YLIVOIMAISET
PINNOITTEET
LASERILLA

4 kW LASER

6 kW LASER

Pinnoitettavien komponenttien maksimikoot

Pinnoitettavien komponenttien maksimikoot

Pituus		
Halkaisija Ø
Massa		

Pituus		
Halkaisija Ø
Massa		

25 m
3m
20 t

SISÄPUOLINEN PINNOITUS

8m
2m
20 t

Minimihalkaisija Ø 70 mm, max. pituus 2000 mm

• Nopeat ja joustavat toimitukset

• Koneistuspalvelut

• Pinnoitukset metallilla metalliin

• Meiltä saat myös laserkarkaisun

• Pinnoitteella metallurginen sidos perusaineeseen

• Pyrometriavusteinen prosessi

• Laatujärjestelmä 9001 ja Ympäristöjärjestelmä 14001 • Laserasiantuntijapalvelut

Kokkola LCC Oy
Kokkola LCC Oy (LCC) tarjoaa laserpintakäsittely- ja
asiantuntijapalveluja konepaja-, metalli-, energiaja prosessiteollisuuden asiakkaille.
Laserpinnoitus sopii niin uustuotannon kuin myös
kunnossapidon kohteisiin.
Lasertekniikka antaa asiakkaillemme uusia, entistä
kilpailukykyisempiä mahdollisuuksia suunnitteluun
sekä tuotantoon. LCC:n osaava henkilökunta
sekä moderni ja monipuolinen laitteistokanta
takaavat korkean laatutason sekä tuotannollisen
tehokkuuden.

Laserpinnoituksen hyödyt
Laserpinnoituksen tuomat hyödyt asiakkaalle ovat
selvät. Optimaalisilla materiaalivalinnoilla voidaan
merkittävästi alentaa komponenttien raaka-aine- ja
valmistuskustannuksia.
Laserpinnoitteen laadulliset ominaisuudet ovat
usein ylivoimaisia muihin pinnoitusmenetelmiin
verrattuna.
Esimerkkejä saavutettavista
kustannussäästöistä:
•
•
•
•
•

mahdollisuus käyttää edullisempaa perusainetta
jalon pinnoitusmateriaalin määrän optimointi
käyttövarmuuden parantuminen
tuotteen pidempi elinikä
varaosiin sitoutuneen pääoman pieneneminen

LASERPINNOITUKSEN PERIAATE
Laserpinnoitus on moderni teollinen pinnoitusmenetelmä, jolla voidaan parantaa erilaisten koneenosien ja
laitteiden ominaisuuksia, kuten kulumis- ja korroosionkestoa sekä korkealämpötilan kestävyyttä.
Laserpinnoituksessa työkappaleen pinnalle tuodaan lisäainetta, joka sulatetaan lasersäteen avulla perusaineen pintaan. Lasersäteen vaikutuksesta myös pieni osa
perusaineen pinnasta sulaa, jolloin saadaan muodostettua kestävä sulaliitos lisäaineen ja perusaineen välille.
Laserpinnoitteella saadaan erinomainen tiiveys ja pieni
perusaineen ja pinnoitteen sekoittuminen. Pinnoitteen
ominaisuudet ovat samanlaiset pinnoitetta vastaavan
umpiaineen kanssa. Pinnoitepaksuus on tyypillisesti
välillä 0,5-3 mm. Pieni lämmöntuonti aiheuttaa perusaineeseen hyvin vähäisiä muutoksia. Laserpinnoitus soveltuu useimmille pinnoite-perusaineyhdistelmille.

KÄYTTÖKOHTEITA

Komponenttivalmistus
Varaosavalmistus
Koneenosien kunnostus

Terästeollisuus
Prosessiteollisuus
Paperiteollisuus

Voimalaitokset
Koneenrakennusteollisuus
Kaivokset
Elintarviketeollisuus

Offshore- ja onshore-teollisuus
Subsea-sovellukset

Kokkola LCC Oy
Ahjokuja 8, 67800 KOKKOLA
p. +358 (0)44 262 6860, f. +358 (0)6 822 5600

Toimitusjohtaja
SEPPO HEISKANEN

Myyntipäällikkö
VELI-MATTI KORPISALO

Tuotantopäällikkö
ILKKA PIISPANEN

Hallituksen puheenjohtaja
AHTI EKDAHL

+358 (0)44 262 6860
seppo.heiskanen@lcc.fi

+358 (0)44 262 6867
veli-matti.korpisalo@lcc.fi

+358 (0)44 262 6861
ilkka.piispanen@lcc.fi

+358 (0)400 958 868
ahti.ekdahl@lcc.fi

MAINOSTOIMISTO HEINÄKUU

lcc@lcc.fi, www.lcc.fi

