
21svetsen #3 2014

TEMA  ALTERNATIVA FOGNINGSMETODER

212121

›

En laserhybridsvets kan svetsa tjocka gods i t.ex. 
höghållfast stål och aluminium med en enda svets-
sträng, där det med konventionella metoder hade 
kunnat krävas betydligt fler. Att forska på proces-
sen skapar mer förtroende och förtydligar dess för-
delar. Detta kan bidra till att svenska företag vågar 
satsa på implementation, och inte riskerar att ligga 
efter utländska företag som satsar på ny teknik.

om metoden
Laserhybridsvetsning (Laser Arc Hybrid Welding, 
LAHW), eller bara hybridsvetsning, uppmärk-
sammas alltmer som en lovande fogningsteknik. 
Laserstrålar och ljusbågar är mycket olika som 
värmekällor, men eftersom de båda arbetar under 
skyddsgas i normala tryck- och temperaturförhåll-
anden kan de kombineras till en hybridprocess. 
Kombinationen laser och ljusbågssvetsning (MIG/
MAG) lyckas kombinera fördelarna med båda 
processerna och kompenserar för nackdelarna 
som förekommer i vardera processen för sig. Den 

kombinerade processen får laserstrålens fördelar 
med hög precision, möjliggörande av svetsning av 
höghållfast stål (även rostfritt), ökade svetshastig-
heter (mer än 5 m/min möjligt) och svetsdjup (upp 
till 15 mm med en svets). Den ger också den billiga 
värmen och möjliga materialtillförsel som fås av 
ljusbågen. Dessutom kan bredare spalter överbygg-
as än med enbart MIG/MAG, upp till 3 mm vid 
lägre hastigheter och 0,5 mm vid svetshastigheter 
kring 2 m/min. Även mängden porer och sprickor 
minskar jämfört med lasersvetsning. Eftersom 
den totala värmetillförseln blir förhållandevis liten 

med MIG/MAG, blir också godsdeformationer 
mindre. Dessutom, om fogen anpassas för hybrid-
svetsning i tjockare material (20–40 mm) så kan en 
svets utföras med endast två svetssträngar, där det 
för MIG/MAG hade krävts tio. I Sverige svetsas inte 
så många aluminiumkomponenter, men förmågan 
att svetsa tjocka aluminiumgods och andra mer 
komplexa material är ytterligare fördelar med 
hybridsvetsning. 

möjliga processkombinationer
Hybridprocessen kan vara i antingen en gemensam 
operationspunkt eller i olika punkter i samma 
smältpöl. Vilken process som leder och avståndet 
mellan processerna har stor påverkan på processen 
och det slutgiltiga svetsresultatet. Uppställningen 
och alla processparametrar från båda proces-
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Laserhybridsvetspro
cessen, där ljusbågen  
ligger framför laser
strålen i svetsriktningen. 
Denna konfiguration 
används oftast, men 
när svets djupet är 
mindre än 4 mm eller 
om arbetsstycket är av 
aluminium är ordningen 
ofta omvänd.

”Även mängden porer och 
sprickor minskar jämfört med 
lasersvetsning.”
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serna har också effekt på resultatet, vilket sam-
manräknat blir nästintill oöverskådligt. Förutom 
den vanliga kombinationen MAG+laser har även 
många andra kombinationer provats, t.ex. olika 
processer eller antal värmekällor. Ett exempel på 
detta är Hydra (HYbriD welding with double Rapid 
Arc), med en MIG/MAG-källa före och en efter 
laserstrålen. Detta möjliggör ökad tillsatsvolym för 
att kunna överbrygga bredare spalter vid höga has-
tigheter, samt att bättre kunna styra smältflödet 
och därigenom få ökad svetskvalitet. Dock medför 
detta minskad manövreringsförmåga och än mer 
ökad processkomplexitet. 

I min avhandling ”The morphology of laser 
arc hybrid welds” har jag fokuserat på formandet 
av svetsdiken vid laserhybridsvetsning. Jag har 
med hjälp av höghastighetskamera och optisk 
analys studerat hur formandet av dessa går till. 
När man vet hur de formas vet man också hur de 
kan undvikas. Precis som med konventionell MIG/
MAG-svetsning är det ljusbågen som skapar svets-
diken i laserhybridsvetsning, men nyckelhålet som 
skapas av laserstrålen (och dess position) möjliggör 
mycket högre svetshastigheter än ren MIG/MAG-
svetsning, utan uppkomst av svetsdiken.

anpassa processuppstÄllningen
Idag är det rent praktiskt lättare att laserhybrid-
svetsa med de nya laserkällorna (trots antalet para-
metrar) eftersom laser och ljusbåge inte växelver-
kar fullt ut, så ljusbågskällans synergiinställningar 
kan användas rakt av. Dessutom behöver inte dyrt 
helium användas som skyddsgas för processen. 

För att laserhybridsvetsa är det brukligt att först 
bestämma försöksuppställning och fogberedning, 

därefter svetshastighet, lasereffekt som krävs för 
svetsdjupet och trådmatningshastighet för att 
fylla fogen. Sedan kan övriga processparametrar 
anpassas. Notera att det kan vara bra att hålla 
ljusbågens påverkan låg vid högre svetshastigheter 
eftersom den ger upphov till svetsdiken i högre 
utsträckning än vad laserstrålen gör. Den optimala 
processuppställningen och parametrarna skiljer 
sig alltid mellan varje fall och kan inte kopieras, 
utan behöver anpassas individuellt inför implemen-
tering i produktion. 

 
HYbridsVetsning ökar i VÄrlden
Hybridprocessen lämpar sig bäst för hög produk-
tion och används med portal- eller industrirobot. 
Idag finns det få exempel på företag i Sverige som 
har använt laserhybridsvetsning, men intresset 
har börjat växa. Tittar man utomlands så finns 
exempel inom pipe-line, offshore, skeppsvarv, 
flygteknik, kraftgeneratorer och fordonsindustri. 
Exempelvis hade det österrikiska företaget Fronius 
i början av 2013 installerat över 100 laserhybrid-
stationer hos företag världen runt (främst i Tysk-
land). Tack vare produktionsfördelarna är hybrid-
svetsning väldigt konkurrenskraftig och det väntas 
att användandet kommer att öka. 

Anledningar till att inte fler företag i Sverige har 
investerat i tekniken är troligtvis dels på grund av 
den skenbara processkomplexiteten, men också en 
viss rädsla för att vara pionjär och investera i en ny 
process, där riskbedömning och förtroende spelar 
in. Eftersom det inledningsvis är en dyr investering 
vill man gärna se att processen fungerar för andra 
innan man själv vågar investera. 

Jämförelser av tvärsnitt 
för svetsar gjorda med 
MIG/MAG, laser och 
laserhybridsvetsning.
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› ”Processen kan effek tivt för bättra svetskvalitet, svetsa djupt och 
förkorta svetstider där det så kan behövas.”

Tvärsnitt för olika laserhybridsvetsade svets
ade fogar. Gods tjocklek 6–8 mm. Spalter 
överbryggas med hjälp av tillsatstråd.
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Artikelförfattaren Jan 
Frostevargs avhand ling 
hittar du här: https://
pure.ltu.se/portal/
files/96269305/Jan_
Froste varg.pdf.
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1. En bra hybridsvets. 2. Exempel på vanligt förekommande svetsdefekter.

sammanFattning
Laserhybridsvetsning är en kombinerad process 
där laser och (oftast) en MIG/MAG delar process-
zon. Den är lättare att implementera idag än det 
varit förut, eftersom laser- och ljusbågskällan inte 
behöver anpassas lika mycket som det behövts med 
de gamla CO2-laserkällorna. Processen kan effek-
tivt förbättra svetskvalitet, svetsa djupt och för-

korta svetstider där det så kan behövas. Tekniken 
är sedan ett par år på stark frammarsch internatio-
nellt, men i Sverige dröjer ännu implementationer. 
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