s. 72; Lukkari at el. 2016a, s. 

132.) 
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Kuva 7. Plasmaruiskutusmenetelmän periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

Plasmaruiskutuksen etu on prosessin korkea lämpötila, minkä myötä pinnoitemateriaaleiksi 

soveltuvat korkeassa lämpötilassa sulavat materiaalit, kuten polymeerit, metallit ja 

keraamit. Tämän menetelmän etuna ovat myös hyvät pinnoiteominaisuudet, laaja 

pinnoitevalikoima ja menetelmän korkea tuottavuus. Menetelmän heikkoutena on 

laitteiston korkea hinta ja joidenkin kovametallipinnoitteiden huokoisuus ja 

mikrohalkeamat, jolloin pinnoitusmenetelmäksi soveltuu paremmin HVOF tai 

detonaatioruiskutus. (Tunturi & Tunturi 1999, s. 72.) 

 

3.1.4  Detonaatioruiskutus 

Detonaatioruiskutuksessa happi ja palokaasut räjäytetään pinnoituslisäaineen kanssa 

suureen nopeuteen. Räjähdyksessä saavutetaan korkea lämpötila ja suuri nopeus, minkä 

vuoksi lisäaineen osuessa pinnoitettavaan kappaleeseen syntyy erittäin tiivis ja laadukas 

pinnoite. Kuvassa 8 on esitetty, kuinka suljetun putken toisessa päässä tapahtuu 

polttoaineen kipinällä sytytetty räjähdys, millä saadaan aikaan lisäainepartikkelien 

kuumennus ja liike-energia. (Lukkari at el. 2016a, s. 133.) 
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Kuva 8. Detonaatioruiskutuksen periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

Detonaatioruiskutus soveltuu menetelmänä erityisesti kovametallipinnoitteiden 

valmistukseen, mutta sitä käytetään myös oksidikeraami- ja metallipinnoitteissa.  

Menetelmällä syntyvät pinnoitteet ovat tiiviitä, hyvin tarttuvia ja mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan erinomaisia. (Tunturi & Tunturi 1999, s. 72.) 

 

3.1.5  Suurnopeusliekkiruiskutus 

Suurnopeusliekkiruiskutus eli HVOF-ruiskutusmenetelmä (high-velocity oxyfuel) perustuu 

lisäainepartikkelien ruiskuttamiseen suurella nopeudella (200 – 1200 m/s) työkappaleen 

pinnalle. Suuri nopeus saa aikaan tiiviin ja hyvin kiinnipysyvän pinnoitteen. Menetelmässä 

sovelletaan rakettimoottorin kaltaista tekniikkaa, jossa polttokammiossa poltetaan hapen ja 

polttoaineen seosta korkeassa paineessa. Polttoaineina voidaan käyttää vetyä, propyleeniä, 

propaania, asetyleeniä, eteeniä tai nestemäistä kerosiinia. Kuvassa 9 on esitetty, kuinka 

kaasuvirta poistuu suuren paineen ja korkean lämpötilan vuoksi polttokammion 

suuttimesta ulos. Samalla siihen syötetään pinnoitejauhe kantokaasun avulla. Palokaasut 

kantavat suurella nopeudella jähmeään tilaan muodostuneet lisäainepartikkelit 

työkappaleen pinnalle, jolloin ne muodostavat kovan ja tiiviin pinnoitteen. 

Suurnopeusliekkuruiskutuksesta on myös HVAF-sovellus, jossa palamisreaktiossa happi 

korvataan edullisemmalla paineilmalla. (Karpiola & Jokinen 2000, s. 10.) 
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Kuva 9. HVOF-ruiskutusmenetelmän periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

HVOF-ruiskutusmenetelmää käytetään parantamaan kappaleen kulutuskestävyyttä, sekä 

ehkäisemään kavitaatiota, eroosiota ja liukukulumista. Menetelmällä voidaan valmistaa 

kovametalli- ja keraamipinnoitteita erilaisiin koneen osiin ja parantaa hapettumisen- ja 

korroosion kestävyyttä. (Karpiola & Jokinen 2000, s. 10.) 

 

3.1.6  Kylmäruiskutus 

Kylmäruiskutusmenetelmässä on alhaisempi prosessilämpötila (alle 500 °C) mutta 

suuremmat partikkelinopeudet (550 – 1200 m/s), kuin muissa termisen ruiskutuksen 

menetelmissä. Kylmäruiskutusprosessissa (kuva 10.) ei muodosteta liekkiä tai valokaarta, 

vaan lisäainepartikkelit kiihdytetään esilämmitetyn kaasun avulla suureen nopeuteensa. 

Jauhepartikkelien törmäyksessä työkappaleen pintaan lisäaine ja perusaine muokkautuvat 

ja kiinnittyvät toisiinsa. Samalla ne muodostavat tiiviin ja hyvin tarttuvan pinnoitteen. 

Tartunta pinnoitteen, perusaineen ja pinnoitepartikkelien välillä on yhdistelmä mekaanista 

lukittumista, metallisia ja metallurgisia sidoksia. Toisin kuin muissa termisen ruiskutuksen 

menetelmissä, kylmäruiskutuksessa lämpötila pysyy alle pinnoitemateriaalin 

sulamislämpötilan, jolloin hapettumista tai faasimuutoksia ei pääse syntymään. 

(Koivuluoto at el. 2007, s. 14-15.) 
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Kuva 10. Kylmäruiskutusmenetelmän periaatekuva (Flame Spray Technologies BV). 

 

3.2 Hitsauspinnoitus 

Hitsauspinnoitus tai päällehitsaus tarkoittaa menetelmää, jossa lisäainekerros hitsataan 

työkappaleen pinnalle haluttujen ominaisuuksien tai mittojen saavuttamiseksi. 

Menetelmällä voidaan korjata alamittaan kuluneita osia tai pidentää kappaleiden käyttöikää 

parantamalla pinnan lujuusominaisuuksia. Menetelmää käytetään vanhojen kuluneiden 

osien korjaamiseen ja uusien osien valmistukseen, kun halutaan parantaa kappaleiden 

pintaominaisuuksia esimerkiksi korroosio- tai kulutuskestävyyden osalta. (Tuurna at el. 

2017, s. 21) 

 

Yleisimmät hitsauspinnoituksessa käytetyt hitsausmenetelmät ovat tyypillisiä 

liitoshitsauksen tai pinnoitushitsauksen hitsausmenetelmiä. Kaikilla näillä menetelmillä on 

ominaispiirteensä hitsauspinnoituksessa, ja erityisesti tässäkin menetelmässä käytettävien 

hitsauslisäaineiden merkitys syntyvään pinnoitteeseen on oleellinen. Hitsausmenetelmän 

valintaan vaikuttavat pinnoitteelta vaadittavat ominaisuudet, työkappaleen koko ja 

geometria, pinnoitteen paksuus ja tarvittava lisäaineentuotto, pinnoitteen 

tartuntaominaisuudet ja lisäaineen saatavuus. Yleisemmin käytettyjä 

hitsauspinnoitusmenetelmiä ovat jauhekaari-, puikko- ja kaasukaarihitsaus (Lukkari at el. 

2016, s. 128.): 

 

Hitsauspinnoituksessa syntyvä metallurginen sidos on etu verrattuna termiseen 

ruiskutukseen. Pinnoitteen tartunta pohjamateriaaliin on hyvä, ja pinnoite ei pääse 

irtoamaan. Käytettävillä hitsauslisäaineilla voidaan vaikuttaa pinnoitteen ominaisuuksiin. 

Hitsauspinnoitteiden korroosionkestävyys on usein parempi kuin käytettäessä samoja 
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pinnoitemateriaaleja muilla pinnoitusmenetelmillä.  Tämä johtuu siitä, että hitsauspinnoite 

on tiiviimpi, ja se muodostaa metallurgisen sidoksen perusaineen kanssa. 

Hitsauspinnoituksella saavutettu pinnoitevahvuus vaihtelee menetelmästä riippuen 1 – 5 

mm, ja kiinnittyminen perusaineeseen on erinomainen sulaliitoksen vuoksi. (Tuurna at el. 

2017, s. 21.)    

 

Yleisesti käytettyjä seoksia hitsauspinnoituksessa ovat nikkeli- ja kobolttipohjaiset seokset, 

ruostumattomat teräkset sekä kovia karbideja sisältävät seokset. Hitsausmenetelmät, joissa 

käytetään jauhemaista lisäainetta, ovat joustavampia kuin lankaa tai puikkoa käyttävät 

menetelmät. (Lukkari at el. 2016a, s. 129.) 

 

Hitsauspinnoituksessa pinnoitteen tartunta on huomattavasti parempi kuin termisessä 

ruiskutuksessa. Heikkoutena ovat erittäin korkea lämmöntuonti, pinnoitteiden suuri 

herkkyys säröytymiselle, hitsausmuodonmuutokset, epätasainen pinnoitteen laatu, 

pinnoitteen ja perusaineen suuri sekoittuvuus sekä heikko tuottavuus. (Vuoristo 2006, s. 2.) 

 

3.3  Pinnoitemateriaalit 

Termisessä ruiskutuksessa ja hitsauspinnoituksessa pinnoitemateriaalivalikoima on 

huomattavan monipuolinen, ja varsinkin jauhemuotoisia pinnoitemateriaaleja on runsaasti 

saatavilla. Laajasta jauhevalikoimasta huolimatta yleisimmin käytetään kuitenkin 

lisäainelankoja, jotka ovat samantyyppisiä kuin hitsauslisäainelangat. Syntyvän pinnoitteen 

ominaisuuksiin vaikuttavat pääsääntöisesti käytettävä menetelmä ja pinnoituslisäaine, 

mutta myös muut tekijät, kuten pinnoitteen jälkikäsittely ja pinnoituksessa käytetyt 

parametrit. Vastaavasti pinnoitelisäaineen ominaisuuksiin vaikuttavat oleellisesti sekoitetut 

lisäainemateriaalit ja erityisesi lisäainejauheissa käytetty valmistusmenetelmä. (Vuoristo 

2007, s. 21.) 

 

Kunkin halutun omaisuuden saavuttamiseksi käytetään eri tyyppisiä pinnoitemateriaaleja, 

joita voidaan räätälöidä käyttösovelluksien tarpeisiin. Erilaisia jauhemateriaaleja, -tyyppejä 

ja -yhdistelmiä käyttämällä voidaan aikaansaada lähes rajattomasti erilaisia 

pinnoiteominaisuuksia. Lisäainejauheilta vaaditaan suurta puhtautta, haluttua 

faasirakennetta, käyttötarkoitukseen soveltuvaa partikkelikokojakaumaa, hyvää 
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juoksevuutta, homogeenisuutta, lujuutta ja tiivistä mikrorakennetta. (Tiainen 2015, s. 48.) 

Taulukossa 2 on esitetty pinnoituslisäainetyyppejä ja niiden käyttökohteita.  

 

Taulukko 2. Termisten ruiskutuspinnoitteiden teollisia lisäainetyyppejä ja sovelluskohteita 

(Vuoristo 2007, s. 28). 

Lisäainetyyppi Sovellusesimerkki 

Puhdas sinkki, puhdas alumiini Teräsrakenteiden ruosteensuojaus 

Ruostumaton teräs Koneenosien korroosionsuojaus 

Kromioksidi, kromiteräs, ruostumaton teräs, 

sulatuspinnoitteet 

Korroosion ja kulumisen suojaus 

Zarkonioksidi (keraami) Kuumasulku / lämmöneriste 

Volframikarbidi, kromikarbidi Fretting-kuluminen 

Kromiteräs, volframikarbidi,  

sulautuvat kovapinnoitteet 

Abrasiivisen kulumisen suojaus 

Molybdeeni, alumiinipronssi, volframi- ja 

kromikarbidi, sulautuspinnoitteet 

Leikkautumis- ja adheesiosuojaus 

Kromiteräs, alumiinipronssi, volframikarbidi, 

kromikarbidi, sulautuspinnoitteet 

Eroosiosuojaus 

Alumiini, kromiteräs, volframikarbidi Liukuesteet ja kitkapinnoitteet 

Hopea, tina, alumiini, kupari Sähköä eristävät pinnoitteet 

Kromiteräs, ruostumaton teräs, erikoisteräkset, 

alumiinipronssi, valkometalli 

Työstövirheiden korjaaminen 
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4 LASERPINNOITUS 

 

 

Laserpinnoituksesta on sovellettu yksi- ja kaksivaiheiset menetelmät. Yksivaiheisessa 

menetelmässä pinnoituslisäaine tuodaan pinnoitusprosessiin samanaikaisesti, kun se 

sulatetaan lasersäteellä ja ruiskutetaan työkappaleen pintaan. Kaksivaiheisessa 

menetelmässä pinnoitelisäaine on valmiina työkappaleen pinnalla, ja se sulatetaan laserilla. 

(Toyserkani at el. 2005, s. 35-36.) Tässä tutkimuksessa keskitytään vain yksivaiheiseen 

laserpinnoitusmenetelmään, jossa lisäaine tuodaan jauheena prosessiin. 

 

Laserpinnoituksessa lämpöenergia tuodaan työkappaleeseen lasersäteellä (kuva 11), joka 

sulattaa lisäaineen ja perusainetta siten, että niiden välille syntyy metallurginen sulaliitos. 

Lisäaine syötetään prosessiin jauheena tai lankana. Laserpinnoituksessa yhdistyvät 

termisen ruiskutuksen ja hitsauspinnoituksen hyödyt, ja samalla menetelmien heikkoudet 

on saatu minimoitua. (Toyserkani at el. 2005, s. 13.) 

 

 

Kuva 11. Laserpinnoituksen toimintaperiaate (Flame Spray Technologies BV 2017). 

 

Laserpinnoituksella on useita etuja verrattuna muihin pinnoitusmenetelmiin, ja niitä on 

esitetty taulukossa 3. Pinnoitemateriaalin ja työkappaleen välille syntyy metallurginen 

sulaliitos, mikä takaa pinnoitteen erinomaisen kiinnipysyvyyden. Lämmöntuonti 

työkappaleeseen on kuitenkin varsin pientä ja hyvin hallittua, minkä vuoksi sekoittuminen 

on pieni. Sekoittumisen muodostumisen merkitys prosessissa on merkittävä, mikä on 

perusedellytys pinnoitteen laadulle. Pienen lämpölaajenemisen vuoksi jännityksiä ja 
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muodonmuutoksia syntyy vähemmän. Pienen lämmöntuonnin johdosta menetelmä 

soveltuu myös pienten ja ohuiden kappaleiden pinnoitukseen. Nopean jäähtymisen ansiosta 

pinnoitteen korroosio- ja kulumiskestävyys on hyvä, ja monipuolisen 

pinnoitemateriaalivalikoiman vuoksi pinnoiteominaisuuksia on saatavilla paljon. 

(Toyserkani at el. 2005, s. 49; Vuoristo at el 2005a, s. 1-2.) 

 

Taulukko 3: Pinnoitusmenetelmien vertailu (Toyserkani at el. 2005, s. 49). 

 Laserpinnoitus Hitsauspinnoitus Terminen ruiskutus 

Liitoslujuus korkea korkea keskitaso 

Sekoittuminen 1 - 5 % 10 - 50 % 0 % 

Pinnoitemateriaalit metallit, keraamit metallit metallit, keraamit 

Pinnoitepaksuus 0,5 - 4 mm < 1 mm < 0,5 mm 

Toistettavuus keskitaso/korkea keskitaso keskitaso 

Lämpövyöhyke pieni suuri pieni 

Prosessin hallittavuus keskitaso/korkea matala keskitaso 

 

Laserpinnoituksella on mahdollista pinnoittaa myös leveitä pinnoituspaloja kerralla. Tämä 

mahdollistaa laajojen pinta-alojen tehokkaan pinnoituksen varsinkin suurilla kappaleilla. 

Vaatimuksena pinnoitepalon leveyden kasvattamiselle on tarpeeksi tehokkaiden lasereiden 

käyttö sekä oikein suunnattu ja muotoiltu jauhesuihku. (Kujanpää at el. 2005, s. 194.) 

 

Laserpinnoituksen heikkoutena ovat laitteiston korkeat investointikustannukset, sillä 

laserpinnoituslaitteisto on huomattavasti kalliimpi verrattuna perinteisiin termisen 

ruiskutusmenetelmän laitteistoihin. Laserpinnoituksen tuottavuus on myös varsin alhainen, 

jos vertaillaan pinnoitustuottavuuden suureita (g/min tai kg/h). Dynaamisen jauheensyötön 

prosessiin vaikuttaa suuri määrä prosessiparametrejä, joiden tunteminen ja optimoiminen 

pinnoiteominaisuuksiin nähden vaatii pitkäjänteistä tutkimustyötä. (Kujanpää at el. 2005, s. 

201; Vuoristo at el. 2005a, s. 1-2.) 

 

4.1 Laserpinnoituslaitteisto 

Laserpinnoituslaitteisto sisältää laserin, pinnoitustyökalun, jauheen syöttimen ja 

käsittelylaitteen kappaleelle tai pinnoitustyökalulle. Laserpinnoituksen oleellisia 

syöttöparametrejä ovat suuttimen etäisyys, tulokulma ja liikenopeus suhteessa 
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työkappaleeseen. Myös nämä asettavat omat vaatimuksensa käytettävälle laitteistolle, ja 

yleensä käytetäänkin mekanisoituja tai robotisoituja pinnoitussuuttimen tai työkappaleen 

liikutuslaitteita. Käytettävän laitteiston kokonaisuuden kannalta käytettävällä lasertyypillä 

on merkityksensä, mikä asettaa laitteistolle omat rajoituksensa. Kuvassa 12 on esitetty 

laserpinnoituslaitteisto, jossa pinnoitussuutin on kiinnitetty robottiin. (Vuoristo at el. 

2005a, s. 1-2; Nurminen 2005, s. 5.) 

 

 

Kuva 12. Laserpinnoituslaitteisto (Vuoristo 2006, s. 7). 

 

Adaptiivisella anturoinnilla voidaan tehostaa pinnoituslaitteiston laaduntuottokykyä. 

Laserpinnoituksessa on paljon prosessiparametrejä, jotka vaikuttavat pinnoituksen 

lopputulokseen, ja näitä parametrejä on optimoitava pinnoitusprosessin aikana. 

Laserpinnoituslaitteistossa adaptiivisella anturoinnilla voidaan säädellä esimerkiksi 

prosessiin erittäin oleellisesti vaikuttavaa lasertehoa. Lämpötila-anturilla voidaan mitata 

sulan lämpötilaa ja sen mukaan säädellä prosessiin tuotua lasertehoa. (Vuoristo 2006, s. 

20.) 

 

Laserpinnoitukseen saadaan lisää joustavuutta käyttämällä skannaavaa optiikkaa. 

Skannaavalla optiikalla voidaan säätää lasersäteen vaikutusaluetta ja tehoa numeerisesti 

pinnoitusprosessin aikana. Skannaavalla optiikalla voidaan numeerisesti muokata 

laserpinnoituspalkojen muotoja, ja sillä voidaan tehdä haluttu pinnoitepalko säätämällä 

lasersäteen skannausparametrejä. Skannaavalla optiikalla voidaan tehdä tarkkoja muotoja 
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ja pinnoittaa leveitä pinnoitepalkoja. Menetelmä luo uusia prosessinhallinnan 

mahdollisuuksia laserpinnoitukseen ja metallien 3D-tulostamiseen. (Pekkarinen 2015, s. 

289.) 

 

4.2 Jauheensyöttö ja suutintyypit 

Jauheensyöttämiseen käytettävällä laitteistolla on suuri merkitys pinnoitusprosessin 

onnistumisen kannalta.  Jauheensyötön on oltava tasaista ja hyvin suunnattua, jotta suihku 

osuu tehokkaasti pinnoitettavan kappaleen sulaan. Jauhe syötetään prosessiin painovoiman 

tai kantokaasun avulla. Kantokaasua voidaan käyttää prosessissa myös suojakaasuna. 

Kuvan 13 mukaan jauhetta voidaan syöttää prosessiin sivusta (off-axis menetelmä) tai 

koaksiaalisesti. Koaksiaalisessa pinnoituspäässä lasersäde ja suojakaasu syötetään 

prosessiin suuttimen sisäosasta, keskimmäisestä osasta syötetään kantokaasu ja lisäaine 

sekä uloimmasta osasta suojakaasu.  Koaksiaalisen syötön etuna on, että jauhe syötetään 

lasersäteeseen ylempää, jolloin jauhe on säteen vaikutuksessa pidemmän aikaa ja 

kuumentuu enemmän.  Jauheensyöttöön liittyvät parametrit ovat pinnoitusprosessin 

kannalta tärkeitä, joten luotettava ja tehokas jauheensyöttölaitteisto on prosessissa tärkeä. 

Suutintyypillä voidaan vaikuttaa pinnoituksen tehokkuuteen. Koaksiaalisella 

pinnoituspäällä on parempi jauheensyötön hyötysuhde, ja se mahdollistaa suuremman 

pinnoitusnopeuden kuin sivusta tapahtuva jauheen syöttö. (Toyserkani 2005, s. 77, 84; 

Kujanpää at el. 2005, s. 193.) 

 

 

Kuva 13. Jauheensyöttö koaksiaalisesti vasemmalla ja sivusta (off-axis) oikealla 

(Toyserkani et al. 2005, s. 77). 
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4.3 Lasertyypit 

Lasertyyppien jaottelu tehdään muun muassa lasersäteen muodostavan aktiivisen 

väliaineen mukaan, jonka olomuoto voi olla kiinteä, neste tai kaasu. Lasertyyppien 

ominaisuudet vaihtelevat tehon, aallonpituuden, säteenlaadun ja hyötysuhteen osalta. 

Nämä seikat vaikuttavat osaltaan siihen, mitä lasereita käytetään teollisuuden eri 

lasertyöstösovelluksissa. Laserpinnoituksessa käytettävien lasereiden tarvittavat 

ominaisuudet ovat hieman erilaiset kuin esimerkiksi laserhitsauksessa tai -leikkauksessa 

käytettävät, joissa laserin aallonpituus on vähemmän merkittävä. Laserpinnoituksessa 

tärkeää on eri aallonpituuksien absorptio eri metalleille, mikä vaikuttaa siihen, kuinka 

paljon säteen tehosta jää työkappaleeseen siitä heijastumatta. Laserpinnoituksessa lyhempi 

laserin aallonpituus on tehokkaampi.  (Nurminen 2005, s. 4; Toyserkani at el. 2005, s. 69-

70.) 

 

Laserpinnoituksessa käytettävällä laserin aallonpituudella on suuri vaikutus prosessin 

pinnoitusnopeuteen ja pinnoitusjauheen sulatusmäärään. Kuvassa 14 on esitetty eri 

lasertyyppien absorptiota eri metalleihin.  Esimerkiksi useimpiin metalleihin kuten 

teräkseen diodilaserin säde absorboituu moninkertaisesti tehokkaammin kuin 

hiilidioksidilaserin säde. Alhaisen absorption ja suuren lämmönjohtavuuden kannalta 

vaikeita materiaaleja laserpinnoitukseen ovat alumiini ja kupari. (Kujanpää at el. 2005, s. 

196; Toyserkani at el. 2005, s. 70-71.) 

 

 

Kuva 14. Metallien absorption riippuvuus aallonpituudesta (Saucedo at el. 2016). 
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Absorptio tarkoittaa sitä, kuinka paljon lasersäteen energiasta siirtyy työkappaleen pintaan 

ja kuinka paljon heijastuu siitä pois aiheuttaen tehohäviötä. Lasersäteen absorptio on 

herkkä parametri, joka vaikuttaa useaan seikkaan pinnoitusprosessissa. Absorptio muuttuu 

herkästi ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

laserpinnoitusprosessissa ovat: 

 Eri materiaalit absorpoivat lasersädettä hyvin eri tavalla, kuten kuvassa 14 on 

esitetty. Heijastuvuus kasvaa yleensä materiaalin sähkönjohtavuuden kasvaessa. 

Absorptioon on huomioitava perusaineen ja pinnoituslisäaineen vaikutus.  

 Yleisesti ottaen karheammat pinnat absorpoivat lasersädettä enemmän. Pinnan laatu 

vaikuttaa pinnoituksessa vain vähän absorption muutokseen, koska lasersäde osuu 

eniten sulaan. Oleellista absorption kannalta on pinnanlaadun tasalaatuisuus. 

 Lämpötilan noustessa säteen heijastuvuus yleensä kasvaa, mutta lämpötilan 

vaikutus riippuu myös käytettävästä lasertyypistä. CO2-laserilla lämpötilan 

noustessa myös absorptio kasvaa, kun Nd-YAG-laserilla lämpötilan noustessa 

absorptio laskee. 

 Aallonpituudella on suuri merkitys absorptioon laserpinnoituksessa. Lyhyemmällä 

aallonpituudella on merkittävästi pienempi absorptio useimmilla materiaaleilla 

verrattuna pitemmän aallonpituuden lasereihin.  

 Tehotiheyden kasvaessa absorptio pienenee, kun sulan pinta-ala suurenee 

lasersäteen kokoon nähden. Sula heijastaa lasersädettä paremmin.  

 Lasersäteen kohtauskulmalla perusaineeseen on merkitystä absorptioon. Mikäli 

kohtauskulma poikkeaa kohtisuorasta, absorptio pienenee. Laserpinnoituksessa 

pyritään käyttämään lähes kohtisuoraa (90 astetta) tulokulmaa, jolloin polarisaation 

vaikutus on vähäinen.  

 Käytetty suojakaasu vaikuttaa absorptioon epäsuorasti pinnan muutosten kautta 

esimerkiksi oksidoitumisen vuoksi. Myös eri kaasuseokset absorptoivat sädettä eri 

tavalla.   

(Nurminen 2003, s. 8-14; Kujanpää at el. 44-46; Steen & Mazumder 2010, s. 89-93.) 

 

Taulukossa 4 on esitetty eri lasertyyppien ominaisuuksia. Laserpinnoituksessa lasertehoa 

merkittävämpää on, että aallonpituus on tarpeeksi lyhyt, jotta lasertehosta saadaan parempi 

hyötysuhde (Toyserkani at el. 2005, s. 71; Nurminen 2005, s. 10).  Laserteknologioiden 

jatkuva kehittäminen on mahdollistanut entistä tehokkaampien lyhyen aallonpituuden 
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laserien toteuttamisen. Suuritehoiset diodi- (HPDL), kuitu- ja kiekkolaserit ovat yleistyneet 

teollisuuden lasertyöstösovelluksissa, ja etenkin kuitulaser on vallannut voimakkaasti 

markkinaosuutta hiilidioksidi- (CO2) ja Nd:YAG-laserien vähentyessä. Nykyaikaisten 

kuitulaserien etuina ovat suuren tehon lisäksi hyvä säteenlaatu, energiatehokkuus ja 

huoltovapaus. Tehokkaampien lasereiden käyttäminen laserpinnoituksessa mahdollistaa 

suurempien pinta-alojen nopeamman pinnoittamisen.  (Tuominen at el. 2011, s. 1-2; 

Zervas & Codemard 2014, s. 1; Overton at el. 2019.) 

  

Taulukko 4. Lasertyyppien ominaisuuksia (Toyserkani at el. 2005, s. 71; Pekkarinen 2014, 

s. 22).   

Ominaisuus CO2 Nd:YAG HPDL Kiekko Kuitu 

Aallonpituus [µm] 10,6 1,064 8,08 – 1,070 1,030 1,070 – 1,080 

Hyötysuhde [%] 5 - 10 1 - 12 30 – 50 25  alle 50 

Maksimiteho [kW] 45 4 60 16 100 

Säteenlaatu [mm·mrad] 3,7-12 12 - 54 20 - 200 2 - 25 0,33 – 10 

Absorptio teräkseen [%] 4 - 10 30 - 35 30 - 35 30 - 35 30 – 35 
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5 LASERPINNOITUSPARAMETRIT 

 

 

Laserpinnoituksessa on runsaasti eri prosessiparametrejä (kuva 15.), jotka vaikuttavat 

pinnoitusprosessiin ja muodostuvan pinnoitteen ominaisuuksiin. Eri muuttujat vaikuttavat 

toisiinsa, ja pieni muutos yksittäiseen parametrin arvoon voi aiheuttaa suuria muutoksia 

lopputulokseen. Osa parametreistä on aktiivisia, niitä säädetään prosessin aikana, ja osa on 

passiivia parametrejä, jotka pyritään vakioimaan.  Parametrien tulee olla myös oikeassa 

suhteessa toisiinsa nähden parhaan pinnoitustuloksen saavuttamiseksi.  Useimmiten 

voidaan käyttää samoja parametreja samantyyppisille materiaaleille. Tärkeimmät 

laserpinnoituksen parametrit ovat laserteho, pinnoitusnopeus ja jauheensyöttönopeus. 

(Nurminen 2003, s. 3; Toyserkani at el. 2005, s. 41.) 

 

 

Kuva 15. Laserpinnoitusparametrit (Schneider 1998, s. 41; Tuominen 2009, s. 10). 

 

Parametrien hallinnan tavoitteena on aikaan saada pinnoite, joka on haluttujen mittojen 

mukainen ja täyttää sille asetetut vaatimukset kuvassa 15 esitetyn prosessin tulokset 

mukaan. Pinnoitusparametrien arvot tulisi valita myös sen mukaan, että pinnoitus saadaan 
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suoritettua mahdollisimman taloudellisesti. Tähän vaikuttavat laser- ja koneistusaika. 

(Nurminen 2003, s. 3-4; Toyserkani at el. 2005, s. 44.) 

 

5.1  Lasersäteen parametrit  

Kuten luvussa 4.3 todettiin, lasersäteen aallonpituus on laserpinnoituksen kannalta 

merkittävä tekijä, koska se vaikuttaa absorptioon. Lasersäteen aallonpituus on 

laserkohtainen vakio, jota ei voida säätää. Absorptioon vaikuttavat tekijät ovat 

pinnoitusprosessissa passiivisia muuttujia, jotka pyritään vakioimaan. Absorption 

maksimointi on tavoiteltavaa, jotta lasersäteen teho saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. 

(Nurminen 2003, s. 7.) 

 

Säteen intensiteettijakauma eli tehotiheys (W/mm2) on myös merkittävä prosessin 

kannalta. Se on kuitenkin hyvin laserkohtainen eikä vaikuta oleellisesti prosessiin 

säätöparametrinä. Tehotiheys vaikuttaa prosessissa pinnoitteen tunkeumaan, ja suuremman 

tehotiheyden vaikuttaessa tunkeuma kasvaa, kun perusaineetta sulaa enemmän. Prosessin 

kannalta oleellista on, että tehotiheys pysyy tasaisena, jolloin muodostuu tasainen 

tunkeuma ja pieni sekoittuminen. (Nurminen 2003, s. 7; Toysekani at el. 2005, 65-66.) 

 

5.2  Jauheen syöttöparametrit  

Jauheensyöttönopeus (g/s) eli massavirta ilmaisee, kuinka paljon pinnoituslisäainetta 

syötetään lasersäteeseen sulatettavaksi aikayksikköä kohden. Jauheen syöttönopeus 

määrittää prosessissa tarvittavan vähimmäisenergian, mikä tarvitaan lisäainemateriaalin 

sulattamiseen. Lasertehon ja jauheensyötön suhde on tärkeä prosessia ohjaava parametri. 

Se vaikuttaa siihen, kuinka paljon lisäainetta sulaa niin, että perusainetta sulaa 

mahdollisimman vähän.  Lasertehon ja jauheensyötön suhde ovat materiaalikohtaisia, 

koska suhteeseen vaikuttavat säteen absorptio lisä- ja perusaineeseen, molempien 

materiaalien sulamispisteet ja jauheen saanto. (Pekkarinen 2015, s. 287; Nurminen 2005, s. 

15-16.) 

 

Jauheensyötön hyötysuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa suihkutetusta lisäaineesta 

tarttuu työkappaleen pintaan pinnoitteeksi. Jauhesuihkun oikealla kohdistamisella sulaan 

on merkitystä jauheen kulutukseen ja varsinkin siihen, kuinka hyvin jauheeseen 

absorptoitunut energia siirtyy prosessiin.  Jauheensyötön hyötysuhde heikkenee 
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pinnoitusnopeuden kasvaessa, koska silloin sula pienentyy, ja pienempi osa jauhesuihkusta 

osuu sulaan muodostamaan pinnoitetta. (Nurminen 2003, s. 26.)  

 

Muita tärkeitä jauheensyöttöön liittyviä parametrejä ovat jauheensyöttökulma ja suuttimen 

etäisyys työkappaleesta. Jauheensyöttökulma ilmaisee jauheensyöttösuuttimen ja 

pinnoitettavan pinnan välisen kulman, ja suuttimen etäisyys niiden välisen mitan. Nämä 

muuttujat vaikuttavat siihen, kuinka kauan lisäaine on lasersäteessä, ja millaisessa 

olomuodossa lisäaine siirtyy työkappaleen pinnalle sulaan. Lasersäteessä partikkelien 

lämpötila nousee säteen lämmittävän vaikutuksen vuoksi, ja mikäli lisäaine on liian pitkän 

aikaa lasersäteessä, saattavat partikkelit höyrystyä ja haihtua materiaalihäviönä. 

(Pekkarinen 2015, s. 287; Lee 2007, s. 326.) 

 

5.3  Työstöparametrit 

Työstöparametreistä prosessin kannalta merkittävin on pinnoitusnopeus (mm/s). Sen 

merkitys prosessiin on laaja, koska siitä riippuu tuotavan lasertehon määrä ja syntyvän 

pinnoitteen geometria. Pinnoitusnopeus vaikuttaa siihen, kauanko laserteho kohdistuu 

työkappaleen tiettyyn pisteeseen ja samalla myös siihen, kauanko jauheen syöttö vaikuttaa 

tähän samaan kohtaan. Näiden seurauksena pinnoitusnopeudella on merkittävä vaikutus 

syntyneen sulan kokoon ja muodostuvan palon geometriaan. Pinnoitusnopeuden 

nostaminen kasvattaa myös jäähtymisnopeutta, mikä tekee rakenteesta hienojakoisempaa 

ja kovempaa, mutta voi aiheuttaa hauraille materiaaleille säröytymistä. (Pekkarinen 2015, 

s. 287; Vuoristo 2006, s. 9.) 

 

Laserpinnoituksessa yksi tärkeimmistä lasersäteen prosessiparametreistä on laserteho (W). 

Se määrittää prosessiin tuodun lämmön määrän, jos muuta lämmönlähdettä ei käytetä. 

Lasertehon tehtävä on sulattaa lisäaine ja perusainetta, jotta niiden välille muodostuu 

sulaliitos. Lasertehoa pitää olla niin paljon, että perusaineen ja lisäaineen välille syntyy 

metallurginen sulaliitos. Lasertehoa ei kuitenkaan saa olla liikaa, ettei haitallista plasmaa 

pääse syntymään. Lasertehon määrälle voidaan asettaa rajat, jotka riippuvat lasersäteen 

koosta ja sitä kautta tehotiheydestä. Lasertehon ja lisäaineen syöttönopeuden tulee olla 

keskenään optimoitu.  (Nurminen 2003, s. 5; Pekkarinen 2015, s. 286-287; Ion 2005, s. 

305.) 
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Lasersäteen koko (mm) ja muoto vaikuttavat pinnoituspalon kokoon ja muotoon. Säteen 

koon kasvaessa myös tuotto kasvaa, mikäli lasertehoa on tarpeeksi saatavilla. Tehotiheys ei 

saa kuitenkaan kasvaa liian suureksi, koska silloin metalli höyrystyy, ja muodostuu 

plasmaa. Pienemmällä säteen koolla lasertehoa voidaan joutua rajoittamaan liian suuren 

tehotiheyden estämiseksi. Säteen koon ollessa liian suuri lasersäde sulattaa liikaa 

perusainetta, mikä vaikuttaa myös liialliseen sekoittumiseen. Oleellista on, että laserteho ja 

säteen koko ovat optimoitu keskenään ja oikeassa suhteessa muihin parametreihin. Säteen 

koolla on merkitystä myös jauheensyöttöön ja sekoittumiseen. Tärkeää on, että säteen koko 

ja jauheen syötön dimensiot ovat oikeassa suhteessa jauheen tehokkaan käytön 

maksimoimiseksi. (Nurminen 2003, s. 5-6; Pekkarinen 2015, s. 286-287.) 

 

Työstöparametreistä limitys vaikuttaa pinnoitteen paksuuteen ja geometriaan. Limitystä 

muuttamalla voidaan säädellä pinnoitepaksuutta siten, että limitystä lisäämällä pinnoitteen 

paksuus kasvaa. Kuvan 16 mukaan pinnoituspalkojen limitystä muuttamalla voidaan 

vaikuttaa pinnoitteen paksuuteen ja siihen, kuinka paljon palko osuu edellisen päälle 

muodostaen paksumman pinnoitteen. Kuljetusnopeus vaikuttaa limitykseen, kun nopeuden 

kasvaessa palko kapenee, jolloin limitystä on lisättävä yhtenäisen pinnoitteen 

saavuttamiseksi. Limitystä lisäämällä edelliseen palkoon kohdistuu suurempi 

lämpövaikutus, jolloin tämän vyöhykkeen raekoko karkenee, mistä seuraa kovuuden ja 

korroosion kestävyyden laskua. Muodostuvan pinnoitteen pinnakarheutta saadaan 

tasoitettua limitystä lisäämällä. (Nurminen 2003, s. 19; Li & Ma 1996, s. 2-3.) 

 

 

Kuva 16. Limityksen vaikutus pinnoitteeseen, vasemmalla (a) tiivis limitys ja oikealla (b) 

väljempi limitys (Näkki 2018, s. 63). 

 

Laserpinnoituksessa kantokaasua käytetään pneumaattisessa jauheensyötössä. Kantokaasua 

voidaan käyttää myös suojakaasuna suojaamaan reaktiivista sulaa haitalliselta ilman 
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vaikutukselta. Käytettävä kaasu vaikuttaa hieman myös itse prosessiin ja säteen 

absorptioon, joka näkyy sulan lämpötilan muutoksina. Nopeuden kasvaessa saattaa 

jauhesuihku levitä, jolla on vaikutusta jauheensyötön hyötysuhteeseen. (Nurminen 2003, s. 

24.)  

 

5.4  Materiaaliparametrit 

Työkappaleen materiaaliominaisuudet vaikuttavat suuresti pinnoituksen 

prosessiparametreihin ja pinnoitteen onnistumiseen. Vaikuttavia perusaineen 

ominaisuuksia ovat: 

 Metallurginen yhteensopivuus pinnoituslisäaineen kanssa. 

 Sulamispiste ja lämpölaajanemiskerroin. 

 Lasersäteen absorptio perusaineeseen. 

 Pinnoitettavan kappaleen koko ja muoto. 

(Vuoristo 2006, s. 122-123.) 

 

Perusaineen metallurgiasta johtuvia ongelmia ilmaantuu sitä runsaammin, mitä enemmän 

tapahtuu sekoittumista. Perusaineen sulamispiste ja absorptio määräävät sen, kuinka paljon 

optimaalisen prosessin aikaansaamiseksi tarvitaan lasertehoa, mikä vaikuttaa suoraan 

sekoittumiseen. Lämpölaajenemiskertoimella on vaikutus syntyviin jäännösjännityksiin, 

joiden seurauksena voi muodostua säröjä. (Vuoristo 2006, s. 122-123.) 

 

Lisäainejauheen osalta prosessiin vaikuttaa jauheen fyysiset ominaisuudet, kuten 

lisäainepartikkelien koko, muoto ja huokoisuus. Partikkelikoko vaikuttaa prosessin 

hyötysuhteeseen, sillä suurin osa hienojakoisemmasta lisäaineesta sulaa tai kuumentuu 

lähelle sulamispistettä ennen sulaan osumista. Hienojakoisempi lisäaine myös fokusoituu 

sulaan karkeaa lisäainetta helpommin. Pienellä lasersäteen koolla pinnoitettaessa myös 

partikkelikoon merkitys korostuu jauheen saantoon. Sulan ollessa pieni, hienompijakoista 

lisäainetta saadaan pienempään sulaan karkeaa enemmän.  Partikkelikoko voi vaikuttaa 

jauheen syötettävyyteen, kun pienemmät partikkelit paakkuuntuvat herkästi suuttimeen 

esimerkiksi kosteuden vuoksi. Lisäainepartikkelien muoto ja huokoisuus vaikuttavat jonkin 

verran niiden käyttäytymiseen sulassa, sillä huokoiset tai teräväkulmaiset jauheet sulavat 

hieman helpommin. (Vuoristo 2006, s. 123.) 
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6 LASERPINNOITTEEN OMINAISUUDET 

 

 

Laserpinnoituksessa pinnoitteen ominaisuuksia voidaan tarkastella taulukossa 5 esitetyllä 

tavalla neljän eri osa-alueen mukaan: geometriset, metallurgiset, mekaaniset ja laadulliset 

ominaisuudet. Ensisijaisesti pinnoiteominaisuudet ovat riippuvaisia käytetyistä pinnoite -ja 

perusaineista, mutta kuten aiemmin todettu, käytetyt parametrien arvot vaikuttavat 

muodostuvaan pinnoitteeseen. (Schneider 1998, s, 32.) 

  

Taulukko 5. Laserpinnoitteen ominaisuuksien jaottelu (Schneider 1998, s. 33). 

Geometriset  

ominaisuudet 

Metallurgiset  

ominaisuudet 

Mekaaniset  

ominaisuudet 

Laadulliset  

ominaisuudet 

- pinnoitteen mitat 

- sekoittumisaste 

- pinnankarheus 

- pinnoitteen 

geometria 

- mikrorakenne 

- sekoittumisaste 

- raekoko 

- homogeenisuus 

- korroosionkesto 

- kiinnipysyvyys 

- kovuus 

- jäännösjännitykset 

- kulutuskestävyys 

- vetolujuus 

- tiiveys 

- huokoisuus 

- halkeilut 

- säröt 

- ulkonäkö 

 

 

6.1 Geometriset ominaisuudet 

Pinnoitteen geometriset ominaisuudet ovat perusta pinnoitteen onnistumisella ja muiden 

ominaisuksien saavuttamiselle. Esimerkiksi pinnoitepalon sekoittumisaste vaikuttaa 

metallurgiseen sekoittumiseen ja sitä kautta muodostuvan pinnoitteen kovuuteen. 

Muodostuvan pinnoitepalon mittojen ja geometrian tulee olla sellaiset, että pinnoitteen 

limitys tarvittaessa onnistuu. Pinnoitepalon leveyden ja paksuuden tulee olla sopivassa 

suhteessa. Kuten kuvassa 18 on esitetty, merkittävää limityksen onnistumisen kannalta on 

palon ja perusaineen liittymiskulma. Liittymiskulma vaikuttaa siihen, että limityksessä sula 

pääsee virtaamaan palkojen liitoskohdan nurkkaan, eikä sinne pääse syntymään huokosta 

tai säröä. Geometrisiin ominaisuuksiin vaikuttavat eniten prosessiparametreistä laserteho, 

säteen koko, lisäaineen syöttönopeus ja pinnoitusnopeus. (Pekkarinen 2014, s. 33; Parekh 

at el, 2015, s. 534-535.) 
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Kuvassa 17 on esitetty pinnoitepalon mitat ja geometria. Kuvassa palon leveys on W, 

palon korkeus H, tunkeuman syvyys h, pinnoitteen ja perusaineen liittymiskulma θr/l, 

pinnoitteen poikkileikkauksen pinta-ala Ac ja sula-alueen poikkileikkauksen pinta-ala Am. 

(Yu at el. 2018, s. 323). 

 

 

Kuva 17. Pinnoitepalon mitat ja geometria (Yu at el. 2018, s. 323). 

 

Pinnoitepalon leveydellä ja korkeudella on vaikutus myös siihen, kuinka monta palkoa 

täytyy pinnoittaa, jotta tavoiteltu aineenlisäystarve täyttyy. Tyypillisesti yhdellä 

pyyhkäisyllä tehdään pinnoituspalko, joka on noin 0,1 – 3,0 mm korkea. Pinnoitepalon 

leveys riippuu lasersäteen koosta, joka vaihtelee lasertyypeittäin. (Nurminen 2005, s. 10.) 

 

Muodostuneen pinnanlaadun karkeuteen voidaan vaikuttaa pinnoituksen limityksellä. 

Pinnoitteen pinnanlaatuun vaikuttaa myös pinnoitteen amplitudinen karkeus, mikä 

aiheutuu pintaan tarttuneista sulamattomista lisäainepartikkeleista. Lasersäteessä 

lämminneet, mutta sulamattomat lisäainepartikkelit tarttuvat suuttimen kulkusuuntaan 

nähden sulan taakse jäähtyvään alueeseen aiheuttaen karkeutta. (Nurminen 2003, s. 27.)  

 

6.2  Metallurgiset ominaisuudet 

Sekoittumisella on suuri merkitys syntyvän pinnoitteen ominaisuuksiin. Sekoittumiseen 

vaikuttavat käytetyt pinnoitusparametrit, pinnoituslisäaine ja perusaine. Sekoittuminen on 

seurausta prosessiin tuodun lämmön ja lisäaineen määrästä, sulalammikon muodosta ja 

sulassa tapahtuvista virtauksista. Sulahitsausprosessissa, missä perusaine ja lisäaine ovat 

sulassa tilassa, tapahtuu aineiden välistä sekoittumista. Sekoittuminen on edellytys 

metallurgiselle liitokselle, mutta liiallinen sekoittuminen aiheuttaa yleensä pinnoitteen 

ominaisuuksien heikkenemistä. Pinnoitusparametrit vaikuttavat sekoittumiseen 

merkittävästi. Sekoittuminen on suurempi silloin, kun perusainetta sulaa liian paljon. Liian 
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suuren sekoittumisen muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi liian suuri lasertehon käyttö 

lisäaineen tuontiin nähden. (Vuoristo 2006, s. 57; Nurminen 2003, s. 39-41.) 

 

Sekoittumisen aiheuttaman pinnoitteen kovuuden ja kulutuskeston heikkeneminen on 

hyvin materiaalikohtaista. Perusaineen vaikutus saattaa näkyä liiallisen sekoittumisen 

aiheuttamina muutoksina pinnoitteessa, mikä ilmenee säröinä, huokoisuutena, kulutus- ja 

korroosion kestävyyden huonontumisena, lämpölaajenemisen aiheuttamina jännityksinä 

sekä muodonmuutoksina. Pinnoitteen sekoittumista voidaan arvioida pinnoitteen 

poikkileikkauskuvasta (kuva 18.) tai määrittämällä pinnoitefaasista perusaineen 

muodostavien alkuaineiden määrät. (Vuoristo 2006, s. 57.)  

 

 

Kuva 18. Yläpuolella (a) optimaalinen sekoittuminen ja alapuolella (b) liian suuri 

sekoittuminen (Nurminen 2005, s. 16). 

 

Laserpinnoituksen metallurgisista ominaisuuksista toinen merkittävimmistä on pinnoitteen 

kiinnipysyvyys verrattuna termisen ruiskutuksen menetelmiin.  Pinnoiteprosessissa syntyy 

sulaliitos, minkä vuoksi kiinnipysyvyys on erinomainen. Laserpinnoituksessa nopean 

jäähtymisen vuoksi mikrorakenne muodostuu hienoksi, ja pinnoitteet ovat myös 

homogeenisiä ja erittäin tiiviitä. Tämän vuoksi muodostuvan pinnoitteen korroosionkesto 

on erittäin hyvä, eikä pinta läpäise liuoksia. Pienen sekoittumisasteen vuoksi 

laserpinnoitetut pinnat ovat hyvin lähellä kemialliselta koostumukseltaan 

pinnoituslisäaineen materiaaliominaisuuksia. (Nurminen 2005, s. 8.) 

 

6.3  Mekaaniset ominaisuudet 

Metallurgisien ominaisuuksien seurauksena tulevat pinnoitteen mekaaniset ominaisuudet, 

joiden merkittävin tekijä on käytettävät pinnoitelisäaineet. Käytettävillä 

pinnoitemateriaaleilla voidaan saavuttaa pinnoitteen hyvät kulumiskestävyyden 

ominaisuudet eri kulumismuotoja vastaa. (Nurminen 2005, s. 9.) 
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Käytettävillä perusaineilla ja pinnoituslisäaineilla on keskenään vaikutus myös 

kappaleeseen syntyviin jäännösjännityksiin. Laserpinnoituksessa muodostuu 

jäännösjännityksiä työkappaleen sisäosan ja pinnan väliin lämpötilaerojen aiheuttamien 

tilavuuserojen vuoksi. Tätä ilmiötä kutsutaan lämpöjännitykseksi. Vetojännitys puolestaan 

muodostuu, kun laserin sulattama lisäaine kutistuu jäähtyessään, ja vastaavasti kylmempi 

perusaine pyrkii estämään jäähtyvää pinnoitetta kutistumasta. Toinen pinnoitteen 

jännitystilaan vaikuttava seikka on perusaineen ja lisäaineen erilaiset 

lämpölaajenemiskertoimet. Mikäli perusaineen lämpölaajenemiskerroin on suurempi kuin 

pinnoituslisäaineen, pyrkii se estämään kutistumista vähemmän, jolloin myös vetojännitys 

pienenee. Jos lämpölaajenemiskerroin on päinvastoin perusaineella pienempi kuin 

pinnoitelisäaineella, niin silloin vetojännitys suurenee. Kolmas pinnoitteen koostumuksesta 

riippuva tekijä on kiinteän tilan faasimuutos, missä jäähtymisen yhteydessä tapahtuu 

tilavuuden kasvua, joka kompensoi kutistumisen estosta aiheutuvaa vetoa. (Vuoristo 2006, 

s. 80.) 

 

Laserpinnoituksessa kuumasäröt ovat seurausta liian suuresta sekoittumisesta. Kuumasäröt 

muodostuvat kappaleeseen sen jäähtymisen aikana kappaleen vielä ollessa kuumana. 

Jäähtymisen aikana kappaleseen saattaa syntyä jännityksiä matalammalla jännityksellä, 

kuin perusaineen lujuus edellyttää. Tällöin materiaalin lujuus on heikentynyt paikallisesti, 

jolloin säröjä saattaa muodostua suhteellisen pienilläkin vetojännityksillä. Yleensä tämä on 

seurausta jäähtymisessä syntyvän mikrosuotautumisen aiheuttamasta 

jähmettymislämpötilojen eroista. (Nurminen 2003, s. 45; Ion 2005, s. 307.) 

 

6.4  Laadulliset ominaisuudet 

Jäännösjännitys on seurausta pinnoituksen metallurgista ominaisuuksista, jotka vaikuttavat 

mekaanisiin ominaisuuksiin ja lopuksi myös laadullisiin ominaisuuksiin. 

Laserpinnoituksen yhteydessä jäännösjännitysten huomioiminen on tärkeää, vaikkakin 

pienestä lämmöntuonnista johtuen kappaleiden vetelyä esiintyy vain ohuilla kappaleilla. 

Pinnoituksen yhteydessä tapahtuvat ei toivotut jännityksen vapautumiset esiintyvät 

pinnoitteen säröinä ja murtumina. Jäännösjännityksiä vapautuu kappaleen jäähtymisen 

aikana korkean plastisen muodonmuutoksen ja virumisen avulla riippuen jäähtymisajasta.  

Pinnoitteen jännityksiä voidaan vähentää vierekkäisiä pinnoituspalkoja limittämällä, mikä 
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aiheuttaa palkoon lämpötilan vaihtelua ja vähentää jännityksiä. Pinnoituksen jälkeisellä 

kappaleen jälkikäsittelyllä, kuten koneistuksella, voidaan laukaista jäännösjännityksiä 

hallitusti. (Vuoristo 2006, s. 81) 

 

Laserpinnoitteet ovat yleisesti erittäin tiiviitä, mutta niissä voi esiintyä myös huokoisuutta 

etenkin runsashiilisiä perusaine seoksia käytettäessä. Huokoisuus on seurausta suurista 

kaasukuplista, jotka ovat jäänet sulaan pinnoitteeseen, mutta yleensä ne eivät ylety 

perusaineeseen asti. Huokoisuus heikentää pinnoitteen ominaisuuksia, etenkin 

korroosionkeston suhteen. Kuvassa 19 on esitetty pinnoitteen laadulliset virheet halkeama 

ja huokoisuus. (Nurminen 2005, s. 6; Ion 2005, 307.)  

 

 

Kuva 19. Pinnoitteen laadulliset virheet halkeama ja huokoisuus (Goswami at el. 2004, s. 

67). 

 

6.5 Esi- ja jälkikäsittelyn vaikutus pinnoiteominaisuuksiin 

Laserpinnoitusprosessi on tarkka pinnoitettavan kappaleen pinnanlaadun suhteen, koska 

sillä on vaikutus siihen, kuinka paljon lasersäteestä jää työkappaleeseen. Tärkein vaatimus 

laserpinnoitettavan pinnanlaadun suhteen on tasalaatuisuus, ja yleensä pinnoitettava pinta 

koneistetaan, hiotaan tai raepuhalletaan. (Nurminen 2005, s. 17.) 

 

Esikuumennuksella ja korotetulla työlämpötilalla on ehkäisevä vaikutus syntyvien säröjen 

ja murtumien muodostumiseen varsinkin haurailla pinnoitemateriaaleilla. 

Esikuumennuksella on merkitystä myös silloin, kun pinnoitemateriaalin 

lämpölaajenemiskerroin on perusainetta suurempi. Laserpinnoituksessa jäähtymisaika on 

varsin nopea, mikä saattaa se aiheuttaa pinnoitteeseen säröytymistä. Nopeaa jäähtymistä 
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voidaan hidastaa esilämmityksellä, mikä vähentää termisen jännityksen määrää. 

Hitaamman jäähtymisnopeuden vuoksi pinnoite on pidemmän aikaa korkeammassa 

lämpötilassa, jolloin jäähtymisessä muodostuvien jännitysten mahdollisuus laukeamiseen 

virumisen ja plastisenmuodon muutoksen avulla kasvaa. Esilämmityksellä voidaan 

ehkäistä tehokkaasti myös syntyviä kylmähalkeamia. Esilämmitys parantaa myös 

työkappaleen absorptio-ominaisuuksia ja vähentää tarvittavan lasertehon määrää. (Vuoristo 

2006, s. 85; Nurminen 2005, s. 17; Alimardani at el. 2010, s, 3919.) 

 

Pinnoituksen jälkeisellä lämpökäsittelyllä voidaan vaikuttaa muodostuneiden 

jäännösjännitysten määrään ja suuntaan riippuen käytetyistä materiaaleista ja niiden 

lämpölaajenemiskertoimista. Pinnoituksen jälkilämpökäsittely saattaa olla hankalaa, koska 

lämpökäsittely vaikuttaa kahteen eri materiaaliin ja niiden liitoskohtaan. Pinnoituksen 

jälkeisellä lämpökäsittelyllä voidaan vähentää kappaleeseen muodostunutta 

jäännösjännitystä käytettävien materiaalien lämpölaajenemiskertoimista riippuen. 

Jälkilämpökäsittelyllä voidaan muuttaa puristusjännitys jopa vetojännitykseksi, jos 

perusaineella on pinnoitemateriaalia suurempi lämpölaajenemiskerroin. Tilanne kääntyy 

päinvastoin, jos perusaineineen lämpölaajenemiskerroin on pienempi, jolloin 

puristusjännitys kasvaa.  Oleellista jälkilämpökäsittelyssä on hidas jäähtyminen, minkä 

aikana jännitykset ehtivät relaksoitua. Laserpinnoituksessa lämmöntuonnin aiheuttama 

lämpövyöhyke on varsin pieni, jolloin myös haurasta martensiittia muodostuu vähän. 

Martensiitin syntymistä ehkäisevä jälkilämpökäsittely ei ole tarpeellista kuin erityisen 

haurailla materiaaleilla. (Vuoristo 2006, s. 85; Nurminen 2005, s. 17.) 

 

Laserpinnoitettu pinta vaatii aina viimeistelykoneistuksen, esimerkiksi hiomalla halutun 

pinnanlaadun saavuttamiseksi. Pinnoite on yleensä käytetystä lisäaineesta riippuen 

huomattavan paljon kovempaa kuin perusaine, joten pinnan koneistus vaatii aikaa ja 

kovapalateriä. Koneistamalla voidaan myös poistaa prosessissa syntyvä jäännösjännityksiä. 

(Nurminen 2005, s. 10.) 

 

Laserpinnoituksen laaduntarkastukseen sovelletaan normaaleita tarkastusmenetelmiä, ja 

tärkeintä on noudattaa menetelmäkokeessa määriteltyjä parametrejä. Tärkeimpiä 

laserpinnoituksen laadunvarmistusmenetelmiä ovat (Vuoristo 2006, s. 124.):  

 tunkeumanestetarkastus pintasäröille 
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 ultraäänitarkastus liitosvian havaitsemiseksi yli 1 mm paksuissa pinnoitteissa 

 sekoittumisen toteamiseksi kemiallinen analyysi 

 rikkova aineen tarkastus. 
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7 LASERPINNOITUKSEN PINNOITEMATERIAALIT 

 

 

Laserpinnoituksen pinnoitemateriaaleiksi on saatavilla laaja valikoima erilaisia metalleja, 

metalliyhdisteitä ja keraameja. Yleisimmin ne ovat jauhemuodossa, mutta myös lankaa 

käytetään. Jauheen etuna on, että se on helpompi tuoda pinnoitusprosessiin, ja eri 

lisäainejauheita voidaan sekoittaa keskenään. Jauhemuotoisen lisäaineen tarve on 

pinnoitusprosessissa pienempi kuin langan. Jauhe voidaan tarvittaessa esisekoittaa ennen 

pinnoitusta, kuten esimerkiksi metallimatriisikomposiittipinnoituksessa. Lähtökohta 

laserpinnoituksessa käytettäville pinnoituslisäaineille on, että niiden tulee muodostaa 

sulaliitos perusaineen kanssa. Periaatteessa eri materiaaleja voidaan pinnoittaa eri 

pinnoituslisäaineilla, kunhan ne muodostavat sulaliitoksen. (Nurminen 2005, s. 10; 

Kujanpää at el. 2005, s. 289.) Tässä luvussa selvitetään yleisimpiä pinnoitelisäainetyyppejä 

ja niiden ominaisuuksia. 

 

7.1  Kobolttipohjaiset kovapinnoitelisäaineet 

Yleisimmin käytettyjä laserpinnoituksen pinnoitemateriaaleja ovat kobolttipohjaiset 

kovapinnoiteseokset. Ne soveltuva kohteisiin, jotka altistuvat matalille ja korkeille 

lämpötiloille, abrasiiviselle kulumiselle, eroosiolle tai syövyttäville aineille.  

Kobolttipohjaiset kovapinnoituslisäaineet jaotellaan niiden seosainepitoisuuksien mukaan 

(Kujanpää at el. 2005, s. 289; Ion 2005, s. 308.):  

 liuoslujitetut seokset (Stelliitti 21, Ultimet),  

 karbidiseokset (Stelliitti 1, 6, 12, 20, 700-sarja), 

 metallien väliset yhdisteet, Laves’n faasit (Tribaloy, T-400, T-800, T-900).  

 

Liuoslujitettujen seosten korroosionkesto perustuu kromin ja molybdeenin lisäksi seoksen 

matalaan hiilipitoisuuteen, jolloin hiili ei muodosta kromin kanssa karbideja. Seoksille on 

tyypillistä voimakas muokkauslujittuminen työstön seurauksena, jolloin 

muodonmuutoskykynsä vuoksi pinnoite kestää vetojännityksiä säröilemättä. Kromilla, 

molybdeenilla ja volframilla liuoslujitetut seokset ovat pehmeämpiä kuin karbidiseokset tai 

metallien väliset seokset. Karbidiseoksissa kromi, volframi ja hiili muodostavat kulutusta 

kestäviä, mutta hauraita karbideja kobolttimatriisiin. Nikkelillä voidaan lisätä seoksen 

sitkeyttä. Karbidien määrästä riippuen seoksien kovuus on korkea, mutta 
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kulumiskestävyyden parantuessa korroosion kestävyys huononee kromin sitoutuessa 

karbideihin. Laves’n faaseja sisältävät lisäaineet säilyttävät kovuutensa myös korkeissa 

lämpötiloissa, koska faasit ovat stabiileja vielä 800 Celsiusasteen lämpötiloissa. Suuren 

kromi- ja molybdeenipitoisuuksien vuoksi yhdisteillä on erinomaiset korroosionkesto 

ominaisuudet. Taulukossa 6 on esitetty kobolttipohjaisia kovapinnoitemateriaaleja ja 

niiden ominaisuuksia. (Kujanpää at el. 2005, s. 289) 

 

Taulukko 6. Kobolttipohjaisia kovamateriaaleja laserpinnoitukseen (Nurminen 2005, s. 12; 

Flame Spray Technologies BV 2016, s. 8). 

Tuotenimi Analyysi Ominaisuuksia 

Stelliitti 21 Co-0,25C-27Cr-

5,5Mo-2,8Ni 

Yleiskovapinnoite adhesiiviseen kulumiseen. 

Erinomainen korroosionkesto. Kovuus: 400 HV 

Stelliitti 6 Co-1,2C- 28Cr-

4,5W 

Kestää eri kemiallisen ja mekaanisen kulumisen 

muotoja laajalla lämpötila-alueella. Hyvä iskun ja 

kavitaationkesto. Kovuus: 500 HV 

Stelliitti 706 Co-1,2C-29Cr-

5Mo 

Perinteisten Stelliittien volframi on korvattu 

molybdeenilla, jolloin saavutetaan parempi 

korroosion ja kulumisenkesto. Kovuus: 500 HV 

Stelliitti 12 Co-1,6C-29,5Cr-

8,5W 

Paras eroosion- ja kulumisen kestävyys sekä 

kuumakovuus Stelliiteistä. Kovuus: 550 HV 

Stelliitti 712 Co-1,6C-29Cr-

8,5Mo 

Volframi on korvattu molybdeenilla, jolloin saadaan 

parempi korroosion- ja kulumisenkesto.  

Stelliitti 1 Co-2,5C- 31Cr-

13W 

Korkea abraasionkesto ja hyvän yleisen 

korroosionkestävyys. Kovuus säilyy alle 760 °C 

lämpötiloissa. Kovuus: 700 HV 

Tribaloy  

T-400 

Co-0,08C-8,5Cr-

29Mo 

Kestää kulumista, korroosiota ja oksidoitumista 

korkeissa lämpötiloissa. Kovuus: 700 HV 

Tribaloy  

T-800 

Co-0,08C-18Cr-

28Mo 

Erinomainen korroosion, oksidoitumisen ja 

kulumisenkestävyys korkeissa lämpötiloissa. 

Kovuus: 700 HV 
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7.2 Nikkelipohjaiset kovapinnoitelisäaineet 

Nikkeli kestää korroosiota korkeissa lämpötiloissa, mutta se kestää kobolttipohjaisiin 

lisäaineisiin verrattuna huonommin adhesiivista kulumista. Nikkelillä voidaan korvata 

kobolttipohjaisia lisäaineita, jotka ovat hitsattaessa terveydelle haitallisia.  

Nikkelipohjaisten kovapinnoitteiden ominaisuudet perustuvat karbideihin, silisideihin ja 

borideihin. Nikkelipohjaisten materiaalien etuna kobolttipohjaisiin pinnoitteisiin 

verrattuna, joille käyttökohteet ovat samantyyppiset, on niiden halpuus. Taulukossa 8 on 

esitetty laserpinnoituksen nikkelipohjaisia kovapinnoitemateriaaleja ja niiden 

ominaisuuksia. (Ion 2005, s. 307; Kujanpää at el. 2005, s. 290-291.) 

 

Taulukko 8. Nikkelipohjaisia kovamateriaaleja laserpinnoitukseen (Nurminen 2005, s. 11; 

Flame Spray Technologies BV 2016, s. 9). 

Tuotenimi Analyysi Ominaisuuksia 

NiCrBSi 40 Ni-0,3C-2,5Fe-

7,5Cr-3,5Si-1,7B  

Kohtalainen korroosion ja kulutuksen kestävyys. 

Matala kitkakerroin ja sulamispiste. Helposti 

koneistettava. Kovuus: 400 HV.  

NiCrBSi 50  Ni-0,45C-3Fe11-

Cr-4Si-2,3B  

Hyvä korroosion, eroosion, kavitaation ja 

abrasiivisen kulutuksen kestävyys. Matala 

kitkakerroin ja sulamispiste. Kovuus: 500 HV.  

NiCrBSi 60  Ni-0,7C-4Fe-

15Cr-4,4Si-3,1B  

Hyvä korroosion, eroosion, kavitaation ja 

abrasiivisen kulutuksen kestävyys. Matala 

kitkakerroin ja sulamispiste. Kovuus: 600 HV.  

SX 707  Ni-51Cr-3Mo-1Si  Erinomainen korroosion-, kuumakorroosion- ja 

oksidoitumisenkesto. Kovuus: 400 HV  

SX 717 Ni-53,5Cr-

2,5Mo-0,5B-1Si  

Erinomainen korroosion-, kuumakorroosion- ja 

oksidoitumisenkesto. Kovuus: 465 HV  

SX 737  Ni-56,5Cr-

2,5Mo-0,5B-1Si  

Erinomainen korroosion-, kuumakorroosion- ja 

oksidoitumisenkesto. Kovuus: 550 HV  

Tribaloy  

T-700  

Ni-0,08C-15,5Cr-

32,5Mo  

Kova ja korroosion kestävä pinnoite. Käyttölämpötila 

900°C saakka. Esilämmitettävä vähintään 500°C. 
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7.3 Nikkelipohjaisia superseoksia 

Nikkelipohjaiset superseokset ovat laserpinnoituksen yksi tärkeimmistä 

pinnoitemateriaaliryhmistä, kun pinnoitteelta tavoitellaan suurta kovuutta, sekä kuuma- ja 

märkäkorroosionkestoa erilaisissa aggressiivisissa olosuhteissa. Nikkeli on helposti 

pinnoitettava materiaali etenkin rautapohjaisiin perusaineisiin. Nikkeli on sitkeä materiaali, 

ja sen sulamispiste on matalampi kuin rautapohjaisilla aineilla, pois lukien valurauta. 

Seosaineina käytetään kromia, alumiinia, molybdeenia, booria, piitä, ytriumia ja 

hafniumia. Nikkelipohjaisten superseosten hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa 

perustuu alumiini- ja/tai kromioksidikerroksien muodostumiseen. Taulukossa 7 on esitetty 

joidenkin nikkelipohjaisten superseosten ominaisuuksia.  (Ion 2005, s. 308; Nurminen 

2005, s. 10.) 

 

Taulukko 7. Nikkelipohjaisia superseoksia laserpinnoitukseen (Nurminen 2005, s. 10; 

Flame Spray Technologies BV 2016, s. 9). 

Tuotenimi Analyysi Ominaisuuksia 

Monel 400  Ni-31Cu-2Fe  Soveltuu monenlaisiin kohtuullisen aggressiivisiin 

vesipitoisiin ympäristöihin. 

Inconel 625  Ni-21Cr-9Mo-

5Fe-3,5Nb  

Hyvä korroosion- ja kulumisenkesto erilaisissa 

ympäristöissä. Kestää korkeita käyttölämpötiloja.  

Hastelloy 

C-22  

Ni-21Cr-13,5Mo-

4Fe-3W  

Kestää aggressiivisia hapettavia ja pelkistäviä 

liuoksia sekä paikalliskorroosiota. 

Hastelloy 

C-276  

Ni-15,5Cr16Mo-

5Fe-4W  

Erinomainen korroosionkesto. Kestää voimakkaasti 

hapettavia ja pelkistäviä liuoksia.  

Alloy 59  Ni-23Cr-16Mo-

1,5Fe  

Kestää aggressiivisia, hapettavia ja pelkistäviä 

liuoksia. Erinomainen paikalliskorroosionkesto. 

 

7.4  Rautapohjaiset kovapinnoitelisäaineet 

Rautapohjaisia pinnoitemateriaaleja käytetään etenkin parantamaan kappaleen kulutuksen 

kestävyyttä, torjumaan adhesiivistä ja abrasiivistä kulumista, sekä lisäämään kovuutta. 

Rautapohjaisten kovapinnoitteiden kulumisenkestävyys on kobolttipinnoitteiden tasoa, 

mutta rautapohjaisilla pinnoitteilla korroosionkesto on heikompi. Rautapohjaisina 

pinnoitemateriaaleina käytetään työkaluteräksiä ja ruostumattomia teräksiä. 

Työkaluteräspinnoitteita käytetään yleensä kovapinnoitteena silloin, kun kappale altistuu 
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kohtuullisen pienelle kulumiselle. Työkaluteräspinnoitteiden etuina ovat niiden matala 

hintataso, erinomainen kulutuksenkesto ja kovuus.  Työkaluteräkset, jotka sisältävät paljon 

hiiltä ja esimerkiksi vanadiiniä, muodostavat laserpinnoitusprosessissa sulaessa karbideja, 

joilla saadaan aikaan pinnoitteelle hyvä kulumisen kestävyys. (Ion 2005, s. 309; Nurminen 

2005, s. 9.) 

 

Useita erilaisia rautapohjaisia kovapinnoitemateriaaleja, joissa seostuksella on aikaansaatu 

hyvä abrahiivisen kulumisen kestävyys, on saatavilla. Työkaluteräksiin verrattuna nämä 

seokset sisältävät enemmän etenkin kromia, jolla saavutetaan parempi korroosionkesto.  

Esimerkiksi Norem-seos on edullinen pinnoitevaihtoehto kobolttipohjaisille stelliiteille 

parantamaan terästen kulumisenkestoa esimerkiksi ydinvoimaloissa. Taulukossa on 9 

esitetty rautapohjaisia pinnoitemateriaaleja ja niiden ominaisuuksia. (Ion 2005, s. 309, 

Kujanpää at el. 2005, s 291.) 

 

Taulukko 9. Rautapohjaisia kovapinnoituslisäaineita (Nurminen 2005, s. 11; Flame Spray 

Technologies BV 2016, s 10). 

Tuotenimi Analyysi Ominaisuuksia 

AISI M2 Fe-0,78C-4Cr-

5Mo-1,9V-6W 

Kova ja sitkeä peruskova pinnoite. Ei sovellu 

korroosiolle alttiisiin olosuhteisiin. Kovuus: 700 HV 

AISI H13 Fe-0,35C-5Cr-

1,5Mo-1V 

Kuumatyöstöteräs. Korkein käyttölämpötila 600-

700°C. 

WR 6 Fe-2,9C-5,25Cr-

11,5V-1,3Mo 

Materiaali muodostuu sulasta, jossa noin 30% 

vanadiinikarbideja. Kovuus: 700 HV. 

AISI 410 Fe-0,15C-

12,5Cr 

Peruskovapinnoite, jonka käyttölämpötila on alle 

650°C.  Kovuus: 550 HV. 

AISI 431 Fe-0,2C-16Cr-

2Ni 

Hieman seostetumpi. Hyvä korroosionkesto ja korkea 

kulumisenkesto. Kovuus: 500 HV. 

Norem 02, 

Tristelle 

EB5183 

 Stelliitti-pinnoitteiden korvaajia, kun vältettävä 

koboltin käyttöä. Kovuus: 550 HV 

 

Ruostumattomia teräksiä käytetään korroosion suojapinnoitteina. Ruostumattomat teräkset 

soveltuvat laserpinnoitusmateriaaleiksi erittäin hyvin, koska ne ovat erittäin sitkeitä ja 
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kestävät raudan sekoittumista hyvin. Austeniittistä ruostumatonta terästä käytetään 

pinnoiteaineena, kun halutaan parantaa perusaineen korroosionkestoa. Austeniittisen 

ruostumattoman teräksen käyttöä rajoittaa sen korkea hinta, mutta esimerkiksi AISI 316L-

tyyppisen haponkestävän teräksen hinta on austeniittista ruostumatonta terästä alhaisempi, 

ja se soveltuu korroosion suojaksi. Austeniittistä ruostumatonta terästä yleisemmin 

käytetään martensiittistä ruostumatonta teräspinnoitetta, jolla saavutetaan kova, korroosion 

kestävä, sitkeä ja hyvin koneistettava pinnoite. (Nurminen 2005, s. 9.) 

 

7.5 Metallimatriisikomposiitit 

Mikäli kovapinnoitelisäaineelta vaaditaan erittäin suurta kovuutta ja kulumisenkestävyyttä, 

voidaan näitä ominaisuuksia parantaa lisäämällä metallimatriisiin kovia karbideja (WC, 

Cr3C2, TiC, SiC). Nämä pinnoitteet soveltuvat erityisesti kohteisiin, jotka altistuvat 

abrasiiviselle kulumiselle. Pinnoitteiden kulumiskestävyys on suoraan verrannollinen 

karbidien määrään. Olennaista on estää karbidien liukeneminen matriisiin ja tätä 

edesauttaa, jos matriisin sulamislämpötila on karbideja alhaisempi. Karbidien liukenemisen 

määrään voidaan vaikuttaa karbidien koolla, muodolla ja tyypillä sekä 

prosessiparametreillä. Matriisimetalleina voidaan käyttää nikkeli-, rauta- ja 

kobolttipohjaisia seoksia, joiden sulamislämpötilaa voidaan laskea piitä tai booria 

lisäämällä. Laserpinnoituksen matala prosessilämpötila puolestaan edesauttaa säilyttämään 

karbidien olomuodon ilman, että ne sulavat tai hajoavat. Suurella karbidimäärällä pinnoite 

säröytyy herkästi ja säröytymiseen vaikuttaa myös karbidien liukeneminen matriisiin. 

Taulukossa 10 on esitetty laserpinnoituksessa käytettyjä metallimatriisikomposiitteja ja 

niiden ominaisuuksia. (Vuoristo 2006, s. 37; Kujanpää at el 2005, s. 291.) 

 

Taulukko 10. Metallimatriisikomposiitteja laserpinnoitukseen (Nurminen 2005, s. 13; 

Flame Spray Technologies BV 2015, s. 10-11, 21). 

Matriisi- 

materiaali 

Kova-  

partikkeli 

Ominaisuuksia 

NiCrBSi WC Volframikarbideja on monen tyyppisiä ja muotoisia. Suojaa 

abrasiiviseltä ja adhesiiviseltä kulumiselta sekä korroosiolta 

M2, M4 VC, TiC Työkaluteräsmatriisi on kova ja sitkeä. Suojaa abrasiviiselta 

kulumiselta. 

Stelliitti 21, 6 TiC, WC Suojaa adhesiiviselta kulumiselta ja korroosiolta 
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 Taulukko 10 jatkuu. Metallimatriisikomposiitteja laserpinnoitukseen (Nurminen 2005, s. 

13; Flame Spray Technologies BV 2015, s. 10-11, 21). 

Matriisi- 

materiaali 

Kova-  

partikkeli 

Ominaisuuksia 

AISI 316 SiC, TiC Suojaa kavitaatiolta, eroosiolta ja korroosiolta 

NiCr, In 625 Cr2C3 Kromikarbidi liukenee helposti matriisiin, mutta muodostaa 

sälemäisiä karbideja. Suojaa kuumakorroosiolta ja 

adhesiiviseltä kulumiselta. 
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8 PERUSAINEENA VALURAUTA 

 

 

Valurautojen hitsauksen tiedetään olevan hankalaa, mutta mahdollista. Laserpinnoitus on 

sulahitsausprosessi, johon vaikuttavat myös valuraudan hitsattavuuden ongelmat. 

Laserpinnoituksen pieni sekoittuminen ja prosessin matala lämmöntuonti auttavat 

nimenomaan valuraudan pinnoituksessa. Pieni sekoittuminen vähentää pinnoitteeseen 

syntyviä virheitä, ja matala lämmöntuonti vähentää aiheutuvia jännityksiä. (Vuoristo 2006, 

s. 53.) 

 

Valurautoja on monen tyyppisiä, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain pallo- ja 

suomugrafiittivalurautoihin.  Näitä valurautatyyppejä käytetään paljon paperikoneen 

telakomponenteissa. Tässä luvussa selvitetään pallografiitti- ja suomugrafiittivaluraudan 

metallurgisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta laserpinnoitukseen.  

 

8.1 Suomu- ja pallografiittivalurauta 

Valuraudat ovat paljon käytettyjä materiaaleja, koska ne ovat helppo valaa, ne säilyttävät 

lämpötilanvaihteluissa muodon ja mitat, ja lisäksi ne ovat edullisia materiaaleja.  

Valurautojen rautapitoisuus on vähintään 50 % ja hiilipitoisuus vähintään 2 %, mutta 

käytännössä hiilipitoisuus vaihtelee 2,0 – 4,1 % välillä. Valurautojen tärkeimmät 

seosaineet ovat hiili ja pii, sekä yleensä aina ne sisältävät myös mangaania ja fosforia. 

(Koivisto at el. 2008, s. 153.) Suomugrafiittivaluraudan ominaisuuksia säädellään pii- ja 

hiilipitoisuuksia muuttamalla, ja tyypillisesti valurauta sisältää hiiltä noin 3,4 % ja piitä 2,2 

%. Pallografiittivalurautaan lisätään magnesiumia, jolla saadaan grafiitti palloutettua. 

Taulukossa 11 on esitetty suomu- ja pallografiittivaulauraudan tyypilliset koostumukset. 

(Lukkari at el. 2016b, s. 239-240.) 

 

Taulukko 11. Suomu – ja pallografiittivaluraudan tyypillinen koostumus (Lukkari at el. 

2016b, s. 239). 

 C (%) Si (%) P (%) S (%) Mn (%) Mg (%) 

Suomugrafiitti 2,5 - 4,0 1,0 - 3,0 0,02 - 1,0 0,02-0,25 0,2 - 1,0 - 

Pallografiitti 3,0 - 4,0 1,8 - 2,8 0,01 - 0,1 0,01-0,03 0,1 - 1,0 0,01-0,03 
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Suurin osa valuraudan kiderakenteesta muodostuu grafiitista ja merkittävä osa matriisista. 

Valuraudan ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi grafiittisulkeuman määrä, muoto ja 

jakauma, koska grafiitilla on matriisiin verrattuna pieni lujuus, sitkeys ja muovattavuus. 

Valtaosa teollisuudessa käytettävistä valuraudoista on grafiittisia valurautoja. Graffiittisten 

valurautojen perustyypit jaetaan grafiitin muodon mukaan: suomugrafiitti-, pallografiitti-, 

tylppägrafiitti-, ja tempervalurautaan.  (Lukkari at el. 2016b, s. 238.) 

 

Teräksiin verrattuna pallografiittivalurauta on sitkeydeltään ja lujuudelta samaa tasoa, 

mutta sen hitsattavuus on huonompi. Suomugrafiittivalurauta on kaikilta näiltä 

ominaisuuksiltaan teräksiä huonompi. (Koivisto at el. 2008, s. 153.) EN-standardin 

mukaan tunnus suomugrafiitille on GJL ja pallografiitille GJS. Pallografiitti on 

mekaanisilta ominaisuuksiltaan lujuuden, sitkeyden ja väsymisominaisuuksien kannalta 

parempi kuin suomugrafiittivalurauta. Taulukossa 12 on esitetty näiden valurautojen 

mekaanisia ominaisuuksia. Huomattavaa on, että suomugrafiittivaluraudalla murtovenymä 

on lähes nolla. (Lukkari at el. 2016b, s.  239-41, 247-248.) 

 

Taulukko 12. Valurautojen mekaaniset ominaisuudet (Lukkari at el. 2016b, s. 247; Sorsa 

2015, s. 163). 

 Murtolujuus 

[MPa] 

Myötölujuus 

[MPa] 

Murtovenymä 

[%] 

Kovuus  

[HB] 

GJS-350…500 350 - 500 220 - 320 min 22 - 7 130 - 160 

GJL-100…350 100 - 450 - noin 0,5 150 - 240 

 

Pallo- ja suomugrafiittivaluraudan matriisi on ferriittinen, ferriittis-perliittinen tai 

perliittinen. (Lukkari at el. 2016, s. 239.) Kaikilla valuraudoilla niiden korkea hiilipitoisuus 

aiheuttaa hitsauksen lämpövyöhykkeelle hauraita mikrorakenteita. Hitsaaminen muuttaa 

valuraudan rakennetta, kun nopeassa ja korkeassa lämmöntuonnissa materiaalin 

mikrorakenne muuttuu.  Korkea lämmöntuonti aiheuttaa perusaineeseen HAZ-alueen 

lähelle hauraita karbideja ja muutosvyöhykkeelle martensiittia. Hitsauksen aiheuttamat 

jännitykset lisäävät halkeilua ja säröilyä muutosvyöhykkeellä. Valuraudan hitsauksessa 

hiiltä erkanee perusaineesta hitsiin. Valuraudan hitsauksessa käytetään usein 

nikkelipohjaisia lisäaineitä, koska nikkeli pystyy liuottamaan itseensä hiiltä, eikä siihen 

muodostu kovia ja hauraita mikrorakenteita. (Lukkari at el. 2016b, s. 250; Sorsa s. 219.) 
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Valurautojen hitsauksen yhteydessä työkappaleen esi- ja jälkilämmityksellä voidaan 

ehkäistä halkeilua.  Esilämmityksellä voidaan myös pienentää muutosvyöhykkeen 

kovuutta ja vetojännitystä, mikä ehkäisee halkeilutaipumusta. (Lukkari at el. 2016b, s. 

238.) Perusaineen ja pinnoituslisäaineen lämpölaajenemiskertoimilla on merkitys syntyviin 

jännityksiin ja säröihin. Jännitysten ehkäisemisen kannalta on merkittävää valita 

pinnoituslisäaine, jolla lämpölaajenemiskerroin on mahdollisimman lähellä perusaineen 

kerrointa. Suomugrafiittivaluraudan lämpölaajenemiskerroin on 10.9 – 11.4 (μm/m)/°C 

(20-500°C) ja pallografiittivaluraudan 11.3 – 12.0 (μm/m)/°C (20-500°C). Nikkeli- ja 

kobolttipohjaisten pinnoitelisäaineiden lämpölaajenemiskertoimet ovat hieman valurautoja 

korkeammat (Vuoristo 2006, s. 82-84.): 

 Nikkelipohjaiset superseokset (esim Inconel): 13,1 – 14,8 (μm/m)/°C (20-500°C) 

 Kobolttipohjaiset Stelliitit: 13,0 – 14,0 (μm/m)/°C (20-500°C) 

 

8.2 Suomugrafiittivaluraudan hitsattavuus 

Suomugrafiittivaluraudassa grafiitti esiintyy litteinä suomuina (kuva 20.). Grafiittisuomut 

muodostavat laajoja mikrorakenteellisia alueita, jotka ovat mekaanisesti melko heikkoja, ja 

niihin kohdistuva kuormitus jää matriisikannasten varaan (Lukkari at el. 2016b, s. 240). 

Suomugrafiittivaluraudat ovat grafiittisuomujen vuoksi hauraita, ja niiden venymä on 

hyvin matala (noin 0,5 %). Suomugrafiittivalurauta murtuu jännityksessä suomuja pitkin, 

mikä on syynä suomugrafiittivaluraudan sitkeyden puuttumiseen eli haurauteen ja 

alhaiseen lujuuteen.  

 

 

Kuva 20. Suomugrafiittivaluraudan mikrorakenne (Arias-Gonzales at el. 2015, s 199). 
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Suomugrafiittivaluraudan hitsauksessa halkeiluriski on suuri, koska sen mikrorakenne 

pystyy vastaanottamaan hyvin huonosti hitsauksessa aiheutuvia jännityksiä, jotka voivat 

aiheuttaa säröilyä lämpömuutosvyöhykkeellä. Suomugrafiittivaluraudan käyttöä puoltavat 

sen edullinen hinta, helppo valettavuus ja koneistettavuus, sekä hyvät liukuomaisuudet ja 

lämmönkestävyys. (Lukkari at el. 2016b, s. 247.)  

 

8.3 Pallografiittivaluraudan hitsattavuus 

Pallografiittivaluraudoissa grafiitti on kiteytynyt pallomaisina partikkeleina raudan 

matriisiin (kuva 21.), jolloin se vaikuttaa parantavasti lujuuteen ja sitkeyteen. 

Grafiittisulkeumat saadaan palloutumaan lisäämällä sulaan rautaan magnesiumia tai 

ceriumia. Pallografiittivaluraudalla on hyvät lujuusominaisuudet, ja sen 

korroosionkestävyys on jonkin verran suomugrafiittivalurautaa parempi. (Lukkari at el. 

2016b, s. 238.)  

 

 

Kuva 21. Pallografiittivaluraudan mikrorakenne (Arias-Gonzales at el. 2015, s 199). 

 

Pallografiittivalurautojen suuremman sitkeyden ja murtovenymän vuoksi ne kykenevät 

vastaanottamaan paremmin hisauksessa aiheutuvia jännityksiä kuin 

suomugrafiittivaluraudat. Pehmeimpien pallografiittivalurautojen (GJS-350…450) 

perusmassa on rakenteeltaan ferriittinen, mikä vuoksi murtovenymät ovat 10-20 %. Nämä 

lajit kestävät hitsauksen aiheuttamia jännityksiä paremmin kuin lujemmat 

pallografiittivaluraudat ja paljon paremmin kuin suomugrafiittivalurauta. (Lukkari at el. 

2016, s. 248-249.) 
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8.4 Case-tutkimus 1  

Arias-González at el. (2015) selvittivät tutkimuksessaan suomu- ja pallografiittivaluraudan 

pinnoitusta NiCrBSi-pinnoitteella. Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää toimivat 

prosessiparametrien arvot molemmille perusaineille. Pinnoitteiden mikrorakenne ja 

koostumus tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), energiadispersiivisellä 

röntgen spektroskoopilla (EDS) ja röntgendiffraktometrillä (XRD). Tutkimuksessa 

käytettiin kuitulaseria, ja prosessiparametrien arvoja muutettiin lasertehon ja 

pinnoitusnopeuden osalta optimiarvojen löytämiseksi. Tutkimuksessa käytettiin 

suuritehoista kuitulaseria (IPG YRL 3000), ja työkappaletta liikutettiin CNC-

työstöpöydällä. Lasersäde kohdistettiin linssillä, jonka halkaisija oli 50 mm ja polttoväli 

200 mm. Jauheensyöttö tapahtui off-axis suuttimella, ja argonkaasua käytettiin 

kuljetuskaasuna. Lisäainejauheen partikkelikoko oli 125-150 μm. Tutkimuksessa käytetyt 

parametrit ovat (Arias-González at el. 2015, s. 197-199.):  

 laserteho: 300 W (tehotiheys 132 W/mm2) ja 500 W (tehotiheys 220 W/mm2), 

 pinnoitusnopeus: 1 mm/s, 2 mm/s, 5 mm/s, 

 jauheensyöttönopeus: 8,5 g/min (vakioitu) 

 lasersäteen koko: 1,7 mm (halkaisija). 

 

Tutkimuksessa parametrit optimoitiin tutkimalla pinnoitepalon geometriaa ja mittoja. 

Tutkimuksessa todettiin, että muodostuneen pinnoitepalon ja pinnoitteen ja perusaineen 

liittymiskulma tulee olla vähintään 90 astetta, jotta limitys onnistuu. Sen toteutumiseen 

vaikuttavat pinnoitusnopeus ja tehotiheyden nostaminen, kuten kuvassa 22 on esitetyn 

pallografiittivaluraudan osalta. (Arias-González at el. 2015, s. 200.) 
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Kuva 22. Pinnoitusnopeuden ja tehotiheyden vaikutus pinnoitepalon geometriaan 

pallografiittivaluraudalla (Arias-González at el. 2015, s. 200). 

 

Optimoiduilla parametreillä pinnoitettuna molemmat valurautatyypit säilyttävät 

mikrorakenteensa, ja muodostunut pinnoite on laadullisesti samanlainen molemmilla 

perusaineilla, kuten kuvassa 23 on esitetty. EDS-analyysillä tutkittiin sekoittuminen 

pinnoitteen ja perusaineen sulavyöhykkeellä, jossa on partikkeleita molemmista aineista. 

Suomugrafiittivaluraudalla sekoittumista tapahtui enemmän. Materiaalien suurempi 

sekoittuminen oli suoraan verrannollinen sulan kokoon, joka kasvoi lämmöntuonnin 

kasvaessa. Myös pinnoitteen limitys kasvatti sekoittumista verrattuna yksittäiseen 

pinnoitepalkoon. (Arias-González at el. 2015, s. 201.) 

 

 

Kuva 23. Muodostuneet mikrorakenteet perusaineen rajapinnassa pallografiitille (a) 

vasemmalla ja suomugrafiitille (b) oikealla (Arias-González at el. 2015, s. 201). 
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Tutkimuksessa syntyneen pinnoitteen poikkileikkauksen kimmokerroin ja kovuusjakauma 

on esitetty kuvassa 24. Kimmokertoimet ovat molemmilla valurautatyypeillä hyvin lähellä 

tosiaan sekä pinnoitteella että perusaineella. Sularajalla ja lämpömuutosvyöhykkeellä 

muodostuu jännityksiä, jotka näkyvät käyrässä muutoksena. Pinnoitteen kovuus on 

huomattavasti korkeampi kuin perusaineen. Pinnoitteessa ja lämpövyöhykkeellä kovuus 

hieman nousee pinnoitteeseen nähden, mikä on seurausta materiaalien sekoittumista. 

(Arias-González at el. 2015, s. 203-204.) 

 

 

Kuva 24. Vasemmalla pinnoitteen poikkileikkauksen kimmokerroin- ja kovuusprofiili 

oikealla (Arias-González at el. 2015, s. 203). 

 

Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että molemmille valuraudoille löydettiin toimivat 

prosessiparametrien arvot, joilla saatiin aikaan laadukas kovapinnoite. Tutkimuksessa 

todettiin optimiparametrien arvoiksi molemmille valurautatyypeille: laserteho 500 W, 

tehotiheys 220 W/mm2 ja kuljetusnopeus 5 m/s. Tutkimuksen mukaan NiCrBSi-

pinnoitelisäaine soveltuu pallo- ja suomugrafiittivaluraudan laserpinnoitukseen. (Arias-

González at el. 2015, s. 203-204.) 

 

8.5 Case-tutkimus 2 

Vuoristo at el.  (2005b.) toteuttamassa tutkimuksessa pallografiitti- ja 

suomugrafiittivalurautoja laserpinnoitettiin useilla ei pinnoitelisäaineilla ja selvitettiin 

niiden sekoittumista ja halkeiluherkkyyttä. Pinnoitteiden poikkileikkauksia analysoitiin 

v 
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mikrorakenteen osalta optisella- ja elektronimikroskoopilla, ja kemiallinen analyysi tehtiin 

energiadispersiivisellä röntgen spektroskoopilla (EDS). (Vuoristo at el. 2005b, s. 1.) 

 

Pinnoituslisäaineina oli kobolttipohjainen Stellite 21 nikkelipohjaiset Inconel 625 ja 

NiCrBSi 40 (sekä austeniittista ja martensiittista ruostumatonta terästä, joita ei huomioida 

tässä tutkimuksessa). Tutkimuksessa käytettiin 4.4 kW Nd:YAG-laseria (Rofin-Sinar) ja 

600 μm kuituoptiikkaa sekä Motoman robottia pinnoituspään liikuttamiseen. Jauheensyöttö 

toteutettiin koaksiaalisella suuttimella (Precitec) ja Medicoat-jauheensyöttölaitteella.  

Lisäainejauheen partikkelikoko oli 50-150 μm. Tutkimuksen prosessiparametreistä kaikki 

muut oli vakioitu, paitsi lasertehoa vaihdettiin. Tutkimuksessa käytetyt parametrit ovat 

(Vuoristo at el. 2005b, s. 1-2.):   

 jauheensyöttönopeus: 35 g/min,  

 pinnoitusnopeus: 1000 mm/min, 

 lasersäteen koko: 6 mm,  

 limitys: 2/3 edellisen palon päälle,  

 laserteho: 2.3 kW - 3,8 kW, nousu 500 W välein.  

 

Tutkimuksessa todetaan, että Stelliitti-21 pinnoituslisäaineella syntyy pieniä halkeamia 

perusaineeseen johtuen Stelliitin korkeammasta lämpölaajenemiskertoimesta. Pallografiitin 

päälle matalammalla laserteholla pinnoitettuna ei saatu aikaan virheetöntä pintaa, koska 

palkojen väliin syntyi pieniä säröjä. Virheet olivat seurausta käytetyistä parametrien 

arvoista, eikä niinkään materiaaleista johtuvaa. (Vuoristo 2006, s. 57.) Kuvassa 25 on 

esitetty tutkimuksen Stelliitti 21 pinnoitteen poikkileikkaushieet suomugrafiitille ja 

kuvassa 26 pallografiitille samoilla pinnoitusparametreillä. (Vuoristo at el 2005b, s. 2-4.) 

 

 

Kuva 25. Stelliitti 21 pinnoitettuna suomugrafiittivalurautaan lasertehoilla (a) 3.8 kW ja 

(b) 2.3 kW (Vuoristo at el. 2005b, s. 2). 
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Kuva 26. Stelliitti 21 pinnoitettuna pallografiittivalurautaan lasertehoilla (a) 3.8 kW ja (b) 

2.3 kW (Vuoristo at el. 2005b, s. 4). 

 

Incotel 625-pinnoiteen osalta todetaan, että kuumasäröjä esiintyy molemmissa 

valurautatyypeissä, mutta merkittävämmin suomugrafiittivaluraudassa. Kuumahalkeilua 

aiheutuu sekoittumisen myötä, kun valuraudasta siirtyy pinnoitteeseen haitallista fosforia ja 

rikkiä. Incotel 625 sisältää myös niobiumia, mikä lisää kuumahalkeiluriskiä. Kuvassa 27 

on esitetty tutkimuksen Incotel 625 pinnoitteen poikkileikkaushieet suomugrafiitille ja 

kuvassa 28 pallografiitille. (Vuoristo at el 2005b, s. 2-4.) 

 

 

Kuva 27. Incotel 625 pinnoitettuna suomugrafiittivalurautaan laserteholla (a) 3.8 kW ja (b) 

2.3 kW (Vuoristo at el. 2005b, s. 2). 

 

 

Kuva 28. Incotel 625 pinnoitettuna pallografiittivalurautaan laserteholla (a) 3.3 kW ja (b) 

2.3 kW (Vuoristo at el. 2005b, s. 4). 

 

Tutkimuksessa todetaan NiCrBSi 40-lisäaineen osalta, että pallografiittivalurautaan syntyi 

pieniä vetojännityksen aiheuttamia halkeamia pinnoitteen korkeasta kovuudesta ja 
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pinnoitusparametrien arvoista johtuen. Pinnoitteeseen syntyi myös huokoisia, mutta 

pinnoitteen ja perusaineen liitospinta osoittautuu virheettömäksi. Kuvassa 29 on esitetty 

tutkimuksen NiCrBSi 40 pinnoitteen poikkileikkaushiet suomugrafiitille ja kuvassa 30 

pallografiitille.  (Vuoristo at el. 2005b, s. 2-4.)  

 

 

Kuva 29. NiCrBSi40 pinnoitettuna suomugrafiittivalurautaan laserteholla (a) 3.8 kW ja (b) 

2.8 kW (Vuoristo at el. 2005b, s. 2). 

 

 

Kuva 30. NiCrBSi40 pinnoitettuna pallografiittiin laserteholla (a) 3.8 kW ja (b) 2.8 kW 

(Vuoristo at el. 2005b, s. 4). 

 

Tutkimuksen lopputuloksena todetaan, että parametrien arvot eivät olleet optimaaliset 

kaikille lisäaineiden ja perusaineiden variaatioille. Pallografiittivalurauta kesti 

pinnoituksen aiheuttamia vetojännityksiä paremmin kuin suomugrafiitti. 

Suomugrafiittivaluraudan pinnoitus onnistui parhaiten NiCrBSi 40-pinnoitteella.  Stelliitti 

21 kesti sekoittumista hyvin, vaikka se aiheuttikin halkeilua suomugrafiittivaluraudalla.  

Tutkimuksessa todettiin, että tutkimuksessa käytetyillä prosessiparametrien arvoilla ei 

saatu laadukasta pintaa Inconel 625 lisäaineella. (Vuoristo at el. 2005b, 5.) 

 

8.6 Case-tutkimus 3 

Harati at el. (2014.) toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin pallografiittivaluraudan 

laserpinnoitusta Stelliitti 6 lisäaineella. Tutkimuksessa selvitettiin yhden pinnoitepalon ja 

limityksen eroja syntyvään mikrorakenteeseen, sekoittumiseen ja kovuuteen. 

Mikrorakennetta tarkasteltiin elektronimikroskoopilla ja röntgendiffraktometrillä (XRD), 



65 

 

sekä sekoittumista tutkittiin energiadispersiivisellä röntgen spektroskoopilla (EDS) ja 

optisella emissiospektrometrilla (OES). Pinnoitteelle tehtiin mikrorakennetarkasteluja, 

kovuusmittauksia ja kemiallisia analyysejä. Tutkimuksessa käytettiin 400 W Nd:YAG-

pulssilaseria (IQL-10), ja työkappaletta liikutettiin CNC-työstöpöydällä. Optiikka koostui 

kolmesta linssistä, joiden polttoväli oli 75 mm. Jauheenkuljetus tapahtui painovoiman 

avulla, ja se syötettiin prosessiin off-axis suuttimella. Argon kaasua käytettiin prosessissa 

kanto- ja suojakaasuna. Tutkimuksessa käytettiin prosessiparametrejä (Harati at el. 2014, s. 

1-2):  

 laserteho: 200 – 220 W 

 laserpulssi: 6 ms 

 pinnoitusnopeus: 1 mm/s 

 jauheensyöttönopeus: 12 g/min. 

 suojakaasun nopeus: 40 – 50 l/min 

 kantokaasun nopeus: 15 – 20 l/min. 

 

Kuvassa 31 on esitetty mikrorakennekuvat yhdellä pyyhkäisyllä ja limitetylle pinnoitteelle. 

Limitetyn pinnoitteen mikrorakenne on karkeampi suuremmasta lämmöntuonnista ja 

pidemmästä jäähtymisajasta johtuen. Yhdellä palolla pinnoitettuna lämmöntuonti pysyy 

matalampana, ja jäähtymisaika on lyhyempi, jolloin mikrorakenne on hienojakoisempi. 

(Harati at el. 2014, s. 3.): 

 

 

Kuva 31. Pinnoitteiden mikrorakenne lähellä perusaineen rajapintaa. Vasemmalla (a) yksi 

pinnoitepalo ja oikealla (b) limitetty pinnoite. (Harati at el. 2014, s. 3.) 
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Röntgendiffraktometrillä (XRD) analysoitu pinnoite, mikä on limitetty, sisältää kuvan 34. 

mukaan kobolttimatriisissa M7C3-  ja M23C6-karbideja. Pinnoitteen korkea kovuus johtuu 

karbideista ja hienosta mikrorakenteesta. Limityksen myötä lämmöntuonti nousee, mikä 

näkyy myös runsaampana sekoittumisena ja mikrorakanteen karkenemisena. EDS-

analyysillä todettiin, että sekoittumista tapahtuu limitetylle pinnoitteelle kuvassa 32 

esitetyn mukaisesti lisäaineella ja perusaineella. Perusaineesta sekoittuu rautaa ja 

lisäaineesta kromia, kobolttia, volframia ja piitä.  (Harati at el. 2014, s. 5-7.) 

 

 

Kuva 32. EDS-analyysi limitetystä pinnoitteesta (Harati at el. 2014, s 7). 

 

Sekoittuminen näkyy myös kuvassa 33, missä on esitetty pinnoitteen kovuusjakauma 

yhdelle pinnoitepalolle ja useammalle limitetylle pinnoitepalolle. EDS-analyysi ja 

kovuusjakauma osoittavat pinnoitteen ja perusaineen sekoittumisen, ja sen kasvamisen 

pinnoitteen limityksellä. Perusaineesta sekoittuu rautaa pinnoitteeseen, minkä seurauksena 

kovuus pienenee. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että Stelliitti 6 soveltuu 

pallografiittivaluraudan pinnoitukseen tutkimuksen prosessiparametrejä käytettäessä. 

(Harati at el. 2014, s. 5-7.) 
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Kuva 33. Pinnoitteen kovuusjakauma rajapinnasta yhdellä pinnoituspalolla ja limitettynä 

(Harati at el. 2014, s. 6). 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tutkimus toteutettiin teoreettisena kirjallisuustutkimuksena laserpinnoituksesta ja sen 

soveltumisesta valurautojen pinnoitukseen. Valurautojen pinnoitusta tutkittiin teoreettisena 

case-tutkimuksena, missä selvitettiin pallo- ja suomugrafiittivaluraudan käyttäytymistä 

laserpinnoituksessa esimerkkitutkimusten kautta. Tutkimukselle asetettiin kolme 

tutkimuskysymystä, joille haettiin vastausta artikkeleista, kirjallisuudesta ja tieteellisistä 

tutkimuksista.  Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa uuttaa tieteellistä tietoa, vaan 

löytää yleisesti vastauksia ja teorioita tutkimuskysymyksiin.  

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta laserpinnoituksen 

toimintaperiaatteeseen ja sen eroihin termiseen ruiskutukseen ja pinnoitushitsaukseen 

verrattuna eri kulumisen muotoja vastaan. Tutkimuksessa todetaan, että 

laserpinnoituksessa lämpöenergia tuodaan työkappaleeseen lasersäteen muodossa. 

Lasersäteen energialla sulatetaan lisäaine ja perusaine siten, että niiden välille syntyy 

sulaliitos. Prosessissa lämmöntuonti on matala, mutta pinnoitteen kiinnipysyvyys on 

erinomainen ja samalla sekoittuminen pysyy alhaisena. Menetelmässä yhdistyvät 

perinteisten pinnoitusmenetelmien edut, ja samalla niiden heikkoudet on pystytty 

minimoimaan. Laserpinnoituksen etuina ovat pieni lämmöntuonti, matala sekoittuminen ja 

erinomainen pinnoitteen kiinnipysyvyys. Laserpinnoituksen heikkouksina ovat laitteiston 

korkea hinta ja matala tuottavuus. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta siihen, kuinka laserpinnoituksen 

prosessiparametrit ja yleisimmät pinnoituslisäaineet vaikuttavat muodostuvan pinnoitteen 

ominaisuuksiin. Erilaiset prosessiparametrit vaikuttavat merkittävästi laserpinnoituksessa, 

ja näistä tärkeimmät ovat laserteho, pinnoitusnopeus sekä jauheensyöttönopeus. 

Prosessissa vaikuttavia parametrejä voidaan luokitella lasersäteen-, jauheensyötön-, 

prosessi- ja materiaaliparametreihin. Parametrit tulee olla säädetty oikeassa suhteessa 

toisiinsa nähden, ja kaikilla niillä on vaikutusta syntyvän pinnoitteen ominaisuuksiin. 

Muodostuvan pinnoitteen ominaisuuksia voidaan tarkastella geometristen, metallurgisten, 

mekaanisten ja laadullisten ominaisuuksien kautta. Käytettävillä perusaineilla ja 

pinnoituslisäaineilla on myös suuri merkitys syntyvään pinnoitteeseen. Pinnoituslisäaineina 
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käytetään kulutuspinnoissa yleisimmin nikkeli-, koboltti ja rautapohjaisia lisäaineita sekä 

metallimatriisipinnoitteita. 

 

Kolmanneksi tutkimuskysymykseksi asetettiin, kuinka laserpinnoituksen soveltuu 

valurautojen pinnoittamiseen silloin, kun käytetään koboltti- ja nikkelipohjaisia 

pinnoituslisäaineita. Valurautojen pinnoitusta selvitettiin case-tutkimustyyppisesti 

selvittämällä esimerkkitutkimuksien pohjalta, kuinka valurauta käyttäytyy 

laserpinnoituksessa. Tutkimuksessa todettiin, että valuraudan hitsaus tiedetään hankalaksi 

toteuttaa säröytymisriskin vuoksi etenkin suomugrafiittivaluraudalla. Laserpinnoituksen 

matala lämmöntuonti ja pieni sekoittuminen mahdollistavat valurautojen pinnoituksen. 

Toteutetuissa esimerkkitutkimuksissa nikkeli- ja kobolttipohjaisilla pinnoituslisäaineilla oli 

aikaansaatu ominaisuuksiltaan laadukas pinnoite, jossa ei ilmennyt perusaineen 

säröytymistä. Valurautojen laserpinnoitukseen soveltuvat pinnoitteet, joiden 

lämpölaajenemiskerroin on lähellä valurautojen kerrointa, ja jotka kestävät sekoittumista. 

Tällaisia pinnoitteita ovat kobolttipohjaiset ja etenkin nikkelipohjaiset pinnoitteet. 

 

Kaikkiin tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaus. Tutkimuksen 

lopputuloksena voidaan todeta, että laserpinnoitus soveltuu pallo- ja 

suomugrafiittivalurautojen pinnoitukseen nikkeli- ja kobolttipohjaisilla 

pinnoituslisäaineilla. Pallografiittivaluraudan metallurgisten ominaisuuksien vuoksi se 

soveltuu laserpinnoitukseen paremmin kuin suomugrafiittivalurauta. Pallografiittivalurauta 

on suomugrafiittivalurautaa sitkeämpi, jolloin se kestää paremmin lämmöntuonnin vuoksi 

syntyviä jännityksiä, ja myös kuumahalkeilua esiintyy vähemmän. Valurautojen 

hitsattavuuden haasteet ilmenevät myös laserpinnoituksessa, mutta ne ilmenevät 

lievemmin menetelmän etujen vuoksi. Laserpinnoitusmenetelmän pieni lämmöntuonti 

vähentää syntyviä jännityksiä, ja pieni sekoittuminen vähentää pinnoitteeseen syntyviä 

virheitä. Oleellista on löytää optimoidut pinnoitusparametrit, jotka toimivat käytettävällä 

laitteistolla ja kunkin valurautatyypin ja pinnoituslisäaineen yhdistelmällä. 

Jatkotutkimukseksi ehdotetaan käytännön pinnoituskokeet eri valurautatyypeille, mitkä 

tutkitaan laboratoriossa mikrorakenteen ja kemiallisen koostumuksen osalta.  
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