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SYMBOLI- JA KÄSITELUETTELO 

 

Nd:YAG       Neodyymi – yttrium-alumiini-granaatti 

W                  Watti on SI-järjestelmän tehon yksikkö.    

CO2 Híilidioksidi.      

mm               10^
-3

 Millimetri on SI-järjestelmän pituusyksikkö. 

bar On SI-järjestelmän paineen lisäyksikkö 

N2 Alkuaine typpi 

O2 Alkuaine happi 

C Alkuaine hiili 

Si Alkuaine pii 

Mn Alkuaine mangaani 

P Alkuaine fosfori 

S Alkuaine rikki 

Al Alkuaine alumiini 

Cr Alkuaine kromi 

Ni Alkuaine nikkeli 

Mo Alkuaine molybdeeni 

B  Alkuaine boori 

He      Alkuaine helium 

kW                Kilowatti 

Ra Pinnankarheuden aritmeettinen keskiarvo 

Rz Pinnankarheusprofiilin keskimääräinen maksimin ja minimin välimatka. 
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1 JOHDANTO 
 

Lasertyöstöt ovat tällä hetkellä nopeimmin kehittyviä työstötekniikoita maailmassa. Viimeisen 

kymmenen vuoden aikana laserlaitteiden tehot ovat kasvaneet, säteen laatu parantunut, suhteelliset 

laitteistohinnat ovat alentuneet sekä markkinoille on tullut uusia lasertyyppejä kuten kuitulaser ja 

kiekkolaser. Kuitulaserin arvellaankin valtaavan markkinoita tulevaisuudessa laserleikkaavassa 

teollisuudessa. Kuitulaserin kehittyminen kohti suurta tehoa ja hyvää säteenlaatua mahdollistavat 

kuitulaserin kilpailemisen CO2-laserin kanssa metallien leikkauksessa. CO2 laser on johtava 

lasertyyppi paksujen ja ohuiden materiaalien leikkauksessa hyvän säteenlaadun ja suuren tehon 

ansiosta. Tällä hetkellä CO2-laser onkin yleisin ja myydyin käytössä oleva laserleikkaustyyppi 2D-

tuotteiden metallien laserleikkauksessa. 

 Muihin teollisiin leikkausmenetelmiin verrattuna lasersäde tuottaa suuren tehotiheyden ja tarkasti 

energiaa pienelle alueelle, jonka perusteella voidaan työstää kapeita leikkausrailoja. 

Laserleikkaukselle on tunnusomaista suuri leikkausnopeus, vapaus leikattavan muodon ja 

materiaalivalinnan suhteen, hyvä osien laatu ja pieni lämpövaikutusalue sekä pieni jälkityöstön 

tarve. Laserleikkaus soveltuu hyvin monien materiaalien esimerkiksi metallin, paperin ja puun 

leikkaukseen. Laserleikkaus on vakiinnuttanut asemansa tuotantomenetelmänä viime 

vuosikymmenien aikana suomalaisessa konepaja- ja elektroniikkateollisuudessa. 

 

Kandidaatintyö jakaantuu kirjalliseen ja kokeelliseen osaan. Kirjallisessa katsauksessa käsitellään  

teoriaa erityisesti laserleikkausprosesseja, resonaattorivaihtoehtoja, laserleikkausparametreja, 

laserleikkauksen etuja ja haittoja sekä kulutusteräksiä. Työn kokeellisessa osassa käsitellään 

kulutusteräksen Raex 500 laserleikkausta ainevahvuudella 12 mm. Työssä tutkitaan eri 

pinnanlaatujen peitatun, raepuhalletun sekä suojamaalatun, pelkästään raepuhalletun ja 

raakapinnalla olevan kulutusteräslevylle saavutettavaa pinnankarheutta laserleikkauksessa. 

Leikkauskokeessa optimoitavia parametreja ovat kaasunpaine, leikkausnopeus, laserteho ja 

polttopisteen paikka. Leikkauskokeissa tarkoituksena on löytää optimaaliset parametrit peitatulle 

levylle ja näillä parametreilla suoritetaan laserleikkaus kaikille muille pinnanlaaduille. Työn 

tavoitteena on määrittää pinnankarheuden arvot kulutusteräksen eri pinnanlaaduille. Leikkauskokeet 

tehdään Suomen Vesileikkaus Oy:n tuotantotiloissa Keuruulla 5 kW:n CO2-laserleikkauskoneella. 

Rautaruukki Oyj toimii kulutusteräksen toimittajana. 
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2 YRITYSESITTELYT 
 

2.1 Suomen Vesileikkaus Oy 

 

Suomen Vesileikkaus Oy on metallin esikäsittelijä, joka on keskittänyt toimintansa laser- ja 

vesisuihkuleikkaukseen. Jälkityöstönä yritys tekee metallilevyjen taivutusta eli särmäystä kolmella 

särmäyspuristimella. Muut asiakkaiden tarvitsemat jälkityöstöt tehdään alihankkijayrityksissä kuten 

esimerkiksi hitsaus ja pintakäsittelyt. Yritys aloitti toimintansa vuonna 2000, jolloin yritys päätti 

keskittää toimintansa pelkästään vesisuihkuleikkaukseen. Myöhemmin vuonna 2003 tuotantoa 

laajennettiin laserleikkaukseen investoimalla Trumatic L 3050 laserleikkauskoneeseen ja muutaman 

vuoden kuluttua tästä särmäyksellä. Tällä hetkellä yrityksessä on käytössä 5 laserleikkauskonetta, 

joista yksi on putkien ja profiilien laserleikkaukseen tarkoitettu putkilaser. Vesisuihkuleikkauksessa 

on käytössä 3 konetta tällä hetkellä. Suomen Vesileikkaus Oy:n liikevaihto oli vuonna 2009 12,1 

miljoonaa euroa ja yrityksellä oli henkilöstöä tällöin noin 50. Yrityksen tuotantotilat sijaitsevat 

Keuruulla Keski-Suomessa. 

 

2.2 Rautaruukki Oyj 

 

Rautaruukki Oyj on julkinen osakeyhtiö, joka toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, 

järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa 

yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki vuodesta 

2004. Yhtiö toimii yhteensä 26 eri maassa ja henkilöstöä on 14 300. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 

2008 3,9 miljardia euroa. Ruukin markkina-alue koostuu pääosin Euroopasta ja Ruukilla on vahva 

asema varsinkin pohjoismaiden markkinoilla. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 

(Rautaruukki Oyj: RTRKS). Ruukin toiminta on segmentoitu kolmeen eri divisioonaan tuotteiden 

mukaan seuraavasti: 

 

Ruukki Construction toimittaa teräsrakenteita ja palveluita infrakruktuurirakentamiseen ja  

talonrakentamiseen asiakkailleen. 

Ruukki Metals toimittaa kuuma- ja kylmävalssattuja sekä maali- ja metallipinnoitettua terästä eri 

muodossa: nauha-, putki-, levy- ja profiilituotteina ja kokoonpanoon komponentteina sekä valmiina 

osina. Ruukki Metals toimittaa varastointi-, esikäsittely- ja logistiikkapalveluita sekä antaa 

konsultointia ja teknistä tukea asiakkailleen. 

Ruukki Engineering toimittaa metalliin perustuvia ratkaisuja energiateollisuudelle, 

meriteollisuudelle, nosto- ja kuljetusvälineteollisuudelle sekä puunjalostusteollisuudelle.  
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I TEORIA OSA 

3 LASERVALO JA LASERLEIKKAUKSEN PERIAATE 

3.1 Laservalon luonne 

 

Laservalo (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) on luonteeltaan hyvin 

samanlaista kuin muukin valo, mutta laserilla on tavalliseen valoon verrattuna useita tärkeitä 

ominaisuuksia. Näkyvän valon aallonpituudet vaihtelevat noin 400 nm:stä aina 800 nm:iin. 

Auringon valossa ja hehkulampun valossa on kaikkia näitä aallonpituuksia ja siis kaikkia värejä, 

joiden yhteisvaikutus näkyy valkoisen värisenä.  

Laservalo on hyvin tarkasti monokromaattista eli yksiväristä, joten se sisältää ainoastaan yhtä 

aallonpituutta. Laservalolle on tunnusomaista, että se on koherenttia, jolloin kaikki valoaallot ovat 

samassa vaiheessa. Tärkeä ominaisuus laservalolle on, että se on yhdensuuntaista ja lasersäde 

etenee pitkiäkin matkoja hajoamatta. Laserin valo voidaan lähettää myös lyhyinä pulsseina, jolloin 

pulssin teho hetkellisesti on huomattavasti suurempi kuin jatkuvatoimisen laserin. Laservalo on 

hyvin voimakkaasti suunnattua. Tämä tarkoittaa, että laservaloa voidaan normaalia valoa paremmin 

ohjata ja tarkentaa linssien avulla. Tämä mahdollistaa korkeiden valontiheyksien aikaansaamisen ja 

sitä kautta materiaalien lasertyöstön. 

 

Näiden ominaisuuksien vuoksi laserin valolla on monia tärkeitä sovelluksia teollisuudessa, 

lääketieteessä, tietoliikenteessä ja viihde-elektroniikassa.  

Laserilla voidaan teollisuudessa leikata, juottaa, karkaista, pinnoittaa, porata, merkata ja hitsata 

monia ei materiaaleja. Viihdeteollisuudessa laserilla valmistetaan ja luetaan digitaalisia ääni- ja 

videokuvalevyjä. Laser soveltuu myös lääketieteen käytettäväksi, koska laserilla tehdyt kudosten 

leikkaukset ovat tarkkoja ja verettömiä. 

Merkittävimpiä lääketieteen sovelluksia ovat silmäleikkaukset, joissa voidaan korjata silmälinssin 

tai verkkokalvon vikoja./8/ 
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3.2 Laserleikkauksen periaate 

 

Laserleikkaus on yksi termisistä leikkausmenetelmistä. Laserleikkauksessa yhdensuuntaisista 

säteistä koostuva lasersäde, joka on yleensä näkymätön (infrapuna), saadaan laservalonlähteestä ja 

se ohjataan peileillä leikkauspäähän, missä se keskitetään pieneksi pisteeksi linssin avulla 

työkappaleen pinnalle. Fokusoitu säde kohdistetaan työkappaleeseen, johon leikkautuu railo (kuva 

1). Linssin ja työkappaleen välissä oleva kaasukammio, johon kuuluvaa suutinta tulee pitää 

työkappaleen yläpuolella, jotta muodostuu lasersäteen kanssa samankeskinen kaasuvirtaus. Kaasulla 

on useita tehtäviä laserleikkauksessa:1) suojata linssiä huuruilta ja roiskeilta 2) kaasu poistaa sulan 

materiaalin leikkausrailosta 3) kaasu pitää linssin ja työkappaleen välin puhtaana hiukkasista, joihin 

säde voi absorboitua 4) joitakin materiaaleja leikattaessa esimerkiksi terästä leikattaessa 

leikkauskaasu reagoi eksotermisesti sulan/höyrystyneen aineen kanssa, joka nopeuttaa 

leikkaustapahtumaa./2,3/    

                  

Kuva 1. Laserleikkauksen periaate./12/ 
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4 FOKUSOINTIOPTIIKKA 

 

Laserleikkauksessa käytettävä optiikka koostuu komponenteista, jotka ovat kustannuksiltaan 

kalliita. Suurteholasereissa teho on pystyttävä siirtämään ja heijastamaan sekä resonaattorissa että 

säteen optista reittiä pitkin työkappaleeseen ilman, että säteen laatu heikkenee tai säde rikkoo 

optisia komponentteja. 

 

Suurin osa laserleikkauksessa käytettävästä optiikasta on peilejä. Laserleikkauslaitteistossa on 

ulostuloikkunan ja leikkauslinssin oltava optisesti läpäiseviä. 

 

4.1 Peilit 

 

Laserleikkauksessa leikattaessa suurteholasereilla peilit ovat yleensä pintapeilejä, joten 

heijastuminen tapahtuu peilin etupinnassa. Peilit ovat laserleikkauksessa tavallisesti kupari- tai 

piipeilejä. Kuparipeilien tavallisia pinnoitteita ovat kulta ja molybdeeni. 

 

Hiilidioksidilaserit tuottavat yleensä lineaarisesti polaroitua valoa. Polarisaatio muunnetaan 

ympyränmuotoon päällystettyjen erikoispeilien avulla. Tällöin voidaan estää ei-toivotut 

polarisaatiomuunnokset ja pysyä ympyräpolarisaatiossa. 

 

Peileille on järjestettävä tehokas jäähdytys, jotta pystytään ehkäisemään niiden 

lämpömuodonmuutokset ja peilien vahingoittuminen. Erikoispäällysteisissä peileissä pinta on 

tavanomaisiin peileihin verrattuna enemmän absorboiva, johon on kiinnitettävä erityisesti huomiota.  

Jäähdytysaineen lämpötila on kriittisen tärkeä. Peilin jäähdyttäminen kastepistettä alhaisempaan 

lämpötilaan voi vahingoittaa peiliä. Tämän takia on tärkeä pitää ympäröivän ilman kosteus niin 

alhaisena kuin vaan mahdollista./2/ 
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4.2 Linssit 

 

Linssit valitaan laserleikkauksessa lasersäteen aallonpituuden mukaan: 

-Tavallinen lasi ei läpäise hiilidioksidi-laserin valoa. Joten tulee käyttää tarkoitukseen paremmin 

sopivia materiaaleja kuten sinkkiselenidiä (ZnSe). 

-Nd:YAG-lasereissa voi käyttää tavanomaisempia linssimateriaaleja kuten kvartsilasia. 

 

Resonaattorin ulostuloikkuna ja lasersäteen fokusoiva linssi kestävät vain rajallisen lämpökuorman. 

Laserleikkauksessa linssi on huomattavasti parempi fokusointipeilejä, koska 

-Linssi voi fokusoida symmetrisemmiksi ja pienemmiksi pisteiksi kuin mihin peileillä päästään. 

-Linssi toimii osana kaasukammiota ja tekee mahdolliseksi koaksiaalisen kaasusuihkun. Tämä on 

usein parempi kuin järjestelmä, jossa kaasu puhalletaan sivulta. Tämä on usein välttämätöntä kun 

käytetään peilejä fokusoinnissa./2/ 

 

5 LASERLEIKKAUSPROSESSIT 

 
5.1 Polttoleikkaus 

 

Laserpolttoleikkausprosessi tapahtuu hapen avulla ja on ollut pisimpään käytetty menetelmä 

laserleikkauksessa. Tätä prosessia kutsutaan usein happileikkaukseksi leikkauskaasun perusteella 

(kuva 2). Laserpolttoleikkausta käytetään hiiliterästen leikkaamiseen. 

                                  

 Kuva 2. Laserpolttoleikkauksen periaate./6/ 
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Laserpolttoleikkauksessa kasvatetaan nopeutta eksotermisen reaktion avulla, joka antaa 

lisäenergiaa, jota voidaan hyödyntää alhaisissa nopeuksissa, erityisesti paksujen materiaalien 

leikkauksessa. 

Energiataseen positiivisen lisän ohella niukkaseosteisten terästen leikkauksessa tulee hapettuneesta 

sulasta juoksevampi kuin pelkästä metallisulasta. Tällöin on mahdollista leikata purseettomasti 

pienellä materiaalihukalla. Tämä ei taas päde kromi- ja nikkeliseosteisille teräksille, sillä kromi- ja 

nikkelioksidin sulamispiste on rautaoksidia suurempi ja niiden muodostama kuona on jähmeää. 

Tällöin on vaikea suorittaa leikkaus yli 3 mm:n paksuille levyille. Laadun kannalta hyviä 

leikkaustuloksia saadaan vain lasertehoa pulssittamalla, koska laserpulssien välillä materiaali 

jäähtyy, jolloin palamisvaikutus estyy. Hapen puhtauden merkitys on suuri leikkauslaatuun. 

Ylimääräinen kaasu aiheuttaa sellaisen purseen, että sitä ei pystytä välttämään pienellä 

leikkausnopeuden pudotuksella./7,10/ 

 

5.2 Sulattava laserleikkaus 

 

Käytettäessä typpeä leikkauskaasuna lasersäde sulattaa leikattavaa materiaalia, ja leikkaustypen 

tehtävänä on puhaltaa sulamateriaali pois leikkausrailosta (kuva 3). Sulattavassa laserleikkauksessa 

ei tapahdu eksotermista reaktiota kuten laserpolttoleikkauksessa, joten leikkausnopeus on 

alhaisempi kuin laserpolttoleikkauksessa. 

Purseeton leikkauspinta edellyttää, että lasersäde on kohdistettu levyn alapintaan. Paksujen 

materiaalien leikkauksessa leikkaustypen paine on oltava korkea, jotta se pystyy tehokkaasti 

kuljettamaan sulan materiaalin pois leikkausrailosta. Typen laserleikkauksessa tarvitaan suurempi 

aukkoisempi leikkaussuutin, jonka seurauksena kaasua kuluu huomattavasti enemmän kuin hapen 

laserleikkauksessa. Sulattavaa laserleikkausta käytetään pääasiassa runsasseosteisten terästen 

leikkaamiseen kuten ruostumattoman- ja haponkestävänteräksen sekä alumiinin leikkaukseen./1/ 
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Kuva 3. Sulattavan laserleikkauksen periaate./6/ 

 

5.3 Höyrystävä laserleikkaus 

 

Höyrystävä laserleikkaus eli sublimaatioleikkaus tapahtuu pääosin materiaalia höyrystämällä (kuva 

4). Höyrystävässä laserleikkauksessa lasersäteen intensiteetti on suuri ja materiaali poistuu täysin 

höyryolomuodossa leikkausrailosta. Höyrystävällä laserleikkauksella leikattavia materiaaleja ovat 

akryyli, kertamuovit, kumi, puu, paperi, nahka, kartonki ja jotkut keraamit. Kaasuvirtauksen avulla 

puhalletaan syntynyt höyry pois leikkausrailosta. 

 Metallien höyrystävä laserleikkaus on mahdollista vain, jos sulan määrä pidetään pienenä tehoa 

pulssittamalla ja tehotiheys on varsin suuri. 

 Höyrystävällä laserleikkauksella voidaan leikata metalleihin hyvin tarkkoja muotoja alhaisella 

nopeudella ohueen materiaaliin./5/ Höyrystävän laserleikkauksen etuja ovat erittäin sileät, 

uurteettomat ja hapettumattomat leikkauspinnat sekä pieni lämpövaikutusalue ja kiderakenteen 

muutosvyöhyke. 

Uusilla ns. ”single-mode” kuitulasereilla, joilla on erittäin hyvä säteenlaatu, voidaan leikata kaukaa, 

ns. etäleikkaamalla ohuita metalleja. Tämä tapahtuu höyrystävänä laserleikkauksena./10/ 
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Kuva 4. Höyrystävän laserleikkauksen periaate./6/ 

 

6 RESONAATTORIVAIHTOEHDOT 

 

6.1 CO2-laser 

 

Laserleikkauksessa käytetään eniten CO2-lasereita, koska niillä on varsin korkea tehon keskiarvo. 

CO2-lasereiden etuna on, että niitä voidaan käyttää jatkuvaa sädettä tuottaen ja pulssitettuun 

leikkaukseen. CO2-laserin pulssitus tehdään käyttämällä apuna elektronista virrankatkaisinta, joka 

kytkee virran vuoroin päälle ja vuoroin pois päältä niin, että pulssin pituutta pystytään vaihtelemaan 

0.1 millisekunnista jatkuvaan säteeseen. CO2-laserin pulssin huipputeho on yleensä samaa luokkaa 

kuin jatkuvalla säteellä saavutettava teho, joka tarkoittaa, että pulssitus pienentää tehon keskiarvoa.  

Joillakin CO2-lasereilla voi kuitenkin olla pulssien huipputeho jopa viisinkertainen verrattuna 

jatkuvan säteen tehoon. Tällaista ominaisuutta sanotaan superpulssittamiseksi.   
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Kuva 5. Suljetun CO2-laserin resonaattorin toimintaperiaate./5/ 

Laseroivana väliaineena CO2-lasereissa resonaattoreissa on kaasuseos, joka koostuu heliumista, 

typestä ja hiilidioksiidista. Joissakin tapauksissa seoskaasuna voi olla muitakin kaasuja.  

Laserkaasu muuttaa onkalossa tapahtuvassa sähköisen energian laservaloksi, joka värähtelee 

tyypillisesti kahden tai useamman peilin muodostamassa optisessa resonaattorissa (Kuva 5). CO2-

laserin säteilemän infrapunavalon aallonpituus on 10.6 μm./2/ 

 

6.2 Nd:YAG-laser 

 

Nd:YAG-laserin nimilyhenne tulee sanoista neodyymi-yttrium-granaatti ja ne ovat kidelasereita. 

Laseroivana väliaineena Nd:YAG-lasereissa on neodyymi. Nd:YAG-kide sijaitsee kahden elliptisen 

heijastimen yhteisellä akselilla. Viritys tehdään kryptonlampuilla, jotka sijaitsevat elliptisen 

heijastimen toisella akselilla. Nd:YAG-lasereissa on tyypillisesti väliaineena kiinteä sauva, jossa 

kaarilampun tuottama valoenergia muutetaan laservaloksi. Tällöin valo heijastuu kaarilampusta 

lasersauvaan ympäröivästä ellipsisestä peilistä (kuva 6). Valosta imeytyy sauvaan muutama 

prosentti, joka muuntuu laservaloksi aallonpituudeksi 1,06 mikrometriä. Resonaattoripeilit ovat 

sauvan molemmissa päissä. Lyhyen aallonpituuden ansiosta Nd:YAG-laserin valoa voidaan 

kuljettaa lasin esimerkiksi kvartsin läpi. Tästä johtuen Nd:YAG-laserin valo voidaan siirtää 

valokuitua pitkin. Tämän vuoksi säteen siirtämiseen käytetään optista kuitua.  

 

YAG-laserit jaetaan toimintaperiaatteen mukaan ryhmiin: 

- pulssattavat Nd:YAG-laserit 

- jatkuvatoimiset Nd:YAG-laserit 

- Slab-Nd:YAG-laserit 

- diodipumpatut Nd:YAG-, Nd:YVO- ja Yb:YAG-laserit./6/15/ 
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Kuva 6. Nd:YAG-laserin toiminnallinen periaate./2/ 

 

6.3 Kuitulaser 

 

Kuitulaser perustuu optiseen kuituun, jonka keskellä on laseraktiivista väliainetta sisältävä ydin. 

Kuitulaserissa säde synnytetään suoraan optisen kuidun sisään. Kuitu muodostaa resonaattorin ja 

ydin on seostettu laseroivalla väliaineella, jota pumpataan diodilaserin valolla.  Kuitua käytetään 

myös säteen kuljettamiseen, joka on helpompaa ja edullisempaa kuin peilioptiikka CO2-laserilla.  

Kuitulaserin aikaisemmissa kehitysversioissa, jossa pumppausenergia tuodaan kuituvyyhteen 

optiseen akseliin verrattuna kohtisuorasti. Tämä perustuu siihen, että pumppausenergia tuodaan 

sisään kuidun päästä, ja se läpäisee laseroivan kerroksen useita kertoja kulkiessaan 

kokonaisheijastuksen ansiosta ilman häviöitä kuidussa. 

 Kuitulaser on rakenteeltaan modulaarinen, joten siinä saavutetaan suuri teho yhdistämällä usean 

lasermoduulin säteet toisiinsa. Tyypillinen moduuli on teholtaan 400-700 W. Kuitulasereiden 

kehittyminen kohti hyvin suurta tehoa hyvällä säteenlaadulla on mahdollistanut paksun metallin 

leikkauksen, ja nykyinen prosessi kilpailee CO2-laserin kanssa menestyksellisesti.  

Lyhyemmän aallonpituuden ansiosta lasersäteen absorptio on parempi verrattuna CO2-laserin 

absorptioon. Suuritehoisia kuitulasereita on jo markkinoilla ja suurimmat ovat 20 kW:n tehoisia 

lasereita. Kuvassa 7 on eri tehoisia kuitulasereita./6,11,15/ 
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Kuva 7. Ulostuloteholtaan 5 kW:n, 2 kW:n  ja 1 kW:n tehoisia kuitulasereita./4/ 

 

6.4 Kiekkolaser, disk-laser 

 

Disk-laserissa käytetään ohutta kiekkomaista kidettä. Tämä kide on kiinnitetty suoraan 

lämmönvaihtimeen, jolloin saadaan aikaan tasainen kiteen jäähdytys ja lämpötila. Disk-laserissa 

kidettä pumpataan diodilaserilla, jonka säde ohjataan kiteen pintaan (kuva 8). 

                  

Kuva 8. Kiekkolaserin toimintaperiaate.(TRUMPF) 
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 Pumppaava säde heijastuu kiteen pinnasta ja ohjataan optisesti, jonka jälkeen se osuu useita kertoja 

pumpattavan kiteen pintaan. Ja kide emittoi säteen kohtisuorasti pumpattuun pintaan verrattuna.  

 

Merkittävänä etuna on se, että kiekkomaisen kiteen jäähdytys on tehokkaampaa kuin tankomaisen, 

sillä kide on juotettu kuparialustaan, jota jäähdytetään vedellä. Säteen laatu on paljon parempi kuin 

tankomaisella kiteellä tehokkaasta jäähdytyksestä ja tasaisesta lämpenemisestä johtuen. 

Kiekkolaserin merkittävä etu on, että tehoa voidaan nostaa asentamalla lasereita sarjaan, 

säteenlaadun kärsimättä./6/ 

 

Taulukko 1. Taulukossa on vertailtu yleisempien laserleikkauslasereiden ominaisuuksia 

keskenään./13/ 

 Hiilidioksiidi-

laser 

Nd:YAG-laser Kiekkolaser Kuitulaser 

Laseroiva 

väliaine 

CO2 Neodyymi Ytterbium Ytterbium 

Aallonpituus 10,6 μm 1,064 μm 1,030 μm 1,070 μm 

Diodin elinikä            - 10 000 h 30 000 h 100 000 h 

Huoltotarve Vaaditaan Usein Usein Ei vaadita 

Jäähdytys Deionisoitu vesi Deionisoitu vesi Deionisoitu vesi Deionisoitu 

vesi/ilma 

Kokonais-

hyötysuhde 

10 % n. 2-3 % n. 25 %  n. 30 % 
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7 LASERLEIKKAUSPARAMETRIT 

7.1 Moodi 

 

Moodilla tarkoitetaan lasersäteen tehojakaumaa, jolla tarkoitetaan tapaa, jossa energia jakautuu sen 

poikkipinnalle. Jakauma vaikuttaa leikkausprosessiin merkittävästi, koska se vaikuttaa siihen, 

kuinka suureksi polttopiste ja säteen tehotiheys muodostuvat. 

Säteen oikea tehojakauma on varsin tärkeä laserleikkauksessa. Tehojakauma on parhaimmillaan 

Gaussin jakauma, jossa säteenkohdistusominaisuudet ovat parhaat mahdolliset. Gaussin jakaumasta 

käytetään myös nimeä perusmoodi./2/ 

 

 

7.2 Suutinkoko ja etäisyys työkappaleesta 

 

Laserleikkauksessa saavutettavaan laatuun vaikuttaa merkittävästi suuttimen etäisyys 

työkappaleesta ja suutinkoko, koska lasersäde ja kaasuvirtaus tuodaan prosessiin koaksiaalisesti. 

Laserleikkauksessa käytetään kaasua, jonka takia suuttimen geometria ja etäisyys työkappaleesta 

ovat tärkeitä parametreja. Suuttimen muoto ja suuttimen läpi kulkevan virtauksen ominaisuudet 

poikkeavat muista termisistä leikkausmenetelmistä. 

 Tämä johtuu siitä, että lasersäteen halkaisija on varsin pieni ja suuttimen halkaisija on aina paljon 

suurempi kuin leikkauksessa syntyvä railo. Joten vain osa suuttimesta virtaavasta kaasusta 

kohdistuu leikkausrailoon. Ja kapea leikkausrailo edellyttää suuttimelta suurta kaasun painetta, joka 

on yleensä 2-8 bar, mutta paine voi olla suurempikin. Kuvassa 8 on esitelty eri kokoisia suuttimia. 



17 

 

 

Kuva 8. Kuparisia suuttimia halkaisijaltaan 0.8, 1.0, 1.4, 1.7 ja 2 mm.(Suomen Vesileikkaus Oy) 

 

Suuttimen etäisyys työkappaleesta vaikuttaa laserleikkaukseen merkittävästi. Jos suuttimen etäisyys 

työkappaleesta on suurempi kuin suuttimen halkaisija, niin syntyy kaasupyörteitä ja paine vaihtelee 

paljon suuttimen ja työkappaleen välisessä tilassa. 

 Kun suutin on lähellä työkappaletta, leikkausrailo hoitaa suuttimen tehtäviä, eikä suuttimen kärjen 

muoto ole yhtä ratkaiseva kuin edellä. Laserleikkauksessa lasersäteen tulee olla keskellä suuttimen 

halkaisijaa, jotta leikkauksen lopputulos olisi mahdollisimman hyvä ja purseeton./2,15/ 

 

7.3 Lasersäteen aallonpituus 

 

Aallonpituudella on vaikutusta laserleikkaukseen, koska eri aallonpituudet absorboituvat eri lailla 

eri materiaaleihin. Metallisilla materiaaleilla Nd:YAG-laserin säteen absorptio on parempi kuin 

CO2-säteen. Laservalon aallonpituus asettaa rajoitteita joissakin sovelluksissa. Lasin 

laserleikkauksessa, ei voida käyttää näkyvää tai lähes infrapuna-alueella olevaa valoa, koska lasi 

läpäisisi valon niin, että ei tapahdu energia absorptiota. Hyvin heijastavat materiaalit kuten alumiini 

ja kupari absorboivat joitakin aallonpituuksia muita paremmin.  
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Voidaan todeta, että jos tietty laser sopii tiettyyn sovellukseen paremmin kuin muut lasertyypit niin 

se johtuu yleensä muista laserparametreista esimerkiksi pulssin huipputehosta, säteen 

fokusoitavuudesta tai pulssin pituudesta eikä aallonpituudesta. Monilla metalleilla pystytään 

hallitsemaan voimakas alkuheijastus Nd:YAG- ja CO2-lasereissa riittävän suurta kohdistettavan 

säteen tehotiheyttä./2,15/ 

 

7.4 Polarisaatio ja absorptio 

 

Polarisaatiolla tarkoitetaan valon sähkömagneettisen kentän jakaumaa eri suunnissa. Polarisoinnin 

vaikutuksen pienentämiseksi laserleikkaus suoritetaan ympyräpolarisoidulla säteellä. Tällöin 

päästään lähes yhtä suureen leikkausnopeuteen kuin lineaaripolarisoidulla säteellä polaaritason 

suuntaan laserleikattaessa.  

 

Valon osuessa materiaaliin, osa siitä heijastuu rajapinnalta takaisin. Ja osa taittuu materiaalin sisään 

ja kulkee läpi tai absorboituu materiaaliin, jolloin materiaali ottaa vastaan valon kuljettaman 

energian. Laserleikkauksessa materiaali absorboi säteen tehokkaasti. Lasersäde absorboituu yleensä 

ohueen pintakerrokseen. 

 

Pintaan kohdistuva lasersäteen heijastavuus riippuu seuraavista tekijöistä: 

- lasersäteen kohdistuskulma 

- perusaineen lämpötila 

- perusaineen ominaisuudet 

- perusaineen pinnanlaatu ja pinnan puhtaus 

- laservalon polarisaatiotason suunta 

- valon aallonpituus 

 

Laserleikkauksessa tehokkuus riippuu, siitä kuinka tehokkaasti energia siirtyy materiaaliin, joka 

taas riippuu lasersäteen absorptiosta ja sulatustehokkuudesta. Heijastavuus ja materiaaliominaisuu-  

det riippuvat lämpötilasta.  

Heijastavuus riippuu voimakkaasti kohdistuskulmasta ja polaaritason suunnasta. Polarisaation 

vaikutus on suurin, kun leikataan CO2-laserilla metallia./6,15/ 
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7.5  Kaasulaji ja kaasunpaine 

 

Leikkaustulokseen on leikkauskaasun valinnalla suuri merkitys. Hapen ominaisuudet tulevat 

parhaiten esille useimmilla metalleilla. Hapella leikattaessa syntyy oksidikerros materiaalin pintaan. 

Monissa tapauksissa on syytä valita muitakin leikkauskaasuja. Esimerkiksi ruostumattoman 

teräksen laserleikkauksessa typellä saadaan hyvä, täysin oksiditon leikkauspinta. Kaasun 

puhtausasteella on suuri merkitys, kun käytetään happea leikkauskaasuna.  

 

Painetta käytetään parametrina, koska se on helppo säätää ja mitata. Leikattaessa paksuja levyjä 

tulee kaasun painetta pienentää. Alumiinia ja ruostumatonta terästä leikattaessa typellä tarvitaan 

suurta painetta. 

 

Typen laserleikkauksessa paine kasvaa levyn paksuuden mukaan ja laadukkaaseen leikkausjälkeen 

käytetään  jopa 25 bar:n painetta. Koska typpi ei edistä palamista, tarvitaan korkea paine, jotta 

saadaan sula materiaali puhallettua pois leikkausrailosta. Happileikkauksessa paine on 

huomattavasti pienempi kuin typpileikkauksessa, noin 0,5-1 bar./2,7,16/ 

 

7.6 Laserin teho ja leikkausnopeus 

 

Laserleikkauksessa käytetään tyypillisesti 80-90 % laitteen lasertehon mahdollistamasta 

suurimmasta leikkausnopeudesta. Maksimitehosta 10-20 % jää reserviksi luotettavan ja jouhevan 

prosessin saavuttamiseksi. Suuremmasta tehon pudotuksesta seuraa se, että leikkaus ei ylety 

kokonaan materiaalin läpi. Tällöin materiaali ei pysty poistumaan normaalisti leikosta, vaan sulan ja 

hapen eksoterminen reaktio ylikuumentaa leikattavan kappaleen. 

Tehon- ja leikkausnopeuden riippuvuus määrittää sen, mikä on lasersäteen, happivirtauksen ja 

leikkausnopeuden vaikutusaika tietyssä kohdassa leikattavassa materiaalissa.  

 

Jos leikkausnopeutta kasvatetaan suurimmasta hyväksyttävän laadun tuottavasta leikkausnopeudes- 

ta liikaa, niin säde ei ylety materiaalista läpi.  

Leikkausnopeutta voidaan alentaa maksimista n. 50 % ilman ratkaisevaa vaikutusta. Eli tehoa 

voidaan alentaa jopa puolet maksimitehosta ja saavuttaa silti hyväksyttävä leikkausjäljen laatu./7/ 
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7.7 Polttopisteen sijainti 

 

Pieni polttopiste aiheuttaa lasersädettä kohdistettaessa pienen fokusointisyvyyden, mistä syystä 

polttopisteen sijainti on määritettävä tarkasti työkappaleen pinnan suhteen. Yleensä polttopiste eli 

kohta jossa säteen halkaisija on pienimmillään, sijoitetaan työkappaleen pintaan tai 

aineenvahvuudesta mitattuna enimmillään 30 %:n syvyyteen pinnasta. Typen korkeapaine 

leikkauksessa voi polttopiste sijaita jopa leikattavan alapinnan alapuolella. Suurteholaserit ovat 

vähemmän herkkiä polttopisteen sijainnille kuin pienempitehoiset laserit. 

Polttopisteen paikka on leikkausparametri, joka tulisi pitää vakiona leikkauksen aikana, jotta 

voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä leikkaustulos, koska 

- materiaalien ja ainevahvuuksien erot voivat edellyttää polttopisteen muuttamista 

- lasersäteiden muodon ja tehojakauman erot samoin myös muutokset jäähdytysveden ja 

linssin lämpötilassa voivat muuttaa polttopisteen sijaintia/2/ 

 

8 LASERLEIKKAUKSEN LAATU 

 

Laserleikkauksen laatu koostuu useasta eri tekijästä leikon leveydestä, kappaleen kohtisuoruudesta, 

saavutetusta pinnankarheudesta ja leikatun osan tarkkuudesta. Standardi SFS-EN ISO 9013 

terminen leikkaus. Termisesti leikattujen pintojen luokittelu. Laatuluokat määrittelee termisen 

leikkauksen laatutekijät. Standardi on tarkoitettu polttoleikatuille, laserleikatuille ja 

plasmaleikatuille pinnoille. Tämä standardi soveltuu laserleikatuille pinnoille, joiden ainepaksuus 

on 0,5…40 mm välillä. Standardissa käsitellään leikattujen pintojen laadun määrittämistä, mittausta 

ja laatutoleransseja. SFS-EN ISO 9013 standardissa määritellään leikkausuran leveydeksi 

leikkauksen pintojen välinen etäisyys leikkauksen yläreunalla tai suihkun aiheuttaman pinnan 

sulamisen alapuolella. Kohtisuoruustoleranssista käytetään arvoa u, joka määritetään ainoastaan 

rajatulle leikkauksen pinnan alueelle. Kohtisuoruus on kahden yhdensuuntaisen viivan välinen 

etäisyys, jotka polttimen asetuskulmassa koskettaa leikkauksen pintaprofiilia. 

 

Railon leveys laserleikkauksessa on tyypillisesti 0,05-1 mm. Ja syntyvä railon leveys riippuu eniten 

lasersäteen polttopisteen halkaisijasta ja asemasta. Railon leveys kasvaa leikattavan materiaalin 

paksuuden kasvaessa. Tavoitteena laserleikkauksessa on saada mahdollisimman kapea 

leikkausrailo. Paksujen materiaalien leikkauksessa sula materiaali on vaikea poistaa kapeasta 

railosta ja usein saavutetaan parempi lopputulos tekemällä leveämpi leikkausrailo.  
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Ohuiden hiiliterästen happileikkauksessa saavutettu leikatun pinnan laatu on tasainen ja 0,8 mm 

ainevahvuudella voidaan aikaansaada pinnankarheudeksi alle 0,1 μm. Paksujen materiaalien 

laserleikkauksessa pinnankarheus kasvaa ja 10 mm ainepaksuudella saadaan aikaiseksi noin 10 μm 

pinnankarheus. Pinnakarheus ilmaistaan laserleikkauksessa yleensä Rz5 arvona. 

 

Kuva 9. Pinnankarheuden mukaan laatua määräävät alueet./12/ 

Sulattavassa laserleikkauksessa kaasua käytettäessä sula materiaali poistuu railon etureunan kautta. 

Joissakin tilanteissa sula tarttuu työkappaleeseen ja muodostaa näin pursetta. 

 Happileikkauksessa pursetta tulee tilanteissa, joissa polttopisteen paikka ei ole optimoitu, kaasun 

paine on liian alhainen tai leikkausnopeus on liian suuri suhteessa muihin leikkausparametreihin. 

Laserleikkaus vaatiikin kokemusta laserleikattavalta henkilöltä, jotta parametrien optimointi on 

mahdollista riittävän hyvän laadun saavuttamiseksi./6,13/ 
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9 LASERLEIKKAUKSEN EDUT JA HAITAT 

9.1 Laserleikkauksen edut 

 

Laserleikkaukselle on tyypillistä pieni lämmöntuonti, jonka seurauksena muodonmuutokset 

leikattavassa kappaleessa jäävät varsin pieniksi. Laserleikkaus on oikea menetelmä, kun 

leikattavalta tuotteelta edellytetään hyvää tarkkuutta ja laatua. Laserleikkauksessa päästään hyvään 

mittatarkkuuteen  +/- 0,1 mm ja leikattava muoto pysyy hyvin mittatarkkana.  Laserleikkauksessa 

saavutettava leikkausjälki on erittäin kapea, laadukas ja sileä leikattaessa optimaalisilla 

parametreilla, jälkityöstöä ei tarvita monessa tapauksessa ja laserleikkaus korvaakin monia eri 

työvaiheita kuten porauksen, jyrsimisen ja lävistyksen.  

Laserleikkauksessa leikattavan kappaleen muoto on vapaasti valittavissa ohjelmoitaessa, mikä antaa 

lisää mahdollisuuksia tuotteen tuotesuunnittelulle.  

Laserleikkaus voidaan tehdä 1D-, 2D- tai 3D-leikkauksena ja se on helposti automatisoitavissa 

kappaleen käsittelylaitteisiin sekä automaattivarastoihin. Se soveltuu myös palkkien ja putkien 

leikkaukseen, mikä tavallisilla menetelmillä on vaikeaa. Laserleikkaus soveltuu hyvin monien eri 

materiaalin leikkaukseen, sillä voidaan leikata mm. niukkaseosteisia teräksiä, seostettuja teräksiä 

kuten ruostumatonta terästä, titaania, keraamisia aineita, alumiinia ja puuta. Laserleikkaukselle 

tunnusomaista on suuri leikkausnopeus, jonka seurauksena sen tuottavuus on hyvä.  

Laserleikkauksen hyvään tuottavuuteen voi vaikuttaa mm. kaasu- ja varustepäätöksillä.  

Etukäteen mietityt ratkaisut vähentävät mahdollisia tuotantoriskejä ja kohentavat tuottavuutta./9,15/ 

 

9.2 Laserleikkauksen haitat 

 

Laserleikkauslaitteiston hinta on erittäin korkea verrattuna muiden termisten menetelmien plasma-, 

ja polttoleikkauslaitteistojen laitteistojen hintoihin. Laserleikkauslaitteiston investoinnin 

takaisinmaksuaika on kuitenkin lyhyt, jos työasema saadaan täystyöllistetyksi, koska 

laserleikkauksen tuottavuus on hyvä suuren leikkausnopeuden ansiosta. Laserin leikkausnopeus 

laskee nopeasti levynpaksuuden kasvaessa, tällöin kilpailevat leikkausmenetelmät esim. plasma- ja 

polttoleikkaus tulevat kysymykseen./3/ 
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10  KULUTUSTERÄKSET 

 

 
Kulutusteräkset ovat teräksiä, joilla on hyvä ja tavanomaisia rakenneteräksiä merkittävästi parempi 

kulumiskestävyys. Kulumiskestävyydellä tarkoitetaan kestävyyttä abrasiivista kulumista vastaan, 

joka riippuu pinnan kovuudesta. Kulutusteräkset ovat karkaistuja ja nuorrutettuja teräksiä. Yleisin ja 

suurin seosaine kulutusteräksissä on kromi sekä mangaani ja muita tyypillisiä seosaineita ovat 

molybdeeni, boori ja nikkeli (taulukko 2). Mitä paksumpi levy ja suurempi kovuus on niin, sitä 

suurempi seostus tarvitaan teräkselle. 

 

Taulukko 2. Kulutusteräksen Raex 500 kemiallinen koostumus.(Rautaruukki Oyj) 

 C Si Mn P S Cr Ni Mo B 

Raex 

500 

0,3 0,7 1,7 0,025 0,015 1,00 0,8 0,5 0,005 

 

 
Kulumiskestävyydellä on yleensä, mutta ei aina yhteys aineenkoetuksessa mitattavaan kovuuteen. 

Kulumista esiintyy monenlaisena eri tyyppinä kuten: iskevä, hiova, adhesiivinen, jauhava, 

väsymisen korroosion edistämä ja väsymisen edistämä kuluminen./4/ 

 

Taulukko 3. Raex 500, Raex 400 ja S 355 terästen kulumisen arvoja sekä kulutusterästen vertailu 

kulumiskestävyydeltään S 355 rakenneteräkseen.(Rautaruukki Oyj) 

 S 355 Raex 400 Raex 500 

Kuluminen [g] 8.72 3.37 1.56 

Kuluminen [%] 3.0 1.2 0.5 

Kulumiskestävyys 

suhteessa S355-

teräkseen 

1.0 2.6 5.6 

 

 

Karkaisulla saadaan aikaiseksi materiaaliin suuri kovuus ja lujuus. Teräkselle suoritetaan 

karkaisuhehkutus austeniittialueella 900-950ºC ja sen jälkeen jäähdytetään nopeasti, esimerkiksi 

vesipainesuihkulla.  

Karkaisun tuloksena syntyy martensiittinen tai martensiittis-bainiittinen mikrorakenne. Martensiitin 

matalan hiilipitoisuuden ansiosta teräs on luja ja sitkeä.  
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Päästö voidaan suorittaa karkaisun jälkeen lämpötila-alueella 450-600 ºC. Suorittamalla teräkselle 

päästö saadaan aikaiseksi parempi sitkeys ja iskusitkeys, mutta teräs menettää osan 

alkukovuudestaan.  

Kulutusterästä voidaan leikata kaikilla termisillä leikkausmenetelmillä poltto-, plasma- ja 

laserleikkaamalla. Terästen karkenevuus on otettava huomioon erityisesti termisessä leikkauksessa. 

Leikkauspintaan syntyvän karenneen kerroksen kovuus ja syvyys riippuvat leikkausmenetelmästä 

merkittävästi sekä leikkausmenetelmään tuodusta lämpömäärästä. Suurin kovuus on hieman 

suurempi kuin perusaineen kovuus. Syvyys vaihtelee noin 0,5-2 mm väillä ja tämän kerroksen alle 

muodostuu vielä ohut pehmennyt kerros. 

Kulutusteräksiä voidaan hitsata kaikilla tavanomaisilla hitsausmenetelmillä. Hitsaus on kuitenkin 

suuren seostuksen ja suuren lujuuden vuoksi huomattavasti vaativampaa kuin S 355 

rakenneteräksien hitsaaminen.  

 

Kulutusterästen hitsauksessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- oikea työlämpötila 

- hitsausaineiden tarkoituksen mukainen valinta 

- sopiva hitsausenergia 

 

Kulutusteräksille tehtävien hitsauksen jälkeisiin lämpökäsittelyihin on suhtauduttava 

varauksellisesti, koska ne heikentävät terästen tärkeintä ominaisuutta eli niiden 

kulumiskestävyyttä./5/17/ 
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10.1 Kulutusteräksen käyttökohteita 

 

Ruukki Raex-teräksiä on saatavissa nauhalevyinä ja kvarttolevyinä asiakkaille. Kulutusteräksiä 

käytetään kohteissa, joissa rakenneterästen kulumiskestävyys ei enää riitä. Kulutusterästen 

tyypillisiä käyttökohteita ovat rakenteet, jotka altistuvat maa-, kivi-, ja sora-aineksen hankaavalle 

kulutukselle./14/ 

 

Kulutusteräksen käyttökohteita ovat mm. seuraavat tuotteet ja rakenteet: 

- Lavarakenteet (kuva 11) 

- Kaivoskoneiden kulutusosat 

- Syöttimet ja suppilot 

- Betoniasemien ja puunkäsittelykoneiden kulutusosat 

- Maansiirtokoneiden kauhat ja huulilevyt (kuva 10) 

                               

Kuva 10. Kulutusteräksestä valmistettu kaivinkoneen kauha.(Rautaruukki Oyj) 

 

 

 

                                   

Kuva 11. Kulutusteräksestä valmistettu kuormalava.(Rautaruukki Oyj) 



26 

 

II KOKEELLINEN OSA 

 

11 LAITTEISTON ESITTELY 

 

Koeleikkaukset tehtiin saksalaisen yhtiön nimeltä TRUMPF valmistamalla laserleikkauskoneella. 

TRUMATIC L 3050 (kuva 12) on laserleikkauskone, jonka rakenne mahdollistaa 

paikoitusnopeudet 300 m/min asti ja kiihtyvyydet 20 m/s
2
 asti. Ohutlevyt leikataan plasmatuettuna 

suurnopeusleikkuuna. TRUMATIC L 3050 laserleikkauskoneessa on liikkuva optiikka, jossa 

liikkuvana osana on leikkauspää ja leikattava materiaali pysyy paikallaan leikkausprosessin aikana. 

Materiaalista riippuen (alumiini, rakenneteräs ja ruostumaton teräs) saavutetaan leikkausnopeudet 

aina 40 m/min saakka. Koneen maksimi laserteho 5000 W ja työalue 3000 mm x 1500 mm 

mahdollistavat keskisuurien levyjen työstön. Kone on varustettu kahdella eri leikkauspöydällä, 

jolloin leikkausprosessin aikana voidaan koneen ulkopuoliselta pöydältä irroitella valmiita 

komponentteja ja panostaa kone uutta leikkausta varten.  

TRUMATIC L 3050 laserleikkauskone soveltuu pien- ja suursarjojen leikkaukseen, joustavan 

ohjelmointiteknologian ansiosta. Taulukossa 4 on esitelty laserleikkauskoneen tärkeitä 

ominaisuuksia. 

 

Taulukko 4. TRUMATIC L 3050 laserleikkauskoneen ominaisuuksia.(TRUMPF) 

Ominaisuus TRUMATIC L 3050 

Max. ulostuloteho 5000 W 

Aallonpituus 10.6 μm 

Säteen moodi TEM00 

Pulssitaajuus 100 Hz-10 kHz 

Laserkaasu CO2+He+N2 
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Kuva 12. TRUMATIC L 3050 laserleikkauskone.(TRUMPF) 

 

TRUMATIC L 3050 laserleikkauskone on varustettu kolmella eri laserleikkauspäällä linssien koon 

mukaan. 3.75”-linssi on tarkoitettu ohutlevyalueen suurnopeustyöstöön. 7.5”-linssi taas on 

tarkoitettu suurien ainevahvuuksien omaavien levyjen työstämiseen ja 9”-linssi paksulevyalueen 

seosteräksille. 

 

 Kone on varustettu kapasitiivisella korkeussäädöllä, jonka tehtävänä on pitää suutin-levy etäisyys 

vakiona leikkuuvaiheen aikana myös epätasaisten levyjen laserleikkauksessa ja estää näin 

törmäykset leikkuupään ja työkappaleen välillä. Laserleikkauskoneen tekniset tiedot on esitelty 

liitteessä tarkemmin.(TRUMPF) 

 

Taulukko 5. TRUMATIC L 3050 laserleikkauskoneen max. levypaksuudet yleisimmille 

laserleikattaville materiaaleilla.(TRUMPF). 

Rakenneteräs (O2) 25 mm 

Ruostumaton teräs (N2) 20 mm 

Alumiiniseokset (N2) 12 mm 
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 12  KOEJÄRJESTELYT 

 

Leikkauskokeet tehtiin Suomen Vesileikkaus Oy:n tuotantotiloissa TRUMATIC L 3050 

hiilidioksidi-laserleikkauskoneella. Laserleikkauskoneen maksimi laserteho on 5000 W, joka 

mahdollistaa hyvän leikkauslaadun ja korkean leikkausnopeuden paksujen kulutusterästen 

leikkauksessa. Koeleikkauksessa käytettiin kulutusterästä Raex 500 ainevahvuuden ollessa 12 mm 

neljälle eri pinnanlaadulla, jotka olivat peitattu, raepuhallettu sekä suojamaalattu, pelkästään 

raepuhallettu ja raakapintainen. Kulutusteräksen toimituksesta ja pintakäsittelyistä vastasi Ruukki 

Oyj sekä peittaukset tehtiin PE-ME Oy:lla Petäjävedellä.  

 

Koeleikkauksissa ensimmäiseksi leikattiin peitattua kulutusterästä, jolle haettiin optimaaliset 

leikkausparametrit leikkausnopeus, teho, kaasunpaine ja suuttimen koko. Kun optimaaliset 

leikkausparametrit oli löydetty peitatulle levylle leikattiin samoilla leikkausparametreilla kaikki 

muut pinnanlaadut. 

 Koeleikkauksessa säädettäviä prosessiparametreja ovat: 

-Leikkausnopeus 

-Laserteho 

-Kaasunpaine 

-Polttopisteen paikka 

 

 Peitatun kulutusteräksen leikkauksessa saatavia tuloksia käytettiin vertailukohtana muiden 

pinnanlaatujen leikkauksessa saatavia tuloksia tarkasteltaessa.  

Suojamaalattua sekä raepuhallettua kulutusterästä kokeiltiin lisäksi leikata menetelmällä, jossa 

lasersäteellä höyrystetään yläpinnan suojamaali leikattavasta kohdasta, jonka jälkeen suoritetaan 

varsinainen laserleikkaus.  

Kaikki koeleikkaukset tehtiin laserpolttoleikkausprosessilla, jolloin leikkauskaasuna käytetään 

happea. Laserpolttoleikkauksessa leikattaville pinnoille syntyy oksidikerros, joka alentaa sulan 

viskositeettia ja pintajännitystä, joka helpottaa sulan liikkumista kuluteräksiä leikatessa. 

 Koeleikkausten jälkeen tehtiin leikattaville pinnoille pinnankarheuden mittaus käyttämällä 

pinnankarheusmittaria ja saatuja tuloksia verrataan muihin pinnanlaatuihin. 
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Koeleikkauksessa käytetyn kappaleen äärimitat olivat pituus 200 mm ja leveys 100 mm (kuvat 13-

16). Tämän lisäksi koekappaleessa oli kolme eri kokoista reikää. Reikien laserleikkaukseen 

käytettiin kolmea eri leikkausparametri arvoa small, medium ja large (taulukko 6).  

Suurimman halkaisijan reikä leikattiin large-arvoilla pienin small ja toiseksi suurin medium-

arvoilla. Kappaleen ulkopinnat leikattiin large-arvoilla. Pinnankarheuden mittaus tehtiin standardin 

SFS-EN ISO 9013 pohjalta, joka soveltuu laserleikatuille pinnoille, joiden ainepaksuus on 0,5-40 

mm.  

 

 

Kuva 13. Kuvassa raepuhallettu ja suojamaalattu kulutusteräksinen laserleikattu koekappale. 
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Kuva 14. Raepuhallettu koekappale. 

 

Kuva 15. Peitatulla pinnalla oleva koekappale. 
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Kuva 16. Raakapintainen koekappale. 
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Taulukko 6. Kokeessa käytetyt laserleikkausparametrit koekappaleen kolmelle eri reijälle 

halkaisijan koon mukaan. 

 Small-parametrit Medium-parametrit Large-parametrit 

Polttopiste  0,5 mm 1 mm 2,5 mm 

Lasersäteen halkaisija 14 mm 14 mm 14 mm 

Kompensointi 0,4 mm 0,4 0,45 mm 

Teho 650 W 2700 W 4400 W 

Taajuus 10 Hz 20 Hz 20 000 Hz 

Leikkausnopeus 0,1 m/min 1,2 m/min 1,9 m/min 

Suutin korkeus 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 

Kaasunpaine 0,6 bar 0,8 bar 0,7 bar 

Lähestymisteho 3000 W 3000 W 3000 W 

Lähestymistaajuus 10 Hz 10 Hz 10 Hz 

Lähestymisnopeus 0,1 m/min 0,1 m/min 0,1 m/min 

Lähestymissuutinkorkeus 1,5 mm 2 mm 2 mm 

Lähestymiskaasunpaine 0,6 bar 0,8 bar 0,7 bar 

Suuttimen halkaisija 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 

Polttoväli 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 
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13 PINNANKARHEUDEN MITTAUS 

 

Pinnankarheuden mittaus tehtiin standardin SFS-EN ISO 9013 Terminen leikkaus pohjalta, joka 

soveltuu laserleikatuille pinnoille. Standardin mukaisesti mittaukset suoritettiin oksidivapaille 

pinnoille.  

Leikkauspinnat käytiin läpi teräsharjalla, jonka avulla saatiin poistettua oksidikerros 

pinnankarheuden mittaamista varten.  Mittauksissa käytettiin peruselementtinä leikatun 

työkappaleen ylä- ja alapuolia, joiden tuli olla puhtaita ennen pinnankarheuden mittaamista. 

 

Pinnankarheuden mittaus tehtiin Mitutoyo SJ-201 pinnankarheusmittarilla (kuva 17). Tällä 

pinnankarheusmittarilla saadaan mitatun alueen pinnankarheusprofiili Ra, Rz ja Rq arvoina. Tässä 

työssä mitattiin ainoastaan Rz arvot, koska SFS-EN ISO 9013 standardi kehottaa käyttämään Rz 

arvoa ja vertailu helpottuu tällöin. 

 

                                  .  

Kuva 17. Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-201 ja tutkittava kappale mittauksessa. 
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14 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

Laserleikkauksen laadun tarkastamiseen käytettiin silmämääräistä tarkastusta ja leikkauskokeiden 

aikana tehtyjä  havaintoja sekä pinnankarheuden mittaustuloksia. Koeleikkauksissa havaittiin 

peitatun RAEX 500 kulutusteräksen leikkauksen olevan laadukkainta ja saavutettavan leikon olevan 

silein. Peittaus suojaa karkaistun levyn pintaa pinnan epäpuhtauksilta ja valssihilseeltä 

mahdollistaen näin puhtaan pinnan laserleikkaukselle. Raepuhalletun ja suojamaalatun 

kulutusteräksen leikkaus tehtiin höyrystämällä ensin maalipinta, jonka jälkeen itse laserleikkaus 

suoritettiin. Lisäksi leikattiin raepuhallettu ja suojamaalattu pinta ilman höyrystämistä. 

Leikkauskokeissa huomasimme, että maalipinnan höyrystymisellä ei ollut vaikutusta 

leikkausominaisuuksiin ja saavutettavaan pinnanlaatuun kulutusteräksellä. Huomasimme, että 

maalatun ja raepuhalletun levyn alapinnan maalikerros haittasi laserleikkausta ja levyn yläpinnan 

höyrystys ei näin auttanut laserleikkausprosessia. Raakapintaisen ja suojamaalatun 

pinnankarheuden arvot olivat hyvin lähellä toisiaan.   

Raakapintaisen kulutusteräksen leikkauspinta oli laadukas ja hyvä, koska pinta oli täysin puhdas, 

eikä aiheuttanut näin ongelmia laserleikkaukseen. Suomen Vesileikkaus Oy:ssa on monesti 

ongelmana raakapintaisen kulutusteräksen leikkaus, koska leikattava pinta ei ole puhdas vaan se on 

kärsinyt korroosiosta kuljetuksen ja varastoinnin aikana ennen kuin kulutusteräs päätyy 

laserleikkaukseen. Raepuhalletun levyn pinta on karhea, joka heikentää laserleikkausta ja saavutetut 

pinnankarheuden arvot olivat huonoimmat leikattaville pinnanlaaduille. Pinnankarheuden arvot 

sijoittuivat standardissa alueelle 1 (kuva 9 s. 21). Saavutetut pinnankarheuden Rz arvot olivat hyviä 

5 kW:n suurteholaserilla leikattuna, jonka teho riittää 12 mm:n ainevahvuuden lävistykseen hyvin. 

Leikkauskokeiden suorittajalla oli lähes kymmenen vuoden kokemus laserleikkauskoneen 

käyttäjänä, joka mahdollisti optimaalisten parametrien säädön ja hyvän lopputuloksen leikolle. 

Pinnakarheuden arvot olisivat olleet huonommat, jos leikkaus olisi tehty pieni tehoisella esim. 2 

kW:n laserilla.  Pinnankarheuden mittauksissa hajonta oli varsin pientä ja mittaustulokset olivat 

varsin lähellä toisiaan (taulukko 7). 
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Taulukko 7. Mitatut pinnankarheuden Rz arvot ja niiden keskiarvot. 

Pinnanlaatu Mittaus 1.(Rz) Mittaus 2.(Rz) Mittaus 3.(Rz) Keskiarvo(Rz) 

Peitattu 9,91 μm 9,8 μm 7,9 μm 9,20 μm 

Suojamaalattu(höyrystetty) 12,75 μm 12,01 μm 14,32 μm 13,03 μm 

Suojamaalattu 12,29 μm 12,98 μm 13,53 μm 12,93 μm 

Raakapintainen 10,5 μm 13,81 μm 13,62 μm 12,64 μm 

Rapuhallettu 15,21 μm 13,3 μm 17,79 μm 15,43 μm 

 

15 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

Tämä kandidaatintyö keskittyi peitatun, raepuhalletun ja suojamaalatun, pelkästään raepuhalletun ja 

raakapintaisen pinnanlaadun kulutusteräksen laserleikkaukseen, koska työssä käsiteltiin 

suojamaalattua levyä ainoastaan yhdellä maalipinnalla. Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä erilaisille 

konepohjamaalatuille kulutusteräksille esimerkiksi punaiselle ja harmaalle sinkkisilikaatille. Tämän 

avulla saataisiin selville, mikä maalipinta soveltuu parhaiten kulutusteräksen laserleikkaukseen. 

Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä myös eripaksuisille ja eri pinnoitteen omaaville kulutusteräksille, 

jolloin saataisiin tietoa niiden vaikutuksista laserleikkaukseen. Lisäksi tutkimuksia voitaisiin tehdä 

eri paksuisista maalipinnoitteista, jolloin saataisiin tietoa maalipinnan paksuuden vaikutuksesta 

kulutusterästen laserleikkaukseen.  

Jatkotutkimuksia voitaisiin laajentaa eri laaduille kuten Raex 400:lle, Optim 700 QL:lle ja Laser 

355 MC:lle. Tällöin saataisiin vertailukohtaa Raex 500 kulutusteräkselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

16 YHTEENVETO 

 

Kulutusterästen käyttö suomalaisessa konepajateollisuudessa on merkittävä. Laserleikattavia 

tuotteita tarvitsevat erityisesti kaivos-, maanrakennus- ja metsäkoneteollisuuden kulutusosien 

valmistajat. Laserleikkauksella saadaan aikaiseksi kulutusteräksille hyvä pinnankarheus ja suuri 

leikkausnopeus optimaalisilla parametreilla leikattaessa. CO2-laserleikkaus on käytetyin menetelmä 

metallien 2D-leikkauksessa. Leikkauslasereiden teho on kasvanut merkittävästi säteenlaadun 

kehittymisen myötä. Hiilidioksidilaserin merkittävä etu on, että siitä saadaan pulssitettua ja jatkuvaa 

tehoa. Kuitenkin pinnan epäpuhtaudet ja korroosio asettavat haasteita laserleikkaukselle. Myös 

paksut kulutusteräkset sisältävät enemmän epäpuhtauksia verrattuna ohuisiin materiaaleihin. 

Leikkaus- ja laatuongelmien välttämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota hankittavien terästen 

laatuun ja toimitustilaan. 

 

Työn kokeellisessa osiossa vertailtiin peitatun, pelkästään raepuhalletun sekä raepuhalletun ja 

suojamaalatun ja raakapintaisen Raex 500 kulutusteräksen laserleikkausta. Leikattuja pintoja 

tutkittiin leikkauskokeiden aikana havaituilla kokemuksilla sekä pinnankarheuden mittauksilla 

valmiista kappaleista. Tuloksissa havaittiin peitatun kulutusteräksen olevan parhaiten 

laserleikattavissa, joka havaittiin leikkauskokeiden aikana ja todettiin pinnankarheus 

mittaustulostenkin perusteella. Suojamaalatulle kulutusteräkselle tehtiin leikkaus höyrystämällä 

suojamaali pois levyn pinnasta ja ilman höyrystymistä. Höyrystäminen ei auttanut saavutettavaan 

pinnankarheuteen, koska levyn alapuolella oleva maalikerros haittasi laserleikkausta. Laserleikkaus 

onnistuu kulutusteräksille hyvin kokeessa käytetyllä 5 kW:n suurteholaserilla, kun kaikki 

prosessiparametrit ovat hyvin hallinnassa. Myös materiaalin tarkkana toimitetulla laadulla on 

merkitystä laserleikkaukseen, sillä materiaalien leikkauspintojen on oltava puhtaita ennen 

leikkaustapahtumaa.  

 

Peitattua kulutusterästä käytetään kuitenkin harvoin laserleikkaavassa teollisuudessa, koska peittaus 

aiheuttaa ylimääräisen työvaiheen ja aiheuttaa näin ylimääräisiä kustannuksia laserleikkaavassa 

yrityksessä. Vaikkakin peitatulla levyllä on hyvät laserleikkausominaisuudet puhtaan pintansa 

ansiosta. Suojamaalattu onkin yleisin pinnanlaatu kulutusteräksillä mitä Suomen Vesileikkaus 

Oy:ssa leikataan laserilla. 
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