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Sammanfattning 

Denna förstudie har kartlagt olika lasertekniker för bearbetning av planglas, deras egenskaper och 
för- och nackdelar med respektive teknik. Detaljerade beskrivningar av de olika laserteknikerna som 
kan användas i syfte för glasbearbetning gör s och en kortare överblick över fabrikanter av 
laserskärningsutrustning för glas är också inkluderad. Traditionell skärning och vattenskärning av 
glas behandlas översiktligt. Avslutningsvis förs också en diskussion kring möjligheterna med att 
introducera laserskärning i planglasbearbetande företag i Sverige tillsammans med projektets 
referensgrupp. 

Bakgrund 
I många år var det enda sättet att skära glas att först ritsa glaset och sedan bryta det. Under andra 
halvan av 1900-talet kom vattenskärning att bli en konkurrerande metod. Fördelar med 
vattenskärning är dels att en valfri geometrisk form kan göras och att vattnet både skär och kyler 
stycket som skall skäras. Nackdelen är att metoden är långsammare än mekanisk skärning för räta 
linjer som exempelvis vid fönstertillverkning. 
Att skära glas med hjälp av laser föreslogs redan 1969 av RM Lumley i tidskriften American 
Ceramic Society Bulletin i artikeln “Controlled separation of brittle materials using a laser”, men det är 
först de senaste tio åren som arbetet med att utveckla metoder riktigt kommit igång. Tekniker som 
utvecklats går ifrån att ritsa med en laserstråle istället för skärhjul och sedan bryta manuellt till 
metoder som smälter och sublimerar bort materialet i skäret. 
Traditionell skärning av glas medför risk att skärytan förorenas av splitter från skärningen och att ytan 
blir mycket svagare än bulken på grund av att det bildas mikrosprickor under skärningen. 
Laserskärning däremot kan ge en mycket bättre kantkvalitet vilket också ökar den totala 
hållfastheten. För att undersöka närmare möjligheterna och begränsningarna med laserskärning av 
glas gjordes denna förstudie i kunskapsuppbyggande syfte. 
En överblick av olika skärmetoder som existerar för glas idag återfinns i Figur 1 nedan. Majoriteten av 
dessa metoder kommer att diskuteras i denna rapport med tonvikt på metoderna baserade på 
laserteknik.  
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Figur 1. Överblick av olika metoder som idag kan användas för att skära/bearbeta glas. 

Traditionell glasskärning 
Vid traditionell glasskärning görs ytsnitt och separation med mekanisk påverkan på glaset, till skillnad 
från vatten- och laserskärning där vatten och ljus skär glaset. Utrustningen för att skära glas varierar 
från under 50 kronor för den enklaste glasskäraren för en hemanvändare till CNC-utrustningar för 
många miljoner kr som hanterar stora mängder glas, från skiva till detaljer som är skurna och 
slipade/polerade. 
Ett ytsnitt görs med ett skärhjul. Det har utvecklats ett flertal olika varianter av skärhjul; från det 
enklaste skärhjulet vilket har en enkel V-formad profil till hjul med olika skärvinklar för olika glas, i de 
flesta fall mellan 80 och 140°. Det finns också varianter av skärhjul som har laserskurna skåror för att 
minska mängden splitter som bildas vid skärningen (se Figur 2).  Med skärhjulet rispas ytan på 
glasskivan och en initialspricka bildas. Fördelarna med skårorna på skärhjulet är att det ger upphov 
till en mindre mängd splitter än vid användning av ett skärhjul utan skåror och att initialsprickan blir 
djupare, vilket gör att risken för kassation minskar. 
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Figur 2. Olika typer av skärhjul; standard och med laserutskurna markeringar på jämnt avstånd från 
varandra. Genom att variera hjulets utseende (vinklar och markeringar på hjulet) kan skärhjulen 
optimeras för olika glastjocklekar och minska uppkomsten av splitter under användning. Bild använd 
med godkännande av MDI Advanced Processing. 

Initialsprickan gör att ytan vid det ritsade ytsnittet är betydligt svagare än i det övriga glaset. 
Separation av delarna görs genom att en mekanisk kraft i form av böjning tillförs glaset. I litteraturen 
anges att den skurna kanten kan vara 60 % svagare än glaset. 30 % av försvagningen kan återställas 
med hjälp av slipning och polering, men den skurna kanten kommer alltid att vara svagare än resten 
av glaset.  
Splitter bildas när glaset ritsas och om splittret hamnar framför ritsen kan skärningen bli skev vilket 
påverkar skärresultatet. När glaset delas efter ritsningen bildas mikrosprickor och splitter uppkommer 
från både glasets under- och översida. För att få bort så mycket splitter och mikrosprickor som möjligt 
krävs extra processteg i form av slipning och polering. 
 
Sammanfattningsvis kan man, lite förenklat, säga att traditionell glasskärning har följande för- och 
nackdelar: 

• Fördelar 
Metod som funnits i mer än 150 år 
Skärhastigheter upp till 200 m/min 

• Nackdelar 
Endast enkla geometriska former möjliga 
Splitter och mikrosprickor minskar glasets styrka. 
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Vattenskärning 
Att använda vatten för att klyva berg har används i århundraden, kanske årtusenden. Under 1700-
talet började vatten under högt tryck att användas för att flytta stenar och sediment i dagbrott. 
Metoden tog fart under den amerikanska guldruschen där den var till stor hjälp för guldletarna; 
samtidigt gav den upphov till stora miljöproblem med erosion och ras samt att allt extra vatten gjorde 
det vanligt med översvämningar. I början av 1930-talet kom de första utrustningarna för industriella 
tillämpningar och runt 1960 kom högtrycksanläggningar som kunde skära hårda material som sten 
och metall.  
Att enbart använda vatten för att skära material räcker inte; med enbart vatten går det bara att skära i 
väldigt mjuka substanser. Med tillsats av ett slipande ämne i vattenströmmen, ofta sand, går det att 
skära i de flesta substanser, även glas och sten. I vattenskärning omvandlas tryck till rörelseenergi. 
Vatten under högt tryck skickas ut genom ett munstycke så att en smal stråle bildas. Vattnet blandas 
sedan med ett slipmedel innan de lämnar munstycket i hög hastighet. 
Vattenskärning har många fördelar jämfört med traditionell glasskärning. I stort sett alla strukturer går 
att skära till, så kallad friformsskärning, samt att eventuellt splitter sköljs bort omgående. En 
anledningen till att vattenskärning inte har slagit ut traditionell glasskärning är att det är en 
förhållandevis långsam metod. Enligt tabell från den nordamerikanske tillverkaren av 
vattenskärningsutrustningar KMT är skärhastigheten i ett tre mm tjockt glas lite under 2 m/min, 
medan det med traditionell glasskärning går att komma upp i 200 m/min. (KMT Waterjet) 

Laserskärning 
Kartläggning av tillverkare 
Jenoptik 
Carl Zeiss var en stor tillverkare av glasprodukter i Jena i före detta DDR. När kommunismen föll i 
slutet av 1980-talet blev det svårt för öst-företag att hävda sig mot företag i den övriga världen. Carl 
Zeiss genomgick ett stålbad och delades upp i två företag; Carl Zeiss som skulle fortsätta med den 
traditionella optiska industrin samt Jenoptik som skulle satsa på ”den nya optiska industrin” som laser 
och mikroteknik. Jenoptik hade under många år svårigheter med lönsamhet, men har med tiden 
utvecklats till ett stabilt företag med viss lönsamhet. Jenoptik utvecklade en utrustning för 
laserskärning av glas, JENOPTIK-VOTAN, vilken dock har slutat att tillverkas. De förfrågningar man 
får in idag för laserskärning av glas hänvisas istället till andra tillverkare som exempelvis MDI 
Advanced Processing. (Jenoptik) 

MDI Advanced Processing 
MDI Advanced Processing startade som en utvecklingsavdelning inom SCHOTT som fick i 
huvuduppgift att koncentrera sig på laserskärning av glas. År 2005 knoppades avdelningen av och ett 
nytt företag skapades i ett samarbete mellan SCHOTT och det japanska glasskärningsföretaget 
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Mitsuboshi Diamond Industrial. Sedan mars 2015 ägs dock företaget till 100 % av Mitsuboshi 
Diamond Industrial. 
MDI Advanced Processing utveklar laserskärningsutrustning för glas och använder sig av flera olika 
tekniker. All utrustning är kundanpassad och man kombinerar de teknologier som är nödvända för 
den tänkta applikationen. Man arbetar med koldioxidlasrar, grön laser (ablation) samt 
pikosekundlasrar för att kunna tillgodose olika behov. Man begränsar sig inte nödvändigtvis till 
planglas utan kan också göra laserskärningsmaskiner för bearbetning av konstglasföremål. Företaget 
är baserat i Mainz, Tyskland. (MDI Advanced Processing) 

Corning Laser Technologies 
Corning, det ledande företaget i utveckling av kemiskt härdade glas, har själva en avdelning helt 
dedikerad till laserskärning av glas. Corning Laser Technologies som denna avdelning heter 
specialiserar sig framförallt på användandet av pikosekundlasrar för att skära ut kemiskt härdade 
glas. Förutom att förse sig själva med utrustning erbjuder de även automatiserade helhetslösningar 
för kund, vilka samtliga är baserade på pikosekundlasrar. Avdelningen är baserat i Krailing, Tyskland, 
även om moderbolaget är amerikanskt med huvudkontoret i Corning, USA. (Corning Laser 
Technologies) 

Olika lasertekniker 
För laserskärning av planglas finns det i huvudsak tre olika tekniker man kan använda sig av. En 
kortare beskrivning av dessa, samt en genomgång av deras för- och nackdelar, gås igenom i detta 
avsnitt. Avslutningsvis görs och en sammanfattande tabell som jämför egenskaperna hos de olika 
teknikerna och ställer dem i relation till traditionell glasskärning. 

Koldioxidlaser 
För att överkomma de begränsningar som traditionella skärmetoder har introducerades laserteknologi 
i glasproduktion kring 2000-talet. Teknologin byggde på användandet av koldioxidlasrar och 
användes framförallt till utskärning av displayglas till mobiltelefoner. De största fördelarna med 
teknologin var att man fick bättre hållfasthet då kantkvalitet förbättrades, samt att man reducerade, 
eller till och med helt eliminerade, uppkomsten av flisor (se Figur 3). 

 
Figur 3. Jämförande sidvy av glaskant skuren med traditionell metod (t.v.) och med koldioxidlaser (t.h.). 
Flisbildningen har helt eliminerats vid laserskärningen. Glasen på bilderna har tjocklek 0,4 mm. Bild 
använd med godkännande av MDI Advanced Processing. 
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Tekniken bygger på att en fokuserad laserstråle hettar upp glaset längs en förutbestämd bana. 
Laserstrålen följs tätt av kylmunstycke användandes tryckluft eller ett vätskabaserat kylmedium (se 
Figur 4). Den höga temperaturgradienten som uppstår introducerar termiska spänningar längs banan 
och orsakar en kontrollerad sprickbildning. För att initiera sprickbildningen gör man alltid ett litet jack i 
kanten där lasern startar. Den skurna kanten som skapas har så pass hög kvalitet att den inte 
behöver slipas eller poleras. Då minimalt med flisor och mikrosprickor uppstår vid processen ökas 
kanthållfastheten av glaset markant; en ökning av kantstyrka vid böj har kunnat påvisas med en 
faktor 3-4 (se Figur 5). I och med den höga precisionen hos metoden minimerar man också 
materialspillet. Metoden öppnar också upp möjligheten för friformsskärning. 
Skärning med koldioxidlaser görs idag på glastjocklekar upp till 2 mm. Upp till 0,4 mm tjocklek delas 
glaset helt med denna teknik. För tjockare glas (0,4 – 2 mm) används koldioxidlaser för att initiera ett 
spår längs med vilket man sedan knäcker glaset mekaniskt, ekvivalent med traditionell ritsteknik. Man 
förlorar därmed möjligheten till friformsskärning för de lite tjockare glasen. Hastigheten för 
glasskärning med koldioxidlaser ligger kring 30 m/min. 

 
Figur 4. Principskiss av laserskärning med CO2-laser. Glaset värms först upp av laserstrålen, för att 
sedan kylas snabbt av ett efterföljande kylmunstycke. Temperaturgradienten som uppstår orsakar en 
kontrollerad sprickbildning i glaset. Bild använd med godkännande av MDI Advanced Processing. 

 
Figur 5. Jämförelse av böjstyrka av glas skuret med traditionell metod jämfört med koldioxidlaser. 
Koldioxidlasersn ökar kanthållfastheten 3-4 ggr. Bild använd med godkännande av MDI Advanced 
Processing. 
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Ablation 
Med introduktionen av smartphones har efterfrågan av allt mer avancerade displayglas ökat 
exponentiellt. Mer och mer avancerade designer med snäva kurvlinjer och håltagningar ställer också 
helt nya krav på glasbearbetningen. Detta ledde till introduktionen av ablationslaser för att möjliggöra 
avancerade former i glas. Dessa lasrar arbetar med högre energinivåer där man förångar materialet 
längs den bana man vill skära/bearbeta glaset. Metoden möjliggör håltagning, ritsning, märkning och 
fasning av glaset. 
För att skära glaset genom förångning fokuseras lasern på flera punkter genom glasets tjocklek. 
Detta gör det nödvändigt att låta laserstrålen passera längs samma spår ett flertal gånger, med fokus 
på olika nivåer, tills man har arbetat sig igenom hela tjockleken, se Figur 6. Detta gör att det inte finns 
några direkta begränsningar i hur tjockt glas man kan bearbeta, men det ta naturligtvis längre tid ju 
tjockare glaset är. Som en fingervisning för ablationslaserns hastighet tar det cirka 5 sekunder att 
göra ett hål med 5 mm i diameter i 5 mm tjockt glas. Man skulle också kunna utrycka detta som att 
man kan skära genom 1 m glas per minut och mm glastjocklek. 
 

 
Figur 6. Användning av grön laser för håltagning i glas med ablationsteknik. Principskissen till höger 
visar banan för laserstrålens fokus vid håltagning. Bild använd med godkännande av MDI Advanced 
Processing. 

Ablationslaser kan också användas för att göra mönster inne i glasmaterialet. Detta kan användas för 
att exempelvis visa sin logotyp helt skyddat inne i glaset. Metoden används redan för att göra 
avancerade mönster som är svåra att reproducera som ett kopieringsskydd. 
En annan möjlighet med ablationslaser är att ta bort beläggningar på glasytan. Här har man en laser 
monterat högt upp som kan scanna av hela glasytan, se Figur 7. Denna metod kan användas för att 
exempelvis göra ett mönster i beläggning eller för att helt ta bort beläggning på en begränsad yta. 
Tänkbara applikationer är att optimera limförband eller att göra ett mönster som släpper igenom 
signaler av en viss våglängd.  
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Figur 7. Principskiss av hur en ablationslaser kan användas för att bearbeta beläggningar på glasytan. 
Bild använd med godkännande av MDI Advanced Processing. 

Pikosekundlaser 
När kemiskt härdade glas introducerades på displaymarknaden, framförallt tillämpade i smartphones 
till en början, ställdes nya krav på laserskärning av glas. Tidigare nämnda metoder har begränsad 
effektivitet för dessa glas och därmed tog utveklingen av pikosekundlasrar för glasbearbetning 
ordentlig fart. Pikosekundlaser använder samma princip som ablationslaser, men arbetar med kortare 
och intensivare pulser. Dessa intensiva pulser gör att en större del av laserns energi går till själva 
förångningen av materialet och minimerar förlorad energi genom absorberad värme i materialet (se 
Figur 8). 
 

 
Figur 8. Jämförelse hur laserns energi kommer till användning vid vanlig ablationsteknik (t.v.) och i en 
pikosekundslaser (t.h.). Bild använd med godkännande av MDI Advanced Processing. 
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De högintensiva pulserna ger laserstrålen en högre maxenergi som kan skära kemiskt härdat glas. 
Tack vare den högre energin och minimeringen av absorberad värmeenergi i glasmaterialet får man 
också en bättre kantkvalitet än för en vanlig ablationslaser. Kanten påverkas mindre av 
skärprocessen och man minimerar uppkomsten av mikrosprickor (se Figur 9). Kantkvaliteten som 
uppnås med pikosekundlaser ligger emellan kvaliteten för traditionell glasskärning och den man 
uppnår med koldioxidlaser. I dagsläget används pikosekundlasrar på glastjocklekar upp till 2 mm och 
man kan uppnå skärhastigheter på omkring 50m/min. Tekniken möjliggör också friformsskärning. 

 
Figur 9. Tack vare den högre maxenergin och minimeringen av absorberad värmeenergi i materialet ger 
pikosekundlasern (t.h.) en bättre kantkvalitet än en vanlig ablationslaser (t.v.). Bild använd med 
godkännande av MDI Advanced Processing. 

Användandet av pikosekundlaser för glasskärning är fortfarande i utvecklingsstadiet och är 
fortfarande relativt dyrt. Det finns dock stor potential för att tekniken ska kunna fortsätta utvecklas och 
att prisbilden i framtiden kan sjunka kraftigt. 

Sammanfattning lasertekniker 
En sammaställning av egenskaperna för olika skärtekniker av glas och deras för- och nackdelar 
återfinns i Tabell 1 nedan. Mycket av informationen baseras på diskussioner med MDI Advanced 
Processing vid ett studiebesök hos deras kontor i Mainz, Tyskland. En rundtur gjordes också i deras 
tillverkningslokaler där olika laserskärningsutrustningar visades. En ungefärlig uppskattning av 
kostnader för olika skärningstekniker gjordes också vid detta tillfälle, vilket finns inkluderat i tabellen.  
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Tabell 1. Sammanställning av egenskaperna hos olika laserskärningstekniker jämfört mot traditionell 
glasskärning. 

Skärteknik Glastjock
lek Hastighet Kantstyrka Kostnad För-/nackdelar 

Traditionell 0,05 – 19 
mm 200 m/min 1 ggr 150 k€ 

+: Snabbt, enkelt, 
väletablerat, låg 
investeringskostnad 
-: Kantkvalitet, flisor, 
begränsade geometrier 

Koldioxidlaser 0 – 0,4 mm 
0,4 – 2 mm 30 m/min 3-4 ggr trad. 

2-3 ggr trad. 300 k€ 

+: Kantkvalitet och –styrka, 
inga flisor 
- : Vassa kanter, begränsade 
geometrier för lite tjockare 
glas, högre 
investeringskostnad 

Ablation Obegränsat Håltagning: 
~1 m/min∙mm  300 k€ 

+: Håltagning, friform, 
märkning inuti glaset, 
beläggningar 
-: Investeringskostnad, 
hastighet 

Pikosekundlaser – 2 mm 50 m/min 
Mellan 
traditionell och 
koldioxid. 

1000 k€ 
+: Kan skära kemiskt härdat 
glas, friform, bra kantstyrka 
-: Dyrt, mer utveckling krävs 

Referensgruppsmöte 
Under slutfasen av projekttiden hölls ett referensgruppsmöte där den information man hade fått fram 
om laserskärning av glas presenterades. Referensgruppen för projektet består av följande 
medlemmar: 
 

• Ulf Clausén, Forserum Safety Glass 
• Anders Hjalmarsson, Inwido 
• Anders Jönsson, Swedish Waterjet Lab 
• Tomas Persson, GFAB 

 
Efter presentationen gavs referensgruppen möjlighet att kommentera hur de såg på den information 
man delgivits och huruvida laserskärning skulle kunna vara intressant för deras respektive 
verksamhet i framtiden. Denna diskussion gav följande kommentarer: 
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• Fördelarna med laserskärning är klart intressanta, men glastjocklekarna man kan hantera 
begränsar applikationsmöjligheterna. En mycket stor volym av allt planglas som bearbetas 
idag ligger på glastjocklekar 3 mm eller mer. Eventuellt kan håltagning med ablationslaser 
bli intressant. 

• Hastigheten för laserskärningen är också en begränsande faktor, men om man tack vare 
laserskärningen kan eliminera ett annat processteg (i.e. kantslipning) har det mindre 
betydelse. 

• Ökad kantstyrka är mycket intressant. Man får flera reklamationer per år som kan spåras till 
bristande kantstyrka. 

• Som för många andra material verkar laserskärning vara ett mycket bra alternativ för tunna 
glas. Laserskärningen är en ”ren” teknik som ger högkvalitativa kanter och minimerar 
flisor/mikrosprickor. 

• Det skulle vara intressant att kombinera en ablationslaser med vattenpolering. Här skulle 
man kunna få upp kantkvaliteten ytterligare vid håltagning. 

• Utvecklingen av pikosekundlasrar blir intressant att följa för att se om vissa av dagens 
begränsningar kan överkommas. 

Viktigaste resultat 
Förstudien har gett en mycket bra överblick av olika lasertekniker som används för bearbetning av 
glas, deras egenskaper och för- och nackdelar med respektive teknik. Då laserskärning för glas 
fortfarande är ett relativt nytt område, samtidigt som utveklingen av tunna starka glas och nya 
applikationer av dessa går väldigt fort, ses denna kartläggning som strategiskt mycket viktig för att 
kunna vara med i utvecklingen av framtidens glasapplikationer. Med denna nyvunna kunskap ses 
redan flera möjligheter inom förbättring av glasets styrka, bearbetning av ytbeläggningar, förbättrad 
vidhäftningsförmåga etc. Då laserskärning fortfarande är en relativt ny teknologi för glasapplikationer 
finns också möjligheter för att glastjocklekar som kan bearbetas och processhastigheter som kan 
uppnås förbättras i framtiden, vilket skulle öppna upp ännu fler möjligheter. 

Fortsättning 
Den nyvunna kunskapen från förstudien hoppas man ska kunna leda till ett flertal olika projekt där 
man tittar vidare på användandet av laserteknik för glas i byggtillämpningar. De lägst hängande 
frukterna i detta avseende inkluderar exempelvis förbättrad vidhäftningsförmåga och mönster i 
beläggningar för ökad inomhustäckning. 
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