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SAMMANFATTNING

Vid påsvetsning och upplegering med laser används vanligen pulver av krom-
nickelbaserade och coboltbaserade legeringar som tillsatsmaterial.
Pulvertillförsel ger dålig nyttjandegrad av pulvret (20-40%) och de finaste
partiklarna som passerar förbi processtället förblir luftburna och, tillsammans
med övrig rökemission, påverkas arbetsmiljön och kring-utrustning negativt.
Ett sätt att undvika problemen med pulver är att tillföra material i trådform.

I detta projekt har laserpåsvetsning med trådtillförsel och kombinationen laser
och MIG undersökts med avseende på det påsvetsade spårets bredd, höjd och
uppblandning för olika hastigheter, effekter och trådmatningshastigheter.
Påsvetsningen utfördes på plana ytor och i utfrästa kälar. Påsvetsmaterialet var
Stellite 6 och grundmaterialet perlitiskt segjärn och även  SS 2172 för de plana
proverna.

När laserpåsvetsning med tråd kombineras med MIG kraftkälla kan mängden
tillfört material ökas med över 400 % vilket kan ge påsvetsar upp mot 5 mm med
liten uppblandning av grundmaterialet. För skikttjocklekar på ca 1 mm och
effekten 5000W kan 3 ggr högre påsvetshastighet användas om laserpåsvetsning
kombineras med MIG kraftkälla jämfört med laserpåsvetsning med tråd.
Kombinationen laser och MIG gör det också möjligt att halvera lasereffekten till
2500 W och ändå erhålla skikttjocklekar från 1 till 3 mm vilket är 1-3 ggr
tjockare än vad som kan uppnås med 5000 W och laserpåsvetsning med tråd.
Påsvetshastigheten är dessutom 1-3 ggr högre.
Försöken visade att laserpåsvetsning med tillsatstråd lämpligen utförs med
tillsatstråden vinklad 40-500 från horisontalplanet och i 900 i förhållande till
laserstrålens rörelseriktning. Tråden bör träffa laserstrålens brännpunkt i eller
inom en halv brännfläcksradie från brännfläckens framkant. Tunna, < 1 mm, bra
påsvetsar var svårt att uppnå med laser+MIG främst p.g.a. ojämn avsmältning
av tillsatstråden. Påsvetsningen i kälar gav liknande resultat som försöken på
plana ytor.
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1 INLEDNING

Vid påsvetsning och upplegering med laser används vanligen pulver av krom-
nickelbaserade och coboltbaserade legeringar som tillsatamaterial. Ofta används
också karbider av wolfram och andra metaller som tillsatser för att förbättra
nötnings-motståndet hos de behandlade ytorna.

Pulvertillförsel ger dålig nyttjandegrad av pulvret (20-40%) och de finaste partiklarna
som passerar förbi processtället förblir luftburna och, tillsammans med övrig
rökemission, påverkas arbetsmiljön och kring-utrustning negativt.

Ett sätt att undvika problemen med pulver är att tillföra material i trådform.
Tillsatsmaterial i trådform för konventionell påsvetsning (MIG, TIG etc.) finns nu i
flera av de kvaliteter som också är av intresse för ytmodifieringsprocesser med laser.
Med tråd kan exakt mängd material tillföras vilket ökar processens tillförlitlighet  och
kvaliteten på behandlade produkter. Metoden innebär också en avsevärd förbättring
av arbetsmiljön och så kan övriga rökemissioner från processen fångas upp vid källan
utan att påverka processen negativt. Problem med linjering av tråden och dålig
absorption av laserstrålen på den blanka trådytan vilket kräver högre lasereffekt kan
ge negativa effekter på det påsvetsade skiktet.

I detta projekt har laserpåsvetsning med trådtillförsel och kombinationen laser och
MIG undersökts på plana ytor och i utfrästa kälar. Syftet har varit att undersöka om
det är möjligt att med en standardlaser och effekten 3 kW och ett MIG aggregat
erhålla jämförbara påsvetsytor som med en 6 kW laser utan MIG utrustning samt att
jämföra laserpåsvetsning med tråd och kombinationen laser+MIG påsvetsning med
avseende på det påsvetsade spårets bredd, höjd och uppblandning för olika
hastigheter, effekter och trådmatningshastigheter. Genom att kombinera
laserpåsvetsningens fördelar (låg uppblandning, snabb avkylning) med MIG
påsvetsningens möjlighet att smälta stor mängd tillsatsmaterial kan förhoppningsvis
en påsvetsmetod erhållas som är betydligt snabbare än laserpåsvetsningen och MIG
påsvetsningen med bättre process tillförlitlighet och kvalitet på de behandlade
produkterna.

2 UTRUSTNING OCH EXPERIMENTELLA DATA

2.1 Plana ytor

Försök med förvärmd tråd i kombination med laserpåsvetsning har visat att
påsvetsningen kan förbättras och effektiviseras [1,2]. Eftersom tråden redan är varm
(>1000 grader) då den träffar ytan kan lasereffekten minskas och samtidigt blir inte
processen lika känslig för fellinjering. Det finns dock många parametrar som måste
optimeras innan metoden är fullt användbar.

Vid försöken användes en 6 kW Rofin Sinar HF CO2-laser med energifördelningen
TEM20. Laserstrålen fokuserades med en 90 graders paraboloidspegel med
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fokallängden 270 mm. Tillsatsmaterialet var tråd av Stellite 6 med diametern 1,2
mm. Trådmataren var en Esab modell A10-MED 30 normalt avsedd för MIG-
svetsning. Vid hälften av försöken användes även MIG aggregatets kraftkälla som var
av Esab LDA 200 modell.

Styrning och reglering  av trådmatare och MIG-kraftkällan modifierades så att start
och stopp kunde styras av laserarbetsstationens NC-system vilket också  styr
processgaser, laser, processhastigheter mm. Trådens matningshastighet
kontrollerades manuellt via ett vred på trådmataren. Utrustning för positionering av
tråden integrerades med befintlig laseroptik enligt Figur 1.

Figur 1 Laseroptik kombinerad med munstycke för trådmatare.

Trådens vinkel till horisontalplanet var 50 grader och avståndet mellan
trådmunstycke och yta var 10 mm. Under försöken undersöktes olika lägen på trådens
träffpunkt i laserstrålen och trådens matning i förhållande till påsvetsriktningen.
Schematiskt visas de olika fallen i Figur 2.

Figur 2. Trådriktpunktens läge i laserstrålen.
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Vid försöken med tråd och MIG kraftkälla användes endast det trådriktpunktsläge
som visade sig vara lämpligast vid de övriga försöken, nämligen tråden 90 grader i
förhållande till laserstrålens påsvetsriktning (tillsatstråd sidomatning) och
trådriktpunkten 0,25*D (D=laserstrålens diameter) från laserstrålens framkant.

Lasereffekten var 5000 W och även 2500 W då MIG kraftkällan användes och
laserstrålen var mellan 6,5-7 mm i diameter. Påsvetshastigheten låg mellan 0,3-1,5
m/min och trådmatningen 1,2-9,5 m/min . Grundmaterialet var perlitiskt segjärn och
även SS 2172 då MIG kraftkällan användes. MIG aggregatets kraftkälla ställdes på
lägsta spänningen vilket var ca 12 V.
I Tabell 1 nedan har använda parametrarna sammanställts för de olika försöken.

Tabell 1 Försöksparametrar vid laserpåsvetsning med tråd och laserpåsvetsning med tråd  
kombinerat med MIG-kraftkälla  

Laserpåsvetsning med tråd Laserpåsvetsning med tråd
och MIG-kraftkälla

Grundmaterial perlitiskt segjärn perlitiskt segjärn, SS2172
Effekt CO2-laser (W) 5000 2500, 5000
Laserstrålens diameter
(mm)

6,5-7 6,5-7

Hastighet (m/min) 0,3-1,05 0,3-1,5
Skyddsgas, flöde (l/min) Ar, 40 Ar, 40
Diameter gasmunstycke
(mm)

10 10

Avstånd gasmunstycke yta
(mm)

59,5 54

Påsvetsmaterial, diameter Stellite 6, diam. 1,2 mm Stellite 6, diam. 1,2 mm
Trådmatningshastighet
(m/min)

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

Avstånd trådmunstycke yta
(mm)

10 10

Trådvinkel till
horisontalplanet (grader)

50 50

Trådens matning i
förhållande till
påsvetsriktningen

A, B och C enligt figur 2 B enligt figur 2

Trådriktpunktens läge i
laserstrålen (mm)

Framkant av laserstråle,
0,25*D (D=Diameter
laserstråle) från framkant
av laserstråle, 0,5*D,
0,75*D, bakkant av
laserstråle

0,25*D (D=Diameter
laserstråle) från framkant
av laserstrålen
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2.2 Utfrästa spår

Laserpåsvetsning med tråd och laserpåsvetsning med tråd kombinerad med MIG
kraftkälla utfördes även i utfrästa spår på materialet perlitiskt segjärn med
påsvetsmaterialet Stellite 6. Laserns effekt var 5000 W och stråldiameter 6,5-7 mm.
Spårens geometri valdes med utgångspunkt att de skulle vara enkla att tillverka
enligt Figur 3

Figur 3.  Kälarnas grundläggande utseende

Kälarna var 1,0 mm djupa och 6, 0 mm breda samt 1,5 mm djupa och 6,24 mm breda..
Bredden berodde på den fräsdiameter som användes för de olika spåren. Fräsdiameter
10 mm och djupet 1, 0mm gav bredden 6,0 mm och fräsdiameter 8 mm vid djupet 1,5
mm gav spårbredden 6,24 mm. Vid försöken placerades tre spår kant i kant , med 0,5
mm överlapp eller 1,0 mm överlapp. Lämpliga parametrar valdes från de tidigare
försöken på plana ytor och målet var att precis täcka spåren utan att det uppkom
några diken.

 Tabell 2 Försöksparametar vid laserpåsvetsning i utfrästa spår med tråd kombinerat med  
MIG-kraftkälla  

Laserpåsvetsning med
tråd

Laserpåsvetsning med
tråd och MIG-kraftkälla

Påsvetshastighet för käldjup
1,0 mm (m/min)

0,3 1,0

Påsvetshastighet för käldjup
1,5 mm (m/min)

0,2 0,75

Skyddsgas, flöde (l/min) Ar, 45 Ar+N2, 50
Diameter gasmunstycke (mm) 11 10
Avstånd gasmunstycke yta 59,5 54
Trådmatningshastighet
(m/min)

1,5 6,7

Avstånd trådmunstycke yta
(mm)

10 10

Trådvinkel till
horisontalplanet (grader)

50 50

Trådens matning i förhållande
till påsvetsriktningen

90 grader från sidan 90 grader från sidan

Trådriktpunktens läge i
laserstrålen

0,25*D från framkant av
laserstråle (D=Diameter
laserstråle)

0,25*D från framkant av
laserstråle (D=Diameter
laserstråle)

Djup

radie

bredd
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3 RESULTAT OCH DISKUSSIONER

3.1 Laserpåsvetsning med tråd

Trådriktpunktens läge i förhållande till laserbrännfläckens centrum har stor
betydelse för slutresultatet. Tråden kan matas in i 40-500 vinkel från horisontalplanet
och antingen i rikning med/mot laserstrålens relativrörelse eller från sidan. Det bästa
resultatet erhölls då trådriktpunkten låg i eller inom en halv brännfläcksradie från
brännfläckens framkant och med tillsatstråden tillförd från sidan, alternativ B enligt
Figur 4.

     

Figur 4.Trådriktpunktens läge i laserstrålen.

Med anpassad lasereffekt, tråd- och processhastighet ger metoden ett till synes bra
resultat med jämna påsvetsade strängar. Trådens läge över brännfläcken avskärmar
dock grundmaterialet från att exponeras av laserljuset vilket kan medföra osynliga
defekter i form av dålig vidhäftning eller att t.o.m porer bildas under strängens
centrum, Figur 5.

Figur 5. Tvärsnitt av laserpåsvetsat Stellite 6 på perlitiskt segjärn. Trådmatning 1,2 m/min, effekt 5000 W,
hastighet 0,45 m/min. Trådmatning enligt alternativ C i figur 4.
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Då tråden placeras längre in mot centrum eller bakkant av strålen vid motmatning
smälter tråden så mycket att det bildas droppar som faller ned mot ytan.

Sidomatning ger minsta skuggningseffekten. I Figur 6 visas några tvärsnitt där
stellite tråden tillförts mot laserstrålens rörelseriktning och från sidan.

Figur 6. Tvärsnitt av laserpåsvetsad Stellite 6 på perlitiskt segjärn med trådmatning mot laserstrålens
rörelseriktning och sidomatning. Lasereffekt 5000 W, trådmatning 1,2 m/min, rörtråd  ∅ 1,2 mm . a) och c)
Trådmatning mot laserstrålens rörelseriktning, hastighet 0,6 respektive 0,45 m/min. b) och d) Trådmatning
från sidan, hastighet 0,6 respektive 0,45 m/min.

Som framgår av Figur 6 bild a och c, har tillsatstråden skuggat laserstrålen så att
grundmaterialet inte smält lika mycket som på den öviga delen av den påsvetsade
zonen. Då tråden riktas från sidan försvinner denna defekt helt.

Uppblandningen av grundmaterialet är relativt stor för de ovanstående proverna.
Ingen av de prover som utfördes gav en påsvetsad zon med mycket liten
uppblandning. Orsaken är troligen att det krävs en viss smälta på ytan för att kunna
smälta tråden och då smälttemperaturen är betydligt lägre för gjutjärnet  än för
Stellite 6 materialet blir smältdjupet större än vad som är vanligt vid
laserpåsvetsning. Vid påsvetsning av kälar, kapitel 3.4, användes andra parametrar
vilket gav något mindre uppblandning av grundmaterialet.
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De laserpåsvetsade zonernas höjd för olika hastigheter och trådmatningar redovisas i
Tabell 3. Påsvetsarnas bredd var cirka 6 mm.

Tabell 3. Laserpåsvetsade spårs höjd för olika hastigheter, trådmatningar och mot  
respektive sidomatning av tråd. Lasereffektet 5000 W, påsvetsmaterial Stellite 6 ∅ 1,2
mm, grundmaterial perlitiskt segjärn.  

Tråd-matning
(m/min)

Hastighet
(m/min)

0,75 0,6 0,45 0,3
1,7 motmatning 0,4 0,6 0,8 1,2
1,2 motmatning 0,4 0,5 0,6 0,8
1,2 sidomatning 0,4 0,4 0,6 0,8

De påsvetshastigheter och trådmatningar som redovisas gav de bästa påsvetsarna.
Högre påsvetshastighet gav problem med gropar och porer i påsvetsen p.g.a. av
trådens skuggningseffekt. Högre trådmatning innebar att delar av tillsatstråden inte
hann smälta helt och påsvetsen blev därför ojämn med små avbrända trådstumpar
utstickande från påsvetsen.

3.2 Påsvetsning med enbart MIG kraftkälla

Målet med påsvetsningen med enbart MIG var att undersöka vilka kombinationer av
hastighet, trådmatningshastighet och spänning som gav påsvetsar liknande de som
kan erhållas med laserpåsvetsning dvs liten uppblandning med grundmaterialet. En
undersökning av tvärsnitten från de MIG påsvetsade spåren visade att breda och
tunna eller höga skikt med liten uppblandning inte gick att uppnå med enbart MIG
påsvetsning. Med lägsta spänningen, ca 12 V, erhölls minsta uppblandningen. Detta
spår var dock mycket smalt (1,8 mm) och högt (2,0 mm). De övriga påsvetsarna
uppvisade en stor nedsmältning i  centrum av  zonen där tråden först kommer i
kontakt med ytan. Se Figur 7. För hög spänning och låg trådmatning gjorde att tråden
smälte av högt upp och droppade ned på ytan.

3.3 Laserpåsvetsning med tråd och MIG kraftkälla

Den optimala placeringen av tillsatstråd och trådvinkel i förhållande till laserstrålen,
90 grader från sidan, erhölls från de tidigare försöken med enbart laser och
trådmatare
Den parameter som nu tillkom var MIG kraftkällans spänning. Det visade sig vid
inledande försök att hög spänning på MIG aggregatet gav en alldeles för hög
uppblandning av påsvetsmaterialet i grundmaterial. Visserligen kunde
påsvetshastigheten ökas betydligt men det blev en hel del porer i centrum av
påsvetsen. För att utröna på vilket sätt laserstrålen bidrar till påsvetsresultatet
utfördes jämförande försök med laser+MIG och enbart MIG påsvetsning. Det visade
sig att kombinationen laser+MIG gav bredare och därmed lägre påsvetsar vilket
framgår av Figur 7.
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Figur 7. Tvärsnitt av påsvetsad Stellite 6 material på perlitiskt segjärn med trådmatning 8,9 m/min  och
hastighet 1,8 m/min a) MIG och b) laser+MIG. Effekt laser 5000 W, MIG inställd på I-8 i spänning vilket
motsvarar ca 12V.

3.3.1 Perlitiskt segjärn och lasereffekten 5000 W
Det var svårt att skapa tunna jämna skikt vid laser+MIG påsvetsningen. Problemet
var att erhålla en kontinuerlig avbränning av tråden så att det alltid var kontakt
mellan tråd och smältan på provet. Det var däremot inga problem att skapa flera
millimeter höga jämna påsvetsar med liten uppblandning

I Tabell 4 visas sammanställning av påsvetsens höjd för påsvetsning av perlitiskt
segjärn och olika hastigheter och trådmatningar. Bredden var omkring 6 mm.

Tabell 4. Laser+MIG påsvetsade spårs höjd för olika hastigheter och trådmatningar med  
lasereffekt 5000 W, påsvetsmaterial Stellite 6 ∅1,2 mm, grundmaterial perlitiskt segjärn

Tråd-
matning
(m/min)

Hastighet
(m/min)

1,5 1,2 0,9 0,75 0,6 0,45 0,3
9,5 1,5* 1,8* 1,9 2,6 3,1 3,9 5
8,9 1,2* 1,6* 2,1* 2,6 3 4,7 4,7
7,8 1,2 1,5 1,9 2,1 2,7 3,2 4,3
6,7 0,9 1 1,5 1,7 2,1 2,9 3,4
5,7 0,6 0,9 1,2 1,4 1,9 2,2 3,3
4,6 0,7 0,8* 0,7* 1 1,5 1,7 2,3
3,5 0,2* 0,3* 0,5 0,7 0,8 1 1,4

*Sprickor i den påsvetsade zonen, Kursiva siffror betyder att påsvetsen var ojämn. Grå markering
innebär ej godkänd påsvets.

Av tabellen framgår att tjocklekar upp mot 5 mm erhölls för de lägsta hastigheterna.
Uppblandningen med grundmaterialet var ändå mycket liten vilket visas i Figur 8.
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Figur 8. Tvärsnitt av laser+MIG påsvetsad Stellite 6 material på perlitiskt segjärn. Lasereffekt 5000 W
hastighet 0,45 m/min trådmatning 9,5 m/min.

Det ljusaste området är det påsvetsade materialet och den största uppblandningen
har uppkommit där tillsatstråden träffar ytan. I Figur 8 är gränsen mellan
grundmaterial och den påsvetsade zonen förtydligad med ett vitt streck och det svarta
strecket längs ursprungliga ytan är ett hårkors från optiken.

Några av spåren hade sprickor tvärs över zonen. Sprickorna uppkom för de högsta
hastigheterna och högsta respektive lägsta trådmatningarna. Hög hastighet och hög
trådmatning ger snabb avkylning vilket ökar risken för sprickbildning. Hög hastighet
och låg trådmatning ger också snabb avkylning men eftersom spår med medelhög
tråmatning inte uppvisade sprickor beror dessa troligen på kombinationen snabb
avkylning och stor uppblandning av gjutjärn i Stellite.. Övriga spår har en lämplig
avkylningshastighet eller liten uppblandning med grundmaterialet.
Figur 9 visar två av tvärsnitten där sprickor uppkommit.

 

Figur 9. Tvärsnitt av laser+MIG påsvetsad Stellite 6 material på perlitiskt segjärn. Lasereffekt 5000 W. a)
hastighet 1,2 m/min, trådmatning 3,5 m/min b) hastighet 1,5 m/min, trådmatning 8,9 m/min.

Påsvetsad zon

a) b)

Grundmaterial

Gräns mellan
påsvetsad zon och
grundmaterial
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3.3.2 Perlitiskt segjärn och lasereffekten 2500 W
Försöken med halva lasereffekten gav påsvetshöjder enligt Tabell 5. Bra eller ganska
bra påsvetsar erhölls främst för medelhöga hastigheter och trådmatningar.

Tabell 5. Laser+MIG påsvetsade spårs höjd för olika hastigheter och trådmatningar med  
lasereffekt 2500 W, påsvetsmaterial Stellite 6 ∅ 1,2 mm, grundmaterial perlitiskt segjärn

Tråd-
matning
(m/min)

Hastighet
(m/min)

1,5 1,2 0,9 0,75 0,6 0,45 0,3
7,8 2,5
6,7 1,3 1,9 2
5,7 1 1,2 1,2 1,5 1,7 2,2 3,2
4,6 1,1 1,2 1,7 2,5
3,5 0,8 1,2 1,6

Kursiva siffror och grått område betyder att påsvetsen var ojämn.

För det högsta hastigheterna och trådmatningarna räckte inte energin från laser och
MIG till att smälta tråden. Ett högre spänningsvärde på MIG kraftkällan skulle ha
förändrat detta men då hade också uppblandningen blivit betydligt större. För de
lägsta hastigheterna och högsta trådmatningarna var situationen likartad. Den
mängd tråd som skulle smältas var för stor i förhållande till den energi som laser och
MIG källan gav.
Påsvetshöjden skiljer sig inte nämnvärt från försöken med lasereffekten 5000 W. Det
är endast de påsvetsar som uppvisar en ojämn påsvets som skillnaden är stor främst
beroende på att snittet kan ligga på en höjd eller dal.
Däremot skiljer sig mängden uppblandat material i påsvetsen. Uppblandningen är
betydligt större för lasereffekten 5000 W och de hastigheter som ger ett bra resultat
vid 2500 W. I Figur 10 visas exempel på tvärsnitt för påsvetsning med effekten 5000
W och 2500 W och tre olika trådmatningar. Den svarta linjen i figuren visar den
ursprungliga ytans läge.
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Figur 10. Tvärsnitt av laser+MIG påsvetsad Stellite 6 material på perlitiskt segjärn. Hastighet 0,6 m/min. a)
2500 W, trådmatning 5,7 m/min b) 5000 W, trådmatning 5,7 m/min c) 2500 W, trådmatning 4,6 m/min d) 5000
W, trådmatning 4,6 m/min e) 2500 W trådmatning 3,5 m/min f) 5000 W trådmatning 3,5 m/min

Även med lasereffekten 2500 W är det lättare att erhålla tjocka påsvetsar än tunna
påsvetsar.

3.3.3 SS 2172 och lasereffekten 5000 W
Vid påsvetsning av kolstålet SS 2172 var uppblandningen mellan påsvetsmaterial och
grundmaterial genomgående lägre än vid påsvetsning av perlitiskt segjärn. Detta
beror på att materialet SS 2172 har en högre smälttemperatur, ca 1500 0 C, jämfört
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med drygt 1200 0 C för perlitiskt segjärn. Figur 11 visar exempel på två tvärsnitt av de
påsvetsade spåren.

Figur 11. Tvärsnitt av laser+MIG påsvetsad Stellite 6 material på SS2172 grundmaterial. Lasereffekt 5000 W,
hastighet 0,6 m/min, a) trådmatning 5,7 m/min b) trådmatning 3,5  m/min.

Uppblandningen är som störst där tillsatstråden träffat ytan. Tvärsnitt där
påsvetsningen utförts med samma parametrar men på perlitiskt segjärn finns i Figur
10. Påsvetshöjden är jämförbar med de tidigare redovisade försöken vilket också
framgår av Tabell 6 nedan.

Tabell 6.  Laser+Mig påsvetsade spårs höjd för olika hastigheter och trådmatningar med  
lasereffekten 5000 W, påsvetsmaterial Stellite 6 ∅1,2 mm, grundmaterial SS2172.

Trådmatning
(m/min)

Hastighet
(m/min)

1,5 1,2 0,9 0,75 0,6 0,45 0,3
7,8 1,3 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 4,3
6,7 1,2 1,2 1,5 1,6 2,1 2,8 3,6
5,7 1 1,1 1 1,4 2 2,1 3
4,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,5 2,1
3,5 0,7 0,6 1 0,8 1,3

Kursiva siffror och grått område betyder att påsvetsen var ojämn.

3.4 Påsvetsning i utfrästa spår.

I likhet med de tidigare försöken på plana ytor var det möjligt att utföra påsvetsning i
kälar 3-4 ggr snabbare då laser och MIG aggregat kombinerades jämfört med enbart
laser och tråd. Inga större skillnader i uppblandning kunde noteras mellan de bägge
metoderna. I samtliga fall smälte de smala segmenten mellan  spåren, mer eller
mindre beroende på vilka parametrar som användes. I Figur 12 visas tvärsnitt av de
laserpåsvetsade ytorna för olika parametrar. Den ursprungliga kälformen är inritad
med vit linje i figurerna. Tråden har matats från höger i figurerna och spåren
påsvetsades med ordningen vänster spår, höger spår och slutligen mittspåret.



Luleå tekniska universitet 15

Påsvetshastighet 0,75 m/min cc 6,24 Påsvetshastighet 0,2 m/min cc 6,24
käldjup 1,5 mm, laser+MIG käldjup 1,5 mm, laser

Påsvetshastighet 0,75 m/min cc 5,74 Påsvetshastighet 0,2 m/min cc 5,74
käldjup 1,5 mm, laser+MIG käldjup 1,5 mm, laser

Påsvetshastighet 0,75 m/min cc 5,24 Påsvetshastighet 0,2 m/min cc 5,24
käldjup 1,5 mm, laser+MIG käldjup 1,5 mm, laser
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Påsvetshastighet 1,0 m/min cc 6,0 Påsvetshastighet 0,3 m/min cc 6,0
käldjup 1,0 mm, laser+MIG käldjup 1,0 mm, laser

Påsvetshastighet 1,0 m/min cc 5,5 Påsvetshastighet 0,3 m/min cc 5,5
käldjup 1,0 mm, laser+MIG käldjup 1,0 mm, laser

Påsvetshastighet 1,0 m/min cc 5,0 Påsvetshastighet 0,3 m/min cc 5,0
käldjup 1,0 mm, laser+MIG käldjup 1,0 mm, laser

Figur 12 Vänstra bilderna; Laserpåsvetsning med tråd och MIG-kraftkälla, trådmatning 6,7 m/min Högra
bilderna; laserpåsvetsning med tråd, trådmatning 1,5 m/min
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4 SLUTSATSER

När laserpåsvetsning med tråd kombineras med MIG kraftkälla kan mängden tillfört
material ökas med över 400 % vilket kan ge påsvetsar upp mot 5 mm med liten
uppblandning av grundmaterialet. För skikttjocklekar på ca 1 mm kan 3 ggr högre
påsvetshastighet användas om laserpåsvetsning kombineras med MIG kraftkälla
jämfört med laserpåsvetsning med tråd vid effekten 5000 W. Kombinationen laser och
MIG gör det också möjligt att halvera lasereffekten till 2500 W och ändå erhålla
skikttjocklekar från 1 till 3 mm vilket är 1-3 ggr tjockare än vad som kan uppnås med
5000 W och laserpåsvetsning med tråd. Påsvetshastigheten är dessutom 1-3 ggr
högre.
Laserpåsvetsning med tillsatstråd utförs lämpligen med tillsatstråden vinklad 40-500

från horisontalplanet och i 900 i förhållande till laserstrålens rörelseriktning. Tråden
bör träffa laserstrålens brännpunkt i eller inom en halv brännfläcksradie från
brännfläckens framkant.
I Figur 13 visas tre tvärsnitt som påsvetsats med laser kombinerat med MIG
kraftkälla och tre tvärsnitt som laserpåsvetsats med trådtillförsel. Figuren illustrerar
skillnaden mellan de bägge metoderna. Notera den ojämna påsvetsen i bild f) som
beror på att den tillförda tråden var på gränsen till att inte hinna smälta under
påsvetsningen.

Tunna, < 1 mm, bra påsvetsar var svårt att uppnå med laser+MIG främst p.g.a. ojämn
avsmältning av tillsatstråden. Grundmaterialet perlitiskt segjärn och SS2172 har
olika smälttemperaturer, ungefär 1500 0 C respektive drygt 1200 0 C, vilket gav
skillnader i mängden uppsmält grundmaterial och även möjligheten att skapa
jämnare  påsvetsar för den lägsta trådmatningen. SS 2172 bildade endast droppar på
ytan vid lägsta trådmatningen medan perlitiska segjärnet gav ett jämnare spår dock
med ganska stor uppblandning. Vid halva effekten 2500 W och grundmaterialet
perlitiskt segjärn minskade parameterområdet betydligt som gav bra påsvetsar. Det
var dock möjligt att erhålla bra påsvetsar för de lägre hastigheterna och
trådmatningarna. Påsvetsningarna i kälar visade liknande ytojämnheter och
uppblandningar för både laserpåsvetsning med trådtillförsel och laser kombinerad
med MIG. Den stora skillnaden var precis som vid påsvetsning av plana ytor den
betydligt högre påsvetshastigheten för kombinationen laser+MIG.
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Figur 13 Tvärsnitt av a ,c, e) laser+MIG påsvetsad och b, d, f) laserpåsetsad Stellite 6 material på perlitiskt
segjärn. a) hastighet 1,5 m/min, trådmatning 6,7 m/min. b) hastighet 0,6 m/min, trådmatning 1,7 m/min. c)
hastighet 1,2 m/min, trådmatning 6,7 m/min. d) hastighet 0,45 m/min, trådmatning 1,7 m/min. e) hastighet 0,9
m/min, trådmatning 6,7 m/min. f) hastighet 0,3 m/min, trådmatning 1,7 m/min.
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5 ERKÄNNANDE

Detta arbete har utförts med finansiellt stöd från Närings- och
teknikutvecklingsverket, NUTEK, vilket erkännes med tacksamhet.
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