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1. INLEDNING 
Det här är en sammanställning av aktuell kunskap hos forskare i lasergruppen vid Luleå tekniska 

universitet, (avdelningen för produkt och produktionsutveckling) år 2013. Sammanställningen är tänkt 

att stödja tillverkningsindustrin i INTERREG IV A Nord området (norra Sverige/Finland/Norge) och 

ska fungera som ett snabbt indikativt stöd för att konstruera för lasersvetsning. Riktlinjerna är dock 

inte fullständiga eller användbara i alla parameterregioner. Regelbunden uppdatering av 

sammanställningen är inte planerad, men det finns förhoppningar om att nya projekt kan stödja 

vidareutveckling av dokumentet. Synpunkter och ytterligare regler för optimering är därför välkomna 

och kan skickas till alexander.kaplan@ltu.se. Mer information om laserforskningen vid Luleå 

Tekniska Universitet kan hittas på hemsidan 

http://www.ltu.se/research/subjects/Produktionsutveckling. 

 

Vi hoppas att denna introduktion trots sina begränsningar ska vara till nytta för olika svetsexperter i 

industrin. Och kanske vara till hjälp vid beslut om en eventuell investering i lasersvetsning. 

 

 

 

 

Lasersvetsning kan ske genom värmeledningssvetsning eller nyckelhålssvetsning. 

Vid värmeledningssvetsning hettas materialet upp över smälttemperaturen men under 
förångningstemperaturen. Smältans form och svetsdjup beror på materialets 
värmeledningsförmåga, hur lång tid som laserstrålen värmer upp materialet samt smältans 
rörelse p.g.a. konvektion. Laserstrålens effekttäthet ligger i området 1 000-100 000 W/cm2 och 
laserstrålen är ofta några millimeter i diameter. Svetsen blir oftast lika bred, eller bredare, som 
svetsdjupet med en jämn fin yta. Värmeledningssvetsning med laser har stora likheter med 
konventionell TIG-svetsning.  

Vid nyckelhålssvetsning fokuseras laserstrålen till en punkt på några tiondels millimeter och en 
effekttäthet på över 1 000 000 W/cm2. Materialet förångas i en kanal ner i materialet och omges 
av smält metall som fyller igen hålrummet allteftersom laserstrålen förflyttas till nytt område. 
Man får en smal djup svets där djupet oftast är större än svetsbredden. 
Lasernyckelhålssvetsning liknar elektronstrålesvetsning men kräver inte någon 
vakuumkammare.  
 
Informationen i detta dokument fokuserar i huvudsak på nyckelhålssvetsning även om vissa 
delar även är applicerbart på värmeledningssvetsning. 
 
 
 

 

Sammanställningen av informationen i detta dokument är gjort av 

Ingemar Eriksson och Alexander Kaplan, Luleå Tekniska Universitet, juni 2013 

 

 

  

mailto:alexander.kaplan@ltu.se
http://www.ltu.se/research/subjects/Produktionsutveckling
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2. UTRUSTNING 

2.1. LASERTYPER    
 

Vid lasersvetsning av stål i tjocklekar från 0,5 mm upp till 25 mm krävs lasereffekter på mellan 

500 W till 20 000 W. De lasertyper som kontinuerligt kan ge lasereffekter på flera kW och 

fokusera strålen till effekttätheter över någon miljon watt/cm2 är  

 CO2-laser (max 20-30 kW) 
 fiberlaser ( 20-30 kW) 
 disklaser (max 16 kW) 
 diodlaser (~ 6-20 kW) 
 Nd:YAG-laser (max 6 kW) 

 

CO2-laser är den lasertyp som använts sedan mitten av 70-talet och är väl beprövad. Det är den 

enda av de uppräknade lasertyperna som inte kan ledas i fiber utan måste riktas till 

arbetsstycket m.h.a. speglar. Fiberlasern har utvecklats snabbt under 2000-talet och har i 

dagsläget principiellt den största möjligheten att uppnå kontinuerliga effekter på upp mot 100 

kW. Utvecklingen av diodlasern går också mycket snabbt och 15 kW kan idag ledas i en fiber 

med diametern 1 mm. För nyckelhålssvetsning finns möjligheten att leda 6 kW i en 0,4 mm fiber 

vilket ger en stråldiameter på 0,6 mm. Vilken laser som är lämplig att använda beror på vad som 

ska svetsas, vilka svetsdjup och svetshastigheter som krävs och vilket material som ska svetsas. 

Den elektriska verkningsgraden påverkar också valet av lasertyp där diodlaser har en 

verkningsgrad på 40%, disk- och fiber-laser 25-30%, CO2-laser 10-15% och Nd:YAG-laser en 

verkningsgrad på 2-3%. 
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2.2. MANIPULATOR / ROBOT  
Det finns en mängd olika lösningar på hur laserstrålen kan ledas till arbetsstycket. För CO2-laser 

används speglar och de grundsystem som bl.a. används är rörlig laser med optik, rörligt 

arbetsstycke och rörliga speglar och medföljande optik. Se fig. 1. 

 

Figur 1. Princip lasersystem a) rörlig laser med optik b) rörligt arbetsstycke c) rörliga speglar 

och medföljande optik.  

Ett annat exempel på 3D system för CO2- laserarbetsstation kan ses i figur 2. 

 

Figur 2. 3D CO2 lasersystem med olika utbyggnadsmöjligheter. (källa Trumpf) 
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Genom att kombinera möjligheterna att förflytta antingen laser, speglar eller optik kan 
hybridsystem byggas allt efter önskemål. För de lasertyper där laserstrålen leds via fiber ökar 
möjligheten att använda olika typer av robotar.  
 

 

Figur 3. Exempel på robot som håller i optik kopplad till en fiber som kan leda en laserstråle från 

t.ex. en Nd:YAG-laser för tex svetsning, skärning eller ytbehandling. (källa Trumpf) 
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3. PARAMETRAR SOM PÅVERKAR SVETSPROCESSEN 
Svetsparametrar som påverkar nyckelhålssvetsning är bl.a. 

 Laserstrålen: våglängd (lasertyp) (absorption), effekt, intensitetsfördelning, polarisering 
 Fokuseringsoptik: (fokalpunkt för linser, speglar och fiberoptik) 
 Fokalpunktsläge 
 Svetshastighet: (diagram hastighet  vs effekt)   
 Skyddsgas: typ, flöde, munstycken 
 Svetsfogen: fogtyp, fogberedning, toleranser, kantberedning, svetsposition,  
 Arbetsstycket: material, tjocklek, struktur, ytbeskaffenhet,  

 

3.1. LASERSTRÅLEN (VÅGLÄNGD, EFFEKT, 

INTENSITETSFÖRDELNING) 
De lasertyper som används vid lasersvetsning, CO2-, Nd:YAG,  , disk-, diod-, eller fiberlaser , har 

alla, var och en,  en bestämd våglängd, maxeffekt eller intensitetsfördelning.  

Tabell 1. Sammanställning av olika lasertypers egenskaper. 

 CO2-laser Nd:YAG-laser Disklaser Diodlaser Fiberlaser 

Våglängd 10,6 µm 1,064 µm 1,030 µm 0,8-1,1 µm 1,070 µm 

Effekt 20-30 kW < 6 kW <16 kW 6-10 kW 20-30 kW 

Elektrisk 

verkningsgrad 

10-15 % 2-3 % 25-30 % 40 % 25-30% 

Metaller och stål absorberar laserstrålen i olika hög grad beroende på vilken våglängd 

laserstrålen har. Figur 4 visar att endast ca 10 % av CO2-laserstrålen absorberas i stål medan 

Nd:YAG-laser och därmed också disk-, fiber- och diod-laser absorberar ca 35 % laserstrålen. 

Figuren visar också att aluminium har en absorptionstopp i våglängdsområdet där diodlasern 

finns vilket innebär att det kan vara en fördel att svetsa aluminium med diodlaser. 
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Figur 4. Absorption i stål och metaller beroende på våglängd. 

Det maximala svetsdjup som kan erhållas, beror av laserns maximala uteffekt, se Figur 5. 
Att kurvan böjer av något beror på att mängden metallånga och absorberande plasma ökar med 
ökad effekt och svetsdjup. Skillnaden i svetsdjup mellan fiberlaser och CO2-laser beror främst på 
att det plasma som bildas vid svetsning med CO2-laser delvis absorberar laserstrålen och 
därmed blir svetsdjupet mindre. Laserstrålens absorption i plasma är 100 gånger högre för CO2-
laser än för fiberlaser på grund av skillnaden i lasrarnas våglängd. Kurvan gäller för svetsning av 
kolstål vid svetshastigheten ca 1 m/min och ska ses mer som vägledning än faktiskt resultat 
eftersom svetsdjup inte enbart beror av lasereffekt utan bl.a. även av intensitetsfördelning i 
strålen och stråldiameter.  
 

 
Figur 5. Maximalt svetsdjup som funktion av lasereffekt vid svetsning av kolstål med fiber- och 
CO2-laser 
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Vid svetsning med högre effekt än vad som krävs för att svetsa igenom ett material blir svetsens 
bredd större med ökad effekt vilket framgår av figur 6. 
 

 
Figur 6. Lasereffektens inverkan på svetsfogen. a) 1800 W, b) 2500 W, c) 3000 W 
 
Laserstrålens intensitetsfördelning påverkar svetsresultatet främst genom att den påverkar 
fokuserbarheten, d.v.s. hur liten fokuserad diameter som kan uppnås och därmed effekttätheten 
i strålen (W/cm2). Ju mindre fokalpunkt desto större svetsdjup erhålls vid nyckelhålssvetsning 
vid konstant effekt och svetshastighet. 
 
Man skiljer på fokusering av laserstråle som kommer direkt från laserkällan (råstråle) och 
laserstråle som leds från laserkällan i fiber innan den fokuseras. 
En ideal laserstråle direkt från en Nd:YAG- eller CO2-laser har en Gaussisk intensitetsfördelning 
(TEM00) enligt figur 7.  
 

 
 
Figur 7. a) Laserstråle med Gaussisk intensitetsfördelning, b) laserstråle med multimode 
intensitetsfördelning. 
 
Då en Gaussisk laserstråle fokuseras erhålls en minsta möjliga stråldiameter enligt formeln 
d0=4 f/ Dz    
där  
våglängden 
f=fokallängd för fokuserande linsen 
Dz=strålens diameter vid fokuserande linsen 
 
Formeln visar bl.a. att ju kortare våglängd en laserstråle har desto mindre fokalpunkt kan man få 
då strålen fokuseras. Se även kapitlet ”Fokuseringsoptik” 
 
Då laserstrålen inte är ideal som t.ex. i figur 7b beräknas stråldiametern enligt formeln 
d0=M24 f/ Dz  
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där M2 är en typ av ”strålkvalitets faktor”.  För en Gaussisk intensitetsfördelning är M2 =1 och för 
en multimode intensitetsfördelning är M2 >1 dvs den fokuserade stråldiametern blir större än 
för en Gaussisk intensitetsfördelning. 
 
Då laserstrålen leds från laserkällan via en fiber till den fokuserande optiken beräknas den 
fokuserande punkten annorlunda vilket framgår av kapitlet ”Fokuseringsoptik” 
 

3.2. FOKUSERINGSOPTIK (FOKALPUNKT FÖR LINSER, SPEGLAR, 

FIBEROPTIK) 
 
Vid lasersvetsning fokuseras laserstrålen m.h.a. linser eller fokuserande speglar. Bägge 
optiksystemen har olika fördelar och nackdelar och främst gäller det möjligheten att fokusera 
strålen till en så liten och symmetrisk punkt som möjligt utan att påverkas så mycket av 
lasereffekt och vinkelfel hos strålen. Fördelarna och nackdelarna är listade i tabell 2. 
 
Tabell 2. Fördelar och nackdelar med att använda linser eller fokuserande speglar  
Fördelar 
 

Nackdelar 
 

Linser Fokuserande speglar 
Ger mindre fokalpunkt Ger större fokalpunkt 
Mindre känslig ifall laserstrålen träffar linsen 
med ett vinkelfel 

Mycket känslig ifall laserstrålen träffar spegeln 
med ett vinkelfel 

  
Fokuserande speglar Linser 
Lättare att kyla (kylning baksidan av hela 
spegeln)  
kan användas vid högre effekter,  
mindre risk för förhöjd temperatur och 
därmed minimal fokalpunktsförskjutning 

Svårare att kyla (enbart i periferin eller m.h.a. luft), 
 
begränsad användning vid höga effekter, 
temperaturökning kan ge fokalpunktsförskjutning 

Lättare att rengöra Svårare att rengöra p.g.a. antireflexbehandlingen 
 Känsligare för parallellförskjuten infallande 

laserstråle som ger oval stråle. 
 
 
Olika fokallängder på optiken ger olika stråldiametrar och skärpedjup vilket illustreras av figur 
8. Med kortare fokallängd erhålls mindre fokuserad diameter och därmed högre effekttäthet vid 
konstant effekt. Skärpedjupet blir dock mindre vilket innebär att det är noggrannare att hålla 
fokalpunkten i rätt position under hela svetsningen. 
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Figur 8. Ökad fokallängd ger större fokalpunkt 
 
För fiberoptik kan minsta möjliga fokuserande stråldiameter (dF) beräknas enligt formeln 
dF = dc* fF/fc 

där  
dc=fiberns diameter 
fF=fokallängd för fokuserande optik 
fc=fokallängd för kollimatorlins 
enligt figur 9.  

Figur 9. Fokusering med fiberoptik. 
 
Formeln visar att diametern på fiberändytan avbildas på arbetsstycket och om fokallängderna 
för kollimator och fokuseringslinsen är lika långa blir fokalpunkten lika stor som fiberdiametern. 
Om fokuserande linsens fokallängd är dubbelt så lång som kollimatorlinsens fokallängd blir 
stråldiametern på ytan dubbelt så stor som fiberdiamtern.  
 
Fokalpunktens storlek påverkar svetsdjup och svetsbredd där större fokalpunkt ger bredare och 
inte lika stort svetsdjup som mindre fokalpunkt. I figur 10 visas resultat från svetsförsök hos 
IFSW Stuttgart med en 3 kW disk- och Nd:YAG-laser och olika fokalpunktstorlekar. 
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Figur 10. Fokalpunktsstorlekens inverkan på svetsdjupet för en 3 kW disklaser. (IFSW, Stuttgart) 
 
 
Ett annat sätt att illustrera fokalpunktstorlekens inverkan på svetsresultat är att jämföra 
svetsning med olika fokallängder för en 5 kW CO2-laser. Som tidigare beskrivits ger längre 
fokallängd en större stråldiameter vilket ger mindre svetsdjup vid konstant effekt viket visas i 
figur 11. Figur 11 visar svetsdjup (mm) som funktion av svetshastighet (m/min) för 
fokallängderna 150 mm, 200 mm och 250 mm. 
 

 
Figur 11. Fokallängdens inverkan på svetsdjupet. (Rofin Sinar) 
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3.3. FOKALPUNKTSLÄGE 
Genom att placera fokalpunkten ovanför ytan, på ytan eller under ytan av arbetsstycket 
påverkar man också fokalpunktens storlek på ytan och även svetsprocessen. Figur 12 är ett bra 
exempel på hur svetsdjupet (mm) påverkas av fokalpunktens läge i förhållande till materialytan 
(mm) vid konstant effekt och svetshastighet. 
 

 
Figur 12. Fokalpunktpositionens inverkan på svetsdjupet för svetsning med 5 kW CO2-laser och 
svetshastighet 4,5 m/min. (Air Liquide) 
 
Vid svetsning av tjocka material och höga lasereffekter kan fokalpunkten förflytta sig under 
svetsningen p.g.a. uppvärmning av optiken som därmed deformeras något och ger en liten 
förändring av optikens fokallängd. Effekten blir liknande den som visas i figur 12 med en 
konstant fokallängd men en förflyttning av fokalpunkten i höjdled. För Luleå tekniska 
universitets fiberlaser på 15 kW har en fokalpunktsförflyttning på 3 mm uppmätts för linsoptik. 
En sådan förändring påverkar bl.a. svetsdjupet och det är därför mycket viktigt veta vad den 
aktuella optiken presterar och hur fokalpunktsskiftet förändras med tiden. Ett sätt att minska 
inverkan av upphettad optik och därmed fokalpunktsskifte är att använda sig av spegeloptik 
som är lättare att kyla.  
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3.4. SVETSHASTIGHET: (DIAGRAM HASTIGHET  VS EFFEKT)   
Svetshastighet i kombination med effekt är ytterligare en parameter som påverkar svetsdjupet. 
Figur 13 illustrerar detta genom att visa svetsdjup som funktion av hastighet för olika effekter 
vid svetsning med CO2-laser. 
 

  
Figur 13. Svetsdjup som funktion av svetshastighet för olika CO2-lasereffekter. (Trumpf) 
Ett annat exempel, men svetsning med fiberlaser, visas i figur 14. 

 
Figur 14. Svetsdjup som funktion av svetshastighet för olika fiberlasereffekter. (IPG Photonics) 
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3.5. SKYDDSGAS: TYP, FLÖDE, MUNSTYCKEN 
Skyddsgasen tillförs vid lasersvetsning för att: 

 Skydda svetsen från atmosfärens skadliga inverkan. 
 Skydda fokuseringslinsen/spegeln från skadligt materialsprut och metallånga. 
 Förhindra eller minimera det plasma av joniserad metallånga som bildas ovanför 
 arbetsstycket. 

 
Vid svetsning med CO2-laser absorberar plasmat laserenergin och förhindrar den att nå 
arbetsstycket. En skyddsgas med hög joniseringsenergi, t ex helium, försvårar plasmabildningen 
och underlättar därför energiöverföringen till arbetsstycket. Vid svetsning 
med disk-, diod-, fiber- och Nd:YAG-laser har plasmat ingen inverkan på laserenergin varför 
argon fungerar lika bra som helium som skyddsgas. Kvävgas är möjlig att använda men risken 
att det bildas nitrider i svetsfogen innebär att man måste vara medveten om hur 
materialegenskaperna bir efter svetsningen.  
 
Det finns olika typer av skyddsgasmunstycken och de vanligaste är koaxialt munstycke, 
munstycke formad som en ring runt laserstrålen samt gasrör som riktas mot svetsen från sidan. 
De olika typerna är avbildade i figur 15. 

 
Figur 15. Olika typer av skyddsgasmunstycken  som används vid lasersvetsning. (Linde AG) 
 
Diametern för koaxialt munstycke är 6-20 mm jämfört med då gasrör från sidan används då rördiametern 
är  5-9 mm. Avståndet mellan koaxialmunstycke och ytan är vanligen 5-8 mm och mellan gasrör och ytan 
2-8 mm. 
 
Då skyddsgasrör från sidan används är det viktigt att positionera munstycket på rätt sätt för få bästa 
möjliga skydd utan att orsaka turbulens eller insugning av luft till svetsområdet. Figur 16 visar exempel på 
ett korrekt inställt skyddsgasrör vid lasersvetsning och tre felaktigt inställda positioner. 
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Figur 16. Munstycksinställningar och gasflöden vid lasersvetsning. 1) Korrekt inställt gasmunstycke, 2-3 
felaktiga inställda munstycken som ger otillräckligt gasskydd och inblandning av luft i skyddsgasen. 4 ett 
hinder, tex svetssprut mellan munstycket och svetsen, som orsakar otillräckligt gasskydd och inblandning 
av luft i skyddsgasen. (Linde AG) 
 

  



   INTRODUKTION TILL LASERSVETSNING   Sida 16 
 

 

3.6. FOGBEREDNING OCH FOGTYPER 
 
Eftersom bearbetningen är kontaktlös och ger minimala värmespänningar krävs inga kraftiga 
svetsfixturer. Pneumatiskt eller manuellt manövrerade snabbtänger och spännare är oftast fullt tillräckligt 
för att fixera plåtarna och hålla ihop fogen. Vid svetsning av stumfog bör dock fixtur och fogberedning inte 
ge större spalt än ca 10 % av materialtjockleken och högst 0.2 mm i absoluta tal, se figur 17a. Luftspalten 
mellan plåtarna vid överlappsfog bör inte överstiga 20 % av plåttjockleken och högst 0.3 mm i absoluta 
tal, se figur 17b. 

 
Figur 17. Tillåtna fogtoleranser. a) stumfog b) överlappsfog 

Vid svetsning i tunna sektioner erbjuds ett stort antal lämpliga fogtyper, figur 18. 

 

Figur 18. Lämpliga fogtyper vid lasersvetsning. 
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4. SVETSFOGENS PÅVERKAN PÅ UTMATTNING 
Utmattning uppkommer då ett material utsätts för varierande last som oftast ligger under 
materialets sträckgräns. Utmattning består av tre faser: 
 

1. Sprickinitiering – En spricka uppkommer från defekter vid ytan eller inne i 
materialet, ytdefekter ger i regel högre spänningskoncentrationer. 

2. Sprickutbredning – Sprickan växer i varje lastcykel. 
3. Brott – Sprickan har blivit så stor att materialet inte längre orkar hålla ihop. 

 
Utmattningsegenskaperna hos ett material påverkas till störst del av lokala 
spänningskoncentrationer, exempel på sådana är: 
 

• Svetsråge - En råge med stor radie ger stora spänningskoncentrationer  
• Svetsdiken - Även här ger en större radie en större spänningskoncentration, 

särskilt farligt är det om diket är brant och sprickliknande eftersom detta kan 
liknas med att det redan finns en spricka i materialet 

• Otillräcklig penetration – Materialet har redan en startad spricka 
• Restspänningar – Spänningar som blir kvar i och kring svetsen efter 

uppvärmning och kylning. Dessa kan minskas med till exempel 
värmebehandling. Ståltillverkare har oftast instruktioner för hur detta ska 
utföras 

• Porer – Inre håligheter i materialet 
 
När produkter designas är det viktigt att tänka på var man placerar svetsarna på grund av deras 
negativa inverkan på utmattningsegenskaperna. Att välja ett stål med högre hållfasthet hjälper 
oftast inte eftersom att det finns defekter efter svetsning som kommer initiera en spricka och 
sprickutbredningen har i princip samma hastighet för alla typer av stål. Önskas bättre 
egenskaper och möjligheter att dra nytta av det höghållfastare stålet måste fogen efterbearbetas.  
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5. HÅRDHETSBERÄKNING FÖR VÄRMEPÅVERKAT MATERIAL 
I kolstål beror hårdheten på legeringsgraden samt vilken värmebehandling stålet blivit utsatt 

för. Hårdhetsökningen vid snabb avkylning (härdning) går att beräkna utifrån en kolekvivalent 

(Ceq=C+Mn/12+Si/24) samt tiden det tar att kyla från 800°C till 500°C. Denna tid går att 

beräkna med hjälp av Rosenthals ekvationer. För fullt penetrerande lasersvetsning gäller 

ekvationerna för tunt material, och sträckenergin används som indata.  

]/[][

][

smmghetSvetshastimmekPlåttjockl

WtLasereffekAbsorption
giSträckener




  

Graf nedan använder en beräkningsmodell från John Ion för att beräkna maximala hårdheten i 

den värmepåverkadezonen närmast det omsmälta materialet. I skärningspunkten mellan en 

given kol-ekvivalent och aktuell sträckenergi hittas hårdheten. Där finns även normerad 

lasereffekt som indata som ett alternativ till sträckenergi.  

Exempel.  
Domex 420MC med Ceq= 0.23 (C=0.1% Mn=1.5% Si=0.03%). 
6mm tjocklek svetsad i 2m/min med 5.2kW absorberad lasereffekt.  
Normerad svetseffekt (5.2kW/(6mm*2m/min)) blir 433W.  
Sträckenergi för samma svets blir 5.2kW/(2000(mm/min)/60(sec/min)*6mm)=26J/mm2  
Maximal hårdhet i HAZ beräknas till 395HV 
 

 

Figur 19. Diagram för beräkning av hårdhet vid svetsning av kolstål  
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6. DEFEKTER OCH ÅTGÄRDER 
Precis som vid all annan materialbearbetning förekommer defekter vid lasersvetsning. Vi har 

här försökt att beskriva några vanliga defekter och några förslag på åtgärder som kan hjälpa mot 

defekten. 

6.1. BINDFEL (LACK OF FUSION) 
Bindfel är när stelnade smälta inte har fastnat i basmaterialet. Bindfel kan minska svetsens 

hållfasthet och kan vara mycket svåra att upptäcka. Bindfel bildas i huvudsak på två olika sätt. 

I första hand beror bindfel på ofördelaktigt smältflöde och temperatur på smältan. Bindfel 

uppstår när smälta ligger mot solitt basmaterial och smältan ej är tillräckligt varm för att smälta 

intilliggande basmaterial.   

En annan typ av bindfel kan uppstå när det finns ytoxider i svetsområdet. Oxiderna bildas oftast 

vid tillverkning av plåtarna. Oxiden har högre smälttemperatur än metallen och kan bilda ett 

tunt oxidlager mellan basmaterial och smälta. Detta lager av oxider fungerar i praktiken som ett 

bindfel, och kan generera en kraftigt försvagat svetsförband.  

För att åtgärda bindfel kan följande prövas: 

• sänk svetshastigheten  

• avlägsna ytoxider och annan smuts runt och i svetsområdet 

 

6.2. SVETSDIKEN (UNDERCUT) 
Svetsdiken är ett återkommande problem inom svetsning. Svetsdiken är insjunkningar vid sidan 

av den svetsade rågen och basmaterialet. Helst vill man undvika att dessa bildas då de fungerar 

som brottanvisningar vid slag och utmattning. De bästa svetsarna sett ur brottsynpunkt är släta, 

utan svetsdiken och (om möjligt) utan råge.  

Bildandet av svetsdiken beror på:  

• strömningar i smältpölen 

• smältans ytspänning 

• smältans viskositet 

Strömningar i smältpölen beror på svetshastighet, lasereffekt, val av skyddsgas, laserstrålens 

geometri och positionering, samt laserstrålens lutning. Smältans strömningar kan också 

påverkas av variationer i lasereffekt som kan bero på variationer i laserkälla, smutsiga linser 

eller dispersion av laserstrålen på väg mot materialet. Dessa dispersioner uppstår pga värmen i 

luften och rökplymen som uppstår ovanför svetszonen. Strömningar kan också påverkas av 

skyddsgastillförsel (trycker på smältan ofördelaktigt) och vilken orientering som svetsas (t.ex. 

lodrätt eller horisontellt) 

Smältans ytspänning påverkas av temperaturgradienter mellan smälta och basmaterial, 

närvaro av ytoxider, smältans hastighet samt vilket basmaterial som svetsas. Det är främst 

temperaturgradienten som påverkar ytspänningen och därmed även vätning mellan smälta och 
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basmaterial. Ju mer lika temperatur, desto bättre vätning. Svetshastigheten har en direkt 

påverkan på denna gradient. Ju långsammare svets, desto mer värme kommer att ha spridits till 

basmaterialet vilket förbättrar vätning. Olika material fördelar värme olika snabbt så olika 

hastigheter kan uppnås beroende på materialval. T.ex. har rostfritt stål långsammare 

värmefördelning än kolstål och får därför mindre gradienter och ger lättare bra resultat. CO2-

laser kan ha en fördel eftersom det bildas ett plasmamoln ovanför processzonen som i sin tur 

värmer grundmaterialet och därmed förbättra vätning. Helium som skyddsgas ger en bättre 

värmefördelning vid ytan och ger en liknande effekt, men helium är dyrare än övriga 

skyddsgaser. 

Att undvika oxider i processzonen är en fördel, eftersom oxider lägger sig ovanpå smältan och 

försämrar ytspänning och kan dessutom bilda en hinna mellan basmaterial och smälta som 

smältan har svårt att fästa vid (vilket resulterar i bindfel och skarpare vinklar på svetsdiken).   

Smältans viskositet beror på temperatur och material. Viskositeten kan också påverkas av 

ytoxider och val av skyddsgas. Kolstål ska helst innehålla en låg mängd fosfor. För hög viskositet 

försvårar att smältan rinner bra/lätt, vilket kan orsaka både svetsdiken och bulor på rågen. För 

låg viskositet kan däremot göra att smältan rinner ut vid roten. Oxider och annan smuts från 

bearbetning (skärning, damm, oljor) kan sänka viskositeten och orsaka högre hastigheter i 

smältan, vilket försämrar vätning. 

Åtgärder 

Om man har problem med svetsdiken, kan följande provas: 

• Processtekniskt 

o sänk svetshastigheten 

o förvärm materialet (helst lokalt vid svetszonen) 

o ompositionera laserstrålen (lutning, fokalläge) 

o ändra fokallins 

o kontrollera skyddsgasen (val, flöde, tryck och positionering) 

• Begränsa störningar 

o tillför en luftkniv ovanför processzonen someliminerar rökplymen 

o kontrollera linserna (smutsiga?) och laserkällan (regelbunden stråle?) 

o avlägsna ytoxider och rengör svetsområdet 
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6.3. EJ FULLSTÄNDIG GENOMTRÄNGNING (LACK OF PENETRATION) 
Ej fullständig genomträngning är när penetrationsdjupet är mindre än tjockleken av fogen som 

svetsas. Detta uppstår när lasereffekten är för låg för hastigheten som svetsas för given fog och 

material. En annan orsak kan vara störningar i processen. 

För att begränsa störningar som ger varierande svetsdjup, prova följande: 

• tillför en luftkniv ovanför processzonen som eliminerar rökplymen 

• avlägsna ytoxider och rengör svetsområdet 

• kontrollera linserna (smutsiga eller trasiga?)  

• kontrollera laserkällan och kylvatten för laser och linser 

• kontrollera skyddsgasflödet ovanför processområdet 

 

6.4. HUMPING 
Humping är ett fenomen som vanligtvis uppstår vid höga svetshastigheter i kombination till 

kraftiga svetsdiken. Humping orsakas av ett kraftigt bakåtriktat flöde i smältan vilket förflyttar 

den långt bakom nyckelhålet. Av geometriska skäl koncentreras flödet till centrum av smältan 

och bristen av material på sidorna skapar svetsdiken. Det höga flödet ger upphov till 

instabiliteter i smältan och det bildas regelbundna pucklar/humps. Eftersom humping generellt 

sett är kopplat till höga svetshastigheter är en lösning att svetsa långsammare. Men även 

dubbelfokus system och extrema infallsvinklar på laserstrålen har rapporterats minska 

humping. 

6.5. ÄNDKRATER  
En ändkrater är en nedsjunkning som bildas i slutet av en svets. Nedsjunkningen beror på 

volymminskningen som uppstår när smältan stelnar. När lasern stängs av börjar smältan 

omedelbart stelna från sidorna och volymminskningen koncentreras till centrum av smältan.  I 

en smal och djup svets kan det resultera i en djup ändkrater. För att undvika en ändkrater 

behöver smältans geometri förändras från smal och djup till en ytlig smälta innan den stelnat 

totalt. Då sker volymminskningen över en större yta och djupet på ändkratern minskas radikalt.  

För att minska ändkrater kan följande strategi användas i slutet av svetsen:  

• Laserstrålen defokuseras så att svetsdjupet sjunker och smältan bräddas. 

• Lasereffekten minskas för att minska svetsdjupet. 

• Svetshastigheten ökas för att minska svetsdjupet.  

Bäst effekt uppnås i regel genom defokuseringsstrategin.  
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6.6. VARMSPRICKOR 
Varmsprickor brukar bilda sig vertikalt i mitten av svetsen, längs svetsen, dvs. det är en kanal. 

Men de kan också nå ytan. Varmsprickor skapas precis när den bakre centrala delen av 

smältpölen stelnar. För att undvika varmsprickor behöver det sista stelningsbiten kontrolleras, t 

ex genom att ha där tryck- istället av dragspänning och genom gynnsamt lokal metallurgi. 

Svetsgeometri och metallurgi spelar en väsentlig roll. Risken för varmsprickor ökar för djup 

lasersvetsning. 

Åtgärder för att undvika varmsprickor kan vara: 

• högre sträckenergi, dvs. högre lasereffekt eller lägre svetshastighet 

• skapa kompressiv tryckspänning, t ex genom optimal fixtur 

• byta till annan metallegering  

• använda tillsatstråd med rätt legeringsämne 

• undvika att svetsen blir bredare längre ner i en djup lasersvets 

6.7. PORER 
De vanligaste anledningarna till porer i svetsen är skitiga svetsfogar och instabila nyckelhål. 

Första åtgärd bör således vara att rengöra fogen noggrant och försöka få till en stabilare process.  

Porer kan delas in i 

• (stora eller små) runda porer,  

• långa porer,  

• kaviteter av oregelbunden form.  

Porer skapas alltid genom en kavitet i smältpölen (t ex en bubbla eller nyckelhåländan) som 

stelnas. Många porer skapas djupt ner i smältpölen, särskilt när man svetsar djupt fast inte 

genom materialet. I så fallet brukar det oftast hjälpa att nyckelhålet penetrera helt igenom 

materialet för att kunna minska antalet porer.  

Långa porer skapas genom avkoppling av den lägsta delen av nyckelhålen, som sedan snabbt 

stelnar. Ibland är orsaken att förångning från nyckelhålet uppåt sker oregelbundet och stör 

laserstrålen. Bättre skyddsgasflöde (t ex kraftfullt från sidan) som minskar höjden och 

fluktuation av ångmolnet kan hjälpa.  

Under pulsad lasernyckelhålsvetsning finns risken av porbildning när pulsen slutar och 

nyckelhålet kollapsar snabbt så att en kavitet hinner stelna. Långsammare, välanpassad nerramp 

av laserpulsen kan undvika porbildningen.  

H-porer (väte-porer) är oftast små runda porer. I aluminium är risken för vätskeporer mycket 

högre pga mycket lägre löslighet i fasta fasen efter stelning. I första hand undviks H-porer genom 

försiktighet att inte få in väte i processen. Väte kan finnas i skyddsgas, på metallytan eller i 

tillsatstråden.  
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En speciell porbildning sker i samband med sprut om ett material med låg 

förångningstemperatur är inlåst i basmetall, t ex Zn-beläggning av stål, eller ngn annan substans, 

i överlapp. För att undvika våldsam förångning genom smältpölen hjälper det att säkerställa en 

liten spalt mellan de två plåtarna där avgasning kan ske. Alternativ rengör man ytan eller tar 

bort beläggningen. 

Åtgärder att undvika porer genom processparametrarna kan vara: 

• noggrann rengöring, särskilt av överlappsfogar 

• säkerställa bra gasskydd av svetsområdet 

• öka sträckenergi för att svetsa genom materialet  

• kraftfull skyddsgas som effektivt och stabilt blåser ångmolnet åt sidan  

• säkerställa att inte ha väte, t ex i skyddsgas, på metallytan eller i tillsatstråd 

• på slut av svetsen: rampa ner lasereffekt eller defokusera laserstrålen (flytta fokus uppåt) 

 

6.8. SPRUT OCH STÄNK 
 

Orsaker: Sprut skapas genom kraftfullt accelererad smälta som i droppform kan flyga iväg från 

smältpölen, uppåt men också ibland nedåt från roten. Huvudorsaken för sprut i lasersvetsning 

brukar vara trycket av förångningen på nyckelhålfronten. En mindre ’aggressiv’ laserstråle 

(genom lägre lasereffekt eller svagare fokusering, t ex längre fokallängd) välanpassad till 

processen kan vara en metod att minska förångningen och smältaccelerationen. 

Dessutom kan förångningen på nyckelhålsfronten interagera med baksidan av nyckelhålet där 

smältan kan drivas ut. 

En annan orsak för sprut är förångning av kemiskt ämne med låg förångningstemperatur, 

särskilt Zn i Zn-belagd stål för överlappsfogar men också smuts, olja eller andra substanser. Här 

en kontrollerad spalt, t ex 100 µm bred, ger Zn möjligheten att utbredda sig utan att störa 

stålsmältan. En alternativ är att rengöra ytan innan svetsning. 

Typiska åtgärder mot sprut kan vara 

• lägre lasereffekt 

• svagare fokusering (lägre effekttäthet) 

• optimal fokalläget 

• lutning av laserstrålen bakåt (stickande) 

• pulsning, t ex som överlagring av kontinuerlig laserstrålning 
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7. EKONOMI VID LASERSVETSNING 
Industriell laserteknik har nu funnits i mer än 30 år i Sverige och användningen ökar stadigt. 

Laserskärning och lasermärkning har fått stor genomslagskraft medan lasersvetsning 

fortfarande inte har kommit till lika stor användning i Sverige.  

Situationen i Europa är annorlunda. Speciellt i Tyskland används lasersvetsning i betydligt 

större omfattning än i Sverige vilket ger tyska företag konkurrensfördelar.  

Luleå tekniska universitet och LaserGruppen inom Svetskommissionen, har därför med en enkät 

undersökt vilka faktorer som är viktiga för att fatta beslut om investeringar och användning av 

lasersvetsning och vad som hindrar ett snabbare införande av lasersvetsning i Sverige.  

Våra slutsatser efter undersökning är (LaserNytt 1/2011): 

• Det finns potential för mera laserbearbetning 

• Lägre kostnader, högre kvalitet, högre precision är viktiga drivkrafter för investering i ny 

teknologi som passar laser bra. 

• Återbetalning, produktivitet, precision, investeringskostnad är de viktigaste kriterierna för 

investeringsbeslut. Laser ligger dåligt till i investeringskostnad. 

• Viktigaste hinder för att införa lasersvetsning är: kostnad, svårt/dyrt att verifiera 

teknologin, små seriestorlekar, brist på kompetens och att det är svårt och dyrt att sätta 

sig in i teknologin.  

• Det finns likheter i Tyskland t.ex. kriterier för investeringsbeslut och hur lasertekniken 

bedöms där 

Ekonomin är alltså en mycket viktig faktor när man ska fatta beslut om investering i 

lasersvetsning.   

7.1. INDUSTRIELLA LASERSYSTEM 
Ett industriellt lasersystem för svetsning innehåller ett flertal huvudkomponenter och blir 

därför relativt omfattande: 

• Laserkälla 

• Elförsörjning till lasern 

• Kylsystem till lasern 

• System för strålöverföring mellan laser och arbetsstation (fiberoptik eller spegelsystem) 

• Arbetsstation (fleraxliga linjärsystem eller industrirobot) 

• Gassystem till laser (CO2-laser) 

• Gassystem för bearbetning (svetsgas) 

• CNC-system 

• Svetshuvud 

• Ventilationssystem 

• Hanteringsutrustning 

• Ev. PLC-system 

• Säkerhetssystem (skyddsbur eller annan inbyggnad) 

• MIG/MAG utrustning vid laserhybridsvetsning 
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I vissa situationer krävs också: 

• Fogsökning/fogföljningssystem 

• System för processövervakning 

och ibland installeras också system för värmeåtervinning där ”spillvärme” från laserkällan tas 

till vara. 

Lasersvetsning sker ofta vid hög hastighet och processen kräver mycket god noggrannhet för att 

få tillräcklig svetskvalitet, speciellt vid stum- och kälfog. Systemen måste alltså klara dessa krav 

vilket ställer krav på mycket god mekanisk kvalitet samt bra system för styrning. 

Ett industriellt lasersvetssystem blir alltså rätt omfattande och förhållandevis komplicerat, även 

om man kan köpa färdiga svetsceller med robot och laser där övriga komponenter ingår.  

Lasersvetssystemen kan köpas som ett komplett, utprovat system från olika 

tillverkare/systemintegratörer som ett ”plug- and-play system” eller så kan användare själv 

köpa komponenter och sedan bygga ihop systemet. Det förstnämnda är klart vanligast. 

Investering i ny teknik 

Lasersvetsning är för de flesta användare en ny teknik och då måste man lära sig att behärska 

inte bara utrustningen utan också själva lasersvetsprocessen. Man måste alltså ofta investera i 

kunskapsuppbyggnad genom utbildning av personal. Implementering och driftsättning av den 

nya tekniken kostar också i form av att systemet inte kan utnyttjas till fullo under denna period, 

som kan vara under lång tid. Det kan också krävas utbildning av säljare om företaget ska sälja 

tekniken på marknaden.  

Men investering i ny lasersvetsteknik kan naturligtvis skapa många mervärden, som högre 

effektivitet, produktivitet (Stenbacka 2009) och högre kvalitet så att företaget bättre kan svara 

upp mot konkurrensen. Den kan ge en bättre och renare arbetsmiljö och bättre ergonomi för 

operatörerna. De kan också uppleva att den nya svetstekniken känns motiverande och 

stimulerande. Personalen blir utbildad och således mera kvalificerad (även för andra uppdrag 

inom företaget). Den nya lasersvetstekniken kan också ge möjligheter till att tillverka produkter 

på ett nytt effektivare sätt genom smart konstruktion och kan alltså höja hela företagets 

tekniknivå och göra det bättre rustad i den allt hårdnande konkurrensen. Företagets ”image” på 

marknaden kan öka och man kan nå nya kunder.  

I en investeringskalkyl är det mycket svårt att ta hänsyn till dessa mervärden och omsätta dessa 

i pengar/vinster. Mervärdena hamnar därför oftast i ett underläge mot ”ekonomiska fakta”. Men 

framgångsrika entreprenörer och duktiga företagsledare vet att utnyttja dessa mervärden, vilka 

ofta uttrycks som ”magkänsla”. I grunden hos dessa personer finns också en stark vision och 

drivkraft att uppnå resultat på lång sikt, kombinerat med en villighet att ta vissa risker för att 

uppnå dessa resultat. 
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En investering i ny teknik bör alltså också innehålla en genomarbetad konsekvensanalys för hela 

företaget som ett komplement till den ekonomiska analysen. (Stenbacka 2009) 

Där man t.ex. kan beakta:  

• Påverkan på befintligt produktionsflöde 

• Påverkan på antalet nödvändiga operationer i tillverkningen 

• Framtida kostnader och intäkter 

• Rätt personal för förändringen 

 

Naturligtvis bör man också göra en riskanalys. Men i verkligheten görs dessa typer av analyser 

alltför sällan utan man förlitar sig ofta på enkla ekonomiska modeller som t.ex. ”pay-off kalkyl” 

och följer kriterierna för dessa slaviskt. Ett typiskt exempel kan vara att om inte investeringen 

till fullo är återbetald inom 24 månader så gör man inte investeringen. Hur många framtida 

möjligheter har inte förspillts genom att använda denna typ av ”kalkyler”???? 

7.2. KOSTNADER FÖR LASERSVETSNING 
Kostnaden och återbetalningen för en investering i ett lasersvetssystem måste beräknas för 

varje enskilt fall.  

7.2.1. INVESTERINGSKOSTNADER 
Investeringskostnader kan beräknas enligt ett flertal ekonomiska modeller, t.ex. nuvärdesmetod, 

annuitetsmetoden, eller pay-off-kalkyl. Man bör välja den modell som bäst speglar den typ av 

investering som planeras. Vid en ”enkel” ersättningsinvestering där t.ex. en viss maskin ska 

bytas mot en annan av samma typ, så kan ev. en pay-off kalkyl ge ett tillfredsställande resultat. 

Vid en ”strategisk” investering, på längre sikt när man ämnar stärka företaget t.ex. när man byter 

svetsmetod till lasersvetsning, så använder man med fördel en mera detaljerad modell där man 

kan ta hänsyn till livslängd, internränta, restvärde mm.  

Tabell 3 visar vilken huvudtyp av komponenter/utrustning som behövs vid en investering i ett 

lasersvetssystem. Direkta kostnader i kronor är starkt beroende av så många faktorer att det 

inte är meningsfullt att fördjupa sig i detta i denna skrift. Kostnader ändras också kontinuerligt 

varför ev. angivna kostnader bara är aktuella en kort tid.  
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Tabell 3. Komponenttyper i lasersvetssystem 

Utrustning Fiber/disklaser CO2-laser Anm 
Laser x x  

Elsystem laser x x Påverkas av laserns 
verkningsgrad 

Elsystem kylare x x  

Gassystem laser -- x  

    

Strålöverföring    

Fiberoptik x   

Speglar  x  

Svetshuvud, processverktyg x x  

Arbetsstation    

Robot x (x) Robot används 
vanligen inte till CO2-
laser 

Fleraxliga linjärsystem x x  

Gassystem processgaser x x  

Fixturering x x  

Materialhantering x x  

Strålningsskydd x x För fiber/disklaser 
krävs mera avancerat  

Ventilation x x  
PLC –system ev.  x x  
    
Optioner    
Processövervakning    
Fogföljning    
Kvalitetskontroll    
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7.2.2. DRIFTSKOSTNADER 
Driftskostnaderna för ett industriellt lasersystem är i högsta grad beroende av systemet och den 

applikation som svetsas samt svetsprocessen. Även graden av underhållet har betydelse. Tabell 

4 visar vilka huvudtyper av driftskostnader som är aktuella. 

Tabell 4. Huvudtyper av driftskostnader för ett industriellt lasersvetssystem 

Kostnad Fiber/disklaser CO2-laser Anm 

Förbrukning    

El, laser x x Förbrukning beror på 
verkningsgrad 

El, kylare x x  

Lasergas     

He  x Bristvara, dyr 

N2  x  

CO2  x  

Kylvatten x x  

    

Svetsgas    

He, He+Ar  x  

Ar x   

    

Underhåll    

Olja vakuumpump  x  

Div. filter x x  

Resonatorspeglar (x) x Ej fiberlaser 

Utgångsspegel (x) x Ej fiberlaser 

Svetsoptik, linser x   

Svetsoptik, speglar  x  

Speglar strålgång  x  

    

Skyddsglas för lins x   

Processfiber, byte x   

Arbetsstation, div. x x  

Dioder (x)  Mycket lång livslängd 

    

Övrigt x x Systemberoende komponenter 
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7.3. KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN LASER OCH KONVENTIONELL 

SVETSNING  
Generellt sett ger lasersvetsning några viktiga fördelar jämfört med andra metoder: 

• Mindre energitillförsel – som ger mindre termiska deformationer 

• Hög svetshastighet 

• Stort svetsdjup 

• Smal svets – hög precision 

• Kontaktlös svetsning 

• Inget tillsatsmaterial behöver användas 

En investeringskalkyl för lasersvetsutrustning bör omfatta hela svetsprocessen för att ge en 

rättvis bild av den totala kostnaden. I det ideala fallet kan man också räkna in vad en 

omkonstruktion av detaljen ger för tillverkningstekniska och ekonomiska fördelar. Men hänsyn 

bör i alla fall tas till fixturering, tillverkning av ämnen inkl. fogberedning, mängd tillsatsmaterial, 

förberedelser som t.ex. häftning av rotstöd eller annat, svetsprocessen samt efterbearbetning. I 

många fall sparar man mycket tid och kostnader genom den minskade mängden av efterarbete 

som behövs vid lasersvetsning, figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Jämförelse av tidsåtgång mellan laser- och MIG-svetsning för svetsad plåtdetalj (Källa: 

Trumpf) 
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7.4. EXEMPEL PÅ KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN LASER OCH MAG 

SVETSNING 
Följande exempel, som gäller en ca 2 m lång balk som svetsas ihop av två U-formade profiler 

med två längdsvetsar (I-fog), visar på kostnadsbesparingar som kan uppnås med lasersvetsning. 

Materialet är DOMEX 420 och plåttjockleken 9 mm.  

Tabell 5. Operationer vid svetsning av balk i 9 mm Domex 420 (I-fog). 

MAG- svetsning Lasersvetsning 

Pressning av plåthalvor Pressning av plåthalvor 

Planfräsning av plåthalvor  Planfräsning av plåthalvor 

Tillverkning av rotstöd  Lasersvetsning 

Häftning av rotstöd  

Häftning av balkhalvor  

MIG-svetsning  

 

För att svetsa balken valdes en 20 kW CO2-laser, som lämplig laserkälla, tabell 6. Jämförelsen är 

gjord innan fiber- och disklasrar fanns tillgängliga industriellt i den effektklass som behövs för 

svetsningen. Nu finns båda dessa lasertyper vilka klarar av samma svetshastighet och svetsdjup 

vid betydligt lägre effekter. Dessa lasrar har också högre totalverkningsgrad (25-35 %) samt 

kräver ingen lasergas, vilket minskar driftskostnaderna. 

Tabell 6. Utrustning för lasersvetsning av balk i 9 mm DOMEX 420.  

 

 

 

 

För att beräkna svetskostnaden för lasersvetsning användes följande antaganden: 

 

Återbetalningstid:  2 år 

Produktionstid:  3100 tim/år,  

Svetshastighet: 1800 mm/min,  

Effektiv svetstid:  90%  

 

Detta gav en total svetskostnad på 28 kr/m, tabell 7 

  

Utrustning Kostnad (kkr) 
Laser 20 kW, inkl. kylare mm    8000 

Fundament, gasförsörjning mm    1000 

Arbetsstation med robot,  

Teleskoparm, fixtur, fogföljning    3000  

Totalt  12000 
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Tabell 7. Kostnad för lasersvetsning av balk 

 

 

 

 

 

Kostnadsjämförelsen (relativa kostnader) mellan MAG- och lasersvetsning visar att med 

lasersvetsning så minskar kostnaden med 44%, främst genom att man inte behöver använda 

rotstöd, tabell 8. Själva svetsoperationen kostar ungefär lika mycket för båda metoderna.  

Tabell 8. Kostnadsjämförelse (relativa kostnader) mellan MAG och lasersvetsning för balk i 9 

mm DOMEX 420.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta exempel visar på besparingar som kan göras på grund av att svetsprocessen kan förenklas 

genom att flera förberedande operationer elimineras. I många fall kan dessutom 

efterbearbetningen förenklas och drastiskt reduceras, vilket ytterligare minskar totalkostnaden. 

Lasersvetsning stödjer också strävanden att kunna skapa snabba, effektiva tillverkningsflöden i 

fabriken, enligt välkända modeller i Lean Production.  

Informationen om lasersvetsekonomi kommer från: 

 LaserNytt Nr 1 2011. Varför går det så sakta att införa laserteknik i Sverige? 

Undersökning av faktorer som påverkar investeringsviljan i lasersystem i Sverige. 

LaserGruppen inom Svetskommissionen. 

 

 Stenbacka, Nils. Svetsekonomi och produktivitet. Svetskommissionen 2009.  

  

[Ange ett citat från dokumentet 

eller sammanfattningen av en 

intressant punkt. Du kan placera 

textrutan var som helst i 

dokumentet. Använd fliken 

Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 

Kostnadsslag      Relativ kostnad 

 MAG Laser  

Plåt till balk 2,89 2,89 

Rotstöd 0,13 - 

Fogberedning 1,61 1,61 

Häftning 3,87 - 

Svetsning 1,00 0,90 

Totalt 9,50 5,40  

 

Besparing %    44 

Kostnadsslag Kostnad 

Kapitalkostnad  kr/tim 1940 

Driftkostnad inkl operatör kr/tim       750 

Total kostnad  kr/tim 2700 

Svetskostnad  kr/m     28 
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8. PRAKTISKA SVETSEXEMPEL: 
Några praktiska exempel på faktiska lasersvetsar presenteras här. Detta är typiska lasereffekter 

och svetshastigheter som kan användas vid stumfog. Fyra olika material i fyra olika tjocklekar 

presenteras. 

8.1. 1,5MM FERRITISKT ROSTFRITT EN 1.4521 (AISI 444) 
 

Laser: 

Trumpf Trudisk HLD 4002 

200µm fiber 150mm kollimator  

300mm fokuseringslins 

 

Svetshastighet  8m/min 

Lasereffekt 3kW  

Fokus 1mm under ytan 
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8.2. 2,4MM  SS2333  ROSTFRITT (EN1.4301) 
 

Laser: 

IPG YLR-15000  

200µm fiber 150mm kollimator  

300mm fokuseringslins 

 

Svetshastighet  6m/min 

Lasereffekt 6kW  

Stråldiameter på ytan:  

               0,9mm (-6mm ur fokus)                       0,6mm (-2mm ur fokus) 

          

Att öka fokalpunksdiametern genom defokusering medför även att strålformen blir mera 

Gaussisk (mjukare kanter). Detta gör att svetsbredden ökar mer än uppmätt stråldiameter. 
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8.3. 6MM VARMVALSAT, HÖGHÅLLFAST KALLFORMNINGSSTÅL 
 

Laser: 

IPG YLR-15000  

200µm fiber 150mm kollimator  

300mm fokuseringslins 

 

Svetshastighet  1m/min 

Lasereffekt 4,2kW  

Fokalpunkten 5mm under toppytan (2mm över rotsidan) 

Fokusdiameter ca 0.7mm på toppytan (ca 0.4mm i fokus)  

 

Domex 420MC            Domex 700MC 

            

 

Trots likhet i material blir det dock visa skillnader i svetsgeometri i olika varianter av Domex. 
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8.4. 16MM (SAF 2507 SUPERDUPLEX) ROSTFRITT 
 

Laser: 

IPG YLR-15000  

200µm fiber 150mm kollimator  

300mm fokuseringslins 

 

Svetshastighet  1,5m/min 

Lasereffekt 12kW  

Fokalpunkten 3mm under toppytan (ca 0.4mm diameter i fokus) 

 

 

Detta exempel visar på hur smal och djup en lasersvets faktiskt kan vara. 


