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Diplomityö tehtiin Kauhavalla sijaitsevalle Finn-Powerille, joka kuuluu Prima Industrie 

Groupin työstökonedivisioonaan, jota kutsutaan Prima Poweriksi. Työn tavoitteena oli 

suunnitella luotettava, kompakti, käyttäjäystävällinen ja edullinen suoja kuitulaserin 

ympärille takaamaan koneen turvallisen ja keskeytyksetön käytön. 

Kuitulaserjärjestelmän suojaus toteutetaan nykyratkaisussa suojaseinäelementeillä, jotka 

vievät tilaa, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja estävät käyttäjän pääsyn 

harjaspöydän luo kesken ajon. 

Aluksi perehdyttiin säteilyn ominaisuuksiin ja vaaroihin. Laserien toimintaan ja 

komponentteihin paneuduttiin myös huolellisesti, jotta jokainen näkökulma otettaisiin 

suunnittelussa huomioon. Työssä pyrittiin selvittämään vaaditut turvaetäisyydet ja 

sallittavat tehotiheydet laskennan avulla sekä pohtimaan erilaisia suojausvaihtoehtoja 

kuitulaserin säteilylle. Laserin erilaiset vaaratilanteet lajiteltiin, jonka lisäksi otettiin 

huomioon laserstandardien vaatimukset suojaukselle. Tietokoneavusteista Solid Edge 

ST6 –suunnitteluohjelmaa käytettiin suunnittelun apuna. Eri vaihtoehtojen 

käyttökelpoisuutta tarkasteltiin turvallisuuden, toiminnan ja kustannusten näkökulmasta. 

Kaiken kaikkiaan kompakti suojaustapa oli paras ratkaisumalli. Tämän perusteella 

lähdettiin rajaamaan toimivia vaihtoehtoja. Suojaus jaettiin passiiviseen ja aktiiviseen 

suojaan, joista molemmille löydettiin optimaalinen ratkaisu. Passiivinen suojaus 

toteutettiin aramidiharjaksilla, joita sijoitellaan laserin suuttimen ympärille laserpään 

tilavuudesta riippuen strategisesti. Nämä harjakset suojaavat säteilyltä tarjoamalla 

joustavan, kestävän ja tiiviin suojan. Aramidiharjasten valvontaan eli aktiiviseen 



 

suojaukseen käytettiin pietsoresistiivista pinnoitetta, joka reagoi ilman lämpötilan 

muutokseen erittäin herkästi. Pinnoite sijoitetaan aramidiharjasten ja laserin suuttimen 

välille, jolloin voidaan havaita mahdollisimman nopeasti vikatilanne. 

Suojakomponenttien on täytettävä testeissä vaadittavat kriteerit, jotta suojaa voidaan 

käyttää laserjärjestelmissä. Testattaviin osa-alueisiin kuuluvat monipuoliset harjasten 

testaukset, lämpötila-anturin testaukset sekä koko laserin testaus kokoonpanona. Näistä 

testeistä vastaavat yhdessä Finn-Powerin kanssa komponenttien toimittajat 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Työn tuloksena saatiin kuitulaserille suojajärjestelmä, jonka lopullinen mitoitus 

määräytyy eri testitulosten perusteella. Aramidi on erinomainen materiaali säteilysuojana 

mekaanisten ja lämpöä kestävien ominaisuuksiensa vuoksi. Harjas on kuitenkin 

kriittisessä asemassa suojauksessa, joten sille on suoritettava monipuolisia testejä, jotta 

mitoitus olisi optimaalinen. 
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ABSTRACT 
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This thesis was completed in Kauhava, Finn-Power Oy, which is a part of the Prima 

Industrie Group’s machinery division called Prima Power. The aim of this thesis was to 

design compact, user-friendly and economical protection around a fiber laser to guarantee 

the machine’s safety and nonstop use. The protection of the fiber laser system is 

implemented in the current solution with protective wall elements, which takes up space, 

causes extra costs and prevents the user from getting to the brush table during machining. 

At the beginning of the process the features and risks of the laser beam were studied; the 

function and components of the lasers were also examined carefully so that every aspect 

would be considered in the design. In this thesis the aim was to calculate the necessary 

safety distances and permitted power densities and to consider different sorts of protection 

options to the fiber laser radiation. The various kinds of dangers were sorted, also taking 

into consideration the demands of the laser protection standards. Computer-aided design 

software Solid Edge ST6 was used as a design aid. The usefulness of the different 

implementation alternatives were estimated from the perspectives of safety, functionality 

and costs. 

All in all, the compact protection method was the best solution. Based on this were all of 

the other possible options delimited. The protection was divided into passive and active 

protection, and an optimal solution was found for both. Passive protection was 

implemented with aramid brushes, which will be strategically set around the laser nozzle 

depending on the capacity of laser head. These brushes protect against beam radiation by 

providing flexible, sustainable and intensive protection. The control of the aramid 



 

brushes, also called active protection, was implemented with piezoresistive coating, 

which reacts very sensitively to air temperature changes. The coating is positioned 

between the aramid brushes and the nozzle of the laser, so that a fault condition can be 

detected as soon as possible. 

Protective components must meet the required criteria for the tests, so that protection can 

be used in the laser system. The tested sections include a wide range of brush tests, 

temperature sensor tests and whole laser system assembly tests. Finn-Power, its 

component suppliers and partners are together responsible for these tests. 

As a result of the thesis a protection system for the fiber laser was produced. The final 

design is determined by different test results. Aramid is an excellent material as a 

radiation protector due to its mechanical and thermal properties. Because brushes are a 

critical part of protection, there must be wide range of tests so that the design would be 

optimal. 

Keywords: fiber laser, protection, beam, brushes 

 



 

ALKUSANAT 

Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää kuitulaserille suojain, joka takaa 

käyttäjäystävällisen ja turvallisen työskentelyn laserjärjestelmän parissa. Työssä pyritään 

löytämään kompakti ratkaisu suurien suojaelementtien korvaamiseksi. Kuitulaserin 

tehokas säde aiheuttaa pahimmassa tapauksessa pysyviä vammoja, joten työn 

suunnittelun perustana käytetään laserstandardeja ja muita turvallisuusmääräyksiä. 

Haluan kiittää työni ohjaajana toiminutta Juhani Niskasta Oulun yliopistolta sekä työn 

valvojana toiminutta Marko Piirtoa Finn-Powerilta. Kiitokset ansaitsevat myös muut 

Finn-Powerin työntekijät, jotka ovat omalta osaltaan auttaneet työni edistymisessä. 

Suurkiitokset vanhemmilleni, sisaruksilleni ja erityisesti avopuolisolleni, jotka ovat 

tukeneet ja kannustaneet minua opintojeni aikana. 

Kauhavalla, 26.5.2016 

Janne Aro 
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön aiheena on kuitulaserin suojauksen kehittäminen. Nykyratkaisussa 

työstökonetta ympäröi korkeat suojaseinät, jotka halutaan poistaa koneen 

käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Suojaseinien asennus vaatii paljon aikaa, 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia sekä vie tilaa. 

Työn tavoitteena on löytää jokin laserstandardit täyttävä kompakti ratkaisu kuitulaserin 

suojaksi, jonka avulla voidaan suojaseinistä luopua kokonaan. Ratkaisua pyritään 

tutkimaan pääasiassa turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta, mutta myös 

kustannuksia kartoitetaan komponenttitoimittajien avulla. Tutustutaan Prima Powerilla 

valmistettavaan kuitulaserin toimintaan sekä rakenteeseen. Työssä lasketaan myös 

tehotiheyksiä eri tehoisille lasereille ja etäisyyksille, jotta saataisiin kattava käsitys 

laserien tehotiheyksistä. 

Työssä perehdytään ensin kuitulaserleikkurin rakenteeseen ja käyttöön Prima Powerilla. 

Turvallisuusnäkökulmaan paneudutaan standardien avulla, joiden pohjalta rajataan 

mahdolliset vaihtoehdot laserin suojaksi. Eri menetelmiä vertailemalla saadaan 

optimaalinen ratkaisu turvallisuuden, käytön ja kustannusten kannalta. Yhteistyössä 

komponenttitoimittajien kanssa toteutetaan kattavat testaukset turvallisuuden kannalta 

kriittisille komponenteille. Testitulosten perusteella suoritetaan lopullinen mitoitus 

suojauskomponenteille. 
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2 PRIMA POWERIN KUITULASERJÄRJESTELMÄT 

Milanon pörssissä vaikuttavaa Prima Industrie Group jaetaan Prima Poweriin ja Prima 

Electroon. Prima Power on työstökonedivisioona, kun taas Prima Electro valmistaa 

teollisuuselektroniikkaa ja laserlähteitä. Finn-Power on osa Prima Poweria ja sijaitsee 

Kauhavalla. 

Prima Power valmistaa useita erilaisia levytyökoneita ja –järjestelmiä, joita myydään 

ympäri maailman laajasti yli 70 maassa. Prima Power on vuosien saatossa tuottanut 

maailmalle yli 10000 levytyökonetta ja –järjestelmää. Kauhavalla levytyökeskusten 

valmistuksesta ja suunnittelusta toteutetaan lävistävä ja leikkaava työstö. Prima Powerin 

tuotannosta vastaavat yksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa, jossa 

sijaitsee myös yrityksen pääkonttori. (Prima Power yritys 2016, Laser- ja 

levyntyöstöteknologian johtava yritys) 

Prima Powerin työstökeskuksilla on mahdollista eri sovelluksia käyttäen työstää 

ohutlevyä leikkaamalla, muovaamalla, lävistämällä ja merkkaamalla. Kuvassa 1 on 

esimerkkikappale, jonka valmistuksessa on käytetty kaikkia edellä mainittuja 

työstötapoja. 

 

Kuva 1. Prima Powerin levytyökeskuksella valmistettu kappale (Prima Power tuotteet 

2016, Ex-sarja) 
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2.1 Combi Genius ja sen toiminta 

Prima Powerilla tuotetaan erilaisia kuitulaserin sisältäviä järjestelmiä, joista Combi 

Genius on uusin. Tämä kompakti järjestelmä sisältää laserleikkauksen lisäksi 

mahdollisuuden lävistykseen, muovaukseen, merkkaukseen ja taivutukseen. Järjestelmän 

etuna on pieni energiankulutus, automaattisuus sekä työkalujen suuri määrä ja niiden 

nopea vaihto. Kaikki Kauhavalla valmistettavat kuitulaserjärjestelmät toteutetaan 

liikkuvan työkappaleen työasemina, jolloin työstettävää materiaalia liikutellaan ja 

laseroptiikka on kiinteästi paikallaan. (Prima Power 2015, Combi Genius) 

Combi Genius (kuva 2) on lävistävän- ja leikkaavan työstön järjestelmä. Combi Genius 

mahdollistaa lastauksen ja rankojen purun  lyhyillä ja nopeilla sykleillä pienessä tilassa 

Compact Expressin avulla. Tarkkuudet ovat paremmat kuin ennen, koska yhdellä 

koneella työskentely tapahtuu saumattomasti verrattuna erilaisiin koneiden yhdistelmiin. 

Lisäksi suojaelementtien määrä on minimoitu kuitulaserin säteilyn suojana. 

 

Kuva 2. Combi Genius ilman suojaseiniä 

Combi Geniuksen toiminta vaihe vaiheelta on looginen ja yksinkertainen. Aluksi 

asetellaan työstettävät levyt Compact Expressiin, joka kuljettaa ne suojaseinien 
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sisäpuolelle. Tämän jälkeen robotti hakee työstettävän levyn ja vie sen harjaspöydälle, 

jossa koordinaattipöytä ottaa levystä kiinni kynsillään. Koordinaattipöytä liikuttelee 

työstettävää kappaletta X- ja Y-suunnassa harjaspöydän päällä, joka tukee levyä. 

Seuraavaksi alkaa levyn työstö, jossa ensin tehdään tarvittavat muodot ja muut työstöt 

numeerisen ohjauksen avulla. Lävistävän työstön jälkeen levy kuljetetaan kuitulaserille 

joka leikkaa tarvittavat kappaleet. Tämän jälkeen levyltä leikattavat osat pudotetaan 

laserin alla olevasta luukusta kuljettimelle, jonka avulla kappaleet kuljetetaan ulos 

järjestelmästä. Kun tarvittavat kappaleet on leikattu, kuljettaa robotti levyn rangan 

takaisin Compact Expressiin, jonka kautta jäterangat päätyvät ulos järjestelmästä. 

2.2 Kuitulaserjärjestelmä lukuina 

Laserilla voidaan leikata mm. terästä, ruostumatonta terästä, alumiinia, kuparia ja 

messinkiä. Combi Geniuksella voidaan työstää useita levykokoja, joista suurin on 4000 

mm x 1500 mm levy, joka voi paksuimmillaan olla 8 mm. Leikattavaan materiaaliin 

tehdään ennen lasertyöstöä muodot, joiden korkeus levyn pinnasta on suurimmillaan 16 

mm. Kuitulaserin tehovaihtoehdot ovat 3 kW sekä 4 kW. Liikenopeudet näissä 

kuitulaserjärjestelmissä ovat suurimmillaan yli 120 m/min. (Prima Power 2015, Combi 

Genius) 

Prima Power tarjoaa monia automaatiota lisääviä toimintoja järjestelmiin. Tarjolla on 

mm. useita lastaus- ja pinontarobotteja, varastoja sekä monia muita työstökoneeseen 

liitettäviä lisäratkaisuja. Näiden järjestelmien yhdistelmät (kuva 3) aiheuttavat sen, että 

suojaseinien tarve voi olla yhteensä jopa 55 m. Kuitulaserina Prima Power käyttää   Prima 

Electroon kuuluvan Convergent Photonicsin CF3000- ja CF4000 –sarjan teollisia 

lasereita. Näiden kuitulaserien aallonpituus  λ on 1070 nm. Prima Powerin kuitulasereita 

voidaan moduloimalla käyttää pulssittaisena, vaikka laser ei sisälläkään varsinaista 

pulssituksen mahdollistavaa Q-kytkintä. Kuitulaserien kuidun ytimen halkaisija on 100 

µm. Jotta kuitulaserin säteen ominaisuuksia olisi helpompaa määritellä, approksimoidaan 

säde gaussiseksi.  
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Kuva 3. LPe6f-, LSR- ja Combo –järjestelmä ympäröitynä suojaseinillä 

2.3 Laserpään toiminta 

Laserpää laskeutuu työstöetäisyydelle kapasitiivisen anturin avulla. Laserpäätä 

ympäröivät messinkiharjakset ovat kosketuksessa työstettävään levyyn, joka aiheuttaa 

herkissä materiaaleissa naarmuuntumista. Harjakset painavat leikattavaa levyä 

harjaspöytää vasten, jotta levy ei pääse liikkumaan pystysuunnassa kovillakaan 

nopeuksilla. Kuitulaserin aallonpituutta absorboiva kumikerros ympäröi 

messinkiharjaksia. Messinkiharjasten ensisijainen tehtävä on pitää työstöstä aiheutuvat 

roiskeet ja lämpö sisällään sekä painaa ja tukea levyä, jotta leikkaus onnistuu. 

Messinkiharjaksen pitävät myös osittain säteilyn sisällään, mutta tämä ei ole 

välttämätöntä. Koska työstettävän levyn paksuus vaihtelee, leikkauspöydässä olevat 

harjakset ovat jousikuormitettuja. 

Laserpään ja sen ympäristön toiminta on optimoitu nykymenetelmälle soveltuvaksi. 

Ylimääräistä tilaa ja aikaa ei juurikaan järjestelmästä löydy. Kun laser on työstänyt 

kappaleen lähes kokonaan irti aihiostaan, siirtyy robotti laserin juurelle ja tarttuu 

alipaineen avulla kappaleeseen. Tämä jälkeen toteutetaan RALC (robot assisted last cut), 

jossa kappale leikataan lopullisesti irti aihiosta. Tämän avulla varmistetaan, että kappale 
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on juuri halutussa asennossa robotin hallussa ja että leikkausjälki pysyy hyvänä myös 

kappaleen irtoamisen yhteydessä. Jotta kappalekoko pysyy minimissään, robotin on 

päästävä laserin juureen jatkossakin. 
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3 LASER 

Laser on valoa, joka vahvistetaan stimuloidun emission avulla. Laserin 

muodostumistapahtuma sisältää aina väliaineen, kaksi peiliä sekä energianlähteen. 

Lasersäde syntyy väliaineessa, joka voi olla kiinteä, neste tai kaasu. Laser muodostuu 

peilien välillä, jonka jälkeen vähintään toisen osittain läpäisevän peilin läpi valo 

kulkeutuu. Energiamuotona voidaan käyttää esimerkiksi valoenergiaa tai sähköenergiaa. 

(Kujanpää et al. 2005, 33) 

Laserin käyttöä voidaan soveltaa useissa eri työstöprosesseissa. Näistä yleisimpiä ovat 

leikkaus, hitsaus, pintakäsittelyt, poraus, merkkaus ja juottaminen. Laserleikkauksessa 

työstettävä materiaali hyörystyy ja sulaa. Laserin periaatteena on fokusoida linssin läpi 

kulkeva säde pieneksi (0,1 - 0,6 mm), jolloin säteen tehotiheys on tarpeeksi suuri 

sulattamaan materiaalia. Leikkauksessa sulava materiaali puhalletaan prosessikaasujen 

avulla pois kiinteän materiaalin pinnalta. Jotta leikkausjälki saataisiin optimaaliseksi, 

voidaan mm. tehoa, suutinta, leikkausnopeutta, polttopisteen asemaa, etäisyyksiä tai 

kaasujen parametrejä muuttaa. (Kujanpää et al. 2005, 21-29) 

Lasersäteet voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden toiminnan perusteella. 

Jatkuvatehoinen laser on tasainen ilman toimintakatkoja, kun taas pulssitetussa laserissa 

säde katkaistaan lyhyiksi ja voimakkaiksi pulssisarjoiksi. Pulssilaseria ei voida käyttää 

jatkuvatoimisena, kun taas jatkuvatoimista laseria voidaan soveltaa pulssilaserina. Näin 

laserista saadaan hetkellisesti suurempi teho kuin suurin jatkuvan tehon arvo perustuen 

saman energiamäärän emittoitumiseen lyhyemmässä ajassa. (Kujanpää et al. 2005, 39) 

3.1 Säteen ominaisuudet 

Laserin valo on aina yhdensuuntaista ja sillä on vain yksi aallonpituus. Valon yksittäiset 

säteet ovat myös samassa vaiheessa. Laserissa käytettäviä väliaineita (kuva 4) on useita, 

joista Nd: YAG on yleisimpiä. (Kujanpää et al. 2005, 33) 
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Kuva 4. Laseroivia väliaineita (Kujanpää et al. 2005, 33) 

Laser tuottaa keskittynyttä, kirkasta ja kapeaa valoa. Lasersäteen monipuolinen 

käyttökelpoisuus perustuu intensiteettiin sekä kykyyn kuljettaa energiaa. Suuri teho 

mahdollistaa materiaalin työstön, kun taas säteen koherenttisuutta hyödynnetään 

telekommunikaatiossa. Työstölaserit ovat muuten samankaltaisia tavallisten laserien 

kanssa, mutta niiden tehomäärä on huomattavasti suurempi. Koska laserin peilit ovat 

yhdensuuntaisia ja suorassa, säde on lähes kollimoitua eli yhdensuuntaista. Siksi säde ei 

hajoa pitkälläkään matkalla juurikaan. (Kujanpää et al. 2005, 34-35) 

Työstölaserien aallonpituudet on välillä 0,1-10,6 µm. Näkyvä valo sisältää useita 

aallonpituuksia. Näillä aallonpituuksilla on omat värinsä, joita yhdessä sanotaan 

spektriksi (kuva 5). Näkyvän valon alueen ulkopuolisia aallonpituuksia ovat mm. 

mikroaallot, infrapuna, röntgen, ultravioletti jne. Näitä aallonpituuksia ei silmällä voi 

havaita, joten näitä mitataan erilaisilla laitteilla. (Kujanpää et al. 2005, 41) 
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Kuva 5.  Elektromagneettinen spektri (Kujanpää et al. 2005, 41) 

Optisen säteilyn alueelle kuuluvat ultravioletti-, infrapuna- ja näkyvä valo (kuva 6). 

Optinen säteily lukeutuu aaltomaiseksi ja sen etuna on sen aallonpituus. Aalto koostuu 

sähkökenttä- ja magneettikenttäkomponentista, joiden yhteisvaikutuksen johdosta syntyy 

elektromagneettinen aalto. Nämä komponentit värähtelevät kohtisuorassa toisiaan 

vastaan, mutta samassa tahdissa, jota hyödynnetään polarisaatiossa. Sähkömagneettinen 

säteily voidaan tulkita myös partikkelina, jota kutsutaan fotoniksi. Sillä on kyky kuljettaa 

energiaa, joka määräytyy aallonpituuden mukaan. (Kujanpää et al. 2005, 41-42) 

 

Kuva 6. Optisen säteilyn aallonpituusalueita (Kujanpää et al. 2005, 41) 

Laserin säteen poikittaiset sähkökentät ja tehotiheyden ominaisuudet kuvataan Gaussin 

yhtälöiden avulla. Gaussisen säteen poikkileikkaus optisessa järjestelmässä pysyy 

Gaussisena, vaikka säde kulkee linssien läpi. Gaussinen säde kapenee tiettyyn pisteeseen 
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asti, jonka jälkeen säde alkaa kasvamaan. Säteen halkaisija on kapeimmillaan 

resonaattorissa, säteen lähtöaukossa sekä säteen fokusointipisteessä. Gaussisen säteen 

vyötäröksi (kuva 7) sanotaan kohtaa, jossa säde on kapeimmillaan eli sen halkaisija on 

pienimmillään. Tämä kohta sijaitsee resonaattorissa tai säteen lähtöaukossa. Säteen 

fokusointipiste muodostaa myös vyötärön. Säteen hajoamiskulma φ eli divergenssi on 

iso, jos säteen minimihalkaisija halutaan pieneksi. Vastaavasti säteen ollessa leveämpi 

hajoamiskulma pysyy pienenä. (Pastila 2009, 45-46) 

 

Kuva 7. Gaussisen säteen vyötärö kapeimmillaan (Pastila 2009, 46) 

3.2 Säteen laatu ja fokusointi 

Lasersädettä täytyy fokusoida pienemmäksi, koska resonaattorilta tuleva raakasäde on 

yleensä liian suuri. Sädettä pienennetään niin paljon, että säteen intensiteetti kasvaa 

työstön vaatimaan arvoon. Säteen laatu otetaan huomioon polttopisteen laskennassa K-

luvun avulla. Ideaaliselle säteelle K-lukua ei huomioida. Polttopisteen kokoa laskettaessa 

on huomioitava, että aallonpituus vaikuttaa erittäin paljon. Esimerkiksi CO2 –laserilla 

polttopisteen halkaisija on jopa kymmenen kertaa suurempi kuin Nd:YAG –laserilla. 

Muita polttopisteeseen vaikuttavia parametrejä ovat polttoväli ja raakasäteen halkaisija 

(kuva 8). (Kujanpää et al. 2005, 80-81) 
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Kuva 8. Säteen fokusoinnin termistö (Kujanpää et al. 2005, 81) 

Keskeinen asia lasertyöstössä on polttopisteen optimointi. Kun polttopiste saadaan 

mahdollisimman pieneksi, lasertyöstö onnistuu sujuvammin. Polttopisteen minimointia 

vaikeuttavat säteen laatu, aallonpituus sekä optiikan virheettömyyden taso. 

Nykyoptiikalla on mahdollista saada polttopisteen halkaisijaksi noin 0,1 – 1,0 mm CO2 –

lasereille. (Kujanpää et al. 2005, 81) 

Lasersäteen laatu on tärkeimpiä työstöön vaikuttavia osa-alueita. Säteen laatu riippuu 

sovelluksesta, prosessista sekä useista parametreistä. Säteen laatua määritellään erilaisilla 

luvuilla, joista yleisimmät ovat K-luku, M2-luku sekä sädeparametritulo eli BPP. 

(Kujanpää et al. 2005, 72) 

Hiilidioksidilasereilla käytetään pääasiassa K-lukua, jonka laskukaava (1) on 

𝐾 =
4𝜆

𝜋𝜃𝐷
,      (1) 

missä K on K-luku [1/ mm*mrad], 
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 λ on säteen aallonpituus [nm], 

 θ on säteen avautumiskulma [mm*mrad], 

 D on raakasäteen halkaisija [mm]. 

K-luvun avulla saadaan laskettua myös M2-luku, jonka kaava (2) on 

𝐾 =
1

𝑀2.      (2) 

Säteen ideaalisuus on parhaimmillaan, kun jompikumpi edellä mainituista luvuista on 

mahdollisimman lähellä arvoa 1. Tällöin säteellä on hyvä fokusoitavuus ja näin sille on 

mahdollista saada pieni polttopiste. (Kujanpää et al. 2005, 72) 

Mikäli säde kulkee optisen kuidun sisällä, on kyseessä tällöin sädeparametritulo, joka 

lasketaan kaavalla (3). Mitä pienempi sädeparametritulo on, sitä pienimpi säteen 

polttopiste on ja tätä kautta myös työstönopeus ja tunkeuma kasvavat.  Myös suuren 

polttovälin käyttäminen mahdollistuu hyvän säteen laadun ansiosta. Polttovälistä johtuen 

roiskeettomuus tarjoaa pitkän kestoiän linssin suojalasille, jonka ansiosta suuri 

syväterävyys mahdollistaa paksujen materiaalien työstön. (Kujanpää et al. 2005, 73) 

𝐵𝑃𝑃 =
𝐷θ

4
,      (3) 

missä BPP on sädeparametritulo[mm*mrad], 

 D on raakasäteen halkaisija [mm], 

 θ on säteen divergenssi [mrad]. 

Kuitusäteelle K-luku lasketaan samaan tapaan kaavalla (4) 

𝐾 =
𝜆

𝜋 𝐵𝑃𝑃
.      (4) 
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Sädeparametritulon avulla saadaan laskettua tarvittavan kuidun paksuus kyseiselle 

säteelle. Säteen parametritulo on ulos tulevalla säteellä huonompi kuin sisään menevällä 

säteellä, koska kuidun optiset virheet ja kaarevuus heikentävät säteen laatua. (Kujanpää 

et al. 2005, 73) 

3.3 Säteen ja materiaalin vuorovaikutus 

Absorptiolla tarkoitetaan materiaalin kykyä imeä valoa itseensä samalla vastaanottaen 

valon tuoman energian. Absorptioon vaikuttaa lämpötila, materiaali, valon aallonpituus 

sekä absorboivan pinnan laatu. Absorptio voi vaihdella paljonkin eri materiaalien (kuva 

9) välillä. Esimerkiksi teräksen absorptio on paljon suurempi kuin alumiinin tai kuparin 

Nd: YAG –laserin aallonpituudella. Kun laser on absorboitunut materiaaliin, alkaa lämpö 

johtua kiinteään materiaaliin. Näin alkaa materiaalin sulaminen tai höyrystyminen. 

(Kujanpää et al. 2005, 44, 52) 

 

Kuva 9. Lasersäteen absorboituminen eri aallonpituuksilla eri metalleihin (Kujanpää 

et al. 2005, 15) 

Valon säde joko heijastuu, läpäisee materiaalin tai absorboituu materiaaliin, kun se 

saavuttaa materiaalin rajapinnan. Kokonaisheijastuksessa kaikki valo heijastuu samassa 

kulmassa pois materiaalista kuin millä se saapuukin materiaaliin. Eri materiaalien 

rajapinnassa säteen kulkusuunta muuttuu eli säde taittuu (kuva 10). Taittumiseen 
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vaikuttaa säteen tulokulma materiaalin rajapintaan, taitekerroin ja optinen tiheys. 

(Kujanpää et al. 2005, 38) 

  

Kuva 10. Valon taittuminen ja heijastuminen (Kujanpää et al. 2005, 39) 

Valo voi läpäistä materiaalin kokonaan. Toisaalta aallonpituudesta riippuen joissakin 

tapauksissa materiaali on läpinäkymätöntä, jolloin valoa ei mene ollenkaan läpi. 

Esimerkiksi laservalon aallonpituuksille kaikki metallit ovat läpinäkymättömiä. Valon 

läpäisykykyä ei voida arvioida silmämääräisesti, sillä läpäisykyky on aallonpituudesta 

riippuva ja materiaalikohtainen ominaisuus. Esimerkiksi CO2-laserin säde absorboituu 

moniin materiaaleihin, joten sen säteeltä suojaaminen on huomattavasti helpompaa kuin 

kuitulaserin. (Kujanpää et al. 2005, 44) 

Eri materiaalien leikkaaminen lasereilla riippuu useista eri parametreistä, joista tärkein 

on säteen absorboituminen materiaaliin. Absorptiota mitataan usein säteen materiaalista 

heijastuneen osan määrästä, jolloin saadaan absorboitumaton säteen osa selville. Mikäli 

materiaalin heijastavuus on suuri, tarvitaan sen laserleikkaamiseen suuri tehotiheyksinen 

laser. Tehotiheyteen vaikuttaa laserin tehon lisäksi säteen laatu. Materiaalien 

leikkaamiseen vaikuttavat heijastumisen lisäksi pinnanlaatu ja materiaalin ominaisuudet, 

kuten sulamis- ja höyrystymispisteet, lämpölaajenemiskerroin ja lämmönjohtokyky. 

(Kujanpää et al. 2005, 261) 

Hyvin heijastavat materiaalit, kuten alumiini, hopea, kulta ja kupari, aiheuttavat 

häiriötilanteissa riskin, jossa jopa 90% säteestä heijastuu pois materiaalista. Materiaalista 
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heijastunut säde voi vahingoittaa myös laserlaitteistoa, mikäli säde pääsee heijastumaan 

takaisin resonaattoriin vahvistaen sädettä liian tehokkaaksi laitteistolle. (Kujanpää et al. 

2005, 261) 

Laserilla pystytään leikkaamaan useita materiaaleja, joista yleisimpiä ovat erilaiset 

hiiliteräkset ja ruostumattomat teräkset. Hiiliteräksiä leikataan yleensä 

typpileikkauksena, jolloin leikkausnopeudet ovat normaalia sulattavaa laserleikkausta 

paremmat. Hiiliterästen leikkauksessa on energiantuonnin vuoksi optimoitava laserteho, 

tehotiheys, leikkausnopeus sekä hapen paine ja tilavuusvirtaus. Ruostumattomissa 

teräksissä käytetään sulattavaa leikkausta, koska materiaalissa olevat seosaineet 

haittaavat happileikkauksessa tapahtuvaa hapettumista. Sulan materiaalin poistossa 

käytetään yleensä typpeä. Alumiini vaatii suuren heijastuvuutensa ja 

lämmönjohtavuutensa vuoksi suurta tehoa. Puhdasta alumiinia leikattaessa 

prosessikaasuna käytetään happea, kun taas seostettua alumiinia leikattaessa kaasuna 

käytetään typpeä. Muita leikattavia materiaaleja ovat mm. titaaniseokset, nikkeliseokset, 

kupariseokset, polymeerit, keraamit, lasit ja komposiitit. (Kujanpää et al. 2005, 261-274) 

3.4 Työstölaserit 

Suuritehoisimmat ja yleisimmät työstölaserit ovat CO2 –laser, Nd: YAG, diodipumpatut 

laserit sekä uusimpana kuitulaserit. Nämä laserit kuuluvat infrapuna-alueelle, eli laserin 

aallonpituus on näkyvää valoa suurempi. Hiilidioksidilaserin valo synnytetään 

kaasuseoksessa, joka koostuu heliumista, typestä ja hiilidioksidista. Hiilidioksidilaserin 

aallonpituus on 10600 nm. Neodyymiä käytetään laseroivana väliaineena seosteessa 

YAG-kiteen kanssa. Seoksen neodyymipitoisuus on vain 1%. Säteen aallonpituus on 

1064 nm. Diodi-lasereissa väliaineet ovat yleensä GaAlAs- ja GaAs –diodeja. Näiden 

aallonpituus on 808 nm, 940 nm ja 980 nm. (Kujanpää et al. 2005, 54) 

Kuitulaser on noussut 2000-luvulla työstölasereista kokonaisvaltaisesti parhaaksi 

vaihtoehdoksi, sillä se ei tarvitse resonaattorikaasuja ja saa aikaan muita lasereita 

suuremman tehon. Kuitulaserin toiminta perustuu säteen synnyttämiseen optisen kuidun 

sisään. Kuidun ydin on laseroiva väliaine, johon pumpataan diodilaserin valoa. Kun valo 

tuodaan kuidun päästä, pääsee valo läpäisemään laseroivan kerroksen useasti vahvistaen 

jatkuvasti sädettä. Kuidussa ei tapahdu myöskään häviöitä, koska sen toiminta perustuu 
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kokonaisheijastukseen, jossa valoa ei häviä yhtään. Kuitulaserin säteen halkaisija saadaan 

erittäin pieneksi kuidun avulla, jolloin myös säteen laatu on hyvä. Yleensä kuitulaser 

sisältää useita kuitumoduuleja, joiden säteet yhdistämällä saadaan erittäin tehokas laser. 

(Kujanpää et al. 2005, 68) 

3.5 Kuitulaserin rakenne 

Kuitulaser on pääosin rakenteeltaan samanlainen kuin muutkin laserit. Järjestelmään 

kuuluvat mm. valonlähteet, resonaattori, optinen kuitu, peilejä, fokusoiva linssi, suutin ja 

prosessikaasujärjestelmä. 

3.5.1 Resonaattori 

Resonaattori tarkoittaa peilien ja väliaineen muodostamaa rakennetta, jossa valo tuodaan 

järjestelmään. Resonaattori on putkimainen rakenne (kuva 11), jonka päissä on peilit, 

joista toinen läpäisee valoa osittain. Putki sisältää laseroivan väliaineen. (Kujanpää et al. 

2005, 53) 

 

Kuva 11. Resonaattorin toimintaperiaate (Kujanpää et al. 2005, 35) 

Resonaattorit jaetaan stabiileihin ja epästabiileihin tyyppeihin (kuva 12) riippuen 

resonaattorin ulostulopuolen rakenteesta. Pääasiassa stabiileja resonaattoreita käytetään 

kaikissa muissa lasereissa paitsi hiilidioksidilaserissa, joissa käytetään epästabiilia 

resonaattoria. Epästabiilissa resonaattorissa ulostulossa on pienempi peili keskellä, joka 

heijastaa valon takaisin resonaattorin alkupäähän. Peilin ohi menevä valo jatkaa 

matkaansa kohti laserin suutinta muodostaen rengasmaisen säteen poikkileikkauksen. 

Resonaattorin peilit suurentavat sädettä. (Kujanpää et al. 2005, 53) 
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Kuva 12. Ylemmässä kuvassa on stabiilin ja alemmassa epästabiilin resonaattorin 

toimintaperiaatteet (Kujanpää et al. 2005, 53) 

3.5.2 Optinen kuitu 

Optisen kuidun etuja verrattuna peilien käyttöön on monia. Robottiin integrointi on 

helppoa. Koska kuitu on joustavaa, antaa se kolmiulotteiselle työstölle paljon variaatioita. 

Laserlaitteisto voidaan sijoittaa työstöpisteestä etäälle, sillä kuidun avulla saadaan säde 

tuotua kätevästi kauempaakin. Kuidun avulla saadaan fokusoitua säde siten, että 

fokuspisteen koko ja energiajakauma eivät muutu työstökohdan etäisyydestä johtuen. 

(Kujanpää et al. 2005, 76-77) 

Vaikka kuitu onkin peilejä parempi ratkaisu, löytyy siitä myös huonoja puolia. Verrattuna 

peilioptiikkaan, säteen laatu heikkenee jonkin verran. Säteen johtaminen kuituun ja siitä 

pois pudottavat laserin tehoa linsseistä johtuen, kuitenkin suunnilleen saman verran kuin 

mitä peilioptiikassa. Kokonaishäviö kuitujärjestelmässä on yleensä noin 10-15 %. 

Optisen kuidun materiaali on kvartsilasia. Sen halkaisija on yleensä 100-1000 µm 

riippuen laserin tehosta. Mitä ohuempi kuitu on, sitä parempi on säteenlaatu. Kuidun 

ympärillä on pinnoitteita (kuva 13), joiden ympärillä on nailonsuoja. Tätä rakennetta 

suojaa teräksinen suoja, jonka ympärillä on vielä suojamuovi. (Kujanpää et al. 2005, 76-

77) 
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Kuva 13. Optisen kuidun rakenne (Kujanpää et al. 2005, 77) 

3.5.3 Linssit 

Optisen kuidun läpi kulkeva säde on liian suuri, joten se täytyy fokusoida ohuemmaksi. 

Fokusointi voidaan toteuttaa joko linssien tai peilien avulla. Fokusoiva linssi (kuva 14) 

on parempi vaihtoehto, sillä se on yksinkertaisempaa asentaa, vaihtaa ja puhdistaa. Kun 

säde on laadultaan hyvä, sen energiajakauma keskittyy säteen keskelle, jolloin linssi 

lämpenee keskeltä enemmän kuin reunoiltaan. Jotta linssi ei kuumene liikaa, jäähdytetään 

sitä veden avulla. (Kujanpää et al. 2005, 83) 

 

Kuva 14. Duralens –linssi CO2 –laserille (Ophir Optics 2016, Laser Optics Catalog) 
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Linssi on pidettävä puhtaana ja ehjänä, jotta säde on laadukas ja täten leikkaus onnistuu 

hyvin. Linssin materiaali on yleensä kvartsilasia, jonka räjähtäminen on vaarallista siitä 

aiheutuvan lasipölyn vuoksi. Tämän takia onkin seurattava linssin kuntoa aktiivisesti ja 

varauduttava linssin hajoamiseen. Nykyaikaiset linssit ovat kehittyneet paljon, joten 

linssien räjähdysmäisiä hajoamisia ei esiinny enää kovin paljoa. Kaksoissfokuslinssejä 

käytetään paksujen materiaalien työstössä. Tällä uudella menetelmällä saadaan aikaan 

kaksi polttopistettä eri korkeudelle, joiden avulla syvyysterävyydestä saadaan suurempi. 

(Kujanpää et al. 2005, 83-85) 

3.5.4 Peilit 

Laserjärjestelmässä sädettä ohjataan usein peilien avulla. Järjestelmä sisältää yleensä 1-6 

peiliä, joista jokainen kasvattaa järjestelmän tehohäviötä. Peilien avulla saadaan 

työasemalle luotua lisää vapausasteita. Säteen liikesuuntien muutokset toteutetaan 

tasopeilien (kuva 15) avulla. (Kujanpää et al. 2005, 75) 

 

Kuva 15. Haasin tasopeili vesijäähdytyksellä (Haas Laser Technologies 2016, 

Kinematic Beam Benders) 

Peilit kuumenevat säteen johdosta, joten niille on oltava oma jäähdytysjärjestelmä. 

Pääsääntöisesti jäähdytys toteutetaan vedellä, mutta myös paineilman käyttö on 

mahdollista erikoistapauksissa. Jäähdytys voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, joista 

yleisin on peilin asettaminen tiivistettynä erilliseen pitimeen, jonka pohjan ja peilin 
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välissä kiertää jäähdyttävä vesi. Muita jäähdytystapoja on peilin kiinnittäminen 

jäähdytettyyn pitimeen ja suorajäähdytyspeili, jonka takapuolella on kaiverrettuna 

jäähdytyskanavat. (Kujanpää et al. 2005, 75) 

Peilien materiaali on yleensä pinnoitettua kuparia tai piitä. Pinnoitteena kuparipeileille 

käytetään kultaa tai molybdeeniä. Kuparipinnan heikkoutena on sen 

naarmuuntumisherkkyys, hapettuminen ja pehmeys. Molybdeenipinnoitteen etuna on sen 

selvästi parempi pinnan kovuus, kun taas kultapinnoitteen heijastuvuus on molybdeeniä 

astetta parempi. (Kujanpää et al. 2005, 75)  

3.5.5 Muut komponentit 

Säde voi peilautua materiaalista takaisin linssien läpi kohti resonaattoria, jolloin 

muodostuu työstettävän materiaalin ja resonaattorin takapeilin välille resonaattori. Näin 

aiheutuu moninkertainen tehotiheys, joka rikkoo resonaattorin. Tämä ehkäistään yleensä 

optisella suodattimella, joka ei päästä optiseen kuituun säteen aallonpituutta takaisin. 

Myös peilejä käytettävässä järjestelmässä voidaan ehkäistä takaisinheijastuma kokonaan.  

(Kujanpää et al. 2005, 91) 

Väliaineeseen tuotavaa energiaa tarvitaan paljon. Tämä toteutetaan yleensä joko tuomalla 

suoraan sähkövirtaa väliaineeseen tai pumppaamalla energiaa kaari- ja salamalamppujen 

avulla. Mikäli väliaine on kaasumainen, käytetään energiana sähkövirtaa. Kidelasereissa 

valonlähteenä käytetään lamppuja tai diodilasereita. Monien laserien hyötysuhde on 

huono, jolloin resonaattori kuumenee herkästi hukkalämmön johdosta. Järjestelmässä on 

oltava jäähdytys, jotta resonaattori ei ylikuumene ja vaurioidu. (Kujanpää et al. 2005, 53-

54) 

Prosessikaasujen tehtävänä on avustaa leikkausta, suojata sulaa materiaalia hitsauksessa 

ja pinnoituksessa, kuljettaa jauhetta pinnoittamisessa sekä suojata metallia 

hapettumiselta. Laserleikkauksessa käytettäviä prosessikaasuja ovat happi, typpi, argon 

ja paineilma. Prosessikaasut kulku toteutetaan yleensä polyetyleeni- tai metalliputkien ja 

kaasusäätimien avulla. Suunnittelussa on huomioitava, ettei lasertyöstö voi vaurioittaa 

vikatilanteessakaan putkia. (Kujanpää et al. 2005, 112) 
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3.6 Tasoleikkausjärjestelmät 

Tasoleikkausjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Perinteisin ryhmä on 

liikkuvan työkappaleen asema. Muita ryhmiä ovat liikkuvan optiikan työasema ja kahden 

edellä mainitun ryhmän yhdistelmä. (Kujanpää et al. 2005, 95) 

Normaaleissa liikkuvan työkappaleen järjestelmissä lasersäde ohjataan yksinkertaisesti 

yhdellä peilillä fokusoituneena kiinteään pisteeseen. Polttopisteen ja suuttimen etäisyyttä 

työstettävästä materiaalista valvotaan sensorien avulla. Työstettävää materiaalia 

liikutellaan levyn yhdeltä sivulta kiinni ottavalla tarraimella. Levyä tuetaan alapinnastaan 

harjaksilla tai kuulilla. (Kujanpää et al. 2005, 95) 

Normaalisti liikkuvan työkappaleen työstö tapahtuu työstökeskuksen sisällä, jolloin 

erityistä suojausta ei tarvita. Liikkuvan työkappaleen asemia kutsutaan kombikoneiksi, 

koska ne sisältävät usein laserin lisäksi myös lävistävän työstön mahdollisuuden. 

(Kujanpää et al. 2005, 95) 

Liikkuvan optiikan järjestelmän ideana on työstää kappaleet mahdollisimman pienessä 

tilassa. Järjestelmä sisältää vähintään kaksi pöytätasoa, joiden avulla toisella pöydällä 

voidaan kerätä kappaleet ja rangat pois ilman purku- ja lastauskatkoja toiminnassa. Tätä 

järjestelmän toimintatapaa kutsutaan portaalirakenteeksi. (Kujanpää et al. 2005, 96) 

Yhdistetyt työasemat eli hybridiasemat koostuvat sekä liikkuvasta optiikasta että 

liikkuvista työstökappaleista. Hybridiasemaa kehittyi alun perin liikkuvan kappaleen 

asemasta, jonka leikkausnopeuksia tahdottiin parantaa. Työasema on portaalisesti 

rakennettu sisältäen vaihtopöydän, jolloin kappaleiden vaihto ja työstö tapahtuu 

joustavasti ilman työstön keskeytystä. (Kujanpää et al. 2005, 96) 
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4 TURVALLISUUS 

Laser on tehokas ja vaarallinen materiaalin työstöväline, joten sen käyttäminen vaatii 

erityistä huolellisuutta ja turvallisuutta. Laserlaitteille on standardoitu turvallisuusluokat, 

joiden perusteella voidaan arvioida laitteen riskitaso. Laserien suojauksesta on myös 

olemassa omat standardit, joiden avulla pyritään takaamaan lasereiden käyttö 

turvallisesti. Lasersäteet aiheuttavat pahimmassa tapauksessa palo- ja näkövammoja. 

4.1 Laserien turvallisuusluokat 

Laserit luokitellaan turvallisuusriskien perusteella ryhmiin. Luokille on määritelty 

emissiorajat sen perusteella, paljonko altistumisaika ja aallonpituus ovat. 

Turvallisuusluokat on määritelty eurooppalaisessa laserturvallisuusstandardissa EN-

60825-1. Laserluokat koostuvat seitsemästä ryhmästä, joiden vaarallisuusaste ilmoitetaan 

numeroin ja kirjaimin. Luokat ovat välillä 1-4, jossa suurin numero vastaa vaarallisinta 

laseria ja pienin numero turvallisinta. (Pastila 2009, 97-98) 

Luokan 1 laserit ovat heikkotehoisia ja vaarattomia myös pitkäaikaisessa altistumisessa. 

Nämä laserit toimivat UV-säteilyn, infrapunasäteilyn sekä näkyvän valon 

aallonpituuksilla. 1 luokan lasereita ovat pääasiassa lelut ja osa lasertulostimista sekä CD- 

ja DVD-soittimista. Suurin sallittu säteilyteho jatkuvatoimisen 1 luokan laserille on 0,39 

mW aallonpituusalueella 500-700 nm. (Pastila 2009, 99) 

Luokan 1M laserit toimivat samoilla aallonpituuksilla 1 luokan laserin kanssa. Poikkeus 

alempaan luokkaan on säteilyteho, joka on 500 mW. Luokan 1M laser alittaa kuitenkin 

altistumisrajan, koska lasersäde on hajotettu voimakkaasti, jolloin silmään pääsee vain 

pieni osa säteestä. Optisen apuvälineen lävitse katsottaessa säteilyvaara on olemassa, 

joten luokituksessa on käytettävä M –kirjainta, joka viittaa apuvälineen käytön vaaroihin. 

1M luokan laseria käytetään langattoman tiedonsiirron erilaisissa järjestelmissä. (Pastila 

2009, 99) 

Luokan 2 laserit toimivat näkyvän valon aallonpituudella 400-700 nm. Nämä 

pienitehoiset laserit ovat säteilyteholtaan 1 mW. Silmän sulkeutumisrefleksi luetaan 

suojaavan silmää tarpeeksi nopeasti, mikäli silmä altistuu säteilylle. Säteily voi 
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vaurioittaa silmää, mikäli valo tulee kohtisuorassa ja säteen katsomista pitkitetään 

tietoisesti. Luokan 2 lasereita ovat viivakoodin lukijat sekä osa laserosoittimista. (Pastila 

2009, 100) 

Luokan 2M laserit kuuluvat samalle aallonpituusalueelle kuin luokan 2 laseritkin. Kuten 

1M luokan lasereissa, myös tässä luokassa laserin säteilyteho ylittää turvallisen säteilyn 

rajan, sillä säteilyteho on 500 mW. Säde on tässäkin tapauksessa hajallaan, joten vaaraa 

silmälle ei ole, mikäli säteen katsomista ei pitkitetä tietoisesti eikä käytetä apuvälineitä 

säteen katsomiseen. Luokan 2M lasereita ovat mm. rakennustyömailla käytettävät taso- 

ja suuntauslaserit. (Pastila 2009, 100) 

Luokan 3R laserien säteily voi ylittää jopa viisinkertaisesti luokan 1 näkymättömän 

säteilyn ja luokan 2 näkyvän valon laserien emissiorajat. Suurin sallittu säteilyteho luokan 

3R lasereille on 5 mW. Turvamarginaaleista johtuen silmän altistuminen säteilylle ei 

käytännössä aiheuta vaurioita. Teoriassa suoraan silmään kohdistuva säteily voi aiheuttaa 

vaurioita, joten on suotavaa välttää katsekontaktia säteeseen. 3R lasereita käytetään 

rakennustyömaiden mittauksissa sekä joissain laserosoittimissa. (Pastila 2009, 100) 

Luokan 3B laserit ylittävät luokan 3R lasereiden emissiorajat. Jatkuvatoimisen laserin 

suurin säteilyteho on 500 mW. Luokan 3B laserin suora säteily ja peiliheijastuminen on 

poikkeuksetta vaarallinen silmälle. Tämän luokan lasereita käytetään mm. yliopistoissa 

tehtävissä perustutkimuksissa. (Pastila 2009, 100) 

Luokan 4 laserit ovat kaikkein voimakkaimpia ja vaarallisimpia. Tämän luokan 

emissiorajat ylittävät 3B lasereiden vastaavat arvot, mutta ylärajaa ei ole olemassa. 

Luokan 4 laserit kykenevät polttamaan iholle palovamman hetkessä ja jopa 

hajaheijastuksesta voi syntyä pysyviä silmävammoja. Suuresta tehosta johtuen myös 

tulipalon riski on muita lasereita suurempi. Luokan 4 lasereita käytetään laserkirurgiassa, 

metallin leikkauksessa sekä yleisöesityksissä. (Pastila 2009, 101) 

4.2 Laserin riskit 

Laserit aiheuttavat turvallisuusluokista riippuen monenlaisia haittoja. 

Työturvallisuusriskit käyttäjälle on silmä- ja palovammat. Myös sähköjännite sekä 



34 

lasereissa käytettävät kaasut aiheuttavat vammoja tai vaaratilanteita. (Kujanpää et al. 

2005, 328-330) 

4.2.1 Silmävammat 

Silmävauriot on yleisin lasersäteistä johtuva vamma. Vamman aste riippuu säteen 

tehotiheydestä sekä aallonpituudesta. Lasersäteen polttopisteen osuminen silmään on 

erittäin vaarallinen. Myös raakasäteet, hajaantuneet ja heijastuneet säteet voivat aiheuttaa 

pysyviä silmävammoja. (Kujanpää et al. 2005, 328) 

Ihmisen silmä on muodoltaan lähes pallomainen (kuva 16) ja sen halkaisija on noin 2,4 

cm. Silmän rakenteen uloin kerros on muutoin kovakalvoa, mutta silmän etuosassa 

sarveiskalvoa, joka on läpinäkyvä. Sarveiskalvon paksuus on noin 600 µm. Tämän takana 

on iiris eli värikalvo, jonka tehtävänä on säädellä silmään pääsevän valon määrää. 

Säätäminen tapahtuu värikalvolla olevaa mustuaista suurentamalla ja pienentämällä 

halkaisijavälillä 2 – 7 mm. Värikalvon takana sijaitsee mykiö eli linssi, jota ympäröi ohut 

kotelo. Linssi kiinnittyy säikeiden avulla sädelihakseen. Silmän linssi fokusoi katsottavan 

säteen verkkokalvolle, jolloin suuri tehotiheyksinen säde aiheuttaa vaurion 

verkkokalvoon. Linssin takana on läpinäkyvä lasiainen, joka ulottuu linssiltä aina 

verkkokalvolle asti. Verkkokalvo (retina) on silmämunan takaosassa kovakalvon ja 

suonikalvon sisäpuolella. Verkkokalvon tehtävä on muodostaa katseltavasta kohteesta 

kuva silmään. Silmässä on lisäksi kammionestettä, joka pitää silmän muodon 

pyöreähkönä sekä paineen sopivana poistumalla silmästä tasaisesti. (Pastila 2009, 50) 

 

Kuva 16. Lasersäde ja silmän rakenne (Berkeley EH&S 2016, Laser Safety) 
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Silmä läpäisee optista säteilyä hyvin näkyvän valon ja infrapunasäteilyn 

aallonpituusalueella eli noin 400 – 1400 nm. Tämä sama aallonpituusalue on näin ollen 

silmälle vaarallinen (kuva 17), sillä verkkokalvolle syntyvät vahingot tapahtuvat näillä 

aallonpituuksilla. Verkkokalvon vaurioitumisherkkyyteen vaikuttaa myös verkkokalvon 

absorbtiokäyrästä saatava aallonpituuksista riippuva absorptio. (Pastila 2009, 53) 

 

Kuva 17. Silmälle vaarallisimmat aallonpituudet (CP Safety & Environmental 2016, 

Laser Safety) 

Silmälle vaarallisen säteilyn luokittelu tapahtuu säteen tehotiheyden ja energiatiheyden 

(J/m2) perusteella. Kuvassa 18 näkyy asteittain eri aallonpituuksien mukaan silmälle sekä 

iholle vaaralliset tehotiheydet. Kriittisimmällä aallonpituusalueella (400 – 780 nm) silmää 

vaurioittavaksi tehotiheydeksi riittää 10W/m2. 
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Kuva 18. Silmälle ja iholle vaaralliset tehotiheydet (Pastila 2009, 89) 

Heijastuneen säteen ongelmana on sen arvaamaton tulosuunta, koska säde voi heijastua 

käytännössä mistä tahansa sen tielle osuvasta esineestä. Polttopisteestä etääntyessään 

fokusoitu säde heikkenee nopeasti, kun taas raakasäde ja heijastunut säde sisältävät 

suuren tehotiheyden pitkänkin matkan päässä. Vaarallisimmat tilanteet ovat huoltohetket, 

kun suojaus on hetkellisesti poissa ja raakasäteellä on teoriassa vapaa pääsy 

lähiympäristöön. (Kujanpää et al. 2005, 328) 

4.2.2 Palovammat 

Suora tai heijastunut lasersäde aiheuttaa usein palovamman iholle. Säteen tehotiheys ja 

vaikutusaika määräävät palovamman asteen. Fokusoitu säde höyrystää iholle ja kudoksiin 

viiltohaavan tai reiän. Kipu ja verenvuoto ovat minimaalisia, sillä verisuonet palavat 

umpeen ja hermot ihon alla tuhoutuvat höyrystymisessä. Mikäli iholle osuu heijastunut 

säde tai polttopiste ei osu iholle, on vaurio tavallisen palovamman tapainen. (Kujanpää et 

al. 2005, 329) 

4.2.3 Sähköjännitteestä johtuvat vammat 

Sähköjännitteestä aiheutuvat vammat on yleisin työtapaturma lasereiden parissa, koska 

säteen aikaansaaminen vaatii jopa satojen kilovolttien jännitteitä. Laser luetaan 

tavalliseksi suurjännitelaitteeksi, jolle pätee samat standardit ja määräykset kuin 

muillekin laitteille. Pääasiassa tapaturmat kohdistuvat huolto- ja korjaustapauksiin, 



37 

jolloin suojaus on poistettu laserin ympäriltä. Tällöin on varmistettava, ettei laitteeseen 

voi johtaa tehoja vahingossa sekä noudattaa turvallisuusohjeita. (Kujanpää et al. 2005, 

329) 

4.2.4 Kaasut ja huurut 

Lasertyöstössä vapautuu höyrystymiskaasuja, kaasumaisia päästöjä ja pieniä partikkeleita 

materiaalin sulatuksesta. Laserleikkauksessa näitä kaasuja vapautuu huomattavasti 

enemmän kuin esimerkiksi vesisuihkuleikkauksessa. Joistain lasereista vapautuu myös 

resonaattorikaasuja, jotka ovat vaaraksi ihmiselle. Virhetilanteissa esimerkiksi fokusoiva 

linssi voi räjähtää, mikä vapauttaa vaarallisia kaasuja ilmaan. Nämä kaikki päästöt on 

kerättävä talteen, jotta työympäristö olisi turvallinen. (Kujanpää et al. 2005, 329-330) 

4.3 Turvaetäisyys 

Tehon enimmäisarvon EMPE lasersäteellä on suurin tehotiheys, jonka ihminen kyseisellä 

aallonpituudella kestää ilman vahinkoa. Tehotiheys lasketaan kaavalla (5), johon 

tarvitaan kertoimet (kuva 19) C4 ja C7. (Pastila 2009, 297) 

𝐸𝑀𝑃𝐸 = 10 × 𝐶4 × 𝐶7
𝑊

𝑚2,     (5) 

missä 𝐸𝑀𝑃𝐸 on tehon enimmäisarvo [W/m2], 

 C4 on aallonpituudesta johtuva kerroin, 

 C7 on aallonpituudesta johtuva kerroin. 

 

Kuva 19. Kertoimet lähi-infrapuna-aallonpituuksille (Pastila 2009, 93) 
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Kaavalla (6) saadaan laskettua suurin mahdollinen tehotiheys tietyllä etäisyydellä säteestä 

määrättyjen parametrien avulla, kun kyseessä on peilimäinen heijastuminen (kuva 20). 

(IEC 60825-4 2011, 19) 

𝐸𝐴𝐴´ =
4𝑃0𝜌

𝜋𝑑63
2 (

𝑓

𝑅
)

2
,     (6) 

missä 𝐸𝐴𝐴´ on tehotiheys etäisyydellä 𝐴𝐴´ [W/m2], 

 𝑃0 on laserin teho [W], 

 𝜌 on materiaalin heijastuvuuskerroin, 

 𝑓 on laserin polttoväli [mm], 

 d63 on säteen halkaisija linssillä [mm], 

 R on säteen etäisyys linssistä  [mm]. 

 

Kuva 20. Peilimäisen heijastuvuuden hahmotelma (IEC 60825-4 2011, 19) 

4.4 Säteilyn mittaaminen 

Optisen säteilyn mittauksesta suurin osa perustuu fotometriseen mittaamiseen, joka 

tarkoitetaan valaistusolosuhteiden mittaamista. Säteilyn suojauksen kannalta olennaisia 

mittauksia ovat yksittäisellä aallonpituudella tapahtuva laserin tehon mittaus sekä 
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määritetyllä aallonpituusalueella tapahtuva laajakaistaisen säteilyn mittaus. (Pastila 2009, 

58) 

Laserien useat erilaiset mittaukseen vaikuttavat tekijät aiheuttavat sen, ettei lasersäteilyn 

mittaukseen voida suunnitella yleismittaria. Esimerkiksi suuri tehoskaala, aallonpituudet 

sekä pulssitettu tai jatkuvatoiminen laser ovat olennaisia tekijöitä mittausta suoritettaessa. 

Säteilyn tehon mittaus voidaan toteuttaa joko puolijohdeantureiden avulla tai termisten 

antureiden avulla. Termisten sensorien toiminta perustuu säteilyn lämmön vaikutukseen. 

Toiminta voidaan jakaa lämpösähköiseen ja pyrosähköiseen tapaan. Lämpösähköisen 

tapauksen perustana on termopari, jossa kahden eri metallin liitokseen syntyy jännite 

lämpötilasta riippuen. Termoparin käyttöä rajoittaa niiden hidas reagointi, joten niitä 

käytetään pääasiassa vain jatkuvan tai keskimääräisen tehon seuraamiseen. 

Lämpösähköisen sensorin etuna on erittäin laaja aallonpituusalue, joka johtuu tasaisesta 

detektorin aallonpituusvasteesta. Mittausta suorittavan alueen on oltava hyvin rajattu, 

sillä sensori reagoi herkästi ympärillä oleviin muihin säteilylähteisiin, kuten ihmiseen tai 

vaikkapa mittariin itseensä. (Pastila 2009, 59) 

4.5 Standardit 

Lasereille on määritelty muutamia standardeja, jotka ohjaavat ja antavat suunnan 

luotettavan suojauksen perustaksi. IEC 60825-4 –standardissa perehdytään laserin 

suojaukseen, kun taas IEC 60825-1 –standardi kattaa laserien luokitukset ja vaatimukset. 

Lasersuojaimen tehtävä on vaimentaa säteen tehoa suojaimeen osuessaan, jolloin 

mahdollisesti suojan ulkopuolelle pääsevä säde on enää luokan 1 laserin tehoa vastaava, 

ja näin ollen ihmiselle vaaraton. Tämä säännös on toteuduttava koko laserin huoltovälin 

ajan. Mikäli laser on automaattinen, täytyy huollon tarkastusvälin olla alle 8 tuntia. 

Lasersäteen tehokkuutta tarkastellaan säteen irradianssina, joka viittaa säteen tehoon 

pinta-alan suhteen eli tehotiheyteen yksikössä W/m2. (IEC 60825-4 2011, 11-13) 

Suojauksen suunnittelijan on itse arvioitava laserjärjestelmän toimintaan mahdollisesti 

vaikuttavat uhat. Kohtuullisesti ennakoitavissa olevat vikatilanteet on otettava 

suunnittelussa huomioon, jotta vian sattuessa suojat pystyvät edelleen pitämään säteen 

järjestelmän sisäpuolella. (IEC 60825-4 2011, 10-56) 
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Laserleikkauksen suojausta suunniteltaessa on otettava huomioon standardit, jotka 

rajaavat ja ohjaavat suojauksen toteutusta. Lasersuojat jaetaan kahteen ryhmään: 

aktiiviseen ja passiiviseen suojaan. Aktiivisen suojaimen ensisijainen tehtävä on suojata 

säteilyltä ja valvoa sen kulkua. Mikäli säde pääsee suojaimen pintaan, lähettää 

turvajärjestelmä signaalin ja säteen syöttö katkaistaan. Passiivinen suojain estää säteen 

etenemisen ainoastaan fyysisellä suojauksella, eikä säteen etenemistä valvota 

turvajärjestelmän avulla. (IEC 60825-4 2011, 10) 

Aktiivinen suoja koostuu kahdesta komponentista. Fyysinen suoja toimii esteenä ja pitää 

säteilyn sisällään laserin aallonpituudella passiivisen suojauksen tapaan. Suoja pystyy 

pitämään lyhytaikaisesti myös suuret tehotiheydet (4. luokan laser) säteet sisällään. 

Toinen komponentti on turvaohjausjärjestelmä, joka katkaisee säteen syötön heti, kun sen 

sensorit reagoivat säteeseen. Jotta järjestelmä toimii sekä turvallisesti että tehokkaasti, 

turvaohjausjärjestelmä katkaisee säteen ainoastaan, kun tehotiheyden kynnysarvo ylittyy. 

Näin ollen turvaohjausjärjestelmä ei reagoi hajasäteilyyn, jota passiivinen suoja kestää 

ongelmitta. Aktiivisen suojauksen toiminnassa on kaksi viivehetkeä (kuva 21), jolloin 

passiivinen suoja pitää vahvan säteen sisällään. Ensimmäinen viive muodostuu hetkestä, 

jona säde osuu sensoriin ja sensori reagoi säteeseen. Toinen viive muodostuu hetkestä, 

jona turvaohjausjärjestelmä lähettää säteenkatkaisusignaalin ja säteen katkaisuhetkestä. 

Jotta standardin vaatimukset täyttyvät on aktiivisen suojan suojausajan oltava suurempi 

kuin laserin katkaisuajan. (IEC 60825-4 2011, 25-26) 

 

Kuva 21. Havainnointikuva laserin aktiivisen suojan toiminnasta 
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5 SUOJAKOMPONENTIT 

Lasereiden suojaus voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä ja komponenteilla eri 

lasersovelluksissa monipuolisesti. Tässä työssä pyritään löytämään aktiiviselle ja 

passiiviselle suojaukselle erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja myös teollisen alan ulkopuolelta. 

5.1 Aktiivinen suojaus 

Aktiivisiin suojaimiin lukeutuvat pääasiassa erilaiset lämpötilaa valvovat sensorit. 

Teollisuudessa lämpötilaa mitataan monella eri toimintaperiaatteella, joista tutuimmat 

ovat optiset sensorit ja tavalliset vastusanturit. 

5.1.1 Lämpötila-anturit 

Lämpötila-anturit voidaan jakaa moneen ryhmään niiden toiminnan perusteella. 

Olennaista lämpötila-anturin valinnassa on reagoinnin lämpötila-alue, anturin 

reagointinopeus, toimintatapa, valvontaympäristö, koko ja kustannukset. Yleisimpiä 

lämpötilaa valvovia antureita ovat vastusanturit, termoparit ja  termistorit. 

Vastusantureista yleisin on PT100-anturi, joka valmistetaan muiden vastusanturien 

tapaan metallista.  Vastusantureiden toiminta perustuu lämpötilan mittaukseen 

resistanssin lämpötilariippuvuuden avulla. Kun lämpötila nousee, vastuksen resistanssi 

kasvaa. Tuntoelimenä käytetään ohutta metallilankaa tai kalvoa, jonka resistanssi kasvaa 

lämpötilan noustessa. Yleisimmät materiaalit vastusantureille ovat platina ja nikkeli, 

mutta myös kuparia käytetään jonkin verran. (Aumala 2003, 90-91) 

Platinasta valmistettu vastus on yleisin vastusantureille. Tätä anturia kutsutaan PT100-

anturiksi (kuva 22), koska sen resistanssi on 100 Ω, kun lämpötila on 0 ºC. PT100-

anturille soveltuva lämpötila-alue on -250 - +850 ºC, mahdollisesti jopa +1000 ºC saakka 

erikoistapauksissa. PT100-anturia pidetään tarkimpana lämpötila-anturina pääasiassa sen 

pitkäaikaisen stabiliuden ansiosta. (Aumala 2003, 91) 
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Kuva 22. PT100-anturin rakenne (Aumala 2003, 90) 

Termopareja voidaan valmistaa monista eri metalleista. Termoparin valintaa tehtäessä on 

huomioitava lämpötila-alueen lisäksi herkkyys, epätarkkuus, tärinänkestävyys, 

kemiallinen stabiilius ja kustannukset. Termopari pohjautuu toimintaperiaatteeltaan 

termosähkön sovellukseksi, jota kutsutaan Seebeckin ilmiöksi. Kahden eri metallin välillä 

syntyy lämpötilan muutoksesta johtuen suoraan lämpötilaan verrannollinen 

potentiaaliero. Koska materiaaliliitos voi vastaavasti muuntaa sähköenergian 

lämpöenergiaksi (Peltierin ilmiö), aiheutuu ilmiöstä mittausvirhe. Tätä virhettä pyritään 

ehkäisemään pitämällä mittausvirtaa pienenä. Termoparin epävarmuus kasvaa lämpötilan 

noustessa. Termoparin epävarmuus riippuen tyypistä kohdistuu välille 3 – 9 ºC 

tilanteessa, jossa ominaiskäyrän epälineaarisuus on huomioitu ja tuntoelimen sijainti ei 

vaikuta virheellisyyteen. (Aumala 2003, 87, 90) 

Termistorit ovat vastusantureita, mutta tyypiltään puolijohteita. Verrattuna PT100-

anturiin, termistorin reagointiherkkyys on huomattavasti parempi. Myös pienempi koko 

PT100-anturiin nähden on selkeä etu. Pääasiassa termistorien lämpötilakerroin on 

negatiivinen. Näitä termistoja kutsutaan NTC-termistoreiksi. Termistorit ovat erittäin 

epälineaarisia ja niiden käytön lämpötila-alue on noin -60 - +300 ºC. Termistorien 

yleisimpiä käyttäkohteita ovat lämpötilakytkimet sekä nopeiden lämpötilamuutosten 

mittaaminen. (Aumala 2003, 87, 92) 
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5.1.2 Optiset anturit 

Lämpötilaa voidaan mitata myös optisesti monella laitteella.  Optisia lämpötila-antureita 

käytetään teollisuudessa paljon, koska kosketukselliset mittaustavat ovat usein 

mahdottomia toteuttaa suuren lämpötilan tai mitattavan kappaleen liikkeestä johtuen. 

Optisen anturit ovat myös kosketuksellisia mittaustapoja nopeampia reagoimaan 

lämpötilaan. (Aumala 1996, 99) 

Yleisimpiä optisia anturityyppejä ovat erilaiset säteilypyrometrit. Nämä voidaan jakaa 

kahteen ryhmään, joista toisessa säteily kootaan linssiin, kun taas toisessa käytetään 

koontaan koveraa peiliä. Poikkeuksellisesti suhdesäteilypyrometrin toimintatapa on 

erilainen näihin kahteen verrattuna. Säteilypyrometrit jaetaan käyttökohteidensa 

perusteella ryhmiin, jotka ovat kokonaissäteilypyrometri, kaistasäteilypyrometri, 

osittaissäteilypyrometri, suhdesäteilypyrometri sekä optinen pyrometri. Näiden eri 

pyrometrityyppien olennainen eroavaisuus on eri aallonpituusalue, asettumisaika ja 

mitattava lämpötila-alue, mutta myös toimintatapa vaihtelee eri tyyppien välillä. (Aumala 

1996, 103-107) 

Lämpökameralla saadaan yhden mittauksen avulla koko mitatun pinnan lämpötila 

selville. Mittaus toteutetaan jokaisen mitatun pisteen lähettämän säteilyn perusteella, joka 

kamerassa syötetään anturiin. Anturista saadaan syntymään säteilyn perusteella jännite, 

joka ohjataan oskilloskooppiin ja synkronoidaan pyyhkäisypisteen kanssa. Pyyhkäisy 

tapahtuu järjestyksessä pinnan yläosasta alaspäin. Lämpökameran avulla voidaan mitata 

alle 0 ºC lämpötiloja. Tästä johtuen myös ympäröivä heijastuminen voi vaikuttaa 

paljonkin kameran toimintaan. Lämpökameroita käytetään pääasiassa kunnossapidon ja 

tutkimusten apuvälineinä sekä laadun tarkkailussa. (Aumala 1996, 107-108) 

Yleisesti optiset lämpömittarit ovat erittäin tarkkoja ja käyttökelpoisuus monissa 

sovelluksissa on erinomainen. Heikkoutena optisille antureille on luotettavuus 

mahdollisten muiden heijastuvien lämpölähteiden ollessa läheisyydessä. Pyrometrit 

viritetään mustalle mittaustaustalle, jolloin emission arvo on yksi. (Aumala 1996, 109)  
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5.2 Passiivinen suojaus 

Passiivisiksi suojaimiksi voidaan laskea käytännössä kaikki esineet, jotka 

tarkoituksellisesti tai tahattomasti pitävät sädettä järjestelmän sisäpuolella. On 

huomioitavaa, että monessa tapauksessa passiivinen suoja yksistään ei riitä takaamaan 

turvallista laserin käyttöä. 

5.2.1 Umpinainen laseryksikkö 

Laserin suojaus on helpointa toteuttaa järjestelmällä, jonka sisällä säde pysyy kokoajan. 

Umpinainen laseryksikkö on kompakti ja turvallinen ratkaisu käyttäjän kannalta, sillä 

lasersäde ei pääse karkaamaan ympäristöön luonnollisissa vikatilanteissa ollenkaan. 

Järjestelmissä on säteen aallonpituutta absorboivat kalvot, jotta käyttäjä pystyy 

seuraamaan seinien sisällä tapahtuvaa työstöä. 

Prima Powerin Italian toimipisteellä valmistetaan useita erilaisia umpinaisia 

kuitulaserjärjestelmiä. Platino Fiber (kuva 23) tarjoaa käyttäjälleen lyhyet sykliajat, 

luotettavat prosessit, joustavuutta ja tehokkuutta pienessä tilassa ja automatisoidusti. 

Platino Fiberiin on mahdollista asentaa myös vaihtolavoja, purku- ja lastausominaisuus 

ja erilaisia varastoja. (Prima Power tuotteet 2016, Platino Fiber) 

 

Kuva 23. Platino Fiber (Prima Power The Laser 2016, Platino Fiber) 

5.2.2 Harjakset 

Teollisuudessa käytetään erittäin monipuolisesti erilaisia harjasratkaisuja tuotannon 

edistämiseen. Harjaksien avulla voidaan mm. puhdistaa, tukea, liikutella, tiivistää ja 
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käsitellä erilaisia materiaaleja. Harjasten etuna on joustava, kestävä ja monipuolinen 

toimintatapa ja muotoilu. 

Monissa levytyökeskuksissa levyn tukeminen tapahtuu erilaisten harjasten avulla. Prima 

Powerin LPef-sarjassa (kuva 24) pudotusluukuissa käytetään messinkiharjaksia, jotka 

kestävät kuumuutta hyvin. Muualla pöydillä harjasten materiaalina käytetään pekalonia, 

joka kestää hyvin kulutusta ja on tarpeeksi jäykkä kannattelemaan työstettäviä levyjä. 

 

Kuva 24. Harjakset kannattelemassa levyä (Prima Power tuotteet 2016, LPef-sarja) 

5.2.3 Aramidi 

Aramidikuidun rakenne sisältää synteettisiä polymeerejä, jotka muodostavat vahvoja 

sidoksia. Kuitu kestää liuottimia ja lämpöä erinomaisesti. Ultraviolettivalo sekä hapot 

heikentävät aramidikuidun rakennetta. Aramidin sulaminen ei ole tavanomainen 

sulamisreaktio. Lämpötilan noustessa aramidin rakenne hajoaa osittain, mutta osa 

kuiduista säilyttää kestävyydestään yli puolet vielä 300 ºC lämpötilassa. Aramidi ei 

käytännössä pala ollenkaan johtuen matalasta happi-indeksistä. Aramidin lujuus on jopa 

3045 MPa, joka on yli viisinkertainen teräkseen verrattuna. Syynä tälle lujuudelle on 

aromaattisuus, amidiryhmät sekä suuri kiteisyys. Aramidi säilyttää nämä ominaisuutensa 

aina arvoon 300 ºC asti. Aramidikuitu käyttäytyy elastisesti jännityksen alaisena. (Aramid 

Fiber Fibermax Composites 2016, Aramid Fiber Characteristics) 
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Aramidikuitujen valmistajia on lukuisia, kuten myös nimikkeitä materiaalille. 

Aramidikuidut jaetaan meta-aramideihin sekä para-aramideihin. Meta-aramideihin 

luokitellaan  Conex, Nomex ja Fortafil, kun taas para-aramidejä ovat Kevlar, Tawaron 

sekä Technora. Aramidia käytetään mm. palokunnan varustuksessa, sotilasvaatetuksessa 

sekä kilpa-autoilijoiden ajohaalareissa materiaalin hyvän lämmönkeston vuoksi. (Ahonen 

et al. 2001, 26) 
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6 LASERIN SUOJAUS 

Laserin suojaus voidaan toteuttaa monella tavalla. Koska koko järjestelmän kattavat 

suojaseinät halutaan pois, on tarkasteltava kompakteja ratkaisuvaihtoehtoja laserin 

leikkauspään ympärille. Suojauksen suunnittelun apuvälineenä käytetään 

tietokoneavusteista Solid Edge ST6 –suunnitteluohjelmaa. 

6.1 Turvaetäisyyden laskenta 

Prima Powerin valmistaman kuitulaserin turvaetäisyyden laskenta toteutetaan ns. worst 

case –laskennalla, jossa huomioidaan laskennallisesti vaarallisimmat arvot. Kuvasta 15 

saadaan C4=5 ja C7=1, jolloin tehon enimmäisarvoksi kaavalla (5) saadaan 

𝐸𝑀𝑃𝐸 = 10 × 5 × 1
𝑊

𝑚2 = 50
𝑊

𝑚2. 

Prima Powerin kuitulaserin aallonpituudella siis suurin turvallinen tehotiheys on 50
𝑊

𝑚2. 

Lasketaan etäisyys, jolla tehotiheys ylittää tuon turvallisen rajan kaavan (6) avulla. 

Heijastuvuuden 𝜌 kerroin riippuu materiaalista, mutta käytetään arvoa 1, jolloin ollaan 

varmalla puolella. 

𝑅 = √
4𝑃0𝜌𝑓2

𝜋𝑑63
2 𝐸𝑀𝑃𝐸

= √
4 × 4000𝑊 × 1,0 × 190,52𝑚𝑚2

𝜋 × 152𝑚𝑚2 × 50
𝑊
𝑚2

= 128,175𝑚 

Combi Laserin pöydän reunassa olevien suojaseinien etäisyys laserista on pienimmillään 

noin 2 m. Tuolla etäisyydellä laserin tehotiheys on 

𝐸𝐴𝐴´ =
4𝑃0𝜌

𝜋𝑑63
2 (

𝑓

𝑅
)

2
=

4×4000𝑊×1,0

𝜋×0,0152𝑚2
× (

190,5𝑚𝑚

2000𝑚𝑚
)

2
= 205361

𝑊

𝑚2. 

Eli harjaspöydän reunalla säteen tehotiheys olisi yli 4000 –kertainen verrattuna 

vaarattoman säteen tehotiheyteen. 
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6.2 Nykyinen suojaustapa 

Prima Powerilla käytettävien erilaisten kuitulaserjärjestelmien passiivisena suojana 

käytetään paininta ja messinkiharjaksia. Koska harjakset voivat kulua tai vaurioitua 

muuten, on suojauksen varmistuksena suojaseinät, jotka ympäröivät koko järjestelmää. 

Seinät ovat 2200 mm korkeita metallisia seinäelementtejä, jotka kiinnitetään toisiinsa, 

mutta ei itse järjestelmään tai koneisiin. Passiivisena suojaukseksi lasketaan myös laserin 

ympärillä järjestelmässä olevat työpisteet, kuljettimet sekä varastot. Nämä suojaavat 

säteeltä osittain, mutta eivät takaa turvallista työskentelyä ympäristössä, joten harjaksien 

ja suojaseinä –elementtien käyttö on välttämätöntä. Järjestelmän toimintaa seurataan 

useista ovista ja ikkunoista, joissa on lasersäteilyltä suojaava kalvo. Kaikissa ovissa on 

turvalukitus, joka katkaisee säteen heti lukon auetessa. Myös hätä-seis –kytkimiä sijaitsee 

useita ympäri järjestelmää takaamassa turvallisen toiminnan. Lisäksi järjestelmissä on 

useita kameroita, jotka lähettävät käyttäjän monitorille livekuvaa.  

Suojien asennus on työlästä ja aikaavievää. Lisäksi seinien kuljetus, asennus ja hankinta 

aiheuttaa kustannuserän, joka halutaan poistaa. Suurin syy suojaustavan muutokseen on 

kuitenkin käyttäjäystävällisyys. Suojaseinien etäisyys ja korkeus on optimoitu yhdessä 

leikkuupään kanssa siten, ettei säde pääse suojaseinien ylitse järjestelmän ulkopuolelle. 

Suojaseinät sisällyttävät taakseen järjestelmän, johon kuuluu useita kuljettimia, 

työstöpisteitä ja varastoja. Näiden toiminnan seuraaminen ja kehittäminen on hankala 

toteuttaa muutamien ikkunoiden ja kameroiden välityksellä. Umpinaisten 

seinäelementtien sijaan järjestelmän ympärillä käytettäisiin verkkoaitoja suojaamaan 

liikkuvia elimiä kuten robottia, jolloin myös kameroiden tarve vähenee. 

6.3 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Laserin suojausratkaisut arvioidaan yksitellen, jotta paras ratkaisu saadaan selville. 

Ratkaisuvaihtoehdot voidaan jakaa toteutuksen perusteella osiin. Järjestelmän 

toimintatapaa muuttavat suojausratkaisut ovat äärimmäinen keino, mikäli muita 

varteenotettavia vaihtoehtoja ei synny. Esimerkiksi kuitulaserin toiminnan muuttaminen 

tai kuljettimien sijoittuminen olisi tällainen äärivaihtoehto, joka vaatisi isoja muutoksia 

laserin lisäksi muun järjestelmän toimintaan ja komponentteihin ja aiheuttaisi samalla 

isoja kustannuseriä. Ensisijainen suunnittelun kohde on laserpään ympärille pieneen 
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tilaan mahtuva suoja, joka ei aiheuta massiivisia muutoksia itse järjestelmän toimintaan 

tai komponentteihin. 

6.3.1 Harjakset 

Messinkiharjakset kestävät hyvin kuumuutta ja kuitulaserin aallonpituutta, joten niiden 

käyttäminen sisimpänä suojakerroksena on jatkossakin hyvä vaihtoehto. 

Messinkiharjaksien päätehtävä on siis suojata ulompia suojakerroksia kuumuudelta ja 

työstöstä aiheutuvilta roiskeilta. Koska messinkiharjakset aiheuttavat kosketuksessa 

herkempien materiaalien (alumiini) naarmuuntumista, olisi suotavaa, että 

messinkiharjaksien ei tarvitsisi olla aivan työstettävän levyn pinnassa kiinni. 

Lasertyöstön ongelmakohtana on materiaalin ja suojaimen rajapinta. Tähän 

käyttökelpoiseksi suojaimeksi soveltuisi aramidiharjakset, mikäli laserin säde 

absorboituu aramidiharjaksiin. Aramidin ominaisuudet soveltuvat hyvin korkeisiin 

lämpötiloihin ja mekaaniseen kuormitukseen. Aramidiharjakset korvaisi materiaalin 

rajapinnassa messinkiharjakset. Näiden harjasten avulla ratkaistaisiin myös levyn 

tuentaan liittyvä naarmuuntumisongelma, jolloin aramidiharjakset tukevat levyä 

aiheuttamatta materiaaliin jälkiä. Samalla kun aramidiharjakset tarjoavat tukea 

materiaalia vasten, ne tarjoavat myös joustavuutta materiaalissa olevia muotoja kohtaan. 

6.3.2 Säteen valvonta 

Suojauksen suunnittelussa on otettava huomioon suojaan kohdistuva pahin mahdollinen 

tilanne eli lähes täysin materiaalista peilautuva lasersäde. Tällöin aktiivisen suojan on 

aistittava vikatilanne mahdollisimman nopeasti, jotta säde ei karkaa suojan sisältä 

ympäristöön. Suojan havaitessa vikatilanteen, se lähettää turvajärjestelmälle signaalin, 

jolloin säteen syöttö katkaistaan välittömästi. 

Kuparilangalla saataisiin luotua luotettava aktiivinen suoja. Langasta muodostettaisiin 

niin tiheä verkosto, että säde ei voisi läpäistä sitä katkaisematta kuparilankaa. Langan 

katketessa lähetetään signaali turvajärjestelmään ja säde katkaistaan välittömästi. 

Ongelmaksi muodostuu liikkuvan materiaalin rajapinta, jossa kuparilanka ei kestä kovaa 

mekaanista kulutusta, vaikka lanka verhottaisiin kumi tai kangaskuoreen. Myös 

kuparilangan joustavuus muotojen kohdalla on kyseenalainen. Lanka voitaisiin sisällyttää 
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kestävään materiaaliin, kuten aramidikankaaseen, mutta valmistus ja suojan valvonta 

aiheuttavat liikaa epävarmuutta. 

Säteen valvontaa voidaan toteuttaa erilaisilla sensoreilla. Säteen kohdistuessa suojaimiin 

lämpötunnistin havaitsee nopeasti muuttuvan lämpötilan ja lähettää signaalin säteen 

katkaisemiseksi. Palotunnistimet tunnistavat palamaan syttyvän materiaalin, mutta 

riippuvat liian paljon suojaimista. Mikäli suojamateriaali ei sytykään palamaan vaan 

esimerkiksi sulaa, ei palotunnistin ole luotettava keino vikatilanteen havainnointiin. 

Valosensorit eivät ole käyttökelpoisia lasersuojauksessa, koska säteen kulku on 

arvaamatonta, jolloin säde ei kohdistu välttämättä suoraan sensoriin. Laserpään ja 

painimen täytyisi olla pimeässä tilassa, jotta esimerkiksi fotodiodin käyttöä voitaisiin 

harkita. Tämän toteuttaminen on hyötysuhteeseen nähden aivan liian haastavaa. Laserin 

käyttö aiheuttaa pölymäistä likaa leikkuupäähän. Tästä johtuen optisten sensorien 

käyttäminen on epäluotettavaa. 

6.3.3 Passiivinen suojaus 

Nykymenetelmässä passiivinen suojaus toteutetaan suurilla seinäelementeillä. Passiivista 

suojausta voidaan myös soveltaa hieman maltillisemmalla seinämäärällä. Järjestelmän 

kiinteät osat, kuten rungot, varastot ja pöydät suojaavat omalta osaltaan ympäristöä 

säteeltä. Myös järjestelmän liikkuvat elimet kuten koordinaattipöytä ja robotti suojaavat 

liikkeistään riippuen ympäristöä vaaralliselta säteilyltä. 

Hyödyntämällä eri komponentteja järjestelmässä voidaan passiivinen suojaus toteuttaa 

melko vähäisin muutoksin. Laserin ympärillä oleva painin messinkiharjaksineen on 

työstön aikana levyn pinnasta noin 20 mm päässä. Näin ollen tästä raosta mahdollisesti 

lähtevä säteily on pöydän reunasta riippuen noin 1,2 – 2,0 m korkeudella. Näille paikoille 

on asennettava pöytään ns. kaukalo, joka suojaa pöydän reunan luona olevaa käyttäjää. 

Ongelmaksi muodostuu kaukalon korkeus, joka kasvaa pöydän etäisyydestä laseriin 

johtuen jopa 2 m korkeaksi, jolloin ratkaisu on lähes vastaava kuin nykyisillä 

suojaseinillä. Käyttäjä ei näin korkeiden kaukaloiden vuoksi pystyisi turvallisesti 

noutamaan pöydän reunalta kappaleita. Myös robotin kulkeminen laserpään ja varastojen 

välillä vaikeutuisi pöydän reunalla olevan kaukalon vuoksi. 
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Yksi vaihtoehto olisi asentaa liikkuviin elimiin suojia, jotka omalta osaltaan ehkäisisivät 

säteen karkaamista järjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi RALC -vaiheessa robotti on 

muutaman sentin päässä laserista, jolloin robottiin asennettavan suojan ei tarvitsisi olla 

suuri peittääkseen tarpeeksi laajan alueen. Robotin liikeradat kulkevat erittäin ahtaissa 

väleissä, joten suojan suunnittelu tähän ei ole optimaalinen vaihtoehto. Lisäksi täytyisi 

varmistaa RALCia toteutettaessa, että robotti suojineen on aina varmasti oikeassa 

kohdassa takaamassa riittävän suojan. Tapauksissa, joissa RALC:ia ei tarvita vaan 

kappaleet luukutetaan, suojauksena tarvittaisiin robotin puolelle jokin muu ratkaisu. 

6.4 Valittu ratkaisu 

Suojauksen toteutus on hankalaa pelkästään passiivisella suojalla, koska virhetilanteissa, 

joissa säde kohdistuu täydellä teholla suojaa kohti, passiivinen suoja ei kestäisi säteen 

tehoa kuin hetkellisesti. Näin ollen toteutus on viisaampaa aktiivisella suojalla, joka 

katkaisee säteen mikäli se virhetilanteessa pääsisi kohdistumaan suojaa kohti. 

Suunnittelun kohteena on kompakti suojausratkaisu, joten ongelma kohdistuu materiaalin 

rajapintaan. Tuolla 20 mm korkealla välillä suojauksen on joustettava ja kestettävä 

suurella nopeudella liikkuvia, teräväsärmäisiä ja korkeita muotoja. Käytännössä 

vaaditaan mekaanisesti kestävä laserin aallonpituutta absorboiva joustava, mutta samalla 

myös jäykkä suoja, joka kestää myös kuumuutta. 

6.4.1 Messinki- ja aramidi-harjakset 

Sisin suojakerros koostuu nykyisen ratkaisun tapaan messinkiharjaksista, joiden 

ensisijainen tehtävä on suojata ulompia suojakerroksia kuumuudelta ja työstöstä 

aiheutuvilta roiskeilta. Toissijainen tehtävä on pitää säteilyä mahdollisimman paljon 

sisällä, mutta tämän varaan ei voida laskea riittävää suojausta. Koska messinkiharjakset 

aiheuttavat työstettävään kappaleeseen naarmuuntumista, pyritään harjaksia nostamaan 

hieman ylemmäs materiaalin pinnasta. Jotta messinkiharjas varmasti suojaa muita 

suojakerroksia, on testauksessa varmistettava, paljonko messinkiharjasta voidaan nostaa 

riittävän suojauksen puitteissa. 

Messinkiharjasten ulkopuolelle suunnitellaan kahdessa eri kokonaisuudessa 

harjasryhmät, joiden materiaalina käytetään aramidia, joka kestävät kuumuutta ja 
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mekaanista kulutusta erinomaisesti. Sisempi harjasryhmä on kiinteä ja kiinnitetään 

laserpäähän, kun taas ulompi harjasryhmä kiinnitetään laserpään ulkopuolelle runkoon. 

Ulomman harjasryhmän harjasten on oltava pitkiä, jotta robotti pystyy työntymään 

harjasten sisään RALCin toteuttamiseksi. Harjasten ensisijainen tehtävä on pitää 

lasersäde täysin sisäpuolellaan. Toissijainen tehtävä harjaksille on pitää työstettävä levy 

harjaspöytää vasten tukevasti ja samalla joustavasti. Harjasten valvonta toteutetaan 

kahdella tavalla. 

Koska harjas on pitkällä aikavälillä kuluva osa, täytyy kulumista valvoa. Harjakset 

asennetaan jousikuormitteisesti siten, että kun harjas kuluu, työntyy harjasryhmä alaspäin 

rungosta jousen avulla. Kun harjas on kulunut ja laskeutunut määrättyyn pisteeseen 

saakka, ilmoittaa järjestelmä harjasten kulumisesta ja vaatii niiden vaihtoa. 

Vikatilanteessa säteen kohdistuessa suoraan harjaksiin, tarvitaan aktiivinen suojaus. 

Tämä toteutetaan lämpötilasensorien avulla, jotka reagoivat nopeasti nousevaan 

lämpötilaan ja lähettävät signaalin turvajärjestelmälle säteen katkaisemiseksi. 

6.4.2 Säteen valvonta 

Lämpötilasensorin on reagoitava ympäröivään ilmaan nopeasti. Mikäli säde 

virhetilanteessa kohdistuisi kohti harjaksia esimerkiksi muodosta heijastuneena tai 

irtokappaleesta johtuen, olisi säteen kohdistusaika harjaksiin lyhytaikainen. Tällöin 

lämpötilasensorin on ehdittävä havaita harjaksiin kohdistuva säde nopeasti. Sensorin 

muita valintakriteerejä ovat kustannukset sekä lämpötila-alue, jonka on katettava ainakin  

200 ºC lämpötila. 

Olennainen asia suojauksen suunnittelussa on ottaa huomioon kohtuudella ennakoitavissa 

olevat vikatilanteet. Säteen peiliheijastuminen materiaalin pinnasta on erittäin 

harvinaista. Jos vikatilanteessa säde kohdistuu sivulle, heijastunut säde kohdistuu ensin 

messinkiharjaksiin, joiden jälkeen aramidiharjakset osuvat säteen tielle. Viimeistään tässä 

vaiheessa lämpösensori havaitsee erittäin nopeasti lämpötilan nousun ja turvajärjestelmä 

katkaisee säteen. Säteen kohdistumisaika harjaksiin on lyhytaikaista, koska materiaali 

liikkuu työstön aikana jatkuvasti, jolloin muodosta johtuva heijastuminen loppuu. 
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6.5 Testaus 

Turvallisuuskomponentteja on testattava kattavasti sekä yksittäin että kokoonpanona, 

jotta voidaan olla varmoja suojauksen luotettavuudesta mahdollisissa vikatilanteissa. 

Testauksesta vastaavat komponenttien toimittajat tai Prima Powerin testausosasto 

riippuen testattavasta kokonaisuudesta. Testien aiheita ovat mm. messinkiharjaksen 

korkeus levystä ja etäisyys laserin suuttimesta, kuitulaserin säteen absorboituminen 

aramidiharjaksiin, aramidiharjaksen repeytymiskestävyys ja kulumisen kestävyys sekä 

harjaksen jäykkyys eri pituuksilla ja anturoinnin reagointikyky lämpötilan muutoksiin. 

6.5.1 Messinkiharjaksen testaus 

Messinkiharjaksen etäisyys laserin suuttimesta on teoreettisesti hankalaa mitoittaa, koska 

laserpään lämpötilaa eri tilanteissa ei ole mitattu. Tavoitteena on viedä messinkiharjas 

niin lähelle suutinta, kuin mitä toimiva työstö sallii. Koska aramidiharjaksen heikkoutena 

on sulan metallin tarttumisen herkkyys, tarvitaan messinkiharjaksia suojaamaan 

aramidiharjaksia sulalta metalliroiskeelta. Tähän vaikuttaa myös messinkiharjaksen 

etäisyys levyn pinnasta. Mikäli harjakset ovat kosketuksessa levyn pintaan kuten 

nykymenetelmässä, roiskeiden määrä messinkiharjaksen lävitse on minimaalinen. 

Vastaavasti, jos messinkiharjas halutaan irti levystä, roiskeiden tarttuminen 

aramidiharjaksiin saattaa olla haitallista. 

Messinkiharjaksien testaus on suoritettava Prima Powerilla täydellisellä 

suojauskokoonpanolla, jotta aramidiharjaksiin vaikuttava metallisulan todellinen määrä 

saadaan arvioitua. On myös pohdittava eri vaihtoehtoja harjasten sijoitteluun, jotta 

saataisiin optimaalinen suojauksen ja naarmuttomuuden yhdistelmä työstölle. 

6.5.2 Aramidiharjasten testaus 

Aramidiharjaksille on suoritettava useita erilaisia testejä niiden monipuolisten 

ominaisuuksien ja tehtävien johdosta. Harjakset ovat suojauksen kannalta suhteellisen 

kriittinen komponentti, joten testien kattavuus ja läpäisy ovat olennainen asia suojausta 

suunniteltaessa. 
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Aramidiharjaksen testauksessa olennaisin ja ensimmäinen testaus on varmistaa 

kuitulaserin säteen absorboituminen materiaaliin. Tästä testauksesta vastaa harjaksien 

toimittaja yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Jos säde absorboituu 

aramidiharjakseen, voidaan alkaa suunnittelemaan ja testaamaan harjaksien muita 

ominaisuuksia. 

Harjaksiin kohdistuu suuri mekaaninen rasitus, sillä työstettävän levyn liikenopeus on 

suuri ja levyssä on teräviä kulmia ja muotoja. Aramidiharjaksen on siis kestettävä sekä 

repeämättä että katkeamatta nämä rasitukset. Harjaksia on testattava eri nopeuksilla 

useille materiaaleille ja niiden paksuuksille, jotta saadaan täysi varmuus harjasten 

kestävyydestä. Harjaksen kestävyyden kannalta on myös olennaista valita harjakselle 

oikea paksuus ja muut materiaaliominaisuudet. Näiden ominaisuuksien testauksesta 

vastaa Prima Power, sillä testaukset on suoritettava kuitulaserilla, jossa on myös robotti 

mukana. Harjasten kontakti robotin kanssa on yksi testattava alue. Harjakset taipuvat 

robotin tieltä joka kerta, kun RALC toteutetaan laserin juurella. Harjasten on palauduttava 

toistuvasti alkuasentoon robotista huolimatta. Mikäli harjaksien palautuvuuskyky 

heikkenee, täytyy harjakset vaihtaa. Harjakset ovat erittäin lujasti kiinni rungossaan, joten 

irtoaminen liikkuvan levyn johdosta on epätodennäköistä. 

Laserleikkurin käyttöikä voi olla jopa kymmeniä vuosia, jolloin harjaksen kuluvat ajan 

mittaan. Harjas kuluu vapaasta päästä hitaasti lyhyemmäksi jatkuvasti liikkuvaa levyä 

vasten. Jotta harjaskomponenttien huoltoväliä voidaan arvioida edes suuntaa antavasti, 

on harjasten kulumista testattava kovimman mahdollisen kulutuksen arvoilla. Tämä 

testaus ei kuitenkaan ole kriittinen, sillä harjasten kulumista valvotaan jousikuormituksen 

avulla. Testaus tapahtuu Prima Powerilla kuitulaserilla, jolloin saadaan mahdollisimman 

kattava ja realistinen testitulos. 

Harjaksen toissijainen tehtävä on painaa levyä kohti työstöpöytää. Harjaksen 

materiaaliominaisuudet ja pituus on optimoitava sopivaksi voimaksi levyä vasten. 

Harjaksen nurjahtaminen on yksi avaintekijä tähän. Tukevan voiman suuruuteen 

vaikuttavaa myös harjasten määrä, joka saadaan arvioitua muiden testitulosten 

perusteella. 
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6.5.3 Lämpötilan valvonnan testaus 

Leikkuupään lämpötilan seuranta on luotettavan suojauksen kannalta kriittinen asia, jotta 

harjakset eivät vioitu säteen johdosta. Lämpötilan valvonnan on tapahduttava 

luotettavasti pitkälläkin aikavälillä. Tätä varten on pinnoitteen reagointia eri tilanteissa 

testattava luotettavan suojauksen varmistamiseksi. 

Pinnoitteen testaus on suoritettava Prima Powerin laitteilla, sillä lasertyöstön aiheuttama 

likaisuus laserpäässä on yksi todennäköisimmistä haitoista pinnoitteen toiminnalle. 

Lisäksi on otettava huomioon runsaasti lämpöä sitovien materiaalien aiheuttamat 

lämpötilan muutokset laserpäässä. 

6.6 Suojauksen luotettavuus 

Prima Powerin kuitulaserin suojalle vaatimukset ovat erittäin kovat ja haastavat. 

Alustavien testien mukaan suojaus on mahdollista toteuttaa harjaksien avulla, mutta 

suojaavien harjaskomponenttien käyttäytymisen ennakoiminen on mahdotonta, joten 

luotettavuus nojautuukin lähinnä useampaan harjaskerrokseen. Täysin varmaa 

suojausratkaisua ei nykytilanteeseen ole mahdollista soveltaa, joten ongelmaa lähestyttiin 

vikatilanteiden todennäköisyyksiä pohtimalla. 

Prima Powerin laserien historiassa ei ole koskaan törmätty tilanteeseen, jossa säde olisi 

suuritehoisesti kohdistunut sivusuuntaan. Tätä tietoa vasten voidaankin olettaa, että 

tämän kaltainen vikatilanne on erittäin epätodennäköistä, mutta teoriassa mahdollista. On 

kuitenkin tärkeää ottaa huomioon mahdollisten hajaheijastusten mahdollisuus. 

Aramidiharjas kestää huomattavasti paremmin hajaheijastuksia kuin suurella 

tehotiheydellä lähtevää varsinaista sädettä. 

Lämpötilan valvonta harjasten välissä vaatii omalta osaltaan onnistuneen suunnittelun. 

Lämpötilaan reagoinnin on tapahduttava pitkälläkin aikavälillä nopeasti ja varmasti. 

Kuitenkin on huomioitava laserpään likaisuus, työstettävän materiaalin lämpeneminen ja 

sensorin vahingoittumisen mahdollisuus. Riittävän nopeasti reagoivia anturivaihtoehtoja 

ei juurikaan ole tarjolla pinnoitteen lisäksi. Pinnoitteen sijainti ja koko on optimoitava 

nopeimman ja kattavimman reagoinnin saavuttamiseksi. Samalla on kuitenkin rajattava 
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lämpötila-alue tarkempien laskentojen avulla, jotta työstöä ei pysäytetä turhaan lämmön 

noustessa esimerkiksi alumiinin lämpeämisestä johtuen. 

Kaiken kaikkiaan suojaus on teoreettisella tasolla vajavainen, mutta vikatilanteen 

todennäköisyyteen perustuen riittävä. Hajasäteilyltä suojaaminen on käytännössä varmaa, 

mutta täyden tehon säteilyn kohdistuminen harjaksiin on testattava, jotta 

aramidiharjaksen käyttäytyminen voitaisiin varmistaa. Perusteellisten mittausten ja 

testien avulla harjassuojaus voidaan ottaa kuitenkin käyttöön laserjärjestelmissä.  
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7 YHTEENVETO 

Kuitulaserin suojaus vaatii kattavan tuntemuksen lasereiden toiminnasta ja 

komponenteista. Suojauksessa on otettava huomioon erityisesti turvallisuuden 

näkökulma, mutta myös muut sille vaadittavat kriteerit. Tässä työssä perehdyttiin Prima 

Powerin kuitulaserjärjestelmien toimintaan ja vaatimuksiin. Laserien teoriaan ja 

turvallisuuteen syvennyttiin kirjallisuuden ja standardien avulla. Yhteistyössä 

komponenttitoimittajien kanssa pohdittiin soveltuvien komponenttien mitoitusta 

laserpäähän. 

Kuitulaserin suojauksen kehittäminen tuli ajankohtaiseksi suunnittelun kohteeksi, kun 

haluttiin saada suuret suojaseinät pois järjestelmien ympäriltä käyttäjäystävällisyyden 

parantamiseksi. Myös kustannuksia, tilaa ja aikaa haluttiin säästää suunnittelemalla 

kompaktimpi ratkaisu säteilyn suojaksi. Aluksi tutustuttiin Prima Powerin kuitulaserin 

toimintaan, komponentteihin ja kriittisiin mittoihin, jotta voitiin rajata kehittämiskohde. 

Laserstandardeista saatiin turvallisuusvaatimukset selville ja voitiin kartoittaa erilaiset 

vaarat kuitulasereille. Standardien avulla laskettiin myös sallitut tehotiheydet ja 

etäisyydet lasersäteelle, jotta voitiin hahmottaa työstöpöytien ympärillä vaikuttavan 

säteilyn suuruus. 

Ongelmaksi suojauksen kehittämisessä osoittautui työstettävän materiaalin ja suojan 

rajapinta. Levyn liikuttelu koordinaattipöydän avulla nopeasti ja levyssä olevat muodot 

aiheuttavat mekaanisesti erittäin vaikean yhtälön suojauksen toteutukselle. Suojalta 

vaaditaan mekaanista lujuutta, kuumuuden kestoa ja kuitulaserin säteilyn on 

absorboiduttava materiaaliin. Lisäksi suojan on oltava joustava muotojen vuoksi, mutta 

myös samalla jäykkä painaessaan työstettävää levyä harjaspöytää vasten. Leikattua 

kappaleita haetaan robotin avulla laserin juurelta. Tämä vaatii omalta osaltaan 

joustavuutta suojauksessa, sillä robotti tarttuu kappaleeseen jo ennen kuin kappale on 

kokonaan leikattu irti aihiostaan. Suojan on kestettävä vähintään 8 tunnin huoltoväli, 

jolloin komponenteille voidaan toteuttaa visuaalinen tarkastelu ja tarvittaessa vaihtaa 

hajonneet komponentit. 

Suojaus jaettiin standardeihin pohjautuen passiiviseen ja aktiiviseen suojaukseen, joille 

pyrittiin löytämään erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Lopulta valittiin passiiviseksi suojaksi 
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aramidiharjas, joka kestää kuumuutta ja on myös mekaanisesti erittäin kestävää. 

Harjaksista luodaan kaksi kokoonpanoa, joista sisempi on kiinteästi paikallaan. Ulompi 

kokoonpano liikkuu pystysuunnassa, jotta tarttujarobotti pääsee hakemaan leikatut 

kappaleet laserin juurelta. Laserin suuttimen ympärille asennetaan messinkiharjas, joka 

suojaa aramidiharjaksia leikkauksessa irtoavalta lialta ja sulalta materiaalilta. Aktiiviseksi 

suojaksi valittiin pietsoresistiivinen pinnoite, joka valvoo erittäin nopealla reagointiajalla 

ilman lämpötilaa laserpäässä. Säteen karatessa sivusuunnassa aramidiharjas pyrkii 

pitämään säteen sisällään niin kauan, että anturi ehtii lähettämään signaalin 

turvajärjestelmälle säteen katkaisemiseksi. 

Työn aihe oli haastava, mutta tarjosi myös samalla mahdollisuuden monipuoliselle ja 

nykyaikaiselle suunnittelulle. Työssä kohdatut suunnittelulliset ongelmat vaativat 

syventymistä aihealueeseen. Myös omaperäisempien suojausratkaisujen pohtimisen 

avulla saatiin uusia näkökulmia ongelman ratkaisuun. Harjasten testitulosten tultua 

voidaan lopullinen mitoitus aloittaa samalla kuitenkin muiden tarvittavien osa-alueiden 

testausta pohtien. Myös lämpötilan valvonnan vaihtoehdoksi on hyvä pohtia muita 

ratkaisuja jatkuvasti kehittyvien teknologioiden avulla. Tämän diplomityön aihe tarjoaa 

jatkuvaa kehittämismahdollisuutta pitkäksi aikaa sovellettavuutensa vuoksi. 



59 

LÄHDELUETTELO 

Ahonen E, Kallonen R, Ryynänen T (2001) Palosuojatut tekstiilit, Ominaisuudet & 

käyttö. Espoo, Otamedia Oy. ISBN 951-38-5923-1 

Aramid Fiber Fibermax Composites (2016) Aramid Fiber Characteristics. 

http://www.aramid.eu/characteristics.html [9.5.2016] 

Aumala O (2003) Mittaustekniikan perusteet. Helsinki, Hakapaino Oy. ISBN 951-672-

321-7 

Aumala O (1996) Teollisuusprosessin mittaukset, 3. painos. Tampere, Tampereen 

pikakopio Oy. ISBN 952-9835-23-X 

Berkeley EH&S (2016) Laser Safety. http://ehs.berkeley.edu/laser-safety/non-ionizing-

radiation-safety-manual [11.3.2016] 

CP Safety & Environmental (2016) Laser Safety: The Eyes Have It. 

http://www.cpsafety.net/2014/02/09/laser-safety-the-eyes-have-it/ [11.3.2016] 

Haas Laser Technologies (2016) Kinematic Beam Benders. 

http://www.haaslti.com/beam-direction/25mm-kinematic-beam-bender.html [3.5.2016] 

IEC 60825-4 (2011) Safety of laser products – Part 4: Laser guards. IEC: 162 

Kujanpää V, Salminen A, Vihinen J (2005) Lasertyöstö. Tampere, Tammer-Paino Oy. 

ISBN 951-817-876-3 

Ophir Optics (2016) Laser Optics Catalog. 

http://www.ophiropt.com/co2_optics/documents/co2_optics_catalog.pdf [3.5.2016] 

Pastila R (2009) Ultravioletti- ja lasersäteily. Hämeenlinna, Kariston Kirjapaino Oy. 

ISBN 978-951-712-502-4 

http://www.aramid.eu/characteristics.html
http://ehs.berkeley.edu/laser-safety/non-ionizing-radiation-safety-manual
http://ehs.berkeley.edu/laser-safety/non-ionizing-radiation-safety-manual
http://www.cpsafety.net/2014/02/09/laser-safety-the-eyes-have-it/
http://www.haaslti.com/beam-direction/25mm-kinematic-beam-bender.html
http://www.ophiropt.com/co2_optics/documents/co2_optics_catalog.pdf


60 

Prima Power (2015) Combi Genius. 

http://www.primapower.com/fi/products/thecombi/combi-genius-fi/ [11.2.2016] 

Prima Power The Laser (2016) Platino Fiber. 

http://www.primapower.com/media/uploads/editorialtext/docs/Prima_Brochure_Power_

Platino_EN_LR_1.pdf [9.5.2016] 

Prima Power tuotteet (2016) Ex-sarja. 

http://www.primapower.com/fi/products/thepunch/ex-sarja-fi/ [11.5.2016] 

Prima Power tuotteet (2016) LPef-sarja. 

http://www.primapower.com/fi/products/thecombi/lpef-sarja-fi/ [6.5.2016] 

Prima Power tuotteet (2016) Platino Fiber. 

http://www.primapower.com/fi/products/thelaser/platino-fiber-fi/ [9.5.2016] 

Prima Power yritys (2016) Laser- ja levyntyöstöteknologian johtava yritys. 

http://www.primapower.com/fi/about-us/company/ [11.5.2016] 

http://www.primapower.com/fi/products/thecombi/combi-genius-fi/
http://www.primapower.com/media/uploads/editorialtext/docs/Prima_Brochure_Power_Platino_EN_LR_1.pdf
http://www.primapower.com/media/uploads/editorialtext/docs/Prima_Brochure_Power_Platino_EN_LR_1.pdf
http://www.primapower.com/fi/products/thepunch/ex-sarja-fi/
http://www.primapower.com/fi/products/thecombi/lpef-sarja-fi/
http://www.primapower.com/fi/products/thelaser/platino-fiber-fi/
http://www.primapower.com/fi/about-us/company/

