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Förord 
 
 
Detta examensarbete utgör min sista termin på utbildningen EEIGM - Internationell 
Materialteknik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts i samarbete med Erik Eriksson 
som även han avslutar sina studier; Teknisk Fysik vid Umeå Universitet. Tillsammans har vi på 
uppdrag av Scania CV AB arbetat med punktsvetsning i höghållfasta stål på Scanias tekniska 
center i Oskarshamn, Scanias tekniska kontor i Södertälje och även på Institutionen för 
tillämpad maskin och materialteknik vid Luleå tekniska universitet.  
Jag skulle förutom Erik vilja tacka min examinator Esa Vuorinen och mina handledare Rikard 
Ottosson och Staffan Pettersson som stått bakom detta arbete samt Peter Skoglund som varit till 
mycket stor hjälp vid provning och besök på Scania i Södertälje.  
Jag vill även rikta ett stort tack till Stefan Johansson, Heikki Tolkki och Rauno Honkonen från 
teknikcentrets verkstad vars erfarenhet, hjälpsamhet och glada humör varit en ovärderlig tillgång 
i detta arbete. 
Slutligen vill jag tacka alla vi har haft att göra med på Scania CV AB för en mycket trevlig och 
lärorik tid. 
 
 
Alexander Thulin 
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Abstract 
 
 
The work towards lighter and more fuel-efficient trucks is going forward at Scania CV AB, a 
new cab generation is to be expected in which high strength steel to a certain degree replaces the 
currently used mild steel. Components and body structures can thereby, with maintained 
strength, be made lighter. The change to high strength steel can cause problems concerning the 
welding, the purpose of this thesis is consequently to investigate the weldability of the dual 
phase steel Docol 600DP and to compare the weld’s mechanical strengths with the currently 
used DX54.  
The work has through experimental planning, spot welding and tensile testing resulted in three-
dimensional welding lobes in which the static strength of spot welds can be determined from the 
electrode force, the welding current and the welding time. These welding lobes also show the 
three parameters´ individual contribution to the weld strength. The welding current is the most 
dominant parameter followed by the welding time and the electrode force. An increased 
electrode force actually weakens the spot-weld, the increased electrode force does however 
make it possible to increase the welding current which by far compensates for the loss in 
strength. The Docol 600DP welded to itself showed to be around twice as strong during shearing 
than that of the DX54. However, during peeling the dual phase steel was weaker than the DX54, 
something that can be explained by the brittle weld nugget in the martensite friendly dual phase 
steel. 
Fatigue tests have been made on the two materials welded to their selves. Results indicate no 
difference between the welds at 10 000 cycles and above, the dual phase steel therefore seems to 
perform better than the mild one as it is stronger at lower cycles and equally durable at higher 
cycles. 
Vickers hardness test was made on spot-welds of 600DP with the intention to investigate if 
certain parameters and treatments have an influence on the weld nugget’s hardness. Welding 
current, welding time, a bake hardening and a heat treatment showed no sign of influencing the 
nugget’s hardness. The welding cycle’s last step, the holding time, did however lower the 
hardness of the weld nugget. This indicates that the microstructure of the spot-weld can be 
influenced in spite of a very short weld cycle.  
With this in mind different heat treatments were performed with the goal of strengthening the 
weldment of the dual phase steel, especially in a peel test. Two different methods were used, 
one where the spot-weld was annealed with an extra pulse of current at the end of the weld cycle 
and one where the weld temperature was held high during a longer period to theoretically enable 
some transformation before the martensitic start temperature. Results showed no sign of 
increased static strength but indicated an increased performance in a fatigue test. 
Departing from these results the Docol 600DP can be considered to have good weldability in all 
aspects apart from the lack of strength in peeling, this lack can however be dealt with if a 
construction is used where shearing is the most prominent loading condition.  
With this work in mind the dual phase steel does not seem to need any special attention 
concerning the welding equipment and weld times. The big challenge with the dual-phase steels 
could instead be the forming and the fit between components, something that can be hard to 
satisfy with this type of material 
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Sammanfattning 
 
 
Arbetet mot lättare och bränslesnålare lastbilar går framåt på Scania CV AB, en ny generations 
hytter är att vänta i vilken höghållfast stål i viss utsträckning ersätter de idag använda mjuka 
stålen. Komponenter och hyttstrukturer kan därmed med bibehållen styrka göras tunnare och 
lättare.  
Bytet mot höghållfasta stål kan ställa särskilda krav på bland annat svetsningen, syftet med detta 
examensarbete är som en följd av detta att undersöka svetsbarheten i det höghållfasta materialet 
Docol 600DP och ur ett hållfasthetsperspektiv jämföra detta med det idag använda DX54.  
Arbetet har bland annat genom statistisk försöksplanering, punktsvetsning och dragprovning 
resulterat i svetsytor i vilka hållfasthetsvärden kan erhållas utifrån svetsens elektrodkraft, 
strömstyrka och svetstid. Svetsytorna ger även svar på de tre olika parametrarnas individuella 
inverkan på svetsens hållfasthet, här ligger strömstyrkan först följd av svetstiden och 
elektrodkraften. Ett höjt elektrodkraft visade sig dessutom ha negativ inverkan på punktsvetsens 
hållfasthet, ett ökat elektrodkraft gör det dock möjligt att svetsa med högre ström vilket med 
råge kompenserar för denna negativa inverkan. 
Docol 600DP svetsat i sig själv visade sig vara ungefär dubbelt så starkt under skjuvning som 
DX54 svetsat i sig själv. Under fläkning var dock det höghållfasta materialet svagare än det 
mjuka, något som förklaras med den mycket spröda svetskärnan i det martensitfrämjande Docol 
600DP.  
Utmattningsprov har gjorts på de båda materialen svetsade i sig själva och i varandra. Resultaten 
indikerar ingen skillnad mellan materialen vid 10 000 cykler och däröver, det höghållfasta 
materialet verkar därmed prestera bättre än det mjuka då det är starkare vid låga cykler och lika 
hållbart som det mjuka vid höga cykler.  
Vickers hårdhetsprovning har även utförts med syftet att titta på olika parametrars och 
behandlingars inverkan på svetskärnans hårdhet. Strömstyrka, svetstid, bakning i ugn och 
eftervärmning visade inga tecken på att påverka svetskärnans hårdhet nämnvärt. Svetscykelns 
sista del, hålltiden, visade sig dock sänka kärnans hårdhet vilket gav ett tecken på att svetsens 
mikrostruktur går att påverka trots ett väldigt kort svetsförlopp. 
Försök att förbättra fläkegenskaperna hos 600DP har därför gjorts med hjälp av korta 
värmebehandlingscykler bestående av korta strömpulser i direkt anslutning till svetsningen. Två 
olika metoder provades, en där materialet glödgades direkt efter att punkten kylts och en där 
temperaturen i svetskärnan hölls hög under en längre tid vilket skulle kunna tänkas sänka halten 
martensit i svetsen. Resultaten visade inte på ökad statisk hållfasthet men indikerade en ökad 
livslängd under utmattningsprovningen för den senare metoden. 
Utifrån detta arbetes resultat får Docol 600DP anses ha god svetsbarhet i alla avseenden utom 
vid uppfläkning av svetspunkten, denna uppfläkning kan dock undvikas till stor del om detaljer 
konstrueras så att svetsarna skjuvbelastas istället för fläkbelastas. Då Scanias konstruktioner 
över lag är väl genomtänkta borde en övergång till detta material inte ställa några särskilda krav 
på varken svetsutrustning eller cykeltider. Den stora svårigheten torde istället ligga i 
pressformningen och passformen mellan detaljer, något som blir mycket svårare att tillgodose 
med denna typ av material.  
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1 Introduktion 
 
 

1.1 Scania CV AB 
 
 
År 1891 grundades Vabis, Vagnaktiebolaget i Södertälje. Bolaget hade starka kopplingar till 
Surahammars bruk och tillverkade främst hjul, axlar och vagnar för järnvägen. 20 år senare 
bildades koncernen Scania-Vabis AB efter en sammanslagning med Malmöbaserade 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Koncernen valde i och med denna sammanslagning att enbart 
satsa på motor och biltillverkning, något som skulle visa sig vara ett framgångsrikt beslut. 
Företaget växte och etablerade sig i mitten av 1900 talet i Brasilien och Nederländerna. År 1966 
köpte Scania-Vabis upp Be-Ge Karosserifabrik i Oskarshamn som sedan 40-talet tillverkat 
hytter åt företaget. Scania-Vabis blev 3 år senare en del i koncernen Saab-Scania och man 
lämnade då namnet Vabis därhän.  
Saab-Scania är sedan ett tiotal år tillbaka splittrat i SAAB personbilar AB och Scania CV AB, 
de båda företagen har bevarat Skånegripen som logga men har i övrigt inget med varandra att 
göra. Den största ägaren av Scania är idag tyska Volkswagen. 
Med sina tre kärnvärden; kunden först, respekt för individen och kvalitet har Scania med tiden 
utvecklats till en av världens ledande och mest lönsamma tillverkare av tunga lastbilar, bussar 
och motorer. Företagets årliga leverans av 75 000 lastbilar och dess arbetsstyrka på närmare 
35 000 anställda innebär att företaget idag går för högtryck på en till synes aldrig sinande 
marknad.  
 
 

1.2 Bakgrund 
 
 
En del i Scanias affärsidé är att tillverka tunga fordon av hög kvalitet, just kvalitet är något av 
företagets varumärke då man uttryckligen inte tummar på kvaliteten för att sänka kostnaderna. 
Detta gör Scanias lastbilar dyra men ändå väldigt populära i en bransch där fordonsproblem och 
försenade leveranser kan kosta mycket pengar. För att bibehålla sin ställning krävs dock att nya 
högkvalitativa produkter kan tas fram till lägre kostnader och en stor del av företagets resurser 
går därför direkt in i forskning och utveckling.  
Ett led i denna utveckling är arbetet med lastbilarnas vikt där lägre vikt ger lägre 
bränsleförbrukning, något som idag verkligen är ett hett ämne. Scania har därför börjat titta på 
möjligheterna med att använda höghållfast stål i sina hytter för att med bibehållen hållfasthet 
kunna använda tunnare plåt och därmed sänka vikten. Höghållfasta stål har sedan flera år 
tillbaka använts i framförallt bilindustrin. Lastbilsindustrin ligger dock långt efter när det gäller 
detta användande, dels för att behoven ser annorlunda ut och dels för att utvecklingen av hytter 
inte går i personbilsbranschens hastighet. Arbetet med att minska lastbilarnas vikt genom att 
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använda höghållfast stål har alltså låtit vänta på sig vilket på ett sätt är förståeligt. Intresset i att 
lätta en lastbilshytt några kilon kan kännas meningslöst i ett sammanhang där lastbilens skåp 
och innehåll mycket lättare skulle kunna förbättras. Scania vill dock hålla sig väl framme i 
utvecklingen och en framtida övergång till höghållfast stål är att vänta.  
För att förbereda sig för denna övergång är företaget en del i det så kallade MERA-projektet 
som är ett svenskt forsknings och utvecklingsprogram inom produktionsteknik. I detta projekt 
har än så länge olika material- och parameterkombinationer svetsats och analyserats i 
laboratoriemiljö. Scania tycker att använda metoder, material, parametrar och kombinationer 
kan behöva kompletteras och vill därför i en mer produktionsnära miljö undersöka andra 
metoder, förhållanden och materialkombinationer.  
 
 

1.3 Syfte 
 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att, som ett komplement till MERA-projektet, i en 
produktionsnära miljö undersöka skillnader mellan mjuka och höghållfasta stål vid 
punktsvetsning. Detta har i sin tur gett en del svar på de höghållfasta materialens svetsbarhet 
samt vilka krav en framtida övergång till höghållfasta stål ställer på Scanias utrustning och 
produktionstider.  
 



 9

 

2 Metod 
 
 

2.1 Litteraturstudie  
 
 
En litteraturstudie har utförts med syftet att få en god förståelse av punktsvetsning och dess 
problematik. Statistisk försöksplanering, material och utvärderingsmetoder har tittats närmre på 
för att på ett bra sätt förstå arbetet i sin helhet. Vidare har en genomgång av närbesläktade och 
existerande arbeten och artiklar gjorts för att se vad som gjorts tidigare i området punktsvetsning 
i höghållfasta stål. 
 
 

2.2 Statistisk försöksplanering  
 
 
För att på ett pålitligt och framförallt effektivt sätt få fram resultat krävs en noggrann planering 
av försöken. Genom en grundlig försöksplanering kan man på ett bra sätt få ut så mycket 
information som möjligt på ett relativt snabbt och ekonomiskt sätt. Målsättningen har här varit 
att hitta en lämplig modell som fungerar väl med den typ av undersökningar som ska utföras. 
 
 

2.3 Punktsvetsning och utvärdering  
 
 
Svetsförsöken har delats upp i olika delmoment och i inledningen har endast grova 
utvärderingar gjorts, det har till exempel räckt med att mäta punktsvetsdiametern i ett första 
skede för att på ett relativt bra sätt utvärdera punkter. Allt eftersom slutresultaten närmat sig har 
mer förfinade metoder använts där framförallt dragprovning, mikrohårdhetsmätning och 
utmattningsprov har gett god information om punktsvetsens kvalitet.  
 
 

2.4 Framtagande av svetsfönster 
 
 
Idag används endast svetsfönster innehållande 1 variabel åt gången. I punktsvetsprocessen finns 
dock 3 primära parametrar som alla beror av varandra; elektrodkraft, strömstyrka och tid. 
Dagens tvådimensionella fönster ger alltså inte en helt optimal bild av förhållandet mellan de tre 
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då en parameter konstant lämnas ute. Målet med denna del var att ta fram en tredimensionell yta 
som på ett pålitligt sätt kan visa förhållandet mellan punktsvetsens brottgräns och de tre 
parametrarna elektrodkraft, strömstyrka och tid. Detta tillsammans med utvärderingen av 
punkter kan senare ligga till grund för parameterinställningarna för en framtida svetsning i 
höghållfasta stål. 
 
 

2.5 Avgränsningar 
 
 
Förutom tidigare nämnda parametrar finns det andra faktorer som mer eller mindre påverkar 
punktsvetsresultaten, detta kan vara t.ex. elektrodslitage, svetssprut samt komponenternas 
passform. Undersökningar av dessa faktorer finnas tillgängliga i rapporter och artiklar och en 
uppskattning av dessa faktorers inverkan kan därmed göras när det känns relevant. Under 
provsvetsningens gång har således ett flertal faktorer undvikits så långt som möjligt genom en i 
vissa fall genomtänkt och i andra fall slumpartat svetsförfarande. 
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3 Teori 
 
 
Teorin bakom punktsvetsning är omfattande och flera faktorer måste beaktas. Detta avsnitt 
behandlar de grundläggande bitarna i detta arbete och är tänkt att ge en god förståelse för detta 
arbetes problematik.  
 
 

3.1 Punktsvetsning 
 
 

3.1.1 Processen 
 
 
Punktsvetsning är den vanligaste svetsmetoden i dagens fordonsindustri. Den är snabb, billig 
och pålitlig och även om alternativ har provats är det inget som slår just punktsvetsning i denna 
bransch. Metoden klassas som motståndssvetsning då den bygger på att materialet som ska 
svetsas placeras mellan ett flöde av elektrisk ström.  
Två vattenkylda kopparelektroder klämmer ihop de båda materialen och ström slås på, då 
metaller har låg elektrisk resistans används låg spänning med mycket hög strömstyrka, typiskt 5 
Volt och 8 kiloampere. Materialet skapar ett motstånd för strömmen och värme uppstår så till 
den grad att materialet smälter lokalt mellan de båda elektroderna, här sätts tillförda värmen lika 
med strömstyrkan i kvadrat multiplicerat med tid och resistans (Figur 1).  
 
 

 
Figur 1: Skiss på en punktsvetsning, vattenkylda elektroder trycks mot överlappade plåtar. [1] 
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Processen går väldigt fort och är typiskt över efter 1 sekund vilket i dessa sammanhang 
motsvarar 50 cykler. Denna korta svetscykel kan delas in i tre delar; anläggningstid, svetstid och 
hålltid. Förvärmning och eftervärmning kan förekomma men är ovanlig i industrin då det tar 
ytterligare tid. Anläggningstiden är viktig på så sätt att elektroderna måste få tid att placera sig 
rätt och få upp tryckkraften på materialet. Svetstiden är direkt proportionerlig mot tillförd värme 
och är således väldigt avgörande. Hålltiden är tiden från det att strömmen stängts av till det att 
elektroderna avlägsnas. Denna tid påverkar avkylningshastigheten av svetsen då de 
vattenavkylda elektroderna snabbt kyler materialet, en kort hålltid ger alltså en lägre 
avkylningshastighet i svetspunkten.  Observera att nämnda tider i rapporten anges i cykler, 
eftersom det använda systemet är på 50 Hz motsvarar 1 sekund 50 cykler. I Amerika används 
60Hz vilket gör att 1 sekund i detta fall motsvarar 60 cykler. Strömstyrka anges vid 
växelströmssvetsning i skaldelar och vid likströmsvetsning i kiloampere. 
En väl avvägd proportion av var och en av de tre tidsperioderna är alltså viktig för att snabbt få 
en bra kvalitet på svetsen, det är dock många faktorer som påverkar resultatet vid 
punktsvetsning. Förutom tiden är elektrodkraft och strömstyrka de allra största men även 
elektrodernas utformning och skick samt materialets typ, tjocklek och ytbeläggning påverkar 
svetsresultatet.  
Betydelsen av elektrodernas skick vid svetsning av varmförzinkad 600DP plåt undersöktes år 
2006 av Zhang och hans kollegor [2]. Tabell 1 visar parametrarna som användes för svetsning i 
0,8 mm plåt.  
 
 
Tabell 1: Svets parametrar för 600DP använda av Zhang. [2] 

 
 
 
Försöket inleddes med att konstatera en hållfasthet på 11kN när fräscha elektroder användes, 
försöket fortsatte därefter med svetsning av punkter med 20 mm mellanrum. Efter 200 punkter 
var slitaget märkbart, kopparn legerade sig med plåtens zinkbeläggning och små ojämnheter och 
gropar växte till sig och slog senare ihop sig. Detta sammantaget ledde till dåliga svetsresultat.  
Jämförelsevis svetsades också ogalvaniserad lågkolhaltig plåt (Figur 2), här visade sig slitaget 
vara endast 20 % av vad det var vid svetsning av varmförzinkad 600DP. Förutom 
zinkbeläggningen ansågs också den större elektrodkraften och den längre svetstiden vara orsaker 
till det större slitaget av elektroder vid svetsning av varmförzinkad 600DP. 
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Figur 2: Slitage av elektroder på galvaniserad 600DP och på ogalvaniserad lågkolhaltig plåt [2]. 
 
 
De påtänkta materialen i detta arbete är SSAB:s Docol 600DP och Arcelor-Mittals DX54. DX54 
är varmförzinkad men inte Docol 600DP. För att inte denna blandning av zinkbelagd och 
obelagd plåt ska inverka på resultaten kommer därför elektroderna att formeras med täta 
intervaller på 30 punkter. Formering innebär att den yttre kontaktytan på elektroderna slipas bort 
vilket resulterar i en till synes ny elektrod. 
 
 

3.1.2 Svetsutrustning 
 
 
De använda svetsverktygen är först och främst en 50 Hz ARO 3239 likströmsvets tillsammans 
med en ARO svetsvakt, Figur 3. Ledningstrycket i verkstaden är manuellt reglerbart mellan 2 
till 5 bar, detta motsvarar elektrodkrafter på 1800 N – 3300 N.  
För värmebehandling av svetspunkter har en 1000 Hz NIMAK växelströmsvets med tillhörande 
AutoSpatz mjukvara använts, Figur 4, här är elektrodkraften reglerbar mellan 0 och 2750 N. 
Till de båda maskinerna har kopparelektroder använts, dessa har formerats till 6 mm 
elektroddiameter med en dubbelsidig handformerare. Elektroderna kyls av med ett vattenflöde 
på cirka 5 l/min.  
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Figur 3: ARO 3239 50 Hz växelströmsvets. 
 
 

 
Figur 4: Nimak 1000 Hz likströmsvets. 

 
 

3.1.3 Standarder och krav 
 
 
Punktsvetsningen på Scania följs efter egna standarder, rekommendationer och krav där 
tyngdpunkten ligger på punktsvetsens diameter och utseende. Dessa standarder gäller mjuka stål 
och höghållfasta stål som ligger under en kolhalt på 0,12 %, det aktuella 600DP ligger på 0,11 
% och standarden kommer därför att följas så mycket som möjligt. Standarden säger till 
exempel att när plåtar på 1mm svetsas samman krävs en punktsvetsdiameter på 5mm eller att 
punkten kan motstå en last på 4500 N [3].  
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3.2 Materialen 
 
 

3.2.1 Dual-Phase stål 
 
 
De höghållfasta stål som primärt kan komma att användas i framtida lastbilshytter är de så 
kallade Dual-Phase stålen (DP). Dessa tvåfasstål uppvisar en kombination av hög styrka och god 
formbarhet och är således bra alternativ till dagens mjuka stål.  
Mikrostrukturen kan karakteriseras som en komposit med hårda och spröda bitar av martensit 
inbäddade i en matris av mjuk och formbar ferrit, ju större andel martensit desto starkare och 
mindre formbart blir materialet. För att få hög duktilitet genom en sådan blandning krävs, 
förutom en inte allt för hög halt martensit, även låg kolhalt. Vid upp till 0,5 viktprocent kol i 
stålet bildas långa och tunna ribbor av martensit istället för linsformad plattmartensit. Dessa 
långa och tunna ribbor sitter ihop i block och tillåter, till skillnad från plattmartensiten, en viss 
deformation. Detta innebär att martensiten kan ”följa med” ferritfasens deformation en bit vilket 
hindrar martensitfasen från att lämna håligheter efter sig [4].  
DP-stålen besitter förutom styrka och formbarhet även ett markant deformationshårdnande 
tillsammans med en såkallad bake-hardening effekt. Detta gör dessa material väldigt användbara 
i fordonsindustrin då de förstärks under pressning men även under lackering då materialen under 
högre temperaturer härdbakas. Dragprovskurvorna i Figur 5 visar denna skillnad, högst 
sträckgräns har alltså materialet när det både sträckts 2 % och härdbakats. 
 
 

 
Figur 5: Härdbakningens och formningens inverkan på Dogal 600DP. [SSAB] 
 
 
Vid tillverkningen av Dual-Phase stål utnyttjar man stålets temperaturberoende fasomvandlingar 
för att styra mängden ferrit och martensit i ämnet. Från ett austenitiskt tillstånd kyls ämnet och 
hålls vid en viss temperatur till en önskad mängd ferrit har uppnåtts. Samtidigt som 
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omvandlingen till ferrit sker ökar också kolhalten i austeniten, detta medför i sin tur att 
fasområdena förskjuts till höger i motsvarande CCT-diagram (3.3.3) och att härdbarheten då ökar. 
När önskad ferritmängd uppnåtts, vanligtvis 80-90 %, släcks ämnet för att resterande austenit 
ska ge just martensit.  
I Tabell 2 jämförs den kemiska sammansättningen i Docol 600DP och 1000DP med det mjuka 
DX54, noteras kan att DP-stålen innehåller en betydligt högre halt kol, kisel och mangan. 
 
 
Tabell 2: Kemisk sammansättning i viktprocent för DX54D, Docol 600DP och Docol 1000DP. [SSAB/ArcelorMittal]. 

Stålkvalitet C max Si max Mn max P max S max Al min Nbmax Ti max 
DX54D 0,02 0,1 0,25 0,02 0,02 0,015 / / 

Docol 600DP 0,11 0,4 0,9 0,015 0,006 0,04 / / 
Docol 1000DP 0,15 0,5 1,5 0,015 0,002 0,04 0,015 / 

 
 
Dual-Phase stålens höga kol-, kisel- och manganinnehåll ökar härdbarheten i materialen då 
koldiffusionen fördröjs. Detta tillåter martensit att bildas även under relativt långsam kylning 
vilket ger en processmässigt mer kontrollerbar tillverkning då de önskade faserna ferrit och 
martensit lättare kan kontrolleras.  
Vid punktsvetsning kan dock de förhöjda halterna av kol, kisel och mangan skapa problem. Den 
ökade förmågan i materialet att bilda martensit leder i detta fall till en ökad halt martensit i 
svetsens värmepåverkade zon. Denna zon blir starkare men också sprödare vilket inte är 
fördelaktigt då sprickor lättare uppkommer och då utmattningsbrott kan komma att spela en 
större roll.  
Då SSAB inte har CCT-diagram för sina DP-stål kan endast en approximation göras av dessa, 
Figur 6 visar en enkel modell på ett CCT-diagram för ett 600DP-stål med okänd 
sammansättning, här krävs att materialet hålls över 450°C i mer än två sekunder för att undvika 
en helt martensitisk struktur [5].  Detta beteende kan man förmodligen förvänta sig av de flesta 
600DP-stål och vid en värmebehandlig av svetspunkten skulle därför detta diagram i ett första 
skede kunna tas i beaktning. 
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Figur 6: CCT-diagram för okänt 600DP-stål [5]. 
 
 
Trots den höga härdbarheten anses Dual-Phase stålen ha god svetsbarhet. God svetsbarhet kan 
innebära att minimumdiameter på svetskärnan kan uppnås, inga eller få halvpluggar vid 
uppfläkning erhålles, inget eller lite sprut innanför strömstyrkans gränser samt att det inte finns 
några eller få sprickor och porer i svetsen [6]. American Welding Society definierar svetsbarhet 
på följande sätt: 
 
” Svetsbarhet är ett materials kapacitet att bli svetsat under definierade förhållanden i en 
definierad struktur och sedan prestera tillfredsställande i den påtänkta funktionen. ” [1] 
 
Med denna generella definition har alltså Dual-Phase stålen alla förutsättningar för att anses ha 
god svetsbarhet, förutsatt att svetsningen sker på rätt sätt och att den fungerar bra i den påtänkta 
konstruktionen. I detta arbete får Scanias standard sätta lägsta nivån för vad som är bra eller 
inte. I princip gäller att om den förväntade brottgränsen under skjuvning på 4500 N (3.1.3) uppnås 
med givna medel kan materialet ur företagets perspektiv anses ha god svetsbarhet. 
 
 

3.2.2 Materialkombinationer  
 
 
De material som ska undersökas är SSAB:s Docol 600DP samt ArcelorMittals DX54, båda 
materialen har en tjocklek på 1mm. De båda materialen svetsas i sig själva och med varandra 
vilket ger tre olika kombinationer. 600DP i 600DP (DP/DP) motsvarar främst 
deformationsstrukturen i hytten och 600DP i DX54 (DP/DX) motsvarar deformationsstrukturen 
mot karossen. DX54 i DX54 (DX/DX) svetsas primärt för att jämförelser ska kunna göras. 
Dessa materialkombinationer representerar bra det som kan komma att bli aktuellt i framtidens 
lastbilshytter. 
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3.2.3 Återfjädring 
 
 
En övergång till höghållfasta stål ställer inte bara krav på punktsvetsningen utan också på 
framförallt formningen. När en plåt pressformas deformeras plåten plastiskt samtidigt som den 
elastiska delen ligger kvar i materialet. När lasten eller formen tas bort kommer plåten att gå 
tillbaka en bit från sitt läge som en följd av denna kvarvarande elasticitet. Denna återfjädring 
beror av en rad olika saker; plåtens sträckgräns och tjocklek, bockningsvinkel, bockningsradie 
och smörjförhållandena. Dessa faktorer gör det väldigt svårt att förutsäga exakt hur mycket 
återfjädring man kan förvänta sig, generellt gäller dock att ju tunnare och starkare plåten är 
desto mer återfjädring. Detta då den elastiska återgången blir större med högre sträckgräns 
samtidigt som plåten blir mindre robust med minskad tjocklek, Figur 7.  
 
 

 
Figur 7: Exempel på återfjädring i mjuk tjock plåt och i höghållfast tunn plåt. [steeluniversity.org] 
 
 
För att motverka återfjädringen kan man exempelvis göra en överdriven böjning av plåten och 
på så sett låta den gå tillbaka till det slutliga och önskvärda läget.  
Återfjädring kommer inte att vara ett problem under detta arbetes gång men måste betraktas som 
ett problem i svetsprocessen. När två pressformade plåtbitar ska punktsvetsas ihop är 
passformen mellan de två väldigt viktig för att få till en fullgod svets. Svårigheterna med att få 
två pressformade, tunna och höghållfasta detaljer att mötas perfekt är, med återfjädringen i 
åtanke, uppenbara. En högre elektrodkraft kan oftast användas för att trycka ihop dålig passning, 
detta kan dock skapa problem med både svetstänger och punktkvalitet. När två plåtar tvingas 
ihop får elektroderna det svårt med att hålla inne smältan och sprut, Figur 8, uppstår mycket lätt 
vilket i sin tur sänker hållfastheten.  
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Figur 8: Sprut vid punktsvetsning. 
 
 

3.3 Svetsmetallurgi 
 
 
Stålets egenskaper är starkt beroende av dess mikrostruktur som i sin tur påverkas och ändras av 
värme, oavsett svetsmetod är således metallurgin bakom en viktig del för att kunna förstå 
svetsförloppets gång och dess resultat.  
 
 

3.3.1 Järn-kol fasdiagram 
 
 
I sin allra enklaste form är stål en legering av järn med kol, kolhalten har stor inverkan på 
mikrostrukturen i stålet och det så kallade järn-kol diagrammet är därför viktigt att känna till. 
Figur 9 visar den, i det här fallet, viktigaste delen av detta diagram då aktuella stålsorter har en 
relativt låg kolhalt på max 0,15 viktsprocent kol. Diagrammet ger ett exempel på en stålkvalitet 
innehållande ungefär 0,25 viktprocent kol och dess fasomvandling när den går från 900°C ner 
till 400°C.  
Vid 900°C är materialet homogent och består av 100 % austenit (γ), en fast lösning bestående av 
järn och legeringsämnen som endast är stabil vid höga temperaturer. När temperaturen sedan 
sjunker börjar ferrit (α) bildas i austeniten, en mjuk och lågkolhaltig fas som är stabil även vid 
lägre temperaturer. Kolhalten i stålet är konstant och ferritens låga kolhalt gör att austeniten 
behåller mer och mer kol. Omvandlingen fortsätter med temperatursänkningen och under 723°C 
omvandlas all resterande austenit till så kallad perlit, en lamellär blandning av ferrit och 
högkolhaltig så kallad cementit (Fe3C).  



 20

Denna fasomvandlingsgång sker när stålet innehåller från 0,02 till 0,76 viktprocent kol, något 
som i princip alltid är fallet i dagens höghållfasta stål. Ju mindre kol stålet innehåller desto mer 
ferrit bildas alltså vid en liknande temperatursänkning. 
 
 

 
Figur 9: Järn-kol diagram med exempel på fasförändringar vid nedkylning av stål [7]. 
 
 
Detta nedkylningsförlopp är en mycket enkel approximation av ett lågkolhaltigt stål då man här 
endast tar hänsyn till kolhalten samtidigt som temperatursänkningen är i jämvikt, dvs. långsam 
och stabil. I verkligheten, och i synnerhet i en svetspunkt, är det dock sällan som något är 
långsamt och stabilt. För att ytterligare gå vidare i detta kan man titta på TTT- och CCT-
diagram, två olika sorters fasomvandlingsdiagram som båda har med tidsfaktorn i 
temperatursänkningen.  
 
 

3.3.2 Tid-Temperatur-Transformation diagram 
 
 
Vid olika sorters värmebehandling kan TTT-diagram användas för att förutsäga tid och 
temperatur vid vilka man måste hålla sig för att få önskad mikrostruktur. Diagrammet innehåller 
precis som förr faserna austenit, ferrit och perlit men även martensit och bainit. Den streckade 
linjen i Figur 10 är ett exempel på tillvägagångssätt för att få fram strukturbeståndsdelen bainit, 
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en starkare och sprödare fas än perlit innehållandes en finare, icke lamellär, struktur av ferrit och 
cementit. Materialet värms upp till runt 800°C där en homogen fast lösning av austenit bildas. 
Materialet kyls sedan hastigt, släcks, till en temperatur på ungefär 500°C och hålls sedan stabilt 
vid denna temperatur i ungefär 3 timmar. Istället för en mix av ferrit och perlit har man alltså nu 
fått bainit. 
Hade materialet kylts till under ungefär 300°C inom cirka 0,7 sekunder hade enbart martensit 
bildats, den sprödaste och hårdaste fasen av dem alla. Ett temperaturfall till 700°C med 
efterföljande hålltid på 3 timmar hade i motsvarande järn-kol diagram, givit ferrit och perlit. 
 
 

 
Figur 10: Exempel på ett Tid-Temperatur-Transformation diagram. [www.key-to-steel.com] 
 
 

3.3.3 Continous-Cooling-Transformation diagram 
 
 
CCT-diagrammen angriper nedkylningen på ett annat sätt. Här är det en kontinuerlig 
temperatursänkning som ger fasomvandlingen. Figur 11 visar ett exempel, även här representerar 
den streckade linjen en omvandling från austenit till bainit när materialet kyls med jämn 
hastighet från 820°C ner till rumstemperatur på runt 7 minuter. En snabbare kylning hade givit 
martensit och en långsammare kylning ferrit och perlit.  
 
 

http://www.key-to-steel.com
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Figur 11: Exempel på ett Continous-Cooling-Transformation diagram. [www.key-to-steel.com] 
 
 
Utseendet på TTT- och CCT-diagrammen varierar mycket beroende på legeringsämnen och 
mängd av dessa i materialet. Generellt kan man dock säga att en lägre kolhalt förskjuter de olika 
zonerna till vänster i diagrammen. Detta medför att ju mindre kol det finns i materialet, desto 
kortare tid ges till bildandet av martensit. Ett låglegerat mjukt stål har alltså lättare för att bilda 
mjukare faser som perlit eller ferrit samtidigt som ett höglegerat höghållfast stål lättare bildar 
martensit. 
 
 

3.3.4 Svetsens zoner 
 
 
En svetsprocess som smälter ihop två material påverkar inte bara den smälta delen utan också 
området runt omkring. Från smältan i svetsens centrum leds värme bort till intilliggande 
material som då påverkas mer eller mindre av denna temperaturökning. Tar man föregående 
diagram i beaktning inser man snabbt att mikrostrukturen förändrats i intilliggande material.  
Intill smältan (L) uppnås temperaturer på runt 1500°C, i denna zon bildas fast austenit (γ) 
tillsammans med smältan. Intill denna delvis smälta zon uppnås temperaturer från 1450°C ner 
till 800°C, här bildas austenit. Intill denna zon, alltså under 800°C, bildas en blandning av ferrit 
och austenit. Slutligen är materialet tillräckligt långt från smältan att temperaturen inte uppnår 
de 740°C som krävs för att påverka materialet nämnvärt.  
Det finns alltså tre distinkta zoner som uppkommer under svetsningen; en smält zon, en delvis 
smält zon och en zon där strukturförändringar sker i fast tillstånd, en såkallad HAZ (Heat 
Affected Zone). Figur 12 visar tre zoner tagna med ett svepelektronmikroskop på en punktsvets 
i 600DP [8]. 
 
 

http://www.key-to-steel.com
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Figur 12: Mikrostruktur i opåverkad zon (a), värmepåverkad zon (b) och smält zon (c) [8]. 
 
 
I figur (a) syns tydligt de ljusa plättarna av martensit i den mörka matrisen av ferrit i det 
opåverkade materialet. I (b) visas en del av den värmepåverkade zonen där plättarna växt och 
martensit utgör alltså här en större del av materialet. (c) visar den smälta zonen som till största 
delen innehåller martensit men även lite restaustenit.  
 
 

3.3.5 Hårda och spröda punkter 
 
 
Punktsvetsning innebär oftast avkylningshastigheter på runt 5000°C/s och i det svetsade 
materialet kan mer eller mindre martensit bildas beroende på stålet och dess legeringstillsatser.  
Då järn-kol diagrammet representerar ett förhållande i jämvikt kan den alltså inte relateras helt 
till svetsprocessens uppvärmning och efterföljande avkylning. Figur 13 visar ett exempel på 
avkylningsförloppet i en punktsvets.  
 
 

 
Figur 13: Exempel på avkylningsförlopp i punktsvets vid 2 olika plåttjocklekar. [9] 
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Den snabba temperatursänkningen i en punktsvets gör att man är långt från jämvikt och här kan 
CCT-diagrammet användas med lite större säkerhet. Dessa diagram används dock mest i 
förbindelse med olika värmebehandlingar och kan egentligen inte heller relateras till svetsning. 
Förutom svetsningens extrema uppvärmnings- och nedkylningshastigheter når svetsens 
värmepåverkade zon temperaturer strax under smältgränsen, något som en värmebehandling 
aldrig uppgår till. Vidare kan en hög grad av korntillväxt förekomma i den värmepåverkade 
zonen som även det leder till ökad härdbarhet, martensit bildas lättare då bildandet av perlit 
hindras av större korn.  
Li, Khurana och Gould arbetade 2006 med mikrostrukturen efter svetsning i bland annat 600DP 
och DP980 [5]. Kritiska avkylningshastigheter för martensitbildning togs fram och för 600DP 
och DP980 ligger denna hastighet mellan 40-120°C/s respektive 75-225°C/s, detta kan jämföras 
med ett mjukt och låglegerat stål (AKDQ) som hade kritiska gränser på 1000-5000°C/s. 
Låglegerade och mjuka stål undviker alltså martensitbildning mycket lättare än höglegerade stål.  
Med de kritiska gränserna i åtanke är det alltså svårt att undvika spröda punkter vid svetsning i 
DP-stål om samma svetsprogram används som vid mjukare stål. 
Gould och Chuko [9] har gjort undersökningar i ämnet och har tagit fram glödgningsdiagram för 
punktsvetsning i DP-stål. Tanken är att elektroderna hålls kvar efter svetstiden så att hela 
punkten kyls, därefter skickas en något svagare ström in i materialet under 0,2-1 sekund. Denna 
efterström mjukar upp den väldigt hårda svetskärnan och en mjukare och kvalitetsmässigt bättre 
punkt har då uppnåtts. Resultaten tyder på att det är en metod som fungerar där ungefär 75 % av 
strömstyrkan under 40 cykler gav en hårdhetsminskning på 25 %.  
Shi och Westgate [10] har även de undersökt möjligheten att reducera hårdheten i svetskärnan för 
ett såkallat TRIP-stål, transformation induced plasticity. Den kemiska sammansättningen i 
denna stålgrupp är inte helt olik den i Dual-Phase varför detta kan vara av intresse att titta 
närmare på. De två herrarna tittade på 3 olika möjligheter att jobba med svetspunktens sprödhet: 
 
 

1) Kontrollerad avkylning av punktsvetsen genom såkallad up-slope och down-slope. Här 
ökas och sänks strömmen successivt före respektive efter svetsningen vilket skulle kunna 
minska andelen martensit. Austeniten hinner alltså med en viss omvandling innan 
starttemperaturen för martensit Ms uppnås. 

 
2) Värmebehandling av punkten direkt efter att punkten kylts. Här låter man punkten svalna 

till martensitomvandlingen avslutats, Mf, därefter lägger man på en något svagare ström 
under lite längre tid. Detta är då tänkt att värmebehandla och därmed sänka svetsens 
hårdhet. Här för alltså Westgate [10] samma resonemang som Chuko [9]. 

 
3) Blandning av material. Då hårdheten i punkten är starkt beroende av legeringshalten 

provades att svetsa ihop två olika material, ett 600DP och ett TRIP700. 600DP 
innehåller ungefär hälften så mycket kol som TRIP700 varvid den totala kolhalten i 
punktens kärna då blir lägre. Detta är tänkt att göra kärnan något mjukare. 

 
 



 25

Figur 14 visar dragprovsresultaten från alternativ 2 vilket också var det alternativ som visade sig 
ge bäst resultat: 
 
 

 
Figur 14: Värmebehandlingens effekt där strömmens och tidens inverkan på svetsens hållfasthet visas [10]. Till 
vänster har 20 cykler använts och till höger har 4,8 kA använts.  
 
 
Till svetsningen som resulterade i Figur 14 användes en elektrodkraft på 4 kN, 6,7 kA 
strömstyrka, 12 cyklers svetstid och 20 cyklers hålltid. Därutöver läggs en extra 
värmebehandling på där tid och ström varierats för att hitta ett optimum. Crosstension testet kan 
liknas vid ett fläkprov och Figur 14 visar här en klart starkare punkt när en eftervärmning gjorts 
på ungefär 4,8 kA och 20 cykler.  
Försöken har alltså gjorts på ett TRIP-stål varvid resultaten inte kan förutsättas vara detsamma 
för Dual-Phase stålen. En indikation på metodens duglighet på 600DP ges dock av att även 
Gould och Chuko funnit att en värmebehandling på runt 70 % av svetsningens strömstyrka gav 
bra resultat [9].  

3.3.6 Sprickor och porer  
 
 
2007 undersökte Ma med flera mikrostrukturens och brottets beroende av sprut i punktsvetsar 
gjorda på zinkbelagd 600DP [8]. Resultaten visade på tydlig förekomst av porer när svetsning 
skett ovanför sprutgränsen och att en låg elektrodkraft kan orsaka porer inuti punkten då 
materialet inte tryckts ihop, antingen tillräckligt mycket eller under tillräckligt lång tid.  
Sprickor förekom i vissa prover både på ytan och i kärnan av punktsvetsen. Elektrodernas skick 
ansågs ha avgörande betydelse för sprickbildning på ytan samtidigt som den höga och ojämna 
avkylningshastigheten kan förklara sprickor inuti punkten.  
Dragprov och utmattningsprov gav sämre resultat där sprutgränsen överskridits och 
sprickpropagering initierades främst i punktens utkant mellan plåtarna oberoende av yt- och inre 
sprickor. Vidare visade det sig att korrosion kunde förekomma vid punktens utkant mellan 
plåtarna, något som också kan orsaka problem.  
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Vid punktsvetsning är det alltså även ur denna synvinkel viktigt att ha rätt 
parameterinställningar och bra passform mellan komponenterna för att få en bra svets. Rent 
prestationsmässigt visade sig dock inre porer och sprickor ha mindre betydelse då punktens 
periferi mellan plåtarna var det mest avgörande i sammanhanget. 
 
 

3.4 Utvärdering av punktsvetsar 
 
 

3.4.1 Dragprovning 
 
 
Dragprovning är en av de vanligaste och enklaste metoderna för att bestämma ett materials 
mekaniska egenskaper. Testet görs av en dragprovsmaskin som greppar ändarna på en provstav, 
drar med en given hastighet och mäter den pålagda kraften som en funktion av materialets 
förlängning. Detta resulterar i en dragprovskurva där man enkelt kan utvärdera materialets 
mekaniska egenskaper.  
Dragprovningen i detta arbete kommer att göras på två sätt, en där man drar de hopsvetsande 
plåtarna i planets riktning, man skjuvar punkten. På det andra sättet fläker man upp punkten 
genom att dra vinkelrätt mot plåtens plan, Figur 15.  
 
 

 
Figur 15: Skjuvning, fläkning och utdragen plugg. 
 
 
I fallet punktsvetsning är dragprovningen således något annorlunda, man är i detta fall mest ute 
efter den maximala kraft punkten kan motstå. För att svetspunkten ska anses godkänd vid ett 
fläkningsprov krävs att en plugg dragits ur det ena materialet och då lämnat ett hål efter sig i det 
andra, Figur 15 till höger. Dragprovningen är den metod som helt ligger till grund för den 
tilltänkta parameteroptimiseringen varvid mest tid och energi kommer att läggas på dessa prov.  
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3.4.2 Utmattningsprov 
 
 
Utmattningsproven i detta arbete utförs på samma sätt som de skjuvade dragproven bortsett från 
belastningen. Istället för en ökande last till brott läggs en cyklisk last på som beroende av sin 
storlek ger ett visst antal cykler till brott. Punkten karakteriseras sedan av pålagd kraft som en 
funktion av antalet lastcykler, efter ett antal prover där lastamplituden varierats kan ett såkallat 
Wöhlerdiagram tas fram som i exemplet i Figur 16. 
 
 

 
Figur 16: Wöhlerkurva för TRIP 590 [11]. 
 
 
På Scania utförs idag endast utmattningsprov på hela lastbilshytter i så kallade skakriggar. Vad 
en ensam punktsvets klarar eller ska klara är därför okänt varvid resultaten i detta arbete endast 
kan jämföras relativt varandra.  
 
 

3.4.3 Hårdhetsmätning  
 
 
Ett materials hårdhet kan egentligen sägas vara materialets förmåga att motstå plastisk 
deformation vilket ger en indikation på hur sprött eller duktilt ett material är.  
Vickers hårdhetsmätning, som används i detta arbete, innebär att en diamant formad som en 
fyrsidig pyramid trycks in i provmaterialet med en given kraft, Figur 17. Diagonalerna på det 
resulterande avtrycket mäts och beroende på deras längd och den pålagda kraften bestäms 
materialets hårdhet i Vickers (HV) utifrån en matematisk formel, en tabell, eller automatiskt. 
Alltså, ju större avtrycket är desto mjukare är materialet och desto mindre är Vickers. 
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Figur 17: Vickers hårdhetsmätning. [www.twi.co.uk] 

 
 

3.5 Försöksplanering 
 
 
Experiment kostar både tid och pengar att genomföra, syftet med försöksplaneringen är att få så 
mycket ut av försöken som möjligt med en så liten insats som möjligt. Då punktsvetsning beror 
av primärt 3 faktorer som samverkar duger inte det enkla ”en faktor i taget” försöket då detta 
kan vara väldigt missvisade. En modell vid namn Central Composite Design används därför i 
detta arbete för att på ett bra sätt få fram samband mellan punktsvetsen och de tre parametrarna 
elektrodkraft, strömstyrka och tid.  
 
 

3.5.1 Central Composite Design 
 
 
Central composite design (CCD) är en mycket användbar experimentell modell vid 
flervariabelförsök. Variablernas samverkan fås genom att utföra experimenten efter ett visst 
utstakat mönster och därefter göra en regressionsanalys på resultaten. Fördelen är alltså att ett 
komplett flerfaktoriellt försök inte är nödvändigt. I större delen av detta arbete varieras endast 
två parametrar; tid och strömstyrka. Dessa två variabler får därmed utgöra följande exempel. 
Först bestäms inom vilka intervall svetspunkten är godkänd för en viss elektrodkraft, här 1800 
N. För 600DP bestämdes tidsintervallet 10 till 30 cykler samt strömintervallet 54 till 62 
skaldelar. Vid svetsning med 54 skaldelar kunde alltså en liten plugg dras ut vid ett fläkprov 
men vid 53 skaldelar fäste inte de två plåtarna tillräckligt med varandra. Vid 63 skaldelar 
uppstod svetssprut vilket det alltså inte gjorde vid 62 skaldelar. 
De två intervallen delas därefter upp i en kod enligt Tabell 3, dessa koder motsvarar de nio väl 
utspridda kombinationerna i Figur 18 där y-axeln motsvarar strömstyrkan och x-axeln motsvarar 
tiden.  
 

http://www.twi.co.uk
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Tabell 3: Parametrarnas intervall uppdelat efter modell. 

t (kodad) -1,4142 -1 0 1 1,4142 
t (cykler) 10 13 20 27 30 

I (skaldelar) 54 55 58 61 62 
 
 

 
Figur 18: Tvåparameters CCD-modell med kodad x- och y-axel [www.mathworks.com]. 
 
 
Alla de nio kombinationerna svetsas sedan i ett utstakat mönster enligt Tabell 4. Mittpunkten i 
Figur 18 svetsas fem gånger med jämna mellanrum för att ge ett värde på mätningens precision. 
 
 
Tabell 4: Exempel på svetsschema för 600DP. 

nr I(kodad) t(kodad) I (skaldelar) t(cykler) 
1 0 0 58 20
2 1 1 61 27
3 0 1,4142 58 30
4 0 0 58 20
5 -1 -1 55 13
6 1 -1 61 13
7 0 0 58 20
8 0 -1,4142 58 10
9 -1 1 55 27

10 -1,4142 0 54 20
11 0 0 58 20
12 1,4142 0 62 20
13 0 0 58 20

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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När proven senare dragprovas erhålls olika brottgränser för olika parameterkombinationer. 
Dessa värden tillför då en tredje dimension i Figur 18, en lineär regression på dess punkter ger 
därefter den sökta svetsytan där en hållfasthet fås för alla möjliga parameterkombinationer inom 
de givna intervallerna, Figur 19.  
 
 

 
Figur 19: Exempel på svetsyta uträknad i Matlab. 
 
 
För en grundligare genomgång av CCD-modellen, dess pålitlighet samt felberäkningar hänvisas 
till Erik Erikssons rapport om punktsvetsning i höghållfasta stål [12]. 
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4 Experimentellt 
 
 

4.1 Punktsvetsning 
 
 
Punktsvetsningen inleds med att hitta släppgräns och sprutgräns för varje materialkombination. 
Släppgräns, minsta strömstyrkan, är den gräns där brottet går från att vara en plugg till att 
plåtarna ”släpper” från varandra. Sprutgränsen, max strömstyrka, är den gräns där elektrodernas 
tryck inte kan hålla tillbaka smältan i materialet vilket resulterar i att material sprutas ut. När 
dessa gränsvärden hittats läggs svetsningen upp efter CCD-modellen. 
För att efterlikna punktsvetsning i produktion i så stor utsträckning som möjligt lappas två plåtar 
av vald kombination över. På plåtarna ryms 15 punkter på linje med 35mm mellanrum mellan 
varje punkt. Efter att en första punkt har lagts svetsas de 13 punkter som utgör modellen, alla 
med olika parameterinställningar. Slutligen ”stängs” svetslinjen med en 15:de punkt, alla de 13 
punkterna får på så sätt två grannar vilket är viktigt för att på rätt sätt kunna jämföra de olika 
inställningarna. Denna serie upprepas 5 gånger för varje kombination där första, tredje och 
femte serien följer parametertabellen uppifrån och ner. Den andra och fjärde serien följer 
tabellen nerifrån och upp, detta för att jämna ut påverkan av elektrodslitaget. Efter 2 serier, eller 
30 punkter, formeras svetselektroderna på nytt, detta i enlighet med kapitel 3.1.1. Slutligen 
kapas varje serie upp, Figur 20, första och sista punkten slängs och de 13 resterande punkterna 
märks upp och dragprovas enligt 3.4.1. Svetsförfarandet är densamma även vid de tillfällen då 
CCD-modellen inte används, dvs. alla testade punkter i detta arbete har haft två grannar på lika 
avstånd (35 mm).  
Vidare är elektroddiametern 6mm och mätinstrument som kontrollerar elektrodkraften och 
strömstyrkan används kontinuerligt för att säkerställa utrustningens kontinuitet. 
 
 

 
Figur 20: Serie med punkter klara för kapning, skjuvprover vänster och fläkprover höger. 
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4.1.1 Värmebehandling 
 
 
Utgående från kapitel 3.3.5 görs försök att på olika sätt värmebehandla punktsvetsar gjorda i 
Docol 600DP för att om möjligt förbättra svetspunktens prestanda främst med avseende på 
fläkprovningen.  Utgåendes från Figur 14 där strömstyrka och tid ligger i två olika diagram görs 
här istället en CCD-modell med svetsschema enligt Tabell 5, detta för att om möjligt hitta den 
optimala kombinationen av tid och strömstyrka för den andra strömpulsen i  Tabell 5. 
 
 
Tabell 5: Svetsschema för värmebehandlingens CCD-modell. 
  ms N kA 
Kläm: 200 500 / 
Kläm: 500 2400 / 
Svets: 200 2400 5,3 
Svets: 1000 2400 0 
Svets: CCD 2400 CCD 
Håll: 300 2400 / 
    
CCD ms (kod) CCD kA (kod) t(ms) I (kA) 

0 0 500 3,5 
1 1 720 4,6 

1,4142 0 800 3,5 
-1 -1 280 2,4 
-1 1 280 4,6 

-1,4142 0 200 3,5 
1 -1 720 2,4 
0 -1,4142 500 2 
0 1,4142 500 5 
0 0 500 3,5 

 
 
Tanken bakom Tabell 5 är att efter en första svetsning på 200 ms och hög strömstyrka hålls 
elektroderna kvar utan ström under 1000 ms vilket är nog för att kyla svetsen till en temperatur 
under Mf. Därefter läggs en av de 10 olika tid och strömkombinationerna på enligt CCD-
modellen, slutligen kyls punkten med en hålltid på 300 ms.  
 
Utöver föregående behandling görs 4 olika specialbehandlingar utgåendes från CCT-
diagrammet i Figur 6 och avkylningshastigheterna i Figur 13. 
Först svetsas en icke värmebehandlad referens som motsvarar första svetspulsen i Tabell 5, 
därefter svetsas 4 olika program vars svetsscheman hittas i annexet. Tanken bakom dessa är att 
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hålla svetspunkten tillräckligt varm under tillräckligt lång tid så att austenit hinner omvandlas 
till viss del innan starttemperaturen för martensit, Ms, uppnåtts.  
Notera att en kontinuerlig strömstyrka inte är rekommenderat att hålla under längre tid än 1 
sekund då detta skadar elektroderna. 
 
 

4.2 Utvärdering av punktsvetsarna  
 

4.2.1 Dragprovning 
 
 
Efter att plåten kapats provas den på Scania i Södertälje i en Galdabini dragprovningsmaskin. 
Proven testas enligt 3.4.1 med en hastighet på 30mm/min vilket följer Scanias standard. Efter 
dragprovningen har 5 värden på max hållfasthet erhållits för var och en av de 13 
svetsinställningarna. En regressionsanalys görs därefter i Matlab vilket ger en yta som på ett 
säkert sätt visar svetsparametrarnas inverkan på punktens brottgräns.  
   
 

4.2.2 Utmattning 
 
 
Utmattningsproven utförs på samma sätt som de skjuvade dragproven bortsett från den statiska 
lasten. Först och främst belastas 3 prov från varje materialkombination med 4 kN, 2,5 kN och 1 
kN med en belastningsfrekvens på 10 Hz, proven klassificeras senare efter antalet cykler till 
brott.  
Provningar kommer även att göras på värmebehandlade punktsvetsar av 600DP för att se om en 
förbättrad prestanda kan uppnås med en sådan behandling. Utmattningsproven av dessa görs 
enbart med en cyklisk last på 2500 N. 
För de båda fallen kommer inte kompletta Wöhlerdiagram att tas fram då det inte finns tid att 
göra tillräckligt många prov för detta, jämförelser mellan materialen kan dock göras utifrån de 
erhållna resultaten. 
 
 

4.2.3 Optisk mikroskopi  
 
 
Optisk mikroskopi ger en bild av punktens tvärsnitt och dess innehåll. En punkt svetsas enligt 
4.1, punkten kapas på mitten, bakas till provkuts, tvärsnittet slipas och etsas slutligen i Nital för 
att på så sätt få fram dess mikrostruktur.  
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Svetszoner undersöks på utvalda punkter för att få en uppfattning om hur punkten ser ut och 
även för att leta efter eventuella sprickor och porer.  
 
 

4.2.4 Vickers hårdhetsmätning 
 
 
Provet förbereds på samma sätt som för optisk mikroskopi och mätning utförs på punkter för att 
undersöka följande faktorers inverkan på punktens hårdhet: 
 

- Svetstid. 
- Strömstyrka. 
- Hålltid. 
- Bakning under tvätt och lackering i fabriken. 
- Eftervärmning och värmebehandling av punkt. 
- Blandning av materialen 600DP svetsat i DX54. 
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5 Resultat  
 
 

5.1 Dragprovning 
 
 
Resultaten från trevariabelprovningen presenteras här där Docol 600DP skjuvprovats och 
svetsytor tagits fram.  
Figur 21 visar två olika svetsytor vars elektrodkraft är olika, den vänstra ytan motsvarar 2,1 kN 
elektrodkraft och den högra ytan 3.3 kN. Det som skiljer de båda ytorna åt är främst möjligheten 
att svetsa med högre strömstyrka vid den högre elektrodkraften. Detta innebär alltså att man för 
en given svetstid kan tillföra mer värme och således få en starkare punkt än vid låg 
elektrodkraft. Omvänt kan man alltså snabbare svetsa en punkt med given hållfasthet. 
 
 

   
Figur 21: 2,1 kN elektrodkraft till vänster och 3.3 kN till höger.  
 
 
Ekvation 1 visar ekvationen som motsvarar ytorna i Figur 21. 
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Ytan motsvarande 3.3 kN elektrodkraft representeras i  Figur 22 från ett fågelperspektiv, här 
syns på ett tydligare sätt exakt vilka parametrar som ger högst hållfasthet.  
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Figur 22: Svetsyta motsvarande 3,3 kN sedd ovanifrån.  
 
 
Vid en elektrodkraft på 3,3 kN finns alltså en topp vid 17 till 25 cykler och 70 till 78 skaldelar. 
Ur ett produktionsperspektiv noteras att denna topp ligger vid höga svetstider och samtidigt 
ganska nära sprutgränsen. Detta innebär att man med fördel lägger sig i den nedre vänstra delen 
av ”ringen”, på detta sätt kan då små avvikelser i zinkskikt och plåttjocklek kompenseras för.  
 
Figur 23 visar de tre olika parametrarnas individuella inverkan på hållfastheten där lådorna i 
diagrammet motsvarar spridningen från fem värden och där de kodade värdena motsvarar max 
respektive minimivärden. Störst inverkan på hållfastheten har alltså strömmen följt av tiden. 
Noteras kan att en ökad elektrodkraft faktiskt har en liten men ändå negativ inverkan på 
hållfastheten. 
 
 

 
Figur 23: De tre svetsparametrarnas inverkan på hållfastheten. 
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Bortsett från detta trevariabelexperiment har endast tvåparametermodeller gjorts av resterande 
kombinationer och dragprov, dessa presenteras i svetsrapporterna som hittas i denna rapports 
bilagor. Figur 24 visar en jämförelse mellan två ytor; skjuvning av DX54 och skjuvning av 
600DP. Först och främst är ju 600DP betydligt starkare än DX54 men tittar man på var max 
brottgräns ligger tidsmässigt för de båda ytorna skiljer de sig inte nämnvärt åt. Förutom detta 
noteras också skillnaden i strömstyrka för de båda materialen, denna skillnad beror främst på 
resistansskillnaderna mellan materialen. 
 
 

 
Figur 24: Skjuvning av 600DP till vänster och skjuvning av DX54 till höger. 
  
 
Den mest anmärkningsvärda ytan är fläkningen av 600DP svetsat i 600DP (DP/DP). Där DP/DP 
var dubbelt så stark som DX/DX vid skjuvning är den nu svagast av de tre, samtidigt är ytans 
form helt olik de andras då den är förhållandevis platt samtidigt som hållfastheten minskar med 
ökad svetstid, Figur 25.  
 
 

 
Figur 25: Svetsyta från fläkning av 600DP.  
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Värmebehandlingarna där CCD-modellen användes för att hitta lämpliga glödgningsparametrar 
resulterade inte i ökad hållfasthet, varken vid fläkning eller vid skjuvning. Den resulterande 
svetsytan är således platt och vågrät och den lämnas därför utanför denna rapport.  
 
För en genomgång av parametermodellens och svetsytornas pålitlighet samt felberäkningar 
hänvisas till Erik Erikssons rapport om punktsvetsning i höghållfasta stål [12]. Här sammanfattas 
utifrån Eriks rapport att ytorna på ett bra och statistiskt korrekt sätt representerar de uppmätta 
värdena från dragprovningen. 
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5.2 Utmattning 
 
 
För varje materialkombination har först och främst 3 utmattningsprov gjorts, ett på 4000 N, ett 
på 2500 N och ett på 1000 N. Proven har belastats upp till respektive last och sedan avlastats till 
200 N, 125 N respektive 50 N för att sedan återigen belastas. Notera att alla prov svetsats på 
respektive materialkombinations sprutgräns under en tid på 14 cykler (280 ms). Tabell 6 återger 
resultaten från denna provning. 
 
 
Tabell 6: Utmattningsprov punktsvetsar. 

 Amplitud Cykler till brott 
DX i DX 4000N/200N 13 466 

 2500N/125N 21 477 
 1000N/50N 2 000 000 
   

DP i DP 4000N/200N 8094 
 2500N/125N 58 026 
 1000N/50N 2 000 000 
   

DP i DX 4000N/200N 7713 
 2500N/125N 38 042 
 1000N/50N 2 000 000 

 
 
Vid en cyklisk last på 1000 N klarade sig proven från brott, de kan därmed betraktas som så 
kallade genomlöpare och kan i princip anses hålla i all oändlighet. Dessa provningar avbröts 
därför alla vid 2 000 000 cykler. Bortsett från detta är det en viss skillnad mellan de olika 
materialkombinationerna vid 4000 N och 2500 N. 
Figur 26 visar dessa resultat samt resultaten från motsvarande statiska dragprov i ett 
Wöhlerdiagram. Antalet prov är något för få för att kunna göra en pålitlig kurva, de streckade 
linjerna i diagrammet visar därför enbart på ett ungefär hur det klassiska Wöhlerdiagrammet 
skulle kunna se ut i lågcykelområdet.  
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Figur 26: Wöhlerdiagram för punkter svetsade på sprutgräns i 14 cykler. 
 
 
Mest intressant är diagrammet vid 10 000 cykler och däröver, skillnaden mellan de olika 
materialkombinationerna verkar i detta område vara marginell. 
Tidigare studier av bland annat Xin Long [13] och Matlock [11] visar på en materialoberoende 
livslängd hos punktsvetsar. Long utmattningsprovade punktsvetsar av typen HSLA (High 
Strength Low Alloy), TRIP (Transformation Induced Plasticity) och DP (Dual Phase), Figur 27 
visar dessa resultat i ett Wöhlerdiagram där även resultaten från Figur 26 är insatta och 
markerade med ringar. Resultaten talar för att punktsvetsar faktiskt är mindre beroende av 
materialtypen vid utmattningsprov i högcykelområdet. 
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Figur 27: Wöhlerdiagram av Longs resultat [13] tillsammans med detta arbetets resultat markerade med ringar. 
 
 
Utmattningsprovningen av de olika specialbehandlade punktsvetsarna visas i Tabell 7. Av dessa 
verkar Special 3, Tabell 8, vara den behandling som fungerar bäst med 40 % längre livslängd än 
referensen. Här har en första svetsning efterföljts av korta pauser som om man följer Figur 13 
håller kvar svetsens temperatur i austenitområdet. Två svetspulser med ökad tid och minskad 
strömstyrka läggs till vilket hjälper till att hålla temperaturen uppe i strax över 2 sekunder, nog 
för att precis klämma sig förbi gränsen för total martensitbildning enligt CCT-diagrammet i 
Figur 6. Notera att endast ett utmattningsprov gjorts av varje behandling varvid resultatens 
pålitlighet och repeterbarhet kan diskuteras.  
 
 
Tabell 7: Utmattningsresultat för specialbehandling. 

Utmattningsprov Kraft max/min Cykler till brott 
Referens 2500/125 N 47 307 
Special 1 2500/125 N 50 905 
Special 2 2500/125 N 56 744 
Special 3 2500/125 N  66 548 
Special 4 2500/125 N 52 154 
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Tabell 8: Specialprogram 3. 

Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 200 500 / 1159 
Kläm: 500 2400 / 1148 
Svets: 200 2400 5,3 1129 
Paus: 200 2400 / Dragprov skjuv F(N) 
Svets: 500 2400 4 9705 
Paus: 200 2400 / 9716 
Svets: 1000 2400 2,5 9750 
Håll: 100 2400 /  
 
 

5.3 Mikroskopi 
 
 
Ett optiskt mikroskop ger en bild av hur punktsvetsarnas tvärsnitt ser ut. Figur 28 visar 
tvärsnittet för 600DP svetsat i DX54, här ses tydligt den kärna som bildas vid punktsvetsning. 
Figur 29 visar svetsens olika mikrostrukturer i 600DP och Figur 30 visar exempel på 
punktsvetsarnas periferi. Punkterna på dessa bilder har svetsats på respektive materials 
sprutgräns i 14 cykler / 280 ms. 
 
 

 
Figur 28: DX54 (övre del) svetsat i 600DP (undre del) (×10). 
 
 

 
Figur 29: Tre olika zoner i DP-stålets svetspunkt, smält zon, värmepåverkad zon och opåverkad zon (×100). 
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Figur 30: Exempel på punktsvetsens periferi mellan plåtarna, från vänster: DX54 i DX54 (×25), 600DP i 600DP 
(×25) och DX54 i 600DP (×50). 
 
 
Punktens periferi kan se mycket olika ut, Figur 30 visar tre exempel på detta, den vänstra och 
den mittersta bilden ser fin och jämn ut i motsats till den högra som mer kan liknas vid en stor 
spricka, något som förmodligen inte främjar hållfastheten. Av de inspekterade punkterna var de 
jämna och fina svetsperiferierna vanligast och endast ett fåtal hade det sprickutseende som den 
högra bilden visar. 
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5.4 Vickers hårdhetsmätning 
 
 
Hårdhetsmätning utfördes för att titta på följande parametrars och behandlingars inverkan på 
svetskärnans hårdhet i 600DP: 
 

- Svetstid 
- Strömstyrka 
- Hålltid 
- Bakning under tvätt och lackering i fabriken, här i ugn. 
- Eftervärmning, värmebehandling, av punkt på 70 % av svetsström. 
- Blandning av material 
 
 

Tabell 9: Olika svetsvariabler och processparametrars inverkan på svetskärnans hårdhet (snitt på 5 mätningar). 

Svetstid (cykler/ms) 50/1000 10/200 
HV 395 397 
   
Strömstyrka (skaldelar) 62 54 
HV 398 400 
   
Hålltid (cykler / ms) 15 / 300 0 / 0 
HV 441 379 
   
Bakning i ugn 180°C 10 min  
HV 420  
   
Eftervärmning 42 Skaldelar 1000ms  
HV 410  
   
Blandat material 600DP i DX54  
HV 275  
 
 
I Tabell 9 kan noteras att varken lång svetstid, hög strömstyrka, bakning i ugn eller 
eftervärmning gör svetsens kärna nämnvärt mjukare, däremot har hålltiden samt det blandade 
materialet en viss inverkan på svetskärnans hårdhet.  
Figur 31 visar det blandade materialets inverkan på punktsvetsens hårdhet. Hårdheten visade sig 
vara mitt emellan de båda materialens respektive hårdheter bortsett från vänsterkanten där 
materialen förmodligen inte hunnit blanda sig i så stor utsträckning. Profilen har alltså tagits 
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diagonalt över svetspunkten där således DX/DP börjar på en hårdhet motsvarande den för 
600DP och slutar på en hårdhet motsvarande den för DX54.  
 
 

 
Figur 31: Hårdhetsprofil diagonalt över svetskärnan för olika materialkombinationer. 
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6 Diskussion 
 
 
Den statiska hållfastheten på punktsvetsar i 600DP är dubbelt så hög under skjuvning men 
samtidigt svagare under fläkning i jämförelse med DX54. När 600DP och DX54 svetsas 
samman tar varje material med sig sin respektive svaghet, resultatet blir att svetsen blir svag 
som DX54 under skjuvning och svag som 600DP under fläkning. Denna kombination får alltså 
anses vara den sämsta av de tre som provats.  
Den hårda och spröda punkten i det höghållfasta materialet får anses vara orsaken till 
föregående skillnader. Mikroskopiundersökningar visar på olika utseenden för olika 
punktsvetsars periferi, dessa olikheter är inte materialspecifika men de olika kombinationerna 
kan påverkas olika av dessa sprickliknande öppningar. Vid fläkning av svetspunkten blir 
spänningskoncentrationen vid dessa sprickor stor vilket påverkar ett sprött material mer än ett 
mjukt material, vid skjuvning ligger däremot punktens periferi parallellt med dragriktningen och 
påverkar därmed hållfastheten mindre. 
Svagheten under fläkande belastning skulle kunna undvikas om detaljen är konstruerad så att 
punktsvetsen belastas med en skjuvande och inte en fläkande last. 
I övrigt har 600DP högre resistans vilket gör att en lägre strömstyrka måste användas, detta kan 
främst förklaras med den högre legeringshalten i tvåfasstålet.  
 
Resultaten från treparametermodellen visar att en högre elektrodkraft tillåter en högre 
strömstyrka, detta gör det möjligt att med bibehållen hållfasthet korta ner svetstiden. I stort sett 
kan en likvärdig hållfasthet på halverad svetstid erhållas vid en höjning av elektrodkraften från 
2,1 kN till 3,3 kN. Sett ur ett produktionsperspektiv innebär en högre elektrodkraft även att 
större parameterintervall kan användas, detta leder i sin tur till att avvikelser i t.ex. plåttjocklek 
och zinkbeläggning lättare kan kompenseras för. 
Det kan alltså vara av intresse att öka elektrodkraften för att på så sätt spara dyrbar tid i 
produktion och samtidigt utöka parameterintervallerna. Det tar dock inte längre tid att få en 
fullgod svets i 600DP än vad det tar i DX54 varvid denna åtgärd inte är ”akut” vid ett 
materialbyte i produktion. Dessutom är elektrodkraftens inverkan på avtrycksdjup, sprickor och 
elektrodslitage än så länge något okänd vilket innebär en viss osäkerhet vid en eventuell 
krafthöjning. 
 
Vidare har utmattningsprovning under skjuvning gett indikationer på att 600DP och DX54 har 
ett liknande utmattningsbeteende över 10 000 cykler och att 600DP därmed kan anses vara 
bättre ur ett utmattningsperspektiv då det ju presterar bättre vid den statiska dragprovningen. 
Long [13] och Matlocks [11] undersökningar förstärker resultaten från utmattningsprovningen som 
i en jämförelse dessutom förstärker teorin om att punktsvetsens livslängd i stort sett är 
materialoberoende.  
Huruvida eventuella sprickor och porer påverkar utmattningsegenskaperna har inte undersökts i 
detta arbete, det är dock troligt att 600DP påverkas mer av detta än DX54 då dess svetspunkt är 
betydligt hårdare och sprödare än det senare. 
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Vickersprovningen visade att den hårda och spröda svetspunkten går att påverka under den 
mycket korta svetscykeln, detta då olika hålltid ändrade svetskärnans hårdhet med ungefär 15 
%. Legeringshalten i respektive material visade sig ha stor betydelse på hårdheten när de två 
olika materialen svetsades samman, den resulterande svetskärnans hårdhet var i detta fall mitt 
emellan respektive materials enskilda hårdheter. Som konstaterats innan resulterade detta i en 
synergi av svagheter vid dragprovningen och en blandning av dessa material är alltså inte 
fördelaktig.  
 
Försöken att påverka svetspunktens mekaniska egenskaper med diverse värmebehandlingar gav 
inte önskade resultat. Tvåpulsmodellen visade inte på ökad hållfasthet, detta får förmodligen 
tillskrivas de väldigt korta glödgningsperioder som använts. Shi och Westgate [10] ökade markant 
de mekaniska egenskaperna i sina TRIP-stål men liknande resultat har alltså inte kunnat påvisas 
i detta arbete. 
Indikationer på ökad livslängd i ett utmattningsprov gavs av Svetsschema ”Special 3” där 
livslängden ökade med runt 40 % vid en belastning på 25 % av den statiska hållfastheten. Här 
hölls värmen hög i svetspunkten i nästan 2 sekunder, detta kan ha gett utrymme för austeniten 
att omvandlas en aning innan starttemperaturen för martensit uppnåddes. Resultaten från denna 
behandling hänger dock lite löst då de är fåtaliga, en mer grundlig försöksomgång 
rekommenderas därför vid behov. 
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7 Slutsatser 
 
 
”Svetsbarhet är ett materials kapacitet att bli svetsat under definierade förhållanden i en 
definierad struktur och sedan prestera tillfredsställande i den påtänkta funktionen.” [1] 
 
Med denna definition och detta arbetets resultat i åtanke får 600DP anses ha minst lika god 
svetsbarhet som det idag använda materialet DX54 bortsett från när svetspunkten fläks upp. 
Försöken att höja den statiska hållfastheten under fläkning med olika värmebehandlingar visade 
inte på någon förbättring. Detta gör att den ökade livslängden till följd av ett långdraget 
svetsschema får anses vara av lågt intresse i produktion där en svetspunkt inte ges det 
tidsutrymme på 3 sekunder som skulle krävas med denna behandling.  
Kombinationen då DX54 svetsats i 600DP visade sig vara den svagaste av de tre, i en 
deformationsstruktur skulle alltså med fördel denna kombination undvikas. 
Docol 600DP verkar alltså vara ett bra alternativ till DX54 så länge det svetsas i sig själv och 
punktsvetsarna skjuvbelastas istället för fläkbelastas, detta borde inte vara några problem att 
tillgodose med en genomtänkt konstruktion. I övrigt finns det inget som visar på ett speciellt 
anpassningsbehov av dagens svetsutrustning och cykeltider. 
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8 Rekommendationer 
 
 
Då begränsningar finns gällande elektrodkraften i produktionen är det viktigt att använda den 
kraft som finns så effektivt som möjligt. För att göra detta krävs en så god passform som möjlig 
mellan komponenter som ska svetsas samman. Denna passform blir svårare att tillgodose med 
höghållfast stål då återfjädring kommer att spela en mycket större roll än tidigare. Detta arbete 
har inte gett några indikationer på dålig svetsbarhet i Docol 600DP varvid större fokus bör ligga 
på pressformning och passform, detta kommer i sin tur automatiskt att främja punktsvetsningen. 
 
Som nämnts tidigare borde fläkbelastningar undvikas vid användandet av 600DP, tid borde 
därför läggas på konstruktionen av detaljer som i så stor utsträckning som möjligt skjuvbelastar 
istället för fläkbelastar de i detaljen sittande punktsvetsarna.  
 

 



 50

 

9 Referenser  

 
[1] MESSLER Jr, Robert W, Principles of Welding, Processes, Physics, Chemistry and 
Metallurgy, 2004, Wiley-VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA, Weinheim, ISBN 9780471253761. 
 
[2] ZHANG X. Q, CHEN G. L, ZHANG Y. S, Characteristics of electrode wear in resistance 
spot welding dual-phase steels, Materials & Design 29 (2008), s279-283, Science Direct, 
Elsevier.  
 
[3] HEDKVIST. P-O,  APTTSM. Scania standard STD 725. 1989-11 
 
[4] TROWSDALE. A. J, PRITCHARD. S. B, Dual Phase Steel-High strength fasteners without 
heat treatment. Article Corus Construction & Industrial, UK, 2002. 
 
[5] GOULD. J. E, KHURANA. S. P, LI. T, Prediction of microstructure when welding 
automotive advanced high-strength steels, Welding journal, May 2006, s 111-116. 
 
[6] HEDEGÅRD. J,  ANDERSSON. J, TOLF. E, Resistance spot welding of ultra high strength 
C-Mn and Stainless steels, 2002, Report No: IM-2002-561:1. ISSN 1403-848X. 
 
[7] CALLISTER Jr. William D, Material Science and Engineering an Introduction, Sixth 
edition, John Wiley & Sons. Inc, 2003, ISBN 0-471-22471-5. 
 
[8] MA. C et al., Microstructure and fracture characteristics of spot-welded 600DP steel, Mater. 
Sci. Eng. A (2007), doi:10.1016/j.msea.2007.08.010 
 
[9] CHUKO W. L., GOULD. J. E, Development of Appropriate Resistance Spot Welding 
Practice for Transformation-Hardened Steels, supplement to the welding journal, January 2002.  
 
[10] SHI. G, WESTGATE. S. A, Techniques for improving the weldability of TRIP steel using 
resistance spot welding, TWI Ltd, Cambridge, United Kingdom. 
 
[11] MATLOCK D.K, SPEER J.G, HILDITCH T.B, Effect of susceptibility to interfacial 
fracture on fatigue properties of spot-welded high strength sheet steel, Materials & Design 28 
(2007), s2566-2576, ScienceDirect, Elsevier.  
 
[12] ERIKSSON. E, Punktsvetsning i höghållfast stål, Examensarbete Umeå Universitet, 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 2008. 
 
[13] LONG Xin, KHANNA. Sanjeev K, Fatigue properties and failure characterization of spot 
welded high strength steel sheet, International Journal of Fatigue 29, 2007, s 879-886 



 51

 
Rekommenderad läsning: 

 
 
ASM materials information [electronic resource]: ASM handbooks online. Materials Park, 
OH: ASM International, 2002. 
 
BOUYOUSFI B et al., Effect of process parameters on the physical characteristics of spot weld 
joints, Materials & Design 28 (2007), s414-419, ELSEVIER. 
 
CARLSSON. B, LARSSON. J, NILSSON. T, Dual Phase Steels for autobody: Design, forming 
and welding aspects. SSAB Tunnplåt AB, Borlänge. 
 
GRZADINSKI G. A, CERJANEC D, A comparative study of single-phase AC and Multiphase 
DC resistance spot welding, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2005, vol 127, 
s 583-589. 
 
MEHRANIAN.  M et al., Application of the central composite design and response surface 
methodology to the advanced treatment of olive oil processing wastewater using Fenton´s 
peroxidation, Journal of Hazardous Materials B123 (2005), s187-195, ELSEVIER. 
 
 



Bilagor 
Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 
 
 

Provmaterial: t (mm) 
Material 1: DX54 1 
Material 2: DX54 1 
      
Provmetod:    
Dragprov skjuvning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239  50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 
 

 
 
 

Parameterinställning Resultat (N)             
I (skaldelar) t (cykler) Serie 1  Serie  2 Serie  3 Serie  4 Serie  5 Snitt St-av 

68 20 5520 5393 5554 5438 5381 5457 77 
71 27 5839 5884 5771 5884 6510 5978 301 
68 30 5648 5745 5569 5633 5546 5628 78 
68 20 5591 5468 5434 5415 5516 5485 71 
65 13 4523 4491 4354 4388 4196 4390 129 
71 13 5366 5374 5381 5351 5141 5323 102 
68 20 5430 5475 5370 5561 5464 5460 70 
68 10 4369 4489 4316 4140 4290 4321 127 
65 27 5558 5505 5310 5460 5190 5405 151 
64 20 4991 5134 4958 4988 4905 4995 85 
68 20 5265 5460 5483 5464 5295 5393 104 
72 20 5621 5700 5591 5820 5666 5680 89 
68 20 5546 5520 5606 5576 5344 5518 103 
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Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 
 
 

 
 Provmaterial: t (mm) 

Material 1: DX54 1 
Material 2: DX54 1 
      
Provmetod:    
Dragprov fläkning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 

Parameterinställning Resultat (N)             
I (skaldelar) t (cykler) Serie 1 Serie  2 Serie  3 Serie  4 Serie  5 Snitt St-av 

68 20 2006 2464 1988 2254 1740 2090 277 
71 27 2062 2160 1984 1658 1901 1953 191 
68 30 1976 2389 2179 2198 2366 2222 167 
68 20 2062 1815 1849 2123 1946 1959 133 
65 13 1369 1568 1628 1688 1583 1567 120 
71 13 1875 1654 1721 1965 1943 1832 138 
68 20 2193 2029 1800 2291 1924 2047 198 
68 10 1440 1328 1046 1399 1170 1277 165 
65 27 2501 1774 2081 2040 1826 2044 288 
64 20 1811 1838 1661 1789 1890 1798 85 
68 20 2119 1808 1868 1871 1931 1919 120 
72 20 1804 2171 1943 1973 2066 1991 137 
68 20 1879 1860 2130 1909 2209 1997 161 
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Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 

 
 

 

 
 

Provmaterial: t (mm) 
Material 1: 600DP 1 
Material 2: DX54 1 
      
Provmetod:    
Dragprov skjuvning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 

Parameterinställning Serie             
I (skaldelar) t (cykler) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Snitt St-av 

58 20 5576 5539 5336 5374 5520 5469 107 
61 27 5790 5760 5663 5711 5801 5745 58 
58 30 5820 5726 5280 5550 5524 5580 208 
58 20 5531 5464 5336 5411 5501 5449 77 
55 13 5003 5036 4654 4800 4669 4832 180 
61 13 5460 5490 5363 5344 5385 5408 63 
58 20 5460 5546 5389 5419 5509 5465 64 
58 10 5089 5846 4849 4946 4935 5133 408 
55 27 5509 5351 5081 5066 5190 5239 189 
54 20 5093 5138 4718 4680 4958 4917 211 
58 20 5708 5535 5355 5321 5400 5464 159 
62 20 5700 5816 5580 5674 5768 5708 91 
58 20 5663 5520 5370 5348 5505 5481 128 
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Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 

 
 

 
 

 

Provmaterial: t (mm) 
Material 1: 600DP 1 
Material 2: DX54 1 
      
Provmetod:    
Dragprov fläkning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 

Parameterinställning Serie             
I (skaldelar) t (cykler) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Snitt St-av 

58 20 1137 1174 1234 1403 1268 1243 103 
61 27 1230 1043 1560 1560 1298 1338 223 
58 30 1125 1160 1215 1838 1286 1325 293 
58 20 1050 1106 1264 1485 1245 1230 169 
55 13 953 847 1058 1118 1061 1007 108 
61 13 1208 1178 1489 1530 1219 1325 170 
58 20 1163 1110 1538 1564 1140 1303 227 
58 10 1088 847 1039 1189 1215 1076 147 
55 27 1175 1001 1159 1275 1223 1167 103 
54 20 1073 990 1069 1166 1144 1088 70 
58 20 1500 1140 1380 1530 1245 1359 166 
62 20 1290 1286 1553 1590 1354 1415 146 
58 20 1324 1056 1256 1361 1170 1233 123 
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Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 

 
 

 
 

 
 

Provmaterial: t (mm) 
Material 1: 600DP 1 
Material 2: 600DP 1 
      
Provmetod:    
Dragprov skjuvning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 

Parameterinställning Serie             
I (skaldelar) t (cykler) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Snitt St-av 

58 20 10890 9131 10065 10286 10151 10105 633 
61 27 11734 9934 10841 11134 10958 10920 650 
58 30 11055 10526 10818 10736 10421 10711 249 
58 20 10883 10714 10280 10594 10016 10497 348 
55 13 8419 9296 9345 9049 8809 8984 381 
61 13 10519 10399 10061 10024 9761 10153 305 
58 20 10736 10665 10125 10354 10253 10427 264 
58 10 9649 9439 8891 9023 9180 9236 308 
55 27 9439 9637 10159 10043 9844 9824 293 
54 20 8235 8464 8741 9146 9638 8845 558 
58 20 10598 10665 10598 10414 10238 10503 175 
62 20 10946 11081 10800 10688 10628 10829 186 
58 20 9968 10695 10271 10298 10249 10296 260 
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Provrapport punktsvetsning 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 

 
Provmaterial: t (mm) 
Material 1: 600DP 1 
Material 2: 600DP 1 
      
Provmetod:    
Dragprov fläkning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: 180 (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 
 
 

 
 

Parameterinställning Serie             
I (skaldelar) t (cykler) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Snitt St-av 

58 20 1106 1184 1236 1045 1530 1220 188 
61 27 1058 1256 1148 1168 1131 1152 71 
58 30 1148 949 1035 986 1181 1060 101 
58 20 1144 1166 1068 1050 1179 1121 59 
55 13 1016 1133 1086 1054 1109 1080 46 
61 13 1365 1331 1369 1406 1395 1373 29 
58 20 1120 988 1069 1084 983 1049 61 
58 10 1013 1224 1152 1245 1061 1139 101 
55 27 979 1043 892 945 1041 980 65 
54 20 827 1120 1042 947 952 978 110 
58 20 1245 1159 1080 1089 1162 1147 67 
62 20 1260 1095 1396 1256 1333 1268 113 
58 20 1180 945 1083 994 1164 1073 103 
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Provrapport punktsvetsning trevariabelmodell 

Scania Technical Center Oskarshamn 
Alexander Thulin 

Erik Eriksson 
 
 

 

Provmaterial: t (mm) 
Material 1: 600DP 1 
Material 2: 600DP 1 
      
Provmetod:    
Dragprov fläkning   
      
Utrustning:     
Svetsvakt: ARO   
Transformator: ARO 3239 50 Hz 
Elektroder: Koppar  6mm 
Strömmätare: MIYACHI MM315 
      
Svetsdata:    
Elektrodkraft: Variabel (dN) 
Strömstyrka: Variabel (kA) 
Svetstid: Variabel (cykler) 
Anläggningstid: 25 (cykler) 
Hålltid: 15 (cykler) 

Parameterinställning:   Serie:           
I (skaldelar) t (cykler) Elektrodkraft (dN) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Snitt 

66 15 268 10890 10958 10950 11273 10583 10890 
59 9 228 8531 9071 9165 8880 8681 8531 
59 9 309 7534 8186 8501 8123 7493 7534 
73 9 228 10699 10890 10943 10886 10493 10699 
66 15 268 10680 11040 10928 11014 10586 10680 
73 9 309 10403 10478 10819 10864 10541 10403 
59 21 228 10493 9521 10579 10673 9930 10493 
59 21 309 8858 9026 10031 10118 8794 8858 
66 15 268 10673 10943 10920 11138 10395 10673 
73 21 228 12056 12518 11876 12394 12019 12056 
73 21 309 11910 12098 10928 12293 11903 11910 
66 5 268 8370 7995 8033 8693 8355 8370 
66 15 268 10868 10766 11104 11018 10639 10868 
66 25 268 11280 10853 11576 11678 11209 11280 
54 15 268 6799 6255 7493 7928 6281 6799 
78 15 268 12278 12053 12428 11764 11880 12278 
66 15 268 11025 10725 10909 11704 10571 11025 
66 15 200 11074 10976 11295 11314 10883 11074 
66 15 336 10811 10448 10530 10808 10571 10811 
66 15 268 11025 10988 10958 11149 10583 11025 
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Värmebehandlade punkter 
 
Referens 
 
Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 200 500 / 1159
Kläm: 500 2400 / 1105
Svets: 200 2400 5,3 1080
Håll: 500 2400 / Dragprov skjuv F(N) 
    9739
    9746
    9716

 
 
Special 1     
Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 200 500 / 1249
Kläm: 500 2400 / 1166
Svets: 200 2400 5,3 1293
Svets: 200 2200 4,5 Dragprov skjuv F(N) 
Svets: 200 2000 4 9713
Svets: 200 1800 3,5 9656
Svets: 200 1500 3 9691
Håll: 100 1000 /  
     
Special 2     
Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 200 500 / 1112
Kläm: 500 2400 / 1159
Svets: 200 2400 5,3 1169
Paus: 500 2400 / Dragprov skjuv F(N) 
Svets: 400 2400 4,5 8685
Paus: 500 2400 / 8396
Svets: 400 2400 4 8456
Håll: 100 2400 /  
     
Special 3     
Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 200 500 / 1159
Kläm: 500 2400 / 1148
Svets: 200 2400 5,3 1129
Paus: 200 2400 / Dragprov skjuv F(N) 
Svets: 500 2400 4 9705
Paus: 200 2400 / 9716
Svets: 1000 2400 2,5 9750
Håll: 100 2400 /  
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Special 4     
Svetsschema ms N kA Dragprov fläk F(N) 
Kläm: 500 2400 / 1177
Svets: 200 2400 5,3 1059
Paus: 200 2000 / 1026
Svets: 500 2000 4 Dragprov skjuv F(N) 
Paus: 200 1500 / 9345
Svets: 1500 1500 2 9803
Håll: 100 1500 / 9608
 
 
 
 


