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Laserpinnoitus – katsaus 
tutkimusryhmä LaserCo:n toimintaan 

J. Tuominen (TkT) 
Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos 

TTY Kokkolan yksikkö 

Korpintie 8 (Innogate) 

67100 Kokkola 
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 New type of lasers 10–50 kW available (disc and fiber lasers) 
 Would it be possible to achieve excellent coating quality with considerably 

higher productivity? 
 To bring some high power (>30kW) technology to Finland 
 Budget: 58k€ (2009), 406k€ (2010), 302k€ (2011), 300k€ (2012), ??? (2013)  
 In cooperation with:  
 

Trilaser 2009-2013 – Laser processing with high 
power 
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Trilaser 2009-2013 – Work packages 

Trilaser – Cladding & Surface 
Treatments 

Cladding with high laser power (>10kW) 
Powder, wire, strip (cold, hot), process optimization 

Clad quality (metallography) 
Dilution, segregation, porosity, 
cracking, bonding defects etc. 

Clad performance 
Wear, corrosion, fatigue 

On-site cladding 
Market study, conceptual design of mobile 
cladding unit, implementation, applications 

Economical feasibilty 
Evaluation 

Modern cladding tools 
Availability, testing (powder, wire, strip) 
Development of tools for high power 

Quality assurance & control 
Process, consumables 

Consumables 
Powder, wire, strip 

Monitoring & imaging 
Real time process control, 
high-speed imaging 

Hardware (hot-wire) 
Failure & wear analyses, 
development of wire & gas 
nozzle, driving wheel etc. 
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St. Petersburg State 
Polytechnical University 

Insitute of Laser and Welding 
Technologies 

15 kW Yb fiber laser (IPG 
Photonics) 

 

Trilaser 2009-2013 – Fiber laser cladding 

Scanner cladding with powder (Stellite 6, Inconel 625) 

Linear traverse cladding with wire (316L, Inconel 625) 
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Trilaser 2009-2013 - Deposition rates 

Cold-wire linear 
traverse cladding   

Powder scanner 
cladding 

Induction   

Induction   

Hot-wire   

Hot-wire   
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 Coaxial cold- and hot-wire tests at IWS 

 Rofin (dp) Nd-YAG 4.4kW  
 HighYAG coaxial wire cladding head  
 DINSE wire feeder DIX WD 300 

 Water cooled wire nozzle 
 Coaxial gas shielding 

 DINSE Dix WDE 315 control unit 
 DINSE monitoring software 
 DINSE Dix DLS 200 wire monitoring unit  
 Kemppi Master MLS2500 (MMA/TIG) (160A at 

100% duty cycle) 
 Wires: 

 Inconel 625 Ø=1.0mm (solid) 
 Duplex 2509 Ø=1.2mm (solid) 
 414G Ø=1.2mm (tubular) 
 Stellite 21 Ø = 1.2mm (tubular)  
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 Quality and process control 
Coating quality (hot cracks, dilution) strongly dependent on powder (In625) 
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FATLASE - Fatigue durability of laser clad 
components 

•Tampere University of Technology, Technology Centre KETEK Ltd., Luleå Technical 
University and CENTRIA research unit of the Central Ostrobothnia University of Applied 
Sciences conduct the project related to mechanical fatigue of laser clad components 
•Project is funded by  EU´s Interreg IV A North –program 
•Project duration is 2 years 
•Total budget 455 kEUR 
•Companies benefiting the project include end users of laser coatings (large diesel engines, 
power transmission components, hydraulic cylinders, pulp and paper handling equipment) 
and laser cladding work shops, also for those who want their end products to be qualified 
and proved by official classification societies 
•Project includes testing under various forms of fatigue (axial, torsional and bending) using 
exceptionally large forces and FEM modelling 
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FATLASE - Fatigue durability of laser clad 
components 
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LuTek-projektin sisältö ja tavoitteet 
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 Vahvistaa tutkimusta ja luoda edellytykset kansainvälisesti 
kilpailukykyiselle T&K-toiminnalle 

 T&K-yhteistyö alueen yritysten kanssa 
 Hankevalmistelu 
 Jatkokoulutuksen käynnistäminen 
 Yritysrahan keräys (yksityinen + julkinen) 
 Julkaisutoiminta 
 Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen 
 Yhteistyö ICT, Muovit ja komposiitit, Kemian kanssa 
 Luoda uusia työpaikkoja 
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T&K-yhteistyö alueen yritysten 
kanssa 
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 Vierailut alueen lasertekniikkaa hyödyntävissä  ja metallialan yrityksissä 
 Tuotenäkökulmasta lähtöisin oleva suunnittelu 
 Materiaalien käyttö- ja valmistusmenetelmäkartoitus Kokkolan seudun 

metalliyrityksissä - opinnäytetyö 
 Laserleikattujen putkipalkkiliitosten rasituskokeita 
 Useita pieniä projekteja Kokkola LCC Oy:n kanssa 

 
 

“Kryogeeninen jäähdytys” “Laserpinnoitteiden 
korroosiotutkimus – Off-shore” 

“Laserpinnoitteiden 
adhesiivinen kuluminen ja kitka” 
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Modern laser work station - process monitoring 
& real time process control 
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 LOMPOC-Pro + EMAqs-camera (high speed process analysis) 
 Measures melt pool size, temperature 
 Mounted coaxially 
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Jatkokoulutuksen käynnistäminen 
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 DI Jonne Näkki (TTY/Ketek) aloittanut 5/2010 
 DI Henri Pajukoski (TTY) aloittanut 8/2010 

 
 Työn ohjaajina TkT Jari Tuominen ja prof. Petri Vuoristo 

 
 

“Laserpinnoituksen laadunhallinta” “Koaksiaalinen lankapinnoitus” 
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Seminaarit 
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Julkaisutoiminta 
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Julkaisutoiminta 
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Julkaisutoiminta (tulossa) 
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Julkaisutoiminta (tulossa) 
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Yhteenveto 

 Tutkimusryhmällä 2 isompaa hanketta menossa. Rahoitus v. 2013 
loppuun. 

 Uusia hankkeita suunnitteilla 

 Kilpailu kiristyy. Kehityksessä mukana pysyminen vaatii uusia 
laitehankintoja. 

 Mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä laserpinnoituksen alueella 
maailmanlaajuisesti. 
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Kiitos! 
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