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Laserkarkaisu ja laseravusteinen lastuaminen

Alkusanat
Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäellä toimivan Teknologiateollisuuden KT-keskuksen tutkimushankkeeseen ”lasersäteen hyödyntäminen työstökoneessa”. Hankkeen vastuullinen johtaja oli Tapio Kostamo ja projektipäällikkö Tapio
Väisänen. Hankkeen yhteistyöyritykset olivat:
--

Kone R&D Oyj

--

Kumera Oy

--

Laserplus Oy

--

Seco Tools Oy

--

Sisu Akselit Oy

--

Sulzer Pumps Finland Oy

--

Tasowheel Oy

Tutkimushanke oli osa TEKESin SISU 2010 -teknologiaohjelmaa. Hankkeen kesto oli
noin 2 vuotta ja sen rahoittivat TEKES, HAMK ja mainitut yritykset.
Hankkeen tavoitteena oli laajentaa lasersovellusten käyttöaluetta lastuamiseen suomalaisessa teollisuusympäristössä. Laseravusteisen lastuamisen ominaisuudet ja mahdollisuudet kartoitettiin pilottisolun avulla. Toisena päätavoitteena oli selvittää laserin
käyttömahdollisuudet työstökoneessa tehtävään pintakarkaisuun.
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1. Johdanto
Laserteknologian historia on varsin lyhyt, sillä ensimmäinen toimiva laser rakennettiin
vasta vuonna 1960. Tästä eteenpäin, varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana, kehitys on ollut nopeaa. Tehokkaampia, paremman säteenlaadun omaavia ja edullisempia
lasertyyppejä on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti.
Lasereita käytetään monissa erilaisissa sovelluksissa, kuten tiedonsiirrossa, kirurgiassa, viihdeteollisuudessa ja materiaalin työstössä. Työstölasereille on tyypillistä, että
niiden teho on huomattavasti suurempi kuin muissa lasersovelluksissa. Konepajateollisuudessa laseria käytetään pääsääntöisesti hitsauksessa, leikkauksessa ja merkkauksessa. Muita mahdollisia käyttökohteita ovat mm. lämpökäsittely, pinnoitus, kaiverrus,
poraus, juottaminen ja laseravusteinen lastuaminen. Työstölasereiden sovellusalueet lisääntyvät jatkuvasti teknologian kehittyessä. Esimerkkinä tästä ovat ns. remote-laserit,
joilla voidaan hitsata jopa yli metrin päästä kohteesta. Menetelmän etuina ovat nopeat
paikoitukset ja luoksepäästävyys.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laserin käyttömahdollisuudet pintakarkaisuun ja lastuamisen tehostamiseen. Kokeellinen osuus tehtiin NC-sorvin, laserin ja robotin muodostamassa pilottisolussa.

2. Laserteknologia
2.1 Yleistä
Sana LASER on lyhenne englanninkielisistä sanoista ”Light Amplified by Stimulated
Emission of Radiation”. Se tarkoittaa valoa, joka on vahvistettu stimuloidun emission
avulla. Lasersäteen muodostamiseen tarvitaan pumppausenergiaa, laseroiva väliaine
ja kaksi peiliä (kuva 1). Pumppausenergiaa käytetään virittämään laseroivien atomien
elektroneja korkeammalle energiatasolle. Alemmalle tasolle palatessaan ne lähettävät
vakioaallonpituuksista valoa eli fotoneja. Törmätessään toisiin virittyneen tilan elektroneihin fotoni aiheuttaa uusien fotonien vapautumisia. Tätä kutsutaan stimuloiduksi
emissioksi. Laserointi tapahtuu resonaattorissa, joka muodostuu kahdesta peilistä ja
niiden välissä olevasta laseraktiivisesta väliaineesta. Laseroiva väliaine voi olla kaasumaista, nestemäistä tai kiinteää. Jokaiselle aineelle on oma ominainen aallonpituus,
jolla se lähettää sähkömagneettista säteilyä. Kulkiessaan edestakaisin peilien välissä
laservaloa vahvistetaan stimuloidulla emissiolla. Toinen peileistä on osittain läpäisevä,
jotta työstöön käytettävä säde pääsee resonaattorista ulos. (Ion 2005, Kujanpää ym.
2005, Ready 2001.)

Kuva
ym.2005).
2005).
Kuva
1. 1. Laseroinnin
Laseroinninperiaate
periaate(Kujanpää
(Kujanpää ym.

2.2

Lasersäteen ominaisuudet

Lasersäteellä on ainutlaatuisia ominaisuuksia verrattuna tavalliseen valoon. Se
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2.2 Lasersäteen ominaisuudet
Lasersäteellä on ainutlaatuisia ominaisuuksia verrattuna tavalliseen valoon. Se on lähes yhdensuuntaista eli kollimoitua. Tämä tarkoittaa, että säde ei juurikaan laajene sen
edetessä. Yhdensuuntaisuutta mitataan divergenssillä eli säteen halkaisijan laajentumiskulman puolikkaalla. Työstölaserien tyypilliset divergenssiarvot ovat välillä 1 – 20
mrad. Laservalo on myös yksiväristä eli monokromaattista. Lasersäteellä on siten vain
yksi laseroivasta väliaineesta riippuvainen aallonpituus. Työstölaserin aallonpituudet
sijoittuvat välille 100 – 10600 nm (0,1 – 10,6 μm). Lisäksi laservalo on samanvaiheista
eli koherenttia, jolloin lasersäteet voivat vahvistaa toisiaan. (Ion 2005, Kujanpää ym.
2005, Ready 2001, Steen 1991.)
Sähkömagneettisen säteilyn sähkö- ja magneettikenttien poikkeavuutta symmetrisyydestä kutsutaan polarisaatioksi. Laservalo muokataan usein joko ympyräpolarisoiduksi
tai tasopolarisoiduksi valoksi. Ympyräpolarisoitu säde on symmetrinen optiseen akseliin nähden. Tasopolarisoidulla säteellä sähkö- ja magneettikentät värähtelevät vain tietyn tason suuntaisena. Tällöin työstösuunta vaikuttaa säteen tehokkuuteen siten, että
työstettäessä polarisaatiotason suuntaan saavutetaan parempi tunkeuma. Aallonpituus
ja polarisaatio vaikuttavat lasersäteen energian absorptioon työkappaleeseen eli siihen,
kuinka paljon energiasta siirtyy työkappaleeseen ja kuinka paljon heijastuu takaisin.
(Ion 2005, Kujanpää ym. 2005, Ready 2001, Steen 1991.)
Laserin muita työstöprosessin kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat säteenlaatu, teho ja
tehotiheys. Säteenlaatua kuvataan erilaisilla termeillä, joista yleisimmät ovat sädeparametritulo, K-luku ja M2-luku. Käytettäessä optista kuitua säteenkuljetukseen säteenlaatu ilmaistaan yleensä sädeparametritulolla (BPP), joka määritellään seuraavasti:
BPP = Dθ/4				

(1)

missä D on ulostulevan säteen halkaisija ja θ on säteen divergenssi.
Sädeparametritulon yksikkö on mm*mrad. Mitä pienempi sädeparametritulo on, sitä
parempi on säteenlaatu. Säteenlaatu vaikuttaa saavutettavaan polttopisteen halkaisijaan ja syvyysterävyyteen. Tehotiheys tarkoittaa lasertehoa pinta-alayksikköä kohti ja
se ilmoitetaan yleensä yksikössä W/cm2. Lasersäteen keskimääräinen tehotiheys on laserteho jaettuna säteen poikkipinta-alalla. (Ion 2005, Kujanpää ym. 2005, Ready 2001.)

2.3 Työstölaserit
2.3.1 Diodilaser
Suuritehoinen diodilaser (HPDL - High Power Diode Laser) koostuu useista diodilaserelementeistä, joiden yksikköteho on suuruusluokaltaan 1 W. Nämä diodielementit kootaan noin 20 diodin nippuihin, joista tuleva valo on kapea viiva. Laserin tehoa voidaan
suurentaa liittämällä useita nippuja päällekkäin, jolloin saadaan ns. lasermoduuli eli
pakka. Pakan tyypillinen teho on luokkaa 700 – 1000 wattia. Suuritehoinen, useiden
kilowattien diodilaser saadaan yhdistämällä useita säteitä samalle optiselle akselille
esimerkiksi erikoisoptiikan avulla. Diodilaserin polttopisteen koko on suurempi ja säteenlaatu heikompi muihin yleisiin lasereihin verrattuna, minkä takia sitä ei yleensä
voida käyttää leikkaukseen eikä syvätunkeumahitsaukseen. Diodilaserien tyypilliset
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aallonpituudet ovat välillä 800 – 1000 nm, joten sädettä on mahdollista ohjata optisella
kuidulla. Suuritehoisen diodilaserin kokonaishyötysuhde on hyvä, nykyaikaisella laserilla yli 30 %. Korkean hyötysuhteen ja diodien pitkän eliniän ansiosta diodilaserin
käyttökustannukset ovat alhaiset. (Ion 2005, Kujanpää ym. 2005.)

2.3.2 Kuitulaser
Kuitulaserissa säde synnytetään suoraan optisen kuidun sisään. Resonaattorina toimii
optinen kuitu, jonka ydin on seostettu laseroivalla väliaineella. Kuitulasereissa paljon
käytetty laseroiva väliaine on ytterbium, joka antaa aallopituudeksi 1070 nm. Pumppausenergiana toimii diodilaserin valo. Kuidun säde voidaan tehdä pieneksi, joten myös
syntyvän säteen polttopiste on pieni ja säteenlaatu on erittäin hyvä. Kuitulaserin hyötysuhde on noin 30 %. Suuritehoisen kuitulaserin rakenne on modulaarinen eli useiden
muutaman sadan watin moduulien säteet yhdistetään toisiinsa. Nykyisin markkinoilla
on kuitulasereita aina 50 kW asti. (Ion 2005, IPGPhotonics 2009, Kujanpää ym. 2005.)

2.3.3 Muut työstölaserit
Muut työstölasertyypit ovat hiilidioksidi- eli CO2-laser, Nd:YAG-laser ja kiekkolaser.
CO2-laserin laseroivana väliaineena toimii kaasuseos. Varsinainen laseroiva kaasu on
hiilidioksidi ja virittäminen tehdään sähkövirralla. Syntyvän valon aallonpituus on
10600 nm. Hyötysuhde on tyypillisesti 10 % luokkaa. CO2-laserilla on useita toimintaperiaatteita, joista yleisimmät työstösovelluksiin ovat nopean pitkittäisvirtauksen, poikittaisvirtauksen tai diffuusiojäähdytetty laser. (Ion 2005, Kujanpää ym. 2005.)
Nd:YAG-laserin laseroiva väliaine on neodyymi, jota on seostettu kiinteään YAG-kiteeseen. Syntyvän lasersäteen aallonpituus on 1064 nm. Pumppausenergia voidaan tuottaa
joko kryptonlampuilla tai diodilasereilla. Lamppupumpatun laserin hyötysuhde on vain
muutamia prosentteja. Diodipumppauksella hyötysuhde voidaan nostaa yli 20 %. (Ion
2005, Kujanpää ym. 2005.)
Kiekkolaser on Nd:YAG-laserin tavoin kiinteän väliaineen laser, jossa käytetään ohutta
kiekkomaista kidettä. Muotonsa ansiosta kiteeseen saadaan tasainen jäähdytys ja lämpötila. Yleisesti käytetty kide on Yb:YAG ja syntyvän säteen aallonpituus on 1030 nm.
Kidettä pumpataan diodilaserilla. Kiekkolaserin hyötysuhde ja säteenlaatu ovat kohtalaisia. (Ion 2005, Kujanpää ym. 2005.)
Taulukossa 1 on vertailtu hyvän tai kohtalaisen säteenlaadun omaavien työstölasereiden
ominaisuuksia.
Taulukko 1.

Kokonaishyötysuhde
Maksimi teho
BPP (4/5kW)
Diodin elinikä
Jäähdytys
Lattiapinta-ala (4/5kW)
Käyttökustann./h
Huolto

Työstölaserien vertailu (IPGPhotonics 2009).
Kuitulaser
30 %
50 kW
< 2.5 mm*mrad
100,000 h
Ilma/vesi
< 1 m2
$21.31
Ei vaadita

Nd:YAG-laser
˜5%
6 kW
25 mm*mrad
10,000 h
Deionisoitu vesi
6 m2
$38.33
Usein

CO2-laser
˜ 10 %
20 kW
6 mm*mrad
Vesi
3 m2
$24.27
Vaaditaan

Kiekkolaser
15 %
4 kW
8 mm*mrad
10,000 h
Vesi
> 4 m2
$35.43
Usein
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3. Laserkarkaisu
3.1 Laserkarkaisun perusteet
Laserpintakarkaisussa säde kohdistetaan kappaleen pintaan, jolloin pintakerros kuumenee karkaisulämpötilaan. Jäähtyminen tapahtuu itsesammutuksena, jossa pintamateriaalin lämpö johtuu kappaleen sisällä olevaan kylmään materiaaliin. Lämpötilanvaihtelut ovat nopeita, jolloin syntyvä martensiitti on hienorakeista ja mikrorakenne
on sekä kova että sitkeä. Laserkarkaisulle on ominaista pieni lämmöntuonti, jolloin
syntyvät jännitykset ja muodonmuutokset ovat pieniä. Jälkityöstöä ei aina tarvita. Kulutuskestävyyden parantamisen lisäksi laserpintakarkaisun muita etuja ovat kitkaominaisuuksien ja väsymiskestävyyden parantuminen. Laserilla karkaistavia materiaaleja
ovat mm. seostamattomat rakenneteräkset, nuorrutusteräkset sekä työkaluteräkset.
Myös valurautaa voidaan karkaista laserilla. (Kujanpää ym. 2005, Purdue 2010.)
Teknologiana laserpintakarkaisu on tunnettu jo laserin alkuajoilta asti ja ensimmäiset
sovellukset tehtiin 1970-luvun alussa. Kuitenkin vasta viime vuosina laserteknologia on
kehittynyt siihen suuntaan, että laserpintakarkaisusta on tullut kilpailukykyinen menetelmä muihin pintakarkaisumenetelmiin verrattuna. Suuritehoiset Nd:YAG laserit ja
varsinkin diodilaserit ovat ominaisuuksiltaan pintakarkaisuun parhaiten sopivat lasertyypit. (Ion 2005.)

3.2 Laserkarkaisuparametrit
Laserkarkaisuparametrit voidaan jakaa sädeparametreihin, prosessiparametreihin ja
perusaineen parametreihin. Sädeparametrit ovat laitteistokohtaisia, eikä niitä yleensä
muuteta. Prosessiparametrit ovat helposti säädettävissä kuhunkin karkaisutapahtumaan sopivaksi. Myös karkaistavien kappaleiden materiaaliominaisuudet ja muoto vaikuttavat karkaisun lopputulokseen.
Sädeparametreja ovat polarisaatio, moodi, säteen halkaisija ja divergenssi sekä polttoväli. Tasopolarisoitua sädettä käytettäessä kulkusuunta vaikuttaa tunkeumaan siten, että
polarisaatiotason suuntaan kuljettaessa saavutetaan syvempi karkaisu kuin kuljettaessa polarisaatiotasoon nähden kohtisuoraan. Ympyräpolarisoidulla säteellä karkaisusyvyys on sama joka suuntaan. Käytettäessä optista kuitua säteen siirtoon ei polarisaatiolla ole merkitystä, sillä kuitu tekee säteestä satunnaispolarisoitua, jonka ominaisuudet
ovat lähellä ympyräpolarisoidun säteen ominaisuuksia. Moodi kuvaa tehon jakautumaa
lasersäteessä (kuva 2). TEM00-tyyppisellä moodilla teho on keskittynyt säteen keskelle
ja sillä on paras fokusoitavuus. Suuritehoisten epästabiilien resonaattorien työstölaserien moodit ovat yleensä tyyppiä TEM01. TEM-luvulla kuvataan vain muokkaamattomia
lasersäteitä. Muokattujen säteiden, kuten esimerkiksi optisen siirtokuidun jälkeen moodi muuttuu täysin ja TEM-luvun käyttö ei ole mielekästä. Kuidusta tulee aina top-hat
muotoinen säde, jonka tehojakauma on varsin tasainen. Säteen halkaisija ja divergenssi
vaikuttavat säteenlaatuun kaavan (1) mukaisesti ja siten myös saavutettavaan polttopisteen halkaisijaan ja syvyysterävyyteen. Karkaisu ei edellytä korkeaa säteenlaatua,
vaan pyrkimyksenä on pikemminkin tehdä polttopisteestä mahdollisimman suuri. (Ion
2005, Kujanpää ym. 2005, Steen 1991.)
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Kuva 2. Lasersäteiden tehojakaumia eli moodeja. a) TEM00, b) TEM10 and
c)TEM
Kuva 01
2. (Ion 2005).
Lasersäteiden tehojakaumia eli moodeja. a) TEM00, b) TEM10 and c)TEM01 (Ion
2005).

Fokusointilinssin ja polttopisteen väliä kutsutaan polttoväliksi. Pitempi polttoväli
parantaa
syvyysterävyyttä
mutta samalla
suurentaa
polttopisteen
halkaisijaa
ja paFokusointilinssin
ja polttopisteen
väliä kutsutaan
polttoväliksi.
Pitempi
polttoväli
siten
myös
alentaa tehotiheyttä
3). Parempi
helpottaa ja siten
rantaa
syvyysterävyyttä
mutta(kuva
samalla
suurentaasyvyysterävyys
polttopisteen halkaisijaa
karkaisuratojen
tekoa, koska
tällöin
korkeusvaihteluilla
on pienempi
myös alentaa tehotiheyttä
(kuva
3). laserpään
Parempi syvyysterävyys
helpottaa
karkaisuratojen
vaikutus
polttopisteen
kokoon. Polttovälin
muuttaminen
edellyttää
mekaanista
tekoa, koska
tällöin laserpään
korkeusvaihteluilla
on pienempi
vaikutus
polttopisteen
fokusointioptiikan
vaihtamista.
Mikäli
vain polttopisteen
halutaan suurentaa,
kokoon. Polttovälin
muuttaminen
edellyttää
mekaanista kokoa
fokusointioptiikan
vaihtamisvoidaan
se helpoiten
tehdä siirtämällä
työkappaletta
taivoidaan
laserhitsauspäätä
ta. Mikäli
vain polttopisteen
kokoa halutaan
suurentaa,
se helpoiten siten,
tehdä siirettä
polttopisteen
paikkataisiirtyy
pois pinnasta.
(Kujanpää
ym. 2005.)
tämällä
työkappaletta
laserhitsauspäätä
siten,
että polttopisteen
paikka siirtyy pois
pinnasta. (Kujanpää ym. 2005.)

Kuva 3. Polttovälin vaikutus polttopisteen halkaisijaan ja syvyysterävyyteen
(Kujanpää ym. 2005).

Kuva 3.

Polttovälin vaikutus polttopisteen halkaisijaan ja syvyysterävyyteen (Kujanpää
ym.Laserkarkaisun
2005).
tärkeimmät prosessiparametrit ovat laserteho, polttopisteen koko

ja karkaisunopeus, millä tarkoitetaan lasersäteen nopeutta kappaleen pinnan
suhteen. Lasertehon ja polttopisteen koon osamäärä on laserin keskimääräinen
tehotiheys eli intensiteetti. Laserin tehotiheyttä voidaan muuttaa muuttamalla joko
lasertehoa tai polttopisteen kokoa, joka tehdään siirtämällä laserin polttopistettä
suhteessa karkaistavaan pintaan. Ohjearvona laserkarkaisuun pidetään, että
lasersäteen tehotiheyden on oltava vähintään 2 kW/cm2. (Kujanpää ym. 2005.)
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Laserkarkaisun tärkeimmät prosessiparametrit ovat laserteho, polttopisteen koko ja
karkaisunopeus, millä tarkoitetaan lasersäteen nopeutta kappaleen pinnan suhteen.
Lasertehon ja polttopisteen koon osamäärä on laserin keskimääräinen tehotiheys eli intensiteetti. Laserin tehotiheyttä voidaan muuttaa muuttamalla joko lasertehoa tai polttopisteen kokoa, joka tehdään siirtämällä laserin polttopistettä suhteessa karkaistavaan
pintaan. Ohjearvona laserkarkaisuun pidetään, että lasersäteen tehotiheyden on oltava
vähintään 2 kW/cm2. (Kujanpää ym. 2005.)
Prosessiin tuotu lämpömäärä karkaisupituutta kohti riippuu lasertehosta ja karkaisunopeudesta. Pienennettäessä karkaisunopeutta karkaisusyvyys kasvaa, sillä suurempi
lämpömäärä pystyy lämmittämään suuremman materiaalitilavuuden karkaisulämpötilaan. Karkaisunopeuden ollessa liian pieni suhteessa laserin tehotiheyteen tapahtuu
pintakerroksessa sulamista. Nopeuden ja tehotiheyden arvot tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa, että pinnan sulamista ei tapahdu, mutta lämpötila on kuitenkin riittävän korkea muuttamaan rakenne austeniittiseksi. Kuvassa 4 on esitetty sopivat tehon ja
karkaisunopeuden arvot eräälle diodilaserille. Kuvassa näkyy myös karkaisunopeuden
vaikutus karkaisusyvyyteen. (Pantsar 2005.)

Kuva 4.

Kuva 4. Karkaisun prosessidiagrammi. Materiaalina nuorrutusteräs 42CrMo4 ja
diodilaserin fokuspisteen koko 5,3 mm (karkaisusuunta) x 12,3 mm (leveyssuunta)
Karkaisun
prosessidiagrammi.
Materiaalina nuorrutusteräs 42CrMo4 ja diodi(Pantsar
2005).
laserin fokuspisteen koko 5,3 mm (karkaisusuunta) x 12,3 mm (leveyssuunta)
(Pantsar 2005).

Vuonna esitti
1998laskentakaavan
Migliore esitti laserkarkaisuprosessin
laskentakaavan laserkarkaisuprosessin
nopeuden
Vuonna 1998 Migliore
nopeuden arvioiarvioimiseksi:
miseksi:
v = P/4000

v = P/4000				

(2)

(2)

missä v on karkaisuprosessin nopeus yksikössä cm2/s ja P on laserteho watteina.
Karkaisusyvyytenä on tällöin 0,8
mm. Kaavan mukaan 4000 watin laserilla
missä v on karkaisuprosessin nopeus yksikössä
cm2/s ja P on laserteho watteina. Kar2
(Migliore
1998).kar2000-luvun
voidaan
karkaista
cm pinta-ala
kaisusyvyytenä
on tällöin
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kaista 1 cm pinta-ala sekunnissa (Migliore 1998). 2000-luvun koetulokset osoittavat, ja kaavan
jakajana
voidaan
4000jakajana
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lukua 2000
että laserkarkaisun
tehokkuus
on käyttää
kasvanutluvun
ja kaavan
luvuntai jopa vielä
pienempää
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Kuvassa
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on
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karkaisusyvyydet
4000 sijasta ainakin lukua 2000 tai jopa vielä pienempää lukua. Kuvassa 5 on erään
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ja
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tutkimuksen mukaiset karkaisusyvyydet lasertehon ja karkaisunopeuden funktiona.

v = P/4000

(2)

missä v on karkaisuprosessin nopeus yksikössä cm2/s ja P on laserteho watteina.
Karkaisusyvyytenä on tällöin 0,8 mm. Kaavan mukaan 4000 watin laserilla
voidaan karkaista 1 cm2 pinta-ala sekunnissa (Migliore 1998). 2000-luvun
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koetulokset osoittavat, että laserkarkaisun tehokkuus on kasvanut ja kaavan
jakajana voidaan käyttää luvun 4000 sijasta ainakin lukua 2000 tai jopa vielä
pienempää lukua. Kuvassa 5 on erään tutkimuksen mukaiset karkaisusyvyydet
lasertehon ja karkaisunopeuden funktiona.

Kuva 5.

Sulamisraja ja karkaisusyvyydet lasertehon ja karkaisunopeuden funktiona.
Laserin fokuspisteen koko 5,3 mm (karkaisusuunta) x 12,3 mm (leveyssuunta).
Materiaalina oli nuorrutusteräs 42CrMo4 (Pantsar 2005).

Muita karkaisuun vaikuttavia tekijöitä ovat karkaistavan materiaalin absorptio, lasersäteen muoto ja käytettävä suojakaasu. Absorptiolla tarkoitetaan lasersäteen imeytymistä
materiaaliin. Mitä suurempi on lasersäteen absorptio materiaaliin, sitä suurempi osa
kokonaislämpömäärästä imeytyy materiaaliin muun osan heijastuessa pinnasta takaisin. Lasersäteen absorptio karkaistavan materiaalin pintaan on tärkeä tuntea ja hallita,
Kuvatuodaan
5. Sulamisraja
ja karkaisusyvyydet
lasertehonAbsorptio
ja karkaisunopeuden
sillä kaikki karkaisulämpö
materiaaliin
absorptiolla.
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ohuessa pintakerroksessa
ja
siitä
lämpö
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johtumalla
ympäristöön.
Absorptioon
(leveyssuunta). Materiaalina oli nuorrutusteräs 42CrMo4 (Pantsar 2005).
vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:
Muita karkaisuun vaikuttavia tekijöitä ovat karkaistavan materiaalin absorptio,

--

muoto ja käytettävä suojakaasu. Absorptiolla tarkoitetaan
lasersäteenlasersäteen
aallonpituus
lasersäteen imeytymistä materiaaliin. Mitä suurempi on lasersäteen absorptio

--

muun
osan heijastuessa pinnasta takaisin.
karkaistava
materiaali

---

materiaaliin, sitä suurempi osa kokonaislämpömäärästä imeytyy materiaaliin
Lasersäteen absorptio karkaistavan
materiaalin pintaan on tärkeä tuntea ja hallita, sillä kaikki karkaisulämpö tuodaan
materiaaliin absorptiolla. Absorptio tapahtuu hyvin ohuessa pintakerroksessa ja
materiaalin
pintaominaisuudet,
kuten tummuus,
pinnanlaatu
ja hapettusiitä
lämpö leviää johtumalla ympäristöön.
Absorptioon
vaikuttavia tekijöitä
ovat
nut kerrosmm.:
- lasersäteen aallonpituus
- karkaistava materiaali
materiaalin- lämpötila.
(Ion 2002, Pantsar
2005.)pinnanlaatu ja hapettunut
materiaalin pintaominaisuudet,
kuten tummuus,
kerros
- materiaalin lämpötila. (Ion 2002, Pantsar 2005.)

Kuvassa 6 on esitetty joidenkin materiaalien heijastuvuus aallonpituuden funktiona.
Kuvassa pientä
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joidenkin materiaalien
heijastuvuusKuten
aallonpituuden
Suuri heijastuvuus tarkoittaa
absorptiota
ja päinvastoin.
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muutos saattaa
sä lineaarinen ja hetkellisesti
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saattaa
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olla jopa päinvastainen. Diodilaserin aallonpituudella absorptio on hiiliteräksellä
Diodilaserin aallonpituudella
absorptio on hiiliteräksellä hieman alle 50 %.
hieman alle 50 %.

Kuva 6. Eräiden materiaalien heijastavuus aallonpituuden funktiona (Kennedy et

Kuva 6.

al. 2004).
Eräiden materiaalien
heijastavuus aallonpituuden funktiona (Kennedy et al.
2004).
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Materiaalilla on suuri merkitys absorptioon. Kuvassa 6 diodilaserin aallonpituudella
absorptio vaihtelee hiiliteräksen n. 43 prosentin ja hopean n. 5 prosentin välillä. SaMateriaalilla on suuri merkitys absorptioon. Kuvassa 6 diodilaserin
malla materiaalilla
absorptiota voidaan muuttaa muuttamalla sen pintaominaisuukaallonpituudella absorptio vaihtelee hiiliteräksen n. 43 prosentin ja hopean n. 5
sia. Hallittuja
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suurentamiskeinoja
ovat pinnan
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lisää absorptiota
kuin
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muuttavat absorptiota
ovat Kujanpää
pinnan oksidoituminen
ja materiaalin
lämpötilan
(Ion 2002,
ym. 2005, Pantsar
2005.)lämpötila.
Oksidikerros lisää absorptiota samoin kuin kappaleen lämpötilan kohottaminen.
(Ion 2002, Kujanpää ym. 2005, Pantsar 2005.)

Lasersäteen yleisimmät muodot ovat ympyrä ja suorakaide. Näistä paremmin sopivana
muotona
laserkarkaisuun
pidetään
suorakaidemuotoa,
koska paremmin
tällöin saadaan
Lasersäteen
yleisimmät
muodotyleensä
ovat ympyrä
ja suorakaide. Näistä
sopivanatasaisempi
muotona laserkarkaisuun
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Kuvassa2005.)
7 on esitetty säteen erilaisia muotoja eli tehotiheysjakaumia
(Capellomuodolla.
2006, Kujanpää
ja niillä syntyviä karkaisuprofiileja. (Capello 2006, Kujanpää 2005.)

Kuva 7. Tehotiheysjakaumia ja niillä syntyviä karkaisuprofiileja (Kujanpää ym.
Kuva 7. 2005).
Tehotiheysjakaumia ja niillä syntyviä karkaisuprofiileja (Kujanpää ym. 2005).
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argon ja typpi. (Naeem 2005.)
(Naeem 2005.)
Perusaineen parametreja ovat karkaistavan kappaleen materiaaliominaisuudet,
pintaominaisuudet sekä kappaleen muoto ja koko. Materiaali- ja
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lähinnä absorption
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sekä
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ja
koko.
Materiaalija
pintaominaisuudet
vaikutkuvatulla tavalla. Materiaalin ollessa hyvin karkenevaa voidaan käyttää
tavat karkaisuun
kautta
edellä kuvatulla
Materiaalin ollessa
hitaampaa lähinnä
nopeuttaabsorption
ja pienempää
tehotiheyttä.
Huonostitavalla.
karkenevalla
materiaalillavoidaan
nopeus käyttää
ja tehotiheys
pitää olla
riittävänjasuuria,
jotta tehotiheyttä. Huohyvin karkenevaa
hitaampaa
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pienempää
jäähtymisnopeus
on riittävänopeus
martensiittireaktion
aikaansaamiseksi.
Kappaleen
nosti karkenevalla
materiaalilla
ja tehotiheys
pitää olla riittävän
suuria, jotta

jäähtymisnopeus on riittävä martensiittireaktion aikaansaamiseksi. Kappaleen muoto
vaikuttaa luoksepäästävyyden lisäksi myös absorptioon. Säteen tulokulman poiketessa
optimaalisesta absorptio pienenee. Kappaleen koolla on suuri merkitys itsesammutukseen. Suuri massa jäähdyttää nopeasti ja tehokkaasti karkaistun pintakerroksen. Kookkaalla kappaleella riittää paremmin jäähdytyskapasiteettia karkaistavan pinta-alan ollessa suuri. Pientä kappaletta saatetaan joutua jäähdyttämään välillä, jotta sen lämpötila ei nouse liian suureksi. Kappaleen liian korkeaksi kohonnut lämpötila voi hidastaa
jäähtymisnopeuden kriittisen nopeuden alapuolelle tai aiheuttaa materiaalin pehmenemistä päästön seurauksena. (Ion 2002, Naeem 2005.)
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3.3 Laserkarkaistun kerroksen ominaisuudet
Laserkarkaisulla saavutetaan jonkin verran suurempi kovuus verrattuna tavanomaisiin karkaisumenetelmiin. Tämä johtuu erittäin nopeasta lämpösyklistä, jolloin syntyvä martensiitti on hienorakeisempaa. Kuten muillakin pintakarkaisumenetelmillä,
myös laserkarkaisu tuottaa puristusjännityksen käsiteltyyn pintaan. Tämä parantaa
mm. kappaleen väsymislujuutta. Zhangin tutkimusryhmä on vuonna 2004 vertaillut
laserkarkaistun ja hiiletyskarkaistun hammaspyörän pinnan väsymislujuuksia. Kun
jännitysamplitudi on suuri ja kuormanvaihtoluku on pieni (<4,5x106), on laserkarkaistun hammaspyörän pinnan väsymislujuus suurempi. Suurilla kuormanvaihtoluvuilla ja
pienillä jännitysamplitudeilla taas hiiletyskarkaistun hammaspyörän väsymislujuus on
suurempi. (Kujanpää ym. 2005, Zhang 2004.)
Laserkarkaisun austenitointiaika on lyhyt, mikä tekee tärkeäksi sen, että karkaistavalla
materiaalilla on oikeanlainen mikrorakenne. Hiilellä on vain lyhyt aika diffundoitua
austeniittiin, jolloin hiilen pitää olla valmiiksi tasaisesti jakautuneena materiaaliin. Optimaalinen mikrorakenne laserkarkaisuun onkin nuorrutettu tila. (Ion 2002.)
Yksi laserkarkaisun ongelmista syntyy, kun säteen leveys ei riitä koko karkaisuun kerralla, vaan karkaisu toteutetaan useammalla samansuuntaisella karkaisulla. Seuraava
karkaisuvyöhyke aiheuttaa materiaalin pääsemistä edellisessä karkaisuvyöhykkeessä,
jolloin kovuus laskee. Kuvassa 8 on tyypillinen kovuusprofiili, kun karkaisuvyöhykkeet
on limitetty. (Capello 2006, Kujanpää 2005.)

Kuva 8. Kovuus, kun karkaisuvyöhykkeet on limitetty. Karkaisusuunta oikealta
vasemmalle(Kujanpää ym. 2005).

Kuva 8.

Kovuus, kun karkaisuvyöhykkeet on limitetty. Karkaisusuunta oikealta
vasemmalle(Kujanpää ym. 2005).
3.4

Laserkarkaisu käytännössä

3.4 Laserkarkaisu käytännössä
Laserkarkaisua tehdään vielä paljon CO2-lasereilla, vaikkakin niiden hyötysuhde
ja absorptio teräkseen ovat varsin alhaisia. Niiden rinnalle on kuitenkin

nousemassa
suuritehoiset
diodilaserit,
joiden hyötysuhde
ja abrsorptiokyky
Laserkarkaisua
tehdään
vielä paljon
CO2-lasereilla,
vaikkakin
niiden hyötysuhde ja abteräkseen ovat huomattavasti korkeammat kuin CO2-laserilla.
sorptio teräkseen
ovat varsin alhaisia. Niiden rinnalle on kuitenkin nousemassa suuLaserpintakarkaisun teollisuussovelluksia on jo varsin runsaasti. Auto- ja
ritehoiset
diodilaserit, joiden
abrsorptiokykyTaulukossa
teräkseen2 on
ovat
huomattatyöstökoneteollisuus
ovat hyötysuhde
edelläkävijöitäjalaserkarkaisussa.
lista
vasti korkeammat
kuin CO2-laserilla.
Laserpintakarkaisun
on jo
tyypillisistä laserkarkaisun
teollisuussovelluksista.
(Kujanpääteollisuussovelluksia
ym. 2005, Naeem
2005).
varsin runsaasti.
Auto- ja työstökoneteollisuus ovat edelläkävijöitä laserkarkaisussa.
Taulukossa 2 on lista tyypillisistä laserkarkaisun teollisuussovelluksista. (Kujanpää ym.
Taulukko 2. Tyypillisiä laserkarkaisun teollisuussovelluksia (Naeem 2005).
2005, Naeem 2005).
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Taulukko 2.
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Tyypillisiä laserkarkaisun teollisuussovelluksia (Naeem 2005).

Industry sector
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Automotive
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Automotive
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Machinery
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AISI 1035 steel
Tool steel
Tool steel
AlloyAlloy
steel steel
SteelSteel
SteelSteel
SteelSteel
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Cast iron

Ensimmäinen laserkarkaisusovellus otettiin käyttöön jo vuonna 1973, jolloin
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m/min. Kuvassa 9 on esitetty karkaisutulos. Kovuudeksi saadaan n. 800 HV ja

karkaisusyvyydeksi n. 0,5 mm. (Rofin Sinar 2000.)

Kuva 9. Männänrenkaan karkaisu (Rofin Sinar 2000).

Kuva 9. Männänrenkaan karkaisu (Rofin Sinar 2000).
Kuva 9.

Männänrenkaan karkaisu (Rofin Sinar 2000).

Sivuleikkurit: Laserina on diodilaser, jonka säteen koko on 4 mm x 2 mm. Teho on
0,6 kW ja tehotiheydeksi saadaan noin 15 kW/cm2. Sivuleikkureiden materiaalina on
teräs CK45, jonka hiilipitoisuus on noin 0,45 %. Karkaisunopeus on n. 1 m/min. Kuvassa 10 on esitetty karkaisutulos. Kovuudeksi saadaan n. 900 HV ja karkaisusyvyydeksi
n. 0,9 mm. Molemmat terät karkaistaan samanaikaisesti. (Rofin Sinar 2000.)

Laserina on diodilaser, jonka säteen koko on 4 mm x 2 mm. Teho
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2

on 0,6 kW ja tehotiheydeksi saadaan noin 15 kW/cm . Sivuleikkureiden
materiaalina on teräs CK45, jonka hiilipitoisuus on noin 0,45 %. Karkaisunopeus
on n. 1 m/min. Kuvassa 10 on esitetty karkaisutulos. Kovuudeksi saadaan n. 900
HV ja karkaisusyvyydeksi n. 0,9 mm. Molemmat terät karkaistaan
samanaikaisesti. (Rofin Sinar 2000.)

Kuva 10. Sivuleikkureiden karkaisu (Rofin Sinar 2000).
Kuva 10.

Sivuleikkureiden karkaisu (Rofin Sinar 2000).

Särmäyspuristimen työkalut: Trumpf käyttää laserkarkaisua särmäyspuristimen
työkalujen karkaisuun.
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paikallinen karkaisu jättää työkalun rungon pehmeäksi, jolloin vältytään
erikoistyöstötekniikoiden, kuten kipinätyöstön käytöltä. (Rofin Sinar
2000.)
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4. Laseravusteinen lastuaminen

Laseravusteisella lastuamisella (LAM = Laser Assisted Machining) tarkoitetaan
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ovat pienemmät lastuamisvoimat, pidentyneet työkalujen kestoajat, suuremmat materiaalinpoistonopeudet ja paremmat pinnanlaatuominaisuudet. Kovat teräkset, keraamit
ja titaaniseokset ovat esimerkkejä materiaaleista, joiden koneistuksessa laseravusteisen
lastuamisen edut ovat merkittäviä. (Ding ja Shin 2010, Sakai ja Suzuki 2005, Wang ym.
2002.)
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Kuva 11. Laseravusteisen lastuamisen periaate (Purdue University 2010).
Kuva 11.

Laseravusteisen lastuamisen periaate (Purdue University 2010).
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Säteen ja työkalun
välinen etäisyys

Lastun poikkipinta

Sädekulma

Kuva 12. Säteen paikka ja tulokulma (Sakai ja Suzuki 2005, mukailtu)

Kuva 12.

Säteen paikka ja tulokulma (Sakai ja Suzuki 2005, mukailtu)
4.3

Laseravusteinen lastuaminen käytännössä

Laseravusteisen lastuamisen teollisuussovelluksia ei tiettävästi vielä ole, vaan
teknologia on laboratoriokoevaiheessa. Useissa tutkimuslaitoksissa on tehty
kokeita, joissa laserin käytöllä saavutettuja etuja ovat mm. terän kestoajan
piteneminen, parempi pinnanlaatu tai lastuamisvoimien pieneneminen.
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4.3 Laseravusteinen lastuaminen käytännössä
Laseravusteisen lastuamisen teollisuussovelluksia ei tiettävästi vielä ole, vaan teknologia on laboratoriokoevaiheessa. Useissa tutkimuslaitoksissa on tehty kokeita, joissa
laserin käytöllä saavutettuja etuja ovat mm. terän kestoajan piteneminen, parempi pinnanlaatu tai lastuamisvoimien pieneneminen. Todennäköiset syyt teollisuussovellusten
puuttumiselle ovat saavutettujen etujen vähäisyys suhteessa kustannuksiin ja teknologian vieraus. Seuraavassa on esitetty joitakin aikaisempia tutkimustuloksia tarkemmin.
Kokeet Purduen Yliopistossa: Purdue University sijaitsee Indianassa Yhdysvalloissa.
Yliopisto on tehnyt laseravusteisen lastuamisen tutkimusta mm. valuraudalle, superseokselle Inconel 718 ja austeniittiselle ruostumattomalle teräkselle P550. Laitteistona on
ollut 1,5 kW CO2-laser, jonka säteen halkaisija fokuksessa oli noin 5 mm. Ruostumattoman teräksen ja superseoksen tutkimuksissa on lisäksi käytetty 0,5 kW Nd:YAG-laseria
(halk. 3,0 mm) suuremman lämmitystehon aikaansaamiseksi (kuva 13). Työstökoneena
kokeissa oli 45 kW NC-sorvi Jones & Lambson. Kaikissa kokeissa käytettiin pinnan absorptiota parantavaa pinnoitetta. (Anderson ja Shin 2006.)

Kuva 13.

Kuva 13. Purduen Yliopiston käyttämän koelaitteiston periaatekuva (Ande
Shin 2006).
Purduen Yliopiston käyttämän koelaitteiston periaatekuva (Anderson ja Shin
2006).
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(Skvarenina ja Shin 2005.)

säästö koneistuskustannuksissa on noin 20 %. (Skvarenina ja Shin 2005.)

Superseoskokeissa koemateriaalina oli Inconel 718, jonka koostumus oli 54 % Ni, 18 %
koemateriaalina
oli Inconel
718, jonka
Fe, 18 % Cr, 5 %Superseoskokeissa
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olivat kovametallija keraamipalat.
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180,025
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olivat 600
– 900
W (COmm/r,
)
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W
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lastuamissyvyys
vä
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600-900
W (CO
2) + 500 W (Nd:YAG). Lastuttava pinta pinnoitettiin grafiitill
lastuamisvoimat, 2 – 3 kertaa parempi pinnanlaatu ja keraamiterän kestoajan pitenemiparemman absorption aikaansaamiseksi. Nostamalla työkappaleen
nen yli kaksinkertaiseksi. (Anderson, Patwa ja Shin 2006.)

pintalämpötilaksi 620 ºC saavutettiin 25 % pienemmät lastuamisvoimat, 2kertaa parempi pinnanlaatu ja keraamiterän kestoajan piteneminen yli
kaksinkertaiseksi. (Anderson, Patwa ja Shin 2006.)

Ruostumattoman teräksen kokeissa käytettiin materiaalina laatua P550, jo
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Ruostumattoman teräksen kokeissa käytettiin materiaalina laatua P550, jonka seosaineet olivat 20 % Mn, 18 % Cr, 0,5 % N, max. 1,5 % Ni ja max. 0,45 % Mo. Sorvauspaloina käytettiin kovametallipaloja, cermet-paloja sekä keraamipaloja. Lastuamissyvyys
oli 0,76 mm, syöttö 0,1 mm/r ja lastuamisnopeus vaihteli välillä 30 m/min – 240 m/
min. Käytetyt lasertehot vaihtelivat välillä 485 – 930 W (CO2) + 300 – 500 W (Nd:YAG).
Lastuttava pinta pinnoitettiin grafiitilla paremman absorption aikaansaamiseksi. Keraamiterän todettiin toimivan parhaiten. LAM alensi lastuamisvoimia 25 % ja vähensi
työstökarkenemista merkittävästi. Työkalun kestoajat kaksinkertaistuivat ja kappaleajat pienenivät 20 – 50 % käytettäessä laseravusteista lastuamista. Terän kestoajat olivat
15 min luokkaa nopeudella 180 m/min. (Anderson ja Shin 2006.)
Kokeet McMasterin Yliopistossa: McMaster University sijaitsee Hamiltonissa Kanadassa. Yliopisto on tehnyt 2 kW diodilaserilla LAM-kokeita työkaluteräkselle AISI D2, joka
on korkeahiilinen ja kromipitoinen kylmätyöteräs. Lastuamiskokeet tehtiin kovuuteen
60 HRc. Käytetyn laserin fokuspisteen koko oli 4,0 mm x 0,9 mm. Työkaluna oli kovametallipala, lastuamissyvyys oli 0,5 mm, syöttö 0,05 mm/r ja lastuamisnopeus 100 m/
min. LAM pidensi työkalun kestoajan kaksinkertaiseksi. Tutkimuksessa todettiin myös
laserin pienentävän työstövoimia ja vähentävän värinät minimiin. Laserin maksimitehon todettiin kuitenkin rajoittavan lastuamisnopeuden suurentamista, sillä suurilla
nopeuksilla ei lämpömäärä enää riitä nostamaan kappaleen pinnan lämpötilaa tarvittavalle tasolle. Testatulle laserille (2 kW; fokus 0,9mmx4mm) täysin riittävä lämpömäärä
saatiin lastuamisnopeudella 40 m/min ja suuremmilla nopeuksilla lämpötila ei enää
ollut optimaalinen lastuamisen kannalta. Riittävä pintalämpötila lastuamisen kannalta
todettiin tässä tapauksessa olevan 300 – 400 ºC. (Dumitrescu ym. 2006.)

5. Laserkarkaisukokeet
5.1 Koelaitteisto
Karkaisukokeet tehtiin diodilaserilla Rofin Sinar DL021Q (kuva 14). Säteen kuljettamiseen käytettiin halkaisijaltaan 1,5 mm siirtokuitua. Laserin nimellisteho oli 2 kW ja
pyöreän säteen polttopisteen halkaisija oli 3,0 mm. Säteen suurin teho työkappaleen
pinnalla oli 1,6 kW ja tehotiheys 24 kW/cm2. Laserpää oli kiinnitetty nivelvarsirobottiin
Fanuc ARCMate 100i. Pyörähdyssymmetristen kappaleiden karkaisukokeissa kappaletta pyöritettiin joko pyörityspöydällä (kuva 15) tai sorvin karalla.

Laserpää

Resonaattori

Keskusyksikkö

Optinen kuitu

Koekappale

Kuva 14.

Kaaviokuva koelaitteistosta. Diodilaserin keskusyksikkö on liitetty resonaattoriin, josta säde etenee optisessa kuidussa laserpäähän. Laserpäässä säde
fokusoidaan ja fokusoitu säde suunnataan karkaistavalle pinnalle.
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Kuva 15.

Karkaisukoejärjestely, jossa karkaistava kappale on kiinnitetty pyörityspöydälle.

5.2 Koemenetelmät
Karkaisukokeissa tutkittiin saavutettavaa kovuutta, karkaisusyvyyttä, karkaisuprofiilin muotoa ja edellisen karkaisuvyöhykkeen pehmenemistä limitettäessä karkaisuvyöhykkeitä. Karkaisuparametreina olivat karkaisunopeus, laserteho, säteen halkaisija ja
muoto sekä limityksen suuruus. Kokeissa ei käytetty suojakaasua eikä minkäänlaista
pinnan esikäsittelyä.
Kovuudet mitattiin joko makro- tai mikrokovuuksina. Makrokovuudet mitattiin mekaanisella kovuudenmittauslaitteella KM-1, jolla voidaan mitata Rockwell B-, Rockwell C-,
Vickers- ja Brinell-kovuuksia. Mikrokovuuksien mittauksessa käytettiin Vickers-menetelmää. Mittalaitteena oli valomikroskooppiin liitettävä Reichert Microhärteprüfer
60/0,65 ja mittausvoimana käytettiin 50 gramman painoa vastaavaa voimaa. Karkaisusyvyydet määritettiin hiekuvasta, jossa erottuu selkeästi mikrorakenteen muutosraja. Muutamilla vertailuilla kovuusmittauksiin havaittiin, että jyrkkä kovuuden muutos
tapahtuu juuri tässä kohdassa. Karkaisusyvyys mitattiin mikroskoopin avulla aina siitä
kohdasta, missä syvyys oli suurin. Kovuusprofiilien määrittelyssä on käytetty vain yhtä
mittaustulosta pistettä kohden.

5.3 Tehdyt kokeet
Karkaisukokeet aloitettiin peruskokeilla, joissa etsittiin sopivia karkaisuparametreja
ja saatiin tietoa niiden vaikutuksista karkaisutulokseen. Peruskokeet tehtiin nuorrutusteräkseen 34CrNiMo6, jonka kovuudeksi mitattiin 310 HV. Karkaistava kappale oli
halkaisijaltaan 30 mm oleva tanko. Samaa materiaalia käytettiin myös kokeissa, joissa
tutkittiin edellisen karkaisuvyöhykkeen pehmenemistä ja säteen muodon vaikutusta
karkaisuprofiiliin.
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Kuva 16. Koekappaleena ollut S-akseli.
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Kuva 17. Tyypillisiä karkaisuprofiileja pyöreälle säteelle.
Kuva 17.

Tyypillisiä karkaisuprofiileja pyöreälle säteelle.

Taulukko 3. Kuvan 17 kokeiden karkaisuparametrit ja karkaisuprofiilin
ominaisuudet.
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Taulukko 3.

Karkaisu
nopeus
[m/min]

Karkaisusyvyys [mm]

Karkaisu-
leveys [mm]

Syvyys/
leveys -suhde

Karkaistun
alueen kovuus
[HV0,05]

1,6
1,6
1,6

5,5
1
0,1

0,31
0,92
1,98

2,81
5,4
9,94

0,11
0,17
0,20

718
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580

800
700

600
500
400

300
200
100
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Syvyys pinnasta [mm]

Kuva 18.

Laserkarkaisun tyypillinen kovuusjakauma. Karkaisu on tehty diodilaserin teholla 1,6 kW ja karkaisunopeudella 1 m/min.

Kovuus suureni pääsääntöisesti karkaisunopeuden suuretessa, kunnes materiaalin tietty maksimikovuus saavutettiin. Kuvassa 19 on esitetty kovuudet nopeuden funktiona
eräälle koesarjalle. Kolmella pienimmällä nopeudella kappaleen pinnassa oli pieni sulanut alue. Sulaneen alueen kovuusmittauksia ei tuloksissa ole huomioitu.
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Kuvan 17 kokeiden karkaisuparametrit ja karkaisuprofiilin ominaisuudet.
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Kuva 19.

Karkaisunopeuden vaikutus kovuuteen. Diodilaserin teho oli 1,6 kW ja polttopisteen halkaisija kappaleen pinnalla oli noin 6 mm.

Säteen muodon vaikutusta karkaisuprofiiliin tutkittiin tekemällä kokeita neliön ja suorakaiteen muotoisilla säteillä. Neliön muotoinen säde tehtiin suuntaamalla ympyränmuotoinen säde neliönmuotoisen aukon läpi, jolloin reuna-alueet leikkautuivat pois.
Suorakaidesäde saatiin 1 kW diodilaserista, jonka säteen koko oli noin 2 mm * 1 mm.
Karkaisuprofiilin muoto oli kaikilla käytetyillä säteen muodoilla samankaltainen. Ne-
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liön tai suorakaiteen muotoista sädettä käytettäessä saatiin hieman suurempi syvyys/
leveys-suhde.

[HV0,05]

Limityskokeissa tehtiin useita karkaisuvyöhykkeitä rinnakkain. Vyöhykkeet limitettiin
osittain toistensa päälle, jotta niiden väliin ei jäisi karkaisemattomia alueita eikä liian pientä karkaisusyvyyttä. Limitettäessä syntyi aina pehmeämpi alue aikaisemmin
karkaistuun vyöhykkeeseen. Tämä johtui jo karkaistun materiaalin pääsemisestä. Pehmeän alueen laajuus ja kovuuden aleneminen oli pienimmillään, kun limitys oli noin
30 % karkaisuleveydestä. Kuvassa 20 on limityskokeiden karkaisu- ja kovuusprofiili,
kun limitysleveys oli 1,5 mm ja karkaisuleveys n. 4,5 mm. Kuvasta havaitaan myös, että
karkaisusyvyys suurenee hieman karkaisusuuntaan päin. Tätä karkaisusyvyyksien eroa
voitiin pienentää antamalla kappaleen jäähtyä karkaisujen välissä huoneenlämpötilaan.
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Kuva 20.
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Kolmen vierekkäisen karkaisuvyöhykkeen karkaisu- ja kovuusprofiili. Karkaisusuunta on vasemmalta oikealle ja kovuusprofiili on mitattu 0,2 mm syvyydeltä
pinnasta. Karkaisu on tehty diodilaserin teholla 1,6 kW ja karkaisunopeudella
1,35 m/min.

Valuraudan karkaisussa käytettiin kahta eri perusperiaatetta. Ensimmäisessä laserin
tehotiheyden ja nopeuden suhde asetettiin sellaiseksi, että pinnan sulamista ei tapahtunut. Toisessa kappaleeseen tuotua lämpömäärää lisättiin niin paljon, että pintakerros
suli. Kuvasta 21 ilmenee syntyvät vyöhykkeet ja vyöhykkeiden oletetut mikrorakenteet.

Kuva 21.

Laserkarkaistun pallografiittivaluraudan GGG50 mikrorakenne, kun pinta on
sulanut. Karkaisu on tehty diodilaserin teholla 1,6 kW ja nopeudella 0,3 m/min.
Lasersäteen hyödyntäminen työstökoneessa

www.hamk.fi
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Valuraudan karkea mikrorakenne vaikeutti kovuusmittauksia. Mikrokovuuksia mitattaessa kovuuden arvo riippui siitä, mihin kohtaan mikrorakennetta mittauskärki sattui
osumaan. Grafiitin ja ferriitin ollessa suhteellisen pehmeitä martensiittiin ja sementiittiin (Fe3C) verrattuna mikrokovuudet vaihtelevat suuresti. Makrokovuuden mittaukseen karkaisun poikkipinta-ala oli taas liian pieni standardinmukaisten mittausten
tekemiseksi. Mittaukset päätettiin kuitenkin tehdä makrokovuuksina, jolloin mittauskärjen alle jää kaikkia mikrorakenteita ja mittaustulos vastaa paremmin materiaalin
kovuutta. Kuvassa 22 on esitetty kovuusmittausjäljen koko ja paikka sulaneelle pinnalle
ja sulamattomalle karkaisulle. Kuvassa 23 on esitetty kovuudet eri karkaisunopeuksilla
sekä sulaneelle että sulamattomalle karkaisulle. Kuvasta havaitaan, että kovuus pienenee karkaisunopeuden suuretessa.

Kuva 22.

Kovuusmittaus sulaneelle ja sulamattomalle karkaisulle.
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Kuva 23.

Diodilaserilla (1,6 kW) karkaistun valuraudan GGG50 kovuudet kahdelle
eri säteen halkaisijalle karkaisunopeuden funktiona. 3 mm säteellä pinta on
sulanut ja 5 mm säteellä sulaminen on ollut marginaalinen tai sulamista ei ole
tapahtunut ollenkaan. Perusaineen kovuus on 255 HV.

Kokeet koveralle muotopinnalle osoittivat, että pyöreä säde soveltuu tähän tarkoitukseen hyvin. Kuvassa 24 on tyypillinen koveran pinnan karkaisutulos. Karkaisusyvyys
saatiin lähes samansuuruiseksi koko karkaistavalle alueelle.
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Kuva 24. Koveran muotopinnan karkaisuprofiili.

S-akselissa ensimmäisenä vaiheena oli hammastuksen karkaisu, joka tehtiin yksi kylki
kerrallaan (kuva 25). Säde kohdistettiin siten, että hampaan kyljen lisäksi myös hammasvälin koko pohja saatiin karkaistua kerralla. Jälkimmäinen karkaisu pehmensi ensimmäisenä karkaistua kylkeä materiaalin pääsemisen johdosta. Kyljen keskikohdassa
jälkimmäisen karkaisun kovuus oli 730 HV0,05 ja ensimmäisen karkaisun kovuus oli 500
HV0,05, kun perusaineen kovuus oli 220 HV0,05. Karkaisunopeutena käytettiin 0,2 m/min
ja koko hammastuksen karkaisuaika oli noin 2 minuuttia.

Kuva 25.

Hammastuksen yhden hammasvälin karkaisu tehtiin kahdella karkaisuvyöhykkeellä. Oikea kylki on tehty ensimmäisenä. Kuvan keskellä näkyy hieeseen
tehty mittakaavajälki (1 mm).

Lieriöpinnat karkaistiin spiraaliliikkeellä. Karkaisujen väli oli 5 mm ja karkaisumatka
oli 10 kierrosta lieriöpintaa kohden. Karkaisusyvyys muuttui siten, että ensimmäisellä
kierroksella syvyys oli 0,8 mm kun se oli viimeisellä kierroksella 1,0 mm. Lopputulos oli siis kuvan 17 kaltainen. Ensimmäisen karkaisukierroksen kovuus oli keskimäärin 620 HV0,05 ja viimeisen kierroksen kovuus oli 650 HV0,05. Karkaisunopeutena oli
0,5 m/min, jolloin 2 lieriöpinnan karkaisuaika oli yhteensä noin 5,5 minuuttia.
S-nokan karkaisu tehtiin kuudella rinnakkaisella karkaisulla, karkaisujen väli oli 5 mm
(kuva 26). Kappaleen annettiin jäähtyä karkaisujen välillä, jolloin kaikista karkaisuvyöhykkeistä saatiin samansuuruisia. Karkaisunopeus oli 0,5 m/min, jolloin molempien
puolien karkaisuajaksi saatiin noin 2,4 minuuttia.

Kuva 26.

S-nokan karkaisuprofiili. Kuvassa näkyy 5 viimeistä karkaisuvyöhykettä.
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S-akselin kokonaiskarkaisuaika oli noin 10 minuuttia. Koekappaleet olivat karkaisun
jälkeen suoruustoleranssien sisällä, eli oikaisua ei tarvittu. Kuvassa 27 on karkaistu Sakseli.

Kuva 27.

Karkaistu S-akseli

6. Laseravusteisen lastuamisen kokeet
6.1 Koelaitteisto
Laseravusteisen lastuamisen kokeet tehtiin NC-sorvilla Daewoo Puma 6HS, jonka nimellisteho oli 11 kW. Kokeissa käytettiin vasenkätisiä työkaluja, jotta laserpää voitiin
sijoittaa työkappaleen yläpuolelle. Laserina käytettiin pääosin kuitulaseria IPG YLR1000, jonka teho työkappaleen pinnalla oli 1 kW. Ytterbium-kuitulaserin aallonpituus
oli 1070 nm. Säteen siirtoon käytetyn optisen kuidun halkaisija oli 0,11 mm. Kuidusta ulostulevan säteen polttopisteen halkaisija oli 0,23 mm ja mitattu suurin tehotiheys
oli 1,9 MW/cm2. Joitakin kokeita tehtiin myös kappaleessa 5.1 esitetyllä diodilaserilla.
Laserpää oli kiinnitetty joko työkalurevolveriin tai nivelvarsirobottiin Fanuc ARCMate
100i (kuva 28). Tällöin robotin ja NC-sorvin liikkeet synkronoitiin.

Kuva 28. Laseravusteisen lastuamisen koelaitteisto. Vasemmalla laserpää

Kuva kiinnitettynä
28.
Laseravusteisen
koelaitteisto. työkalurevolveriin.
Vasemmalla laserpää kiinnitettynä
robottiin jalastuamisen
oikealla kiinnitettynä
robottiin ja oikealla kiinnitettynä työkalurevolveriin.

6.2

Koemenetelmät

Laseravusteisen lastuamisen kokeissa mitattiin lastuamisvoimia ja terän
kestoaikoja sekä laseravusteisesti lastuttaessa että ilman laseria lastuttaessa.
Parametreina olivat lastuamisnopeus, lastuamissyvyys, syöttö, laserteho,
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6.2 Koemenetelmät
Laseravusteisen lastuamisen kokeissa mitattiin lastuamisvoimia ja terän kestoaikoja
sekä laseravusteisesti lastuttaessa että ilman laseria lastuttaessa. Parametreina olivat
lastuamisnopeus, lastuamissyvyys, syöttö, laserteho, lasersäteen koko sekä lasersäteen
kohdistus. Lisäksi kokeiltiin erilaisia terälaatuja.
Lastuamisvoiman mittaus tehtiin mittaamalla päämoottorin virrankulutusta. Virrankulutus on suoraan verrannollinen päämoottorin tehoon ja siten myös lastuamisvoimaan, kun lastuamisnopeus pysyy vakiona. Absoluuttista voimaa ei määritelty, vaan
tarkoituksena oli määritellä laserilla aikaansaadut lastuamisvoiman muutokset.
Terän kestoaikakriteereinä käytettiin keskimääräisen viistekulumisen arvoa 0,3 mm tai
maksimiviistekulumisen arvoa 0,6 mm. Kuluminen mitattiin valomikroskoopilla, jossa
oli XY-mittapöytä.

6.3 Tehdyt kokeet
Lastuamiskokeet aloitettiin peruskokeilla. Kokeissa etsittiin laseravusteisen lastuamisen parametrit jatkokokeita varten. Laserpään ollessa kiinnitettynä robottiin voitiin
erilaisia säteen paikkoja ja kohdistuskulmia kokeilla helposti laajalla alueella. Jatkokokeissa laserpää oli kiinnitettynä sorvin työkalurevolveriin.
Koemateriaalina oli kovuuteen 57 – 60 HRc karkaistu kylmätyöteräs Uddeholm Arne,
jonka seosaineet ovat hiili (0,95 %), mangaani (1,1 %), kromi (0,6 %), wolframi (0,6 %),
pii (0,3 %) ja vanadiini (0,1 %). Koekappaleiden mitat olivat Ø80x350 mm. Peruskokeissa mitattiin lastuamisvoimia sekä terän kestoaikoja. Optimaalisten parametrien löydyttyä määritettiin samalle materiaalille kestoaikasuorat sekä laseravusteisesti lastuttaessa että ilman laseria lastuttaessa. Kestoaikasuorat tehtiin kahdelle eri terälaadulle.
Superausteniittisen ruostumattoman teräksen kokeissa koemateriaalina oli 654SMO,
jonka pääseosaineet ovat kromi (23 – 25 %), nikkeli (21 – 23 %) ja molybdeeni (7,1 – 7,5
%). Koekappaleiden mitat olivat noin Ø130 x 350 mm. Kokeissa vertailtiin terän yksittäisiä kestoaikapisteitä.
Laseravusteisen lastuamisen kokeita tehtiin myös nuorrutusteräkselle 34CrNiMo6. Materiaalin kovuus oli 310 HV ja koekappaleiden halkaisija oli 30 mm. Kokeissa tehtiin
kestoaikasuorat yhdellä terälaadulla sekä laseravusteisesti että ilman laseria lastuttaessa.

6.4 Koetulokset
Peruskokeissa havaittiin, että lasersäteen paikan etäisyydellä terästä ja kohdistuskulmalla oli vain vähäinen vaikutus tuloksiin. Aksiaalisuuntaisessa kohdistuksessa oli tärkeää, että lasersäde osui lastun siihen kohtaan, joka on aihion ulkopinnalla. Kuitulaserin pienihalkaisijainen säde saatiin kohdistettua paremmin juuri oikeaan paikkaan ja
sillä saavutettiin parempi hyöty. Diodilaserin tehosta osa meni hukkaan sen suuren säteen johdosta. Laserin teho oli rajoittavana tekijänä kokeissa. 1 kW teho ei ollut kaikissa
tapauksissa riittävä lämmittämään lastuttavaa materiaalia optimaaliseen lämpötilaan.
Laserin käytöstä saatiinkin suurin hyöty, kun käytettiin pieniä lastuamisarvoja. Kaikissa jatkokokeissa käytettiin laserin maksimitehoa 1 kW.
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Laserin käyttö pienensi päälastuamisvoimaa maksimissaan 19 %. Tyypillinen voiman
pieneneminen oli kuitenkin alle 10 %. Laserin vaikutus lastuamisvoimiin pieneni lastuamissyvyyden suurentuessa (kuva 29) sekä lastuamisnopeuden suurentuessa (kuva 30).

lastuamis- Laserin vaikutus
syvyys
lastuamisvoimaan
[mm]
[%]
lastuamis- Laserin vaikutus
0,2
6,3
syvyys
lastuamisvoimaan
0,5
4,4
[mm]
[%]
0,8
2,4
0,2
6,3
1
1,0
0,5
4,4
0,8
2,4
1
1,0

Kuva 29. Päämoottorin virrankulutus lastuamissyvyyden funktiona. Virrankulutus
on suoraan verrannollinen päälastuamisvoimaan. Mittaukset on tehty
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Kuva 30. Päämoottorin virrankulutus lastuamisnopeuden funktiona.
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Kestoaikasuora sorvattaessa karkaistua kylmätyöterästä kovametalliterällä. V15 arvo on lastuamisnopeus, jolla terän kestoaika on 15 minuuttia.
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Kuva 32.
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Kestoaikasuora sorvattaessa karkaistua kylmätyöterästä boorinitriditerällä. V15 arvo on lastuamisnopeus, jolla terän kestoaika on 15 minuuttia.

Superausteniittiselle ruostumattomalle teräkselle 654SMO vertailtiin vain yksittäistä
kestoaikapistettä. Terälaatuna oli Secon kovametalli TS2000. Lastuamisnopeus oli 100
m/min, lastuamissyvyys 1 mm ja syöttö 0,2 mm/r. Säteen kohdistus oli sama kuin edellisessä kokeessa. Sekä laseravusteisesti että ilman laseria lastuttaessa tehtiin 4 koetta. Terän kulumismekanismi kaikissa kokeissa oli viistekuluminen. Laseravusteisesti
lastuttaessa terän kestoaika oli keskimäärin 6,1 min ja ilman laseria lastuttaessa terän
kestoaika oli keskimäärin 6,3 min. Laserin käytöllä ei siten ollut juuri minkäänlaista
vaikutusta. Saaduissa koetuloksissa oli paljon vaihtelua ja tästä syystä pyrittiin vielä etsimään lastuamisparametreja, joilla tämä kestoaikojen vaihtelu saadaan pienemmäksi.
Tämä tehtiin ilman laseria. Optimaaliset arvot löydettiin suurennettaessa lastuamissyvyys arvoon 2 mm ja pienennettäessä syöttö arvoon 0,1 mm/r. Tällöin terän kestoaika
oli lastuamisnopeudella 100 m/min noin 30 min ja nopeudella 130 m/min noin 10 min.
Sorvin tehon riittämättömyys esti suurempien lastuamissyvyyksien kokeilemisen.
Nuorrutusteräksen kestoaikasuorat on esitetty kuvassa 33. Terälaatuna oli Secon kovametalli TP1500, lastuamissyvyytenä 0,5 mm ja syöttönä 0,1 mm/r. Säteen kohdistus
oli myös näissä kokeissa sama kuin edellisissä kokeissa. Terän kulumismekanismina oli
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viistekuluminen. Kuvasta havaitaan, että kestoaikasuorat ovat lähes yhtenevät. Laserilla ei siten ollut mitään vaikutusta terän kestoaikaan.
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Kuva 33.
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Kestoaikasuora sorvattaessa nuorrutusterästä kovametalliterällä. V15 -arvo on
lastuamisnopeus, jolla terän kestoaika on 15 minuuttia.

7. Koetulosten tarkastelu
7.1 Laserkarkaisu
Laserkarkaisun syvyyttä voidaan säädellä karkaisunopeuden ja lasersäteen tehotiheyden avulla. Pienennettäessä nopeutta karkaisusyvyys suurenee. Samalla täytyy kuitenkin myös tehotiheyttä rajoittaa, jotta pinnan sulamista ei tapahtuisi. Tyypillinen helposti saavutettava karkaisusyvyys on 1 mm, maksimissaan saavutettiin 2 mm syvyys.
Karkaisuprosessin nopeus voidaan laskea Miglionen kaavan v=P/4000 avulla, kun karkaisusyvyytenä on 0,8 mm. 1,6 kW laserteholle kaava antaa nopeudeksi 0,4 cm2/s. Kokeissa keskimääräisellä karkaisusyvyydellä 0,8 mm nopeudeksi saatiin noin 0,8 cm2/s.
Diodilaserilla kirkasta terästä karkaistaessa karkaisuprosessin nopeus voidaan siten
arvioida kaavalla v=P/2000.
Useamman sektorin karkaisu rinnakkain aiheuttaa aina jonkinasteista pehmenemistä sektorien raja-alueella materiaalin pääsemisen johdosta. Tämä tekee tasaisen kovuuden ja karkaisusyvyyden tekemisen mahdottomaksi, kun kappaleen koko ja muoto
ovat sellaisia, että karkaisua ei voida tehdä yhdellä sektorilla. Nämä kovuuserot eivät
kuitenkaan aina välttämättä ole haitallisia tuotteelle. On myös mahdollista välttää ongelma muotoilemalla säde riittävän leveäksi, että koko karkaisu voidaan tehdä yhdellä
karkaisusektorilla. Lisäksi karkaisuvyöhykkeen leveys ja syvyys ovat suurimpia viimeiseksi tehdyissä karkaisuissa. Karkaisun edetessä kappaleen lämpötila nousee, minkä
johdosta absorptio suurenee ja jäähtymisnopeus pienenee. Näin ollen karkaistun alueen
poikkipinta-ala suurenee. Tätä voidaan korjata jäähdyttämällä kappale alkuperäiseen
lämpötilaan eri karkaisusektorien välissä.
Karkaisuprofiilin muoto oli sekä pyöreällä säteellä että neliö- ja suorakaidesäteellä ympyrän segmentin muotoinen. Segmentin syvyyden ja leveyden suhdetta voitiin rajoitetusti säädellä sekä säteen muodolla että karkaisuparametreilla. Tyypillinen syvyys/
leveys -suhde oli välillä 0,1 – 0,2. Sädettä muotoilemalla voidaan karkaisuprofiilia teo-
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riassa muuttaa tasaisemmaksi ja enemmän suorakaiteen muotoiseksi. Muotoilu ei kuitenkaan ole yksinkertaista eikä se poista edellä mainittua pehmenemisongelmaa. Pyöreälläkin säteellä saatiin suhteellisen tasainen karkaisusyvyys, kun karkaistavan alueen
kokonaisleveys oli sopivassa suhteessa säteen halkaisijaan.
Karkaistaessa eri materiaaleja samoilla karkaisuparametreilla saatiin karkaisun poikkipinnan syvyys- ja leveysarvoihin jonkin verran eroja. Nuorrutusterästä 34CrNiMo6
karkaistaessa poikkipinta-ala oli pienin. Muilla testatuilla materiaaleilla (nuorrutusteräs C45, valurauta GGG50 ja hiiletysteräs 18CrNiMo6) syvyys oli keskimäärin noin 15
% suurempi. Leveyskin oli muilla materiaaleilla suurempi, mutta keskimäärin vain alle
10 %. Tämä voi johtua todellisista materiaaliominaisuuksien eroista, mutta todennäköisempää on, että erot johtuvat koekappaleiden pinnan eroavaisuuksista sekä koko- ja
muotoeroista.
Nuorrutusteräksen karkaisussa kovuus suureni karkaisunopeuden kasvaessa. Tämä
johtui suuremmasta jäähtymisnopeudesta. Valuraudan karkaisussa mitattu kovuus laski karkaisunopeuden suuretessa. Syynä tähän saattoi olla, että pienillä karkaisunopeuksilla grafiitista ehtii vapautua enemmän hiiltä, jolloin materiaalista tulee kovempaa.
Toinen osasyy voi olla se, että mitattavan karkaisualueen poikkipinta-ala pieneni karkaisunopeuden suuretessa, jolloin mittauskärki osui liian lähelle kappaleen ja karkaisualueen reunaa vääristäen näin mittaustulosta.
Eräs laserkarkaisulla mahdollisesti saatava hyöty on työvaiheketjun yksinkertaistuminen. Laserin käyttö mahdollistaa karkaisun tekemisen jonkin muun työvaiheen yhteydessä. Tehtäessä karkaisu esimerkiksi sorvissa voidaan rouhintasorvaus, karkaisu ja
viimeistelysorvaus tehdä samalla kiinnityksellä. Tällöin työvaiheketju yksinkertaistuu
ja tuotannon läpimenoaika nopeutuu (kuva 34).

Kuva34

TYYPILLINEN

3-VAIHEIINEN PRO
OSESSI

ROUHINTASORVAUS
KAPPALEEN IRROTUS
(LÄHETYS)
Ä
PINTAKARKAISU

1-VAIHEINEN PRO
OSESSI

TYÖVAIHEKETJU
TAVOITE
ROUHINTASORVAUS
(LAM)
LASERKARKAISU
SORVISSA
VIIMEISTELYSORVAUS (LAM)

(LÄHETYS)
ASETUS
VIIMEISTELYHIONTA
TAI -SORVAUS

Lasersäteen hyödyntäminen työstökoneessa

Kuva 34.

www.hamk.fi

Työvaiheketjun yksinkertaistuminen laserkarkaisun avulla.

7.2 Laseravusteinen lastuaminen
Laseravusteisen lastuamisen hyödyt olivat odotettua vähäisemmät. Ainoastaan sorvattaessa karkaistua terästä kovametalliterällä saavutettiin merkittävää hyötyä, muissa
kokeissa tulokset olivat käytännöllisesti katsoen samoja perinteisen sorvauksen kanssa.
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Karkaistunkin teräksen sorvaus on huomattavasti tehokkaampaa perinteisesti boorinitriditerällä kuin laseravusteisesti kovametallia käyttäen. Suurilla lastuamisnopeuksilla kokeissa käytetyn laserin teho ei riitä lämmittämään materiaalia optimaaliseen
lastuamislämpötilaan, mikä osaltaan pienentää saavutettavaa hyötyä. Tehtyjen kokeiden perusteella ei siten saatu näyttöä laseravusteisen lastuamisen kannattavuudelle,
vaikka joissakin tapauksissa terän kestoaika pitenikin huomattavasti. Tehtäessä myös
laserkarkaisua samassa sorvissa on laserlaitteisto käytettävissä sorvaukseen ilman
merkittäviä lisäkustannuksia. Tällöin laseravusteisen lastuamisen käyttö voi joissakin
tapauksissa tulla taloudellisesti kannattavaksi.

8. Yhteenveto
Laserlaitteistolla muodostetaan sähkömagneettista säteilyä eli valoa, jolla on yksi aallonpituus ja joka on yhdensuuntaista ja samanvaiheista. Näiden ominaisuuksien ansiosta laservalo voidaan fokusoida hyvin pieneen pisteeseen ja saavutetaan suuri tehotiheys. Tyypillisten metallin työstöön käytettävien laserien teho on 1 kilowatista ylöspäin ja
polttopisteen halkaisija vaihtelee välillä 0,05…3,0 mm.
Laserkarkaisussa säde kohdistetaan kappaleen pintaan, jolloin pintakerros kuumenee
karkaisulämpötilaan. Jäähtyminen tapahtuu itsesammutuksena, jossa karkaisulämpö
johtuu kappaleen sisälle. Laserkarkaisulle on ominaista pieni lämmöntuonti, jolloin
syntyvät muodonmuutokset ovat pieniä. Tärkeimmät prosessiparametrit ovat laserteho,
karkaisunopeus ja polttopisteen koko. Karkaisuun hyvin soveltuvia lasereita ovat diodilaser ja Nd:YAG-laser. Laserkarkaisun teollisuussovelluksia on jo runsaasti.
Laseravusteisella lastuamisella tarkoitetaan työkappaleen paikallista lämmittämistä
lasersäteellä juuri ennen lastunmuodostusta. Säteen lämpövaikutus pienentää työkappaleen lujuutta helpottaen näin lastuamista. Menetelmän tunnettuja hyötyjä ovat pienemmät lastuamisvoimat, pidentyneet työkalun kestoajat ja paremmat pinnanlaatuominaisuudet. Laseravusteisen lastuamisen tärkeimmät prosessiparametrit ovat laserteho, säteen kohdistus sekä käytettävät lastuamisparametrit. Menetelmä on tiettävästi
vielä laboratoriokoevaiheessa.
Tutkimuksen kokeellisessa osassa tehtiin sekä karkaisukokeita että laseravusteisen lastuamisen kokeita. Karkaisukokeet tehtiin diodilaserilla ja laseravusteisessa lastuamisessa käytettiin pääsääntöisesti kuitulaseria. Laserkarkaisun syvyyttä voidaan säädellä
karkaisunopeuden ja laserin tehotiheyden avulla. Karkaisusyvyys suurenee tehotiheyttä suurennettaessa tai karkaisunopeutta pienennettäessä. Kokeissa saavutettiin maksimissaan 2 mm karkaisusyvyys pinnan sulamatta. Tyypillisesti syvyys oli kuitenkin noin
1 mm tai pienempi. Karkaisuprosessin nopeus 1,6 kW laserilla oli 0,8 cm2/s, kun karkaisusyvyytenä oli noin 0,8 mm. Laajojen pintojen karkaisussa ongelmaksi muodostui materiaalin pehmeneminen rinnakkaisten karkaisuvyöhykkeiden raja-alueella. Tämä johtui materiaalin pääsemisestä aikaisemmin karkaistussa vyöhykkeessä. Laseravusteisen
lastuamisen hyödyt olivat odotettua vähäisemmät. Vain sorvattaessa karkaistua terästä
kovametalliterällä terän kestoaika piteni merkittävästi, yli kolminkertaiseksi. Kaikissa
muissa tehdyissä kokeissa hyöty oli olematon.
Laserkarkaisun avulla on mahdollista yksinkertaistaa työkappaleiden työvaiheketjua ja
nopeuttaa läpimenoaikoja. Asentamalla laserpää esimerkiksi sorviin voidaan karkaisu
tehdä samalla kiinnityksellä rouhintasorvauksen ja viimeistelyn kanssa. Tällöin laseria
on mahdollista käyttää myös tehostamaan koneistusta tekemällä se laseravusteisesti.
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