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Höghållfast stål och slitstål från SSAB 
uppfyller alla krav för laserskärning 
 
Höghållfast stål och slitstål erbjuder betydande fördelar framför mjuka stål men när 
det handlar om laserskärning beter de sig på exakt samma sätt. Både Hardox och 
Domex från SSAB uppfyller alla krav i samband med laserskärning och de kan 
bearbetas med samma skärningsparametrar som icke-legerade stålkvaliteter, t.ex. 
S235.  

– Helt i motsats mot vad man brukar anta har en laserstråle samma effekt oavsett 
om ett material är mjukt eller hårt, förklarade Anders Ivarson, specialist på 
värmeskärning och svetsning på SSAB Knowledge Service Center.  

Eftersom laserstrålen är ett ljusknippe med en viss våglängd har det ingen betydelse 
om ljuset riktas mot ett hårt eller mjukt stål – materialen hettas upp på samma sätt. 

– Smältpunkten hos vårt höghållfasta stål Domex 700 är exempelvis exakt 
densamma som för S235GR, som inte innehåller några som helst legeringselement. 
Det är därför som en laserskärningsmaskin kan skära Domex 355, 420 och 700 lika 
bra med samma parametrar, säger Anders Ivarson.  
 
Till skillnad från andra leverantörer kräver SSAB inte ens att det finns stål i särskild 
laserkvalitet. Alla Hardox- och Domex-stål kan laserskäras perfekt tack vare 
konsekventa stålegenskaper, låga tjocklekstoleranser, enastående planhet och 
ytfinish, såväl som låg legeringsgrad och optimerad kemisk sammansättning. Det 
höghållfasta stålet medger dessutom mindre radier och säkerställer exakta resultat 
vid bockning. 

Erfarenheterna hos Bystronic, en av de ledande tillverkarna av 
laserskärningsmaskiner, bekräftar också detta.  

– Under vår mässa på företaget, som vi kallade Competence Days, bearbetade vi 
uteslutande Hardox och Domex och vi kunde visa omkring 900 besökare från 50 
länder att det är möjligt att skära och bocka detta material helt perfekt, även i större 
tjocklekar. Det kvarstår fortfarande en viss motvillighet bland våra kunder när det 
gäller att använda material med så hög hållfasthet – men det finns ingen egentlig 
anledning till detta, säger Mario Duppenthaler, Product Manager Laser & Automation 
hos Bystronic. 

Bystronics laserskärningssystem kan skära Hardox tillförlitligt i tjocklekar upp till 20 
mm med utmärkta resultat. Det går till och med att laserskära 25 mm Hardox-plåtar, 
men då beror resultaten till viss del på materialets kontur och yta.  

– Vi kan även laserskära 25 mm Hardox-plåtar med gott resultat, utan tidskrävande 
efterbehandling. På detta sätt öppnar vi för många nya användningsområden för 
våra maskiner, förklarar Mario Duppenthaler. 
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Bild 1 

Tack vare enastående egenskaper kan Hardox 500-plåtar i tjocklekar upp till 25 mm 
laserskäras med goda resultat. Bild © Bystronic. 
 

Bild 2 

Anders Ivarson, specialist på värmeskärning och svetsning på SSAB Knowledge 
Service Center. 

 

SSAB är världsledande inom höghållfasthetsstål med mervärde. SSAB erbjuder 
produkter som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa 
en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i fler än 45 länder och 
har produktionsenheter i Sverige och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX 
Nordic Exchange i Stockholm. www.ssab.com. 


