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SAMMANFATTNING

Ytomsmältning och upplegering med laser innebär att ytan på en detalj smälts
samtidigt som det vid upplegering tillförs material som också smälter.
Produktionsmässigt är det önskvärt att utnyttja en fokuserad laserstråle
eftersom den effektivare tillför laserenergin till materialet genom sk.
nyckelhålsssmältning. Smältbredden blir dock bara några millimeter och för att
täcka en bredare yta måste flera spår placeras bredvid varandra vilket ger sämre
produktivitet och värmepåverkade zoner mellan spåren.

I detta projekt har vi, tillsammans med ”Universität Bremen, Labor fur
Mikrozerspannung”, tillverkat en dubbelfokuserande optik som gör det möjligt
att dela upp den ursprungliga laserstrålen i två fokuserande strålar och separera
dem upp till 18 mm. Materialet SS 2172 har laseromsmälts med fokuserad stråle
och 1-5 mm fokalpunktsförskjutningar med fokalpunkterna placerade vinkelrätt
och längs rörelseriktningen. De omsmälta zonerna har undersökts med avseende
på smältdjup, smältbredd, hårdheter och felaktigheter som tex porer och
sprickor.

Vid ytomsmältning med fokalpunkterna från den dubbelfokuserande optiken
placerade vinkelrätt mot rörelseriktningen ökar täckningshastigheten (mm2/min)
200-300 % jämfört med ytomsmältning med standardfokuserande optik och
samma effekt. Antalet värmepåverkade zoner mellan spåren reduceras vilket ger
en jämnare kvalitet för den omsmälta zonen.

Då fokalpunkterna förskjöts 1-4 mm och placerades längs rörelseriktningen
ökade smältdjupet för de högsta hastigheterna 4 och 6 m/min jämfört med då
strålarna var fokuserad till en enda fokalpunkt. Fler försök måste utföras för att
bekräfta detta men om det visar sig vara riktigt innebär det att lasersmältningen
med fokuserad stråle effektiviseras vid högre hastigheter genom att dela på
strålen och placera strålarna efter varandra.

Hårdheten för materialet SS 2172 efter ytomsmältning blev 217 HV1kg till 427
HV1kg beroende på effekt, hastighet och fokalpunkternas placering i förhållande
till rörelseriktningen.
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1 INLEDNING.

Ytmodifiering med laser innebär bl.a. att ytan på en detalj smälts samtidigt som
det ibland tillförs material som också smälter. Behandlingsdjupet är oftast
mindre än 3 mm och bredderna mindre än 4 mm. Smältningen kan ske med
fokuserad eller defokuserad stråle. Fokuserad stråle ger upphov till ett så kallat
nyckelhål dvs ett ångfyllt hålrum omgivet av smälta. Den behandlade zonen blir
smal och djup och 60-70% av laserenergin utnyttjas. Defokuserad stråle ger en
bred och grund behandlingszon genom att värmen leds  från ytan och in i
materialet. Energiförlusterna är stora genom att laserljuset reflekteras i
metallytan. Smältnings och stelningsförloppet blir däremot betydligt lugnare än
för fokuserad stråle.

Produktionsmässigt är det önskvärt att utnyttja den fokuserade strålens
effektivitet men samtidigt uppnå bredare spår. Vår ide är att uppnå detta genom
att placera två fokuserade strålar bredvid varandra. Det som krävs är en optik
som delar den ursprungliga strålen i två fokuserande strålar och en laser med
tillräcklig effekt för att uppnå nyckelhålseffekt för bägge strålarna. Tillsammans
med ”Universität Bremen, Labor fur Mikrozerspannung”, har vi tillverkat en
dubbelfokuserande 90 graders ”off-axis” parabolspegel.

Med detta dubbelfokuserande optiksystem uppnås en större behandlad yta per
tidsenhet, bättre utnyttjande av lasrar med effekten större än 5 kW och bättre
laserbehandlat skikt.

2 LITTERATURÖVERSIKT.

Metoden att använda sig av två fokalpunkter har redovisats vid svetsning av 1,5
mm tjocka rostfria rör vid höga hastigheter (22,5 m/min) och höga lasereffekter
(14 kW) [1]. Vid dessa hastigheter uppkommer en instabilitet i smältan som
orsakar sk. ”humping” dvs felaktigheter i svetsfogen pga. korta svetsavbrott. Med
två fokalpunkter minskas risken för humping. Den beskrivna optiken används av
Schoeller Werk GmbH. Ett annat system som på många sätt liknar det vi
konstruerat visas i figur 1.
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Figur 1. Dubbelfokuserande optik. a) Svetsning med ett fokus. b) Svetsning med två fokalpunkter
placerade längs rörelseriktningen c) Svetsning med två fokalpunkter placerade vinkelrätt mot
rörelseriktningen. [2]

Genom att förskjuta halva spegeln erhålls två fokalpunkter. Avståndet mellan
fokalpunkterna blir lika stort som speglarnas inbördes förflyttning.

3 UTRUSTNING OCH EXPERIMENTELLA DATA.

I detta projekt har en dubbelfokuserande 90 graders off-axis paraboloid optik
med fokallängden 230 mm tillverkats. Spegeln har delats i mitten och genom att
vinkla de bägge spegelhalvorna i förhållande till varandra erhålles två
fokalpunkter. Principiellt fungerar det enligt figur 2.

a) b) c)

Laser Laser

Figur 2. Dubbelfokuserande optik där de bägge spegelhalvorna vinklas i förhållande till varandra.
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Spegelhalvorna har monterats i en specialtillverkad spegelhållare där rörelsen
av speglarna sker med mikrometerskruvar. Med fokallängden 230 mm är det
möjligt att separera fokalpunkterna 18 mm. Detta motsvarar en vinkel på 11
mrad (0,63 grader) för vardera spegeln. Speglarna kyls  av två vattenkylda
kopparplattor som är monterade på baksidan av speglarna. Spegelhållaren har
monterats i ett ESAB-Heldt gantry system. I kapitel 3.1 Konstruktion och
tillverkning av dubbelfokuserande spegel redovisas närmare konstruktionen för
det dubbelfokuserande optiksystemet.

Ytomsmältning av materialet SS 2172 med fokuserad och dubbelfokuserad stråle
har skett med en 6kW Rofin Sinar HF CO2-laser. Materialets sammansättning är
C ≤0,2, Si ≤0,5, Mn (1,00-1,60), Cr ≤0,3. Sju olika hastigheter (0,5 , 1,0 , 1,5 , 2,0 ,
3,0 , 4,0 , 6,0 m/min) och sex olika avstånd mellan de bägge fokalpunkterna har
undersökts (0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 mm). Smältning har skett dels med fokalpukterna
vinkelrätt mot rörelseriktningen och dels längs rörelseriktningen. Helium
användes som skyddsgas och denna tillfördes koaxiellt med laserstrålen. Före
försöken bestämdes fokalpunktens läge genom att utföra en omsmältning vid
aktuell effekt och hastigheten 4 m/min. Vid smältningen förflyttades strålen 100
mm samtidigt som fokalpunkten höjdes 15 mm. Det läge som gav största
smältdjupet användes sedan vid de efterföljande försöken.

Resultaten för smältning med den dubbelfokuserande optiken jämfördes med en
standard 90 graders off-axis spegel med fokallängden 270 mm. Effekten var 4500
W då den dubbelfokuserande optiken användes och 4450 W samt 2250 W då
standardoptiken användes. De omsmälta spåren undersöktes med avseende på
smältdjup, smältbredd, hårdheter och felaktigheter som tex porer och sprickor.

3.1 Konstruktion och tillverkning av dubbelfokuserande spegel optik.

Spegeln tillverkades genom att fyra spegelämnen av koppar delades och
precisionsbearbetades på delningsytan. På så sätt erhölls två hela men delade
speglar. Dessa diamantsvarvades sedan i en Moore-maskin. Den ena av de
delade speglarna belades med Molybden genom magnetron-sputtering för att
erhålla en högreflektiv men tåligt skikt som är okänsligt för svetsstänk mm. Den
andra av de delade speglarna testades med en ny typ av galvanisk beläggning,
som har lika hög reflektionskoeficient och högre hårdhet än Molybden och vars
okänslighet mot svetsstänk är nästan lika hög som Mo, medan priset för
beläggningen är betydligt lägre. Figur 3a visar de bägge spegelsegmenten.

Speglarna monterades på två vattenkylda kopparplattor och sedan i en
optikhållare enligt figur 3b. Spegelhalvorna vilar på en 5 mm kullagerkula
vardera som är placerad på periferin av spegeln. Halvorna trycks även mot
varandra med hjälp av två skruvar placerade i sidan av optiken. På övre och
nedre delen av varje spegelhalva, nära delningsplanet, är fjädrande stöd
monterade som trycker ut spegelhalvorna mot två mikrometerskruvar och två
skruvar på baksidan av kylplattan. Genom att justera läget på skruvarna kan
spegelhalvorna vinklas i förhållande till varandra.
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Figur 3. a) Spegelsegment till en dubbelfokuserande optik monterade på kylplatta. b) Optik för
laserytbehandling med dubbelfokuserande optik.

4 RESULTAT OCH DISKUSSIONER.

Försöken visade att det är möjligt att dela upp strålen i två fokalpunkter och
erhålla en bredare smältzon utan anlöpta zoner mellan de två spåren. Beroende
på hastighet och fokalpunktsförskjutning erhölls olika utseende på den smälta
zonen. Smältdjup och smältbredd har mätts enligt figur 4.

W1 W2

D1 D2

W1

D1 D2D3

W1

D1

 a)  b)  c)

Figur 4. Mätbeteckningar för uppmätta smältdjup och smältbreder vid ytomsmältning av SS 2172 med
CO2-laser .

Smältning med fokalpunkterna längs rörelseriktningen gav upphov till en
smältzon enligt figur 4 a). Smältning med fokalpunkterna vinkelrätt mot
rörelseriktningen gav upphov till en smältzon enligt figur 4 a), b) eller c)
beroende på hur mycket fokalpunkterna särades och vilken hastighet som
användes vid behandlingen. Resultaten redovisas i nedanstående kapitel.

4.1 Ytomsmältning med standard fokuserande optik.

I figur 5 visas hur djupet och bredden för den omsmälta zonen beror av
hastigheten för standardoptiken. Hastigheterna 1,5 och 3,0 m/min redovisas
endast i bilaga 1 där en utförligare redovisning av mätdata finns.

Fokuserande spegel-
halvor

Kylkropp

Mikrometer-
skruvar

Spegelhållare

Kulstöd

Kulstöd
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Figur 5. Omsmälta zonernas bredd och djup för olika hastigheter vid laseromsmältning av materialet
SS 2172 med lasereffekten 2250 W och 4500 W.

Enligt försöken med standardoptiken i figur 5 ökar smältdjup och bredd med
minskad hastighet. Detta stämmer dock inte vid effekten 4500 W och
hastigheten 1,0 och 0,5 m/min då endast smältbredden ökar. Enligt Dawes [3]
uppträder detta fenomen vid lägre hastigheter än 1 m/min och effekter omkring
5000 W pga att plasmat, som bildas i ”nyckelhålet” vid smältningen, ökar vid
lägre hastighet och förhindrar laserstrålen att tränga djupare in i materialet.

Vid ytomsmältning och upplegering med fokuserad stråle eftersträvas oftast så
breda skikt som möjligt men inte djupare än 3 mm. Ur figur 5 framgår att
genom att sänka effekten och hastigheten erhålls bredare skikt för samma djup.
Kapaciteten för en laser på 6 kW utnyttjas dock inte fullt ut. För att komma
tillrätta med detta kan en dubbelfokuserande optik användas. I nedanstående
kapitel redovisas resultaten från försöken med dubbelfokuserande optik.

4.2 Ytomsmältning med dubbelfokuserande optik med 
fokalpunktsförskjutningen vinkelrätt mot rörelseriktningen.

Resultaten då dubbelfokuserande optik användes vid 4500 W och då de bägge
fokalpunkterna särades från 0 mm till 5 mm redovisas i Figur 6.
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Figur 6. Omsmälta zoners bredd och djup för olika hastigheter vid laseromsmältning med lasereffekten
4500 W och dubbelfokuserade spegeloptik. Fokalpunkterna vinkelrätt mot  rörelseriktningen. Material
SS 2172.

Ur diagrammen kan utläsas vilka hastigheter och fokalpunktsförskjutningar som
ger en sammanhängande omsmält zon eller två smälta spår. Vid t.ex.
fokalpunktsförskjutningen 2 mm och hastigheten 4 m/min eller högre erhålls två
spår. Vid hastigheten 3 m/min och långsammare bildar de bägge spåren en
sammanhängande yta.

För ett smältdjup på ungefär 3 mm erhölls 2,9-9,8 mm breda sammanhängande
omsmälta spår beroende på fokalpunktsförskjutningen och hastigheten. För att
jämföra de erhållna bredderna för olika hastigheter har täckningshastigheten
(bredd*hastighet) räknats ut för några försök och placerats figur 7. Det visar sig
att täckningshastigheten för den dubbelfokuserande optiken genomgående är
högre (15-75 %) än då standardoptiken och 2250 W används.
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Figur 7. Omsmälta zoners bredd och djup för olika hastigheter vid laseromsmältning med lasereffekten
4500 W och dubbelfokuserade spegeloptik samt för standardoptik och effekten 2250 och 4500 W.

Skillnaden är i verkligheten ännu större då flera spår måste placeras bredvid
varandra för att få en större sammanhängande omsmält yta.

I figur 8 framgår det att tre spår med normaloptik och effekt 2250 W måste
placeras bredvid varandra för att ge en omsmält zon som motsvarar ett spår med
dubbelfokuserande optiken och 2 mm fokalpunktsförskjutning.
Täckningshastigheten för standardoptiken sjunker från 3435 mm2/min till 2000
mm2/min eftersom det krävs tre spår för att täcka en bredd på 4,0 mm med
hastigheten 1,5 m/min. Täckningshastigheten för den dubbelfokuserande optiken
var 5993 mm2/min dvs tre gånger så hög. För den normala optiken tillkommer
även nackdelarna med de värmepåverkade zonerna mellan spåren.
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Figur 8. Täckningshastighet för dubbelfokuserande- och singelfokuserande-optik för olika
kombinationer av effekter, hastigheter och fokalpunktsförskjutningar. Smältbredd och smältdjup är
ungefär lika.

Motsvarande skillnader framgår även för andra fokalpunktsförskjutningar t.ex.
för 4 mm fokalpunktsförskjutning och även då 4450 W används tillsammans med
standardoptiken.

Då en laserstråle infaller med ett litet vinkelfel mot en 90 graders
paraboloidspegel försämras fokuserbarheten markant även för vinkelfel < 4 mrad
[4, 5, 6]. Detta innebär att smältdjupet minskar då vinkelfelet ökar. Vid våra
försök, figur 6, är det inte någon större skillnad i smältdjup och bredd för olika
fokalpunktsförskjutningar där ytomsmältningen gav två omsmälta spår bredvid
varandra. Spegelhalvorna vinklas ungefär 11 mrad (0,63 grader) vardera vid
fokalpunktsförskjutningen 5 mm. Det kan vara andra fel som tex strålens
ursprungliga vinkel till spegeln, strålens divergens och delningsplanet mellan
spegelhalvorna som påverkar strålkvaliten i fokus och som gör att vinkelfelet i
vårt fall ändå blir försumbart. Det intressanta är dock vilka resultat som kan
uppnås även om utrustningen inte är perfekt linjerad.

Med den dubbelfokuserande optiken justerad till 0 mm;s förskjutning blev
smältdjupet lägre och smältbredden större än för normal spegeloptik. Detta
gällde för samtliga hastigheter. Detta visar att den dubbelfokuserande optiken
inte ger lika liten fokalpunkt som den normala spegeloptiken trots att den
kortare fokallängden borde ge en mindre fokalpunkt [3]. Det är troligen spalten
mellan spegelhalvorna som ger upphov till störningar och som påverkar
fokuserbarheten. Effektförlusten var också större för den dubbelfokuserande
optiken. För att uppnå samma effekter, 4500 W på ytan, krävdes 700 W mer från
lasern för den dubbelfokuserande optiken jämfört med standardoptiken.
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4.3 Ytomsmältning med dubbelfokuserande optik med 
fokalpunktsförskjutningen längs rörelseriktningen.

Vid ytsmältning med fokalpunkterna placerade längs rörelseriktningen framkom
ett mycket intressant resultat. Smältdjupet ökade för de högsta hastigheterna 4
och 6 m/min då fokalpunkterna förskjöts 1-4 mm jämfört med då strålarna var
fokuserad till en enda fokalpunkt. Vid förskjutningen 5 mm blev djupet lägre.
Fler försök måste utföras för att bekräfta detta men om det visar sig vara riktigt
innebär det att lasersmältningen med fokuserad stråle effektiviseras vid högre
hastigheter genom att dela på strålen och placera strålarna efter varandra.
Förbättringen kan bero på en kombination av att plasmabildningen är lägre för
varje delstråle och att kopplingen till materialet därmed blir bättre samt att
första strålen som smälter materialet gör att absorptionen av andra strålen blir
effektivare. I figur 9 redovisas smältbredd och smältdjup för olika hastigheter
och fokalpunktsförskjutningar. I bilaga 1 redovisas resultaten i tabellform även
för hastigheterna 1,5 och 3,0 m/min.
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Figur 9. Omsmälta zoners bredd och djup för olika hastigheter vid laseromsmältning med lasereffekten
4500 W och dubbelfokuserade spegeloptik. Fokalpunkterna längs rörelseriktningen. Material SS 2172.

Försöken med strålarna vinkelrätt mot rörelserikningen visade att då två
separata spår bildades var smältdjupet för varje delstråle ca 1,3 mm för 4 m/min
och 0,7mm för 6 m/min. Då strålarna placerades längs rörelseriktningen blev
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djupen i genomsnitt 2,6 mm respektive 1,4 mm för motsvarande hastigheter och
fokalpunktsförskjutningarna 1-4 mm. Detta visar att strålarna samverkar vilket
ger ett ökat smältdjup. För 5 mm fokalpunktsförskjutning och hastigheten 6
m/min var smältdjupet 0,7 mm vilket tyder på att materialet stelnat efter första
strålen och att den andra strålen smält om materialet till ungefär samma djup.

4.4 Strukturundersökningar och hårdhetsmätningar.

De omsmälta spåren innehöll en del porer och för hastigheten 0,5 m/min förekom
stelningssprickor mitt i den omsmälta zonen för fokalpunktsförskjutningar 3, 4
och 5 mm. Figur 10 visar nedre delen av en omsmält zon där också
grundstrukturen framgår.

Figur 10. Gränsen mellan omsmält zon och grundmaterial. Nedre mörka områden är perlit ljusa
områden ferrit. Överst omsmält område martensit och även

Materialets låga kolhalt innebar att hårdheten maximalt blev ca 420 HV1kg.
Hårdheten sjönk med minskad hastighet till lägst ca 220 HV1kg. Detta är i
närheten av grundmaterialets hårdhet som var 200 HV1kg. I tabell 1 redovisas
hårdheten för några av de omsmälta ytorna. Hårdheten är ett medelvärde av tre
mätningar på avståndet 0,5-2,5 mm från ytan.

Tabell 1. Hårdheter (HV1kg  )för olika fokalpunktsförskjutningar och hastigheter med    
dubbelfokuserad stråle, lasereffekt 4500 W.  

Hastighet 1 mm
förskjutning

2 mm
förskjutning

3 mm
förskjutning

4 mm
förskjutning

5 mm
förskjutning

(m/min) Vinkel-
rätt

Längs Vinkel-
rätt

Längs Vinkel-
rätt

Längs Vinkel-
rätt

Längs Vinkel-
rätt

Längs

3 338 401 389 427
2 302 362 368 367
1 265 228 279 271 300 298

0,5 249 236 296 237

Perlit

Martensit

Smält och stelnat
material. Martensit

Ferrit
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Ur tabell 1 framgår att hårdheten var något högre för höga hastigheter och
fokalpunkterna placerade längs rörelseriktningen. För låga hastigheter
uppträder det omvända, dvs lägre hårdheter för fokalpunkterna placerade längs
rörelserikningen. Skillnaderna beror på kombinationen tillförd energi,
kylhastigheten och laserstrålens form som i dessa fall kan liknas vid en linje med
olika längd beroende på fokalpunktsförskjutningen. Vid höga hastigheter kan
materialet vid sidan av strålen snabbt kyla undan den tillförda energin. Vid låga
hastigheter däremot har materialet värmts så mycket att kylhastigheten blir
betydligt lägre och därmed en lägre hårdhet. Då fokalpunkterna är placerade
vinkelrätt mot rörelseriktingen pressas en värmezon före strålen och materialet
efter strålen har varit uppvärmd så kylningen sker främst ner i materialet. Vid
höga hastigheter är kylhastigheten något lägre än för fokalpunkterna placerade
längs rörelseriktningen men vid låga hastigheter uppvärms inte materialet lika
mycket och en högre hårdhet kan uppnås. Skillnaderna kan med hjälp av något
lämpligt temperaturberäkningsprogram bekräftas men det är inte gjort inom
detta projekt.

Hårdhetens variation beror på kylhastigheten och tillförd energi. Materialet SS
2172 kräver mycket snabb kylning (några tiondels sekunder) för att bilda
martensit. Hårdheten över 400 HV1kg är den hårdhet som ett material med
kolhalten ≤0,2% normalt maximalt kan ge. Om kylhastigheten inte är tillräckligt
snabb bildas olika mänder ferrit och karbider vilket ger en lägre hårdhet. Om det
omgivande materialet värms till 100-200 grader kan en anlöpning ske vilket
också ger lägre hårddhet.

Hårdheten för ytorna som omsmälts med normal spegeloptik visar samma
hårdhetsvariation beroende på tillförd effekt och hastighet. I tabell 2 redovisas
hårdheterna för olika hastigheter och spegeloptik med 270 mm fokallängd och
lasereffekterna 2250 W samt 4450 W.

Tabell 2. Hårdheter (HV1kg  ) för olika hastigheter med fokuserande paraboloid-spegel    
och lasereffekt 4450 W samt 2250 W  

Hastighet
(m/min)

Effekt 4450
(W)

Effekt 2250
(W)

2 361 410
1 266 386

0,5 217 338

Hårdheten är högst för lasereffekten 2250 W vilket visar att kylhastigheten varit
snabbare än då den högre effekten använts.

5 SLUTSATSER.

Försöken med en dubbelfokuserande optik har visat att det är möjligt att
effektivisera ytomsmältningen jämfört med ytomsmältning med
standardfokuserande optik och samtidigt utnyttja lasrar med effekter >5000 W.
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Vid ytomsmältning med fokalpunkterna från en dubbelfokuserande optik
placerade vinkelrätt mot rörelseriktningen ökar täckningshastigheten 200-300 %
jämfört med ytomsmältning med standardfokuserande optik. Antalet
värmepåverkade zoner mellan spåren reduceras vilket ger en jämnare kvalitet
för den omsmälta zonen.

Då fokalpunkterna förskjöts 1-4 mm och placerades längs rörelseriktningen
ökade smältdjupet för de högsta hastigheterna 4 och 6 m/min jämfört med då
strålarna var fokuserad till en enda fokalpunkt. Fler försök måste utföras för att
bekräfta detta men om det visar sig vara riktigt innebär det att lasersmältningen
med fokuserad stråle effektiviseras vid högre hastigheter genom att dela på
strålen och placera strålarna efter varandra.

För hastigheten 0,5 m/min och fokalpunktsförskjutning 3, 4 och 5 mm uppträdde
stelningssprickor i den ytomsmälta zonen.

Hårdheten för materialet SS 2172 efter ytomsmältning blev 217 HV1kg till 427
HV1kg beroende på effekt, hastighet och fokalpunkternas placering i förhållande
till rörelseriktningen.
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8 BILAGOR

Rörelse vinkelrätt mot mot fokalpunkternas
placering.

Smältdjup för olika fokalpunktsförskjutningar fokuserad stråle.
Hastighet 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
(m/min) D1 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2

6 1,2 0,7 0,5 0,8 0,6 0,0 0,6 0,9 0,0 0,6 0,7 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7
4 1,8 1,3 1,3 1,5 1,2 0,0 1,3 1,5 0,0 1,2 1,4 0,0 1,2 1,2 0,0 1,4
3 3,0 2,1 1,8 2,7 2,0 0,3 1,9 2,5 0,0 1,8 2,4 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8
2 4,7 3,4 2,9 3,5 3,2 0,9 3,1 3,4 0,0 2,6 3,1 0,0 2,8 2,8 0,0 3,3

1,5 5,5 3,8 3,4 3,6 3,4 1,8 3,1 3,7 0,7 3,2 3,6 0,0 3,4 3,1 0,0 3,4
1 6,2 3,9 3,8 3,9 3,8 2,8 3,9 3,7 2,0 3,2 3,7 0,5 3,3 3,1 0,0 3,7

0,5 6,2 4,3 4,3 4,3 4,7 4,1 4,3 4,5 3,6 3,7 4,3 3,4 4,1 3,9 2,2 4,2

Smältbredd för olika fokalpunktsförskjutningar fokuserad stråle
Hastighet 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
(m/min) W1 W1 W1 W2 W1 W1 W2 W1 W1 W2 W1 W1 W2 W1 W1 W2

6 1,7 2,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1
4 1,7 2,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4
3 1,8 2,4 3,4 1,4 1,4 1,1 1,3 1,5 1,6
2 2,3 2,8 3,7 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9

1,5 3,3 3,9 4,0 5,1 2,0 2,0 1,9 2,1
1 4,4 4,8 5,2 5,8 6,6 2,6 3,1

0,5 7,1 6,9 7,2 7,0 8,0 9,8

Smältdjup och smältbredd
för spegel med f=270 mm
Hastighet Djup Bredd
(m/min) D1 W1

6 1,7 1,2
4 2,6 1,4
3 4,5 1,5
2 5,8 2,2

1,5 7,0 2,3
1 6,7 3,3

0,5 6,8 6,2

W1 W2

D1 D2

W1

D1 D2
D3

W1

D1

 a)  b)  c)
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Rörelse längs med fokalpunkternas placering.

Smältdjup för olika fokalpunktsförskjutningar Smältbredd för olika fokalpunktsförskjutningar
Hastighet 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm Hastighet 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
(m/min) D1 D1 D1 D1 D1 D1 (m/min) W1 W1 W1 W1 W1 W1

6 1,0 1,4 1,4 1,1 1,5 0,7 6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,6 1,4
4 2,1 2,6 2,7 2,3 2,8 2,0 4 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9
3 3,7 3,4 3,3 2,9 3,1 2,7 3 1,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2
2 5,1 3,8 3,6 3,9 3,7 3,2 2 2,3 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9

1,5 5,9 4,2 4,7 4,0 4,2 3,4 1,5 2,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6
1 6,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,1 1 3,8 4,9 4,7 4,0 4,2 4,5

0,5 6,6 4,9 5,1 5,0 5,8 4,7 0,5 6,8 7,8 7,4 5,8 5,8 6,0

Smältbredd för spegel med
fokallängden 270 mm

Effekt 4450 W Effekt 2250 W
Hastighet Djup Bredd Djup Bredd
(m/min) D1 W1 D1 W1

6 1,6 1,3 0,6 0,9
4 3,0 1,5 1,0 1,3
3 4,2 1,6 1,8 1,6
2 5,9 2,0 2,7 1,9

1,5 6,1 2,9 2,9 2,3
1 6,5 3,9 3,7 3,3

0,5 6,8 6,9 4,2 4,2

W1 W2

D1 D2

W1

D1 D2
D3

W1

D1

 a)  b)  c)


