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Sammanfattning 

Utvecklingen av nya kostnadseffektivare lasertekniker för materialbearbetning har 

de senaste åren drivit ner marknadspriset för bäddlaserskärning och tar snabbt 

marknadsandelar från konventionella lasertekniker inom området. PEPAB 

Produktionspartner AB specialiserar sig inom legoarbeten i tunnplåt och har två 

stycken koldioxidlasermaskiner, i vilka de utför bäddlaserskärning. En allt tuffare 

konkurrenssituation har dock gjort att lönsamheten för detta minskar och företaget 

sökte alternativa användningsområden för maskinerna. Arbetets syfte var därför att 

söka möjligheter för hur maskinutnyttjandet i PEPAB:s produktion kan utökas.  

Målet med arbetet var att identifiera och utvärdera alternativa produktionstekniker 

till den bäddlaserskärning som utförs i företagets laserceller.  

 

För att genomföra detta har en metodik för utveckling av maskiners 

användningsområden tagits fram. Metodiken grundar sig i en teoretisk referensram 

och består av fyra steg varav det första är en nulägesbeskrivning. I det andra sätts en 

riktning för utvecklingsarbetet. I steg tre söks utvecklingsmöjligheter för maskinens 

användningsområden. Dessa analyseras sedan med avseende på hur de påverkar ett 

antal viktiga faktorer, bland andra kvalitet, säkerhet och ekonomiska konsekvenser. I 

det fjärde avslutande steget lämnas förslag till företaget. 

 

Metodiken visade sig vara ett bra stöd då den gav en tydlig struktur och såg till att 

fokus låg på rätt saker i rätt ordningsföljd. Genom att tillämpa metodiken på 

företaget har fyra alternativa produktionstekniker till bäddlaserskärning identifierats. 

Vidare har ett snabbspår för bäddlaserskärning identifierats, som ett alternativ, med 

potential att ge lönsammare produktion i maskinerna. Rekommendationer gällande 

alternativen har överlämnats till företaget. 
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Abstract 

In recent years, new more cost-effective production techniques in material 

processing with lasers has been developed. Due to this, more conventional laser 

techniques such as the carbon dioxide laser has got though competition in laser 

cutting of thin sheet metal. PEPAB Produktionspartner AB has two laser machines 

with carbon dioxide laser sources. These machines have been used, almost 

exclusively, for 2D laser cutting of thin sheet metal. The company is investing in 

new, more cost-effective equipment for the 2D laser cutting of sheet metal. They 

are looking for other applications that could make the machines more profitable. 

The purpose of this thesis was to search for other opportunities to utilize the 

machines. The aim of the thesis was to identify and evaluate what applications, other 

than the 2D laser cutting of sheet metal, that could be performed in the company’s 

two laser cells. 

To help achieve the aim of the thesis, a work model for development of machine 

applications was produced. The content and design of the work model is based on a 

theoretical framework that consists of relevant literature. The four-step work model 

was then applied at the company where the first step was to describe the current 

situation. In the second step the company´s intention is identified. Step three focuses 

on the search for other applications that could be performed in the machines. These 

are then analyzed with respect to the impact on several factors such as quality, 

economic consequences and worker safety. In the fourth step, recommendations are 

given to the company.            

The work has resulted in four alternative applications for the future utilization of the 

machines. Furthermore, another way to create customer benefit has been identified. 

By forming a fast track for laser cutting and offering customers high delivery service 

at a higher pricing holds potential to make the machines more profitable. 

Recommendations regarding each of the alternatives have been given to the 

company. In addition to this, the work model has proven to work well in the 

development of machine applications and made sure that focus was on the right 

things in the right order. 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutas fyra års studier inom 
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co-op vid Högskolan i Gävle. Detta har varit en enormt utvecklande tid för mig och 

jag är mycket stolt och glad över att ha genomfört utbildningen och ser med 

spänning fram emot framtida utmaningar och möjligheter.  

 

Ämnet som studerats inom arbetet har varit mycket intressant och lett till nya 

kunskaper och en djupare förståelse för området. Jag vill passa på att tacka Sören 

Sjöberg som i sin roll som akademisk handledare bidragit med vägledning, goda råd 

och konstruktiv kritik under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till att alla 

inblandade på PEPAB Produktionspartner AB för ert engagemang och stöd under 

arbetet. Till sist vill jag tacka min familj för allt det stöd och den energi ni ger. 

 

 

 

 

 Mikael Visuri 

 

 

 Ljusne, maj 2017 

  



 

iv 
 

Ordlista 

ERP-system (Enterprise Resource Planning system) – 

Verksamhetsövergripande informationshanteringssystem som används för att 

planera, styra och följa upp de olika delarna i verksamheten. Exempel på dessa är 

produktion, inköp, lager, ekonomi och försäljning. 

Excitera -  En elektron i en atom exciterar, hoppar upp till ett elektronskal som 

motsvarar en högre energinivå, då atomen tillförs energi. Detta kan ske då att 

atomen krockar med andra atomer och partiklar eller om den absorberar en foton.   

Foton – När en exciterad elektron i en atom faller tillbaka till sitt grundtillstånd 

avges lagrad energi i form av en foton, ett energiknippe i form av ljus, med en 

energimängd motsvarande den som elektronen förlorade.  

Koherens – Då strålningens vågor är i fas med varandra är de koherenta. 

Monokromatisk – Strålning som inte har någon spridning i våglängd är 

monokromatiskt och därav enfärgad. 

Strålknippsdivergens – Vinkeln med vilken ett strålknippe divergerar (sprider 

sig) när det rör sig bort från ljuskällan. 

Termisk konduktivitet – Ett ämnes värmeledningsförmåga. 

CAM: Computer Aided Manufacturing (datorstödd tillverkning). Teknik som 

används för att skapa program för bearbetning i programstyrda maskiner. 

Off-line programmering: Programmering som kan utföras off-line från 

maskinen och senare överföras till maskinen. Med denna metod kan maskinen 

producera medan program skapas till kommande produktion.  
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1. Inledning 

I kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till varför arbetet kom till vilken följs av syfte, 

målsättningar samt de frågeställningar som tagits fram för att svara upp mot syftet. Kapitlet 

avslutas med ett kort avsnitt om laserns historia, hur laserljuset skapas och dess egenskaper. 

Laserteknik för industriella tillämpningar har under de senaste åren haft en snabb 

utvecklingstakt. Fiberlasern är en lasertyp, som har haft en stark utveckling och tar 

snabbt marknadsandelar från konventionella lasertyper på grund av att den medger 

effektivare utförande av befintliga tillverkningsprocesser och samtidigt möjliggör för 

utförande av nya tillverkningsprocesser. [1] 

 

PEPAB Produktionspartner, som är specialister inom tillverkning i tunnplåt, har 

arbetat med laserskärning i drygt 20 år och har genom åren investerat i ny teknologi 

i takt med att lasertekniken utvecklats. Företaget har idag två laserskärsystem med 

koldioxidlaserkälla. Dessa används främst för bäddlaserskärning men till viss del 

även för lasermärkning. Maskinerna har dock tappat konkurrenskraft mot ny 

laserteknik, som medger en snabbare och stabilare process till en lägre driftskostnad, 

och därmed driver ner marknadspriset för bäddlaserskärning. På grund av detta har 

PEPAB beslutat att investera i ett nytt laserskärsystem för att utföra 

bäddlaserskärning. Följden av detta blir att det finns två fullt fungerande 

koldioxidlasermaskiner, för vilka företaget söker nya mer specialiserade 

användningsområden. Med en högre specialiseringsgrad finns större möjligheter till 

lönsam produktion i maskinerna då de blir mindre konkurrensutsatta. 

  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att söka möjligheter för hur maskinutnyttjandet i 

PEPAB:s produktion kan utökas.  

 

Målet med arbetet är att identifiera och utvärdera alternativa produktionstekniker 

till den bäddlaserskärning som utförs i företagets laserceller. Ett delmål för att nå 

målet är att skapa en metodik, som ska vara tillämpbar på liknande problem inom 

tillverkande företag.  
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1.1.1 Frågeställningar 

• Vilka alternativ till befintligt användningsområde finns för högeffekts 
koldioxidlaser inom metallbearbetning? 

• Vad efterfrågas av PEPAB:s kunder som därmed kan utöka 
maskinutnyttjandet? 

• Vilka tekniska begränsningar och möjligheter har lasercellerna? 

• Vilka eventuella risker uppkommer ur säkerhets- och arbetsmiljöhänseende 
vid ändrade användningsområden av maskinerna?   
 

1.2 Avgränsningar 

• En metodik som är alltför generell och tillämpbar på alla typer av 
organisationer och verksamheter blir inte tillräckligt träffsäker. Därför 
avgränsas metodiken som tas fram inom arbetet, till att vara lämpad för 
tillverkande företag. Med tillverkande företag avses, i denna text, företag 
som förädlar råvaror till produkter genom bearbetning i maskiner. 

• Uppföljning och utvärdering av eventuella åtgärder, som rekommenderas i 
arbetet, kommer inte att göras då detta inte ryms inom kurstiden. 

• Arbetet avgränsar sig till användningsområden inom metallbearbetning. 
Laserteknik används även för bearbetning av många andra material men dessa 
behandlas inte i detta arbete.  
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2. Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av arbetets genomförande, vidare beskrivs de metoder som 

använts för att möjliggöra arbetet. Kapitlet avslutas med en diskussion om arbetets 

vetenskaplighet. 

2.1 Genomförande 

Arbetet inleddes med att genomföra en litteraturstudie med två olika syften där det 

ena var att hämta in grundkunskap om lasertekniken i allmänhet och 

koldioxidlaserns egenskaper, funktion och användningsområden i synnerhet (kapitel 

3). Det andra syftet var att identifiera teori från relevant litteratur vilken sedan 

samlades i teoretiska referensramen (kapitel 3). Med denna som grund togs sedan en 

metodik för utveckling av maskiners användningsområden fram (kapitel 4). 

Metodiken tillämpades i en fallstudie på företaget (kapitel 5) där det första steget var 

att beskriva nuläget. Datainsamling för detta steg utfördes genom intervjuer och 

deltagande observationer där samtal fördes med operatörer. Vidare samlades 

kvantitativt data från företagets ERP-system och teknisk specifikation för 

maskinerna. I nästa steg identifierades företagets avsikt med utvecklingsarbetet 

genom intervjuer med VD och tekniska säljare. I steg tre identifierades 

utvecklingsmöjligheter genom intervju med maskinleverantören och tekniska 

säljare. Kunskapen som tidigare inhämtats i litteraturstudien var användbar och 

bidrog till en större och djupare förståelse för ämnet som behandlades i intervjun. 

 

2.2 Litteraturstudie 

Murray och Hughes [2] beskriver att litteraturstudier används för att sammanställa 

information från andra personers arbeten som anses vara relevanta för det egna 

projektet. Detta kan bestå av böcker, artiklar eller andra typer av dokument. Syften 

till att utföra litteraturstudier kan vara att inte behöva uppfinna hjulet igen, öka den 

egna förståelsen och kunskapen inom ämnet, identifiera tekniker och metoder som 

kan vara användbara i det egna arbetet samt hitta relevant information inom ämnet. 

Enligt Ejvegård [3] räknas i forskningssammanhang i princip allt tryckt material som 

litteratur: böcker, uppsatser, artiklar och rapporter samt information från internet. 

Vidare menar Ejvegård att bibliotekens databaser är användbara vid sökning samt att 

val av sökord är oerhört viktigt för att mera precist hitta litteratur som är relevant 

för det egna arbetet. I detta arbete har litteraturstudier använts för två olika syften. 

Det ena var att identifiera teori som sedan använts för att bygga upp metodiken i 

kapitel 4. Det andra var att söka information om laserteknik i allmänhet och 

koldioxidlaserns egenskaper, funktion och användningsområden i synnerhet. 
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2.3 Fallstudie 

Fallstudier lämpar sig, enligt Patel och Davidson [4], väl när målsättningen är att 

förstå eller beskriva system eller organisationer. Vidare menar de att fallstudier, på 

grund av att de utgår från ett helhetsperspektiv, är användbara vid studier på 

processer eller förändringar. För att få en så verklighetstrogen bild som möjligt bör 

insamling av information från flera källor vid det studerade fallföretaget göras.  

Yin [5] beskriver fallstudien som en lämplig metod när frågor som hur och varför, 

ska besvaras. Ejvegård [3] menar att ett syfte med fallstudier är att ta del av en liten 

del av ett stort förlopp och låta fallet representera verkligheten. Vidare lyfter 

Ejvegård fram en nackdel med fallstudien som metod vilken är att ett fall mycket 

sällan eller aldrig fullt ut kan vara representativt för hela verkligheten och menar 

därför att försiktighet måste iakttas med de slutsatser som dras.  

 

Fallstudien valdes för att få en djupare förståelse för maskinerna, som undersöktes. 

Dessa utgjorde en avgränsad del av produktionsanläggningen hos ett specifikt 

företag. För att förstå och beskriva nuläget behövdes svar på frågor om hur saker 

gjordes, i vilken utsträckning och med vilket resultat. Att göra observationer, 

genomföra intervjuer samt samla statistik från företagets ERP-system samt tekniska 

specifikationer ansågs (valen motiveras i kapitel 2.4) vara de bäst lämpade 

metoderna för att skapa en bild av nuläget. 

    

2.4 Datainsamlingsmetoder 

2.4.1 Intervjuer 

Yin [5] lyfter fram intervjuer som en av de viktigaste informationskällorna vid 

fallstudier. Detta beror på att intervjuaren ges möjlighet att ställa frågor om hur och 

varför saker sker i en process. Andra fördelar som lyfts fram är att respondenten ges 

möjlighet att återge sina egna tankar kring det behandlade ämnet. Intervjuns fördelar 

ligger även i att de är riktade och fokuserade mot det område som behandlas. Data 

från intervjuer ska dock jämföras med data från andra källor för att undvika 

skevheter i respondenternas svar som kan uppkomma på grund av problem med att 

uttrycka och förmedla personliga uppfattningar och upplevelser.  

 

För att skapa struktur och ge vägledning under intervjuerna togs en intervjuguide 

fram. Denna redovisas i bilaga A. Samtliga intervjuer som genomförts har varit av 

öppen karaktär, vilket innebär att man kan intervjua nyckelpersoner både för att få 

fram fakta samt att fråga om deras åsikter om ämnet som behandlas [5]. Intervjuerna 

har varit inriktade mot specifika ämnen inom vilka respondenten/erna har expertis.  
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Transkribering har inte valts att göra på grund av att det är en tidsödande process 

och detta arbete är begränsat i tid. Istället har en sammanfattning av varje intervju 

gjorts och redovisas i sin helhet i bilaga B där även information om var och vid vilken 

tidpunkt intervjuerna ägt rum. Respondenterna har korrekturläst och godkänt att 

innehållet i sammanfattningarna av intervjuerna är korrekta. 

2.4.2 Observationer 

Observation kan definieras ”Observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, 

vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta” [6]. Oavsett hur 

säker man är måste man alltid själv gå och titta på det aktuella tillståndet för att 

förstå, eftersom situationer alltid förändras och uppfattas olika [7].  

 

Observationer bidrog till att få en tydligare förståelse av maskinernas funktion och 

hur de används idag. 

2.4.3 Arkivmaterial 

Yin [5] beskriver hur styrkorna med arkivmaterial som datakälla är att det kan 

granskas flera gånger, inte är skapat för fallstudien samt är exakt och kvantitativt. 

Dock lyfter Yin fram risken för ett ofullständigt urval samt svårigheter att få tillgång 

till materialet som eventuella svagheter för metoden. I detta arbete hämtades 

material ur tekniska specifikationer för maskinerna samt historik för drifttid från 

företagets ERP-system. 

 

2.5 Vetenskaplighet 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om arbetets trovärdighet, en forskare måste kunna styrka hur 

resultaten tagits fram och varför de är trovärdiga [8]. På liknande sätt kan reliabilitet 

beskrivas som ett mått på tillförlitlighet och användbarhet hos ett arbete. Ett icke 

reliabelt resultat fås exempelvis genom att använda ett gummiband som måttstock 

för att fastställa längden på plankor. [3] 

 

Vid intervjuer finns en risk för att respondenterna kan svara på ett visst sätt för att 

tillfredsställa intervjuaren om det finns ett beroendeförhållande mellan personerna 

[5]. I detta fall fanns ett sådant då intervjuaren och respondenterna i gruppintervjun 

arbetar på samma företag och intervjuaren har varit medveten om risken för skevhet 

som detta medför. Upplägget med att intervjua fler personer och utföra 

observationer som beskrivits ovan valdes för att minska risken för skevhet i 

resultaten. 
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Resultatet anses ha tillfredställande reliabilitet då flera olika datainsamlingsmetoder 

använts vilket underlättar för att ge en djupare beskrivning för det område som 

studeras [8]. Vidare har en medvetenhet funnits om risken som föreligger för 

skevhet i respondenternas utsagor och utifrån det har intervjuprocessen utformats 

för att minska risken för detta. Avslutningsvis har respondenterna verifierat att 

materialet som härrör från intervjuerna varit korrekt vilket styrker reliabiliteten 

ytterligare.    

2.5.2 Validitet 

Validiteten påverkas av de tekniker och metoder som väljs för arbetet och hur väl de 

fungerar för att få svar på det som efterfrågas. Ett arbete med god validitet är 

uppbyggt på, av forskarsamhället accepterade, undersökningsmetoder och 

datainsamlingstekniker. Informationen som samlats in ska vara passande för arbetet, 

analys av data ska ske på rätt sätt och till sist ska allt implementeras på ett bra sätt för 

att ge validitet till arbetet [8].  

 

För att öka validiteten för nulägesbeskrivningen användes tre metoder för 

datainsamling 

• Intervjuer  

• Observationer  

• Arkivmaterial  

Vidare stärks arbetets validitet av att de tre informationskällorna är primära.  

2.5.3 Generaliserbarhet 

Arbetet behandlar ett avgränsat område på ett specifikt företag varför det inte syftar 

till att vara generaliserbart utan mera problemorienterat. Dock kan inspiration 

hämtas vid andra arbeten som behandlar liknande områden. Metodiken, som 

formats i arbetet, bygger på teori som är generell och branschoberoende och bör 

därför vara generellt användbar. För att utvärdera om metodiken är generellt 

användbar behöver den testas på flera fall i tillverkande företag och eventuellt 

utvecklas vidare. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av koldioxidlaserns egenskaper vilket följs av, i litteraturen, 

identifierade användningsområden för densamma. Kapitlet avslutas med en presentation av 

den teori som ska användas som stöd för att skapa en metodik för utveckling av maskiners 

användningsområden. 

3.1 Laser 

I slutet av 1950-talet utvecklades konceptet för laser av C.H. Townes, N.G. Basov 

och A.K. Prokohov för vilket de senare tilldelades Nobelpriset [9].  Den första 

användbara lasern demonstrerades år 1960 vid Hughes forskningslaboratorium av 

Theodore Maiman som lyckades utveckla en anordning för att framställa laserljus. 

Genom att med starkt ljus från en ficklampa belysa en rubinstav som täckts med 

silverfolie i båda ändarna lyckades Maiman frambringa laserljus med en våglängd om 

cirka 695nm. [10], [11]  

 

En lösning som söker ett problem eller en teknik som söker ett användningsområde 

var uttryck som användes för att beskriva lasertekniken under de första åren [9]. 

Detta är dock något som ändrats snabbt då laserkällor med olika egenskaper 

utvecklats och laserljuset på grund av sina speciella egenskaper hittat tillämpningar 

inom många olika områden som medicin, elektronik, kommunikation och 

bearbetning av en bred flora av material för att nämna några. Ordet laser är engelskt 

akronym som beskriver tekniken bakom laserljus Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation [12] som översatt till svenska blir ljusförstärkning genom 

stimulerad emission av strålning. Townes beskriver lasern enligt följande:  

” If one shines a bright light on a piece of black paper, its molecules absorb the light, 
receive its energy and heat up. A Laser turns this process around. It is as though the 
black paper, instead of getting energy from the light, gives energy to the light. If 
paper were a laser, the light that hits it would come out brighter than it was before.” 
[13, p. 10] 

Laserljuset är monokromatiskt vilket innebär att det har en mycket liten spridning i 

våglängd och är därför i princip enfärgat. Det har en hög grad av koherens, det vill 

säga att laserljusets vågor i hög grad är i fas med varandra. Vidare har det liten 

divergens vilket innebär att strålknippet är nästintill parallellt. Dessa egenskaper gör 

laserljuset unikt och sammantaget gör dessa egenskaper det möjligt att fokusera 

laserstrålen i en mycket liten punkt med mycket hög energikoncentration, vilket gör 

det mycket användbart för materialbearbetning. [14] 
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3.1.1 Hur laserljuset skapas 

För att skapa laserljus är det första steget att hitta ett lasermedium vilket kan bestå 

av en gas, en vätska eller ett solitt ämne med egenskaperna att det kan förstärka 

strålning med en specifik våglängd. För att förstärkning ska förekomma krävs att en 

så kallad populationsomvändning infinner sig. Detta sker då fler atomer eller 

molekyler befinner sig i ett specifikt högre energitillstånd än de, som befinner sig i 

ett specifikt lägre energitillstånd, exempelvis grundtillståndet. Atomer eller 

molekyler, som befinner sig i den högre energinivån, kan falla till den lägre 

energinivån antingen genom spontan emission eller genom stimulerad emission. I 

båda fallen avges en foton men endast vid stimulerad emission (tvingad med hjälp av 

ett optiskt fält) sker utstrålning i fas med det optiska fältet, vilket därmed förstärker 

detta. Det optiska fältets intensitet växer sedan exponentiellt med sträckan av 

lasermediet, vilket det färdas genom. [15] 

 

Att excitera atomerna eller molekylerna i lasermediet till ett högre energitillstånd 

kallas för pumpning. En pump utgörs av en kemisk eller elektronisk process som 

höjer upp atomerna från det lägre energitillståndet (E1) till det övre 

energitillståndet (E2). I detta läge kommer ett elektromagnetiskt fält med 

frekvensen  

𝜆 =
𝐸2−𝐸1

ℎ
,      (1) 

där Plancks konstant ℎ ≈ 6,6261 ∙ 10−34 𝐽𝑠,  att förstärkas i samband med att 

atomerna faller ner till den lägre energinivån (E1) och emitterar en foton. 

Pumpningsprocessen hålls igång genom att tillföra ny eller återföra en del av 

uteffekten från laserkällan till lasermediet och på så sätt excitera det igen. [15]  

Figur 1 illustrerar processen.  

 

Figur 1: De röda punkterna beskriver atomer eller molekyler i exciterat tillstånd, när dessa träffas av 
en optisk våg faller de ner till den lägre lasernivån och utstrålar en foton exakt i fas med den optiska 
vågen (stimulerad emission) vilket därmed förstärker den. Den optiska vågens intensitet fortsätter att 

öka alltmer ju längre den färdas genom lasermediet. Bilden är hämtad från Eden [15]  
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3.1.2 Optisk kavitet 

En optisk kavitet (Fig. 2) är en nödvändighet för att i praktiken bibehålla 

laseraktionen. Den enklaste varianten av optisk kavitet är uppbyggd av en behållare, 

som innehåller lasermediet. Behållaren omges av två motsatta speglar, varav den ena 

spegeln är fullt reflekterande medan den andra inte reflekterar allt ljus utan släpper 

igenom en viss del av ljuset. Denna del bildar den utgående laserstrålen. Om helt 

plana speglar skulle användas ställs extremt höga krav på linjering av speglarna 

därför används vanligen sfäriska speglar med en stor radie (tiotals meter), vilka inte 

ställer lika höga krav på linjeringen. På grund av den optiska kavitetens utformning 

kommer laserljuset att passera mediet upprepade gånger och därmed förstärkas 

innan det släpps ut genom den något genomsläppliga spegeln. Flera parametrar i den 

optiska kavitetens utformning påverkar effekten på den utgående laserstrålen. Dessa 

är avståndet mellan speglarna, speglarnas utformning samt speglarnas reflexivitet. 

[12]   

 

Figur 2: Schematisk bild av en optisk kavitet. En atom eller molekyl som exciterats genom pumpning 
avger en foton genom spontan emission. Fotonen kolliderar sedan en annan atom eller molekyl i 

exciterat tillstånd, vilken på grund av kollisionen avger en ny foton med samma riktning och våglängd 
exakt i fas med den inkommande fotonen, som i och med detta förstärks. Detta fenomen kallas för 

stimulerad emission. En förutsättning för att hålla processen igång och generera laserljus är att positiv 
förstärkning infinner sig, vilket innebär att energin som cirkulerar måste vara större efter ett varv i 

laserkaviteten. [12] Bilden är hämtad från Ion [12]  
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3.2 Koldioxidlaserns egenskaper 

Koldioxidlasern är den vanligaste typen av gaslaser för materialbearbetning. I 

koldioxidlasern används en blandning av gaser där det aktiva mediet är koldioxid 

(CO2) i gasform. Koldioxid utgör 1–9 procent av den totala gasmängden. Koldioxid 

kan exciteras direkt med hjälp enbart elektriska urladdningar men den processens 

effektivitet är låg på grund av att koldioxidmolekylerna exciteras till fler 

energinivåer än den övre lasernivån. För att öka processens effektivitet används  

13–35 procent kväve (N2). Kvävet har förmåga att absorbera energi och sedan 

överföra den till koldioxidmolekylerna och på så sätt indirekt excitera dem. 

Sannolikheten för att energi ska överföras från kväve till koldioxid genom resonans 

är hög då kvävets energinivåer i exciterat tillstånd ligger nära de för koldioxidens 

övre lasernivå. Vidare är livslängden för kväve i exciterat tillstånd lång vilket 

ytterligare ökar sannolikheten för att detta ska ske. Processen är betydligt snabbare 

och ökar laserkraften fyrfalt i jämförelse med direkt excitation. För att processen ska 

bli kontinuerlig måste koldioxidmolekylerna återgå till sina grundtillstånd vilket 

medger att de kan exciteras igen. Därför används helium (He) som kylande 

medium, vilket utgör 60–85 procent av gasblandningen. Detta är effektivt då det 

har en termisk konduktivitet som är sex gånger högre än både kvävets och 

koldioxidens. När koldioxidmolekylerna i exciterat tillstånd krockar med 

heliumatomerna kyls de ner och faller till den lägre lasernivån. [12]   

 

Koldioxidlasern genererar en laserstråle med en våglängd om 10,6 μm, vilken i hög 

grad upptas av många konstruktionsmaterial. Koldioxidlasern har förmåga att 

producera en stråle, med hög kvalitet och hög effekt, som färdas lätt luft. Vidare är 

den möjlig att pulsera eller använda med kontinuerlig våg. Dessa egenskaper gör den 

till ett populärt och mångsidigt verktyg. [12]  

 

Laserstrålen från många andra källor levereras till arbetsstycket med hjälp av 

fiberoptik men i fallet med koldioxidlasern är detta inte möjligt då dess våglängd 

absorberas av fibrerna. På grund av detta används istället ett system med speglar och 

lins för att leda fram laserstrålen till arbetsstycket. [16] 

 

Koldioxidlasern har begränsningar vad gäller vilka material, som kan bearbetas med 

den, då risk för återreflektion av laserstrålen förekommer vid bearbetning av 

högreflekterande material för koldioxidlaserns våglängd. Några exempel på sådana 

material är koppar, mässing och vissa kvaliteter av aluminium. Om återreflektion 

inträffar kan följderna bli allvarliga med havererad optik och laserkälla. Vidare 

begränsas kapaciteten för hur tjockt material som kan bearbetas av den maximala 

lasereffekten. 
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Fem olika konfigurationer av koldioxidlasrar förekommer. Dessa kategoriseras 

utifrån geometrin hos gasflödet i den optiska kaviteten: längströmningslasrar med 

långsamt respektive snabbt gasflöde, sluten, TEA samt tvärströmningslasrar [14]. I 

detta arbete ges endast beskrivning av konfigurationen, längsströmningslaser med 

snabbt gasflöde som i fortsättningen benämns FAF (kort för den engelska 

benämningen Fast Axial Flow) då det är den typen av laserkälla som sitter i PEPAB:s 

Prima Domino maskiner. Övriga konfigurationer beskrivs av Ion [12]. Figur 3 visar 

en principskiss för en koldioxidlaser av typen FAF.  

 

Figur 3: Principskiss för laserkälla av FAF typ. Laserkällan består av en optisk kavitet vilken byggs upp 
av ett resonatorrör som innesluter gasblandningen, en fullt reflekterande spegel samt en spegel som är 

genomsläpplig för strålning med våglängden 10,6 m. Turbinen (Blower) används för att få 
gasblandningen att cirkulera med hög hastighet, värmeväxlarens (Heat exchanger) uppgift är att kyla 
ned gasblandningen innan den återcirkuleras av turbinen. I värmeväxlaren används avjoniserat vatten 

för att undvika de spänningsobalanser som annars kan uppkomma. [12] Bilden är hämtad från Ion 
[12] 

För att minska fotavtrycket av en FAF-laser, finns ett antal varianter för hur 

resonatorrören arrangeras. Dock är principen för FAF-lasern densamma. 

Gasblandningen i denna typ av koldioxidlaser består av 67 procent helium (He), 30 

procent kväve (N2) och 3 procent koldioxid (CO2). Genom att kontinuerligt tillföra 

små mängder gas bibehålls rätt andel av vardera gasen i blandningen. FAF-lasern 

används till många materialbearbetningsmetoder, och är vanligt förekommande 

inom lasersvetsning och laserskärning. Pulsning av laserstrålen är användbart då små 

hål ska borras, små konturer ska skäras samt då perforering genom en plåt ska göras. 

FAF-lasrar med effekter upp till 20 kW finns för kommersiellt bruk. [12] 
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3.3 Koldioxidlaserns applikationer för metallbearbetning  

3.3.1 Laserskärning 

Att med hjälp av en fokuserad laserstråle smälta och förånga material och sedan blåsa 

bort smältan med en gasstråle kallas för laserskärning. Denna teknik är mycket 

använd framförallt inom skärning av plåtdetaljer där den skapar en ren och fin 

snittyta. [10] Med laserskärning ges stor formfrihet och detaljer kan produceras både 

i 2D och 3D (exempelvis rörskärning) med mycket hög precision samt 

repeterbarhet och med hög hastighet. Detta kan inte uppnås med konventionella 

tekniker [17]. För att skära olika material med gott resultat krävs att effekt, 

fokalpunkt, gastyp samt gasflöde anpassas till det aktuella materialet som bearbetas. 

Högsta möjliga skärhastighet påverkas av vilken materialtyp, materialtjocklek, 

lasereffekt samt vilken assistgas som används (oxygen och nitrogen är vanligt 

förekommande) [10]. 

3.3.2 Lasersvetsning 

En laserstråles förmåga att leverera en hög koncentration av värme möjliggör för att 

med hög hastighet lägga smala svetsfogar med djup inbränning. Detta resulterar i en 

liten värmepåverkad zon runt svetsfogen. Lasersvetsning är en svetsprocess, som 

lämpar sig väl för automatisering och produktion av stora volymer. Olika lasertyper 

lämpar sig för olika svetsapplikationer. Inbränningens djup beror av laserstrålens 

effekt. Koldioxidlasern används därför främst där djupa svetsfogar efterfrågas då det 

är möjligt att uppnå effekter på upp till 25 kW, vilket är högt relativt andra 

laserkällors effekt. [16] Lasersvetsning resulterar i svetsningar med hög kvalitet som 

är jämförbar med den kvalitet som erhålls vid elektronstrålesvetsning, men där en 

stor fördel med lasern är att den utförs i luft medan elektronstrålesvetsning måste 

utföras i vakuum [10]. Tre olika typer av lasersvetsningsmetoder förekommer, dessa 

är nyckelhålssvetsning, värmeledningssvetsning samt hybridsvetsning. 

 

Nyckelhålssvetsning, figur 4, är en metod där principen är att med en fokuserad 

laserstråle med hög effekttäthet orsaka snabb uppvärmning som följs av smältning 

samt förångning av materialet. Förångningen genererar ett ångtryck vilket tränger 

undan den smälta metallen och skapar ett hålrum (nyckelhål), som tränger ned djupt 

och ger smala och djupa svetsfogar när laserstrålen förflyttas över materialet. Vid 

svetsningen används en skyddsgas för att skydda optiken mot nedsmutsning och för 

att skydda svetsen. Helium och argon är vanligt förekommande som skyddsgas. Vid 

nyckelhålssvetsning är noggrann fogberedning viktigt då endast små spaltöppningar 

är möjliga att foga samman. Detta beror av att inget tillsatsmaterial används vid 

svetsningen. [18] 
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Figur 4: Illustration av nyckelhålssvetsning. Bilden hämtad från svets.se [18] 

 

Värmeledningssvetsning utförs genom att värme överförs från materialets yta och leds 

in i materialet radiellt från där laserstrålen träffar materialet. Svetsmetoden utförs 

med en annan typ av laserkälla, Nd:YAG (Neodym Yttrium Garnet) med låg effekt. 

Den är användbar då smala svetsfogar efterfrågas. [18]  

 

Laserhybridsvetsning innebär att någon av de konventionella svetsmetoderna MIG, TIG 

eller Plasma arc kombineras med lasersvetsning. Figur 5 illustrerar en kombination 

av MIG-svetsning och lasersvetsning. Processen genomförs enligt följande: Från en 

trådrulle matas tillsatsmaterial i form av metalltråd ut, tråden och arbetsstycket 

spänningssätts, vid kontakt mellan dessa bildas en ljusbåge. Hög värmeenergi skapas 

av ljusbågen, vilket smälter en del av metallen och bildar en svetsfog. För att få en 

djupare inbränning i materialet fokuseras en laserstråle i den elektriska ljusbågen. 

Laserstrålen färdas parallellt med ljusbågen. För att skapa en skyddande atmosfär för 

svetsningen tillförs en inert skyddsgas över smältan. [19] 

 

Figur 5: Illustration av laserhybridsvetsning, en kombination av MIG-svetsning och lasersvetsning.  
1. Elektroden (tillsatsmaterialet) 2.Inert skyddsgas 3.Laserstråle som fokuseras i smältan. Bilden är 

hämtad från manufacturingguide.com [19] 



 

14 
 

Till laserhybridsvetsning kan olika typer av laserkällor användas. Koldioxidlasern är 

en av dem. Dock har den begränsningar i det att den inte kan ledas genom en 

fiberoptisk kabel till arbetsstycket, vilket vore en fördel då robotiserad svetsning ska 

utföras. Hybridsvetsning är en tillverkningsprocess, som är anpassad för 

automatiserad produktion, och passar bra vid produktion av stora volymer. Metoden 

är snabb och ger djup inbränning som lasersvetsning men den kan även fylla ut 

spalter som MIG-svetsning. 

3.3.3 Värmebehandling med laser 

Ythärdning med laser utförs genom att skanna laserstrålen över metallytan, som ska 

härdas. Laserstrålen absorberas av materialet och orsakar lokal uppvärmning vilket 

leder till att kristallstrukturen i materialet förändras. Denna metod medger en 

kontrollerad härdningsprocess där härdningsdjup upp till 2 mm kan uppnås och 

resultatet blir en nötningsbeständig yta. Tekniken kan tillämpas på de metaller som 

kan härdas på konventionellt sätt. För att undvika oxidation av den upphettade 

zonen används en inert skyddsgas. Denna skyddar även optiken mot röken, som 

uppkommer vid värmebehandlingen. [10] 

3.3.4 Lasermärkning 

Att använda laserstrålen för märkningsapplikationer är en utbredd teknik som 

fungerar på många typer av material. Märkning av artiklar kan exempelvis göras 

med streckkod, artikelnummer eller dot matrixkod för spårning eller 

produktidentifikation. [10] Andra användningsområden för lasermärkning är 

märkning av rent estetiska skäl eller för produktionstekniska skäl, där exempelvis 

märkningar för svetsning, borrning eller formningsoperationer kan göras. 

3.3.5 Laserborrning 

Att skära hål med laser är ett vanligt användningsområde, som har många fördelar 

mot konventionell borrning med skärande verktyg. Vid laserborrning förekommer 

inget slitage av det skärande verktyget och det finns heller ingen begränsning för den 

storlek och form som kan skapas på hålen. Vidare klarar laserstrålen av att skära i 

mycket hårda material, vilket inte fungerar med mekanisk bearbetning. 

Laserborrning fungerar på liknande sätt som laserskärning, där en hjälpgas blåser 

bort det smälta materialet ur snittet och ger fina snittytor med hög måttprecision. 

[10] 

3.3.6 Lasercladding (ytpåläggning) 

Laserclad, även kallat Laser Metal Deposition (LMD) är en metod för 

påläggssvetsning, som från början togs fram som en teknik för ytpåläggning inom 

industriell tillverkning, men har hittat nya tillämpningsområden som ett ekonomiskt 
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fördelaktigt sätt att reparera dyra maskindelar. [12] Vidare kan tekniken användas 

för att tillverka komplexa detaljer med hög precision och frihet i materialval då 

tekniken lämpar sig för bland annat aluminium, titan och koboltkrompulver. 

Geometrin hämtas från en 3D CAD-modell, vilket medger stor formfrihet. [17]  

 

Tekniken bygger på att materialet, som ska läggas på, matas fram antingen som 

pulver eller tråd till laserstrålen, som smälter ned det på den avsedda ytan. Vanligt 

förekommande är att materialet, som smälts på, har specifika egenskaper, 

exempelvis resistens mot korrosion eller nötning [16]. Koldioxidlaserns främsta 

användningsområden för tillverkningsmetoden ligger inom påläggning av relativt 

stora ytor med jämn geometri och där relativt tjocka (flera millimeter) ytskikt 

önskas. [12]  

3.4 Vikten av medvetenhet om nuläget vid 

förbättringsarbeten 

Rother menar att det enda vi med någon säkerhet kan veta är var vi är, vart vi vill 

komma och när vi vill vara där. Vägen fram till måltillståndet är en gråzon som vi 

inte kan se igenom och ska vara en gråzon på grund av att ingen människa kan se in i 

framtiden. Det är därav mycket viktigt vid förbättringsarbeten att vara medveten om 

nuläget. [7] 

 

Oskarsson et.al menar att grunden till lyckade förändringsarbeten är att ha kunskap 

om de nuvarande processerna i verksamheten. En förutsättning för att kunna uttala 

sig om en förändring leder till en förbättring är därför att veta var man står idag. 

[20] 

3.5 Kunden i centrum 

” Customer first, dealers second, manufacturers last”. Begreppet myntades av Shotaro 

Kamiya, master of sales, på Toyota. Med detta menas att det är kundens önskemål 

som styr över vad Toyota ska utveckla och sedan producera. Det är Toyotas ansvar 

som tillverkare att leverera en produkt som kunden vill ha, när kunden vill ha den 

och med en kvalitet som tillfredsställer kunden. Det här tankesättet menar Toyota 

särskilt dem från andra tillverkare som trott för hårt på sitt eget budskap och tyckt 

sig kunna styra kunderna till att vilja ha det de levererar. [21] Att identifiera vad 

kunderna vill ha är därför viktigt för att ha en möjlighet att uppfylla arbetets syfte 

om ett utökat maskinutnyttjande. 
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3.6 Produktionens uppgift 

Olhager [22] menar att det är viktigt att produktionen utgör ett stöd för 

produkternas konkurrenskraft på marknaden. Produktionsstrategin ska utgå från 

produkternas ordervinnare och marknadskvalificerare varför det är viktigt att 

identifiera vilka dessa är vid utformning av produktionsenheter. Olika typer av 

produkter behöver olika produktionsstrategier. Produkter som produceras mot 

kundorder i små volymer kräver ofta korta ledtider och hög grad av flexibilitet. För 

produkter som produceras mot lager i stora volymer är det istället en 

kostnadseffektiv produktion och ett lågt pris som är viktigast.  

3.7 Metodintegration 

Hågeryd, Björklund och Lenner [23] beskriver att metodintegration är hur flera 

bearbetningsmetoder kan kombineras på ett nytt sätt. Detta ger möjligheter till att 

utföra flera bearbetningsoperationer i samma uppspänning och även till att öka 

maskinutnyttjandet. Som exempel beskrivs svarvens möjligheter till 

metodintegration där fräsning och borrning möjliggörs genom att montera en 

roterande verktygsbärare. Vidare menar de att laserhärdning, trycksvarvning, 

rullpolering och rullgängning är möjliga metoder att integrera i en svarv. Exempel 

på fördelar med att utföra flera bearbetningsoperationer i samma uppspänning är att 

genomloppstiden blir kortare och möjligheterna till att skapa detaljer med 

komplicerade former ökar jämfört med konventionella metoder. Om detaljerna är 

tunga vinns fördelar genom att detaljen kan färdigbearbetas i en och samma 

uppspänning utan att flyttas, förutsatt att uppspänningsytan inte ska bearbetas. 

3.8 Modulmaskiner 

Maskintillverkare som väljer att konstruera sina maskiner och programvaror i 

modulsystem gör det möjligt för kunden anpassa maskinen efter kundens behov 

genom att integrera de moduler som kunden vill ha i sin maskin. Modultänket kan 

användas för uppbyggnad av de flesta maskintyper. Genom att bygga upp sina 

maskiner och programvaror i moduler kan dessa kompletteras och anpassas efter 

förändrade behov vid senare tillfälle än då maskinen byggs ihop och installeras. [23] 

3.9 Maskindirektivet 2006/42/EG 

Maskindirektivet anger de grundläggande kraven med avseende på hälsa och 

säkerhet. Det gäller för alla maskiner, som släpps ut på den europeiska marknaden. 

Maskindirektivets två huvudsyften är att harmonisera gällande krav för att uppnå ett 

starkt skydd för hälsa och säkerhet, samt att säkerställa fri rörlighet för maskiner på 

EU-marknaden. [24] I vägledningen för tillämpning av direktivet ges information om 

vad som gäller vid ombyggnation och modifiering av maskiner. Då många olika 
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scenarion kan förekomma är det mycket svårt att täcka in alla i detta avsnitt varför 

hänvisning till fullständig text i dokumentet som finns fritt tillgängligt på 

arbetsmiljöverkets webbplats. 

Generellt gäller följande: För maskiner i drift (som används på en arbetsplats) måste 

arbetsgivaren se till att maskinerna, så länge de används, uppfyller gällande 

säkerhetskrav. Beroende av vilken natur ombyggnaden eller modifieringen är av 

finns olika bestämmelser, ibland uppkommer utrymme för tolkning, vilket medför 

en osäkerhet om vad som egentligen gäller. Ett generellt råd är att kontakta 

maskintillverkaren eller den som CE-märkt maskinen. Vidare är det en god ide att 

kontakta relevanta nationella myndigheter vid oklarheter. [24]    
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4. Metodik för utveckling av maskiners 

användningsområden 

Figur 6 visar den metodik som skapats inom arbetet för att fungera som hjälpmedel vid arbetet 

med utveckling av lasercellernas användningsområden. Metodiken är uppbyggd på den 

teoretiska referensramen och ger en struktur att följa vid arbetet med utveckling av maskiners 

användningsområden.  

 
Figur 6: Illustration av metodiken som byggts upp med stöd av teorin i kapitel 3. 

1. Nuläge - Vad gör vi idag? 

Nulägesbeskrivning, beskriv maskinens funktion, hur den används idag, 

maskindata, maskinutnyttjande, driftkostnader, kapacitet 

 

2. Avsikt – Sätt en riktning! 

Vad är viktigt för företaget?  

Vad vill kunderna (kan vara både interna och externa) ha?  

Varför behöver maskinens användningsområden utvecklas? 

Vad vill man uppnå med utvecklingsarbetet? 
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3. Möjligheter - Vad är möjligt att göra och vilka konsekvenser får 

det?  

Vilka alternativ finns till dagens användningsområden? Sök information för 

att ta oss förbi tröskeln för vad vi vet. Detta kan göras genom att söka 

externt (maskinleverantör, branschkollegor), internt (teknisk specifikation, 

operatörer, tekniska säljare) samt i litteratur (artiklar, böcker).  

Analysera alternativen med avseende på viktiga faktorer som:  

- Uppfyllnad av målsättningen med arbetet 

- Kvalitet   

- Säkerhet och arbetsmiljö 

- Bemanning och utbildning 

- Ekonomiska konsekvenser  

 

4. Förslag till företaget 

Utifrån vad som funnits i tidigare steg lämnas förslag för utveckling av 

maskiners användningsområden till företaget/uppdragsgivaren.  
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5. Tillämpning av metodik för utveckling av 

maskiners användningsområden 

I kapitlet tillämpas metodiken som presenterades i kapitel 4 på fallföretaget PEPAB 

Produktionspartner AB. 

5.1 Nulägesbeskrivning 

I det kommande stycket upprepas företagsbeskrivningen från inledningen med 

avsikt, upprepningar av detta slag förekommer ytterligare ett fåtal gånger i kapitlet. 

Anledningen till detta är för att visa hur metodiken används fristående från detta 

arbete. 

PEPAB Produktionspartner AB specialiserar sig inom legoarbeten i tunnplåt. 

Företaget är beläget i Söderhamn och sysselsätter cirka 40 medarbetare. PEPAB:s 

vision är att vara den produktionspartner och legotillverkare som kunderna i alla 

lägen föredrar att köpa sina plåtdetaljer från. Vidare ska PEPAB vara bäst i Sverige 

på kvalitetsarbeten inom plåtbearbetning med seriestorlekar mellan 10 - 200 

stycken. För att sträva mot visionen håller man en modern maskinpark och har 

personal med lång erfarenhet av och stor samlad kompetens inom plåtbearbetning. 

PEPAB har kapacitet till att utföra hela kedjan från produktutveckling/konstruktion 

till lagerhållning och leverans till slutkund. [25] 

5.1.1 Maskinerna 

Domino (Fig. 7) är en 5-axlig lasermaskin med rörlig optik (X-Y-Z kartesisk samt 

roterande runt två axlar). Maskinen är avsedd för skär-, svets- och 

ytbehandlingsapplikationer.  

 

 Figur 7: En av maskinerna i drift. Inne i lasercellen pågår skärning av en plåt. Högst upp i bilden 
syns systemet för evakuering av rökgaser samt filtrering av dessa. 
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PEPAB Produktionspartner har idag två stycken Domino lasermaskiner. Maskindata 

för dessa ges i Tab. 1. 

 

 

Figur 8: Bilden visar laserhuvudet, pilarna beskriver rotationsaxlarna för huvudet. 
B-axeln står helt vertikalt i läget 0 grader på bilden. 

Dessa används till allra största delen för bäddlaserskärning, vilket uppskattas utgöra 

90–95 procent av drifttiden. Övrig drifttid utförs märkning samt fasskärning 

fördelat enligt förhållandet 1/3 märkning och 2/3 fasskärning. I dagsläget är det 

dessa tre tillämpningar maskinerna används till. Exempel på detaljer som 

producerats med respektive tillverkningsmetod visas i Fig. 9. 

 Tabell 1: Maskindata hämtat från teknisk specifikation för maskinerna. Data för drifttid är hämtat ur 
PEPAB:s ERP-system. 

Maskin Prima 1 Prima 2 

Tillverkningsår 2005 2006 

Laserkälla CO2 av typen  
Fast Axial Flow 

CO2 av typen  
Fast Axial Flow 

Våglängd (m) 10.6  10.6 

Max. lasereffekt (kW) 4  4 

Arbetsområde  
X-Y-Z (mm) 

3048 x 1524 x 400  3048 x 1524 x 400 

Rotation A och B axel, se fig. 8 360° (obegränsad) 
+/- 135° 

360° (obegränsad) 
+/- 135° 

Drifttid/år (timmar) ≈ 2500 ≈ 2500 

Drifttid/totalt (timmar) ≈ 25000 ≈ 25000 

Max. mtrl. tjocklek vid skärning av kolstål (mm) 20 20 

Max. mtrl. tjocklek vid skärning av rostfria kvaliteter (mm) 10 10 
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Figur 9: Exempel på plåtdetaljer som framställts i Domino. Till vänster bäddlaserskärning 2D i 10 
mm 355MC plåt. I mitten, lasermärkning av artikelnummer i kombination med laserskärning av ytter- 

och innerkonturer, rostfri plåt (EN 1.4301) 3mm tjocklek.  
Till höger, fasskärning av 10 mm tjock stålplåt (355MC). 

Exempel på tillfällen då fasskärning är användbart är vid fogberedning inför 

svetsoperationer samt vid försänkning av hål. Lasermärkning görs för identifikation 

av artiklar i Fig. 9, och märkning av produktionstekniska skäl är också vanligt 

förekommande. Exempelvis kan märkning av bocklinjer göras för att underlätta vid 

kantpressning, eller för att underlätta då delar, som ingår i svetsade konstruktioner, 

ska sättas ihop. Vidare kan lasermärkning användas av estetiska skäl.  

5.1.2 Styrning och programmering 

Det finns fyra alternativ för att skapa programmen, som styr maskinerna. 

• Med CAD/CAM-system: Off-line programmering, som utnyttjar 
matematiska modeller av arbetsstycket. 

• Genom teaching: in-line programmering där maskinens axlar flyttas till de 
önskade punkterna och rörelsesekvensen registreras med en bärbar 
programmeringsanordning som kallas för handbox. 

• Genom att använda editeringsprogram på PC: En metod, som framförallt är 
användbar för ändring av program som tidigare skapats genom teach. 

• Genom att kombinera de tre föregående metoderna. 

Hos PEPAB används mjukvaran SI-CAM för bäddlaser samt märkoperationer. För 

fasskärningsoperationer används SI-CAM Bevel. Programvarorna bygger på så kallad 

CAD/CAM teknik, vilket är det första av alternativen ovan. I en CAD-mjukvara 

ritas först detaljen, som ska tillverkas. Detaljens kontur importeras sedan till  

CAM-mjukvaran där program, som styr maskinen skapas. Till detta nyttjas konturen 

från CAD-filen. Dessa två mjukvaror har ett användargränssnitt i 2D, vilket är 

tillräckligt för den bearbetning inom nuvarande användningsområden som utförs i 

ett plan, platt plåt medför att arbetsstyckets placering i Z-led är konstant. Att skapa 

program för bearbetning av komplexa geometrier i 3D är mycket svårt i dagsläget 

med befintlig mjukvara. Enklare 3D-bearbetning kan programmeras med 

teachfunktionen, men detta kräver att maskinen står stilla och medger därav inte 

något effektivt utnyttjande av maskinen. 



 

23 
 

Sett till PEPAB:s vision (avsnitt 5.1) att vara bäst i Sverige på kvalitetsarbeten med 

seriestorlekar om 10–200 stycken, är det en viktig faktor att programmering går 

snabbt och ger hög precision för att kunna uppnå en lönsam produktionsprocess. Vid 

tillverkning av små serier blir andelen programmeringstid hög i förhållande till 

produktionstiden. Detsamma gäller för kassationer av detaljer. Om den första biten 

av tio i en order måste kasseras på grund av felaktigheter i programmet är det tio 

procent av hela ordern som kasseras. Ytterligare följder, som kan uppstå vid 

kassationer, är leveransförseningar till kunden och brådskande omkörningar för att 

ersätta kasserade detaljer.  

5.1.3 Traverskran 

För att lyfta in materialet som ska bearbetas, till maskinen, används en traverskran 

med en lyftkapacitet om 1250 kg. Vid lyft av plåtar används ett tillhörande 

lyftredskap med vakuumkoppar som suger sig fast plåtens ovansida (Fig. 10 och Fig. 

12). Traverskranen krokas sedan fast i vakuumlyftredskapet och plåten lyfts till 

maskinens växlingsbord. Lyftredskapet är anpassat för att lyfta plåtar. Om andra 

typer av material ska hanteras kan investering i andra typer av lyftredskap behövas. 

 

Figur 10: Traverskran och vakuumlyftredskap. 

5.1.4 Växlingsbord 

Växlingsborden (Fig.11 och Fig.12) används för att möjliggöra avplockning av 

färdiga detaljer och skrot samt byte till ny plåt medan maskinen bearbetar en annan 

plåt inne i lasercellen. Detta möjliggör ett högre maskinutnyttjande. Borden är höj- 

och sänkbara för att möjliggöra att det ena kan gå över det andra vid växling. Vid 

skärning av plåt används så kallade raster, vilka tillverkas av 3 mm tjock plåt. Genom 

att lägga ut ett sextiotal raster med ett avstånd om cirka 50 mm skapas en så kallad 

rasterbädd med toppar, som bär upp plåten men samtidigt tillåter smältan från 

skärsnitten att falla bort från arbetsstycket. 
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Figur 81: Växlingsbord med rasterbädd. 

5.1.5 Säkerhet runt maskinen 

Lasercellens arbetsområde omges av skjutluckor och agerar som en kapsling av 

maskinen. Kapslingen fyller flera viktiga funktioner ur säkerhetssynpunkt. Ingen 

kommer in i maskinen under drift då skjutluckorna är försedda med givare som 

stoppar maskinen om någon lucka öppnas. Vidare hindrar de rök och damm, som 

bildas vid bearbetningen, från att sprida sig i lokalen. Istället sugs det ut och filtreras 

med ett system avsett för detta.  

Fönstren är försedda med en typ av glas, som inte är genomsläpplig för den våglängd 

som avges av koldioxidlasern (10,6 μm) och medger därför att skärprocessen kan 

observeras på ett säkert sätt. Vidare finns en ljusbarriär runt växlingsborden. Denna 

stoppar driften av borden om den bryts. En översiktsbild med delarnas placering ges 

i fig. 12. 

 

Figur 9: Översiktbild av en av Domino maskinerna med tillhörande utrustning för materialhantering. 
Delarna som markerats är enligt följande:1.Traverskran, 2.System för utsugning av rök och filtrering 
av damm, 3.Laserkälla, 4.Vakuumlyftredskap, 5.Växlingsbord, 6.Lasercellens arbetsområde omslutet 

av skyddshytt med skjutluckor, 7.Ljusbarriär 
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5.2 Avsikt 

PEPAB:s VD beskriver att maskinerna inom nuvarande användningsområde, 

bäddlaserskärning, inte längre är konkurrenskraftiga. Dominomaskinerna används i 

princip uteslutande till detta idag med bra resultat, fina skärsnitt och god precision. 

Men ny teknik, som medger en snabbare och stabilare process till en lägre 

driftskostnad, har utvecklats och driver därmed ner marknadspriset för 

bäddlaserskärning. PEPAB har på grund av detta beslutat att investera i ett nytt 

laserskärsystem, som uppfyller ovan nämnda kriterier, för att utföra 

bäddlaserskärning. När detta tas i drift senhösten 2017 kommer mycket kapacitet att 

frigöras i Dominomaskinerna. Målsättningen med att utveckla Dominomaskinerna 

är att söka lönsammare alternativ för hur maskinerna kan användas. En annan aspekt 

i detta är att PEPAB kan vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda sina kunder 

mera specialiserade tjänster och utföra sådant, som inte konkurrenter klarar av. 

Kundansvariga och Projektsamordnare lyfter på liknande sätt fram önskemål om att 

utveckla användningen av maskinerna mot mera specialiserade användningsområden 

som kan ge en bättre lönsamhet.  

5.3 Möjligheter 

5.3.1 Lasersvetsning 

All nyckelhålssvetsning där estetiken inte är viktig kan utföras i maskinerna. För att 

uppnå en stabil produktionsprocess med gott resultat ställs höga krav på hygien och 

materialkvalitet samt noggrann fogberedning. Lasereffekten är begränsande för vad 

som kan svetsas med maskinerna. En tumregel för nyckelhålssvetsning är att 

maximal materialtjocklek, som kan svetsas styrs av maximal lasereffekt med 

förhållandet en mm per kW lasereffekt, vilket innebär att upp till 4 mm 

materialtjocklek kan svetsas i Dominomaskinerna. Detta utförs med en 

svetshastighet om 3 m/min (50 mm/s). Svetshastigheten är viktig. Om svetsning 

utförs med för låg hastighet kommer nyckelhålet att kollapsa. Till skillnad från 

laserskärning där Dominomaskinerna är långsamma jämfört med ny teknik, kräver 

inte nyckelhålssvetsning höga hastigheter. Konkurrenskraften är därav god, speciellt 

om svetsapplikationer som kräver hög flexibilitet efterfrågas. Vid produktion av 

stora volymer av samma produkt finns andra maskiner, som är effektivare. För att få 

en effektiv produktionsprocess, krävs en rationell materialhantering utanför 

maskinen då svetsprocessen är snabb.  

Säkerhets- och arbetsmiljöaspekter är anpassade för att maskinerna ska kunna utföra 

nyckelhålssvetsning. De är inkapslade och utrustade med rökutsug. Röken som 

utvecklas vid svetsprocessen skapar därmed inga ytterligare risker jämfört med 

laserskärning. 
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För att utföra lasersvetsning i Domino behöver laserhuvudet bytas ut. Genom att 

dela ett mekaniskt gränssnitt vid B-axeln (se fig. 8, s.21), tas skärhuvudet bort och 

svetshuvudet sätts dit i dess ställe. Bytet tar cirka fem minuter att utföra och 

eftersom det är enkelt och går snabbt att genomföra, blir maskinen inte låst till 

enbart svetsning. Svetshuvudets optik består av en spegel, som avlänkar laserstrålen i 

riktning mot en parabolisk spegel som fokuserar laserstrålen istället för den lins som 

fokuserar strålen vid skärning. Vidare kräver svetsprocessen en gas, som skyddar 

smältan vid svetsning. En flödesregulator för att styra svetsgasens flöde behöver 

därför införskaffas. Dessa delar finns som standardartiklar att köpa till maskinerna. 

Beroende av vilken typ av gas, som ska användas till svetsprocessen, behöver gas 

köpas in.  

 

För att säkerställa att svetsningarna är av tillfredställande kvalitet rekommenderas 

PEPAB att införskaffa utrustning för ett litet materialaboratorium med förstörande 

provning. I detta kan svetsade detaljer sönderdelas och tvärsnitt av fogarna 

analyseras. Till materiallaboratoriet bör även ett tillhörande kvalitetssystem 

utformas. Vid lasersvetsning är laserstrålens effekt en viktig parameter för att 

svetsfogarna ska få rätt inbränning. En effektmätare som används för att säkerställa 

laserstrålens effekt efter optiken bör därför införskaffas.  

 

För programmering av svetsoperationer används oftast maskinens teachfunktion 

(avsnitt 5.1.2). Detta beror på att svetsningarna som utförs i den här typen av 

maskin, oftast är raka sömmar, därför krävs ingen ytterligare 

programmeringsutrustning än den som redan finns inbyggd i maskinen.  

 

En specialtillverkad fixtur för varje produkt tillverkas och monteras fast på 

maskinens befintliga växlingsbord vilket medför att ingen ytterligare utrustning 

utöver fixturerna behövs för att lyfta in och ut material ur maskinerna. Fixturernas 

utformning påverkas av detaljernas storlek samt hur materialet lyfts till och från 

växlingsbordet. För små detaljer finns möjlighet att tillverka ett större antal fixturer, 

som monteras på samma växlingsbord. De färdiga detaljerna kan sedan plockas av 

manuellt. Om detaljerna är stora och tunga kan traversen med ett lämpligt 

lyftredskap användas för att lyfta detaljerna till och från växlingsbordet. En 

begränsning finns då detaljerna eller fixturen är högre än 200 mm. Endast det övre 

växlingsbordet kan användas vid dessa tillfällen på grund av att övre växlingsbordet 

och detalj på det nedre krockar vid växling. 
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5.3.2 Rörskärning med rotationsaxel  

En CNC-styrd rotationsaxel för runda, kvadratiska och rektangulära rör finns som 

option till maskinen. Rotationsaxeln monteras fast i maskinkroppen inne i 

skyddshytten. När den är monterad, sitter den precis utanför laserhuvudets 

arbetsområde, vilket därför inte begränsas. Således ökar maskinens flexibilitet, detta 

är en fördel då exempelvis en 3000x1500 mm plåt kan bearbetas fastän 

rotationsaxeln är monterad. Till rotationsaxeln finns två olika chuckar, som används 

för att spänna fast arbetsstycket i. Den ena chucken spänns manuellt medan den 

andra spänns pneumatiskt. Chuckarna har två parallella par med backar, vilka är 

individuellt ställbara för att möjliggöra för uppspänning av exempelvis rektangulära 

profilrör. Vidare är den pneumatiska chuckens klämkraft reglerbar för att undvika 

att tunnväggiga rör deformeras då de kläms fast i chucken. Om rotationsaxelns 

begränsningar för maximal längd och vikt behöver överskridas kan den kompletteras 

med stödrullar, som håller uppe friänden av materialet. I tab.2 ges data för 

rotationsaxeln med och utan stödrullar. 

Tabell 2: Data för CNC-styrd rotationsaxel, datat har tillhandahållits av maskinleverantören. 

 

Även vid rörskärning sker bearbetningen inne i skyddshytten, därmed uppkommer 

inga ytterligare risker. Lyftredskap anpassat för att hantera materialen, som ska 

bearbetas, behöver införskaffas. Då vakuumlyftredskapets sugkoppar är stora och 

platta krävs en platt anläggningsyta mot materialet, minst lika stor som 

sugkopparnas diameter (250 mm). Runda rör har ingen platt anläggningsyta och 

kvadratiska och rektangulära rör som har sidor mindre än 250 mm går inte att lyfta 

med befintligt vakuumlyftredskap.  

 

Med en rotationsaxel och en modern 3D-CAM-mjukvara ges en stor formfrihet i 

vad, som kan bearbetas och de former som kan skapas (Fig. 13). Detta måste dock 

vägas mot att investeringskostnad och utbildningsbehov är betydligt större än att 

utföra rörskärning utan rotationsaxel (avsnitt 5.3.3). 

 Utan stödrullar Med stödrullar 

Varvtal (varv/minut) 50  50 

Min. diameter  
manuell/pneumatisk (mm) 

40/118 40/118 

Max. diameter (mm) 300 300 

Max. rörlängd (mm) 1200 3000 

Max. rörvikt (kg) 50 >50 
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Figur 10: Stor formfrihet och möjlighet att bearbeta alla sidor av materialet ges med en rotationsaxel 
och en modern 3D-CAM mjukvara för programmering av bearbetningen. När bearbetningen är klar 

kan detaljen skäras loss, all bearbetning i en uppspänning.  
Bilden är hämtad från ontariolasercutting.com [26].   

Inget rör, balk eller profil är exakt rak, varför problem med skärsnitt kan uppstå på 

grund av ändrad fokuspunkt för laserstrålen i samband med att röret ”kastar”. För 

denna typ av rörskärning finns maskiner, som är bättre utrustade för ändamålet, och 

spänner upp materialet mellan två chuckar, för att sedan sträcka ut det så att kast 

minimeras. Den typen av maskiner har även automatiserad matning av material. 

5.3.3 Rörskärning utan rotationsaxel 

Ett alternativ för att utföra skärning av kvadratiska samt rektangulära rör och även 

balkar har identifierats. Genom att ta bort alla raster ur växlingsborden (Fig. 11, 

s.24) och tillverka en bädd, där balkar och rörprofiler kan läggas i och fixeras, kan 

god repeterbarhet fås genom att balkar och profiler läggs mot nollägen i X-, Y- och  

Z-led. Denna metod är framförallt användbar för bearbetning i 2D av materialets 

ovansida, för bearbetning av övriga sidor måste materialet vändas manuellt. 

Maskinens arbetsområde begränsar den maximala längd som kan bearbetas till  

3048 mm. I Z-led är begränsningen 400 mm om endast det övre växlingsbordet 

används. 

 

På samma sätt, som vid rörskärning med rotationsaxel, behöver lyftredskap 

anpassade för det material som ska lyftas införskaffas. Bearbetning utförs även här 

inne i skyddshytten och metoden ger inte upphov till några ytterligare risker för 

säkerhet och arbetsmiljö. 
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Rörprofiler och balkar har konstant höjd över hela sin längd, vilket innebär att Z-led 

är konstant och programmering kan ske i 2D i de befintliga mjukvarorna SI-CAM 

och SI-CAM bevel. Till skillnad från rörskärning med rotationsaxel, fixeras 

materialet med denna metod mot nollägen och problemet med kast som potentiell 

risk för att orsaka problem med snittkvalitet, är inte aktuellt med denna metod. 

 

Figur 11: Denna typ av rörskärning möjliggörs med rörskärning utan rotationsaxel.  
Bilden är hämtad från Hutchinson-engineering.co.uk [27]. 

Maskinens flexibilitet är opåverkad av att tillämpa metoden. Om exempelvis 

fasskärning av plåt ska utföras, demonteras balkbädden och rasterbädden monteras 

in igen. Kostnaden för att implementera detta alternativ ligger i att konstruera och 

tillverka en fixtur för att fixera materialet under bearbetning. Ingen ytterligare 

hårdvara eller mjukvara krävs för detta alternativ. 

5.3.4 Snabbspår 

Produktionsstrategin ska utgå från produkternas ordervinnare och 

marknadskvalificerare, varför det är viktigt att identifiera vilka dessa är vid 

utformning av produktionsenheter. Olika typer av produkter behöver olika 

produktionsstrategier. Produkter, som produceras mot kundorder i små volymer, 

kräver ofta korta ledtider och hög grad av flexibilitet. 

 

Detta kan nyttjas då maskinerna är flexibla och kan användas för att erbjuda 

kunderna snabba leveranser med ett högre pris för den höga leveransservicen. Alla 

deltagare vid gruppintervjun instämde i att ett snabbspår är önskvärt. I dagsläget 

erbjuder sig kunder att betala extra för snabb leverans, men kapaciteten saknas och 

man vågar därför inte lova detta. Dessutom stör sådana snabba order det ordinarie 

produktionsflödet i maskinerna, vilket är ytterligare skäl att i dagsläget undvika 

detta. 
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För att snabbspåret ska fungera måste ett antal kriterier uppfyllas, ritningsunderlag 

från kunder ska vara felfria, råmaterial ska finnas på lager och operatörer måste 

finnas tillgängliga för att köra maskinen när behoven dyker upp.  

5.3.5 Kontinuitetssäkring 

Vid de tillfällen den nya anläggningen är ur drift för service och reparationer kan 

Domino användas som kontinuitetssäkring. Detta innebär att prioriterade jobb inom 

bäddlaserskärning kan flyttas från den nya anläggningen till Domino och köras utan 

förseningar. 

5.3.6 3D – laserskärning 

Fyra förutsättningar måste uppfyllas för att klara av att bearbeta komplexa detaljer i 

3D på ett effektivt sätt  

• Bra ritningsunderlag i form av 3D-modeller.  

• En 3D-CAM mjukvara, som utifrån 3D-modellerna kan användas, för att 
skapa program till maskinen.  

• Att detaljerna som ska bearbetas får inte avvika för mycket från tillhörande 
3D-modell. Detta är viktigt för att uppnå ett gott resultat vad gäller 
snittkvalitet och måttavvikelser och är även avgörande för att undvika 
kollision mellan laserhuvudet och detaljen som bearbetas.  

• Att fixturer, som möjliggör för en repeterbar produktion av produkter med 
hög kvalitet, används.  

 
Figur 15 visar 3D-skärning av en formpressad detalj i tunnplåt. 
 

 

Figur 12: 3D-skärning med laser av en formpressad plåtdetalj. Bilden är hämtad från 
fabricatingandmetalworking.com [28]. 
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5.4 Förslag till företaget 

Utvecklingsmöjligheterna har visat sig vara många, maskinerna är flexibla och blir 

inte låsta till någon av produktionsteknikerna. Det går med enkla medel snabbt att 

ställa om dem. Vad gäller säkerhets och arbetsmiljöpåverkan för de identifierade 

möjligheterna så finns rotationsaxeln och svetsoptiken som tillval till maskinen och 

täcks därför av tillverkarens CE-märkning. All bearbetning av materialet sker inne i 

skyddshytten som skyddar mot spridning av rök, damm och strålning i lokalen. 

Hantering av råmaterial och färdiga detaljer fordrar lyftredskap avsedda för 

ändamålet beroende av vilken typ av material som ska bearbetas. 

 

Samtliga möjligheter, som identifierats i avsnitt 5.3 är genomförbara i 

Dominomaskinerna. Två av dem är självklara val, då de inte kräver någon ytterligare 

investering, och en efterfrågan redan finns från kunderna.    

• Att utveckla ett snabbspår för bäddlaserskärning är den möjlighet som har 
identifierats ha störst potential i nuläget då efterfrågan finns från befintliga 
kunder som är villiga att betala extra för en högre leveransservice. För att 
snabbspåret ska fungera krävs att ett antal kriterier är uppfyllda (se avsnitt 
5.3.4). Alternativet kräver inga investeringar eller utbildning. 

• Kontinuitetssäkring är ett komplement till övriga möjligheter som 
identifierats, detta är användbart för de tillfällen då det nya laserskärsystemet 
står stilla på grund av underhåll eller haverier. Vid dessa tillfällen kan 
bäddlaserskärning flyttas till Domino maskinerna för att undvika 
leveransförseningar. 

Angående övriga möjligheter gäller att oavsett vilken produktionsprocess som ska 

utföras krävs att det finns en efterfrågan hos kunderna. Detta arbete har identifierat 

vilka möjligheter som finns för Domino maskinerna samt vad som krävs för att 

tillämpa dem i praktiken. PEPAB rekommenderas därför att använda detta som 

underlag för att informera kunder om vad som är möjligt att utföra och när behoven 

uppkommer utveckla maskinerna. 

 

Om något av alternativen, som innebär komplex 3D-bearbetning (rörskärning med 

rotationsaxel och 3D-skärning) väljs, rekommenderas PEPAB att investera i och 

utbilda operatörerna i en mjukvara som stödjer programmering i 3D-miljö. Med en 

sådan mjukvara är det möjligt att skapa program för exempelvis rörskärning och 3D- 

skärning. Simulering av processen kan utföras för att upptäcka eventuella 

programmeringsmissar, vilka kan orsaka krockar mellan detalj och laserhuvud med 

efterföljande reparation och produktionsstillestånd. Programmeringsprocessen blir 

även den effektivare då off-line programmering medger att maskinen kan producera 

medan programmering utförs.  
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6. Diskussion och slutsats 

Kapitlet inleds med diskussion kring metodiken som tagits fram. Vidare presenteras slutsatser 

som svarar upp mot frågeställningarna och sedan avslutas kapitlet med förslag på fortsatta 

arbete. 

6.1 Utvärdering av metodiken 

Metodiken gav en tydlig struktur att följa och visade sig vara ett bra stöd vid 

tillämpningen på fallföretaget. Metodiken såg till att fokus låg på rätt saker i rätt 

ordningsföljd. Faktorerna, som använts vid konsekvensanalys av identifierade 

möjligheter, har alla visat sig vara betydelsefulla för bedömningen av de identifierade 

möjligheterna.  

 

Genom att ge en lista med ett antal utvecklingsmöjligheter istället för en färdig 

lösning i form av en handlingsplan ges en möjlighet till diskussion och att involvera 

berörda medarbetare i utvecklingsarbetet. Detta kan bidra till att besluten får en 

djupare förankring samt att bättre beslut tas. Förslagen är underbyggda av en 

beskrivning av nuläget samt av de möjligheter som identifierats och konsekvenserna 

av att implementera dessa. Denna finns att tillgå vid diskussioner.  

 

Metodikens utformning med nulägesbeskrivning, avsiktsbeskrivning och 

identifiering av möjligheter samt analys av dessa gav en helhetsbild av situationen, 

vilket bidrog till att välgrundade förslag kunde lämnas till företaget. 

 

Inom tillverkande företag finns ett enormt antal olika situationer, maskintyper och 

avsikter för att utveckla användningsområdena för sina maskiner. Metodiken ska 

därför ses som en vägledning och anpassas till varje enskilt fall den tillämpas på.    

6.2 Slutsats 

Vilka alternativ till befintligt användningsområde finns för högeffekts 

koldioxidlaser inom metallbearbetning? 

De användningsområden som identifierats för koldioxidlaser i litteraturen har 

beskrivits i avsnitt 3.3 där även befintliga användningsområden finns beskrivna. 

• Laserskärning 

• Lasersvetsning 

• Värmebehandling med laser 

• Lasermärkning 

• Laserborrning 

• Lasercladding (ytpåläggning) 
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Några av dessa användningsområden delas upp i underkategorier. För lasersvetsning 

identifierades tre olika lasersvetsmetoder: nyckelhålssvetsning, hybridsvetsning och 

värmeledningssvetsning varav endast nyckelhålssvetsning visade sig vara tillämpbart i 

Dominomaskinerna. Vad gäller laserskärning, som är ett befintligt 

användningsområde, finns alternativ till den bäddlaserskärning och fasskärning som 

hittills utförts i maskinerna. I avsnitt 5.3 ges en beskrivning och utvärdering av de 

användningsområden som identifierats vara tillämpbara i PEPAB:s Dominomaskiner, 

dessa är: 

• Nyckelhålssvetsning 

• Rörskärning med rotationsaxel 

• Rörskärning utan rotationsaxel 

• 3D-laserskärning 
 

Vad efterfrågas av PEPAB:s kunder som därmed kan utöka 

maskinutnyttjandet? 

Ett snabbspår för att kunna erbjuda kunderna korta ledtider är något som samtliga 

fem deltagare vid intervju med kundansvariga och projektsamordnare instämde om 

att var önskvärt. Det är vanligt förekommande att kunder vill ha korta leveranstider 

och är beredda att betala extra för den leveransservicen. Även förfrågningar om att 

utföra rörskärning med laser har förekommit. 

 

Vilka tekniska begränsningar och möjligheter har lasercellerna? 

Lasereffekten är begränsad till maximalt 4 kW vilket innebär att nyckelhålssvetsning 

upp till 4 mm djup kan utföras. Lasereffekten påverkar även vilka materialtjocklekar 

som kan skäras, maximalt 20 mm gäller för kolstål och 10 mm för rostfria stål. 

Våglängden är 10,6 m, vilken även den är påverkande för vad som kan bearbetas. 

Återreflektion av laserstrålen är en risk som kan leda till skador på optik och 

laserkälla om högreflekterande material för våglängden bearbetas. Därav utförs 

ingen bearbetning av koppar, mässing och aluminium i PEPAB:s Dominomaskiner. 

Maskinerna är även begränsade av att endast ha mjukvara för programmering i 2D-

miljö då maskinen är byggd för att kunna bearbeta i 3D. En 3D-CAM mjukvara 

möjliggör för mera komplex bearbetning vilket maskinerna är byggda för att klara 

av. I avsnitt 5.1 ges en mera omfattande beskrivning av maskinerna. 

 

Vilka eventuella risker uppkommer ur säkerhets- och arbetsmiljöhänseende 

vid ändrade användningsområden av maskinerna? 

Med de alternativ som lyfts fram i kapitel 5.3 uppkommer inga nya risker relativt 

nuvarande användningsområden. Rotationsaxeln och svetsoptiken finns som tillval 

till maskinen och täcks av tillverkarens CE-märkning.  
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All bearbetning av materialet sker inne i skyddshytten, som skyddar mot spridning 

av rök, damm och strålning i lokalen. För att hantera råmaterial och färdiga detaljer 

fordras att ändamålsenliga lyftredskap används för att minimera risker i samband 

med detta.   

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

• Oavsett vilken produktionsprocess som, ska utföras, krävs att det finns en 
efterfrågan hos kunderna. Detta arbete har identifierat vilka möjligheter som 
finns för Dominomaskinerna samt vad som krävs för att tillämpa dem i 
praktiken. PEPAB rekommenderas därför att använda detta som underlag 
för att informera kunder om vad som är möjligt att utföra och när behoven 
uppkommer utveckla maskinerna. 

• Förfrågningar om kostnader för de investeringar som krävs för 
nyckelhålssvetsning respektive rörskärning med rotationsaxel, har skickats 
till maskinleverantören, som vid tidpunkten för arbetets slut ännu inte 
hunnit leverera detta. När prisuppgifter kommit från maskinleverantören 
kan PEPAB ta ställning till om de ska gå vidare med något av alternativen och 
i sådant fall aktivt marknadsföra möjligheterna och söka produktion för 
dessa. 

• Komplettera metodiken med lämpliga beräkningsmodeller. Exempelvis 
skulle investeringskalkyler och en modell för beräkning av ekonomisk och 
teknisk livslängd kunna användas. 

• Testa metodiken på fler fall och anpassa den om behov finns. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Intervjuguiden har utformats för att fungera som ett stöd vid intervjuerna. 

Informera om arbetets målsättning 

Målet med arbetet är att identifiera och utvärdera alternativa produktionstekniker 

till den bäddlaserskärning som utförs i företagets laserceller. 

 

Innan intervjun påbörjas: 

• Informera om vad målen med intervjun är och varför respondenten valts ut. 

• Informera om att rapporten efter godkännande av examinator kommer att 
publiceras i DiVA, högskolans databas examensarbeten. 

• Fråga om det är okej att benämna respondenten vid namn, informera också 
om att det är helt fritt att vara anonym om så önskas. 

• Informera om att respondenten/erna kommer att få korrekturläsa och 
godkänna resultatet av intervjun för att säkerställa att inga feltolkningar eller 
felaktigheter förekommer. 

• Informera om att om respondenten/erna anser att något av det, som 
behandlas under intervjun ska utelämnas i rapporten bör den/de vara tydliga 
med detta. 

• Fråga om det är ok att anteckna under intervjun och beskriv att 
anteckningarna ska användas som stöd för minnet vilket minskar risken för 
feltolkningar av det som sagts. 

• Informera om att respondenten, i de fall denne anser att någon annan person 
bör besvara en specifik fråga, hänvisar till annan person och även anger vem. 

 

Ämnen till respektive intervju (se bilaga B) 

 

Avslutande frågor: 

• Är det något övrigt som du/ni anser vara relevant för ämnet som inte 
behandlats under intervjun? 

• Går det bra att återkomma med eventuella ytterligare frågeställningar vid 
senare tillfälle om något behöver förtydligas eller kompletteras? 

Stort tack för att du/ni medverkat!
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Bilaga B: Intervjuer 

I denna bilaga ges en sammanfattning av intervjuerna som utförts för att samla in data till 

arbetet. 

Intervju med VD 

Intervjun ägde rum den 19/4 i PEPAB Produktionspartners lokal i Söderhamn och 

varade cirka 25 minuter. Målsättningen med intervjun vara att identifiera avsikten 

som företaget har med detta utvecklingsarbete. 

 

PEPAB:s VD beskriver att maskinerna inom användningsområdet bäddlaserskärning 

inte längre är konkurrenskraftiga. Dominomaskinerna används i princip uteslutande 

till detta idag och ger ett bra resultat med fina skärsnitt och god precision. Men ny 

teknik, som medger en snabbare och stabilare process till en lägre driftskostnad, har 

utvecklats, och driver därmed ner marknadspriset för bäddlaserskärning. PEPAB har 

på grund av detta beslutat att investera i ett nytt laserskärsystem, som uppfyller ovan 

nämnda kriterier, för att utföra bäddlaserskärning. När detta tas i drift senhösten 

2017 kommer mycket kapacitet att frigöras i Dominomaskinerna. Målet med att 

utveckla Dominomaskinerna är att söka lönsammare alternativ för hur maskinerna 

kan användas. En annan aspekt i detta är att PEPAB kan vinna konkurrensfördelar 

genom att erbjuda sina kunder mera, specialiserade tjänster och utföra sådant som 

konkurrenter inte klarar av.   
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Gruppintervju, kundansvariga och projektsamordnare 

Intervjun ägde rum klockan 09:15-09:45 8/5 2017 i PEPAB Produktionspartners 

lokal i Söderhamn Alla fyra kundansvariga samt projektsamordnare var samlade men 

09:35 avvek två av dem på grund av att brådskande ärenden uppkom. Intervjun 

fullföljdes med de två kvarvarande kundansvariga samt projektsamordnare. Nedan 

följer de frågeställningar och ämnen som behandlades samt en sammanfattning av 

svaren.  

• Beskriv rollen som kundansvarig 

Rollen som kundansvarig kan översättas till teknisk säljare. Som kundansvarig sköter 

man kontakten med kunderna i sin kundportfölj. Arbetsuppgifterna består till stor 

del av orderhantering, beredning, granskning av och till viss del framställning av 

ritningsunderlag, offertarbete och produktionsplanering för de artiklar man ansvarar 

för. Som kundansvarig agerar man som konstruktionsstöd åt sina kunder och har 

dessutom kvalitetsansvar för de produkter man levererar till sina kunder. Hos 

PEPAB arbetar för närvarande fyra personer som kundansvariga. 

• Beskriv rollen som projektsamordnare  

Som projektsamordnare arbetar man på ett liknande sätt som kundansvariga men är 

mera marknadsinriktad för att fånga in nya produkter och genomföra projekt för att 

produktionsanpassa dem. I rollen som projektsamordnare arbetar man med både nya 

och befintliga kunder. När tillverkningen av produkterna fungerar väl lämnas de 

över till någon av de kundansvariga som tar över dem. En viktig del i rollen som 

projektsamordnare är att stötta kundernas konstruktörer vid produktutveckling och 

bidra med expertis inom plåtbearbetning och konstruktion av plåtdetaljer. 

• Hur används maskinerna idag? Till vilken utsträckning? Andra 
användningsområden? 

Maskinerna används till allra största delen för bäddlaserskärning, vilket uppskattas 

utgöra 90–95 procent av drifttiden. Märkning och fasskärning utförs under övrig 

drifttid och fördelas enligt förhållandet 1/3 märkning och 2/3 fasskärning. I 

dagsläget är det dessa tre tillämpningar maskinerna används till. Kundansvariga 

nämner dock att det ska finnas optioner till maskinerna som möjliggör för 

rörskärning och lasersvetsning. 

• Vad efterfrågas av kunderna? Andra tillverkningsmetoder? 

Rörskärning efterfrågades senast förra veckan av en kund som ville laserskära i 

fyrkantrör. Rörskärning är den enda metod som kundansvariga har fått förfrågan på 

att utföra. Dock menar man att det är intressant att utreda vilka andra 

produktionstekniker maskinerna kan utföra. 
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• Vad är ordervinnare för PEPAB?  

PEPAB har cirka 150 kunder på årsbasis, önskemålen skiljer sig från kund till kund. 

Vissa kunder är mycket prismedvetna och fokus för dem är en så kostnadseffektiv 

produktion som möjligt. Därav accepterar de en längre leveransledtid till förmån för 

ett lägre pris. För andra kunder är det viktigaste att få sina detaljer tillverkade så 

snabbt som möjligt. Denna kategori är ofta villiga att betala mer för detta. 

Därutöver finns kunder, som har olika önskemål, beroende på vilken detalj det 

gäller, en blandning av det som sagts ovan.   

• Vad ser ni för möjligheter om ni får tänka fritt angående vad maskinerna kan 
användas till efter att bäddlaserskärningen flyttas till det nya 
laserskärsystemet? 

Hela gruppen anser att ett snabbspår, där man kan ta extra betalt för den 

leveransservice som det medger, är önskvärt. I dagsläget finns önskemål från kunder 

om snabb leverans, och de erbjuder sig att betala extra för det, men kapaciteten 

finns inte och man vågar därför inte lova detta. Dessutom stör sådana snabba order 

det ordinarie produktionsflödet i maskinerna, vilket är ytterligare skäl att i dagsläget 

undvika detta. Man menar att en förutsättning för att det ska fungera är att det finns 

personal på plats, som kan hantera den typen av order. Vidare menar man att 

fortsatt utveckling mot större andel fasskärning är önskvärt, då det är en 

produktionsteknik, som är mera specialiserad och ger en bättre lönsamhet. För 

fasskärning finns behov att utveckla programmeringsverktygen då det i dagsläget är 

besvärligt att köra in nya produkter för fasskärning. Om andelen fasskärning 

kommer att utökas följer att behovet av att skapa program för nya produkter blir 

större. 
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Telefonintervju maskinleverantör 

Intervjun ägde rum klockan 09-09:45 den 9/5 2017. På grund av stort geografiskt 

avstånd genomfördes intervjun via telefon. Nedan följer de frågeställningar och 

ämnen som behandlades samt en sammanfattning av svaren. I texten benämns både 

maskinleverantören och maskintillverkaren, För att klargöra vad begreppen innebär 

beskrivs dessa här. Maskinleverantören är återförsäljare för maskintillverkarens 

produkter i Sverige. Vidare tillhandahåller maskinleverantören service och 

underhåll, teknisk support och reservdelar till maskinerna på den svenska 

marknaden.   

• Hur lång livslängd förväntas en Dominomaskin ha? 

Livslängden för maskinen är inte begränsad. Ingående komponenter som slits ut kan 

bytas ut. Avvägning måste göras beroende på vilken produktionsprocess som 

tillämpas i maskinen, och om denna är lönsam att utföra. Där långsam teknik inte är 

något hinder går det bra. Vid exempelvis lasersvetsning är konkurrenskraften god då 

svetsapplikationer, som kräver hög flexibilitet efterfrågas. För produktion av stora 

volymer finns däremot andra alternativ, som är effektivare. 

• Vad kan man göra i en Dominomaskin, vilka möjligheter finns? 

Skärning och svetsning i 2D och 3D är de primära alternativen. Andra processer är 

möjliga att utföra men det blir komplicerat och är därför inte att rekommendera, då 

det inte är möjligt att få en rationell produktion.  

 

1. Lasersvetsning 

Kapacitet? Vad kan bearbetas och vilket resultat kan man förvänta sig? 

Nyckelhålssvetsning kan utföras där estetiken inte är viktig. Nyckelhålssvetsning är 

en metod där material fogas samman utan tillsatsmaterial. För att uppnå en stabil 

produktionsprocess med gott resultat ställs höga krav på hygien och materialets 

kvalitet samt noggrann fogberedning. Lasereffekten är begränsande för vad som kan 

svetsas med maskinerna. En tumregel för nyckelhålssvetsning är att maximal 

materialtjocklek, som kan svetsas styrs av maximal lasereffekt med förhållandet en 

mm per kW lasereffekt. Detta medger att upp till fyra mm materialtjocklek kan 

svetsas i Dominomaskinerna. Svetsningen utförs med en hastighet av 3 m/min (50 

mm/s). Hastigheten är även den påverkande. Om svetsning utförs vid för låga 

hastigheter riskerar nyckelhålet att kollapsa. 

    

Risker hälsa och arbetsmiljö  

Maskinerna är inkapslade och utrustade med rökutsug. Den rök som utvecklas 

vidsvetsprocessen skapar därmed inga ytterligare risker jämfört med laserskärning. 
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Utrustning för att lyfta in och ut material? 

En specialtillverkad fixtur för varje produkt tillverkas och monteras fast på 

maskinens befintliga växlingsbord, vilket medför att ingen ytterligare utrustning 

utöver fixturerna behövs för att lyfta in och ut material. Fixturerna är viktiga för att 

få en god precision och repeterbarhet då noggrann fogberedning är viktig. 

 

Behov av investeringar i hårdvara och mjukvara? Utbildning i 

programmering och styrning av maskinen? 

Angående fixtur se ovan. En flödesregulator för att styra svetsgasens flöde och en 

annan typ av optik behöver införskaffas. Dessa delar finns som standardartiklar att 

köpa till maskinerna. Beroende av vilken typ av gas som ska användas till 

svetsprocessen, behöver gas köpas in. Vid lasersvetsning är det en god ide att 

införskaffa en effektmätare för att säkerställa vilken effekt laserstrålen har efter 

optiken, då effekten är viktig för att få ett gott resultat. Vidare rekommenderas 

PEPAB att införskaffa utrustning för ett litet materiallaboratorium med förstörande 

provning och utveckla ett kvalitetssystem för att säkerställa svetsarnas kvalitet. 

 

Maskinens teachfunktion används oftast för att skapa svetsprogram. Detta beror på 

att svetsningarna, som utförs i den här typen av maskin oftast är raka sömmar. 

Någon ytterligare programmeringsutrustning, än den som redan finns inbyggd i 

maskinen, krävs därför inte.  

 

Blir maskinen genom detta låst till endast den produktionstekniken? 

Laserhuvudet byts ut vid B-axeln genom att dela ett mekaniskt gränssnitt. Detta tar 

cirka fem minuter att utföra. Maskinen blir därför inte låst till enbart svetsning.  

 

Uppskattad kostnad för att möjliggöra för detta? 

Kostnader som uppkommer är investering i svetsoptik, flödesregulator och svetsgas. 

Utöver detta tillkommer eventuellt kostnader för utrustning till materiallabb och 

effektmätare. Frågan hänvisas vidare till maskinleverantörens 

eftermarknadsavdelning som kan utreda vad kostnaden blir. 

 

Produktionsteknikens konkurrenssituation? Nyare teknik som utför 

detta billigare? 

Maskinen är inte konkurrenskraftig när det gäller högvolymprodukter utan har sin 

styrka i flexibiliteten. Det är viktigt att få en bra hantering av materialflöden då 

svetsningen oftast går snabbt. 
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2. Rörskärning 

Ny kapacitet? Vad kan bearbetas? Vilket resultat kan man förvänta sig 

(material, dimensioner)? 

Två alternativ finns för skärning av rör, balkar och profiler. 

 

Alternativ 1: Att köpa till en rotationsaxel och ett 3D CAM-program för att 

programmera skärningen. Materialet spänns fast i en chuck med två par parallella 

backar, backparen är individuellt ställbara för att möjliggöra för att spänna upp 

exempelvis rektangulära profilrör. Vidare är chucken pneumatisk, och för att 

undvika att exempelvis tunnväggiga rör deformeras då de kläms fast, är klämkraften 

reglerbar. En fördel med detta alternativ är att det går bra att bearbeta alla sidor av 

materialet. Chucken klarar maximalt 1200 mm längd och en vikt om 50 kg. För 

längre eller tyngre arbetsstycken krävs en stödanordning.  

 

Alternativ 2: Att ta bort alla raster ur växlingsborden och tillverka fixturer som rör, 

balkar och profiler kan läggas i och vändas. På detta sätt kan god repeterbarhet fås. 

Genom att balkar och profiler läggs mot ett nolläge kan dessa sedan vändas 

manuellt. Begränsningen med detta alternativ är att maximal längd, som kan 

bearbetas, måste rymmas inne i lasercellen. Vidare kan inte profilens eller balkens 

alla sidor bearbetas i samma uppspänning, utan måste i sådant fall vändas manuellt. 

 

Risker hälsa och arbetsmiljö? 

Maskinerna är kapslade och utrustade med rökutsug, den rök som utvecklas vid 

rörskärning är densamma som vid laserskärning och utgör därmed ingen ytterligare 

risk jämfört med dagens användningsområde.  

 

Behov av investeringar i hårdvara och mjukvara? Utbildning i 

programmering och styrning av maskinen? 

Alternativ 1: Förfrågan är skickad till maskintillverkaren om prisuppgift för 

rotationsaxel, montering, inkoppling till styrsystem och utbildning. Vidare krävs 

investering och utbildning i en modern CAD/CAM-mjukvara för 3D-bearbetning, 

som integreras för att skapa program till maskinen. 

Alternativ 2: För detta alternativ krävs ingen ytterligare programvara. Det som 

krävs är att en bädd för att spänna fast balkar och profiler tillverkas och monteras in i 

växlingsborden. Om högre material än 200 mm ska bearbetas kommer 

växlingsborden krocka vid växling. Därför kan endast det övre växlingsbordet 

användas vid dessa tillfällen.   
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Blir maskinen genom detta låst till endast den produktionstekniken? 

Alternativ 1: Nej, hela röraxeln är placerad utanför arbetsområdet och detta gör att 

exempelvis en 3000x1500 mm plåt kan skäras trots att röraxeln sitter där. 

Alternativ 2: Nej, det enda som behöver göras om man vill övergå till exempelvis 

skärning av plåt är att demontera balkbädden och montera tillbaka rasterbädden. 

Uppskattad kostnad för att möjliggöra för detta? 

Alternativ 1: Förfrågan skickad till maskintillverkaren. 

Alternativ 2: Endast kostnad för att tillverka en balkbädd där materialet kan fixeras 

före bearbetning. Ingen ytterligare utrustning krävs för detta alternativ. 

Produktionsteknikens konkurrenssituation? Nyare teknik som utför 

detta billigare? bättre? 

Inget rör, balk eller profil är exakt rak varför problem med skärsnitt på grund av 

ändrad fokuspunkt för laserstrålen kan förekomma i samband med att röret ”kastar”. 

För rörskärning finns maskiner, som är bättre utrustade för ändamålet. Dessa 

spänner upp materialet mellan två chuckar för att sedan sträcka ut det, så att kast 

minimeras. Den typen av maskiner har även automatiserad matning av material. Det 

är fullt möjligt att välja att köra detta alternativ då det finns standarddetaljer att köpa 

till maskinen. Investeringen är dock förhållandevis stor och det finns effektivare 

processer som ger bättre resultat. 

Andra alternativ? (Värmebehandling? Laserclad?) 

Andra processer är möjliga att utföra men det är blir komplicerat och är därför inte 

att rekommendera, då det inte är möjligt att få en rationell produktion. 

Är det något övrigt, som du anser vara relevant för ämnet, som inte 

behandlats under intervjun? 

Domino är en mångsidig maskin. Den kan användas skärning och svetsning samt 

märkning både i 2D och 3D. Mångsidigheten påverkar dock produktiviteten. 

Maskinerna klarar av att utföra många olika tillverkningsprocesser men det finns 

andra maskiner som är specialiserade för vardera tillverkningsprocessen, och är 

därför mera produktiva för just den tillverkningsprocessen. Dominos styrka ligger i 

flexibiliteten. 


