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EXAMENSARBETE

Kvalitetssäkring av lasersvetsar i karosseriplåt
Med hjälp av 4-punktsmätning

Sammanfattning
Lasersvetsning spelar en allt större roll inom bilindustrin och av den anledningen
installerades en laserutrustning på Saab Automobile AB år 2000. Behovet av
lasersvetsning kom dock snabbare än beräknat då det uppstod åtkomlighetsproblem för
punktsvetsning i projekt 443 vilket har lett till att det inte har hunnit byggas upp någon
kunskapsbank om provning av lasersvets på företaget.

Målet med det här examensarbetet har varit att undersöka dels huruvida 4-
punktsmätning kan vara ett alternativ för Saab och dels om det finns några andra
metoder som skulle kunna vara bättre.

Arbetet inleddes med en litteraturstudie som i första skedet fokuserades på att försöka
finna de olika provmetoder som finns. I ett andra skede har de metoder som det gick att
finna information om studerats noggrannare ur en teoretisk synvinkel för att om möjligt
hitta för- och nackdelar. Den praktiska delen av arbetet innefattade provning med 4-
punktsmätare på iordninggjorda provplåtar. Dock dök det upp vissa problem med
utrustningen som föranledde att den skickades tillbaka till leverantören för kontroll. Den
genomgång som har gjorts av de olika testmetoderna visar ändå att 4-punktsmätaren
förmodligen har de bästa möjligheterna att kunna ge en fullgod kvalitetskontroll.

Till följd av de nämnda problemen med utrustningen under arbetets gång kan den här
rapporten tyvärr inte ge ett definitivt svar på vilken provningsmetod som är den bästa
för Saabs vidkommande. Däremot kan den kanske fungera som en vägledning när det
blir dags att fatta det slutliga beslutet om vilken metod som ska användas.
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DISSERTATION

Quality Assurance of laser welds in sheet metal
With four-point resistivity measurer

Summary
Laser welding is getting increasingly important within the automotive industry.
Therefore, a laser station was installed at Saab Automobile AB during year 2000. The
need for its services, however, came sooner than expected when some accessibility
problems regarding spot welding developed in project 443. This led to that no bank of
knowledge regarding testing of laser welds has developed within the company.

The aim of this dissertation is twofold. Firstly, it shall assess whether four-point
resistivity measuring might be an option for Saab, and secondly, to investigate whether
there are any methods in existence that are more suitable.

The work began with a literature study that in the first phase focused on the different
testing methods that are currently available. In the second phase, the methods found in
the first phase were studied more in depth from a theoretical point of view in order to
find the pros and cons of each method. The practical part of the work was focused on
performing tests with the four-point resistivity measurer on samples made for the
particular application. Along the way, however, some problems with the equipment
surfaced that led to that it was send back to the manufacturer for some checks. Despite
this, it still seems as the four-point resistivity measurer has the best chances of providing
a satisfactory quality check.

Due to the previously mentioned problems with the equipment it is not possible for this
report to provide a definitive answer to which method of testing that is the best for Saab.
However, it might work as a guide when the day comes to take the decision on which
method to use.
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Förord
Då jag redan under min andra COOP-praktik på TMR (produktionsberedning,
förutveckling) hade en del kontakter även med TMK (produktionsberedning, kaross) var
det inget stort steg att göra examensarbetet på just TMK.

Jag har under mina båda perioder på beredningen träffat många människor som hjälpt
mig i min vandring mot att bli ingenjör. Mest av allt vill jag tacka min handledare för
examensarbetet, Roger Johansson, men även min handledare från andra perioden, Blair
E Carlson, förtjänar ett omnämnande.

Naturligtvis är det många fler som förtjänar ett särskilt tack, men skulle jag nämna alla
skulle listan bli alldeles för lång. Tack för Er hjälp. Ingen nämnd – ingen glömd.

Trollhättan 2003-03-20

Joakim Persson
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1 Inledning
Den här rapporten utgör resultatet av det projektarbete omfattande 10p på C-nivå som är
den avslutande delen på högskoleingenjörutbildningen i maskinteknik 120p/COOP vid
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU. Arbetet har utförts i samarbete med Saab
Automobile AB i Trollhättan, på Produktionsberedning Kaross (TMK), under våren
2003.

1.1 Bakgrund
Lasersvetsning spelar en allt större roll inom bilindustrin då den möjliggör svetsning på
platser där andra metoder, t.ex. punktsvetsning, inte går att använda av åtkomlighetsskäl
eller problem med för stor värmepåverkan. Lasersvetsning ger även möjligheter till ökad
krocksäkerhet då det är möjligt att skapa sektioner i t.ex. trösklar och takstolpar med
större tvärsnitt utan att de tar mer plats i fordonet. Detta är möjligt då en lasersvetsad
fog inte behöver lika stora flänsar som en punktsvetsad fog. Saab Automobile AB
installerade en ny laserutrustning år 2000 i en förutvecklingslokal för att kunna göra
tester och bygga upp en kunskap om metoden. Tidigt under testarbetet uppstod dock
behovet av lasersvetsning i en kommande modell (projekt 443) p.g.a.
åtkomlighetsproblem.

1.2 Syfte och mål
Målet med examensarbetet är att utreda hur 4-punktsmätaren kan användas för att
oförstörande kvalitetssäkra lasersvetsar i karosseriproduktion. Dessutom ska
tillförligheten hos metoden, dvs. förmågan att upptäcka svetsdefekter, utredas. Utöver
detta ska ytterligare metoder för provning undersökas genom litteraturstudier och dess
möjligheter bedömas.

1.3 Avgränsningar
Under examensarbetet studerades endast provning med 4-punktsmätaren praktiskt,
övriga oförstörande metoder såsom ultraljud, magnetpulver, penetrant osv. behandlades
endast teoretiskt. Dessutom omfattar studien endast den aktuella fogtypen i projekt 443,
dvs. en lasersvetsad överlappsfog utan tillsatsmaterial i tunn karosseriplåt.

1.4 Metod
För att kunna ta fram information om de olika provningsmetoder som finns har en
litteraturstudie genomförts, dels i olika former av tryckt material men framför allt på
Internet. Dessutom har egna undersökningar och tester med 4-punktmätaren genomförts.
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2 Företagspresentation
Saab Automobile AB har sina rötter i flygplanstillverkaren Saab AB, men ägs idag till
100 % av den amerikanska biljätten General Motors (GM). Detta avspeglas också i
företagsledningen där flera viktiga poster innehas av personer som kommer från GM,
dock är företagets VD, tillika styrelseordförande, svensk och heter Peter Augustsson.

Saab har i dagsläget produktion på fyra orter i Sverige och Finland (se fig. 2.1). I
Trollhättan finns förutom den huvudsakliga tillverkningen av bilar även huvudkontor
och produktutveckling. I Göteborg tillverkas manuella växellådor av Saab Automobile
Powertrain AB både för Saab och för andra kunder inom GM. I Södertälje finns

tillverkning och utveckling av fyrcylindriga bensinmotorer,
även det hos Saab Automobile Powertrain AB. Saab 93

Cabriolet tillverkas i den finska staden Uusikaupunki (Nystad)
hos Valmet Automotive AB. Valmet tillverkar även fortfarande
5-dörrars versionen av förra generationens Saab 93, detta för
den nordiska marknaden. Tillverkningen av båda dessa
modeller är planerad att upphöra under 2003. Den nya
generationen av Saab 93 Cabriolet kommer istället att tillverkas
hos Magna-Steyr Fahrzeugtechnik i Graz, Österrike. I Arnö
utanför Nyköping finns huvudlager och distributionscenter för
reservdelar och tillbehör.

Modellprogrammet består idag av Saab 95, Saab
95 SportCombi, Saab 93 SportSedan (se fig. 2.2)
och Saab 93 Cabriolet. Cabrioletmodellen är
fortfarande baserad på förra generationen Saab 93,
men kommer under 2003 att ersättas av en ny

modell (se fig.
2.3) baserad på Saab 93 SportSedan. Dessutom planeras
det s.k. projekt 443, som är ytterligare en modell
baserad på Saab 93 SportSedan, att presenteras under
2004 alternativt 2005.

Försäljningen under 2002 uppgick till 120 800 bilar, varav 25 690 bilar såldes i Sverige
Antalet anställda inom Saab Automobile AB är 8 358 personer (december 2002). [20]

Figur 2.1 Saabs produktionsorter [21]

Figur 2.2 Saab 93 SportSedan [21]

Figur 2.3  Nya Saab 93 Cabriolet [21]
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2.1 Produktionsberedningen, TM
På Saab finns flera produktionsberedningsavdelningar nämligen inom Press, Kaross,
Ytbehandling, Montering och Anläggning. Gemensamt för beredningarna är den
fastställda affärsidén och ansvarområdena de skall arbeta för;

Affärsidé

En effektiv enhet med stolt och motiverad personal som levererar premium kvalité i tid
med enkla arbetssätt som ständigt förbättras inom ansvarområdena.

� Utveckling och installation av rationella produktionsprocesser (generalplan, layout,
byggnader, utrustning och instruktioner) i fabrikerna i Trollhättan.

� Utveckling av ett komplett ytbehandlingssystem inkl. egenskapen korrosion.
� Produktpåverkan (produktkrav – specifikationer, produktkritik, berednings-

godkännande) för att säkerställa att produkten blir producerbar enligt QLEH-mål.
[19]

Karossberedningen arbetar således med ovanstående för karossfabriken.

3 Kvalitetssäkring
Som med så mycket annat inom kvalitetsområdet finns det olika tolkningar av ordet
kvalitetssäkring. En bra generell tolkning är nog att se kvalitetssäkring som en del av
kvalitetsutvecklingen. Tidigare koncentrerade sig industrin mest på kvalitetskontroll
(efter att produkten har tillverkats), numer inriktas dock arbetet mer på kvalitetssäkring
(innan tillverkning) och kvalitetsutveckling (innan, under och efter tillverkning).

Kvalitetssäkring skall ses som ett verktyg för att skapa bra förutsättningar för att fel
skall kunna upptäckas och undvikas redan innan tillverkning. Detta åstadkoms genom
att formulera och samla rutiner för hur inkommande material, reklamationer och
mätinstrument skall hanteras samt hur ansvarsfördelningen ser ut. Sammantaget bildar
detta ett kvalitetssystem1. Aktiviteterna ses dock ofta som kvalitetssäkring, vilket tyvärr
kan tolkas som att bra produkter eller tjänster har åstadkommits. [3]

                                                
1 Ett kvalitetssystem innefattar organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga
för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvaliteten. ISO 9000 (1994)
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3.1 Kvalitetssäkring enligt SMS
SMS, Svensk Material- & Mekanstandard, har i samarbete med Svetskommissionen
givit ut handboken ”Kvalitetssäkring vid svetsning”. I den beskrivs ett flertal olika
standarder som alla ingår i standardserien EN 729 (i Sverige SS-EN 729). För att kunna
uppnå tillförlitliga och säkra svetskonstruktioner behöver vissa givna kvalitetskrav
uppfyllas. Det kan då vara till god hjälp att tillämpa SS-EN 729 för att kunna definiera
dessa kvalitetskrav. Nedan visas några av de begrepp som definieras i SS-EN 729.

� Konstruktionsgenomgång
”Den formella kontroll som utförs för att säkerställa att konstruktionen
överensstämmer med kundens behov och konstruktionskrav”. Ett flertal punkter
tas upp i en checklista som bl.a. omfattar läge, åtkomlighet, svetsens
ytbeskaffenhet och form samt mått och detaljer

� Personal för tillsyn vid svetsning.
”Personer ansvariga för kvalitetsfrämjande åtgärder skall ha tillräckliga
befogenheter för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Dessa personers
skyldigheter, inbördes relationer och ansvarsområden skall klart definieras”. Här
tas också upp hur ansvarsfördelningen kan beskrivas, bl.a. uppdelat på
svetsansvarig, arbetsledare, konstruktör osv.

� Personal för kontroll, provning och undersökning.
”Tillverkaren skall förfoga över tillräcklig och kompetent personal för planering
och utförande av övervakning, kontroll, provning och undersökning av
svetsning i tillverkningen enligt angivna krav”.

� Svetsdatablad
”Tillverkaren skall utarbeta svetsdatablad enligt SS-EN 288-2 och säkerställa att
de används i produktionen på ett riktigt sätt”. Rutinen för utarbetade
svetsdatablad skall beskrivas och omfatta t.ex. toleranser, svetsparametrar,
rengöring etc.

� Kontroll och provning med avseende på svetsning.
”Kontroll och provning skall inplaneras vid lämpliga skeden i
tillverkningsprocessen för att säkerställa överensstämmelse med kontraktets
krav. Läge och frekvens för en sådan kontroll och/eller provning beror på
kontrakt och/eller tillämpningsstandard, svetsmetod och typ av konstruktion”.
Det övergripande ansvaret för detta bör ges till en person som inte är direkt
ansvarig för produktionen, t.ex. den kvalitetsansvarige. Kontroll och provning
bör specificeras i en kontrollplan, som kan innefatta t.ex. kontroll-/provnings-
moment, hur kontroll/provning skall utföras, när kontroll/provning skall ske,
vem som utför dem, var och hur utförd kontroll/provning dokumenteras etc.
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� Avvikelser och korrigerande åtgärder
”Då tillverkaren utför reparationer och/eller vidtar korrigerande åtgärder skall
lämpliga procedurer vara tillgängliga vid alla arbetsställen där reparationer eller
korrigerande åtgärder utförs. Åtgärder skall också vidtas för att säkerställa att
omständigheter som inverkar negativt på den svetsade konstruktionens kvalitet
omgående identifieras och korrigeras”. Här är det viktigt att påpeka att det är
viktigt att utarbeta en rutin för hantering av avvikelser och korrigerande
åtgärder. Den bör omfatta; definition av vad som avses med en avvikande
produkt, skyldighet att rapportera avvikelser, identifiering och markering av
avvikande produkter för att säkerställa att dessa inte går vidare i
produktionskedjan, system för dokumentation av avvikelser och korrigerande
åtgärder, vem eller vilka som har rätt att fatta beslut om korrigerande åtgärder,
förfarande vid reparation eller korrigerande åtgärder (rutin för återförande av
information rörande avvikande produkter för att kunna dra lärdom därav). [23]

Punkterna ovan är till bra hjälp när det gäller kvalitetssäkring av olika typer av
svetsning. Viktigt att notera är att terminologin kan variera mellan olika företag
medan innehåller förblir detsamma.
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4 Svetsning
Svetsning är att åstadkomma förbindelse mellan ett arbetsstyckes delar – med eller utan
tillsatsmaterial – eller mellan arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i
form av lokal värmning. [11]

4.1 Svetsfogar
Det finns många varianter av svetsfogar, beroende på vad som skall svetsas. När det
gäller lasersvetsning är det dock endast ett fåtal som blir aktuella, detta beroende på
diverse tekniska svårigheter (se följande kapitel). De typer av svetsfogar som brukar
användas för lasersvetsning är:

t = tjocklek på plåt
s = s-mått, minsta värde på förhållandet mellan svetsfogens bredd och tjockleken på den
tunnaste plåten. Volvo rekommenderar i sin standard (se bilaga 4) ett s-mått på minst
0,9, medan BMW enligt uppgift rekommenderar 0,5. Anledningen till att jag i det här
fallet refererar till en Volvo-standard är att det idag sker ett stort utbyte mellan Saab och
Volvo gällande just processfrågor.
De processparametrar och metoder gällande lasersvets som idag används på Saab är
även dessa till stor del baserade på Volvos standarder. Detta då Volvo har betydligt
större erfarenhet av lasersvetsning än Saab. Se även bilaga 4 & 5. [1][2]

Figur 4.2 Överlappsfog [1]Figur 4.1 Stumfog [1] Figur 4.3 Kantfog [1]
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5 Laser
Laser står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, d.v.s.
ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning. Lasern är bara en av många
tillverkade källor för elektromagnetisk strålning. I begreppet elektromagnetisk strålning
ingår gamma- och röntgenstrålning, ultraviolett ljus, synligt ljus, infrarött samt mikro-
och radiovågor.

Tre saker kan sägas karaktärisera laserstrålningen:

� Laserstrålningen är monokromatisk. De s.k. konventionella ljuskällorna sänder
ut strålning med en mycket större spridning i våglängd än vad en laser gör.

� Laserstrålning är koherent, dvs. laserstrålningen som sänds ut är i fas och är
polariserad i ett och samma plan. Till följd av detta kan

1. laserstrålning färdas som en pennlik stråle över långa sträckor

2. en laserstråle fokuseras för att åstadkomma mycket höga intensiteter.

� Vissa lasrar kan producera mycket intensiva och kortvariga pulser av
laserstrålning.

Metoden använder vid svetsning en laserstråle för att smälta grundmaterialet och kan
förutom till svetsning även användas till bl.a. skärning/bearbetning och avståndsmätning
[17][22]

5.1 Funktion
Principen för en laser är att använda överskottsenergi lagrad i atomer eller molekyler
och sedan omvandla denna överskottsenergi till ljusenergi. Energi kan inte tillverkas
eller förstöras utan bara omvandlas. Denna omvandling kan ske mellan olika former,
t.ex. värme, ljus, elektrisk energi eller rörelseenergi. Elektronerna som cirklar kring
kärnan i en atom kan ha olika energier, men inte vilka energier som helst. En bra
liknelse är att jämföra det med en vikt som ska läggas på en lagerhylla. Varje hyllplan
motsvarar olika energier och som alla vet så går det åt mindre energi för att lägga vikten
på det nedersta hyllplanet än för att placera den högre upp. Vikter som har lyfts upp på
ett högre hyllplan lagrar energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan
jämföras med ett vattenkraftverk där vattnet i magasinet ligger högre än turbinerna just
för att kunna ta vara på denna lagrade lägesenergi.
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Energiomvandlingen kan som sagt ske från ljusenergi till energi i en elektron, och
omvänt. Innehåller en atom en elektron med låg energi och det sedan kommer en
ljuspartikel som har precis rätt energi för att excitera elektronen, dvs. ”lyfta” upp den till
en högre nivå, så finns det en viss sannolikhet för att detta kommer att ske. När detta
sker så försvinner ljuspartikeln och dess energi har överlämnats till elektronen. Den här
processen kallas för absorption och är känd sedan länge. Det omvända kan också ske,
dvs. att en elektron som har en högre energi ramlar ner till en lägre nivå och då sänder ut
ljus för att göra sig av med överskottsenergin. Det utsända ljusets energi, och därmed
dess våglängd, kommer då att stämma överens med skillnaden i energi mellan
elektronen tidigare och nuvarande nivå. Den här processen kallas för fluorescens och är
även den känd sedan länge.

Ytterligare en process är det som blev ett av Einsteins bidrag till fysiken, nämligen det
han kallade ”stimulerad strålningsemission”. Det som händer vid stimulerad
strålningsemission är att om en elektron med hög energi belyses med ljus som har en
våglängd som stämmer överens med ”energiglappet” ner till en lägre nivå finns det en
viss sannolikhet att elektronen kommer att ge ifrån sig energi och sända ut mer ljus. Det
ursprungliga ljuset fungerar som en katalysator, vilket innebär att det startar processen
utan att själv förbrukas. Det som kommer att synas är att ljuset har förstärkts, av en
partikel har det blivit två. Det är enligt den här principen som en laser fungerar, vilket ju
också märks i namnet. [17]

Figur 5.1 Principen för en Nd-YAG-laserkälla 1. Staven av Nd:YAG. 2. Laserstrålen. 3.
Delvis genomsläpplig spegel. 4. Diodbankar. 5. Kollimeringsoptik. 6.
Högreflekterande spegel. 7. Kylmedium. 8. Strömförsörjning [16]
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5.2 Nd:YAG-laser
Den här typen av laser blir allt populärare på t.ex. CO2-laserns bekostnad. Detta delvis
tack vare att det går att använda fiberoptik för att leda laserstrålen. Användandet av
optisk fiber i kombination med robot gör Nd:YAG-lasersvetsning till en mycket flexibel
process. Det är bl.a. möjligt att placera laserkällan en bit ifrån själva svetsstället då
fibern kan göras upp till 100 m lång och flera fibrer kan kopplas till samma laserkälla.

I lasern används neodym som aktiv substans dopat2 i en transparent fast stav av Yttrium-
Aluminium-Granat. Staven kan t.ex. vara 15-20 cm lång och ha en diameter på 8 mm.
Energi tillförs genom lampor eller dioder. Både lamporna/dioderna och staven måste
vattenkylas. Se figur 5.1 Ljuset från Nd:YAG-lasern har en sådan våglängd att det inte
är synlig för blotta ögat, därför går det inte att se själva laserstrålen utan bara ljuset från
processen vid svetsning. Det faktum att laserstrålen inte går att se innebär dock inte att
den är ofarlig, tvärtom. Ljuset är mycket farligt och säkerhetsföreskrifterna kring
lasersvetsstationen måste följas mycket noga. Detta då en Nd:YAG-laser sänder ut ljus
med en våglängd som ligger inom området 0,4-1,4 nm. (Se även kapitel 5.3) [7]

5.3 Lasersäkerhet
Då det finns många typer av lasrar varierar säkerhetskraven med vilken typ av strålning
som sänds ut av den aktuella lasern. Våglängderna på ljuset ligger alla inom den s.k.
icke-joniserande delen av det elektromagnetiska spektrat vilket inkluderar alla våg-
längder från ultraviolett till den bortre delen av infrarött. Gemensamt för alla dessa är att
ljuset till stor del absorberas av huden. Träffar den däremot ögonen kan dock strålningen
passera igenom det yttre lagret, i det här fallet hornhinnan, och leda till allvarliga
skador.

5.3.1 Skaderisker

Den ultravioletta strålningen kan orsaka fotokemiska skador på hud och ögon medan
den synliga och infraröda strålningen endast kan orsaka termiska skador, dvs.
brännskador. Risk för skador på ögats näthinna finns bara vid våglängder i området 0,4-
1,4 µm, dvs. inom det synliga och det kortvågiga infraröda spektrat.

UV-strålning kan som sagt orsaka fotokemiska skador, ett exempel på det är solbränna.
När det drabbar ögats hornhinna kallas det svetsblänk eller snöblindhet. Även om det
kan vara mycket smärtsamt så läks det snabbt, i milda fall tar det bara ungefär två dagar.
Dock kan UV-strålning med vissa våglängder tränga igenom hornhinnan och nå den
geléartade linsen där en fotokemisk skada kan leda till utveckling av grå starr. Xenon-
klorid-excimerlasern med en våglängd på 308 nm är särskilt farligt i detta avseende.

                                                
2 Atomer av ett material förs in i gittret hos en annan metall eller legering. De införda atomerna lägger sig
då antingen på lediga platser i atomgittret eller i mellanrummet mellan basmaterialets atomer.
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Strålning som ligger inom våglängdsområdet 0,4-1,4 µm passerar igenom linsen och
fokuseras på näthinnan. Precis som solen kan även laserstrålning, redan med låg energi,
ge upphov till brännskador på näthinnan. Dock har ögat en naturlig reflex som skyddar
det mot skarpt ljus. Om ljus från en kraftig ljuskälla, t.ex. solen, råkar träffa ögat
kommer en ofrivillig skyddsreflex att leda till att ögonen blinkar och huvudet vänds
bort. Detta sker på mindre än ¼ sekund. Ögat reagerar även på starkt ljus genom att
minska pupillens storlek, dock är denna reflex relativt långsam och pupillen kan
dessutom inte bli mindre än ca 2 mm. Dessa reflexer fungerar också endast om det
handlar om ljus i det synliga våglängdsområdet.

En Nd:YAG-laser faller inom det här våglängdsområdet, men orsakar trots det ingen
blinkreflex då våglängden ligger strax under det synliga ljuset. Fördelen med en
Nd:YAG-laser, nämligen att ljuset passerar igenom i stort sett allting, t.ex. vanliga
linser, plasma, rök mm, vilket gör den effektiv, är också dess största nackdel. Detta
medför nämligen att ljuset också passerar rätt in på näthinnan i ett oskyddat öga. Därför
måste alla som vistas någonstans där det kan komma i kontakt med ljuset, direkt eller
reflekterat, från en Nd:YAG-laser bära speciella skyddsglasögon som skyddar mot dessa
våglängder.

Strålning med längre våglängd än 1,4 µm absorberas helt i hornhinnan och kan där leda
till brännskador. Till skillnad från den fotokemiska påverkan är de termiska skadorna
inte ackumulativa utan omedelbara. Skador på hornhinnan måste, trots möjligheten till
hornhinnetransplantation, betecknas som allvarliga. [22]

5.3.2 Klassindelning

Laserljuset delas efter farlighet in i fem klasser som ställer olika krav på skyddsåtgärder.

� Klass 1 - ingen risk. En klass 1-laser är säker under rimligt förutsägbara
förhållanden antingen till följd av mycket låga effekter eller att den är
konstruktionsmässigt säker, dvs. lasern är helt innesluten. De flesta
kommersiella lasersystem säljs som klass 1-system. Detta då systemet är
konstruerat på ett sådant sätt att laserstrålningen är helt innesluten, dock kan
själva laserkällan tillhöra en annan klass.

� Klass 2 - låg risk. Blinkreflexen ger tillräckligt skydd för ögonen. I klass 2
platsar enbart de lasrar som sänder ut endast synligt ljus och har en maxeffekt på
1 mW. Dessutom får en klass 2-laser endast sända ut kontinuerligt eller repetitivt
pulsat ljus. Nd:YAG- och CO2-lasrar kan aldrig hamna i klass 2 eftersom de
sänder ut ljus utanför den synliga våglängdsområdet.



Kvalitetssäkring av lasersvetsar i karosseriplåt;
Med hjälp av 4-punktsmätning

 11

� Klass 3A - låg risk. Säker under förutsättning att ingen extern optik används för
att fokusera strålen. För synliga lasrar räcker blinkreflexen som skydd. En klass
3A-laser får sända ut både synlig och/eller osynlig strålning. Kravet är att den
ofokuserade strålen inte ger upphov till skadliga strålningsnivåer. Till skillnad
från klass 1- och klass 2-lasrar kan dock strålningen vara farlig om den är
fokuserad.

� Klass 3B - mediumrisk. Farligt att titta direkt in i strålen. Endast diffusa
reflektioner är säkra (om avståndet > 13 cm och tiden < 10 s). Klass 3B-lasrar
markerar gränsen till högeffektlasrar. Strålningen från en klass 3B-laser är i
normalfallet säker att titta in i om den reflekterats på ett diffust underlag,
avståndet är större än 130 mm och exponeringstiden mindre än 10 s, medan den
direkta strålningen är farlig även om blinkreflexen fungerar. Effekten hos en
klass 3B-laser som sänder ut synligt ljus får inte överstiga 0,5 W.

� Klass 4  -  hög risk. Även diffusa reflektioner är skadliga. I klass 4 placeras alla
lasrar som överstiger maxkraven för klass 3B. För klass 4 finns ingen övre
effektbegränsning. Sådana här lasrar kan också vara en brandfara tack vare deras
höga effekter.

När det gäller vilka skyddsåtgärder som krävs säger de olika regelverk som finns (t.ex.
SS-EN 60825-1) bl.a. att arbetsområdet ska vara inneslutet i ett skyddande hölje som
gör att ingen utanför det ska kunna utsättas för strålningsnivåer överstigande klass 1 när
anläggningen är i drift. Vidare ska alla öppningar som kan ge upphov till nivåer
överstigande klass 3A förses med säkerhetsbrytare som bryter laserstrålningen då t.ex.
en dörr öppnas. Dessutom ska det bl.a. finnas en varningslampa som lyser då lasern är
klar att använda och någon form av säkerhetsslutare som hindrar laserstrålen.

Varje företag som använder en laser som faller inom klass 3B eller 4 måste också ha en
utbildad lasersäkerhetsansvarig. På Saab i Trollhättan är det Roger Johansson med Lars
Eriksson som reserv. [22]
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6 Lasersvetsning
Laserstrålen har flera unika egenskaper. Strålen har liten divergens, men kan aldrig bli
riktigt parallell (även om det i dagligt tal pratas om parallell stråle). Det gör att strålen
kan ledas en lång sträcka från aggregatet som genererar laserstrålen till svets- eller
skärpunkten. Laserstrålen har också hög effekttäthet vilket ger en nästan omedelbar
smältning och – i viss mån – förångning av metallen. Detta resulterar i låg
värmetillförsel med mycket lite värmepåverkad zon och små formförändringar.

Lasersvetsning utförs ofta genom s.k. nyckelhålssvetsning (keyhole welding, se fig. 6.1).
Laserstrålen fokuseras då med hjälp av speglar/linser till några tiondels millimeter
diameter där den s.k. fokalpunkten ofta brukar ligga i materialet som skall svetsas.
(Fokalpunkten kan också ligga direkt över, eller under, materialet som svetsas. Det beror
på vilket resultat som önskas uppnås och vilket material, svetshastighet o.s.v. som
gäller). När materialet förångas bildas en kavitet (d.v.s. en hålighet i materialet) som
tränger djupt ner i materialet. Den får formen av ett hålrum när laserstrålen förflyttas
över materialet. När strålen rör sig framåt pressas smältan bakåt och fyller ut fogen
bakom. Nyckelhålet kan utgöra en garanti för fullständig genomsvetsning. [5]

Bild 6.1 Nyckelhålssvetsning [5]
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6.1 Lasersvetsning av zinkbelagt stål
Bilindustrin ökar alltmer användningen av zinkbelagt stål i karosserna, detta för att öka
korrosionsbeständigheten. Lasersvetsning av överlappsfog i zinkbelagt stål är dock
förknippat med vissa svårigheter, framförallt om zinkskiktets tjocklek överstiger 5 �m.
Problemen uppstår på grund av att zink förångas vid en temperatur som är lägre än
stålets smälttemperatur och bildar därför zinkgas. Den här zinkgasen, som är förgasad
zinkoxid, är en vit voluminös (d.v.s. har låg densitet och därmed stor volym) gas som är
väl synlig i svetsröken. Förutom att inandning av zinkgasen kan ge så kallad zinkfrossa,
så bidrar den till att försämra svetskvaliteten. [24]

6.1.1 Problem vid zinkbelagt stål

Om zink förångas och inte ges möjlighet att försvinna till omgivningen under svetsning
bildas porer i svetsen. Zink kan också ”explodera” (blow out) i samband med svetsning
och då bidra till en försämrad svetskvalitet. Svetsprocessen blir också instabil. Förutom
porer kan zinkgasen orsaka genomgående hål i svetsen och ge upphov till exceptionellt
mycket svetssprut. Förutom att svetssprutet kan ge finishproblem på synliga plåtytor kan
det även försämra strålkvaliteten. Svetssprutet fastnar på skyddsglaset som skyddar
fokuseringslinsen och kan dels sprida strålen och dels leda till att glaset spricker.

Ovanstående problem uppstår främst vid överlappsförband. Trots detta är just
överlappsförbanden vanligast vid lasersvetsning då toleranskraven är lägre, t.ex. med
avseende på positionering av laserstrålen. Problemen med bl.a. porer kan övervinnas om
utformningen på plåtarna i förbandet är korrekt. Vid överlappsförband finns ej tillräcklig
spalt mellan plåtarna för zinkgasen att försvinna, utan en spalt måste tvingas fram. Då
zinken befinner sig i gasfas och samtidigt upphettas än mer av infallande energi, ökar
trycket hos den innestängda zinkgasen (på grund av att den inte ges större volym).
Trycket ökar till dess det är så stort att en öppning mot atmosfären kan skapas. Om
denna öppning skapas genom svetssmältan så ”exploderar” zinkgasen ut genom
svetssmältan. Efter explosionen sjunker trycket hos zinkgasen och stabil svetsning kan
fortsätta fram till dess en ”explosion” inträffar igen. Porer och hål har då uppstått. [24]
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6.1.2 Rekommenderade foggeometrier

För att försöka undvika hål- och porproblem måste, som tidigare nämnts, en spalt
tvingas fram genom olika varianter på foggeometrin. Zinkångan kan då expandera ut
mellan plåtarna. Nedan visas några exempel på hur problemet med zinkångan vid
överlappsfogar kan lösas. Vid kilspalt eller rillor är det mycket viktigt med
spaltavståndet. En spalt på 0,1-0,2 mm ger en bra svets medan mindre spalt ger porer
och större leder till släpp då plåten inte kan väta3 tillräckligt för att en bra fog ska
skapas.

 En variant är att skapa en kilspalt mellan över- och underplåt, vanligen med en vinkel
på 1 – 3 � mellan plåtarna. Se figur 6.2. Överplåtens kant ligger an mot underplåten och
svetsen läggs på lämpligt avstånd från kanten. Det är dock att se till att svetsen inte
läggs för långt ifrån kanten! Då kan nämligen spalten bli för stor och det kommer inte
att bli tillräcklig genombränning av svetsen.

Svetsning kan också ske mellan vårtor (även kallade rillor etc.) Se figur 6.3. Pressas
plåtarna mot varandra erhålls en kontrollerad spalt. Då kan exempelvis jiggar och
klampningar förenklas, eller helt enkelt tas bort.

En vanlig fogutformning är ”diket”. Svetsningen sker då i ett präglat dike, utan spalt. Se
figur 6.4. Trots avsaknaden av spalt blir avgasningsmöjligheterna goda och svetsytan
fin. Dessutom fås god hållfasthet. Träffar laserstrålen inte mitt i diket blir dock
hållfastheten sämre, likaså om penetrationen i underplåten inte är tillräcklig. Med den
här fogutformningen är det också lätt att ha fogföljning med sensorer vilket ökar
svetskvaliteten ytterligare.

                                                
3 Smältans förmåga att ”flyta” ut och skapa en förbindelse mellan plåtarna i förbandet.

Figur 6.2 Kilspalt

Figur 6.3 Rillor
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De fogutformningar som vinner mer och mer mark, framförallt inom bilindustrin är
kant- och stumfog. Dessa fogtyper ger mindre problem med zinkexplosioner och
svetshastigheten kan ökas. Med högre svetshastighet kan produktiviteten ökas och
deformationerna blir mindre. Dessutom kan spaltkorrosion till stor del undvikas.
Karossvikten kan också reduceras då den här fogtypen inte kräver lika avancerad
plåtutformning.

Problemet med kant- och stumfog har varit svårigheterna att följa fogen. Fogsökning
och fogföljning måste användas för att säkerställa processäkerheten och av den
anledningen har dessa fogtyper tidigare inte varit så vanliga inom bilindustrin.
Utvecklingen har dock gått framåt, och gör det fortfarande, därför har användningen av
någon av dessa fogtyper ökat inom bilindustrin. Med fogföljning behöver heller inte
svetsen vara helt rak, som t.ex. i takdiket på en kaross. Nu tillåts viss avböjning och
lasersvetsning kan användas på fler ställen än som förut var möjligt. [7] Se även kapitel
7.1.1

Figur 6.4 Svets i dike
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6.2 Fördelar och nackdelar med lasersvetsning
Då lasersvetsning är en ganska komplicerad process, vilket bl.a. leder till att den är
förhållandevis dyr, bör den endast användas där inga andra lösningar finns. Dess
fördelar växer sig dock allt starkare numer (och kommer att göra allt mer framöver) så
lasersvetsning bör ses som ett alternativ till de gamla beprövade svetsmetoderna.

Nedan visas de främsta för- och nackdelarna. [4]

+ Låg värmetillförsel
+ Liten deformation
+ Beröringsfri process
+ God svetskvalitet
+ Fiberoptiken gör processen mångsidig
+ Hög precision
+ Lätt att automatisera
+ Olikartade material kan svetsas ihop
+ Kan enkelt ställas om till skärning
+ Möjligt med smala svetsar
+ Hög processhastighet

- Hög känslighet för spalter (ställer alltså krav på toleranser och
noggrannhet).

- Fokuseringsoptiken kan vara skrymmande och ge åtkomlighetsproblem.

- Bestämda skydd erfordras kring lasercellen

- Höga investeringskostnader

- Höga driftskostnader

- Mycket svårt att köra manuellt
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7 Aktuell utrustning
I förutvecklingslokalen (även kallad ”gamla tvätten”) finns lasercellen som för
närvarande används till tillverkning av prototypbilar och annan utprovning. Vid
laserinstallationen har ABB Body-In-White AB och Permanova Lasersystem AB varit
huvudansvariga via ett s.k. funktionspaket. Saab köper även supporten från dessa
företag. Detta är endast en ”labutrustning” och inte en produktionsutrustning vilket leder
till att inga av de tillbehör som finns på marknaden (se kapitel 7.1) har införskaffats.
Lasercellen är en säkerhetsbyggnation som uppfyller de krav som ställs gällande
personsäkerhet vid denna typ av process. Själva laserkällan är en klass 4-laser, men
konstruktionen av inneslutningen gör att hela systemet klassas då cellen är sluten som
klass 1.

I lasercellen är följande installerat: [15]

ROBOT ABB IRB 6400R/2.8-150
Standard ABB industrirobot med en räckvidd på 2,8 m och
en maximal hanteringskapacitet på 150 kg.

ROBOTVERKTYG Skärhand med höjdhållning från Precitec.
Svetshand. Försedd med ”crossjet” för att minska
nedsmutsningen av skyddsglaset. Dessutom finns det
ett tryckhjul för kunna trycka ihop de plåtar som ska
svetsas. Se figur 7.1

LASER Rofin Sinar DY 033. Diodpumpad Nd:YAG-laser
Maximal uteffekt: 3,3 kW
Beräknad livslängd på dioderna: 10 000h vid kontinuerlig
drift. 50 %-ig drift ger en livslängd på ca 20000 h vilket vid
tvåskiftsdrift motsvarar drygt 5 år.

OPTIK Fiber: 400 �m NA 0,2  L: 25 m
Svetshand: Kollimeringsoptik f200mm d50 (roterbar)
Fokuseringsoptik f160mm d50 z-justerbar

KOMPRESSOR- KKW Riedel
KYLARE

TRYCKLUFT 9 bar för crossjet, 6 bar för övrig pneumatik
Förbrukning: ca 700 l/min

SKÄRGAS Nitrogen (kvävgas)
Förbrukning: ca 150 l/min

SVETSGAS 92 % Argon, 8 % CO2
Förbrukning: ca 10 – 50 l/min



Kvalitetssäkring av lasersvetsar i karosseriplåt;
Med hjälp av 4-punktsmätning

 18

7.1 Tillbehör
Utöver ovan nämnda finns det ytterligare utrustning som kan införskaffas. Det gäller då
framförallt utrustning för att uppnå bättre svetskvalitet. Även här finns Permanova som
leverantör. Beroende på typ av konstruktion på svetsförbandet kan det bli nödvändigt att
införskaffa extrautrustning, detta för att överhuvudtaget kunna ge en fullgod svets. Ingen
av nedan nämnda utrustning finns idag på Saab då dagens lasercell som tidigare nämnts
endast är en laboratorieutrustning. Vid produktionsanpassning kommer dock
skyddsglasdetektor (se kapitel 7.1.2) och Tool Center Point-inmätningsutrustning (se
kapitel 7.1.3) att införskaffas.

7.1.1 Fogföljning

En laserstråle har liten fokuseringspunkt och ställer därför höga krav på avståndet
mellan arbetsstyckets delar och på dess position. I vissa fall kanske inte den avsedda
produkten har tillräckliga toleranser, därför behövs då en fogföljningsutrustning. Med
den blir det då praktiskt möjligt att lasersvetsa. Det finns ett flertal olika tekniker för
detta, men gemensamt är att de ska ”leta” efter plåtkanten (framförallt vid kantfogar).

Figur 7.1 Aktuellt svetshuvud.  1. Munstycke för skyddsgas.  2. Crossjet
(luftströmmen för det här munstycket ska förhindra att svetssprut
från plasmat når skyddsglaset).  3. Kollimeringsoptik. 4.
Fokuseringsoptik. 5. Tryckhjul

3

5

2

1

4
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Laserscanner: En scannande laserstråle sveper över arbetsstycket. Då strålen passerar en
plåtkant kommer den projicerade linje att uppvisa ett hack. Den informationen visar då
var plåtkanten ligger. Nackdelen med den här tekniken är att enheten bygger i sidled där
det ofta är ont om plats. Dessutom finns en extra optik nära arbetsområdet som också
skall hållas ren.

Mekanisk fogföljning: Här följer en mekanisk givare plåtkanten. Det är en enkel metod,
men nackdelen är att beröringsgivaren slits.

Visionsystem: En kamera tittar genom samma optik där laserstrålen fokuseras. Extra
optik behövs alltså inte vilket sparar utrymme, vikt och extra underhåll. Dessutom
erbjuder den här tekniken större åtkomlighet och noggrannhet, det sistnämnda för att
inmätningen sker nära själva svetspunkten (cirka 5 mm). Nackdelen är att
belysningsnivån behöver överstiga den nivå som svetsplasmat ger. För att åstadkomma
en hög belysningsnivå måste en monokromatisk ljuskälla, en kraftig lysdiod, användas.
[18]

Visionsystemet har bl.a. utvecklats av Permanova och har testats med framgång även på
Saab. Dock är Saab än så länge lite avvaktande till fogföljning då man blir helt beroende
av systemet när det väl har införts. Dock kan det komma att införas till senare modeller
om svetsgeometrin så kräver.

Volvo Personvagnar använder idag ett fogföljningssystem från Permanova vid
lasersvetsningen i takkanalen (d.v.s. fogen mellan takplåten och sidan) på Volvo XC90
på fabriken i Torslanda. Det här systemet som är integrerat i svetshuvudet använder en
svag laserkälla som projicerar ljuset på arbetsstycket några millimeter från svetspunkten.
Detta ljus reflekteras sedan upp genom samma lins som för svetslasern, filtreras ut och
analyseras för att avgöra var plåtkanten finns.
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7.1.2 Skyddsglasdetektor

I optiken för lasersvetsning
sitter ett skyddsglas framför
fokuseringslinsen som skall
skydda mot svetssprut, damm
etc. Det här glaset måste bytas
ut då det blivit för smutsigt, ett
arbete som sker manuellt. Det
är ganska svårt att se exakt hur
smutsigt glaset är
(bedömningen på graden av
nedsmutsning blir godtycklig),
därför har en del
laseranvändare bestämda
intervall för hur ofta glasen
skall bytas. Ett vanligt intervall
är byte av glas en gång per
skift. Bytet kanske inte är
nödvändigt men görs för att
inte riskera för hård
nedsmutsning vilket skulle
kunna leda till svetsdefekter.

För att hålla nere kostnaden för glasen och slippa den manuella okulärkontrollen av
skyddsglaset, kan en skyddsglasdetektor installeras. Då partiklar, t.ex. svetssprut, fastnar
på skyddsglaset ger det upphov till ströstrålning. Den ströstrålningen fångas till viss del
mellan skyddsglasets båda väggar och leds ut mot skyddsglasets kant. Där sitter en
detektor som tittar på kanten och mäter strålningsnivån. Via erfarenhetsdata sätts sedan
den nivå där systemet larmar och glaset behöver bytas ut. Se figur 7.1 & 7.2 [18]

Figur 7.1 Princip för skyddsglasdetektorn [5]

Figur 7.2 Utsignalen från
skyddsglasdetektorn sjunker
när glaset värms till följd av
att partiklar har fastnat. [5]
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7.1.3 Tool Center Point – inmätning

En station med laser, fiber och robot ger som tidigare nämnts mycket hög flexibilitet och
tillgänglighet. Nackdelen med den här flexibiliteten är dock att det blir svårt att veta
exakt var fokuspunkten ligger. För att få större noggrannhet vad gäller
fokuseringspunktens läge kan en TCP-inmätning installeras. Utrustningen består av en
positionskänslig detektor och en spegel. Med den går det då att bestämma
fokuseringspunktens läge i samtliga tre dimensioner. Se figur 7.3. Noggrannheten som
kan uppnås i x- och y-led är ±25µm, medan upplösningen i z-led är beroende av vilken
fokuseringsvinkel som används. Med en fokusvinkel (halvvinkel) på 12° blir
upplösningen i z-led ±50µm. [18]

8 

Figur 7.3 En vattenkyld enhet används
till att mäta fokuseringspunktens läge
i xyz-led. [5]
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8 Provmetoder
Filosofin som ofta styr tillverkningen av svetsade strukturer och konstruktioner är att
”säkerställa svetskvalité”. Dock är termen ”svetskvalité” ett relativt begrepp då det är
tillämpningen som avgör vad som är bra eller dåligt. Vilka kvalitetskraven än är, bör
varje svetsfog inspekteras, även om inspektionen inte innebär mer än svetsaren själv
tittar över sitt arbete efter varje operation. Om svetsens yta ser bra ut anses det i många
fall vara en indikation på att svetsen i helhet är av god kvalitet, men enbart ytans
utseende kan inte tas som bevis på ett väl utfört arbete eller att svetsen saknar dolda fel.

Oavsett vilken provmetod som kommer att användas finns det ett antal steg som alltid
bör göras. Först bör materialet kontrolleras så att det uppfyller de specifikationer som
finns gällande kvalitet, storlek, renhet och frihet från defekter. Finns det fett, färg, olja
eller oxidfilm på materialet bör detta tas bort. De ingående delarna ska också
kontrolleras med avseende på släthet, rakhet, hur de placerats i förhållande till varandra
samt hur fogytorna har förberetts. Till sist skall även processvariablerna verifieras.

För att kunna upptäcka eventuella sprickor, inneslutningar mm i svetsen krävs det någon
form av mer ingående kontroll. De metoder som finns är i grova drag uppdelade i
oförstörande respektive förstörande provning. [9]

8.1 Oförstörande provning
De oförstörande metoderna används främst på färdiga detaljer, exempelvis svetsade
detaljer. Begreppet oförstörande provning innefattar metoder som är avgörande för om
en detalj ska godkännas eller inte. Som namnet antyder varken påverkar eller skadar de
oförstörande metoderna detaljens egenskaper.

8.1.1 Okulärkontroll

Visuell kontroll är ofta den mest kostnadseffektiva metoden för oförstörande provning,
men den måste ske före, under såväl som efter svetsprocessen. Många standarder kräver
att visuell kontroll används innan någon annan metod, detta då det är meningslöst att
testa en synbart dålig svets med någon av de mer sofistikerade teknikerna.

Med visuell kontroll kan endast defekter i svetsens ytskikt upptäckas. I många fall kan
detta vara otillräckligt då specifikationen kan kräva att hela svetsen undersöks. [9]
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8.1.1.1 För- och nackdelar

+ Låg kostnad
+ Kan användas medan jobbet pågår, vilket medger enkel korrektion av fel.
+ Ger indikationer på om något moment är felaktigt.

- Endast användbar för ytdefekter
- Resultaten går ej att spara [9][14]

8.1.2 4-punkts resistansmätare

Användandet av en 4-punkts resistansmätare för kontroll av lasersvetsar är inte speciellt
utbrett inom bilindustrin. Detta p.g.a. att tillverkningen av sådana mätutrustningar låg
nere under ett antal år. Efter påtryckningar från ett antal bilproducenter, bl.a. Volvo,
Jaguar och Saab, beslutade dock tillverkaren, Physical Acoustics Corp., för att återuppta
tillverkningen av sådana utrustningar. Idag används utrustningen i produktionen hos
Jaguar och Volvo Torslanda har använt den under ett flertal år. Saab har planer på att
införa 4-punktsmätning av lasersvets om metoden visar sig fungera tillfredsställande.

8.1.2.1 Funktion
Metoden bygger på att en mätsond med fyra ”ben” pressas ner på svetsen. Genom att
pulsa en elektrisk ström genom de två yttersta ”benen”, kan sedan resulterande spänning
mätas i de inre ”benen”. Med den här informationen beräknas sedan resistansens värde i
svetsen. Se figur 8.1.

Figur 8.1 Principskiss över sond till 4-punkts resistansmätare
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8.1.2.2 Praktiska försök
Den ursprungliga tanken var att testerna av 4-punktmätaren skulle ske på karosser under
en prototypserie för projekt 443, men av olika skäl har det inte funnits tillgång till mer
än två sådana karosser. Istället har ett antal provplåtar med olika plåtkombinationer
tillverkats (se bilaga 1).

Plåtarna svetsades med olika effekter för att tvinga fram släpp och dåliga fogar,
dessutom svetsades en del plåtar ihop utan någon spalt för att kunna avgöra hur
mätutrustningen skulle reagera i ett sådant fall.

De första mätningarna gjorde på de två prototypkarosserna, dessa finns dock inte
redovisade. Redan började misstankarna dyka upp huruvida utrustningen var korrekt,
detta mätvärdena uppvisade mycket stora skillnader mellan två likvärdiga fogar. Den
första karossen mättes med utrustningen ansluten till 230V AC medan mätningarna på
den andra karossen skedde med utrustningen driven med det inbyggda batteriet. Det bör
påpekas att dessa skillnader i matningsspänning för elektroniken inte påverkar
mätspänningen, den är alltid DC. De uppmätta värdena var ungefär lika över hela
svetsen, men skilde sig kraftigt mellan karosserna. I det fallet låg resultaten kring 300
medan de i det andra fallet låg kring 4.

Då det inte fanns tillgång till fler karosser gjordes övriga mätningar på provplåtarna.
Detta för att kunna få ett stort urval av data. De första mätningarna på provplåtarna
uppvisade stora variationer mellan de olika mätpunkterna, något som från början dock
antogs ha sin förklaring i skillnader i hur god förbindning som hade uppnåtts. Se bilaga
2.

Efter diskussioner med leverantören gällande mätvärdena på karosserna gjordes även ett
antal mätningar där samma punkter mättes med både AC- och DC-drivning. Se bilaga 3.
Skillnaderna i resultat från dessa mätningar var så stora att beslutet togs att skicka
tillbaka utrustningen till tillverkaren för kontroll och eventuella åtgärder.

Utrustningen som användes för detta examensarbete var en mätutrustning från Physical
Acoustics Corp., modell M100. Mätsonden som användes hade ett avstånd mellan två
närliggande ben på 100 mil (2,54 mm). Utrustningen levereras även med ytterligare två
mätsonder på 175 resp. 250 mil (4,45 resp. 6,35 mm).



Kvalitetssäkring av lasersvetsar i karosseriplåt;
Med hjälp av 4-punktsmätning

 25

8.1.2.3 För- och nackdelar

Då mätningarna inte har kunnat genomföras som planerat får nedanstående för- och
nackdelar ses som antaganden baserat på det fåtal mätningar som gjorts. Detta gäller
framförallt nackdelarna.

+ Enkel. Är mätomfånget på utrustningen korrekt inställt ger den signal bra
resp. dålig m.h.a. ljud- och ljussignaler.

+ Hanterbar. Utrustningen är relativt liten, lätt och ergonomisk. Därför
behöver den inte någon särskilt avsedd plats för kontroll utan kan lätt
flyttas runt eller integreras i befintlig line.

+ Gör ingen åverkan på svetsen. Metoden är helt oförstörande och kräver
heller inte något kontaktmedium för att fungera.

- Ingen vet med säkerhet hur den kommer att mäta på komplett kaross.
- Slitagekänslighet. Hur ofta kommer mätspetsarna att behöva bytas? Hur

bra håller sladden till mätsonden?

8.1.3 Ultraljudsprovning

Ultraljudsprovning är tillsammans med radiografi en av de mest använda oförstörande
provningsmetoderna. Den är dock mycket beroende av operatörens skicklighet att
avsöka provföremålet och bedöma eventuella indikationer.

Avsikten med metoden är att indikera sprickor, inneslutningar, porer och liknande
diskontinuiteter. Den kan emellertid också användas för bestämning av godstjocklek och
bedömning av struktur mm.

Metoden bygger på att ljudvågor med
hög frekvens (0,5-15 MHz) sänds in i
provföremålet. Se figur 8.2. Eventuella
defekter i materialet kommer att hindra
eller reflektera ljudpulserna. Vanligtvis
används en kristall av ett
piezoelektriskt material som fungerar
som både ljudalstrare och mottagare.
Piezoelektriska kristaller har den
egenskapen att om en spänning läggs på så kommer kristallen att vibrera med hög
frekvens. Det är denna egenskap som utnyttjas vid ultraljudsmätning. Samma fenomen
utnyttjas i omvänd ordning då kristallen används som mottagare, inkommande ljudvågor
tvingar kristallen att vibrera vilket ger upphov till en elektrisk signal.

Överföringen av ljudvågorna från och till kristallen måste ske utan luftspalt mellan
kristallen och provföremålet. För att förhindra att en spalt uppstår används någon form
av kopplingsmedia, t.ex. vatten, olja eller andra speciella medel.

Figur 8.2 Princip för ultraljudsprovning [9]
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8.1.3.1 Reflektionsmetoden (Ekometoden)
Reflektionsmetoden är den vanligast använda metoden inom ultraljudsprovning. Mycket
små diskontinuiteter (=fel) kan indikeras och lägesbestämmas. Ekohöjden ger också viss
information om dess storlek. Sökaren sänder ljudpulser och mellan dessa fungerar den
som mottagare av de reflekterade ljudpulserna. Ljudvågen fortplantar sig genom
materialet oavsett svängningstalet (frekvensen). Är materialet felfritt, fortsätter
ljudvågen tills den träffar på provföremålets baksida och reflekteras tillbaka till
mottagaren. För att ljudvågorna skall reflekteras tillbaka vid fel, förutsätts att
diskontinuiteten, eller någon del av den, ligger i rät vinkel mot ljudvågornas
utbredningsriktning.

I samma ögonblick som ljudvågen träffar mottagarkristallen, avger denna en elektrisk
signal till ultraljudsapparaten. Då går det att på skärmen se en kortvarig vertikal
avböjning av ljuspunkten, det s.k. bottenekot. Vid t.ex. en spricka kommer ljudet att
kastas tillbaka redan vid felet och ge sig tillkänna som en vertikal avböjning av
ljuspunkten före bottenekot. Denna avböjning kallas feleko. Felekots höjd och form kan
ge en del information om felets storlek och art. Se figur 8.3. [10] [25]

Figur 8.3 Exempel på resultat från ultraljudsmätning [9]
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8.1.3.2 Svetsprovning med ultraljud
Vid provning av svetsar är ultraljudsmetoden ett av de pålitligaste och billigaste sätten
att skaffa sig upplysningar om en svets kvalitet. Den är mycket lämplig vid löpande
kontroll, framförallt inom bilindustrin. Kontrollen sker då främst manuellt.

Vid provning av en svets gäller det att skapa sig en noggrann och detaljerad bild av de
vanligast förekommande felen. Detta för att kunna anteckna deras läge och storlek i ett
provningsprotokoll. Protokollet skall också ge underlag för att se om svetsarbetet är av
godtagbar kvalitet.

De vanligaste defekterna kan delas in i två olika typer, vilka återfinns nedan. [25]

Plana defekter: Defekter med liten utsträckning i en dimension, men som har viss
utsträckning i de två övriga dimensionerna. Exempel på sådana är sprickor, rotfel och
bindfel. Dessa fel reflekterar ljudvågorna bra om utbredningen i båda riktningarna är
vinkelrät mot ljudriktningen och större än ca 1/5 våglängd. Felen indikeras endast om
ljudvågen reflekteras, antingen direkt eller via en närliggande yta, tillbaka till sökaren.

Tredimensionella defekter: Defekter som har en viss utbredning i alla tre dimensioner,
t.ex. slaggfyllda rotfel, gasporer och gasinneslutningar. Ljudvågorna kommer vid dessa
fel att reflekteras med större eller mindre spridning. Även här är reflektionen bäst hos de
fel som är vinkelräta mot ljudvågen (exempel på ett sådant är rotfel). Sämst reflektion
ger porer, porsamlingar och slagginneslutningar. Detta eftersom de signaler som
kommer tillbaka till sökaren till följd av många reflektioner är svaga vilket ger liten
ekoamplitud. Höjden och bredden på ekot varierar inte beroende på defektens
orientering

8.1.3.3 Framtiden för ultraljud
Ultraljud kan vara en metod på frammarsch. Ett intressant utvecklingsspår är
vinkelproben. Denna behöver inte placeras direkt på svetsen utan kan läggas mot en ren
plåtyta i närheten. En mottagarprobe kan då placeras på andra sidan svetsen och
mätningen kan ske utan direkt tillgång till fogen. Under år 2000 genomfördes prov att
testa lasersvetsade överlappsfogar med denna teknik på Vauxhall i England (se
principskiss nedan, figur 8.4), dock har ingen ytterligare utveckling skett så metoden är
inte speciellt utbredd. Dock använder Vauxhall redan idag ultraljud för att testa
punktsvetsar.

Redan idag används ultraljud för att testa punktsvetsar vid biltillverkning. Ledande i
Sverige på att testa punktsvetsar med ultraljud är Saab Automobile samt
Volvo/ABB/Finnveden i Olofström. Även internationellt ligger Saab mycket långt fram
tillsammans med Chrysler. Ultraljudstestning används även för bl.a. provning av svetsar
i tryckkärl.
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Opel i Tyskland har utvecklat ett eget test för att ultraljudstesta den lasersvets de gör i
takkanalen på vissa av sina modeller. Detta test ser dock inte eventuella diskontinuiteter
utan enbart graden av ”klistring” mellan plåtarna. Dessutom är denna utrustning inbyggd
i en enhet speciellt anpassad för den aktuella foggeometrin. Den måste därför modifieras
för att kunna användas i andra applikationer.

8.1.3.4 För- och nackdelar

+ Mycket hög känslighet
+ Kan användas på fogar oåtkomliga för radiografi..

- Tolkningen av resultaten kräver kvalificerad personal.
- Fogen vid lasersvetsning är för smal för att ultraljudsprovning med vanlig

probe ska kunna ge bra resultat.
- Det är svårt att bedöma om fogen är tillräckligt stark då ultraljudet endast

visar om plåtarna sitter ihop.
- Kräver kontaktmedium vilket kladdar ner detaljerna och kan leda till

problem senare i processen.
[9][14]

Figur 8.4 Principskiss över Innerspec Techologies ultraljudsmätare. Förklaring: 1.
Sändaren (T) skickar iväg en ultraljuspuls mot svetsen. 2. Den första mottagaren
(R1) mäter det reflekterade ljudet från den svetsade zonen. Porer och liknande
kan då upptäckas. 3. Den andra mottagaren (R2) mäter den del av ultraljudet som
passerat genom. Innehåller svetsen någon defekt kommer ljudpulsen inte genom,
vilket ger en felaktig ljudbild. [5]
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8.1.4 Penetrant

Penetrantprovning kan användas för att
hitta ytsprickor och hål som inte är
synliga för blotta ögat. Den används
mycket för att hitta läckor i svetsar och
användas på alla material. Detaljen
som ska kontrolleras måste vara ren
och torr, eftersom minsta förorening
kan täppa till sprickor och hål.

Två olika typer av penetrantvätska –
fluorescerande respektive färgat bläck
– används. Vid användning av den
fluorescerande tekniken, appliceras en
kraftigt fluorescerande vätska med bra penetrationsegenskaper på ytan av den detalj som
ska undersökas. Med hjälp av kapillärkraften dras vätskan in i öppningarna i ytan innan
överskottet torkas bort. En ”framkallare” används sedan för att dra upp den kvarvarande
vätskan till ytan som sedan belyses med en UV-lampa. Även ytterst små spår av
penetrantvätskan kan ses tack vare den kraftiga kontrasten gentemot ytan.

Provning med färgad penetrant sker på liknande sätt, med den skillnaden att vätskan är
kraftigt färgad och syns även i synligt ljus. Ofta används i detta fall en vit ”framkallare”
för att ytterligare öka kontrasten. [9]

8.1.4.1 För- och nackdelar

+ Kan användas på både magnetiska och omagnetiska material.
+ Låg kostnad
+ Enkel att använda

- Kan inte användas på ett effektivt sätt på varma komponenter
- Kan endast upptäcka ytdefekter
- ”Blaskig” metod vilket kladdar ner detaljerna och kan leda till problem

senare i processen.
[9][14]

Figur 8.5 Penetrantprovning [9]
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8.1.5 Radiografi

Radiografi (röntgen) är en av de viktigaste, mest mångsidiga och accepterade av
metoderna för oförstörande provning. Metoden används för att avgöra svetsfogens
interna kvalitet.

Radiografin baseras på röntgen- och gammastrålnings förmåga att passera genom metall
och andra material som är ogenomsläppliga för synligt ljus, och därigenom kunna skapa
bilder på en fotografisk plåt av den strålningsenergi som släppts igenom. Alla material
absorberar kända mängder strålning och därför kan röntgen- och gammastrålning
användas för att påvisa diskontinuiteter och inneslutningar i materialet. Generellt kan
det sägas att defekter i svetsar består av antingen av ett hålrum i själva fogmaterialet
eller av en inneslutning som har en annan täthet än det omgivande materialet.

Vid en röntgenundersökning belyses detaljen med strålning från en röntgenkälla. Se
figur 8.6. Den strålning som passerar igenom detaljen träffar och svärtar sedan en
fotografisk film. Filmens svärtningsgrad kommer sedan att bero på hur mycket strålning
som absorberats i materialet och därmed hur mycket material den passerat igenom på
vägen.  Se figur 8.7.

Då radiografisk utrustning avger strålning som, vid höga doser, kan skada kroppsvävnad
måste alla säkerhetsföreskrifter följas mycket noggrant. Utrustningen bör kapslas in för
att skydda de som inte använder den och endast personal som är utbildad i strålsäkerhet
bör ha tillåtelse att använda utrustningen. [9]

8.1.5.1 För- och nackdelar

+ Mångsidig metod
+ Kan upptäcka fel även inne i materialet

- Kräver omfattande säkerhetsåtgärder p.g.a. strålningen.
- Höga kostnader.

[9][14]

Figur 8.6 Röntgenbelysning av detalj [9] Figur 8.7 Resultat på filmen efter genomlysning. [9]
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8.1.6 Optisk holografi

Optisk holografi, eller holografisk interferometri som det också kallas, är en teknik som
mäter deformationer i föremålets yta. Metoden kan dock även upptäcka felaktigheter
som ligger under ytan och längre in i materialet.

Optisk holografi är en avbildningsmetod som registrerar amplitud och fas hos det ljus
som reflekteras från ett föremål som ett interferometriskt mönster på film. Detta gör det
möjligt att skapa en 3D-bild av det testade föremålet. För att hitta eventuella felkällor
jämförs bilder av detaljen, tagna under två skilda belastningsfall, interferometriskt.
Belastningen kan bl.a. vara termisk eller mekanisk. Det interferensmönster som fås efter
jämförelsen av bilderna kommer att visa konturerna på de deformationer som ägt rum i
detaljen mellan de båda bilderna togs. Defekter kommer att leda till störningar i ett
annars enhetligt mönster. Se figur 8.8 och 8.9.

Ljuset som används för att belysa ytan måste vara koherent, vilken också innebär att det
måste vara monokromatiskt4. Därmed är en laser den enda praktiskt användbara
ljuskällan. Ytterligare en sak som är ett måste vid holografisk provning är högupplösta
filmer. Dagens utveckling inom CCD och digital bildbehandling har givit holografisk
testning en enorm flexibilitet och möjligheten till visning i realtid. Möjligheten finns
också att genom användning av datoriserad analys av bilderna kunna använda
automatiska system för att upptäcka och analysera fel.

                                                
4 Strålningen består av endast en våglängd.

Figur 8.8 Interferensmönster från en limmad detalj. Den
vänstra är korrekt medan den högra har en defekt i limfogen.
[6]
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Det finns olika tekniker för att skapa de holografiska bilderna:

� Realtidsholografi. Ger möjligen att omedelbart se effekterna av de ytterst små
förändringarna på, eller inuti, ett föremål under belastning. Detta görs genom att
ett hologram av detaljen läggs in över detaljen medan den utsätts för belastning

� Multiexponeringsholografi. Här skapas hologrammet genom att använda två
eller ibland fler exponeringar av samma detalj i olika belastningsfall. Den första
exponeringen visar detaljen i obelastat tillstånd. De övriga exponeringarna, som
görs på samma film som den första, visar detaljen under olika typer av
belastning. Resultatet blir en bild som visar skillnaden mellan de två olika
tillstånden.

� ”Timeaverage”-holografi. Den här tekniken skapar hologrammen under tiden
som detaljen utsätts för en periodisk belastning. Detta leder till en bild som
tydligt visar vibrationsmönstret.

Dessa tre metoder visar samtliga form, riktning och storlek hos de
belastningsberoende förändringarna i den undersökta detaljen. [6] [12]

8.1.6.1 För- och nackdelar

+ Oförstörande metod
+ Ger en ”sann” bild av styvheten

- Detaljen måste belastas.
- Olika karosser kan ha olika inre spänningar vilket kan ge felaktiga

mätvärden

Figur 8.9 Principskiss för optisk holografi. [6]
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- Metoden är avancerad.

8.1.7 Akustisk emission

Akustisk emission (AE) är en metod för undersökning av material som i praktiken
fungerar på ungefär samma sätt som en seismograf5. Principen bygger på att när energi
hastigt lösgörs från en punkt inuti ett material, t.ex. ett metallstycke eller som i fallet
med jordbävningar en förkastning i jordskorpan, genereras en elastisk våg med en
frekvens i ultraljudsområdet, vanligen mellan 20 kHz och 1 MHz. Vågen, som
fortplantas genom materialet till ytan, registreras sedan av en eller flera sensorer.
Sensorerna omvandlar den mekaniska vågen till en elektrisk signal som kan användas
för att lokalisera möjliga källor till ljudvågen. Se figur 8.10.

AE skiljer sig från ultraljudsprovning genom att den senare aktivt testar strukturen
medan AE lyssnar passivt på de ljud som sänds ut från defekter då provobjektet belastas.
Provning med AE är ett användbart sätt att söka efter lokala felaktigheter i materialet.

AE används idag framgångsrikt inom ett stort spektrum av tillämpningar som bl.a.
innefattar: upptäckt och lokalisering av fel i tryckkärl eller läckor i lagringstankar och
rörsystem, monitorering av svetsförlopp, korrosionsprocesser. Ett område där det idag
bedrivs forskning inom är att under lång tid kunna monitorera stora konstruktioner, t.ex.
broar, pipelines och oljeborrplattformar. Ytterligare ett område där det skrivits en del
om AE-tillämpningar är fiberförstärkta polymerkompositer, framförallt
glasfiberförstärkta detaljer, t.ex. fläktblad. [8] [13]

                                                
5 Utrustning för att upptäcka skakningar i jordskorpan till följd av jordbävningar.

Figur 8.10 Principskiss för akustisk emission [13]
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8.1.7.1 För- och nackdelar

+ Mätutrustningen kan snabbt sättas upp
+ Kräver endast begränsad åtkomst till provobjektet
+ Upptäcker aktiva fel
+ Kräver endast relativt låga laster
+ Kan i vissa fall användas för att förutse vid vilken last objektet fallerar

- Resultaten kan vara svårtolkade
- Objektet måste belastas
- Kraftigt materialberoende
- Irrelevant elektriskt och mekaniskt brus kan störa mätningarna
- Begränsad noggrannhet vid lokalisering av defekter
- Ger endast begränsad information om typ av defekt

[8][13]

8.1.8 Magnetpulver

Magnetpulverprovning är en metod för att hitta och bestämma felaktigheter i
ferromagnetiska material. Den är väl lämpad för att upptäcka ytdefekter i svetsar, även
de som är för små för att kunna upptäckas med blotta ögat, samt de som ligger strax
under ytan.

Metoden är bra på att upptäcka ytsprickor av alla storlekar i både svetsen och det
angränsande grundmaterialet, dolda sprickor, underskurna svetsar samt svetsar med
otillräcklig penetration. Även om magnetpulverprovning inte skall ses som en ersättning
för röntgen eller ultraljud vid undersökning av dolda felaktigheter, kan den ha fördelar
gentemot dessa när det handlar om att upptäcka smala sprickor och diskontinuiteter i
ytan.

Provning sker genom att sonder
placeras på vardera sidan av svetsen,
därefter leds en kraftig ström mellan
sonderna och genom arbetsstycket.
Detta leder till att ett magnetiskt fält
induceras i materialet i rät vinkel mot
strömriktningen. När magnetfältets
kraftlinjer träffar på en diskontinuitet,
t.ex. en spricka, länkas de av och
läcker ut genom ytan vilket skapar
magnetiska poler. Därefter appliceras
ett magnetiskt pulver på ytan. Mer av
pulvret kommer att fastna på
läckageområdet än på det övriga
materialet och visar därmed var det finns en defekt.

Figur 8.11 Inducering
av magnetfält [9]
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För att poler ska uppstå krävs att defekterna är vinklade mot det magnetiska fältets
kraftlinjer. Detta då det magnetiska fältet måste störas till en viss grad för
läckströmmarna ska uppstå. Därför kommer fina, långsträckta defekter, som t.ex. hårfina
sprickor, som ligger parallellt med magnetfältet inte att synas. För att dessa ska
framträda måste fältets riktning ändras och det rekommenderas att strömmen läggs på i
två olika riktningar, helst i rät vinkel mot varandra.

Metodens känslighet avtar med minskande storlek på defekterna och den fungerar också
sämre vid rundade defekter som t.ex. gasinneslutningar. Metoden fungerar bäst på
långsträckta defekter, t.ex. sprickor, men är begränsad till att upptäcka ytdefekter och
vissa inre defekter, främst i tunna material.

Det magnetiska pulvret kan appliceras både torrt och vått. Den torra metoden används
främst för att inspektera fogar i tunga konstruktioner medan den våta metoden ofta
används vid kontroller av flygplanskomponenter. Det torra pulvret sprids ut i jämnt
lager över ytan med t.ex. en spraypistol. De magnetiska partiklarna i pulvret är
behandlade för ökad rörlighet och finna i flera färger för ökad synbarhet. Vid den våta
metoden har pulvret blandats ut i vatten eller någon lätt petroleumprodukt6. Lösningen
kan flödas eller sprayas på ut ytan, alternativt att detaljen doppas i lösningen. Den våta
metoden är känsligare än den torra då den tillåter användning av finare partiklar vilket
gör det möjligt att upptäcka finare defekter. För ytterligare ökad känslighet kan
fluorescerande pulver användas, detta är speciellt användbart för att hitta defekter i t.ex.
hörn och djupa hål. [9]

8.1.8.1 För- och nackdelar

+ Enklare att använda än radiografi
+ Medger kontrollerbar känslighet
+ Relativt billig metod

- Går endast att använda på ferromagnetiska material
- Kräver skicklighet för att kunna tolka indikationer och för att känna igen

irrelevanta mönster.
- Svår att använda på ojämna ytor
- Pulvret kan leda till problem senare i processen om det inte avlägsnas helt.

[9][14]

                                                
6 Produkt framställd av olja eller destillationsprodukt därutav
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8.2 Förstörande provning
Det finns två dominerande typer av förstörande provning, nämligen att använda ett
verktyg eller att använda sig av snittning.

8.2.1 Verktyg (mejsel)

Att använda en mejsel eller någon annan form av verktyg för att testa en svets är en väl
beprövad metod. Från början användes på Saab en kniv för att kontrollera om plåtarna
sitter ihop. Detta var dock inte så lämpligt då kniven dels inte gav tillräcklig kraft för att
bryta isär plåtarna och dels medförde en stor risk för skärskador.

Det som i dagsläget används för att testa de lasersvetsade plåtarna är en skruvmejsel
med ett påsvetsat ”handtag”. Skruvmejselns klinga är dessutom vässad något för att
lättare komma in mellan plåtarna. Den här metoden fungerar bra om det enda resultaten
som önskas är huruvida plåtarna sitter ihop. Som alla metoder har den dock både för och
nackdelar.

8.2.1.1 För- och nackdelar

+ Beprövad metod på Saab.
+ Upptäcker snabbt om plåtarna verkligen har svetsats ihop.
+ Billigt. Kräver inga dyra verktyg
+ Enkelt. Kräver inga speciella jiggar etc.

- Delvis förstörande. Det är svårt att få in mejselklingan mellan plåtarna utan
att använda kraft, dessutom måste plåtarna brytas isär för att det ska gå att
avgöra om de sitter ihop. Risken finns alltid att plåtarna bänds isär för
mycket och inte går att ge den ursprungliga formen igen. Dessutom ger
verktyget märken i plåtarna som kan ge problem med kvaliteten i Måleriet.
Detta innebär att kontroll med verktyg bör ske mycket sparsamt.

- Skaderisken. Risken finns för skador om verktyget slinter. Eftersom det
dessutom är svårt (framförallt för någon som är ovan) att få in verktyget
mellan plåtarna ökar den risken. Det kan även finnas risk för skador av
utslitningskaraktär om svetsfogens placering leder till ansträngande
arbetsställningar.

- Trubbig metod. Provning med verktyg kan endast upptäcka släpp. Det går
inte att avgöra hur bra en svets är även om plåtarna verkar sitta ihop vid
verktygskontroll.
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8.2.2 Snittning

Snittning innebär att den detalj som ska undersökas, t.ex. en bilkaross, sågas eller skärs
sönder tvärs svetsfogarna. Fogens tvärsnitt undersöks sedan i mikroskop för att kunna
avgöra hur bra svetsen var.

8.2.2.1 För- och nackdelar

+ Visar tydligt hur fogen ser ut.

- Långsam metod. Den tid det tar att göra undersökningen kan leda till att
många detaljer med samma fel kan gå vidare utan att upptäckas.

- Dyr metod. Tar dels lång tid att utföra, både snittningen och
undersökningen under mikroskop, och dels blir det stora kostnader i form
av skrotat material.
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9 Resultat
Ett resultat skall uppvisa vad som framkommit vid t.ex. en undersökning, uppmätta
värden etc. När det gäller val av rekommenderad kontrollmetod för lasersvetsarna är det
en stor nackdel att 4-punktsmätaren inte kunnat ge entydiga resultat. Variationerna var
så allvarliga att utrustningen har skickats till leverantören för kontroll och ev.
modifikation. Därför kan inget konkret resultat redovisas för dess användbarhet och
tillförlitlighet. Rekommendationerna som ges kommer därför att bygga på min
personliga uppfattning om metoderna. De konkreta resultat som kan redovisas är
följande:

� De tillbehör för att säkerställa svetsprocessen som finns på marknaden har ej
undersökts då de ej finns på Saab. Dock kommer de enligt uppgift att köpas vid
produktionsanpassning av processen.

� Det saknas idag Saab-interna standarder för lasersvets, i nuläget baseras
processen och kontrollerna på en Volvo-standard. Den rapporten lämnar dock
inga förslag på standarder. Däremot kan den här rapporten kanske vara till hjälp
vid skrivandet av dessa.

� Lasersvetsen går redan idag att kontrollera med viss säkerhet, framförallt sker
detta med hjälp av mejselprov och okulär kontroll. Dock kräver dessa metoder
att den som kontrollerar har erfarenhet och vet vad han/hon ska titta efter. Visar
det sig att fyrpunktsmätning fungerar är det den mest lämpade av de redovisade
metoderna då den, om den är rätt justerad, kan användas även av personer utan
större erfarenhet av svetskontroll. Detta då den är utrustad med lysdioder och en
ljudsignal som ger besked huruvida mätvärdet ligger inom de fastslagna
gränserna eller inte.

� Baserat på den i nuläget tillgängliga informationen verkar fyrpunktsmätning
kunna vara det bästa valet bland de metoder för oförstörande provning som
redovisats i denna rapport. Dock kan detta behöva revideras om de ytterligare
tester som behöver göras på den åtgärdade utrustningen skulle visa att den inte
fungerar tillräckligt bra för Saabs applikation.
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10 Slutsatser
I dagsläget använder Saab metoder som i den här rapporten har ansetts vara mindre
lämpliga p.g.a. skaderisker eller svårigheter att upptäcka felaktigheter. Dessvärre kan
den här rapporten inte ge några rekommendationer för vilken metod som bör användas i
framtiden då framförallt fyrpunktsmätaren inte kunnat undersökas tillräckligt ingående.

10.1 Analys av resultat
Det är möjligt att andra resultat hade uppnåtts om mätningarna med fyrpunktsmätaren
hade kunnat genomföras som planerat och även kunnat ske på prototypkarosser istället
för provplåtar. Även om plåtarna anpassades för att så mycket som möjligt efterlikna
materialet och geometrin i en komplett kaross blir det aldrig riktigt samma sak.

På grundval av tillgänglig information om de i den här rapporten redovisade metoderna
görs bedömningen att fyrpunktsmätaren bäst fyller de redovisade kriterierna, baserat på
följande argument:

� Okulärkontroll
Metoden är mycket billig och kan till skillnad från de andra även användas under
pågående svetsningsoperation. Dock går det inte att med hjälp av den här
metoden upptäcka defekter inne i materialet. Det går heller inte att spara
resultaten för kontrollerna på ett objektivt sätt vilket gör det omöjligt att efter ett
eventuellt haveri gå tillbaka och se om felet skulle ha upptäckts vid kontrollen.

� 4-punkts resistansmätare
En korrekt inställd mätutrustning är mycket enkel att handha och ger tydliga
resultat på om svetsen är godtagbar. Dessutom är utrustningen smidig att hantera
tack vare sin storlek och vikt. Den gör heller ingen åverkan på svetsen och
kräver inget kontaktmedium för att fungera. Dess största nackdel är att den är en
för Saab ny metod som ingen har någon större erfarenhet av.

� Ultraljudsprovning
Detta är förmodligen den metod som i dagsläget är fyrpunktsmätningens
hårdaste konkurrent. Detta främst tack vare att den är välkänd på Saab och redan
används för att kontrollera punktsvetsar. Dessutom är den mycket känslig för
felaktigheter, vilken är en fördel. Den största nackdelen är att den kräver att
någon form av vätska/gelé används för att skapa kontakt mellan mätsonden och
detaljen. Detta kan leda till problem senare i tillverkningsprocessen, kanske
främst i måleriet. Dock kan den vara ett alternativ om metoden som testades på
Vauxhall vidareutvecklas.

� Penetrantprovning
Metoden är enkel och relativt billig, dessutom kan den användas på alla material.
Dock kan den endast upptäcka defekter som har kontakt med ytan, dessutom är
denna precis som ultraljud en metod som kräver användning av vätskor.
Metoden kräver också att detaljen är mycket ren vilket troligen skulle kräva att
karosserna måste gå igenom ett rengöringssteg innan de kan testas, något som
kan ställa till problem i karossfabriken.



Kvalitetssäkring av lasersvetsar i karosseriplåt;
Med hjälp av 4-punktsmätning

 40

� Röntgen
Den stora fördelen med röntgen är dess mångsidighet, dessutom kan den
upptäcka även djupt liggande defekter. Däremot kommer den att vara mycket
svår att integrera i befintlig produktionsapparat p.g.a. de skyddsåtgärder och
inkapslingar som krävs till följd av strålningen från en röntgenutrustning. Det
största problemet med röntgen är nog ändå de höga kostnaderna. Eftersom bilar
är en konsumentprodukt kommer det inte att vara möjligt att ta ut de extra
kostnader som röntgenundersökning oundvikligen kommer att medföra.

� Optisk holografi
Denna metod ger en ”sann” bild av verkligheten kombinerat med relativt
lättförståeliga mätresultat. Något som är till dess nackdel är att den kräver att
detaljen som ska testas belastas på något sätt. Dessutom går det inte att vara
säker på att få jämförbara mätresultat varje gång då de inre spänningarna i en
kaross kan variera beroende på hur plåten är pressad. Optisk holografi är också
en mycket avancerad process rent utrustningsmässigt och lämpar sig därför bäst
till avancerade produkter som t.ex. militär materiel.

� Akustisk emission
Utrustningen går relativt snabbt att sätta upp och kräver endast begränsad
åtkomlighet till mätobjektet. Den kan dock ge resultat som är svårtolkade och
kraftigt materialberoende. Dessutom kräver även denna metod att detaljen
belastas på något sätt. Ytterligare en nackdel som kommer av den känslighet
som krävs för att upptäcka defekterna är mätningarna lätt kan störas av helt
irrelevant elektriskt eller mekaniskt brus vilket gör den svår att använda i en
verkstadsmiljö.

� Magnetpulver
Provning med hjälp av magnetfält är en relativt billig metod som också medger
att känsligheten kan kontrolleras. Metoden går dock endast, av förklarliga skäl,
att använda på ferromagnetiska material. Dessutom kräver den stor skicklighet
när det gäller att tolka de indikationer som visar på att det kan finnas en defekt i
materialet och för att kunna igen irrelevanta mönster som kan uppstå t.ex. till
följd av materialstrukturen.

� Mejselprovning
Metoden är välkänt och väl beprövad på Saab, dessutom kräver den inga dyra
verktyg eller jiggar för att fungera. Den kan dock endast avgöra om plåtarna
sitter ihop och inte om det t.ex. finns inneslutningar eller porer i svetsen. Dock
kan skador uppstå både på karosserna och på den enskilde operatören till följd av
att mejseln måste tryckas in med våld mellan plåtarna som sedan måste bändas
isär.
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� Snittning
Snittning har den fördelen att den tydligt och klart visar hur fogen ser ut i
tvärsnitt. Dock är den långsam vilket kan leda till att ett stort antal felaktiga
detaljer släpps ut ur fabriken med samma fel innan resultaten från provningen
kommer tillbaka. Dessutom drar den med sig höga kostnader i form av arbetstid
och skrotat material. Detta gör att snittning inte är, och troligen aldrig kommer
att bli, en användbar metod för löpande provning, däremot kan den vara lämplig
för revisioner och verifiering i samband med prototyptillverkning för att ge
möjlighet att ställa in processparametrarna rätt.

Arbetet har i stort kunnat fortgå enligt den ursprungliga planeringen med undantag för
att testerna med fyrpunktsmätaren avbröts efter två omgångar då resultaten varierade
kraftigt beroende på hur utrustningen försörjdes med ström. Detta ledde i sin tur till att
rapporten blev klar något tidigare än planerat.

10.2 Rekommendationer till fortsatt arbete
För det första måste fyrpunktsmätarens funktionalitet undersökas ytterligare när den
återkommer från leverantören. Detta för att kunna ge definitivt svar om huruvida den
går att använda och hur den i så fall ska ställas in för att ge korrekta resultat. Dessutom
bör en förenklad användarinstruktion på svenska skrivas då den befintliga
bruksanvisningen är på engelska och dessutom krångligt skriven.

Ett andra steg är att skriva de standarder som tidigare nämnts. Då går det att hänvisa till
dessa standarder istället för till den här rapporten när det kommer till val av metod.

Dessutom bör personal utbildas för att kunna använda lasersvetsutrustningen. I
dagsläget är det endast två personer som är engagerade i processen vilket gör den
mycket störningskänslig. Innan produktionsstart kan ske är det viktigt att bygga upp en
kunskapsbank, framförallt med tanke på att det är en ny teknik för Saab.
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Bilaga 1 Tabell över plåtkombinationer
Plåt nummer Materialkombination Typ av fog. Effekt Svetshastighe

1 Svartplåt - Svartplåt Utan spalt 2500 W 40 mm/s
2 Elförzinkad - Elförzinkad Utan spalt 2500 W 40 mm/s
3 Varmförzinkad - Varmförzinkad Utan spalt 2500 W 40 mm/s
4 Svartplåt - Elförzinkad Utan spalt 2500 W 40 mm/s
5 Svartplåt - Varmförzinkad Utan spalt 2500 W 40 mm/s
6 Elförzinkad - Varmförzinkad Utan spalt 2500 W 40 mm/s
7 Svartplåt - Svartplåt Kilspalt 2500 W 40 mm/s
8 Svartplåt - Elförzinkad Kilspalt 2500 W 40 mm/s
9 Svart - Varmförzinkad Kilspalt 2500 W 40 mm/s
10 Elförzinkad - Varmförzinkad Kilspalt 2500 W 40 mm/s
11 Elförzinkad - Elförzinkad Kilspalt 2500 W 40 mm/s
12 Varmförzinkad - Varmförzinkad Kilspalt 2500 W 40 mm/s
13 Svartplåt - Svartplåt Se fotnot 1 2500 W => 1500 W 40 mm/s
14 Svartplåt - Svartplåt Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s
15 Varmförzinkad - Varmförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 800 W 40 mm/s
16 Varmförzinkad - Varmförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s
17 Svartplåt - Elförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s
18 Elförzinkad - Varmförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s
19 Svartplåt - Varmförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s
20 Elförzinkad - Elförzinkad Se fotnot 1 2500 W => 1000 W 40 mm/s

Fotnot 1
Försök till att tvinga fram ett släpp genom att ta ner lasereffekten efter ca halva fogens längd. Kilspalt på samtliga.
Storlek: 700 x 70 mm
Zinkskikt: El-förzinkad: 0,7 µm  Varmförzinkad: 0,7 µm Plåttjocklek: 0,8 mm
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Bilaga 2 Tabell över mätvärden – mätning 1
100 mil (2,54mm) probe längs fogen
Thicknessinställning: 31,5 mil (0,8 mm)
Mätning 10 mm från fogens början och slut, däremellan var 120:e mm

Plåt Mätvärde Kommentarer
1 133,6 83,1 50,3 46,4 55,7 170,4
2 201,7 198,3 200,1 184,4 137,8 144,6 dålig svets, mkt porer & hål
3 30,7 50,1 51,4 36 13,4 245 genombränna diam. 5mm i startpunkt
4 215,4 216,2 37,9 22,5 238,8 221,4 por vid mätpunkt 3
5 181,4 181,4 165,9 178,3 167,3 171,3
6 156,6 93,7 109,1 77,1 79,2 200 mkt sprut; porer & hål förekommer
7 9,4 214,5 220,1 245,6 232,2 218,6
8 240,2 247,4 225,1 141,7 205,3 169
9 216,1 215,6 215,1 213,6 185,5 184,2

10 180,1 179,7 105,4 243,5 241,2 220,1 porer & hål
11 4,7 243,4 239,2 198,4 193,6 104
12 53,5 73,3 81,3 61,5 38,6 23,5
13 47,9 64,2 54,6 41,8 30,9 24,2
14 239,5 4,6 1,6 236,3 211,4 185,1 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog
15 59,9 58,3 10,4 11,9 166,1 243,2 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog; släpp fog 2
16 245,6 190,4 127,3 245,3 247,6 239,8 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog
17 7,4 13,6 219,3 211,1 241,8 217,9 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog
18 106,8 87,2 77,5 61,4 61,2 26,2 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog; porer i början av fog 1
19 34,5 44,7 13,3 246,5 220,1 199,4 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog
20 108,7 110,6 93,2 90,6 33,8 210,6 2 sep. fogar; 3 mätpunkter/fog; porer förekommer
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Bilaga 3 Tabell över mätvärden – mätning 2
  En mätning/mätpunkt
Punkt #  6 5 4 3 2 1  6 5 4 3 2 1
Plåt #  AC-drift  DC-drift

1  207,2 200,5 133,5 228,4 162,3 228,7  4,4 1,6 2,9 2,5 3,4 3,9
1  97,9 81,4 76,8 111,7 109,5 115,9  1,4 1,1 0,4 1,3 0,1 1,5
               
4  92,1 99,9 88,4 100,2 99,4 96,6  1,5 1,3 1,6 3,1 1,5 2,4
4  46,2 112,8 122,2 136,3 137,4 134,6  0,7 1 1 1,7 2,5 1,5
               

17  55,4 66,3 66,1 73,8 66,7 82,3  1 5,4 2 1,6 1,4 0,8
17  75,8 73,6 76 82,9 59,1 21,1  2,5 1,1 2,2 1,3 2,5 2,1

  Upprepade mätningar
Plåt #  AC-drift  DC-drift Punkt #

1  66,6 86,2 87,1 87,8 88,2 88,6  2,5 1,3 1,1 1,3 1,1 1,9 4
4  95,4 94,7 93,3 93,6 91,9 90,5  1,8 2,2 2,1 3 2,9 2 4
17  80 51,8 116,2 116,7 115,5 114,9  2,6 1,7 1,6 0,9 1 1,7 4
               
1  106,9 106,5 85,3 86 82 80,7  1,2 0,8 1,6 1,6 3 3 2
4  92 91,7 89,9 88,3 86,3 85,5  0,6 0,1 0,3 0,5 1,6 1,3 2
17  93,9 98 94,7 91 92,2 92,5  2,3 2,9 0,3 0,6 1,2 1,1 2
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Bilaga 4 Volvo-standard 5605,517
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Bilaga 5 Volvo-standard 8615,3


