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Detektera stumfog vid 
lasersvetsning med hjälp av en IR-
kamera 

 

Sammanfatting 

Projektet RobIn (Robust in-process joint finding, 
finansierat av Vinnova) syftar till att skapa flexibla 
tillverkningsprocesser genom att utveckla innovativa 
system för lasersvetsning. 
En utmaning är att hitta fogen vid svetsning även när 
fogen knappt är synlig för blotta ögat. 
Ett, av flera tillvägagångssätt, är att använda en IR- 
eller höghastighetskamera för att detektera fogen vid 
lasersvetsning. 
Lasersvetsexperiment utförda med effekten 3 kW och 
svetshastigheten 1,2 m/min visade att stumfogen 
registrerades av en Optris PI400 IR-kamera om 
spalten var ≥ 0,1 mm. För en fogspalt <0,1 mm kunde 
fogen inte registreras. Med en Redlake NR4-S2 
höghastighetskamera var fogen klart synlig vid 0 mm 
spalt. 
 

Metod 

Ett rostfritt stål AISI 304 lasersvetsades med en fiber- 
laser YLR 15000 från IPG. Plåttjockleken var 6 mm 
och stumfogens ytor var frästa. Försöksuppställningen 
visas i figur 1.  
Svetsspalter på 0 mm, 0.05 mm och 0.1 mm användes 
vid lasersvetsningen med målet att se när spalten blev 
synlig för kamerorna. IR-kameran var inställd på  20 
bilder/ sek och höghastighetskameran 2000 bilder/sek. 
 
 
 

1 Försöksuppställning. 
2 Bild från IR-kamera med fogspalt 0.05 mm 
3 Bild från IR-kamera med fogspalt 0.1 mm 
4 Bild från höghastighetskamera med fogspalt 0 mm 

 

 

Resultat 

Lasereffekt och svetshastighet valdes utifrån 
parametrar som används vid ett av projektpartnernas 
företag för att efterlikna deras svetsförhållanden. IR-
kameran detekterade ingen fog vid försöken med 0 
mm spalt och 0,05 mm spalt. (Figur 2) 
Vid spalten 0,1 mm blev fogen synlig som en linje 
framför laserstrålen. (Figur 3) 
 
Försöken med höghastighetskameran visade att 
processljuset som lyste upp området framför 
laserstrålen gav en mycket tydlig bild av fogen även 
vid 0 mm spalt. (Figur 4) Jämfört med bilderna från IR-
kameran var det ingen tvekan var fogen var även då 
spalten var 0 mm. 
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