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Sammanfattning 
Denna State of the Art Rapport behandlar ämnet laserskärning vid bearbetning av aluminium 

och rostfritt stål. Rapporten svarar på vad som finns skrivet inom aluminium respektive 

rostfritt stål samt skillnaderna i materialens egenskaper efter bearbetning med laserskärning 

från det senaste decenniet. Rapportens innehåll erhåller analyser och sammanfattningar av 

artiklar inom det aktuella ämnet. Analysen av de använda artiklarna påvisar ett antal olika 

resultat inom olika kategorier. Dessa kategorier är optimering, effektivisering, påverkan på 

material samt nukleär avveckling. Inom optimering av aluminium undersöks det hur 

avfallsmaterialet skall bibehålla bästa möjliga kvalité. Optimering inom rostfritt stål 

undersöker tillvägagångssättet om att kunna ta fram beräkning av operationskostnaderna 

alternativt förbättra dess skärprocess. Effektivisering inom aluminium handlar om att 

effektivisera skär kvalitén och inom rostfritt stål handlar det istället om effektivisering av 

prestanda, kvalitén och konsumtionen av assistans gas. Inom kategorin påverkan på material 

påvisas det hur djupt de båda materialen påverkas samt hur den bearbetade ytan reagerar på 

bearbetning. Vid nukleär avveckling inom rostfritt stål undersöks det hur laserskärning skall 

implementeras inom ämnesområdet för att säkerställa att denna process fungerar. Denna State 

of the Art innehåller en litteraturmatris av de analyserade artiklarna för att få en översikt inom 

ämnesområdet. 
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Abstract 
This State of the Art report deals with the subject of the method laser cutting of aluminum and 

stainless steel. The report gives answers to what has been written the last decade within the 

area of aluminum respectively stainless steel and which differences can be found regarding 

the material characteristics after processing them through laser cutting. The report contains 

several analyses and summaries of the articles written on the subject. The analyses of the used 

articles show a number of different results in different categories. The categories are as 

follows: optimization, effectivity, impact of the materials and nuclear decommissioning. 

Optimization within aluminum explore how waste material is supposed to obtain the best 

possible quality. Optimization within the area of stainless steel examine the procedure making 

it possible to establish a way to calculate the cost of operation or improve the cutting process. 

Efficiency within the area of aluminum is about making the process of cutting more effective. 

Effectivity within the area of stainless steel is instead about making the performance, quality 

and consumption of assisting gas more effective. It is shown in the category impact of the 

material how deeply the materials are affected and how the processed surface reacts to the 

process. Within the material stainless steel and the category nuclear decommissioning they 

have investigated if it could be implemented in the field to ensure that the process works. This 

State of the Art contains a matrix of the analyzed articles to provide an overview of the 

subject.    
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1. Introduktion 
I detta avsnitt redogörs bakgrunden, uppdraget, frågeställningen, målformuleringen och 

avgränsningen för denna rapport.  

 

1.1  Bakgrund 

Laser har under de senaste åren blivit ett nyckelord för precision och kvalitet för industriella 

bearbetningsprocesser. Fenomenet laser introducerades för första gången under 1960-talet i ett 

laboratorium i USA. Först under 1970-talet insåg ingenjörer, främst inom industrin, laserns 

potential för materialbearbetning utifrån kvalitets- och kostnadseffektiva aspekter. Den 

industriella lasern kännetecknas som ett flexibelt verktyg inom industrin som producerar en 

ljusstråle med hög skärhastighet med exceptionella egenskaper. Dess exceptionella 

egenskaper medför precision och genererar en intensiv energikälla vilken är idealisk vid 

bearbetning av material, såsom metaller, trä samt plast, med hjälp av laserskärning. (Ion, 

2005) 

Laserskärning kan kategoriseras i flera grupper beroende på vilken process de utför under 

bearbetningen. Några kategorier är borrning, skärning, svetsning samt legering. Beroende på 

den fokuserade laserstrålens diameter på ytan, laserkraften och reflektionsegenskaperna hos 

det bearbetade materialet så genomgår materialet uppvärmning, smältning och avdunstning. 

Inom processen laserskärning får experiment och studier för att kunna optimera tid och 

kostnad mycket uppmärksamhet. Detta för att kunna förbättra processen (Yilbas, 2018).  Det 

finns även olika typer av laser som används inom industrin såsom fiberlaser (Haxen et al. 

2010), diodlaser (Griot, 1996), disklaser (Cheolhee et al. 2008), CO2-laser (Chyrssolouris, 

1991) och Nd:YAG-laser (Brecher et al. 2011 ; Ghany et al. 2005). 

1.2  Uppdrag 

Uppdraget är att sammanställa en utredningsstudie i ett ’’State of the Art’’ format inom 

området laserskärning vid bearbetning av aluminium och rostfritt stål. För att uppnå syftet för 

denna uppsats utförs litteratur och artikel undersökningar.  

1.3  Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i denna State of the Art rapport: 

▪ Vad finns skrivet om laserskärning inom aluminium? 

▪ Vad finns skrivet om laserskärning inom rostfritt stål? 

▪ Vilka skillnader sker i respektive materials egenskaper efter laserskärning?  
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1.4  Målformulering 

Målet med denna State of the Art rapport är att presentera den befintliga informationen 

angående bearbetningsprocessen med laserskärning inom aluminium och rostfritt stål, att 

sammanfatta det nuvarande informationsflödet angående skillnader mellan lasertyper vid 

bearbetning av aluminium och rostfritt stål samt att representera skillnaderna i materialets 

egenskaper efter laserbearbetning.  

1.5  Avgränsningar 

Litteraturstudien inkluderar enbart artiklar inom området skrivna det senaste decenniet.  
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2. Metodik 

I detta avsnitt redogörs den valda metoden som används i denna uppsats för att besvara 

uppsatsen frågeställningar.  

 

2.1  Teoretisk referensram  

Insamlingen av den teoretiska referensramen utgår ifrån relevanta vetenskapliga artiklar, 

vilket är grunden för författarnas litteraturstudie i denna uppsats. De vetenskapliga artiklarna 

som författarna använt i denna uppsats är hämtade bland databaser från KTH Library och 

Google Scholar för att öka uppsatsens trovärdighet då enbart granskade artiklar använts som 

sekundärdata.  

 

2.2  Metoder för analys och insamling av teoretisk referensram 

För att kunna uppnå uppsatsens syfte och besvara de valda frågeställningarna med 

trovärdighet valde författarna att använda den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman & 

Bell, 2017). Insamlingen av uppsatsens sekundärdata genomfördes med den kvantitativa 

forskningsmetoden varpå författarna använt den sekundära data till att kunna realisera 

noggranna undersökningar för att kunna komparera detta gentemot uppsatsens resultat. (Duc, 

2011). 

 

2.3  Sekundärdata 

Enligt Bryman & Bell (2017) är sekundärdata information som dokumenterats av författarna 

utifrån vetenskapliga artiklar, litteratur och från olika databaser via internet för att författarna 

skall kunna få uppfattning om hur en rationell lösning skall tas fram för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar reliabelt. 

 

2.4  Metodkritik 

Författarna granskar all den insamlade information med ett kritiskt och objektivt för att kunna 

garantera rapportens validitet och reliabilitet.  
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3. Laserskärning 
 

3.1  Allmänt om laserskärning 

Laserskärning är en metod som används inom ett par olika områden inom industrin. Några 

områden där metoden används är exempelvis inom. bil, flyg, varvs, elektronik och 

kärnkraftsindustrin (Brecher et al. 2011). 

 

Laserskärning används vid skärnings-, borrnings-, svetsnings- och värmebehandlade 

processer inom tillverkningsindustrin (Dubey et al. 2008). Laserskärningens effektivitet beror 

på dess mekaniska, optiska och termiska egenskaperna hos de använda materialen. Därmed 

anses material med högre grad av sprödhet och hårdhet vara lämpliga för laserskärning 

bearbetning. Skär kvalitén påverkas av kombinationen av olika parametrar såsom vilken typ 

av laser som används, tryck, skärhastighet, laser kraften, materialets tjocklek, kemiska 

sammansättningen på materialet och frekvensen av lasern (Ghany et al. 2005). 

 

Nd:YAG-laser, och CO2-laser är de två lasertyper med bredast tillämpningsområden på grund 

av dess egenskaper (Sharma et al. 2010). Det finns även andra typer av laserskärnings 

metoder med liknande egenskaper såsom fiber-, disk-, och diodlaser. 

 

3.2  CO2-laser 

CO2-lasern användes vid finbearbetning i höga hastigheter på grund av dess höga strålkraft, 

effektivitet och goda strålkvalitet (Chyrssolouris, 1991). CO2-lasern kan användas i 

kontinuerligt eller pulserat läge vilket resulterar i att energinivåerna vid användning av denna 

lasertyp är relativt smala, varav en formutsläppslinje är avgörande för excitationen (Kannatey-

Asibu, 2009). 

 

3.3  Nd:YAG-laser 

Nd:YAG-lasern är en optisk laser som arbetar med våglängden 1,06 mikrometer (Brecher et 

al. 2011 ; Ghany et al. 2005). Nd:YAG-lasern har låg stråleffekt i pulserande läge däremot har 

Nd:YAG-lasern högre toppeffekt vilket underlättar skärande bearbetning i tjockare material 

(Chyrssolouris, 1991). På grund av de korta våglängderna för Nd:YAG-lasern reflekteras 

detta i lägre utsträckning på metallytor, varpå mer reflekterande material bearbetas med 
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mindre effekt för att kunna uppnå den efterfrågade kvalitén på det bearbetade materialet 

(Dubey et al. 2008). 

 

3.4  Fiberlaser 

Fiberlasern har hög verkningsgrad då denna lasertyp genererar mindre värme jämfört med 

andra lasertyper. Fiberlasern arbetar med våglängder mellan 1010–1100 nanometer (Haxen et 

al. 2010). 

 

3.5  Diodlaser 

Diodlaser metoden kan jämföras med andra hög-krafts lasrar. Hög-kraftiga diodlaser har 

bredare våglängd än CO2- och Nd:YAG-laser (Griot, 1996). Diodlasern drivs av en 

kontinuerlig strömkälla med låg spänning, detta gör att diodlasern kan drivas med batterier, 2-

fas eller 3-fassystem (Beneati et al. 1995). Diodlasern används bland annat för soldering, 

härdning, svetsning, hårdlödning, yt-smältning, spricktätning och bearbetning (Li, 2000). 

 

3.6  Disklaser 

Disklasern har en förbättrad svängningsmetod som medför högre effektivitet och används 

därmed som en lasergenererings anordning för lasersvetsning och arbetar med våglängden 

1030 nanometer (Cheolhee et al. 2008). Disklasern är mindre till storlek vilket medför 

möjligheter till flexibelt utnyttjande av arbetsområdet (Ahmed, 2015). 
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4. Aluminium 
 

4.1  Optimering 

Vid laserskärning processen är dess temperatur vid framkanten över smältpunkten så att 

metallen kan smältas och uteslutas, i detta fall,  med hjälp av argon gas. Egenskaperna som 

temperaturen vid den skurna frontkanten är relaterade till skärmekanismen och kvalitén på 

avfallet som lämnar materialet vid laser bearbetningen. (Chen et al. 2016) 

 

Vid undersökningen av relationen mellan temperaturen, den skurna frontkanten och avfallets 

kvalitet i fiber laserskärning av aluminiumlegering utförde Chen et al. (2016) ett experiment 

med en IPG YLS-6000 fiber laser. Denna utrustning erhöll maximal effekt på 6 kW och 

våglängden på laserstrålen var 1070 nanometer. Skäret var av modell Percitec YK 52 som 

bestod av en konvex lins, även kallad kollimatorlins, med en brännvidd på 125 millimeter 

samt en fokuseringslins med en brännvidd på 150 millimeter. Chen et al. (2016) poängterar att 

den maximala laser kraften använd under experimentet översteg inte 5 kW, då detta hade 

kunnat orsaka haveri av skäret. Experimentet utfördes på en 4 millimeter tjock 

aluminiumlegering. (Chen et al. 2016) 

 

Experimentet av undersökningen av relationen mellan temperatur, den skurna frontkanten och 

avfallets kvalitet i fiber laserskärning av aluminiumlegeringar resulterade i följande slutsatser: 

Tidskännetecknen för temperaturer vid framkantsskärning och spånspårens kvalitet vid 

fiberskärning av aluminiumlegering påvisar att laserberarbetningen påbörjas med en 

temperatur på 1000 grader Celsius. Med tiden ökar temperaturen vid framkantsskärning vilket 

resulterar i att avfallet minskar. Detta avfall försvinner när temperaturen vid framkant 

skärningen överstiger 1100 grader Celsius. Effekterna och de ökande egenskaperna av 

skärnings parametrarna av temperaturen vid framkantsskärning påvisar att dess 

temperaturspann är avgörande för avfallets kvalitet. Desto högre laser kraften är under tiden 

då skärhastigheten är konstant desto mer ökar temperaturen. Experimentet rekommenderar att 

antingen laser kraften ökar alternativt en minskning av hastigheten medför fördelar för att öka 

den optimala räckvidden för temperaturen vid framkantsskärning, vilket förkortar eller 

undviker den dåliga kvalitén på material avfallet under bearbetningen. Material avfallets 

kvalitet är accepterad då temperaturen vid framkantsskärning är mellan 1750-1950 grader 

Celsius, vilket är dess optimala räckvidd. Vid en temperatur på 1800 grader Celsius ökar 

spånspårens kvalitet och dess längd reduceras. (Chen et al. 2016) 
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4.2  Påverkan på material 

Undersökningar av material vid laserbearbetning har genomförts tidigare i relativt stor 

utsträckning. Carcel et al. (2009) undersökte laserbearbetning av metallskum vilket påvisade 

att laserbearbetning kan användas som ett effektivt verktyg för att bearbeta metallskum från 

aluminium och titanlegeringar. Laser interaktion med skum och låg densitet studerades av 

Chuarasian et al. (2010), där dess undersökning demonstrerade att laserns bearbetning 

resulterade med polerade skumytor i de behandlade områdena. Laserbearbetning av skum 

undersöktes även av Fujimura et al. (2007) där det framkom att påverkan av laser kraften och 

dess skärhastighet på skärkantens uppbyggnad. Yilbas et al. (2013) undersökning av material 

vid laserbearbetning från tjocka aluminiumskum genomfördes med hjälp av en CO2-laser 

(benämning: LC-ALPHAIII) för att kunna beskära arbetsstyckena. Strålen hade en Gaussisk 

intensitetsfördelning vid den bestrålade ytan på 0,0002 m. Kväve användes under processen 

som ett hjälpmedel. Undersökningen genomfördes med flera skärprov för att kunna avgöra de 

optimala nivåerna för skärparametrarna och dess skär förhållanden. Aluminiumskumplattorna 

som användes i genomförandet av undersökningen var 5 millimeter tjocka och hade stängd 

cellstruktur med porositeten 78%. (Yilbas et al. 2013) 

 

Metallskum används, på grund av dess överlägsna egenskaper, inom bilindustrin och 

kylsystem där den används som energiabsorberande samt för förbättrad värme 

överföringshastighet. Vid konventionell bearbetning av aluminiumskum orsakas ojämnheter 

och defekter i de bearbetade sektionerna orsakade av den mekaniska skärkraften. För att 

minimera defekter och förbättra den slutliga produktens kvalitet på det bearbetade 

arbetsstycket undersöker Yilbas et al. (2013) den termiska bearbetningen med högeffektlaser. 

Bearbetning med laser har fördelar som den konventionella bearbetningsteknikgen saknar, på 

grund av dess precision i drift, hög drifthastighet och icke-mekanisk kontakt mellan dess 

arbetsstycke och laserstrålen. I laserskärningens bearbetningsprocess är emellertid temperatur 

bildningen en oroande faktor, då temperaturen är hög i närheten av den skärande delen under 

skärprocessen. Detta orsakar hög termisk spänning i den snittade delen av arbetsstycket, vilket 

kan resultera i begränsningar av det praktiska tillämpningarna av det bearbetade arbetsstycket. 

(Yilbas et al. 2013) 

 

Undersökningen av laserskärning av vassa kantämnen från aluminiumskum och den termiska 

analysen i samband med laserskärning processen erhölls följande resultat av dess 



9 

 

undersökning av laserskärning i tjocka aluminium skumplattor: Den termiska spänningen som 

utvecklades i sektionen där laserskärningen genomfördes simuleras med användning av 

ABAQUS elementkod. De morfologiska förändringarna i det snittade sektionerna undersöktes 

genom att integrera det optiska med ett elektronmikroskop vilket påvisade att temperaturen 

under laser bearbetningen översteg vätsketemperaturen hos substans materialet i den 

bestrålade sektionen. Undersökningen påvisade att temperaturen varierade längs med kanterna 

på arbetsstycket vilket är orsakat av värmeöverföringen från de skurna sektionerna till dess 

omgivning där även lokalt flöde av smältmaterial observerades vid de skurna ytorna. (Yilbas 

et al. 2013) 

 

Det har även genomförts en undersökning angående hur aluminium påverkas av 

laserskärning. I denna undersökning erhölls resultat angående hur det aluminiumlegerade 

materialet AA5083, vars tjocklek var 2 millimeter vid undersökningen, påverkades när 

ändraringar i parametrarna såsom laserkraften, skärhastighet, frekvens och gastrycket 

genomfördes. Vid experimentet som genomfördes användes en 1,8 kWs CO2 laser med 

bearbetningstemperaturen 1100 grader Celsius och hade följande parametrar som 

representeras nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1 - Parametrar AA5083 - Påverkan på material 

Nr. Laserkraft 

(Watt) 

Skärhastighet 

(m/min) 

Frekvens 

(Hz) 

Gastryck 

(bar) 

1 1500 2 8 10 

2 1500 3 9 12 

3 1500 4 10 14 

4 1650 2 9 14 

5 1650 3 10 10 

6 1650 4 8 12 

7 1800 2 10 12 

8 1800 3 8 14 

9 1800 4 9 10 
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Utifrån experimentet kunde följande resultat erhållas angående hur de olika bitarna 

påverkades. De olika bitarnas påverkan och resultat presenteras nedan i tabell 2, varpå 

följande kan konstateras att laserskärningen påverkar det aluminiumlegerade materialet 

AA5083 till ett djup mellan 75,00 – 333,33 mikrometer samt att det har en ytsträvhet mellan 

0,90 – 3,42 mikrometer. (Stournaras et al. 2009) 

 

Tabell 2 - Resultat av experiment AA5083 - Påverkan på material 

Nr. Kerf bredd 

(mikrometer) 

Ytsträvhet 

(mikrometer) 

Värmepåverkat 

material ner till 

(mikrometer) 

1 207,80 2,28 119,44 

2 182,40 2,54 116,66 

3 172,80 3,42 75,00 

4 194,50 2,3 263,88 

5 190,00 1,35 180,55 

6 176,00 1,60 175,00 

7 202,60 1,23 333,33 

8 188,80 0,90 250,00 

9 192,00 1,74 166,66 

 

 

4.3  Effektivisering 

Laserskärning är en mycket gynnsam metod vid skärbearbetning i komplexa former och 

intrikata profiler. Laserskärningens kapacitet beror främst på tekniken och de optiska och 

termiska egenskaperna än de mekaniska egenskaperna hos det bearbetande materialet. 

Aluminium och dess legeringar betraktas som besvärliga skärmaterial vid laserskärning 

processer då dessa påverkas av hög reflektivitet som orsakas av de höga kraven på laser 

kraften, den höga värmeledningsförmågan som genererar stora värmepåverkade zoner, 

bindning av ett aluminium oxidskikt på det smälta materialet som förhindrar användning av 

reaktiv laser fusionsteknik och den höga viskositeten för smältmaterial som försvårar 

processen att avlägsna överskottsmaterial. (Riveiro et al. 2010) 
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Följande konstaterades, angående optimering av snittkvalitet och driftkostnad, utifrån 

undersökningen av fiber laserskärning av aluminiumplattor (Al1050)  med tjockleken 1 

millimeter och en 2 kW fiberlaser med bearbetningstemperaturen 1000 grader Celsius är att 

effekterna av skärhastigheten, med hjälp av gastrycket, medförde att fokalisering kunde 

upprättas då skärhastigheten är en avgörande faktor för att kunna påverka kvaliteten. 

Skärningskvalitén reducerades genom att minska användandet av hjälp gasen och genom att 

öka skärhastigheten. Pålitliga skärresultat erhölls när fokus positionen ställdes in på ett 

avstånd som motsvarade plåttjockleken vilket resulterade, i denna undersökning, i maximal 

bestrålning. Scintilla et al. (2014) nämner även att kvalitetsbedömningen, enligt ISO 9013, 

påvisar att vinkelrät inställning är det optimala av standardvärdena. Bearbetningen i 

kontinuerlig-våg fiber laser ökar skärhastigheten och ger överlägset bättre skärkvalitet i 

jämförelse med resultat som erhölls med CO2 och Nd: YAG-lasern som representeras i olika 

litterära studier. (Scintilla et al. 2014) 

 

Vid tillverkning av rakettankar används aluminiumlegeringen AA2219 på grund av dess lätta 

vikt, höga specifika styrka och utmärkta temperatur prestanda. (Gonzalo et al. 2009; Yang et 

al. 2014) Laserskärning är känt för dess höga precision och högeffektiva teknik såsom den 

smala laserstrålen och dess höga energitäthet (Yilbas et al. 2015). För aluminiumlegeringar 

uppstår flera problem vid bearbetning med laser, främst orsakade av att laser kraften bör vara 

hög för att kunna initiera skärprocessen på grund av den höga reflektionsförmågan, som 

materialet besitter. Chen et al. (2016) nämner att detta kan skada rygg reflekterade laserstrålen 

samt även laser maskinens hålighet. Det andra problemet som uppstår vid bearbetning med 

laser för aluminiumlegeringar är att den höga värmeledningsförmågan orsakar en större 

värmepåverkad sektion. Det tredje problemet som  uppstår vid bearbetning med laser är att 

aluminiumlegeringen drabbas av oxidation, vilket leder till ett tjockare åter smältande lager 

och en större mängd avfall på skärytan. (Riveiro et al. 2008) 

 

Den senaste generationen av fiberlaser har bättre möjligheter att förbättra skärkvaliteten vid 

bearbetning av aluminiumlegeringar på grund av dess förbättrade balk kvalitet. 

Strålreflektiviteten hos aluminiumlegeringar till fiberlasern är relativt låg, eftersom dess 

strålvåglängd är cirka 1,07 mikrometer, det vill säga en tiondel av CO2-laserstrålen. (Chen et 

al. 2016) 

Ett antal undersökningar har genomförts inom området ytstrippningsfunktioner på 

stålmaterial. Poprawe et al. (2001) genomförde en studie angående ytsrtippning och dess 



12 

 

egenskaper i CO2 laserskärning av rostfritt stål. Tre typer av strippningsmönster hittades på 

skärsektionerna och strippningsfrekvenserna för mittområdet var två gånger över området 

(Poprawe et al. 2001). Poweel et al. (2009) menar att ojämnhetsstriktioner resulterade från 

den större massan strömmar nedför den snittade sektionen och den tjockare delen av det 

smälta materialet. Chen et al. (1999) fann att den striering på laserskärning sektionerna av 

mjukt stål orsakades av fluktuationer som inträffar under processen då den flytande metallen 

bort blåses. 

 

Chen et al. (2016) undersökte effekterna av parametrar för ytmorfologier vid 

fiberlaserskärning av AA2219 aluminiumlegeringar. I undersökningen användes en IPG 

YLR-6000 fiber laser med maximal kraft på 6 kW och bearbetningstemperatur mellan 1100 

och 1800 grader Celsius. Laserstrålen är med våglängden 1070 nanometer och en 

strålparameterprodukt av 6,9 mm*mrad. Det använda materialet, AA2219 aluminiumlegering, 

var av tjockleken 2 millimeter. Utifrån denna undersökning av effekterna av parametrar för 

ytmorfologier vid fiberlaserskärning av AA2219 aluminiumlegering erhölls följande resultat; 

vid fiberlaserskärning av AA2219 aluminiumlegering kännetecknas dess skäryta av tre zoner 

med olika typer av striationsmönster. Den övre striationsytan orsakas främst av gasflödet på 

grund av att majoriteten av den flytande metallen pulseras i detta område och den nedre 

striationsytan bestäms av interaktionen mellan gastrycket och de övriga krafter som metallen 

utsätts för på den smälta ytan. (Chen et al. 2016) 
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5. Rostfritt stål 

Laserskärning inom rostfritt stål har under det senaste decenniet genomgått experimentella 

undersökningar för att kunna effektivisera och optimera denna bearbetningsprocess. Utifrån 

de experimentella undersökningarna som genomförts det senaste decenniet har följande 

erhållits angående ämnet.  

 

5.1  Optimering 

Det optimeringsarbete som genomförts inom området laserskärning av rostfritt stål fokuserar 

på att undersöka metoder som antingen optimerar bearbetningsmetoden för att få fram 

operationskostnaden alternativt förbättra skärprocessen. 

 

Det arbete som undersöks är optimering inom att få mer träffsäker metod för 

kostnadsberäkning genom att undersöka SVM med hjälp av SVR. Optimeringsarbetet 

fokuserar på en CO2 laser som skär i det rostfria stålet med beteckningen AISI316L som är av 

medicinsk grad. Operationskostnaden påverkas av laserns kraft, skärhastighet, assistans gasen, 

munstyckets diameter samt den fokuserade punktens position och materialet. 

 

Experimentet genomfördes med en CW1,4kW CO2 Rofin laser med en linjär polariserad 

strålvinkel på 351, en fokuslins med den fokala längden på 125 millimeter, koniskt munstycke 

med diametern 1,3 millimeter med gasen luft och standoff längden på 0,4 millimeter. I 

experimentet utfördes optimerings undersökningen med hjälp av SVR inom SVM varpå 

följande kunde summeras utifrån de givna resultaten. SVR erhöll bättre resultat jämfört med 

de tidigare använda metoderna ANN och GP. Med detta menas att SVR kunde förutspå 

operationskostnaden på ett mer träffsäkert sätt.  

(Jovic et al., 2016)  

 

Det andra optimeringsarbetet som utfördes inom laserskärning är optimering inom 

skärprocessen på det rostfria stålet 316L. Dem parametrarna som arbetet fokuserar på är kraft, 

lufttryck, frekvens och skärhastigheten genom användning av Taguchi metoden. 

 

Experimentet som genomfördes gjordes med en Nd:YAG laser skärare med en puls på 200 W, 

assistans gasens munstycke på 1 millimeter i diameter, en lins med fokala längden 50 

millimeter och minsta diametern på laserstrålen var 0,47 millimeter. Munstyckets diameter, 
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fokala längden på linsen 200 millimeter, standoff längden och materialets tjocklek på 3 

millimeter var konstanta under hela/alla experiment. 

 

Resultatet arbetet fick fram var att utifrån Taguchi metoden för optimering för den bästa kurv 

kvalitén är kraft på låg nivå 150 W, tryckluft på 0,5 MPa, pulsfrekvensen på hög nivå 125 Hz 

och skärhastigheten på 49 cm/min. Vid samma ytsträvhet är kraften 150 W, tryckluften på 0,5 

MPa, pulsfrekvensen på 25 Hz och skärhastigheten på 20 cm/min. Arbetet fick fram att kraft 

och tryckluft ger stor effekt på kurvans kvalité på driftområdet. Ta (Top kerf width) påverkas 

mycket av kraft, tryckluft, pulsfrekvens, skärhastigheten och interaktionseffekter av lufttryck 

och frekvensen. Ra (Värde för ytsträvhet) påverkas av kraft, tryckluft, pulsfrekvens, 

skärhastighet och interaktionseffekter av lufttryck och skärhastigheten. (Gadallah et al., 2015) 

 

5.2  Effektivisering 

Inom effektivisering så har arbete gjorts på lufttrycksmunstycket till laserskäraren. Arbetet 

har forskat om hur prestandan, kvalitén och konsumtionen av assistans gas påverkas av 

användning av supersoniska munstycken. För att utföra detta har det designats tre olika 

supersoniska munstycken som har varierande tryckluftskraft som sedan användes på en 3 kWs 

fiberlaser med våglängden 1,08 mikrometer. Lasern skar i materialet AISI316 med 

tjocklekarna 2, 4 och 6 millimeter. 

 

De befintliga munstyckena är koniskt formade vilket ger en låg tillverkningskostnad dock 

motarbetas med att gaskonsumtionen vid användning av dessa munstycken är hög och ger en 

hög operationskostnad. För att effektivisera detta så skapades tre olika supersoniska 

munstycken baserat på dynamisk gasteori som sedan skapades med hjälp av WEDM. Det 

genomfördes experiment med dem designade supersoniska munstyckena med vanliga koniskt 

formade munstycken på samma maskin. Detta för att enklare kunna se skillnaderna på 

prestandan och effektiviteten. 

 

Resultatet och slutsatsen experimentet fick fram var en stor reducering på 

massflödeshastigheten på 62-74% vid användning av supersoniska munstycken. De nya 

munstyckena ger energiska skärningseffektiviteten en ökning med 33% på 2 millimeter tjocka 

material samt 50% vid 4 millimeter. Gasförbrukningseffektiviteten ökas betydligt med 74-

83%. 
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Vid användning av supersoniska munstycken så förlängs processens kapacitet gällande 

tillåten tjocklek. På proverna som var 2-4 millimeter tjocka så var skärytans kanters kvalité 

jämförbara med de som var skurna med ett koniskt munstycke, dock så ändrades 

skärhastigheten med 75-100% vilket innebär att användning av supersoniska munstycken ökar 

skärhastigheten. 

Slutsatsen för experimenten blir att samma skärkvalité uppnås till mycket lägre gastryck. Dem 

koniska munstyckena kan använda 20 bar medan supersoniska kan använda 5-8 bar och få 

samma resultat. Detta kan hjälpa till att reducera operationskostnaden, öka skärhastigheten 

och reducera konsumtionen av assistans gas i processen. (Orazi et al., 2011)  

 

5.3  Nukleär avveckling 

Undersökningen som gjorts inom ämnet nukleär avveckling utfördes med en 30 kWs 

fiberlaser och studerades om det skulle kunna implementeras. Arbetet som gjorts ska 

demonstrera och undersöka om det går att skära i 300 millimeter tjockt rostfritt stål för att 

sedan kunna använda det inom nukleär avveckling.  

 

Experiment materialet sattes i en hållare för skärning och påbörjades skäras i sidan av 

materialet med hjälp av en linjär översättare. Lasern fick hjälp av en assist gas med trycket 1 

MPa för att blåsa bort den smälta metallen. De olika test styckenas mått var följande i tabell 3: 

(Där Rs betecknar Rostfritt stål och  Ks betecknar Kolstål). 

Nummer 1 och 2 är rostfritt stål för sig själva, 3 och 4 är rostfritt stål och kolstål tillsammans. 

Nummer 3 ska simulera en kokande vattenreaktor och nummer 4 ska simulera en 

tryckvattenreaktor. 

 

Resultatet arbetet fick fram var att det går med lyckad skärning i material upp till 300 

millimeter tjockt. Nummer 1 hade en ingångsdiameter på 6 millimeter och en utgångsdiameter 

på 7 millimeter efter skärning. Nummer 2 hade en ingångsdiameter på 5 millimeter och 

utgångsdiameter på 8 millimeter. Materialet på nummer 2 har smält material vid utgångshålet 

dock även vid sidan av testobjektet. Nummer 3 har en större skillnad mellan laserns 

ingångshål 1 millimeter och utgångshålet 7 millimeter, nummer 4 har ingångshål på 1 

millimeter och utgångshålet på 8 millimeter. Testobjektet på nummer 3 och 4 har större 

smältning av material vid utgångshålet vid sidan av materialet. Arbetet tar också fram 
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resultatet av skärning i ett riktigt objekt. Det visas att lyckad skärning genom riktiga objekt 

inom reaktorer är möjligt. 

 

Tabell 3 - Parametrar - Nukleär avveckling 

Nummer Tjocklek 

(mm) 

Material Kraft 

(kW) 

Flödeshastighet 

(l/min) 

Standoff 

(mm) 

Hastighet 

(mm/min) 

1 230 SUS304 30 750 60 10 

2 300 SUS304 30 840 60 8 

3 9+170 

Rs+Ks 

SUS304, 

SM490A 

30 700 20 12 

4 6+290 

Rs+Ks 

SUS304, 

SM490A 

30 1080 20 8 

 

Slutsatsen blir således att användning av hög kraftig 30 kWs fiberlaser vid nukleär avveckling 

fungerar. Detta bevisas genom skärning i olika testobjekt däremot också på riktiga objekt upp 

till 300 millimeter tjockt. (Tamura et al., 2015) 

5.4  Påverkan på materialet  

Vid laserskärning har det genomförts arbete inom hur materialet påverkas av bearbetningen. 

Det arbete som genomförts har testat det rostfria stålet 304 och undersökt hur materialet 

påverkas. Det ena arbetet som genfördes undersökte skillnaderna i hur materialet påverkades 

vid användning av metoderna laserskärning, vattenskärning och traditionell borrskärning. 

Arbetet undersökte hur djupt ner i materialet från skärningsytan som påverkades/skadades vid 

bearbetning. Det undersöktes om det fanns kristallgitterfelfördelningar i materialet med hjälp 

av en positronannihilation.  

 

Experimentet som genomfördes använde sig utav det rostfria stålet 304 med måtten 5x5x10 

millimeter. För att säkerhetsställa att alla bitar/test material har samma egenskaper värmdes 

alla bitarna upp till 700 grader Celsius i en timme med hjälp av en vacuumugn. Materialet har 

då återställts och stress från andra defekter försvinner och kan därefter inte påverka resultatet 

som söktes efter. Bitarna skars sedan av en Trumpf 4003 med en stråle på 3200 W, hastighet 

på 0,2 m/min, fokuslins på 7,5 Zoll, skärningsbredden 0,2 millimeter och det smälta 

materialet togs bort med hjälp av tryckluft på 20 bar. 
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Resultatet av undersökningen erhöll att materialet påverkades ungefär parallellt med 

laserstrålens riktning. Två parametrar som undersöktes var Sa och Sku vilket är 3D 

parametrar vilka är definierade enligt  ISO25178. Sa läser av ytans avvikelse från medelplanet 

och Sku används för att mäta tillståndet på den bearbetade ytan vilket representeras i tabell 4 

nedan. 

Tabell 4 - Resultat - Grovhet på material 

Sa (mikrometer) Sku 

5,87+/- 1,28 3,02+/- 0,43 

 

Det framkommer att skärning av laser gör att materialet har ett lågt antal deformationer med 

en hög höjdskillnad. Positron livslängden visar att det bearbetade materialet kan ha viss 

kantförskjutning på ytan. Vid undersökning av den undre delen av skärningsytan erhölls att 

laserskärningen har påverkat materialet nästan konstant ner till 500 mikrometer. 

 

Slutsatsen på arbetet visa att laserskärning ger upphov till kantförskjutningar samt 

kristallgitterfelfördelningen var marginellt skadade till djupet av 500 mikrometer. Det visas 

också att laserskärningen gjorde minst skada på kristallgitterfelfördelningen i jämförelse med 

de två andra metoderna. (Horodek et al., 2012) 

 

Det andra arbetet undersökte hur bearbetning med laserskärning påverkar materialets 

mekaniska egenskaper så som trötthetsstyrkan, geometriska ytans egenskaper och 

mikrostrukturen. Detta gjordes genom att skära med en högkraftig solid disklaser på test 

materialen som var 2, 4 och 6 mm tjocka av det rostfria stålet AISI 304. 

Experimentet utfördes med hjälp av en Trumpf TruDisk 5001 med parametrarna som följer i 

tabell 5 nedan och på nästkommande sida. 
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Tabell 5 - Parametrar på AISI 304 - Påverkan på material 

Tjocklek 2 mm 4 mm 6 mm 

Våglängd 

(mikrometer) 

1,04 1,04 1,04 

Strål kvalitén (M2) 10 10  

Output kraft (kW) 3 3  

Gas  N2 N2 N2 

Gastryck (bar) 11 14 14 

Munstycke  Konisk Konisk Konisk 

Munstyckets 

diameter (mm) 

2,3 4 4 

Längden 

munstycket från 

arbetsstycket (mm) 

0,8 0,5 0,5 

Fokala positionen 

(mm) 

0 -2,6 -2,5 

Skärhastigheten 

(m/min) 

16 5 2,25 

 

Vid undersökningen testades varje material tre gånger. Första undersökningen genomfördes 

efter skärning utan ändringar, andra undersökningen genomfördes utan det åter stelnade 

materialet och sista undersökningen genomfördes med elektrokemiskt polerade ytor.  

Resultatet från undersökningarna påvisade att vid ökning av tjockleken bildas en uttalande 

ytavlastning av skärytan. Detta leder till minskad trötthetsstyrka. Det sker även en reducering 

på skäreffekten av de åter smälta metaldropparna på skärytan. Beroende på dominansen hos 

respektive skäreffekt kan sprickintegrering ske vid skär området eller vid kanterna. (Pessoa, et 

al., 2016) 

 

Tabell 6 - Resultat på grovhet - Rostfritt material 

Tjocklek 

(millimeter) 

Normal grovhet/ytsträvhet 

(mikrometer) 

2 0,9 – 2,2 

4 4,1 – 5,3 

6 3,0 – 6,1 

(Pessoa, et al., 2016) 
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6. Jämförelse av påverkan av material mellan rostfritt 

stål och aluminium 
 

Vid bearbetning med laserskärning påverkas materialet. Materialets egenskaper kan påverkas 

samt hur dess ytan ser ut. Vid granskning av materialen aluminium och rostfritt stål och 

fokusering på skillnaderna mellan dess ytors grovhet/ytsträvhet samt hur långt ner i materialet 

som bearbetningen av lasern påverkar kan en viss skillnad detekteras.  

 

På båda metallerna har det gjorts experiment där undersöktes hur det såg ut efter 

bearbetningen. Enligt (Pessoa, et al., 2016) som gjorde ett experiment med 3 (2, 4 och 6 

millimeter) olika tjocklekar på det rostfria stålet AISI 304. Experimentet erhöll följande vilket 

presenteras i tabell 6: Resultatet påvisar att vid en tjocklek på 2 millimeter har materialet en 

0,9 – 2,2 mikrometer grovhet/ytsträvhet, vid 4 millimeter har materialet en grovhet/ytsträvhet 

på 4,1 – 5,3 mikrometer och vid 6 millimeter så har materialet en grovhet/ytsträvhet på 3,0 – 

6,1 mikrometer. Ytsträvheten/grovheten ökar ju tjockare material som bearbetas. (Pessoa, et 

al., 2016).  

 

Tabell 7 - Resultat av påverkan på materialet 

Tjocklek 

(millimeter) 

Normal grovhet/ytsträvhet 

(mikrometer) 

2 0,9 – 2,2 

4 4,1 – 5,3 

6 3,0 – 6,1 

 

Vid observation på hur djupt ner i materialet som laserskärningen påverkar så har experiment 

gjorts av (Horodek, et al., 2011). Det togs fram med hjälp av en positronannihilation och 

resultatet fick fram att laserskärningen hade påverkat materialet ner till djupet av 500 

mikrometer (Horodek, et al., 2011). 
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På materialet aluminium har det även genomförts experiment på hur dessa parametrar 

påverkas av laserskärningen. Enligt Stournaras et al. (2009) utfördes det ett experiment på 2 

millimeter tjockt AA5083 aluminium varpå följande resultat erhölls vid bearbetning med laser 

och presenterades i tabell 8 på nästkommande sida: Utifrån undersökningen erhölls resultat 

som påvisar att aluminiumet som använts vid undersökningen påverkats till djupet mellan 

75,00 – 333,33 mikrometer och dess grovhet/ytsträvhet mellan 0,90 – 3,42 mikrometer. 

(Stournaras et al. 2009) 

 

Tabell 8 

Nr. Kerf bredd 

(mikrometer) 

Ytsträvhet 

(Mikrometer) 

Värmepåverkat 

material ner till 

(mikrometer) 

1 207,80 2,28 119,44 

2 182,40 2,54 116,66 

3 172,80 3,42 75,00 

4 194,50 2,3 263,88 

5 190,00 1,35 180,55 

6 176,00 1,60 175,00 

7 202,60 1,23 333,33 

8 188,80 0,90 250,00 

9 192,00 1,74 166,66 

  

Vid jämförande av aluminium och rostfritt stål utifrån dessa genomförda experiment erhölls 

att bearbetning med laserskärning på aluminium har en betydligt större påverkan på 

materialets grovhet/ytsträvhet jämfört med bearbetning med laserskärning på rostfritt stål. 

Däremot påverkas det rostfria stålet till djupare nivåer jämfört med aluminium.  
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Nd:YAG  

    

Stournaras et 

al. (2009) 

Aluminium 

– AA5083 

CO2-laser 
  *  

Tamura et al. 

(2015) 

SUS304 

och 

SM490A 

Fiberlaser 

   * 

Yang et al. 

(2014) 

Aluminium   
*    

Yilbas et al. 

(2013) 

Aluminium  
*    

Yilbas et al. 

(2015) 

Aluminium  
  *  
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8. Slutsats och sammanfattning 

Laserskärning är en metod som använts under en längre period och med flera olika varianter 

av lasertyper så som CO2, Nd-YAG, fiber-, diod- och disklaser. Dessa metoder har beskrivits 

i tidigare avsnitt samt att det förekommer beskrivning om i vilka experiment de har använts i 

övriga avsnitt. Det här arbetet har tagit fram vad som har skrivits om ämnet laserskärning och 

detta avsnitt ska svara på målformuleringen som detta specifika arbete behandlat. 

 

▪ Vad finns skrivet om laserskärning inom aluminium? 

Inom ämnet laserskärning på aluminium har det skrivits arbeten om optimering, 

effektivisering och påverkan på materialet. Denna State of the Art har visat vad arbetena fick 

fram utifrån experimenten som gjorts.  

Inom optimering har det tagits fram vilken temperatur laserskärningen ska ge och hur detta 

ska nås för att få bästa möjliga kvalité på avfalls materialet som möjligt. Detta beskrivs mer i 

avsnitt 4.1. 

Inom effektivisering har det gjorts arbeten om hur man ska effektivisera skärkvaliteten vilket 

ges av en kontinuerlig-våg av fiberlaser. Detta ska ge överlägset bättre skärkvalitet i 

jämförelse med CO2 och Nd: YAG-laser. Detta beskrivs mer i avsnitt 4.3. 

Inom ämnet påverkan på materialet så har det gjorts arbeten som tar fram hur djupt ner i 

materialet som laserskärning påverkar också hur den bearbetades yta påverkas inom 

ytsträvhet/grovhet. Detta beskrivs mer i avsnitt 4.2. 

 

▪ Vad finns skrivet om laserskärning inom rostfritt stål? 

Inom ämnet laserskärning på rostfritt stål har det gjorts arbeten om optimering, 

effektivisering, påverkan på materialet och nukleär avveckling. Detta arbete har tagit upp och 

samlat den informationen i detta arbete. 

Inom optimering har det skrivits om hur olika metoder ska kunna optimeras som antingen 

optimerar bearbetningsmetoderna för att få fram operationskostnaden alternativt förbättrar 

skärprocessen. Detta beskrivs i avsnitt 5.1.  

Inom effektivisering har det gjorts arbete som fokuserar på hur minimering samt effektivisera 

prestandan, kvaliteten och konsumtionen av assistans gas som ges av ett supersoniskt 

munstycke ska kunna genomföras. Det supersoniska munstycket ska ge fördelar som 

effektiviserar arbetet inom laserskärningsprocessen vilket utvecklas mer i avsnitt 5.2. 
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Påverkan på materialet rostfritt stål under laserskärning har det gjorts arbeten där det togs 

fram hur långt ner materialet påverkas även hur skärytans grovhet/ytsträvhet påverkas under 

bearbetningsmetoden. Detta beskrivs i avsnitt 5.4. 

Inom ämnet nukleär avveckling har det genomförts arbete hur implementering av 

laserskärning inom ämnet ska kunna genomföras. Det bevisas att det funkar att använda 

laserskärning inom nukleär avveckling och beskrivs mer under avsnitt 5.3. 

 

▪ Vilka skillnader sker i respektive materials egenskaper efter 

laserskärning? 

Vid en jämförelse av de utförda experimenten angående material påverkan vid laserskärning 

erhölls det resultat om att det rostfria stålet påverkas på mer djupare nivåer medan aluminium 

har en grövre grovhet/ytsträvhet i jämförelse med det rostfria stålet. Detta beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5.4.
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