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ABSTRACT 
 
The purpose with this thesis was to develop a designguideline which will simplify the 
development of new products that will be laser welded. The need for this thesis has come 
forward from the quality problems that Volvo Construction Equipment, Components 
Division is having with their laser welding manufacturing unit. The reason for the problems 
emerges from the bad communication between the development unit and the 
manufacturing unit within the company when the products produced today was developed. 
This resulted in products that were hard to and in some cases almost impossible to weld.  
To avoid these problems from occurring again it was needed to gather the experiences 
within this area and compile it and present in a brief a pedagogical manner. The 
information for the groundwork of our results has been gathered by interviews of several 
key persons in Volvo Construction Equipment, Components Division. Other information 
channels have been a literary study, visiting other companies, participating in the 
manufacturing processes and participation in the project for non-destructive testing.  
 
 
We have considered the following subjects after compiling the gathered information: 
 

• Product design 
• Choice of material 
• Weld joint design 
• The limiting dimensions of the laser welding unit 
• The Heat Affected Zone, HAZ, after laser welding 
• Washing/Cleanliness 
• Testing – Destructive or non-destructive 

 
 
There is no other company in the world that welds products with the same method and the 
same material as they do in Volvo Construction Equipment, Components Division. The 
conclusion is that the complications that arose when the products that are manufactured 
today were developed can be avoided if our designguideline were to be followed in the 
future new development.  
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detta arbete var att ta fram en designguideline som skall förenkla utvecklingen 
av nya produkter som ska lasersvetsas. Behovet av detta arbete härstammar från Volvo 
Construction Equipment, Components Division kvalitetsproblem med deras lasersvetscell. 
Orsaken till problemen är den dåliga kommunikationen mellan konstruktion och 
produktion då produkterna som idag lasersvetsas konstruerades, vilket resulterade i 
produkter som i vissa fall är svåra eller nästan omöjliga att svetsa. För att komma ifrån 
dessa problem behövs en sammanställning av den erfarenhet som finns inom området och 
sedan ska det presenteras på ett kortfattat och pedagogiskt sätt. Informationen som ligger 
till grund för vårt resultat har till stor del tagits fram genom intervjuer av nyckelpersoner på 
Volvo Construction Equipment, Components Division. Andra informationskanaler har 
varit en litteraturstudie, studiebesök, deltagande i produktionen samt medverkan i projektet 
oförstörande provning.  
 
 
Efter sammanställning av den tillgängliga informationen har följande områden 
uppmärksammats:  
 

• Artikelutformning 
• Materialval 
• Fogutformning 
• Lasercellens begränsande artikelmått  
• Den värmepåverkade zonen (HAZ) efter lasersvetsning. 
• Tvättning/Renhet 
• Provning – Förstörande eller oförstörande  

 
 
Det är inget annat företag i världen som svetsar produkter med samma metod och samma 
material som de gör på Volvo Construction Equipment, Components Division. Slutsatsen 
är att de komplikationer som uppstått då dagens produkter utvecklades helt kan undvikas 
ifall vår designguideline följs vid kommande nykonstruktioner.  
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FÖRORD 
 
Denna rapport markerar avslutningen på utbildningen till civilingenjör i maskinteknik med 
specialiseringen produktionssystem vid Linköpings universitet. Arbetet har utförts på 
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FÖRKORTNINGSFÖRKLARINGAR 
 
DFM – Design For Manufacturing, ett verktyg som används vid produktutveckling där 
hänsyn tas till hur produktion kommer att ske redan vid produktutvecklingsstadiet. 
 
Volvo CE – Volvo Construction Equipment, den del av Volvo concernen som producerar 
anläggningsmaskiner.  
 
CMP – Component Division, Volvo CE:s fabrik I Eskilstuna som tillverkar främst 
transmissioner och axlar till anläggningsmaskiner. 
 
PAP – Project Assurence Plan, Volvos hjälpmedel vid utveckling av nya produkter där 
utveklingen är uppdelad i flera delar och villkor finns utsatta som måste uppfyllas och 
stämmas av innan nästa del av projektet ska få påbörjas. 
 
BM – Bolinder-Munktell, namnen på grundarna till företaget som sedan kom att bli 
grunden till företaget Volvo CE 
 
CS09 – Component Step 09, CMP:s investeringsprojekt för att omvandla hela fabriken och 
dess produktion till lean manufacturing. 
 
TMA, TMG och TMM – tillverkande avdelningar på CMP innan CS09-projektet inleddes 
 
FIFO - First In First Out, ett buffertsystem som tillämpar att den första produkten som 
ställs i kö blir även den första som behandlas och fortsätter sedan i tur och ordning. 
 
MAG-svetsning – Metal Active Gas svetsning, en gasmetallbågsvetsningsmetod där 
matningen av elektroden sker automatiskt genom svetsmunstycket och som använder både 
koldioxid eller syrgas och argon som skyddsgas.  
 
P-FMEA – Process – Failure Mode Effect Analysis, ett verktyg som används i 
kvalitetsarbete för att hitta felen på en tillverkningsprocess och betygsätta dem med 
avseende på allvarlighet, felintensitet och sannolikheten att felet upptäcks. 
 
HAZ – Heat Affected Zon – den värmepåverkade zonen som uppstår i kringliggande 
material i samband med en bearbetning i något material. 
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1 INLEDNING 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings universitet utfört på Volvo Construction 
Equipment Components Division AB i Eskilstuna.  
 

1.1 Bakgrund 
 
När en ny produkt designas är det viktigt att tidigt beakta hur produktionssystemet är 
utformat för att hålla ned antalet konstruktionsförändringar vid utveckling av en ny 
produkt. Varje tillverkningsprocess har sin kapacitet och förmåga att tillverka en viss 
produkt och dessa tillverkningsbegränsningar måste översättas till ett språk som 
konstruktörer kan förstå och följa. Ett av verktygen som kan användas för att uppnå detta 
är Design For Manufacturing, DFM.  
 
Tankegången som används inom DFM är att redan under utformningsstadiet av detaljen 
ska hänsyn tas till vilken eller vilka produktionssystem som ska användas och ifall det är 
möjligt att överhuvudtaget producera artikeln i något befintligt produktionssystem. På det 
viset så upptäcks det redan i planeringsstadiet vilka eventuella förändringar i 
konstruktionen som måste göras. Detta medför stora besparingar till skillnad från att gå 
igenom samtliga steg fram till att utveckla en prototyp och sedan tar det stopp då den når 
fram till produktionssystemet som det är tänkt ska användas för massproduktion av den 
artikeln (se figur 1.1).  
 

 
Figur 1.1: Kontruktionsparadoxen (Ullman, 2003). 
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När detta uppstår måste antingen produkten eller produktionssystemet omkonstrueras så 
att det ska vara möjligt att gå vidare. Det kan vara så att en liten ändring på konstruktionen 
av artikeln redan i planeringsstadiet kan bespara företaget mycket tid och pengar vid 
produktion och/eller monteringen. Inom DFM tänks det inte enbart på tillverkningen utan 
även de processer som ingår både före och efter som till exempel beredning, hantering, 
logistik, tvättning, provning och kvalitetssäkring etc.  
 

1.2 Problembeskrivning  
 
Inom Volvo Construction Equipment, Components Division AB i Eskilstuna, härmed 
refererad till som CMP, tillverkas bland annat kugghjulskompletter som sedan monteras i 
transmissionerna och de i sin tur monteras in i Volvos anläggningsmaskiner. En 
kugghjulskomplett kan bestå utav en kombination av kopplingsnav, kopplingstrummor och 
en axel svetsat med ett kugghjul (se figur 1.2). Dessa kugghjulskompletter tillverkas i flera 
steg där ett av de sista stegen innan montering i transmissionerna innefattar en 
sammanfogning. En av fogningsmetoderna som används är svetsning med en 
koldioxidlasersvets. CMP är en av de få företag i världen som använder denna metod för 
att svetsa produkter av den typen, storlek och material som kugghjulskompletterna består 
utav. 

 
Figur 1.2: Kugghjulskompletter 

 
Det finns stora möjligheter med att använda sig utav lasersvetsning men samtidigt också ett 
flertal begränsningar. Lasersvetsningstekniken skiljer sig från övriga svetsningsmetoder på 
flera områden, främst inom fogutseendet, åtkomlighet samt värmepåverkan i kringliggande 
material. Idag så finns ingen designguideline eller dokumentation inom CMP som stöd vid 
utveckling av produkter som ska lasersvetsas. Inom ett utvecklingsprojekt träffas 
konstruktören och samtliga inblandade resurspersoner i något som kallas 
konstruktionsgenomgång och även i kontinuerliga projektmöten där de tillsammans 
behandlar hur produkten kommer att tillverkas. För att beslut ska kunna fattas angående 
vilka produktionssystem som kommer att användas vid massproduktion så bör så mycket 
som möjligt redan vara förberett. Konstruktionsgenomgångarna sker i flera etapper där allt 
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mer detaljerade beslut fattas. Vid framtagning av en ny produkt inom Volvo Construction 
Equipment följs en process som styrs av något som heter Product Assurance Plan, 
förkortas som PAP. Det finns dokumenterat i detalj i PAP vad som bör vara genomfört 
innan nästa steg i produktutvecklingen kan påbörjas, innan en ”grind” får passeras. För att 
underlätta förståelsen utav PAP och dess grindar används en grafisk presentation som 
kallas solfjädermodellen (se figur 1.3). När beslutet väl tas att produkten ska lasersvetsas så 
är utvecklingsprocessen långt gången och det är mer kostsamt och tidsödande att utföra en 
konstruktionsförändring.  
 

 
Figur 1.3: Solfjäderbild över Product Assurance Plan, PAP. 

 
Vid framtagning av produkter som lasersvetsas finns idag inga riktlinjer eller information 
för hur produkter bör vara konstruerade för att de ska lasersvetsas på ett smidigt och säkert 
sätt. Vid den senaste framtagningen av produkter som skulle lasersvetsas blev 
konsekvenserna av bristen på kunskap att delar av produktionssystemet fick byggas om för 
att anpassas till produkterna. Trots försöken att anpassa systemet för att klara alla 
produkter tvingades CMP införa limning som ytterligare en fogningsmetod för de 
produkter där lasersvetsning inte var möjlig. Ifall det under ett tidigare skede 
uppmärksammats skulle konstruktionsändringar ha utförts på produkterna vilket skulle ha 
lett till att CMP skulle ha undvikit onödiga kostnader. CMP tror på lasersvetsning som en 
fogningsmetod som de kommer att använda sig av mer i framtiden och vill därför studera 
hur det befintliga produktionssystemet fungerar och vad det har för potential, både 
prestanda och begränsningar, så att de kan utnyttja systemet till sin fulla kapacitet och 
konstruera produkterna mer anpassade redan från början. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att utforma en designguideline som ska användas vid 
utveckling av produkter som ska lasersvetsas.  
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
I detta kapitel ges en kort presentation av Volvo Group på koncernnivå, information om företaget Volvo 
Construction Equipment och till sist beskrivs fabriken Components Division i Eskilstuna lite mer 
detaljerat. All information är hämtat från broschyrer, företagets interna intranät samt från erfarenhet och 
kunskap som samlats under examensarbetets gång. 
 

2.1 Volvo Group 
 
Volvos historia sträcker sig tillbaka till år 1927 då den första bilen rullade ut från företagets 
fabrik på Hisingen i Göteborg. Under ett par års tid hade grundarna Assar Gabrielsson och 
Gustav Larson konstruerat en bil med höga säkerhetskrav och god kvalitet för att passa de 
svenska förhållandena. Än idag är säkerhet och kvalitet tillsammans med miljömedvetenhet 
de kärnvärden som genomsyrar all verksamhet inom Volvo Group.  
 
Företaget har med åren utvecklats genom uppköp av konkurrenter och egen tillväxt till en 
stor aktör på den globala marknaden och har idag 83 000 anställda med tillverkning och 
kunder över hela världen. De företag som idag ingår i Volvo Group är (se figur 2.1) Global 
Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Marine and Industrial Power 
systems, Volvo Aero och Financial Services. Den ursprungliga verksamheten i form av 
personbilstillverkning har sedan några år tillbaka varit i Fords regi.  
 
 

 
Figur 2.1: Företagen inom Volvo koncernen. 

 

2.2 Volvo Construction Equipment AB 
 
Volvo Construction Equipment AB, härmed refererad till Volvo CE, är det äldsta 
fortfarande aktiva företaget i världen som tillverkar anläggningsmaskiner och är idag 
marknadsledande på många områden. Allt började för ca 170 år sedan år 1832 i Eskilstuna 
då Johan Munktell fick stadens uppdrag att starta en mekanisk verkstad. Företaget döptes 
till Munktells Mekaniska Verkstad och var ledande vad gäller tillverkning av maskiner i 
Sverige under flera år framöver. Munktell tillverkade bland annat tröskverk och motorer 
men var även först i landet att tillverka ånglok och tryckpressar.  
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År 1844 startade bröderna Bolinder en maskinaffär i Stockholm, som skulle visa sig viktig 
för Volvos framtid. Bolinder gjorde sig ett namn genom att tillverka världens första 
fungerande u-båt och var på 1920-talet ledande inom tillverkningen av tändkulemotorer. 
Dessa två företag hade mycket att vinna på att samarbeta och 1932 slogs bolagen ihop till 
Bolinder-Munktell, förkortat BM. Under trettio och fyrtiotalet tillverkades framgångsrikt 
jordbruksmaskiner av BM.  
 
Under andra världskriget inledde företaget ett samarbete med Volvo och några år senare så 
bildas företaget Volvo BM i syfte att förbättra tillverkningen av traktorer. Sedan dess har 
en rad uppköp och försäljningar gjorts vilket har lett till att Volvo CE bildades år 1995 
som idag koncentrerar sig på anläggningsmaskiner i varierande former och storlekar (se 
figur 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2: En del av produktutbudet från Volvo CE 
 
Volvo CE har idag ca 10 000 anställda varav ca 4 000 är verksamma i Sverige. 
Försäljningen sker i över 100 länder runt om i världen. De marknader som Volvo CE 
etablerat sig i som en av de ledande leverantörerna för anläggningsmaskiner är 
Nordamerika och västra Europa och de är även på frammarsch på de nya marknaderna 
såsom östra Europa, Sydamerika och Asien. Företagets produktutbud är brett och de 
tillverkar mer än 150 olika modeller av grävmaskiner, hjullastare, dumprar, väghyvlar och 
kompaktmaskiner. Produktionen är förlagd till Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Kanada, 
Brasilien och Korea. Globalt omsätter Volvo CE drygt 32 miljarder kronor och 
huvudkontoret ligger i Bryssel i Belgien. 
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2.3 Components Division 
 
Volvo Construction Equipment Components Division AB, härmed refererad till CMP där 
examensarbetet utfördes ligger i Eskilstuna och är den del av Volvo CE. Företagets 
huvuduppgifter och verksamhet i Eskilstuna innefattar följande (se figur 2.3): 
 
 

• Utveckling och tillverkning av axlar till hjullastare och dumprar. Axlar tillverkas 
även i Pedeneiras som ligger i Brasilien. 

• Utveckling och tillverkning av transmissioner till hjullastare och väghyvlar. 
Tillverkning av transmissioner till dumprar sker vid Volvo Powertrain i Köping.  

• Utveckling av befintliga Volvomotorer till Volvo CE:s maskiner och gör 
marknadsanpassningar med avseende på emissionskrav och dieselkvalitet. 

• Utveckling och anpassning av motordelar som kylare, ljuddämpare och luftfilter för 
att de skall klara av de extra påfrestningar som är på anläggningsmaskiner. 

• Utveckling av de elektroniska systemen till Volvo CE:s maskiner samt att det görs 
specifikationer för den externt tillverkade hårdvaran. 

• Utveckling av hybridlösningar för en effektivare och miljövänligare framdrivning av 
anläggningsmaskiner. 

 

 
Figur 2.3: Produkter i tillverkning vid CMP 

 

2.4 Nulägesbeskrivning av produktion 
 
CMP sysselsätter idag ca 1 250 anställda och tillverkar mer än 83 000 artiklar per år. Detta 
kan jämföras med att det under 2001 tillverkades 36 000 artiklar vilket innebär mer än en 
fördubbling av tillverkningen på bara några år. På grund av en ökad efterfrågan på 
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marknaden under de senaste åren är stora delar av fabriken under ombyggnad och 
ommöblering för att anpassas mot en effektivare tillverkning. Mycket av detta arbete sker 
under ledning av projektet Component Step 09, härmed refererad till som CS09, som 
sammanlagt är en investering på 1,1 miljarder kronor och sträcker sig fram till 2010. Efter 
denna omställning så är målet en mer ”lean”-anpassad och flödesorienterad tillverkning 
jämfört med den tidigare funktionella verkstaden (se figur 2.4).  
 

 
Figur 2.4: Principskiss över verkstaden före och efter CS09 

 
 
Förr var verkstaden på CMP uppdelad i tre tillverkande avdelningar, TMA, TMG och 
TMM, två avdelningar med maskinbearbetning och en som monterar. Efter ombyggnaden 
kommer det idag maskingruppsorienterade flödet ändras till ett mer väl definierat lean-tänk 
och produktionsceller med ett axelflöde och ett transmissionsflöde (se figur 2.5). Den 
förväntade vinsten av CS09 är att minska transporter, ledtider, produkter i arbete samt att 
öka produktionskapaciteten. 
 

 
Figur 2.5: Verkstadslayout efter CS09 
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2.4.1 Cell 17 - Lasersvetscellen 

 
I och med CS09-projektet kommer det att ske en omställning av hela produktionen och 
det kräver att de flesta maskiner som används i dagsläget antingen kommer att flyttas och 
byggas om eller i vissa fall ersättas helt. 
Cell 17, den cellen som lasersvetsen tillhör, har relativt nyligen köpts in och hänsyn togs till 
CS09 då den implementerades i produktion och är därför redan på rätt plats och kommer 
inte att flyttas. Däremot kommer det att flyttas maskiner i flödet både före och efter Cell 
17 och vissa av de maskiner som tillkommer kommer även i framtiden att ingå i Cell 17.  
 
För närvarande så bearbetas 25 produkter i Cell 17, en allmän benämning för samtliga 
produkter är lasersvetsade kompletter. Produkterna som svetsas i Cell 17 är olika sorters 
kugghjul som antingen svetsas ihop med kopplingsaxlar, kopplingsnav eller 
kopplingstrummor som sedan kommer monteras in i transmissioner för hjullastare, 
dumprar, väghyvlar, grävmaskiner med mera. Cell 17 är utformad som en funktionell 
verkstad där all hantering av detaljer samt maskinbetjäningen är helt automatiserat och sker 
med robot (se figur 2.6).  
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figur 2.6: Översiktsbild av lasersvetsen med tillhörande utrustning som ingår i Cell 17 
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2.4.2 Operationsföljd 

 
Operatörer förebereder de ingående detaljerna i 
en kugghjulskomplett genom att torka rent 
svetsytan med trasa och sprit för att säkra 
renheten så gott det går. För vissa artiklar så krävs 
det att operatören gör ett så kallat körnslag för att 
skapa en ojämnhet mellan två ytor som sedan ska 
pressas ihop.  
Sedan så ställer operatören de ingående detaljerna 
på ett av de fyra olika transportband beroende på 
vad det är för detalj. Det transportbandet 
fungerar även som en buffert som regleras enligt 
FIFO (first in first out) principen.   
 Figur 2.7: Cell 17 – Inbana 
  

Robot 1 plockar upp detaljen från inbanan 
och ställer det i tvättmaskinen. Tvättmaskinen 
är en kolsyrebläster som under högt tryck 
sprutar ytorna som ska svetsas ihop med små 
”iskulor”. Denna metod är mer ämnad för att 
rengöra ytan från partiklar och är inte effektiv 
för få bort t.ex. rostskyddsmedlet eller oljan 
som finns på detaljerna, därför så krävs det att 
operatören torkar ytan för hand innan. Ifall 
det finns orenheter kvar då laserstrålen träffar 
ytan så kommer det att uppstå porer i 
svetsfogen som försämrar hållfastheten 
avsevärt.  

 Figur 2.8: Cell 17 – Tvättstation 
 
Robot 1 för sedan detaljen till monteringsstationen som 
innehåller två stationer, den ena för att pressa 
kopplingsnav eller kopplingstrumma fast på ett 
kugghjul och den andra för att pressa fast kugghjul på 
en kopplingsaxel. På de flesta artiklarna är det en 
greppassning mellan de två detaljerna som gör att de 
sitter fast efter pressning men för vissa detaljer 
förekommer det en spelpassning mellan axel och 
kopplingstrumma. Toleranserna var satta fel från början 
och det sedan upptäcks och skulle ändras så har inte 
leverantören av de inköpta kopplingstrummorna kunnat 
möta toleranskraven som Volvo begärt. Det är därför 
operatören slår ett körnslag på samtliga detaljer av den 
typen i förebyggande syfte, för att hindra att de efter 
pressoperationen faller isär vid hanteringen av roboten. 
 Figur 2.9: Cell 17 – Monteringsstation 
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När de två bitarna pressats ihop till ett och de 
sitter säkert så plockar robot 1 upp den och 
för den till mellanstationen, där kommer den 
robot 2 och hämtar den för att föra in den i 
svetsstationen. Lasersvetsen börjar med att 
svetsa på låg effekt ett helt varv runt detaljen 
och svetsar sedan ihop detaljerna på hög 
effekt vid nästa varv. Det fungerar på samma 
sätt som när andra svetsmetoder används, 
som t.ex. med MAG-svetsning då det först 
svetsas små punkter på olika platser för att 
sedan svetsa hela varvet runt. Detta för att 
förhindra att detaljen blir skev under 
svetsningen på grund av värmepåverkan.  

 Figur 2.10: Cell 17 – Svetsstation 
 
 
När den lasersvetsade kugghjulskompletten är 
färdigsvetsad så plockar robot 2 den ifrån 
svetsstationen och för den vidare till 
borstningsstationen. Den stationen är nästan identisk 
med tvättstationen förutom för munstycket för 
kolsyreblästern är ersatt med en roterande borste som 
används för att rengöra svetsfogen. Inuti stationen 
finns fyra olika fixturer fästa på ett roterande bord som 
är utformat som ett kors.  
 Figur 2.11: Cell 17 – Borststation 
 
 
 

 
Efter att svetsfogen på kugghjulskompletterna 
har borstats rent så plockar robot 2 upp 
produkten och ställer den på transportbandet 
för färdiga kompletter, som för den ut ur 
cellen. Operatören plockar upp en färdig 
produkt taget och undersöker okulärt om 
svetsfogen ser bra ut och ställer sedan ner den 
på pallen för färdigsvetsade 
kugghjulskompletter.  

Figur 2.12: Cell 17 – Utbana 
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2.4.3 Kvalitetssäkring av svetsfog 

 
Produkterna kvalitetssäkras efter något som benämns som Volvo standard, det är en 
metod som används flitigt i hela Volvo CE. Efter att den första produkten från en ny 
batch är färdig så stoppas produktionen och en provbit skickas iväg till mätlabbet, sen 
inväntas svar från mätlabbet om att produkten antingen är godkänd och att resten av 
produkterna i batchen ska svetsas eller att den inte är godkänd och justering av 
lasersvetsen krävs. När hela batchen har svetsats så skickas den sista produkten till 
mätlabbet för att provas och under tiden så mellanlagras hela batchen i väntan på svar och 
produktion av nästa batch påbörjas. Ifall den sista biten också godkänns så konstateras att 
alla artiklar i batchen är godkända. Denna metod säkrar att svetsfogen är på rätt plats med 
rätt djup och bredd för samtliga artiklar eftersom processen är oförändrad mellan den 
första och den sista artikeln.  
 
Ifall porer uppstår i svetsfogen som inte operatörerna kan se då de undersöker 
produkterna okulärt, så syns de i mikroskopet hos mätlabbet och detta meddelas till 
teknikerna. Problemet är att alla produkter mellan den första och sista i batchen inte 
undersöks i mikroskop och kan därför passera som godkända ändå. 
Kugghjulskompletterna kommer sedan att monteras in i transmissioner som i sin tur testas 
i ca 30 minuter innan de lämnar produktion. Därför är risken för haveri ute hos kunden på 
grund av små porer i svetsfogen minimal. 
 
I dagsläget så kapas en provbit från den färdigsvetsade kompletten med en klinga. Den 
körs med låg hastighet, för att det inte ska förekomma allt för stora värmepåverkningar på 
själva provbiten som senare kommer att påverka eller försvåra mätningen, det innebär att 
kapningen tar lite längre tid. Både kapning av provbit och mätning sker på en annan 
avdelning än den som Cell 17 ingår i, detta medför också en liten fördröjning då provbiten 
från de lasersvetsade kompletterna inte prioriteras före de andra beställningarna som 
mätlabbet får in. I vissa fall kan det ta upp till en och en halvtimme från det att den första 
artikeln kommer ut från lasersvetsen och skickas iväg för provtagning till dess att 
mätlabbet levererar svaret.  
 
Att produktionen står still i väntan på svar från mätlabbet är inte alls bra men det fungerar 
i dagsläget då det inte är full beläggning på Cell 17. Efter CS09-projektet är slutfört så är 
det tänkt att ett mer ”Lean” tänkande ska användas, vilket medför att batchstorlekarna ska 
bli mindre och det i sig innebär att fler artiklar kommer skickas iväg för provning. Förutom 
att produktionen isåfall skulle stå stilla mer frekvent så är det även en procentuell ökning 
av den tiden då produktionen är stoppad jämfört med tiden det tar att slutföra en batch. 
Förutom tidsförluster med denna provningsmetod är det även så att alla artiklar som 
används för att kapa en provbit från blir obrukbara och kasseras. Det kan snabbt 
konstateras att denna metod för kvalitetssäkring inte är optimal och det bör ses över.  
 

2.4.4 Oförstörande provning och processövervakning projektet 

 
På grund av problemen som finns med renhet och på grund av nackdelarna med 
förstörande provningen så har CMP startat ett projekt för att undersöka ifall det är 
lämpligare att använda sig av en annan metod och de har främst riktat in sig på 
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oförstörande provning. Det optimala är ifall provningen skulle ingå i flödet för Cell 17 
med en takttid som inte överstiger resten av cellens stationers takttid. Det är även viktigt 
att samtliga produkter kan provas i samma system utan att de behöver kapas eller förstöras. 
I projektgruppen för oförstörande provning ingår ansvariga samt tekniker från samtliga 
avdelningar som är inblandade i lasersvetscellen. Med i projektgruppen ingår även externa 
kompetens som är specialister på olika metoder av oförstörande provning. 
 

2.4.5 Problem med renhet 

 
Vad gäller renhet finns idag stora problem med detaljer som kommer från både interna 
och externa leverantörer. Inom cellen så finns det en kolsyrebläster som rengör 
svetsfogarna strax innan svetsningen men det är inte tillräckligt för att säkerställa att 
detaljen är tillräckligt ren då den ska svetsas ändå. Förutom orenheter i form av partiklar 
måste detaljerna även vara ren från olja och rostskyddsmedel innan de svetsas och det 
klarar inte kolsyreblästern av att få bort. Som komplement till kolsyreblästern har det 
funnits flera tankar på lösningar. Vissa lösningar har varit bättre än andra, som till exempel 
att torka av för hand med trasa och T-röd vilket hjälper men är inte 100 % tillfredställande 
och ger för övrigt en väldigt dålig lösning ur ergonomisk synvinkel.  
 
De interna problemen kommer från skärvätskor och rostskyddsmedel som används vid 
bearbetningen i egna maskiner. Detta förvärras markant av service och underhållsproblem 
på grund av att det är smutsigt vid maskinerna. Det ger onödigt stor nedsmutsning som 
kolsyreblästern innan svetsen inte kan klara av. Tvättprocessen i sig är inte optimal för att 
vätskor och filter inte byts enligt rutin och det medför att det tvättas med smutsigt vatten. 
Ifall dessa rutiner skulle följas eller ifall nya bättre rutiner för underhåll skulle upprättas så 
försvinner åtminstone en del av problemet.  
 
Gällande de externa detaljerna provade CMP med att begära att detaljerna tvättas rent 
innan de lämnar leverantören, detta resulterade att detaljerna nådde fram till Volvo rena 
men rostiga. Trots att det tas åtgärder för att skydda detaljerna från havs- och regnvatten 
under båttransporten så tränger sig den fuktiga och salthaltiga luften in nästan överallt ändå 
och orsakar problem med rost och saltbeläggningar. Här kan det undersökas om det är 
möjligt att leverera detaljerna i en lufttät förpackning. 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I detta kapitel beskrivs arbetsgång och litteraturstudier som använts för att genomföra examensarbetet. Här 
redovisas även hur insamling och sammanställning av data har gått till.  
 

3.1 Planering 
 
För att nå fram till det bästa möjliga resultaten och slutsatserna för CMP så krävdes det 
redan från början att strukturera upp hur det fortsatta arbetet skulle ske. Handledaren på 
universitetet begärde en planeringsrapport redan efter två veckor in på examensarbetet. I 
planeringsrapporten skulle situationen och behovet på CMP beskrivas utförligt och även en 
tidsplan skulle upprättas. Detta gjorde att arbetet blev strukturerat redan från början och 
allt planerades i god tid med bra framförhållning. Examensarbetets utveckling stämdes av 
med handledaren på CMP en gång i veckan under ett rapporteringsmöte där det även fanns 
möjligheten att bolla idéer och strukturera upp den kommande veckans arbete.  
 

3.2 Litteraturstudier 
 
För att fördjupa kunskaperna inom lasersvetsning och DFM så gjordes en litteraturstudie 
inom de olika områdena. Det fanns inget konkret material för att inhämta information ifrån 
gällande design för lasersvetsning därför studerades de två ämnena var för sig tillräckligt 
ingående för att kunna genomföra examensarbetet. Andra ämnen som det krävdes 
ytterligare studier inom var svetsning i allmänhet, MAG – svetsning, kvalitetssäkring, hur 
en transmission fungerar, hur en FMEA utförs. När det gäller studierna för hur en 
transmission fungerar samt hur en FMEA utförs så användes CMP:s interna material som 
finns på företagets intranät.  
 
Eftersom lasersvetsning i det material eller liknande material som används i 
kugghjulskompletterna inte sker någon annanstans så finns det inga tidigare erfarenheter att 
ta till sig av. Information söktes även från forskningsinstitutioner, både inom Sverige och 
utomlands, men där fanns inte heller något konkret material, för att forskning inom 
lasersvetsning med dessa material är nästintill obefintlig. Genom att läsa och ta till sig av 
närliggande ämnen så skapades en egen bild vilken sedan validerades med kunniga 
referenspersoner både inom CMP och inom andra företag samt inom universitet.  
 

3.3 Intervjuer 
 
I början av examensarbetet så var målet att få så stor överblick över problemet på CMP 
som möjligt. Intervjuer gjordes med flera viktiga nyckelpersoner inom olika avdelningar, i 
slutet av intervjuerna tillfrågades alltid vem de tyckte skulle intervjuas härnäst. Inför varje 
intervju förbereddes frågorna som berörde just den personens ansvarsområde. Svaren och 
information från den ena intervjun ledde till nya frågor och de togs med till respektive 
resursperson som bäst kunde svara på frågorna. Vid ett flertal tillfällen så behövdes det 
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återkommas till samma personer igen för ytterligare en intervju. På grund av alla 
förändringar inom produktion och alla projekt som är igång så är de flesta på CMP väldigt 
upptagna. Därför var det väldigt svårt att boka in möten om det inte gjordes långt i förväg 
och i vissa fall så avbokades möten då de närmade sig för att något annat viktigare och mer 
akut uppstått.  
 
Det insågs ganska snabbt att det bästa sättet för att få svar på frågorna snabbt så skulle det 
inte bokas något möte utan frågorna skulle tas med resurspersonerna direkt genom att bara 
besöka arbetsplatsen och knacka på eller via telefon. Under de inledande intervjuerna med 
var och en så skapades en relation och det ledde till en överenskommelse om att det bästa 
sättet var att ta frågorna direkt när de uppstår, antingen via telefon eller bara söka upp 
personen, och fråga ifall det fanns tid över för att svara på några frågor.  
 
Det framgick snabbt på vilket sätt som var lämpligast att behandla frågorna då det var olika 
beroende på ämne och vem personen i fråga var. I de fall då det ansågs vara lämpligt att 
samla flera resurspersoner på samma möte så kallades ett möte där de fick svara på frågor 
som uppstått och sedan kunde hela gruppen bolla idéer med varandra och tillsammans få 
en bättre förståelse för ämnet från flera infallsvinklar. De inledande intervjuerna samt ett 
urval av övriga finns bifogade, se bilaga 1 - 7. Allt insamlat data från intervjuer som tagits 
med i rapporten har validerats med personen ifråga genom att han eller hon har läst det 
stycket där de blivit refererade i och godkänt det eller kommit med synpunkter eller förslag 
till komplettering. 
 

3.4 P-FMEA 
 
För att få en bättre förståelse för hur systemet kring lasersvetsen är uppbyggt och vilka fel 
som kan uppstå i dagsläget så utfördes en Process – Failure Mode Effect Analysis, (P-
FMEA) på lasersvetscellen där första processteget var ingående detaljer in i cellen på 
inbana och det sista var färdig kugghjulskomplett ut ur cellen på utbanan. De problem som 
uppmärksammats under diskussioner med metodansvarig, ansvarig tekniker och 
operatörerna som arbetar vid lasersvetscellen listades upp i punktform kategoriserade 
under varje processteg. Dessa punktlistor ingick sedan i ett häfte som även innehöll 
information om vad P-FMEA är och hur en sådan genomförs (se bilaga 8).  
 
Tanken med detta häfte var att operatörerna skulle hjälpa till vid informationsinsamlingen 
för att underlaget till P-FMEA skulle bli så bra som möjligt. Inga möjliga felkällor är för 
små för att uppmärksammas i P-FMEA därför var det viktigt att samtliga inblandade 
personer fick möjlighet att ge sitt bidrag. Häftet kontrollerades med metodansvarig för 
lasersvetscellen innan den delades ut till operatörerna. Operatörerna fick även en snabb 
genomgång om vad P-FMEA går ut på och hur resultatet kan hjälpa till att förbättra deras 
arbetsplats.  
 
Häftet samlades in efter det att operatörerna fyllt i de felkällor som de uppmärksammat och 
informationen sammanställdes i form av en P-FMEA tabell som togs med till ett möte med 
den ansvariga teknikern för lasersvetscellen. Teknikern hjälpte till med att komplettera de 
uppgifter som saknades som till exempel allvarlighet, hur ofta problemen uppstår och hur 
lätt det är att upptäcka ifall felen uppstår och han påpekade även de felkällor som inte 
uppmärksammats av operatörerna. Efter att all information sammanställts som ett första 



- 17 - 

utkast på en färdig P-FMEA analys fick metodansvarig möjlighet att tycka till igen innan 
det slutgiltiga dokumentet lämnades över till ansvariga för P-FMEA inom CMP. Den 
färdigställda P-FMEA analysen finns bifogad, se bilaga 9 och 10. 
 

3.5 Projektet oförstörande provning  
 
På CMP drivs ett projekt för att undersöka dels möjligheterna att byta bort den dyra och 
ineffektiva metoden förstörande provning och dels för att undersöka vad det är som 
orsakar de många kassationerna. Representanter från projektledningsgruppen inom 
produktionsteknik och även produktionstekniska chefen för beredning inom 
transmissionsflödet ingår i projektgruppen för oförstörande provning tillsammans med 
metodansvariga och tekniker för Cell 17 samt tekniker från övriga avdelningar som är 
inblandade i lasersvetscellen inklusive externa specialister på bland annat tvättning.  
 
Handledaren för examensarbetet, Tero Stjernstoft, representerade produktionstekniska 
avdelningen inom projektgruppen, examensarbetarna deltog i inledningen som åhörare 
tillsammans med handledaren. Efter det att Tero Stjernstoft lämnat CMP så valdes 
examensarbetarna som ersättare för att representera produktionstekniska avdelningen i 
projektgruppen. Examensarbetarna involverades i alla frågeställningar, speciellt inom 
produktionstekniska frågor och där deras kompetens och kontaktnätverk med universitet 
kunde utnyttjas. 
 
Denna projektgrupp utgör ett väldigt bra forum för att lyfta fram problem och förslag till 
förbättringar rörande de lasersvetsade kugghjulskompletterna. Genom deltagandet i denna 
projektgrupp har mycket uppmärksammats vilket bidragit till en väldigt bred och samtidigt 
väldigt detaljerad uppfattning om lasersvetsningsprocessen och om de problem som finns 
inom själva systemet och allting annat runtomkring som påverkar resultatet. Ett exempel är 
renheten på inkommande produkter, att smutsiga produkter skapade problem vid 
lasersvetsning var väl känt, men genom detta forum uppmärksammades även hur det 
påverkar och även vad anledningen är att de ingående produkterna inte är tillräckligt rena 
samt vad som bör göras åt det.  
 

3.6 Studiebesök 
 
Att göra studiebesök till andra företag och ta del av hur de tänker och av deras erfarenheter 
är alltid givande. Därför besöktes två företag, båda inom Mälardalsområdet, det ena var 
Fuji Autotech AB och det andra var GETRAG Corporate Group. Dessa två företag 
använder precis som CMP en koldioxidlaser för att svetsa ihop produkter av massivt stål, 
dock så är produkterna ej av samma material som på CMP. Båda företagen har en säkrare 
process med betydligt mindre kassationer när det gäller lasersvetsning och de använder sig 
av en alternativ metod för att kvalitetssäkra. För mer information om studiebesöken se 
bilaga 11 och 12. 
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3.7 Deltagande i produktion 
 
För att få en bättre produktkännedom om de produkter som lasersvetsas bör samtliga 
processer i förädlingskedjan studeras. Därför spenderades det flera heldagar vid 
bearbetning och monteringsstationerna som finns både innan och efter lasersvetscellen, 
detta gav en bättre uppfattning om varför produkterna ser ut som de gör i dagsläget. Trots 
att examensarbetet enbart handlar om DFM för lasersvetsning så var det viktigt att känna 
till de kringliggande processerna för att inte rekommendera några ändringar i konstruktion 
som underlättar lasersvetsningen lite medan det krånglar till och försvårar till exempel 
kuggslipningen eller monteringen avsevärt.  
 

3.8 Avgränsningar 
 
Enligt överenskommelse mellan examensarbetarna och handledarna både på CMP och på 
universitetet har avgränsningar gjorts i att resultatet ska innefatta ett helhetskoncept 
gällande konstruktion av produkter som ska lasersvetsas. Det ska inte ingå några fallstudier 
på specifika produkter eftersom det inte finns potentiella produkter att göra några 
fallstudier på inom CMP.  
 
Från CMP så önskas att examensarbetarna under sin tid på CMP deltar aktivt, i den mån 
resurser finns, i att kartlägga problem som finns kring lasersvetscellen och bistå med 
kompetensen för att lösa dessa problem. Däremot behöver det arbete som utförts utöver 
examensarbetets syfte ej dokumenteras i rapporten. Nedan beskrivs sammanfattat några av 
de punkter där examensarbetarna deltagit som resurser och hjälpt CMP att utveckla 
handlingsplaner för hur problemen ska åtgärdas.  
 

3.8.1 Renhet på inkommande detaljer 

 
Att det måste göras något åt renheten på de inkommande detaljerna är sedan länge känt 
och det jobbas på från CMP:s sida, vissa åtgärder har redan tagits och flera är på gång, Nu 
finns planer på att investera i en egen tvätt som ska finnas i direkt anslutning till 
produktionssystemet för att säkerställa renheten men samtidigt ha tillräckligt kort ledtid att 
detaljerna inte ska hinna rosta. Avgränsningar görs i att förklara dagsläget gällande 
renheten på detaljerna och ge några rekommendationer men inte fokusera på själva 
lösningen eftersom renhet är ett allmänt problem och det pågår ett ständigt 
förbättringsarbete inom CMP gällande detta.  
 

3.8.2 Övergång från MAG-svetsning till lasersvetsning 

 
För att överföra produkter som idag MAG-svetsas till lasersvetscellen kräver viss 
omkonstruktion av de produkterna. Examensarbetarna deltog aktivt i diskussionen kring 
beslutet att omkonstruera de MAG-svetsade produkterna och kallade även till flera möten 
med resurspersoner på både produktions- och konstruktionsavdelningen. CMP såg det som 



- 19 - 

en tillgång att använda sig av examensarbetarna som en väl fungerande länk mellan de olika 
avdelningarna och som bollplank då de i sitt arbete hade kontakt med de inblandade 
resurspersonerna. Kunskapen och funderingarna som uppstått som resultat av 
diskussionerna har varit till stor hjälp vid utformningen av resultatet för examensarbetet då 
insikt har erhållits i hur personerna som kommer utnyttja arbetet tycker och tänker samt 
hur det lämpligast bör vara utformat. Men avgränsningar har gjorts i att inte dokumentera 
det som en fallstudie utan enbart ta del av kunskapen som samlats in.  
 

3.8.3 Processövervakning 

 
Examensarbetarna kom med förslaget att titta närmare på online processövervakning som 
alternativ metod istället för förstörande provning och presenterade främst två förslag till 
projektgruppen inom oförstörande provnings projektet. Det ena förslaget var provning via 
akustisk emission och det andra var plasmaövervakning. Plasmaövervakning är en metod 
som kan tillämpas och leverantören för lasersvetsen kan erbjuda den utrustningen som 
krävs. Studierna som gjordes inom detta tillsammans med förslag till nästa steg och möjliga 
kontaktpersoner sammanställdes samt redovisades och ansvaret gavs över till 
metodansvariga för lasersvetsen för fortsatt arbete. Akustisk emission är däremot en metod 
som inte används inom svetsning i dagsläget utan är fortfarande något som det forskas 
inom. Genom kontakt med IVF (institutionen för verkstadsteknisk forskning), och det 
ledande företaget inom Sverige gällande akustisk emission studerades det ifall det skulle 
vara lämpligt att tillämpa på CMP:s befintliga lasersvetscell. Förberedelser för en förstudie 
gjordes och förslaget redovisades på oförstörande provnings projektmöte. De var positiva 
till tekniken men valde att vänta till dess att forskningen kommit lite längre och det börjat 
tillämpas i industrin. Avgränsningar har gjorts i att inte redovisa resultatet av studierna för 
att de inte hör till examensarbetets syfte.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel behandlas den teoretiska referensramen som krävs för att förstå motiveringen och 
tillvägagångssättet för denna rapport. Kapitlet är skrivet på sådan form att läsaren av denna rapport ska 
kunna förstå innehållet även ifall läsaren inte har någon tidigare produktionsteknisk eller 
svetstekniskkunskap.   
 
 

4.1 Concurrent Engineering 
 
Tack vare förbättringar i bland annat infrastruktur, transport och kommunikationssystem 
så har marknader som en gång inte varit möjliga att nå ut till nu blivit allt mer aktuella för 
företag runt om i världen. Den ökande globaliseringen medför nya möjligheter för företag 
att nå ut och etablera sig på nya marknader där efterfrågan för deras produkter är stor. 
Samtidigt blir de egna kunderna och den egna marknaden tillgänglig för utländska företag 
vilket medför att konkurrensen ökar och krav ställs på företag att producera med hög 
kvalitet och hög flexibilitet till lågt pris för att kunna konkurrera på internationell nivå 
(Molloy m.fl., 1998).  
 
Produktlivscykeln, tiden från dess att en produkt lanseras på marknaden till dess att den 
inte är aktuell längre, blir kortare för var dag och det resulterar i att en förkortning av TTM 
(Time To Market), tiden från dess att ett behov har identifierats på marknaden till dess att 
en produkt har börjat massproduceras och finns tillgänglig för kunden, blir allt mer kritisk. 
Det gäller för företagen att så snabbt som möjligt nå ut med sina produkter för att 
tillfredställa kunden och vinna marknadsandelar innan ett konkurrerande företag hinner 
före (Hill, 2000).   
 
Detta ställer höga krav på flexibiliteten inom ett företag, både ett företags förmåga att 
snabbt kunna ställa om för att producera en ny produkt och förmågan att använda sig av 
befintliga produktionssystem som klarar av att hantera en stor mängd olika 
produktvarianter. När en ny produkt lanseras på marknaden som en uppgradering av en 
tidigare produkt måste hänsyn tas till att företaget ska kunna tillhandahålla kunden med den 
tidigare produkten, eller reservdelar till den, under en viss tid framöver. Det innebär att 
produktionsprocessen inom företaget bör, för lönsamhetens skull, kunna vid behov 
producera båda produkterna alternerande (Rydholm, 2008).  
 
Ett behov har uppstått att tillämpa en livscykelsyn på produkter redan under 
konstruktionsfasen. Det vill säga att genom att planera i ett tidigt stadium hur till exempel 
produktion, montering, återvinning, provning med mera ska utföras är det menat att 
minska kostnader och TTM ledtiden. Det som framgår klart är att planering av produkter 
och deras produktionsprocesser måste ske samtidigt för att företaget ska ta del av så många 
fördelar som möjligt med det tidiga livscykeltänkande (Molloy m.fl., 1998). Detta benämns 
som Concurrent Engineering (CE), vilket grovt kan översättas till samtidig utveckling, se 
figur 4.1.  
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Figur 4.1: Tidig livscykelplanering med Concurrent Engineering (Molloy m.fl. 1998). 

 
 
I praktiken, tillämpar företag olika verktyg för att åstadkomma CE, till dessa metoder hör 
bland annat Design For Manufacture (DFM) riktlinjer och Failure Modes and Effect 
Analysis (FMEA) som kommer att beskrivas närmare under egna rubriker. För att det ska 
vara möjligt att tillämpa CE inom ett företag krävs det ett samspel mellan olika processer, 
personal och avdelningar som hittills visat sig vara mer eller mindre isolerade från varandra, 
förbättrade kommunikations procedurer och datorbaserade verktyg måste erbjudas. 
(Molloy m.fl., 1998)  
 
Implementering av CE kan komma att tvinga fram nya strukturer inom organisationen, 
special utbildningar, investeringar inom IT-verktyg för att stödja informationshanteringen 
inom företaget. Detta skapar att själva produktplanerings- och konstruktionsfasen blir mer 
omfattande och mer tidskrävande eftersom kostnaderna ökar och fler faktorer måste tas 
hänsyn till utöver själva produktutvecklingen. De extra resurserna som läggs på 
produktplanerings- och konstruktionsfasen tjänar företaget snabbt tillbaka, främst genom 
att minska antalet konstruktionsändringar innan en färdig version av produkten har 
konstruerats för massproduktion (se figur 4.2).  
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Figur 4.2: Tidig CE innebär färre konstruktionsförändringar i ett senare skede (Molloy m.fl. 1998). 

4.1.1 DFM – Design For Manufacturing 

 
Att göra konstruktionsförändringar redan vid de tidiga stadierna minskar kostnaderna 
avsevärt jämfört med att göra konstruktionsförändringar sent. Visst är det till exempel extra 
resursutnyttjande för en konstruktör att behöva tänka på hur den färdiga produkten kan 
kvalitetssäkras på bästa sätt men företaget tjänar både in kostnader och tid jämfört med att 
sammanställa en prototyp och sedan upptäcka att denna behöver specialutrustning för att 
kvalitetssäkras. Då ska det studeras ifall det är lönsamt att köpa in specialutrustning, strunta 
i att kvalitetssäkra eller gå tillbaka och utföra en konstruktionsförändring för att möjliggöra 
kvalitetssäkringen med befintlig utrustning och det skulle kosta företaget mer och ta längre 
tid än ifall de hade gjort rätt från början.  
 
Ett verktyg som kan användas för att konstruera med hänsyn till hur produkten kommer 
produceras är DFM. Det är ett koncept som koncentrerar sig på att integrera produktions 
kriterium redan under produktutvecklingsprocessen. Något som bör tas hänsyn till är att 
ifall konstruktören belastas med ytterligare kriterier kommer utvecklingen att försvåras och 
förmodligen ta längre tid. Ofta är kriterierna i direkt konflikt till varandra och en avvägning 
måste göras utifrån vilka kriterier som är lämpligast att följa. Ett exempel kan vara att 
kvaliteten för en produkt som består av två detaljer som ska monteras ihop skulle öka ifall 
konstruktören utvecklade produkten så att fogningen av detaljerna består av en bult och 
mutter med gummipackningar på varsin sida. Däremot ifall produkten istället 
konstruerades på så sätt att fogningen sker i form av ett snäppfäste som redan finns 
integrerat i detaljerna så skulle företaget tjäna in både på kostnader och på monteringstiden. 
Den avvägningen bör konstruktören göra i samråd med alla avdelningar som är 
involverade, till exempel personal produktionsavdelningen, personal från inköp, 
processtekniker med flera. Det här exemplet där avvägning mellan kvalitet och 
tillverkningskostnad är en av de vanligast förekommande då utveckling av en produkt sker. 
Några andra avvägningar kan till exempel vara att konstruktören ska ta hänsyn till 
användning av befintliga produktionsprocesser på bästa sätt, miljöaspekter, förvaring, 
transport, val av material och mycket mer. Kriterierna som finns kan även gå över till krav 
som begränsar konstruktören. 
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4.2 Total Quality Managment 
 
För några decennier sedan kunde det i vissa branscher tillhandahållas varor och tjänster 
utan att alltför mycket lyssna till kundens önskemål. Idag kräver de potentiella kunderna 
lyhördhet och dialog kring både uttalade och outtalade behov. Ett systematiskt arbete med 
att ständigt förbättra varor och tjänster utifrån kundens synpunkt har därmed fått en 
avgörande betydelse för företagens konkurrenskraft. På motsvarande sätt spelar 
kvalitetsutveckling en viktig roll inom den offentliga sektorn. (Frid, 1997)  
 
Det finns ett distinkt ökat intresse för kvalitet, detta på grund av flera orsaker som till 
exempel kundernas ökande efterfrågan för kvalitet, högre konkurrens på marknaden, krav 
på ökad lönsamhet och ökad komplexitet på varor och tjänster. Detta har inte bara 
uppmärksammats inom produktframställande företag utan även inom företag som 
tillhandahåller tjänster och både inom den privata och inom den offentliga sektorn. 
(Sandholm, 2000)   
 
I dagens läge ser allt fler företag och organisationer kvalitetsfrågor som en integrerad del av 
verksamheten. Denna typ av handlande utgör grunden i det som idag på engelska allt som 
oftast förkortas TQM, Total Quality Managment. TQM innebär att ständigt sträva efter att 
uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad 
genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där samtliga är engagerade och har fokus på 
organisationernas processer. (Bergman B, Klefsjö B,  2001) 
 
I allt högre grad börjar det förstås och accepteras att TQM inte är någon ”snabblösning” 
utan en långsiktig ledningsfilosofi med kundtillfredställelse och bevarad lönsamhet som 
huvudidé. Det har uppmärksammats att världsledande företag har behövt 4-8 år innan de 
blivit genomsyrade av kvalitetsmätning av mätbara resultat. Påtagliga resultat har uppnåtts 
av företag som Motorola, Xerox, Federal Express med flera. (Thomsen, Lund, Knudsen, 
1994) 
 
Det finns en rad olika svenska översättningar på begreppet TQM, såsom offensiv 
kvalitetsutveckling, totalkvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling samt 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och dessa begrepp har ungefär samma innebörd. 
Oavsett vilken bok som studeras eller vilken TQM-kunnig person som tillfrågas så finns 
det tre delar som är centrala inom TQM (Frid 1997): 
 

• Kundfokusering 
• Allas delaktighet 
• Ständiga förbättringar 
 

4.2.1 Kundfokusering 

 
Det som anses som viktigast och som brukar nämnas först är kundfokusering. Anledningen 
till att ett företag existerar, att anställda får lön, personliga utvecklingsmöjligheter och annat 
som de söker, är i slutändan kunderna. Total Quality innebär att det är när företaget 
erbjuder en produkt av överlägsen kvalitet som gör dem konkurrenskraftiga. 
Konkurrenskraften kommer från att företaget skapar en väl fungerande verksamhet och 
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inte genom att de frågar sig hur dåliga tjänster och produkter det går att leverera utan att 
förlora kunder (Frid 1997).  
 
Nuförtiden så tenderar benämningen ”kund” att få en allt bredare innebörd. Enligt Lennart 
Sandholm, 2000 ses alla som på något vi påverkas av en rad aktiviteter vare sin de befinner 
sig utanför organisationen (externa kunder) eller inom den (interna kunder). De externa 
kunderna behöver inte enbart vara konsumenter av produkter som ett företag producerar 
utan kan lika gärna vara till exempel allt från patienter på sjukhus och gäster på hotell till 
elever på en skola. Att förstå deras relation till ökad kvalitet är lätt till skillnad från de 
interna kunderna, som är en del av den egna organisationen, vilka i TQM tänkandet är 
minst lika viktigt.  
 
Ordet Total från TQM syftar på, att kvaliteten ska förbättras i samtliga led, även inom 
företaget och inte bara på den slutliga produkten. De interna medarbetarnas resultat beror 
på hur bra aktiviteter i de andra enheterna utförs. Inom företaget finns ett viktigt nätverk 
av kund/leverantörsförhållande som till exempel att Försäljningsavdelningen har kunder 
vars behov måste tillfredställas i Utveckling, Tillverkning och annorstädes. 
Produktionsteknik respektive Processutveckling ”köper” sina tekniska specifikationer från 
Utveckling, och har förmodligen starka och i hög grad relevanta synpunkter på vad som 
levereras (Cullen, Hollingham 1990). Det är viktigt att alla kund/leverantörsförhållande i 
företaget fungerar annars blir konsekvensen att onödigt arbete utförs. En värre konsekvens 
är om brister i det interna samarbetet orsakar fel i det som säljs. Irritation och minskad 
arbetsglädje uppstår hos internkunderna och de börjar prata om andras brister, istället för 
att åstadkomma en förbättring med de berörda (Frid, 1997). 
 

4.2.2 Allas delaktighet 

 
En förutsättning att de två andra delarna, kundfokusering och ständig för  bättring, ska 
kunna uppnås är att alla måste delta. I ett TQM-företag ska alla medverka i 
kundfokuseringen och involveras i arbetet med de ständiga förbättringarna. Det är inte 
TQM att tillsätta en stab, med specialister som kommer på vilka förbättringar som ska 
göras medan resten (ledare och medarbetare) jobbar med att fokusera på kostnader och att 
följa arbetsinstruktionerna de fått. Anledningen till att allas delaktighet har lyfts fram i 
TQM har inte bara med att göra arbetet roligare. Det ger bättre resultat när fler arbetar och 
de som utför arbetsuppgifterna har bäst insikt i de problem som brukar uppstå till skillnad 
från en stab med konsulter som går runt på företaget och berättar för alla hur de ska göra 
ett bättre jobb. Ännu en fördel med detta är att genom att ge medarbetare och ledare större 
möjligheter att personligen kunna förändra sin situation kommer få motivationen att öka 
betydligt och de kommer att göra ett bättre jobb. Att sakna möjligheten att påverka 
situationen på arbetet är mycket demotiverande. (Frid, 1997) 
 
Ett offensivt kvalitetsarbete i en organisation måste bygga på ledningens helhjärtade och 
ständiga engagemang för kvalitetsfrågor. Ledningen måste fastställa företagets syn på 
kvalitetsfrågor och stödja kvalitetsaktiviteter såväl ekonomiskt som moraliskt och med 
ledningsresurser. Samtidigt måste ledningen också vara förebilder och aktivt delta i det 
praktiska arbetet. Om inte ledningen genom handling visar att kvalitet är minst lika viktigt 
som exempelvis direkta kostnader och leveranstider kommer heller inte medarbetarna att 
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göra en sådan värdering. Först efter ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund har 
skapat kan ett framgångsrikt arbete med kvalitetsarbete byggas upp. 
 

4.2.3 Ständiga förbättringar 

 
Den del av TQM som det talas mest om är de ständiga förbättringarna. Olof Palme är en 
av dem som har sagt: ”Att stå stilla i utvecklingen är som att gå tillbaka med stormsteg”. 
Med tanke på hur omvärlden förändras de senaste åren, känns detta påstående i högsta 
grad sant. Förändring är en förutsättning för fortsatt trygghet. Ständiga förbättringar är en 
förutsättning för organisationens överlevnad eller tillväxt. TQM i företaget skapar 
förmågan att hela tiden flytta sig till den för stunden bästa konkurrenspositionen. Det 
kräver skicklighet i förbättringsarbete och en ständigt lärande organisation. I ett TQM-
företag så analyseras, övas och söks hela tiden saker som kan förändras inom 
verksamheten. Det är viktigt att inte stirra sig blint på vad som händer med företagets 
resultat istället ska uppmärksamheten riktas på vad som händer med verksamheten. En 
parallell kan dras till en fotbollstränare och hans fotbollslag, tränaren ser inte på 
resultattavlan utan de fokuserar på vad som händer på fotbollsplanen. Detsamma ska gälla 
för företag, tiden ska ägnas till att följa upp och diskutera vad som händer i verksamheten, 
orsaker, alternativ och konsekvenser. (Frid, 1997) 
 
Mer resurser kan aldrig vara den enda lösningen. En djupare analys av hur arbetet går till 
måste alltid göras, frågor som till exempel:  
 

• Kan rutinerna utföras på ett annorlunda sätt? 
• Finns det flaskhalsar som kan byggas bort? 
• Saknas det hjälpmedel eller kompetensen inom ett område som gör att det blir för 

mycket onödiga fel? 
• Är medarbetarna omotiverade och inte gör sitt allra bästa? 

 
När förbättringsarbete sker så är det viktigt att det utförs på ett systematiskt och 
genomtänkt sätt för bästa möjliga resultat ska uppnås. Det bör fokuseras på de viktigaste 
förbättringsområdena och inte på de första bästa, ännu viktigare är det att fokus bör läggas 
på orsaker istället för symptom. Ifall det inte sker på detta vis så kan ett företag tycka sig 
arbeta med förbättringar när de egentligen mest bara släcker bränder.  
 

4.2.4 FMEA – Failure Mode Effect Analysis 

 
Ett systematiskt angreppssätt för att få fram orsakerna till bristande kvalitet och samtidigt 
få dem rangordnade efter allvarlighetsgrad och frekvens är att använda sig av verktyget 
Failure Mode Effect Analysis, FMEA. Det svenska ordet för FMEA är feleffektsanalys, 
men det engelska ordet används i större utsträckning även i Sverige och därför kommer det 
att fortsätta benämnas som FMEA i rapporten. 
 
Om FMEA skulle brytas ner till dess mål så inses snabbt att detta verktyg är en självklarhet 
i kvalitetsarbete och de systematiska metoderna som används har använts i åratal. Den 
eftersträvade effekten och samtidigt den stora möjligheten med FMEA är att genom 
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utnyttjande av kompetens och tidigare erfarenheter förhindra att konstruktioner och 
processer får inbyggda felmöjligheter. Beredare, konstruktörer, projektplanerare men även 
snickare, bagare, skräddare, alla dessa utför i princip alltid en inofficiell FMEA genom att 
försöka förutse felmöjligheter och finna medel att minska riskerna för att fel ska uppstå. 
Just därför att analysverksamheten sker i ett tidigt skede så kan mycket vinnas. 
 
Enligt Molloy m.fl., 1998, så är definitionen av FMEA: ”Feleffektanalys – i det följande 
benämnt FMEA – är en del i arbetssättet under produkt- respektive 
produktionsutvecklingsfaserna och ett beredningsinstrument med syfte att i rätt tid 
identifiera potentiella felmöjligheter.” 
 
FMEA-metoden bygger på en effektiv hantering av tidigare erfarenheter, tillgänglig data 
och kompetens samt tillämpning av detta i en utförlig analys med syftet att reducera 
möjligheterna för att fel ska uppstå. Det är viktigt att på ett systematiskt uppbyggt sätt 
dokumentera analysen så att erfarenheterna inte går förgäves. Det finns två olika sorters 
FMEA, det ena heter konstruktions FMEA, förkortas till K-FMEA och det andra heter 
process FMEA och förkortas P-FMEA. K-FMEA används vid produktutveckling med 
syftet att analysera i förväg vad som eventuellt kan gå fel och är ett bra verktyg att använda 
då beslut måste tas mellan olika alternativ för lösningar då dessa vägs mot varandra. 
Resultatet av ett K-FMEA gör att produktutvecklingen kan ske på ett bättre sätt då 
konstruktörerna gör rätt från början. Mer om K-FMEA inte kommer att beskrivas i 
rapporten men mycket information om detta finns att hämta ifall läsaren är intresserad 
både från böcker och från Internet. 
 
P-FMEA används i syftet att minimera möjliga felkällor och förbättra en 
produktionsprocess, detta arbete utförs inte bara en gång utan sker ständigt med målet att 
få produktionsprocessen helt felfri. P-FMEA bygger ett upplägg i flera steg, där steg 1 är att 
skriva upp felen som kan uppstå i produktionsprocessen i en tabell och sedan ställs frågan 
hur påverkar detta processen i första hand, hur påverkar effekten av det felet i sin tur 
processen ytterligare och slutligen hur påverkar detta slutkunden. Till exempel ifall en robot 
tappar en produkt under hanteringen så är detta första felet, ”detalj tappas” och det 
påverkar i sin tur att en sensor känner av det och stoppar produktionscellen vilket är 
effekten av felet, ”Produktion stoppas”. Vid utförande av en P-FMEA ska personen som 
utför den vara väldigt kritiskt och tänka i värsta möjliga utfall. Produkten som tappades kan 
ha fått en spricka och operatören inte märkt det utan produkten går vidare till kunden där 
det är tänkt att den ska hålla för vissa krafter men går istället sönder och detta är den 
yttersta effekten av felet, ”Haveri hos kund”. Efter att dessa tre aspekter analyserats och 
skrivits ner så ska ett tal på en skala från 1 till 10 i form av allvarlighetsgrad anges för detta 
fel. Detta anges med engelska ordet Severity och förkortas till S 
Steg 2 i en P-FMEA är att fråga sig varför detta skulle kunna uppstå och sen fråga sig det 
en gång till och sedan ytterligare en gång. För att fortsätta på tidigare exempel kan orsaken 
att roboten tappar produkten vara, ”Slitna gripdon” och varför det är fallet kan vara, 
”Dåligt underhåll” som i sin tur i sig är ett resultat av ett fel av operatören varav det sista 
varför kan besvaras med ”Fel av operatör”. När de tre varför har besvarats ska en siffra 
från en skala på 1 till 10 ges för felintensiteten, Probability of Occurrance, förkortat till Po. 
 
Ifall det finns några kontroller för att dessa fel ska upptäckas ifall de uppstår så skrivs de 
upp i steg 3 och här ska en siffra från en skala på 1 till 9 anges, denna gång för hur stor 
sannolikheten är att felet upptäcks, Probability of Detection, Pd. De tre talen multipliceras 
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sedan ihop till risktalet, RPN, som används som en vägledning när det gäller att sortera ut 
de viktigaste felen som erhålles i en P-FMEA genom att väga alla punkter mot varandra.
  

PdSPoRPN ⋅⋅=  
 
De felkällor som har högst risktal ska det tas hänsyn till och de bör åtgärdas först då dessa 
påverkar produktionsprocessen mest negativt. Nästa steg är att rekommendera vilka 
åtgärder som bör göras åt felkällan. Ifall det görs några åtgärder ska detta fyllas i samma 
dokument och ett nytt RPN ska räknas fram. Detta görs istället för att ta bort innehållet då 
felkällan är åtgärdat, på så sätt dokumenteras erfarenheterna och de glöms inte bort. 
 
Analysresultatet blir en väsentlig del av beslutsunderlaget vid val av produkt- och 
produktionslösning. Här kan det även på ett tidigt stadium identifieras och avgränsas 
ytterligare analysbehov. Underlag för denna analys är historiska data och erfarenhet från 
dagens processer och utrustningar, som till exempel revisionsresultat och duglighetsstudier, 
se figur 4.3. (Molloy m.fl., 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3: FMEA i produktionsprocessen 

4.3 Lasersvetsning 
 
Laser är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, d.v.s. 
laserljuset förstärks genom stimulerad utsändning och uppsamling av strålning. Laserljusets 
positiva egenskaper är bl.a. att det är parallellt, monokromatiskt och mycket koncentrerat. 
Monokromatiskt innebär att allt ljus har en bestämd våglängd, vilken beror på vilken typ av 
laser som används.  
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Den koncentrerade ljusstrålen används för att smälta grundmaterialet. Metoden kan 
användas för svetsning, skärning och annan bearbetning som t.ex. ytbehandling. 
Laserstrålen fokuseras med hjälp av ett linssystem eller speglar tills strålen bara är någon 
tiondels millimeter i diameter som ger en koncentrerad uppvärmning av materialet och en 
låg sträckenergi. Låg sträckenergi betyder att det tillförs en låg energimängd per längdenhet 
i svetsen. Strålen divergerar inte och kan därför transporteras lång väg i luft utan att förlora 
energi eller kvalitet. Detta betyder att lasersvetshuvudet kan placeras en bra bit från lasern. 
(www.svets.se, 2008-03-04) 
  
Lasersvetsning ger en djup och smal inträngning, såkallad nyckelhålssvetsning. Vid 
nyckelhålssvetsning krävs en fokuserad stråle med hög effekttäthet vilket ger en mycket 
snabb uppvärmning av materialet följt av smältning och förångning. När materialet 
förångas bildas en hålighet som tränger djupt ned i materialet (se figur 6.4). (www.svets.se, 
2008-03-04) 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4.4: Nyckelhålssvetsning med koldioxidlaser 
 
Denna får formen av ett hålrum när laserstrålen förflyttas över materialet. Svetsdjupet är 
direkt proportionellt mot effekten och svetshastigheten men beror även på fokalpunkten 
som med fördel ligger något under ytan (Dawes, 1992). Som skyddsgas för skydda lins och 
svets används vanligen Helium eller Argon. Lasersvetsning kräver mycket noggrannare 
fogutformning och preparering av fogkanter än vid konventionell svetsning och det 
accepteras bara små paltöppningar. En tumregel kan vara 0.1*t, där t är tjockleken, men det 
gäller bara för tunna material som t.ex. plåtar. (Torstensson, 2008) Tillsatsmaterial måste 
användas vid större spaltöppning för att uppnå fullgod fyllning av fogen men det ska helst 
undvikas eftersom det är ännu en felkälla med flera styrbara parametrar.  Det är även höga 
krav vad gäller renheten på fogytorna eftersom föroreningar förångas av laserstrålen och 
p.g.a. det snabba förloppet stängs ångan inne och bildar porer som kraftigt försämrar 
hållfastheten. 
Inom industrin används framförallt två typer av lasersystem: YAG-laser och CO2-laser. 
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4.3.1 Koldioxidlaser 

 
CO2 – laserns ljus genereras i ett rör som genomströmmas av en gasblandning av bl.a. CO2 
och har en våglängd på 10.6 µm. Koldioxidlasern är den effektmässigt kraftigaste lasern och 
är populär för skär och svetsapplikationer. De normala uteffekterna som används inom 
industrin är från 3 till 12 kW och kan användas för svetsdjup på upp till 40 mm. De 
praktiskt maximala effekterna för en koldioxidlaser är ca 45 kW (www.svets.se, 2008-03-
04).  
 
En av fördelarna med en CO2 – laser är att våglängden på ljuset är så lång att det stoppas av 
plexiglas. Detta gör att det blir enkelt att se och kontrollera processen under pågående 
svetsning. Olika våglängder har olika absorptionsförmåga vilket får till följd att CO2 – 
laserns ljus reflekteras lättare än YAG – laserns. Detta märks särskilt vid svetsning av t.ex. 
aluminium och magnesiumlegeringar. Generellt är guld, silver och koppar svårsvetsade med 
CO2 – laser. (Dawes, 1992) 
 

4.3.2 YAG – laser 

 
YAG-lasern har en avsevärt kortare våglängd och det är därför möjligt att svetsa material 
som är svåra att svetsa med CO2 – laser. En annan fördel med den korta våglängden är att 
det är möjligt att leda laserljuset med fiberoptik och det kan fokuseras med vanliga linser. 
Problemen med absorberande plasma är mindre och det går att använda andra skyddsgaser 
som argon eller till och med en blandning mellan argon och koldioxid. Nackdelarna är att 
det inte kunnat göras för höga effekter och att det krävs kraftigare avskärmningar. (Dawes, 
1992) 
 

4.3.3 Svetsdefekter och dess lösningar 

 
Porer bildas på grund av att gasbubblor blir instängda i metallen under svetsprocessen. Det 
finns en rad olika orsaker till att porer uppstår men att luft blandas in i smältan eller att det 
är smuts i eller runt fogen är bland de två vanligaste. För att undvika att luft blandas in i 
smältan så är det ofta nödvändigt med en effektiv tillförsel av skyddsgas. Hur mycket 
skyddsgas som skall tillsättas, från vilket avstånd samt i vilken vinkel måste provas ut för 
olika fogar och geometrier. Som i Volvos fall då det till stor utsträckning är kugghjul som 
svetsas så måste det uppmärksammas att kuggarna kan påverka strömmen av skyddsgas 
som kan bli ojämn och därmed finns en utökad risk för porer. Porer på grund av att 
detaljerna inte är tillräckligt rena avhjälps genom väl valda rengöringsmetoder. De 
vanligaste föroreningarna är olja, fukt och fett. Vid djupa lasersvetsar då svetsen inte går 
rakt igenom materialet finns en risk för runda porer ofta i mitten av svetsen. Dessa bildas 
då materialet förgasas och bubblorna har för lång väg för att ta sig till ytan innan svetsen 
sluter sig och stelnar. En kombination av rätt svetshastighet och rätt svetseffekt är viktiga 
parametrar för att komma till rätt med detta. En annan orsak till att det blir porer kan vara 
felinställda svetsparametrar som till exempel fel effekt eller svetshastighet. (Dawes, 1992) 
 
Sedan många år har det varit känt att risken för vätesprödhet, även kallat hydrogensprickor, 
härdsprickor eller kallsprickor, ökar vid svetsning av höglegerade stål. Under många år 
användes inte svetsning som fogningsmetod av höghållfasta stål men forskningen kom 
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fram till att en låg kolhalt möjliggjorde svetsning. Orsaken till att vätesprödhet uppstår är 
en samverkan av krypspänningar, väte som diffunderar in från svetsgodset och en spröd 
martensitisk struktur. Sprickorna uppkommer oftast i den värmepåverkade zonen och kan 
utvecklas under hela det första dygnet efter svetsning. Ett sätt att komma ifrån vätesprickor 
är att kontrollera svalningen så att martensitbildningen minskas men detta är dock svårt att 
göra vid lasersvetsning eftersom svetsen svalnar så snabbt. (Hannerz, 1999) 
 
 

Produktionsaspekter Krav på objekt

Produktivitet Hög Krav på grundmaterial Höga
Hanterlighet Medel Fogberedning Ja 
Inträngning Medel Fogrengöring Ja 
Risk för genomträngning Ja Passningskrav Mycket höga

Svetskvalitet Miljö

Utseende Mycket bra Rök Ja
Seghet, hållfasthet God Värme Acceptabelt
Sträckenergi Mycket låg Strålning Ja
Utbildningsbehov Stort Underhållskostnad Hög  

 
Figur 4.5: Överskådlig tabell över lasersvetsningsegenskaper. 

 
Figur 4.5 ovan är hämtad från Weman, 2002 och visar lasersvetsningsegenskaper jämfört 
med andra svetsmetoder sammanfattade i en överskådlig tabell.  
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5 RESULTAT  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet sammanfattat och lättöverskådligt där endast de 
viktigaste ämnen berörs. Det förklaras även hur det är tänkt att resultatet ska användas i framtiden. 
 
 
Resultatet av detta examensarbete är en designguideline som är tänkt att användas under 
flera faser i arbetet med att ta fram en ny artikel som ska lasersvetsas. Konstruktören ska 
använda checklistan i designguidelinen i sitt arbete för att få en uppfattning om vilka 
produktdimensioner som passar i dagens utrustning samt vilka material och 
produktutformningar som är lämpliga. Checklistan skall även användas som stöd då 
representanter från produktionsteknik har konstruktionsgenomgångar för nya produkter, 
där det diskuteras hur produkterna kommer att tillverkas i framtiden och vilka ändringar 
som bör göras i det fortsatta arbetet för att underlätta produktion.  
Checklistan är inte på något sätt till för att ersätta kommunikationen mellan avdelningarna, 
produktion och konstruktion, utan tvärtom så ska detta dokument underlätta en diskussion 
så att utvecklingen och nytänkandet hålls på en nivå som är möjlig för 
produktionsavdelningen att leva upp till. 
 
I designguidelinen har bland annat dessa områden behandlats, se Bilaga 13 för den 
fullständiga designguidelinen.  
 

• Artikelutformning 
• Materialval 
• Fogutformning 
• Lasercellens begränsande artikelmått  
• Den värmepåverkade zonen (HAZ) efter lasersvetsning. 
• Tvättning/Renhet 
• Provning – Förstörande eller oförstörande  

 

5.1 Artikelutformning 
 
Eftersom lasersvetsning är en känslig process är det viktigt att artiklarna om möjligt är 
utformade för att underlätta och förenkla tillverkningen. Det mest fundamentala är att 
laserstrålen ej skyms, att svetshuvudet har den erforderliga platsen som krävs för att kunna 
svetsa och att det ska vara möjligt att tillföra skyddsgas till svetsytan på ett säkert sätt.  
 
Studien ledde fram till följande krav på artikelutformningen: 
 

• Produkten som skall svetsas måste var konstruerad för att kunna svetsas utan att 
laserstrålen tar i något på sin väg mot fogen. Hänsyn skall tas till lasersvetsens fasta 
fokalvinkel på 5 grader, det skall även vara en säkerhetsmarginal mellan laserstrålen 
och konstruktionen på minst 1 mm. 
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• Svetsfogar ska undvikas att placeras intill långa axlar eller sidor av produkten där 
svetshuvudet riskerar att ta i. Svetshuvudet sticker ut ca 4 cm respektive 7 cm åt 
olika håll från laserstrålens centrum. Det krävs även en marginal på minst 3 mm 
mellan lasersvetshuvudet och produkten. Hänsyn måste även tas till att en gasledare 
ska installeras för att kunna tillföra skyddsgas till svetsfogen.  

 
• Om svetsen och kuggen ligger i samma plan måste svetsen ligga minst 5 mm från 

kuggtänderna för att garantera en stabil gastillförsel. Gasledaren ska få plats att gå 
rakt framför eller rak bakom laserstrålen. 

 
• Konstruera så att materialet vid svetsfogen har en viss uträknad tjocklek medan det 

kringliggande materialet är något tunnare, utan att äventyra funktionen hos artikeln. 
Detta för att spara på svetsen, genom att det kringliggande materialet kan flexa och 
därmed minskar böjmomentet på själva svetsfogen. 

 
 

    
Figur 5.1: Exempel på försvagning i materialet 

 
 

Bilden till vänster visar hur en försvagning kan göras på ett kopplingsnav för att avbelasta 
svetsfogen. Om H > h så kan materialet flexa och detta sparar på svetsen 
 

5.2 Materialval 
 
Materialvalet ska sträva efter att dels vara möjligt att svetsa och det skall även uppfylla 
hållfasthetskrav. Det finns en mängd olika faktorer att tänka på.  
 

• Kolhalt och kolhaltsekvivalent understiger 0,25 %. Detta är stora orsaker till 
sprickor så det är viktigt att hålla dessa låga. 

 
• UCS-värdet skall hållas under 30. Alla material sätts in i formeln angivna i procent. 

Grundmaterial och tillsatsmaterial räknas ihop till ett gemensamt värde. 
 

• Undvik för och eftervärmning eftersom det kostar pengar med ett extra 
tillverkningssteg och det riskerar även att minska på härdningen i grundmaterialet.  
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• Vid svetsning av sätthärdat material skall det finnas plats att ta bort det härdade 
skiktet innan svetsning. 

 

5.3 Fogutformning  
 

• De fogar som skall användas är stumfog eller Y-fog med tillsatsmaterial. 
 

• Risken att detaljerna inte bottnar vid pressning på grund av fel i utformningen av 
fogen skall undvikas.  
 

• En instyrning i form av en fas behövs för att möjliggöra automatisk montering. 
 

5.4 Lasercellens begränsande mått i dagsläget 
 

• Nav/Trummor 
Max 230 mm i ytterdiameter 
Min 60 mm i innerdiameter 

 
• Axlar 

Max 95 mm i diameter. 
Max 520 mm långa. 

  

5.5 Den värmepåverkade zonen 
 

• Värmepåverkat material får inte vara slitytor om hårdheten överstiger 500 HV. Det 
ger att en svets måste ligga minst 2,5 mm från slitytor. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
I detta kapitel diskuteras varför resultatet fick den formen som den har och även hur resultatet har 
mottagits från CMP:s sida samt hur designguidelinen ska användas i framtiden. 
 
 
 
Det behov som Volvo CE och nästintill alla företag, har idag är att dokumentera 
erfarenheterna och kunskaperna som deras personal besitter för att inte riskera att samma 
misstag uppstår igen då liknande projekt ska genomföras i framtiden. Det som 
uppmärksammats under projektets gång ska dokumenteras tillsammans med de åtgärder 
som tagits och en utvärdering på resultatet. CMP lägger stor vikt på att sammanställa 
projektspecifika riktlinjer och standarder inom olika områden. För investeringen i dagens 
lasersvetscell fanns ingen sådan dokumentation tillgänglig då detta produktionssystem i 
kombination med dessa produkter är inte bara unikt för CMP utan även det enda av sitt 
slag i hela Sverige. Det fanns inte heller någon tidigare utförlig forskning inom området att 
hämta erfarenheter ifrån. Med dessa förutsättningar är det självklart att fel beslut tas i vissa 
fall och att produktionssystemet upplever många så kallade problem i initialssteget som 
kräver snabba speciallösningar.  Snabba speciallösningar som tillkommer i efterhand brukar 
tendera i att lösa det problemet som den är avsedd för medan de förvärrar situationen en 
någon annanstans.  
 
Vi hade en stor fördel och nästan ett privilegium att få utföra vårt examensarbete både på 
produktionstekniska avdelningen och på konstruktionsavdelningen på CMP. Genom att 
dela kontorslokaler med konstruktörer i ett av Sveriges bäst etablerade företag och även 
med projektledare på produktionstekniska avdelningen under tiden då Sveriges största 
industriinvestering någonsin pågår fick vi en uppfattning om hur en stor del av 
verksamheten fungerar och även om företagskulturen i hela Volvo CE. Det ledde till att vi 
kom i kontakt med flera områden som har berörts och kommer att beröras av vår studie 
och därför utformade vi resultatet till en designguideline som ser ut just på det sättet som 
den gör idag.  
 
Under tiden examensarbetet har utförts så påpekades det ett flertal gånger från olika håll 
att detta kommer att uppskattas vilket sedan visade sig vara sant. Resultatet av 
examensarbetet har presenterats på CMP för både konstruktions- och 
produktionsavdelningen, inför chefer, tekniker, konstruktörer samt operatörer och det har 
mottagits väldigt bra från alla håll. Men en viktig punkt som vi påpekade om och om igen 
är att detta bara är en början. Designguidelinen måste vara ett levande dokument som 
ständigt uppdateras då nya kunskaper och erfarenheter fås.  
 
Då vi har verifierat resultatet har vi tagit ett område i taget och kontaktat de olika 
specialister inom just det området. Sedan har nyckelpersoner fått verifiera och tycka till om 
designguidelinen som helhet och slutligen höll vi i en öppen diskussion efter vår 
presentation på CMP där samtliga berörda parter hade möjlighet att komma med åsikter 
och förslag till förändringar.  
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Slutsatsen av detta har resulterat i följande: 
 

• Designguideline – lasersvetsning ska hållas levande och ständigt uppdateras 
o Uppdatering ska ske av produktionsteknikern för lasersvetscellen 
o Chefen för produktionstekniska avdelningen har ansvaret för att 

uppdatering sker och dokumentet hålls levande 
o Dokumentet ska finnas tillgänglig digitalt där flera har behörighet att läsa 

men endast produktionsteknikern ha behörighet att modifiera. Detta för att 
ständigt försäkra sig om att det dokumentet på intranätet är den senaste 
versionen. 

 
• Designguideline – lasersvetsning ska användas av konstruktörer som arbetar med 

produkter som kommer att lasersvetsas 
o Konstruktörer ska använda checklistan för att verifiera att produktens 

design är produktionsvänlig. Vill konstruktören göra avvikelser från 
designguidelinen måste detta motiveras. 

 
• Designguideline – lasersvetsning ska användas av produktionstekniska avdelningen 

som hjälpmedel vid konstruktionsgenomgångarna som sker under 
industrialiseringsfasen av en ny produkt.  

o Designguideline – lasersvetsning ska absolut inte på något sätt ersätta den 
viktiga dialogen som förs mellan produktions- och 
konstruktionsavdelningen under konstruktionsgenomgångar. 

 
• Designguideline – lasersvetsning ska användas för att ge kunskap om 

lasersvetsprocessen och det befintliga produktionssystemet då det finns behov för 
detta.  
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7 REKOMMENDERAT FORTSATT ARBETE 
 
I detta kapitel rekommenderas konkret hur CMP kan förbättra sin lasersvetsprocess såväl som hur andra 
förbättringsarbeten kan göras i områden som uppmärksammats under examensarbetet. 
 
 
Under tiden examensarbetet utfördes på CMP så upptäcktes många möjligheter till 
förbättring både inom lasersvetsrelaterade områden och övriga områden. På vissa av dessa 
områden skulle det behövas att ett helt nytt examensarbete utförs. De förbättringsområden 
som uppmärksammats under arbetets gång är följande: 
 

• Hanteringstider i svetscellen 
• Inspänning av detaljer i svets 
• Större diameter på induktionshärdade axlar 
• Svetsens placering i höjdled 
• Insatser i lager 
• Tvättprocesserna i fabriken 
• Hållfasthetsberäkningar på försvagningar av trummor 
• Utreda vad som orsakar kassationer och hur det skall undvikas i framtiden 

 

7.1 Hanteringstider  
 
Hanteringsrobot 1 i lasersvetscellen är den som vid de flesta artiklar är den långsammaste 
och det är här det behöver trimmas och förbättras mest. Eftersom det är så pass långa 
väntetider vid den förstörande provningen idag så skulle det vara bra om det var möjligt att 
köra den första och långsamma delen av cellen under tiden som svar väntas från 
provningen. Detta skulle kunna vara möjligt om det fanns ett lager av något slag.  
 
En enkel variant skulle kunna bestå av en buffrande bana likt den som finns som inbana. 
Om det var möjligt att buffra upp till 20 detaljer under tiden som kapningen sker skulle 
roboten som förser svetsen (robot 3) med detaljer kunna jobba snabbare. Då skulle 
troligtvis robot 3 köra ikapp dessa 20 detaljerna innan batchen är slut vilket i så fall skulle 
innebära att ställtiden minskar med lika mycket tid som det tar för robot 1 att buffra 
maximalt.  
 

7.2 Effektivisering av inpänningsprocessen 
 
Inspänningen av en produkt i svetsen sker idag på ett ineffektivt sätt som inte skulle vara 
svårt att åtgärda. Inspänningen består av ett antal olika steg som idag sker i en serie efter 
varandra. Vissa av dessa behöver inte utföras i en serie utan det kan göras så att efter det att 
en viss händelse har bekräftats kan flera andra steg ske samtidigt. Till exempel kan 
händelsen att roboten är ute ur svetsen utge en signal att både svetsdörrsstängning och 
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fastspänning av produkten i svetsen sker samtidigt. I dagsläget så väntar fastspänning av 
produkten till dess att dörren har stängts helt. 
 

7.3 Större diameter på induktionshärdade axlar 
 
Om det fanns möjlighet att induktionshärda större diametrar skulle en del problem vid 
lasersvetsen kunna undvikas. Problemet uppstår då lasersvetshuvudet inte kommer åt att 
svetsa med en vinkel på 90 grader för att fogen ligger för nära en axel. Att på detta sätt 
svetsa snett medför problem som till exempel att det blir svårt att se om strålen är rätt 
placerad eller att strålen går ut ur materialet på fel ställe. Detta leder till att produkter blir 
kasserade och stora summor förloras i onödan. Det kan dock innebära en del problem att 
induktionshärda stora diameterskillnader på flens och axel. Vid övergången mellan en flens 
med stor diameter till den solida axeln kan det ge ojämn härdning på grund av att det krävs 
olika effekter för att härda de olika delarna och intrimningen är komplicerad. Om det 
lyckas med att använda en större diameter skulle många problem vid svetsningen 
förhindras. 
 

7.4 Okulärt hjälpmedel vid placering av lasersvetsstrålen 
 
Det är svårt att se om svetsen är placerad rätt i höjdled då avläsningen ska ske i ett relativt 
trångt utrymme med svetshuvudet placerat i svetsläge. Det kan tyckas vara lätt att avläsa 
detta enstaka gånger men när det är många olika personer som avläser och det är ibland vid 
obekväma tider blir det lätt att trötthet och slarv utgör en felorsak. För att arbeta bort 
denna felkälla kan något typ av hjälpmedel vara till stor hjälp. Till exempel kan en 
förstorande kamera med hjälpande mjukvara användas som gör det möjligt att avläsa 
strålcentrums avstånd till spaltcentrum på ett enkelt och effektiv sätt. Operatören kan 
därefter minska detta avstånd till ett acceptabelt värde inom givna toleranser och vid 
godkännande så lagras ett foto automatiskt på strålens placering. Detta medför att 
operatören dels lättare kan placera strålen rätt och även försäkrar sig om att den är rätt 
placerad då en kontroll har tillkommit. Denna lösning kan antingen enbart användas på 
första produkter för att justera lasersvetsen eller så kan den utvecklas till ett visionsystem 
som avläser att placeringen är rätt placerad för samtliga produkter, om inte så stoppar den 
svetsen och avger ett varningslarm. 
 

7.5 Användning av insatser i lager 
 
När lasersvetsen köptes in för några år sedan var målet att det skulle vara den sista 
operationen i flödet för lasersvetsade kompletter och därefter skulle produkten gå direkt till 
monteringen. Idag fungerar det så att kompletterna måste rundslipas efter lasersvetsen, 
eftersom det är så snäva toleranser och höga krav på rundhet på vissa ytor som används 
som lagerbanor. Trots den lilla sträckenergin som används vid lasersvetsning ger det 
tillräckliga formförändringar på kompletterna för att rundheten ska underkännas även långt 
från svetsen. En möjlighet för att komma ifrån flera operationer efter lasersvetsen skulle 
kunna vara att använda sig av en insats som kan ta upp de formförändringar som uppstår. 
Denna insats skulle vara i form av en tunn metalltrumma som sätts på plats vid 
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monteringen. Om detta fungerar skulle tid och pengar kunna sparas eftersom en 
metallhylsa eller insats inte kostar mycket särskilt i jämförelse med de operationer som 
används i dagsläget och som då skulle kunna tas bort.  
 

7.6 Förbättrade tvättningsprocesser i fabriken 
 
Det som anses som det viktigaste att jobba med vad gäller tvättning och renhet är 
inställningen och ansvarskänslan kring renhet. Det finns ett problem med att olika delar av 
verkstaden inte respekterar varandra på ett önskvärt sätt. Detta tar sig uttryck i form av att 
det ibland lämnas över detaljer som inte håller önskvärd renhet trots att det innebär stora 
problem för mottagaren. Den bristande renheten beror ibland på bristande rutiner eller 
lathet vilket inte borde vara fallet på ett framstående bolag. När det lämnas över detaljer 
internt inom verkstaden bör mottagaren räknas som vilken extern kund som helst där det 
är prioritet på att leverera högsta kvalitet. Rutinerna för tvättning bör ses över och 
instruktioner måste skrivas och följas upp för till exempel tvättvattensbyten, rengöring av 
filter och typer av tvättmedel. Det skall även finnas klar information om vad som skall 
tvättas i de olika tvättarna och vem som skall ansvara för underhåll och skötsel. 
 

7.7 Hållfasthetsberäkningar på försvagningar av trummor 
 
Det allvarligaste fallet av belastning på en svetsfog är böjpåkänningar. I transmissionerna på 
Volvo bildas dessa belastningar då till exempel en trumma som är lasersvetsad på ett 
kugghjul belastas axiellt. För att undvika dessa påkänningar i kugghjulen konstrueras de 
med en försvagning på trumman så att böjningen inte sker i svetsen utan att det 
kringliggande materialet kan flexa för att spara svetsen. I ”designguideline för 
lasersvetsning” finns endast exempel och inga generella rekommendationer. Det krävs 
hållfasthetsprover för att få fram rekommendationer för dessa försvagningar. 
Långtidsprover bör genomföras för att utreda det tunnare materialets förmåga att stå emot 
upprepade lastcykler. Resultatet av dessa tester mynnar ut i en standard för olika typer av 
material och hur många procent materialet kan försvagas utan ökad risk för haveri. 
 

7.8 Kassationer och dess orsaker 
 
60 % av kassationerna vid lasersvetsen beror på att detaljerna inte är tillräckligt rena. 
Renheten kan lösas om en tvättmaskin installeras innan lasercellen som enbart är till för 
detaljer som ska lasersvetsas. Om det är andra typer av detaljer som tvättas i samma maskin 
så blir den för smutsig och därmed inte lika effektiv. Det finns dock vissa problem med att 
installera en tvättmaskin. Dels så finns det ont om plats i verkstaden och dels så finns 
risken att det bildas rost på detaljen efter svetsning. Rost bildas på väldigt rena detaljer som 
ligger länge i lager. Problemet med rost är störst vid varm väderlek under sommarhalvåret. 
Det finns sätt att bli kvitt problemen med rost genom att till exempel använda mellanlägg i 
papper. Detta papper avger en rostskyddande atmosfär som med fördel kan stängas in med 
en plastfilm runt pallen. Att lägga papper mellan olika lager i pallar är något som används 
av företag som Getrag i Köping och de har bra erfarenheter av metoden.  
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30 % av kassationerna härstammar från att de produkter som ska svetsas varierar i höjdled 
tillräckligt mycket för att svetsen skall hamna på sidan av fogen på vissa produkter vilket 
innebär en misslyckad svets. Åtgärden här är givetvis att se över de toleranskedjor och 
utreda vilka mått som är viktiga att styra mot för att säkra en lyckad svets.  
 
De övriga 10 % av kassationerna är operatörsrelaterade. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervju med Dan Notström 
 
Dan Notström 2008-01-28 
Produktionstekniskchef för transmissionsflödet. 
 
• Vad tycker du vi behöver titta närmare på? 

 
Framförallt bör ni titta på inköp och renhet på artiklarna. Hur frakten till fabriken 
påverkar renhet? Vad som krävs i form av renhet för att det skall bli ett 
tillfredsställande resultat. 
 
 

• Vad ser du som de största riskerna med lasersvetscellen i dagsläget? 
 
Eftersom det inte finns någon möjlighet att lägga över artiklarna på legotillverkning då 
denna metod används inte någon annanstans medför det en stor risk som ökar då 
beläggningen på lasersvetsen ökar. Det är akutlösningar som gäller då driftstop uppstår, 
som t.ex. i januari 2008 då transformatorn till lasersvetscellen gick sönder så stod allt 
still i en vecka och de flög in en ny transformator från Tyskland. Denna cell kan få hela 
monteringen att stå still om det händer något oförutsett. 
Denna risk har ökat det senaste året på grund av att det är mycket nya operatörer som 
inte har tid att lära sig hur lasercellen fungerar och hur den underhålls. Det finns 
mindre tid än vanligt till att lära sig att serva cellen eftersom det sker så mycket i 
fabriken i form av ombyggnader och omflyttningar. 
 

 
• Vad anser du vara målet eller leverabeln med detta ex-jobb? 
 

Enligt Dan är det att få fram en ”checklista” för både konstruktion och produktion 
som de kan följa vid introducering av en ny artikel. Se till att komma med 
förbättringsförslag och något som går att använda direkt och helst inget som blir en 
hyllvara. En förutsättning för att det skall användas av CMP är att det är enkelt och 
innehåller konkreta uppgifter. 
  
 

• Har du några tips på vilka vi ska prata med för att få mer information kring lasersvetsen? 
 
Hans Torstensson – tekniskt ansvarig för lasersvetsen. Svarar på frågor angående 
kravspecifikationer och artiklar både för laser och MAG. 
Lennart Höglund – utvärderar kassationer från lasersvetsen ur ekonomisk synvinkel. 
Har koll på renhetskraven som ställs på artiklarna.  
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Bilaga 2 – Intervju med Hans Torstensson 
 
Hans Torstensson 2008-01-29 
Produktionstekniker och metodansvarig för MAG- och lasersvetscellen.  
 
• Vilka befintliga måttbegränsningar finns i dagsläget? 

 
I dagsläget finns det begränsningsmått för både maskinen och fixturer och dem skulle 
Hans leta efter och höra av sig till oss när han fått tag på dem. Han menade att det 
svåra inte är att specificera dimensionsmått då mycket spelar roll på hur detaljen ser ut. 
Det kan ju vara så att detaljen inte överstiger måtten men däremot är utformad på så 
sätt att man inte kan komma åt med svetsen ändå. En viktig sak att tänka på som 
begränsar lasersvetsen är att man måste komma åt med ett munstycke för gasen. Det 
munstycket är vanligtvis mellan 6 till 8 mm i diameter och måste säkerställa 
gastillförseln där svetsningen ska ske. Ska man svetsa nära själva ”kuggtänderna” bör 
man se upp för turbulenseffekten som kan uppstå med gasen och det leder till 
ojämnheter i svetsningen. 
 
 

• Vilka typer av gripdon används vid robothanteringen i lasersvetscellen? 
 
I dagsläget används ett gripdon för samtliga artiklar, detta för att de prioriterar kortare 
ställtider före korta cykeltider. Särskilt med tanke på att det i framtiden ska vara mindre 
batchstorlekar därför är det viktigt att inte behöva lägga ner tid på att byta gripdon 
mellan de olika körningarna. Det är inte robothanteringen som ger längre cykeltider.  
 
 

• Hur säkras det att detaljerna mellan första och sista är tillräckligt bra? 
 
Det görs inte. Men om den första detaljen är godkänt så kommer även den sista biten 
och alla i mellan vara godkända, på grund av att processen inte förändras. Då provbiten 
från första detaljen testas, så kan det göras slarvigt och därför provas den sista artikeln 
som en säkerhetskontroll.  
 
 

• Hur identifieras eventuella defekter? 
 
Det är olika, vissa defekter syns tydligt med blotta ögat och man ser direkt om 
svetsfogen inte är tillräckligt bra medan andra gånger så kan man inte se det men det 
visar sig i mikroskåpet att svetsfogen innehåller porer.  
 
 

• Vad görs åt de orenheter som finns på detaljerna?  
 
Hans menar att 90-95% av defekterna som uppstår kommer ursprungligen från någon 
form av förorening. En extern firma håller på att ser över den befintliga kolsyretvätten 
för i dagsläget så går den endast på halv kapacitet. Förr så använde sig utav ett 
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munstycke och med den kraften så tvättades detaljerna så pass rena att det var 
”godkänt” men idag så använder de två munstycken istället för att de vill komma åt 
från flera håll och det gör att trycket blir hälften så starkt. Hittills har det konstaterats 
att ledningarna är underdimensionerade och de ska bytas ut.  
Metoden att låta operatörerna torka av detaljerna med trasa och T-röd togs i bruk som 
en temporär nödlösning som med tiden blivit ett obligatoriskt steg i processen. Vi 
menar att det inte kan vara bra, ur ergonomiskt synpunkt, att utsätta operatörerna för 
ångorna från T-röd spriten och att detta steg i processen måste ses över och ersättas 
med en annan metod. Hans håller med och påpekade också att T-röd i sig inte är bra 
att tillföra för att det innehåller vatten som inte hinner avdunsta och det påverkar också 
svetsen. 
 
 

• En del detaljer lossnar vid robothanteringen på grund av fel på toleranser. Hur hanteras detta? 
 

I dag så gör operatören ett körnslag i de detaljer där det behövs, för att skapa ojämnhet 
i materialet och på så sätt säkra att pressen fäster ihop detaljerna trots att det är glapp 
mellan axel och nav. Det är aktuellt att automatisera detta steg med en maskin och föra 
in den i cellen.  
 

 
• Hur fungerar servicen ifall driftstopp uppstår? 

 
I första hand kallas de interna teknikerna och om det är inom deras kompetens att 
åtgärda felen så görs det direkt annars så ringer de upp leverantören, Trumf, så att de 
kan vägleda teknikerna. Nästa steg är att koppla upp maskinen mot Internet så att 
Trumf kan felsöka från kontoret i Tyskland. Detta gör att de kan komma åt 
statusrapporter och felloggar. Ifall de inte kan lösa det så finns en sista utväg, att skicka 
hit en tekniker för att felsöka. 
I förebyggande syfte så finns ett underhållsschema där man bland annat tittar till 
vattentanken och smörjningen. 
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Bilaga 3 – Intervju med Lennart Höglund 
 
Lennart Höglund 2008-02-04 
Kvalitetsansvarig för lasersvetscellen  
 
• Vad innebär nolltolerans? 

 
Nolltolerans innebär att det inte får förekomma kassationer. Man väljer att producera 
och bearbeta på kritiska mått så att det inte skall bli kassationer på grund av formfel. 
Utvecklingen bör gå mot mätstyrning och justerbar laserhöjd. 

 
 
• Går det att prova vid lasersvetsen? 

 
Det är svårt med provning vid maskinen på grund av att det ofta är från utsidan 
osynliga porer och det finns inget sätt att se det på ett enkelt sätt. Det enda som kan 
göras från operatörshåll är att ha rätt svetshöjd. 
 

 
• Finns det någon rutin för renhet? Vad är värst när det inte är rent?  

 
Ta fram en rutin för renhet – vilken typ av partiklar eller ämnen som ger mest problem 
vid svetsning. Kanske utföra tester på vad som är smuts.  

 
Dessa punkter togs även upp då det diskuterades fritt  
 

• Lasersvetsen skall få en egen kap så att det inte blir några väntetider vid kapen. 
Detta är en kortsiktiglösning tills processen är säkrad. 

 
• Ta fram en rutin för renhet – vilken typ av partiklar eller ämnen som ger mest 

problem vid svetsning. Kanske utföra tester. Vad är smuts? 
 

• Ta fram svetsstandarder för lasersvetsen, skall finnas på teamplace 
 
• Prata med Johan Winge – arbetsledare lasersvets. Han är ansvarig för takt och 

kvalitet vid lasersvetsen. 
 

• Prata med Jörgen angående kassationer. 
 

• Det är svårt med provning vid maskinen på grund av att det ofta är från utsidan 
osynliga porer och det finns inget sätt att se det på ett enkelt sätt. Det enda som 
kan göras från operatörshåll är att ha rätt svetshöjd. 

 
• MAG vs. Laser: när lasern fungerar så är den väsentligt bättre på grund av mindre 

värmepåverkan och exaktare fog. I dagsläget är dock MAG-svetsning robustare. 
Vid en säker laserprocess så slår den ut MAG.  
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Bilaga 4 – Intervju med Martin Pettersson 
 

Martin Pettersson 2008-02-05 
Chef för en avdelning på produktionstekniska avdelningen. 
 
• Vad finns det för planer för lasersvetsen i framtiden? 
 

Det finns med i investeringsplanerna att inhandla en till lasersvetscell, en identisk till 
den som används idag. Den ska stå färdig i produktion år 2014. Allt ska 
förhoppningsvis flyttas över till laser i framtiden, det måste ske i form av konstruktion 
förändring/utvecklingsprojekt. Lika mycket ändringar måste göras ifall man skulle gå 
tillbaka till MAG och det är därför inte aktuellt.  
 
 

• Vilken metod är bäst, MAG eller laser, ur produktionsteknisk synpunkt? 
 
Den bästa (då allt fungerar som det är tänkt) är lasersvetsning. Det främsta är att man 
slipper den värmepåverkan som deformerar artikeln och kräver en eventuell 
efterbearbetning. Artiklarna blir billigare att producera, problemet är att det kräver en 
omständig omkonstruktion före den kan flyttas över från MAG till laser. Volvo jobbar 
så att den finansieringen ska betalas av kunderna själva, det måste motiveras bra från 
Volvos sida att företaget kommer tjäna in det genom billigare styckpriser. 
 

 
• I dagsläget verkar det satsas på temporära (snabba) lösningar som sedan blir kvar och de långsiktiga 

lösningarna ”glöms” bort. 
 
Just nu så släpar produktionen efter och det har blivit värre den senaste tiden. Därför 
så försvaras de kortsiktiga lösningarna som används med att säga att det inte finns 
resurser i produktionen just nu att prioritera långsiktiga lösningar. Utan det som har 
högst prioritering är att få ut produkterna till kund och minska släpet. Därför så duger 
de lösningar som används så länge de får fram godkända produkter och när ett 
problem har lösts för stunden så finns det många andra, därför läggs resurserna på de 
nya problemen istället för på långsiktiga lösningar åt de gamla problemen. Det bör vara 
så att man kan begära från leverantörerna, både inre och yttre, att de levererar rätt 
produkter och på så sätt lösa problemen innan de ens uppstår. 

 
 
• Ska man inte lägga ner energi på att säkra metoden för att slippa de förluster man har? 

 
Det man bör göra i första hand är att satsa på att säkra processen och nå en nivå där 
man säkert kan bearbeta en hel batch och använda sig av Volvo standard med provning 
av första och sista bit enbart som verifiering och inte som kontroll. Martin vill helst se 
en satsning på att minska ställtiderna som är onödigt långa, helst genom att säkra 
processen så pass mycket att man sedan vid omställningar endast behöver kontrollera 
några kritiska nyckeltal och fortsätta bearbetning medan provningen sker. 
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• Vad vill du få ut ur vårat ex-jobb, har du några tips? 
 
Satsa på att få fram något konkret för sådant väger så mycket tyngre i företagets ögon. 
Hitta några lösningar eller förändringar som i princip kan implementeras direkt. Ni kan 
väl titta till en början på något enkelt som till exempel fixturer, ställ, gripdon, sekvenser 
osv. Tänk på att det ska hinnas med under tiden ni har fått. 
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Bilaga 5 – Möte med produktion och konstruktion gällande 
lasersvetsen 
 
Närvarande under mötet 2007-03-27: 
Paul Doktorian, Fredrik Tuvesson, Hans Torstensson, Jörgen Lundberg och 
Gunnar Lindberg 
 
• Finns det kapacitet för en överflyttning? 
 

Enligt Hasse är det inte möjligt kapacitetsmässigt med dagens ställtider att flytta över 
Graders-artiklarna till lasersvetsen men det kanske kan finnas tid med reducerade 
ställtider även om det kommer att bli ont om tid med ökande risker som följd. Lasern 
går idag treskift plus helg vilket innebär att det endast finns en helgnatt kvar att tillgå. 
Om de skall vara möjligt med en flytt så måste man försöka att hålla ned det mekaniska 
stället som till exempel fixturer och gripdon.  
 

 
• Vad tror ni blir de stora jobben vid en överflytt från MAG till laser? 
 

Eftersom cellen ej är anpassad för MAG-artiklar så kan till exempel gripdon att behöva 
bytas ut och nya fixturer måste tillverkas. Det är nog inga problem att införa graders i 
lasercellen dimensionsmässigt. 
Jobbet från konstruktions sida kommer att gå ut på att avgöra om det håller, vilket 
måste beräknas och därefter provas. 
 
 

• Finns det möjlighet att svetsa både axiellt och radiellt på samma detalj?  
 

Det är bäst att välja ett alternativ för annars försvinner en del av tidsvinsten med 
omkonstruktionen. Det är att föredra att svetsa radiellt eftersom det bildar mindre 
sprickor. MAG-artiklar måste riktas efter svetsning vilket på vissa detaljer kanske kan 
undvikas vid radiell lasersvets.  
Både MAG och laserartiklar bearbetas dock efter svetsning idag. Den största 
formförändringen på artiklarna är att de blir koniska och måste hårdsvarvas på 
axelytorna eftersom de också är lagerbanor. En möjlighet är att sätta dit en trumma 
som lagerbana och låta detaljen ha vissa feldimensioner. 
 
 

• Finns det förutsättningar för att göra nya kopplingar till graders?  
 

Finns det möjlighet är det inte värt att laseranpassa dagens MAG-artiklar eftersom då 
påbörjas snart det större arbetet med nya kopplingar (3-4 år kanske). HT-utseendet ger 
en bättre växlingskomfort, sänker kostnaden på artiklarna och säkrar funktionen 
ytterligare. För 4-5 år sedan gjordes arbetet för lastarlådan som i princip såg ut som 
graderslådan gör idag. Detta borde ge ett något snabbare konstruktionsarbete. 
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• Många artiklar i Graders och HT har en liknande utformning, varför gjordes inte båda om?  
 

Graderslådan är ganska ny och kom samtidigt som funderingarna på nya HT-designen. 
Man vågade inte satsa på både en ny låda och en ny teknik till graders. 
 
 

• Ska DCT ersätta samtliga transmissioner?  
 

Det är ett önskemål om samma transmission till lastare och till dumprar. En DCT-
demonstrator är framtagen och snart startar ett projekt för att utreda hur man gör DCT 
till dumprar. Det är oklart om DCT kommer att passa i lastare eftersom de har så olika 
växlingsmönster jämfört med dumprar. Lastare växlar ofta och det är mycket hopp 
mellan höga, låga, fram och back växlar. En DCT-låda kan i dagsläget inte hoppa 
mellan växlar till exempel 1-3 eller 4-1. 
 
 

• Vad hindrar HT i graders?  
 

På grund av så olika utväxlingar sedan sitter det en momentomvandlare i HT och en 
slirkoppling i graders. En av Volvos fördelar jämfört med konkurrenter är att de har en 
så bra graderslåda. 
 

• Vad tjänar man på att ta bort MAG och köpa en ny laser? 
 

Eftersom MAG-svetsen redan är avskriven och är en billig tillverkningsmetod vilket 
gör det svårare att räkna hem en omkonstruktion av graders och flytta över dessa till 
lasersvetsen. De fördelar en flytt till laser skulle innebära är snabbare flöde och bättre 
kvalitet på grund av mindre värmepåverkan och för att få bort ett korsande flöde. 
Lasersvetsen räknades tidigare hem under förutsättningar att MAG-svetsen skulle 
försvinna men istället så finns den kvar samt att även limning har tillkommit. Folk från 
Kanada vill kika på lastarteknologin för att undersöka om det är möjligt att införa även 
på graders. Man kan troligtvis använda liknande artiklar vid en omkonstruktion av 
graders. För att göra om graders krävs samma resa som gjordes för lastarlådan för 
några år sedan vilket kommer att ta några år. Det kommer att krävas beräkningar och 
därefter provning men man behöver inte testa hela lådan utan det räcker troligtvis med 
att prova olika delar. De prover som krävs är utmattningsprover på typkugghjul. Det 
krävs många timmars konstruktionsarbete bara för att få fram ritningsunderlaget.  
Det har testats att lasersvetsa några kallformade trummor från graders men det blev 
problem. Svetsen var inte tillräckligt stark och det var stor spridning 
hållfasthetsmässigt. 
 
 
 

• Är det aktuellt att köpa en ny lasersvets? 
 

Om det köps en till lasersvets så ökar ju kapaciteten och därmed blir det intressant att 
flytta över artiklar från MAG-svetsen till lasersvetsen. DCT-demonstratorn innehåller 
idag MAG-fogar men en färdig DCT-låda måste få plats i en framtida lasercell för att 
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vara konkurrenskraftig. Vid en eventuell omkonstruktion av graders och överflytt till 
lasersvetsen så vore det bra att baka in fler fördelar som till exempel om det går att 
använda befintliga artiklar i den nya konstruktionen. 
 
 

• Hur blir det efter CS09 med de planerade mindre batcherna eftersom det redan är ont om tid? 
 

Åtgärderna blir som det ser ut i dagsläget att inte minska batcherna på lasersvetsen för 
att provningen tar så lång tid. Volymerna som gick i lasercellen förra året var enligt 
simuleringsmodeller ganska optimala. För att minska drastiskt på batchstorlekarna så 
måste det till nya provningsmetoder. Provningen skall helst ge en grön eller röd lampa 
för varje artikel. Allt beror på vad kunden är beredd att betala för.  
 
 

• Vad ska man tänka på vid konstruktion av lasersvetsförband? 
 

Konstruera gärna en överstark svets då det alltid finns defekter i en svets. Då kan man 
tillåta en viss mängd defekter. Det är viktigt att komma åt med utrustningen och även 
att tänka på att laserstrålen kan ta i godset eftersom den inte är fokuserad förrän vid 
fogen. Försök att samordna så att det är möjligt att använda samma fixturer och övrig 
utrustning för att minska stället. 
 
 

• Vad vet man på konstruktion om hur man bäst konstruerar mot lasersvets? 
 

Vi vet inte mycket förutom att dagens produkter, dimensioner och fogar fungerar. 
 
 

• Vad skall finnas med på listan? 
 

Vad som karaktäriserar ett väl fungerande material för svetsning. Svårt att byta material 
för att dimensionerna ändras mycket på grund av olika hållfasthet. Det är ett givande 
och tagande vid konstruktionsarbete men det är viktigt att veta att inget är hugget i sten 
utan om man kommer på en bra lösning så går den att tillverka. 
Försök att ta fram max/min för cellens olika produktionssteg samt vilka nya fixturer 
som krävs vid flytt av dagen artiklar till lasersvets.  
 

• Kan man komma runt problemet med efterbearbetning? 
 

Det är svårt! Avstånd till fogar och artikelgeometrier påverkar. Det blir ofta effekter 
långt från fogen på grund av spänningar i materialet. Dessa effekter syns eftersom det 
är så snäva toleranser när det ofta är lagerbanor.  
 
 

• Dagens fogar är konstruerade för att säkerställa att fogen bottnar. Detta gör dock att det lätt samlas 
smuts vid fogen. Är det möjligt att optimera detta eller är det för riskabelt?  
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Det som händer om fogen inte bottnar och den svetsas ändå så finns risk att en 
ofullständigt svetsad artikel kommer ut till kund. Detta är både dyrt och ger ett dåligt 
rykte så det får inte hända. Det krävs mycket säkra metoder för att kunna ändra på 
utformningen. I dagsläget är det svårt och det krävs tester för att nya lösningar ska 
kunna användas. 
 
 

• Ska vi titta på en eventuell ”Carry-Over” – artikel? 
 

Ta med ett exempel på en artikel och gör en kort genomgång med förslag på åtgärder 
för att den skall passa i lasersvetsen. Troligtvis blir det svårt med åtkomligheten vid en 
eventuell radiellsvets på grund av att det är trångt. Radiella svetsar är de bästa.  
 
 

• Hur ska designguidelinen se ut enligt er? 
 

En lista med tips på vad som funkar i dagens utrustning och den bör vara utformad 
som en ”börlista”. 
 
 

• När omkonstrueras graderslådan om det blir aktuellt med den stora ombyggnaden? 
 

Det tar minst 3-5 år. Det ska tas fram underlag för om det är lönsamt med en 
omkonstruktion sedan konstruktionstiden, provningen och sist industrialiseringen.  
Hur lång tid tar den lilla omkonstruktionen för graders? 
Det tar minst 1 år att genomföra. Det skall konstrueras om, provas, tas fram verktyg 
och cellen skall anpassas. 
 
 

• Vilken av dessa omkonstruktioner kommer att väljas? 
 

Om Volvo kommer fram till att den stora omkonstruktionen är aktuell så är det ej värt 
att göra den lilla omkonstruktionen eftersom även den lilla är så omfattande. Det 
kommer sannolikt att krävas anpassningar även för den lilla omkonstruktionen. 
 
 

• Vad skulle ni satsa på? 
 

För Volvo är det nog bäst att göra den större ombyggnaden eftersom det ger en bättre 
funktion och ett lägre pris per produkt. Detta kräver ju en ny lasersvets för att vara 
möjligt.  
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Bilaga 6 – Intervju med Fredrik Rydholm 
 
Fredrik Rydholm 2008-04-02 
Chef för produktplanering 
 
• Finns funderingar på att bygga om Graders?  
 

Ja, funderingar finns på en ombyggnad redan till 2011 men det är nog inte realistiskt att 
det blir av förrän 2014. Förändringarna kommer att göras så att det blir bättre 
växlingskomfort och så att möjlighet att ta ut mer moment finns. Förändringen 
kommer att innebära en design mer lik lastarlådans. 
 
 

• Kommer DCT att användas i Graders? 
 

Ingen DCT är möjlig att införa vid den kommande förändringen men det kanske kan 
vara möjligt i kommande versionerna då DCT-lådan är mer utvecklad.  
 
 

• Kommer den att produceras här i Eskilstuna?  
 

Ja, eftersom det är billigare att tillverka artiklar som kräver mycket kompetens själv, när 
man har den, och lägga ut andra produkter. DCT kommer att innehålla färre kopplingar 
vilket kommer att innebära att den är lättare att producera. 
 
De som arbetar på konstruktionsavdelningen behöver feedback och information från 
fabriken eftersom det är många konstruktörer som tror dig veta vad produktion kan 
och hur de är uppbyggt. Ett sätt för produktion att få ökade kunskaper om hur de 
skulle vilja att produkter ser ut för att de skall vara lätta att tillverka kan vara att ta hem 
artiklar från konkurrenter för att få se andra konkreta lösningar. 
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Bilaga 7 – Intervju med Kjell Eriksson 
 
Kjell Eriksson 2008-04-14   
Materialexpert på utvecklingsavdelningen på Volvo. 
 
• Vad bör man tänka på vid lasersvetsning av tjockt gods i stål? 

 
Det som påverkar svetsbarheten mest är kolhalten och det är viktigt att hålla den låg. 
Om kolhalten överskrider 0.25% så kan det bli aktuellt med för eller eftervärmning 
eftersom svetsen blir hård och spröd. Eftervärmning bör dock undvikas eftersom det 
då redan finns mycket inbyggda spänningar i materialet.  
Kolmanganstål med en kolhalt på upp till 0.25% är inga problem att svetsa. 
 
 

• Vad gör förvärmning bättre än eftervärmning?  
 
Eftersom förvärmningen fungerar så att det förhindrar uppkomsten av martensit och 
inbyggda spänningar så är det bättre än att som vid eftervärmning ta bort redan 
skapade spänningar. Förvärmning ger en förlängd svalningstid och martensiten hinner 
förhoppningsvis inte bildas. 
 
 

• Vad är maximal hårdhet för att minimera risken för sprickor? 
 
Hårdheten vid svetsfogen bör inte överstiga 500 HV. 
 
 

• Vad gäller vid användning av sätthärdat material? 
 
För att det skall vara möjligt att svetsa sätthärdat material så måste det härdade skiktet 
tas bort. För en säker svetsning skall minst 3 gånger härdningsdjupet tas bort. Det 
måste finnas tillräckligt med material på undersidan så det är möjligt att ta bort det 
härdade skiktet även där om det ingår i fogen.  
 
 

• Vad finns för krav på tillsatsmaterialet? 
 
Tillsatsmaterialet skall sörja för en mjuk övergångszon så att sprickor undviks. Ett 
material med en lägre kolhalt passar bättre i detta avseende 
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Bilaga 8 – Vad är FMEA 
 

 

 
 
Bakgrund 
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, 
utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör 
genomföras för att hindra att felen uppträder. 
FMEA i fordonsindustrin är vanligt för framtagande av nya produktionsprocesser, 
förbättring och kvalitetssäkring av befintliga produktionsprocesser och i projekt för nya 
produkter. 
Genom att bedöma ett fels effekt, sannolikhet för uppträdande och sannolikhet för 
upptäckt ser man var i en konstruktion, eller i en tillverkningsprocess, de allvarliga farorna 
finns. Detta ligger som grund för att bedöma lämpliga åtgärder. 
 

Cell 17 - Lasersvets 
Vi är två studenter från Linköpings universitet som har studerat till civilingenjör 
maskinteknik, produktionsinriktning. Vi gör ett examensarbete åt Volvo CE där vårt 
uppdrag är att förbättra lasersvetsprocessen. Volvo har även bett oss att göra en FMEA 
analys på lasersvetscellen. Till analysen så behöver vi information om vilka fel som kan 
uppstå och varför. De som kan systemet bäst är ni som jobbar med det dagligen. Vi har en 
lista med de fel som har uppkommit hittills och ber er fylla på den om det är något vi har 
missat. Det kommer att ske i två steg, först vill vi veta vilka fel som kan uppstå sen 
kommer vi att samla in listorna och sammanställa dem. Därefter kommer vi ut med en ny 
lista med alla fel på och vi kommer att fråga varför felen uppstår.  
 

Steg 1 – Vad kan gå fel 
Lista upp felen för samtliga steg i lasersvetsprocessen. Det är viktigt att tänka på värsta 
möjliga scenariot och inte bara lista upp fel som man varit med om själv. Allt som man tror 
kan gå fel ska med på listan och längre fram så kommer de utvärderas med avseende på risk 
och sannolikhet att de uppstår.  
 

Vi tackar så mycket för all hjälp, hälsningar Paul och Fredrik 

 

VAD ÄR FMEA? 
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Transportband in  
• Fel mått på styrningslisterna 
• Trasiga länkar 
• Nödstopp kan trycks in av misstag 
• Stoppet kan släppa fram fler detaljer  
• De optiska givarna ger ingen signal  
• Detaljerna läggs på bandet åt fel håll eller på fel transportband 
• Tungt att ställa in styrningslisterna 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Vision system  
• Rätt detalj går ej igenom 
• Fel detalj går igenom   
 

 

 
 

 

 
 
 

Tvätten  
• Låg kapacitet  
• Tvättslangen går sönder  
• Givarna ger ej utslag  
• Lågt lufttryck vid längre stopp 
• Spännarmen till fixturen går sönder  
• Fel på in och ut signaler på bordet  
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Press 
• Fel på centrering 
• Schimsbrickorna fastnar i magasinet  
• Tappar bort positionerna för programmet 
• Tappar trycket i nypningen  
• Detaljerna fastnar inte 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Mellanlagring 

• Givarfel  
• Fel fixtur sitter på fel plats  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Lasersvets 

• Inte rätt laserposition, gäller både Y och Z 
• Fel rotationshastighet  
• Fel effekt  
• Fel fokus 
• Fel på inkommande detaljers toleranser  
• Rotfel uppstår (på axlar)  
• Fixturen sitter snett 
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Borstning 
• Borsthuvudet lossnar  
• Fel borste 
• Fel på in och ut signaler på bordet  
• Läckage av dimmolja 
• Borstmotorn lägger av  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Robotar  
• Förslitna gripdon  
• Krockar  
• Tappar detaljer 
• Mjukvarufel  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Övrigt 
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Bilaga 9 – P-FMEA över Cell 17, CMP Del 1 
 

      Potential Effects of Failure 

F
M

E
A
 E

n
try N

u
m

b
er 

Process Step 
Number & Name 

Process Step Function Potential Failure Mode Local Next Higher Level End User 

Severity 

1 Transportband in Transportera in detaljer till cellen  Styrlister fel inställt Matning upphör Produktionsstopp   3 

2     Länkar trasiga Bandet brister Produktionsstopp   7 

3     Sträckning fel Bandet brister Produktionsstopp   7 

4     Nödstopp intryckt Produktion upphör     3 

5     Matning felaktig (stoppet) Matas för många Roboten stannar   6 

6     Matning felaktig (stoppet) Matas för många Roboten stannar   6 

7     Givare ur funktion Bandet fortsätter Bandet slits   2 

8     Givare ur funktion Bandet fortsätter Bandet slits   2 

9     Detalj felhanterat Märks inte Stopp i vision   4 

10     Detalj felhanterat Märks inte Stopp i vision   4 

11     Kedjorna kärvar Inställning försvåras Dålig ergonomi   2 

12 Vision system Säkerställa att detaljen är rätt hanterat Fel utslag Produktionsstopp     3 

13     Fel utslag Produktionsstopp     3 

14     Fel utslag Produktionsstopp     3 

15 Kolsyretvätt Tvätta ingående detaljer Tvättslang trasig Ingen tvättning Produktionsstopp   7 

16     Givarfel Ingen tvättning Produktionsstopp   6 

17     Lågt lufttryck Försämrad tvättning Kasserad artikel   6 

18     Lågt lufttryck Märks inte Stopp i provrigg   8 

19     Lågt lufttryck Märks inte Märks inte Haveri 9 

20     Fixturspännarm sönder Detaljen centreras ej Försämrad tvättning   8 

21     Rundbordssignaler felaktiga Produktionsstopp     8 

22 Press Pressar samman detaljer Pressning felaktig Maskin stannar Produktionsstopp   4 

23     Pressning felaktig Märks inte Stopp i provrigg   8 

24     Pressning felaktig Märks inte Märks inte Haveri 9 

25     Pressning felaktig Maskin stannar Produktionsstopp   4 

26     Pressning felaktig Märks inte Stopp i provrigg   8 

27     Pressning felaktig Märks inte Märks inte Haveri 9 

28     Schimsbrickor fastnar Ställ hindras Produktionsstopp   7 

29     Detaljer lösa Lossnar i hantering Produktionsstopp   5 

30 Mellanlagring Mellanlagra Givarfel   Produktionsstopp   6 

31     Fel fixtur på plats Roboten kan ej lämna Produktionsstopp   6 

32     Fixtur trasig Detalj sitter fel Produktionsstopp   6 

33 Lasersvets Svetsar artikeln Porer i svetsfogen Kasserad artikel     1 

34     Porer i svetsfogen Märks inte Stopp i provrigg   8 

35     Porer i svetsfogen Märks inte Märks inte Haveri 9 

36     Porer i svetsfogen Kasserad artikel Produktionsstopp   7 

37     Porer i svetsfogen Märks inte Stopp i provrigg   8 

38     Porer i svetsfogen Märks inte Märks inte Haveri 9 

39     Artikel felsvetsad Kasserad artikel Produktionsstopp   6 

40     Artikel felsvetsad Märks inte Stopp i provrigg   8 

41     Artikel felsvetsad Märks inte Märks inte Haveri 9 

42     Rotfel uppstår Kasserad artikel Produktionsstopp   6 

43     Rotfel uppstår Märks inte Stopp i provrigg   8 

44     Rotfel uppstår Märks inte Märks inte Haveri 9 

45     Genomträngning dålig Kasserad artikel Produktionsstopp   6 

46     Genomträngning dålig Märks inte Stopp i provrigg   8 

47     Genomträngning dålig Märks inte Märks inte Haveri 9 

48     Tråd trassel Produktionsstopp     6 

49     Fixturtluftflödet dålig Produktionsstopp     3 

50     Artikel felsvetsad Kasserad artikel Produktionsstopp   2 

51     Artikel felsvetsad Märks inte Stopp i provrigg   8 

52     Artikel felsvetsad Märks inte Märks inte Haveri 9 

53 Borstningsrobot Borstar rent svetsfogen Borstverktyget lossnar Artikel rengörs inte Produktionsstopp   5 

54     Borsten nuddar ej artikeln Artikel rengörs inte Produktionsstopp   5 

55     Rundbordssignaler felaktiga Produktionsstopp     8 

56     Läckage av dimmolja Spill på robothusets golv Produktionsstopp   7 

57     Borstmotorn stannar Maskin stannar Produktionsstopp   7 

58 Robotar Hanterar detaljerna inom cellen Tappar detalj Skadad detalj Produktionsstopp   5 

59     Tappar detalj Märks inte Stopp i provrigg   8 

60     Tappar detalj Märks inte Märks inte Haveri 9 

61     Robot krockar Skadade detaljer och utrustning Produktionsstopp   8 
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Bilaga 10 – P-FMEA över Cell 17, CMP Del 2 
 

Potential Cause of Failure   Existing Condition 

  

  Resulting Condition 

Immediate Cause(s) Root Cause(s) 

F
req

u
en

cy 

Existing Controls 

D
etectab

ility 

R
P
N

 

Recommended 
Actions 

Actions Taken 
F
req

u
en

cy 

Severity 

D
etectab

ility 

R
P
N

 

Fel inställt av op.   1 Egenkontroll 1 3       3   3 

Skjuter detaljerna på bandet Länkarnas skarpa kanter sticker ut 3 Egenkontroll 1 21 Nya rutiner Taktknappinstallerad 2 7   14 

Fel inställt av op.   1 Egenkontroll 1 7       7   7 

Fel av op. Fel placerad 1   1 3       3   3 

Stoppen är slitna Brist på underhåll 5   1 30       6   6 

Stoppen ej optimala Fel utformade 5   1 30       6   6 

Givarna smutsiga Brist på underhåll 1   1 2       2   2 

Givarna trasiga   1   1 2       2   2 

Fel matat av op. Detaljerna är lika  3 Visionsystem 1 12       4   4 

Pallar felmärkta Fel levererat  1 Visionsystem 1 4       4   4 

Brist på underhåll Fel utformade 1   1 2       2   2 

Smutsig lins Brist på underhåll 1   1 3       3   3 

Felhanterat av robot Felorienterade detajler 1   1 3       3   3 

Felhanterat av robot Gripdon slitet 1   1 3       3   3 

Slangar vrids av Utmattning på grund av vridning 5   1 35   
Mer följsamma 
slangar 

1 7   7 

Givare ur position Instabilt givarstativ 5   1 30 Nytt stativ Riktat om givarna 3 6   18 

Trycket byggs ej upp  Ledningar underdimensionerade  10   1 60   Grövre ledningar 1 6   6 

Trycket byggs ej upp  Ledningar underdimensionerade  1   1 8           0 

Trycket byggs ej upp  Ledningar underdimensionerade  1   9 81           0 

Detalj matas fel   1   3 24       8   8 

Givare smutsig   1   1 8       8   8 

Centrering felaktig Slitna spännfingrar 1   1 4       4   4 

Centrering felaktig Slitna spännfingrar 1   1 8           0 

Centrering felaktig Slitna spännfingrar 1   9 81           0 

Uppspänning felaktig Snedsliten fixtur 1   1 4       4   4 

Uppspänning felaktig Snedsliten fixtur 1   1 8           0 

Uppspänning felaktig Snedsliten fixtur 1   9 81           0 

Magasinposition fel Uppspänning underdimensionerad 3   1 21 Bättre fastspänning     7   7 

Detaljer felsvarvade Toleranssättning felaktig  7   1 35       5   5 

Smutsig givare   1   1 6       6   6 

Fel av op.   1   1 6       6   6 

Fixtur slitet Bristande underhåll 1   1 6       6   6 

Orenheter på svetsytor Smutsiga detaljer 10   4 40       1   1 

Orenheter på svetsytor Smutsiga detaljer 1   1 8           0 

Orenheter på svetsytor Smutsiga detaljer 1   9 81           0 

Otillräckligt gasflöde Fel positionerat gasrör 3   2 42             

Otillräckligt gasflöde Fel positionerat gasrör 1   1 8           0 

Otillräckligt gasflöde Fel positionerat gasrör 1   9 81           0 

Lasern inte rätt riktat Fel på inkommande detaljers toleranser 1   7 42       6   6 

Lasern inte rätt riktat Fel på inkommande detaljers toleranser 1   1 8           0 

Lasern inte rätt riktat Fel på inkommande detaljers toleranser 1   9 81           0 

Artikeln svetsad snett Fel inställning på lasersvetsen 1   7 42       6   6 

Artikeln svetsad snett Fel inställning på lasersvetsen 1   1 8           0 

Artikeln svetsad snett Fel inställning på lasersvetsen 1   9 81           0 

Smutsiga speglar Bristande underhåll 1   7 42             

Smutsiga speglar Bristande underhåll 1   1 8           0 

Smutsiga speglar Bristande underhåll 1   9 81           0 

Felpositionerad tråd Fel av op.  3   1 18 Enklare montering         0 

Slitna o-ringar Dålig översyn av fixturen 1   1 3           0 

Fixturen är sned Smutsiga delar av fixturen 1   7 14       5   5 

Fixturen är sned Smutsiga delar av fixturen 1   1 8           0 

Fixturen är sned Smutsiga delar av fixturen 1   9 81           0 

Vibrerar loss Dålig fästanordning 1   2 10       5   5 

Fel borste på roboten   1   1 5       5   5 

    1   1 8       8   8 

Matning av dimmojla fel Fel av op. 6   1 42   Nya matningsrutiner 1 7   7 

    1   1 7       7   7 

Förslitna gripdon Bristande underhåll 1   1 5       5   5 

Förslitna gripdon Bristande underhåll 1   1 8           0 

Förslitna gripdon Bristande underhåll 1   9 81           0 

Mjukvarufel   1   1 8       8   8 
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Bilaga 11 – Studiebesök på Fuji Autotech AB 
 
 
Fuji Autotech AB ingår i den japanska Fuji Kiko-gruppen som är systemleverantör till den 
internationella fordonsindustrin. Huvudkontoret för Fuji Kiko finns i Washizu i Japan. Fuji 
Autotech AB i Eskilstuna utvecklar, producerar och säljer ställbara styrkolonner till drygt 
20 tillverkare av personbilar, lastvagnar, bussar etc. i Europa. Bland många krävande 
kunder kan nämnas Volvo, Scania, Mercedes, Renault V.I. och DAF. Fuji Autotech AB är 
även leverantör av förpackningsmaskiner till Tetra Pak. De har även ett kontinuerligt 
samarbete avseende nya projekt och teknisk utveckling med såväl deras moderbolag i 
Japan, som med andra dotterbolag i övriga delar av världen.  
 
Under ledning av produktionsledaren Sofie Svensson fick vi en genomgång av företagets 
produktion. Vi började med en kort företagspresentation där produktionssiffror och 
dagens produktflora visades. På lastbilssidan så tillverkas framförallt styrkolonner till 
lastbilarnas justerbara ratt. Den skall både kunna ändras i höjdled och i djupled. Till detta 
krävs dels gasfjädrar för justering i höjdled och en ihålig axel med utvändiga splines för 
tillpassningen i längdled. Den svetsning som sker på denna produkt är dels att en 
kardanknut skall svetsas på ett rör och dels att röret skall svetsas på ett annat splinesförsett 
rör. Båda rören är ca 3 mm tjocka och kardanknuten har en solid axeltapp som sticks in i 
röret. 
 

 
 
Svetsningen sker med en koldioxidlaser med en maximal effekt på 3 kW. För att klara 
renhetskraven så läggs detaljerna i en korg och tvättas sedan ca tio minuter i en två stegs 
tvättmaskin. Tvättmaskinen använder sig av tvättmedlet DST9 som har ett integrerat 
rostskyddsmedlet, denna kombination fungerar bra på Fuji Autotech. Efter tvättning står 
produkterna på avsvalning och torkning under ett antal timmar innan de skickas vidare till 
lasersvetsen.  
 
Produkterna sätts i en fast svetsfixtur för hand och pressas därefter samman så att det blir 
rätt spaltbredd och att bitarna hålls på plats på ett säkert sätt. Efter svetsningen står en 
ultraljudsutrustning för oförstörande provning där de svetsar som misstänks ha sämre 
kvalitet testas. Ultraljudsutrustningen består av en fixtur där den färdigsvetsade produkten 
sätts fast och sedan förs ner i vatten för att testas. Resultatet fås ut som en kurva på ett 
papper och även en analys utförs av en apparat som godkänner eller underkänner. Om 
ytterligare kontroll krävs kan man använda ett verktyg bestående av ett tunt rör med 
fiberoptik som kan stickas ned i det svetsade röret så att det går att titta på 
genomträngningen från insidan. Därefter läggs de färdiga detaljerna på en pall med ett 
papper mellan varje lager som är indränkt i något rostskyddsmedel som avger en 
rostskyddande atmosfär. Pallen är omlindad med plast för att atmosfären skall stanna i 
pallen. Kassationerna på Fuji Autotech är små och nyckeln till detta är troligtvis att det 
hittat en tvättning som fungerar med processen och att materialet är svetsningsvänligt.   

Splines Rör Kardanknut  
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Bilaga 12 – Studiebesök på Getrag AB 
 
GETRAG Corporate Group är en av världens ledande leverantörer av transmissioner och 
drivlinor för personbilar. GETRAG:s egna ingenjörer tar hand om hela processen från idé 
till koncept, prototyper, fordonsintegration och testning ända fram till massproduktion. 
Företaget har en bred produktflora med huvudinriktning mot drivlinor och fyrhjulsdrift. 
Företagets är baserat i Tyskland men har verksamhet inom bilindustrin över hela Europa, 
Asien och Nordamerika. 
 
Vid fabriken i Köping jobbar idag ca 1000 personer med att i huvudsak tillverka bakaxlar, 
manuella växellådor och chassidelar. Getrag i Köping är ett resultat av ett sammangående 
mellan Getrag, Dana och Volvo Personvagnar år 2004. (www.getrag.se, 2008-03-28) 
 
Vi träffade Reijo Heiskanen för att få en genomgång av framför allt flödet av detaljer som 
lasersvetsas. Reijo har stor erfarenhet av svetsning och är civilingenjör med inriktning mot 
svetsning. Getrag köper vissa artiklar och tillverkar en del själva, alla detaljer läggs i korgar 
med detaljspecifika styrningar som ställs ovanpå varandra på en vagn. Från inleverans så 
packas detaljerna om till vagnarna som sedan manuellt efter behov rullas in i stationen för 
tvättning och kommer ut på samma typ av vagnar. Tvätten är en specialtvätt som köpts in 
för att tillgodose de speciella krav som ställs på renhet vid lasersvetsning. Det är en ca fem 
meter lång tunneltvätt med tre olika tvättkammare där de två första har oljeavskiljare.  
 
Tvättvätskan byts en gång per vecka för att säkerställa tillräcklig renhet. Om det 
förekommer slarv med bytet av tvättvätska så märks det direkt på tvättresultatet med 
kassationer som följd. Efter tvättningen rullas vagnarna vidare till svetsstationen där de 
kontrolleras med hjälp av ett vision system som ser till att detaljerna matas rätt till cellen. 
Det är två stycken robotar som samarbetar i denna cell där den fösta sköter vision och 
uppackning och lämnar detaljerna vidare till roboten som betjänar lasersvetsen och lägger 
upp detaljerna i korgar och sedan lägger upp korgarna på vagnar igen. Utanför cellen görs 
en manuell stickprovskontroll i vissa intervall med hjälp av en ultraljudsutrustning där 
detaljer testas vad gäller svetskvaliteten. Eftersom Getrags tillverkning är så pass stabil så 
finns det inte så stort behov av många kontroller utan det är fullt tillräckligt med 
stickprover.  
 
Produktfloran som tillverkas i lasersvetsen är begränsad till ett fåtal varianter men med 
höga volymer både totalt och mellan varje ställ. Detta gör att det finns möjlighet att göra 
dyra specifika fixturer som underlättar tillverkningen. Beläggningen på lasersvetscellen 
börjar bli hög och en ny utrustning har beställts och levereras inom kort. Det är en ny CO2-
laser från Trumph med en tilläggsutrustning i form av en kamera som registrerar dels 
plasmamolnet och dels den ultravioletta strålningen från svetsningen. Enligt Reijo så 
reagerar utrustningen på förändringar i plasmamolnet eller i strålningsintensitet och man 
kan därigenom mäta porer, rotfel och vid normalt fullständig genomträngning även 
svetsdjup.  
 
Tester av 100 detaljer på den nya utrustningen gav enligt Reijo ett bra resultat, så bra att de 
även börjat räkna på att köpa in en kamera till den befintliga utrustningen också.  
Enligt Reijo så är nyckeln bakom deras stabila lasersvetscell med mycket lite kassationer att 
det har en väl underhållen tvätt som enbart är till för detaljer som skall lasersvetsas.  
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I fabriken i Köping finns även en cell som använder sig av MAG-svetsning och en som 
använder sig av elektronstrålesvetsning. MAG-cellen har i princip full beläggning och har 
moderniserats så att den i dagsläget är i det närmaste helt automatiserad med hjälp av bland 
annat två ABB-robotar.  
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Bilaga 13 – Designguideline för lasersvetsning 
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DESIGNGUIDELINE FÖR LASERSVETSNING 
 
Detta dokument är tänkt att användas av konstruktörer som en handledning i det inledande 
konstruktionsarbetet. Det skall ge användaren en uppfattning om hur produktionssystemet ser ut 
idag för att om möjligt kunna anpassa produkterna till det befintliga produktionssystemet i ett 
tidigt skede. Ägaren av detta dokument är en produktionsteknisk chef som är ansvarig mot 
konstruktionsavdelningen att hålla det uppdaterat. Själva uppdateringarna görs av 
produktionstekniker som jobbar närmare produktionen och har koll på de förändringar som 
sker.  
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BESKRIVNING AV LASERSVETSCELLEN 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktsbild av lasersvetscellen 
 

Artiklarnas väg genom cellen: Inbana � Visionstation � Tvättstationen � Monteringsstationen 
�Mellanlagring � Lasersvetsning � Borststationen � Utbana 
 

 
 

Vy över lasersvetscellen sett från kamerans placering 

Utbana 

Borststation 

Mellanlagring 

Robot 2 

Robot 1 

Inbanor med 
taktarstationer 

Visionstation 

Monteringsstation 

Tvättstation Svetsstation 
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FLÖDET FÖR ARTIKLAR SOM LASERSVETSAS 
 
De artiklar som svetsas i Cell 17 är kugghjulskompletter och kopplingsaxlar. Nedan följer en 
flödesbeskrivning för artikeln kugghjulskomplett 11418477. Den består av två ingående detaljer, 
ett kugghjul och ett kopplingsnav, som svetsas ihop i lasersvetscellen. 
 
 
KUGGHJUL  
 
Steg K1 
Manuell matning av en CNC-maskin där 
svarvning av råämnet sker så att rätt längd 
och rätt diameter på artikeln uppnås. 
 
Steg K2 
Manuell in och utmatning i cellen med 
robotmatade maskiner. 
Fräsning av kuggtänderna. 
Gradning av kuggen så att inga spånor 
riskerar att skada personal eller kuggen i 
transmissionen. 
Skavning av kuggen för att få fram en finare 
yta med helt rätt form. 
 
Steg K3 
Tvättning av artiklarna. 
Hyvling av nedre splines som även efterföljs 
av en manuell gradningsoperation med en 
handfil. 
 
Steg K4  
Sätthärdning i en sätthärdningsugn där en 
atmosfär bestående av luft, kväve, metanol 
och propan ger en hårdare yta. 
Blästring för att ta bort glödskalet från 
härdningen. 
Plansvarvning av svetsytor så att det är 
möjligt att lasersvetsa artiklarna, detta görs 
för att få bort det sätthärdade skiktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPPLINGSNAV 
 
Steg N1  
Manuell matning av en CNC-maskin där 
svarvning av råämnet sker så att rätt längd 
och rätt diameter på artikeln uppnås. 
Splinesfräsning  
Tvättning 
 
Steg N2 
Nitrokarburering i härdverket 
Svarvningen görs i CNC-maskiner och 
borrningen i en specialmaskin där in och 
utmatning sköts manuellt  
Hårdsvarvning av svetsytor  
Borrning  
Tvättning 
 

 - LASERSVETSNING -  

KUGGHJULSKOMPLETT 
 
Slipning av hål för att den inre diametern skall följa de snäva toleranserna som finns på de 
ytor som används som lagerbanor. 
Rundslipning av ytterytor på den minsta diametern samt planslipning av radiellt plan mellan 
kugg och splines. 
Tvättning 
Avsyning 
 

- VIDARE TILL MONTERING - 
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DESIGNGUIDELINE 
 
ARTIKELUTFORMNING 

• Konstruktionen skall inte hindra/skymma laserstrålen. Mer info 
 Konstruktionen klarar en fokalvinkel på 5 grader samt 1 mm i säkerhetsmarginal.  
 Svetshuvudet riskerar ej att ta i konstruktionen och har en marginal på 3 mm. 

• Konstruktionen skall förenkla tillförseln av skyddsgas. Mer info 
 Konstruktionen stör ej gasflödet och fogen är minst 5 mm från närmaste kugg. 

• Artikeln skall konstrueras så att påfrestningarna minskar på fogen. Mer info 
 Konstruktionen minskar risken för sprickor i svetsen genom det väl anpassade 
kringliggande materialet.   

 
MATERIALVAL 

• Rekommendationer och information kring material som skall användas vid 
lasersvetsning. Mer info 

 Kolhalten understiger 0,25 %. 
 Kolhaltsekvivalenten understiger 0,25 %.  
 UCS-värdet understiger 30.  
 För- och efterarbeten på grund av materialvalet undviks. 

 
FOGUTFORMNING 

• Rekommenderade fogtyper. Mer info 
 Stumfog, kantfog, hörnfog eller Y-fog används.   
 Radiell svets används. 
 Ett maximalt svetsdjup på 8 mm används. 

• Rekommenderade foggeometrier. Mer info 
 Foggeometrin säkerställer att detaljerna bottnar och att en spalt smalare än 0,1 
mm uppnås.  

• Konstruera en fas för att underlätta monteringen. Mer info 
 Fasen klarar att styra in en detalj som är felcentrerad med 1 mm. 
T.ex. att fasen är minst 2 mm lång och har en vinkel på 30 grader.  

 
LASERCELLENS BEGRÄNSANDE ARTIKELMÅTT  

 Max diameter på axlar: 70 mm. Max längd på axlar: 520 mm. 
 Min diameter på kugghjul eller nav: 90mm. Max diameter på kugghjul eller nav: 
230 mm. 

 
DEN VÄRMEPÅVERKADE ZONEN (HAZ) EFTER LASERSVETSNING. Mer info 

 Konstruktionens kritiska delar avseende hårdhet är inte påverkade av HAZ 
. 
TVÄTTNING/RENHET 

• Konstruera med tanke på renhet. Mer info 
 Konstruktionen innehåller inga onödiga ”fickor” där smuts kan samlas. 

• Utformning av tvättprocessen. Mer info 
 

PROVNING – FÖRSTÖRANDE ELLER OFÖRSTÖRANDE Mer info 
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ARTIKELUTFORMNING 
 
Konstruktionen skall inte skymma laserstrålen 
 
Laserstrålens fokusering 
 
Risker:  
Ett fel som kan uppstå vid lasersvetsning är att konstruktören räknar med att laserstrålen är tunn 
hela vägen från svetshuvudet till fogen vilket kan leda till att detaljen inte är svetsbar i cellen. I 
själva verket är det så att strålen fokuseras och är som tunnast precis vid fogen. Fokalvinkeln, α, 
på lasersvetsen är i dagsläget ca 5 grader. Fokalvinkeln och fokalpunkten ändras efter vilken lins 
som används eftersom det är svårt att byta lins, ska samma fokuseringsvinkel användas på alla 
detaljer. Problem kan uppstå när svetsen ligger i en tunn och djup spalt. Det kan då vara svårt att 
få ner laserstrålen i botten utan att den tar i någon av kanterna. Fokalpunkten ligger idag ca 270 
mm från svetshuvudet vilket är det längsta standardmåttet på marknaden idag. Ett längre avstånd 
är möjligt men det är dyrt och det har en lång leveranstid. 
 
 
Rekommendationer: 
Konstruktionen skall klara av att svetsas med den befintliga fokalvinkeln och även ha en 
marginal till närmsta gods på minst 1 mm. Om det nödvändigtvis behövs en ny fokalvinkel så 
måste det bytas på alla artiklar som svetsas i cellen eftersom det inte är möjligt att byta lins 
mellan olika artiklar. Linsbytet är svårt och kräver många timmars inkörning och testning. Detta 
gör att svets sker med en fokalvinkel på 5 grader och med en fokalpunkt 270 mm från 
svetshuvudet. 
 

 

α = 5 grader.    
Minst 1 mm mellan 
laserstrålen och artikeln 

 
Visar laserstrålens fokalvinkel och den minsta 
frigången för att säkerställa en säker process. 
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Svetshuvudets begränsande dimensioner 
 
Risker: 
Svetshuvudet kan ibland kraftigt försvåra svetsning av vissa detaljer genom att det är svårt att 
komma åt. Det är störst problem med detta då t.ex. en trumma skall svetsas axiellt på en axel. 
Eftersom det är så pass svårt att ställa om fokalpunkten på lasersvetsen så blir det problem då 
trumman skall svetsas på en axel som är längre än fokalpunkten. Fokalpunkten är linsberoende 
och det krävs mycket tester för att trimma in utrustningen efter ett linsbyte. Ett linsbyte är i 
dagsläget omöjligt att göra mellan olika batcher i produktion. När svetsen ligger nära axeln kan 
inte svetshuvudet komma åt fogen i en rät vinkel. Generellt gäller att det kan vara svårt att få 
svetshuvudet tillräckligt nära ytor för att det skall vara möjligt att svetsa med en rät vinkel mot 
materialet. Eventuella fixturer kan ytterligare begränsa åtkomligheten. Svårigheten i dagsläget är 
att induktionshärda stora diametrar på flänsen på axeln eftersom det dels blir sämre härdresultat 
vid stora diametrar men även induktionsverktygets storlek är begränsande. I dagsläget är det 
möjligt att induktionshärda upp till 120 mm i diameter. För att klara en större diameter krävs ett 
nytt verktyg som kostar i storleksordningen 30 000 SEK. 
 
 
Rekommendationer:  
Försök att inte lägga lasersvetsar intill långa axlar, artikelsidor där svetshuvudet riskerar att ta i. 
Svetshuvudet sticker idag ut ca 4 cm respektive 7 cm från laserstrålens centrum. Det krävs även 
en marginal på minst 3 mm mellan lasersvetshuvudet och en detalj. Kolla med ansvarig 
produktionstekniker om det fungerar med de gasledare som krävs. 

 

 

 
 

Svetshuvudets sett framifrån. Det 
är ca 4 cm mellan laserstrålens 
centrum och kanterna.  
 

 
 
Svetshuvudets sett från sidan. Det 
är ca 7 cm mellan laserstrålens 
centrum och kanterna.  

   

 
 
Ett exempel på ett svetshuvud som 
krockar med artikeln. 
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Konstruktionen skall förenkla tillförseln av skyddsgas 
 
Gasflödet kan störas av att kuggtänder då de ligger för nära fogen  
 
Risker:  
De största riskerna med att störa gasflödet är att artikeln kan bli svetsad och passera alla 
kontroller med en förhöjd mängd porer vilket kan leda till ett haveri i förtid. Det som händer är 
att gasflödet inte blir jämt, istället blir det ett pulserande flöde förbi smältan när kuggtänderna 
passerar. De största problemen uppkommer då kugg och fog ligger i samma plan. Det finns 
möjligheter att komma runt detta med hjälp av skyddsplåtar som kan monteras så att de 
förhindrar gasflöde mellan kuggtänderna. De är dock dyra att prova ut och tar tid att byta vid 
ställ. Ett gasrör är ca 8 mm i diameter. För att det inte skall blåsas gas på kuggarna måste svetsen 
ligga minst 4 mm (d.v.s. halva diametern) från kuggtänderna plus en säkerhets marginal på 1 mm. 
Det är en fördel om laserstrålen och gasledaren går för eller efter strålen och inte kommer in från 
sidan. Detta eftersom det är en fördel om det är möjligt att spegelvända inspänningar och 
svetsförlopp. Detta är inte alltid möjligt om gasledaren kommer in från sidan. 
 
 
Rekommendationer:  
Om svetsen och kuggen ligger i samma plan måste svetsen ligga minst 5 mm från kuggtänderna 
för att garantera en stabil gastillförsel. Gasledaren skall få plats at gå rakt framför eller rak bakom 
laserstrålen. 
 
 
 

 
 

Bilden till vänster visar ett korrekt tillfört gasflöde och den till höger ett gasflöde som är stört av kuggtänder 
 
 
Gasflödet försvåras om fogen ligger i en trång och djup spalt.  
 
Risker:  
Det svåraste när det är en djup och smal spalt är att på ett säkert och robust sätt leverera gasen. 
Med en tunn gasledare blir det svårare att placera den rätt eftersom gasflödet är tunnare och 
därmed ökar risken att missa smältan. Om det är en trång spalt finns även risken att gasledaren 
hamnar lite snett och hakar i detaljen och förstörs. 
 
Tips:  
Konstruera en så bred och grund spalt som möjligt. Om det är ett måste med en djup och smal 
spalt så är det bra om det inte är ojämna väggar eller t.ex. kuggar som gasledaren kan fastna i. 
Det är speciellt svårt att få ned gas där det krävs en gasledare som är böjd efter konstruktionens 
utformning. 

Gasledaren är 8 
mm i diameter 

Minst 5 mm mellan 
svetsen och kuggtänderna 
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Artikeln skall konstrueras så att påfrestningarna minskar på fogen. 
 
Risker:  
En svets innebär en förändring av grundmaterialet som kan ha lett till att martensit eller 
försvagningar i form av porer bildats. Om det finns porer i materialet så kan det vara en initiering 
till en spricka och om det har bildats martensit så är materialet hårt, sprött och sprickbenäget. 
När materialet runt svetsen är tjockt och överdimensionerat så tar svetsen upp all kraft och 
moment. Risken är att det med tiden blir en spricktillväxt i svetsen med ett haveri ute på fältet 
som följd. Spricktillväxten sker då ofta i den värmepåverkade zonen och inte mitt i själva svetsen.  
 
 
Rekommendationer:  
Konstruera artiklar så att de håller för de aktuella påfrestningarna men så att de under de 
verkande krafterna flexar så att böjmomentet blir mindre på svetsen. Svetsen bör göras så stark 
som möjligt utan att den påverkar artikeln negativt i form av till exempel anlöpning eller 
formförändring. Det vill säga att det skall skapas en så stor kontaktyta som möjligt mellan de 
sammansvetsade detaljerna. Detta betyder att svetsen skall ligga långt ut från centrum på en 
rotationssymmetrisk detalj så att svetsens längd och därmed kontaktyta ökar. När svetsen ligger 
långt ut från centrum så minskar även böjmomentet på svetsen då det svetsas på ett kugghjul. 
H/h skall göras stor utan att hållfastheten i materialet äventyras. Böjmomentet i svetsen skall 
minskas eftersom det kan ge spricktillväxt. 
 
 

            
 
 
 

 
 

Ett exempel på hur detta är gjort på en av dagens produkter kan hämtas från artikel 11 419 018 
som har en tjocklek på 7,7 mm vid svetsen och 6,0 mm tjocklek längre ut för att ge materialet 
möjlighet att flexa och därmed spara på svetsen. 

Förslag på 
försvagning 
H > h så att 
materialet 
skall kunna 
flexa för att 
spara på 
svetsen 
 

Nuvarande 
utförande 
Samma 
tjocklek, H, 
som normalt 
men detta kan 
ge onödiga 
påkänningar 
på svetsen  

Bilden till vänster visar hur en försvagning kan göras på ett kopplingsnav 
för att avbelasta svetsfogen 
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MATERIALVAL 
 
Det finns en sammanfattning av materialval sist i detta avsnitt. 
Materialvalet vid svetsning beror på en mängd olika faktorer som till exempel hållfasthetsvärden 
och svetsbarhet. För att ha ett höghållfast material krävs ofta en hög kolhalt, vilket kraftigt 
försämrar svetsbarheten. Det blir en prioritetsfråga men eftersom det ställs allt högre krav på 
komponenterna går det mot höghållfasta material. Om både material och fog har kolhalt och en 
kolhaltsekvivalent lägre än 0.25% och har ett UCS-värde på mindre än 30 så kan för-, och 
eftervärmning såväl som tillsatsmaterial undvikas 
 
 
• Kolhalten bör understiga 0.25%. 
 

Det som påverkar svetsbarheten mest är kolhalten och om den understiger 0.25% så är det 
inga problem att svetsa materialet. Det är möjligt att svetsa även med högre kolhalter men 
risken för sprickor ökar på grund av en hård och spröd svets. Om för eller eftervärmning 
används så ökar chanserna att få till en lyckad svets. Även ökad svavel- och fosforhalt 
påverkar svetsbarheten negativt. I materialstandarden anges oftast om materialet lämpar sig 
för svetsning eller ej. 
Svetsbarhetsberäkningar: För att få en uppfattning om svetsbarheten för ett material kan 
olika beräkningar göras t ex: 
UCS-värdet ger en anvisning av varmsprickbenägenheten hos materialet och beräknas enligt 
formeln: UCS = 230C + 190S + 75P + 45Nb – 12,3Si – 5,4Mn – 1. 
Vid svetsning av två olika material beräknas medelvärdet för de ingående materialen eftersom 
de blandas i svetssmältan. Vid svetsning med tillsatsmaterial har också svetstrådens 
materialsammansättning betydelse för resultatet. Ett UCS-värde under 30 innebär liten risk 
för varmsprickor. Materialen läggs in i formeln med den givna blandningen i procent. Det är 
även viktigt att räkna på blandningen mellan de olika materialen i svetsen. 
Kolekvivalenten beräknar svetspåverkan för olika legeringsämnen omräknat till kolhalt. 
Beräknas enligt: CE = C + Mn/6 + (Ni+Cu)/15 + (Cr+Mo+V)/5. Ett lågt CE-värde 
innebär att materialet är lämpligt för svetsning. Formeln gäller för C-,CMn och 
mikrolegerade stål. Denna formel är giltig för att räkna på stål med en kolhalt på upp till 
0.40%. Materialen läggs in i formeln med den givna blandningen i procent. Det är även 
viktigt att räkna på blandningen mellan de olika materialen i svetsen. 
 
 

• Undvik att härda materialet efter avslutad svetsning.  
 

Härdning efter svetsning bör undvikas eftersom det ökar risken för sprickor på grund av 
spänningar och olika materialstruktur. 
 
 

• Konstruktion av sätthärdat material som skall lasersvetsas. 
 

Eftersom Volvo har en relativt ny utrustning för sätthärdning så är det en metod som 
rekommenderas för att hålla en hög beläggning. Sätthärdat material är dock nästan omöjligt 
att lasersvetsa och det krävs bearbetning av artiklarna innan lasersvetsning är möjlig. Efter 
sätthärdningen är det ett hårt uppkolat skikt som är cirka två millimeter tjockt. För att 
lasersvetsning av artiklarna ska vara möjlig så måste detta skikt bearbetas bort. En 
rekommendation från materialtekniker är att bearbeta bort tre gånger sätthärdningsdjupet för 
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att vara säker på att svetsning sker i material som inte är härdat. Att tänka på är även att 
härdningen tar sig in från baksidan av artikeln. Allt detta kräver att konstruktören tänker på 
att lägga till material som efter sätthärdningen kan tas bort. 
 
 

• Eftervärmning 
 

Eftervärmning av artiklarna kan användas för att hindra sprickbildning. Det används främst 
vid svetsning av legerade höghållfasta stål. Uppvärmningen sker till cirka 100 grader. 
Rekommendationen för eftervärmning är att det ej skall användas eftersom det är stor risk att 
de ingående artiklarna blir anlöpta och att de därmed tappar i hållfasthet. Metoden tvingar 
även upp cykeltiderna och ökar hanteringen vilket även det bör undvikas. 
 
 

• Förvärmning 
 

Förvärmning av artiklarna kan användas för att förlänga svalningstiden och därmed förhindra 
martensitbildning. Detta används främst på material med högre kolhalter som t.ex. kol eller 
kolmanganstål. Det är vanligt att förvärmningen sker upp till cirka 200 grader. 
Rekommendationen för förvärmning är att det ej skall användas eftersom det är stor risk att 
de ingående artiklarna blir anlöpta och att de därmed tappar i hållfasthet. Metoden tvingar 
även upp cykeltiderna och ökar hanteringen vilket även det bör undvikas. 
 
 

• Tillsatsmaterial 
 

Det finns flera material som passar vid lasersvetsning. Att föredra är ett mjukare material 
med hög nickelhalt och låg kolhalt för att kunna ta upp spänningar utan att spricka. Det är 
viktigt att blandningen av material från de båda artiklarna och material från tillsatstråden inte 
har för hög kolhalt. De tillsatsmaterial som används idag är nickelhaltiga och det har inte 
tagits hänsyn till priset i något stor utsträckning eftersom det ändå är en liten kostnad i 
sammanhanget. 
 
 

• Vanliga material som lasersvetsas idag 

 
I dag används ett antal olika stål nämligen V2172, V2244 V2525, V2146 och V2527. Det 
första materialet samt V2146 används i kopplingstrummor och kopplingsnav och är enkla att 
svetsa. V2527 och V2525 används ofta i kugghjul och är svåra att svetsa. V2244 används i 
kopplingsaxlar och är mycket svårt att svetsa, det är dock möjligt med ett lågkolhaltigt 
tillsatsmaterial och tillsammans med ett lågkolhaltigt material  
 
 

Sammanfattning av rekommendationer för materialval 
i. Använd inte ett stål med högre kolhalt eller kolhaltsekvivalent än 0.25%.  
ii. UCS-värdet skall understiga 30. 
iii. Undvik för- och efterbehandlingar. 
iv. Undvik tillsatsmaterial och använd stumfog. 
v. Särskilda förutsättningar gäller vid sätthärdat material. 
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FOGUTFORMNING 
 
De fogtyper som förekommer i dagsläget. 
De fogtyper som förekommer i produktion vid lasersvetsen i dagsläget är uteslutande stumfog 
eller Y-fog. Y-fog innebär att en del av svetsytan är av stumfogstyp och på resterande del 
används tillsatsmaterial. Här är två exempel från dagens lasersvetsade artiklar, den första är ett 
kopplingsnav (art.nr 11145775) och den andra är en kopplingsaxel (art.nr 11418403).  
 
 

   
 
 

Visar de aktuella svetsfogarna som förekommer i dagsläget 
 
 
De fogtyper som rekommenderas. 
Den typ av fog som passar bäst för lasersvetsning är stumfog då de ger en stor fogyta. Det finns 
även andra fogar som skulle kunna användas med ungefär samma fogyta, hörnfog och kantfog. 
Vad gäller ytjämnheten på detaljer som skall pressas samman innan svetsning så är 
rekommendationen att ha en så ojämn yta som möjligt. I dagsläget så hanteras de 
sammanpressade detaljerna av en robot och när inte toleranserna hålls så finns risk att någon del 
ramlar av. Eftersom det är dyrt och svårt att ha snäva toleranser samt att vissa kombinationer 
kräver ett högt presstryck så skulle problemet kunna lösas med en ojämnare yta så att detaljerna 
hakar i varandra och därmed inte ramlar av i robothanteringen. I vissa fall då det krävs en 
mjukare svetsfog kan tillsatsmaterial användas men det bör helst undvikas då trådmatningen 
utgör ytterligare en felkälla i processen.  
I valet mellan en radiell och en axiell svets så bör en radiell svets väljas efter som den ger större 
möjligheter för materialet att ändra form utan att spricka. Vid en axiell fog är hela utrymmet 
mellan ytterdiameter till centrum fyllt med material vilket gör det svårt för någon. 
Lasersvetsens maximala svetsdjup brukar räknas som mm/kW och dagens utrustning har en 
effekt på 6 kW, vilket ger 6 mm svetsdjup. Det går dock att svetsa något djupare  
 

 
 

Visar de svetsfogar som rekommenderas 

Stumfog Y-fog 

Kantfog  
 

Hörnfog  
 

Stumfog  
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Olika foggeometrier 
 
För att det på ett säkert sätt skall gå att skjuta ihop två artiklar och därefter lasersvetsa krävs en 
genomtänkt geometri. Fogutformningen måste säkerställa att inte artiklarna tar i varandra innan 
de kommit på plats och att fogspalten är tillräckligt liten. För att en fogspalt skall räknas som 
tillräckligt liten skall den vara mindre än 0,1 mm bred. Är spalten bredare krävs tillsatsmaterial. 
Problemet uppstår oftast då den detalj som skjuts på en annan har en mindre radie eller en för 
liten fas så att den inte bottnar. Om konstruktören vill vara så säker som möjligt på att en 
godkänd fogspalt uppnås används en fas på den ena artikeln och en urgröpning på den andra (se 
figur nedan). Detta gör att det är omöjligt för hörnytorna att komma i kontakt med varandra. 
Risken med detta är dock att det bildas ett stort hålrum längs ned på stumfogen vilket kan leda 
till defekter och porer. För att minska detta hålrum kan konstruktören minska på urgröpningen 
eller minska på fasen. Att minska på urgröpningen är en fördel även när det gäller renhet 
eftersom det svårt att få rent inne i urgröpningen. Det minsta hålrummet fås när båda har en 
radie men fortfarande är en liten fogspalt. Hur litet det är möjligt att göra detta hålrum beror på 
hur exakta bearbetningsmaskiner som finns. Det är viktigt att vara säker på att det inte svetsas 
några detaljer med för breda fogspalter för att då finns en risk att en ofullständig svets passerar 
ut till kunden med ett haveri som följd. Om det är ett stort hålrum så kan det inte fyllas av 
material när det svetsas. Ett mindre hålrum har goda möjligheter till att fyllas av smälta och i det 
närmaste försvinna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          
 
 

 
 

Foggeometri med ett (överdrivet) 
stort hålrum för att säkerställa att de 
bottnar. Denna typ av geometri skall 
inte användas eftersom riskerna för 
porer är stor 

 

 
 

Foggeometri med ett litet hålrum 
där risken för att hörnen tar i 
varandra är större. Denna typ av 
geometri skall inte användas på 
grund av riskerna att detaljerna 
inte bottnar. 

 

 
 
Den foggeometrin som 
används idag. Radien på den 
grå artikeln är 0,2 mm och 
innerradien på den vita 
detaljen är 0,4 mm. 
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Konstruera en fas för att underlätta monteringen. 
 
För att undvika komplikationer och underlätta montering krävs det en fas som styr in delarna på 
rätt plats. Fasen behöver vara tillräckligt stor för att inte pressens felmarginal överskrids. Det 
som händer vid en för liten fas är att det kan bli en så kallad ”byrålådseffekt” vilket antingen 
leder till att det skjuvas loss material från detaljen under pressning eller att pressen inte orkar 
trycka ihop detaljerna tillräckligt. Om detaljerna inte är hoptryckta tillräckligt så blir svetsen med 
största sannolikhet misslyckad vilket i värsta fall i sin tur leder till att kunden drabbas av en 
havererad maskin. När det skjuvas loss material så dunkar det i pressen och den slits enormt 
mycket mer än vid normal pressning. Den rekommenderade fasen måste vara 1 mm bred för en 
säker funktion. Till exempel att fasen är minst 2 mm lång och har en vinkel på 30 grader. 
 
 
                       

    
   

V isar storleken på fasen som används för att underlätta monteringen. 
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Lasercellens begränsande artikelmått i dagsläget  
 
Dagens utrustning har vissa begränsande mått vilka följer nedan. Måtten är mätta med skjutmått 
eller måttband under korta produktionsstopp och kan ej räknas som exakta men är bra 
uppskattningar av verkligheten. Om det finns något för cellen kritiskt mått rekommenderas det 
att rådfråga ansvarig produktionstekniker för lasersvetsen. 
 
 
Gripdon 1  

   
 
Max diameter 300 mm 
Min diameter 0 mm  
 
Den maximala gripbredden på A är 300 mm och den minsta dimensionen B som är möjlig för 
detta gripdon är endast någon centimeter eftersom den yttre delen kan ta över vid mindre 
detaljer. Robotens maximala hanteringsvikt 175 kg. Gripdonet i sig väger 50 kg. Detta borde 
göra att detaljer på upp till 125 kg borde kunna hanteras.  
Det är dock inte utprovat med så tunga detaljer och det kan till exempel ge längre hanteringstider 
 
 
Gripdon 2  

   
Max diameter 300 mm 
 
Robot 2 hanterar i dag endast monterade produkter och behöver därmed inte ha möjlighet att 
gripa en liten dimension. Det maximala värdet på A är ca 300 mm medan det minsta värdet på A 
är 60 mm. För hanteringsvikter: Se robot 1 
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Inbana 
 

   
 
D en maximala bredden på inbanan är ca 300 mm och det är möjligt att skjuta ihop styrskenorna 
helt vilket ger en minsta bredd på 0 mm.  
 
Det finns även en speciell inbana för axlar som har en begränsning på 1000 mm långa axlar. 
 
 
Press kugghjul/nav 

   
 

Max höjd på nav + kugghjul: 500 mm 
Max diameter för att kunna gripa med det övre gripdonet: 270 mm 
Min diameter för att kunna gripa med det övre gripdonet: 150 mm 
Max diameter för att kunna gripa med det nedre gripdonet: 190 mm 
Min diameter för att kunna gripa med det nedre gripdonet: 80 mm 
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Press axlar 

   
 

Max längd på axlarna: 520 mm  
Max diameter på axlarna: 70 mm 
Max diameter vid gripning av trumma: 230 mm 
Min diameter vid gripning av trumma: 98 mm 
Max diameter på axlarna för vändhållaren: 80 mm 
 

 
Kolsyrebläster och slip 
 

  
 
Nav/Trummor 
Max 270 mm i ytterdiameter 
Min 60 mm i innerdiameter 
 
Axlar 
Max 95 mm i diameter 
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Utbana 
 

    
 

 
Den maximala bredden på utbanan är ca 330 mm och det är möjligt att skjuta ihop styrskenorna 
helt vilket ger en minsta bredd på 0 mm. 
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DEN VÄRMEPÅVERKADE ZONEN (HAZ) EFTER LASERSVETSNING 

AV MATERIAL V2525 
 
 
Allmänt om HAZ 
 
HAZ är den del av materialet som under svetsning får en förändrad struktur och mekaniska 
egenskaper av värmepåverkan. Storleken på förändringen beror främst på materialet, 
fyllnadsmaterialet och hur koncentrerad värmetillförseln är för svetsprocessen. Materialets 
värmeöverföringstal spelar en stor roll för storleken på HAZ. Om detta är högt så blir 
kylningstiden kortare och HAZ blir ganska liten. Ett lågt värmeöverföringstal i sin tur ger en stor 
HAZ på grund av långsam kylning. En annan sak som påverkar mycket är hur mycket energi 
som tillförs via svetsen, den så kallade sträckenergin. Mag – svetsning tillför betydligt mer energi 
än till exempel lasersvetsning och har därför en mycket större värmepåverkad zon.  
 
 
Hårdhetskurvor 
 
För att få en känsla för hur stor den värmepåverkade zonen är vid lasersvetsning så har det gjorts 
hårdhetstest på en svetsfog. Artikel 11418216 och dess fog valdes och lämnades till labbet i 
verkstaden. En del av artikeln skars ut och göts in i en plastkuts. Kutsen används för att lättare 
kunna slipa ytan runt fogen vilket ger möjlighet att se detaljerna på fogen. En 
hårdhetsundersökning gjordes på tre nivåer i fogen för att se skillnaderna på olika djup. Den 
metoden som användes var Hårdhet Vickers (HV). En mätning gjordes på 0,8 mm från ytan, 
nästa på 2 mm från ytan och den sista mätningen gjordes på 3,3 mm från ytan.  
Nedan syns dels hela kutsen samt en närmare titt på svetsen. Här är svetsen utritad och intrycken 
symboliseras med de svarta strecken tvärs svetsen.  
 
 
 

    
  

Kutsen som helhet  Svetsen med intrycken 
 
På nästa sida syns de tre kurvorna från olika avstånd från ytan. Delningen mellan de två 
materialen syns som ett blått streck vid nollan på millimeterskala. Till vänster på de två övre 
kurvorna syns navet med dess hårdhet på ca 225 HV och längst till höger syns kugghjulets 
hårdhet på ca 425 HV. På båda sidor om svetsen finns en förhårdnad och till höger om svetsen 
syns en tydlig anlöpning av materialet. 
Kurvan längst ned visar en hårdhetsmätning där alla intryck är gjorda i kugghjulet 

0,8 mm från ytan 
 
2,0 mm från ytan 
 
3,3 mm från ytan 
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TVÄTTNING/RENHET 
 
Konstruera med tanke på renhet 
 
För att förenkla rengöringen av artiklarna bör alla ytor göras släta med så få skrymslen som 
möjligt där det kan samlas smuts. Även större och släta urgröpningar kan ge problem eftersom 
det lätt lägger sig mycket tvättvatten eller annan smuts där.  
 
 
Utformning av tvättprocessen 
 
Tvättprocessen bör vara standardiserad och väl kontrollerad så att ansvariga för tvätten kan följa 
upp tvättresultatet. Det är ett måste att ha en regelbunden översyn av tvättmaskinerna både vad 
gäller funktion och renhet. Det krävs även regelbundet byte av tvättvätska samt en uppföljning 
av de ansvariga så att bytena verkligen utförs för att få ett förväntat tvättresultat. 
 
  
Kassationer på grund av bristande renhet 
 
Under våren 2008 har ett projekt som behandlar renhet på detaljer pågått och genom detta har 
renheten också blivit bättre. Enligt diagrammet nedan är orsakerna till kassationer i lasersvetsen 
följande: renhet 60 %, toleranser 30 % och operatörsberoende fel i 10 % av fallen. Renheten 
beror på en instabil tvättprocess innan svetsen. Toleranserna orsakar problem eftersom de 
medför att detaljerna är olika höga och det medför att svetsen inte hamnar på rätt ställe. Ett 
operatörsberoende fel kan till exempel vara att en fixtur är fel isatt vilket leder till en felaktigt 
svetsad detalj. Procentsatserna är ungefärliga och har lämnats av Hans Torstensson. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram över kassationsorsaker 
 

Operatör 
10 % 

Toleranser 
30 % 

Renhet 
60 % 
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PROVNING – FÖRSTÖRANDE ELLER OFÖRSTÖRANDE 
 
I dagsläget används förstörande provning för lasersvetsen enligt Volvo Standard. Detta innebär 
att första och sista bit skärs sönder och analyseras i mikroskop. Där kontrolleras 
genomträngning, svetsens position och eventuella porer. Förekomsten av porer är mycket 
beroende på renheten på detaljen men även på gasflödet. I dagsläget så går det inte att lita på 
processen så mycket att det är möjligt att ta den första provbiten till labbet och fortsätta 
producera. Den största orsaken till att det inte går att lita på processen beror i första hand på 
renheten hos detaljerna men även på de ingående detaljerna som varierar i höjdled vilket leder till 
att svetsen hamnar snett. Orsakerna till variationer i höjdled är de ingående detaljernas toleranser 
som vid olyckliga kombinationer av artiklar ger för stora avvikelser och därmed en misslyckad 
svets. Utrustningen blir på grund av osäkerheten stående i väntan på svar från labbet. Detta gör 
produktionen ineffektiv eftersom det ibland tar 45 minuter att få ett provresultat.  
 
 

 
 

Produkt 11418413 som har kapats för att undersökas 
 
Om det är förstörande provning som är aktuell så är det nästan ett måste att säkra processen så 
att det är möjligt att producera i väntan på provsvar. Förstörande provning kan även kombineras 
med en övervakningsmetod. Några av de övervakningsmetoder som finns är ljudemissioner och 
plasmaövervakning. Problemet med dessa är att de inte är så väl utvecklade och det blir mycket 
att göra på egen hand men väl värda att titta på inför framtiden då en utökad användning av 
lasersvetsning är trolig. När det gäller förstörande provning så skall det provas på de områdena 
där det är troligast att det förekommer defekter. På en lasersvetsad detalj är det troligast att det är 
problem med svetsdjup eller porer vid överlappningsfogen. Överlappningsfogen är den del av 
fogen där det är svetsat två gånger på grund av att det tar en tid innan full effekt uppnåtts och 
det krävs även en nedrampning. För att vara säker på att allt är svetsat så används ca 10 mm 
stora överlappningszoner. Idag sker den mesta provningen 180 grader från överlappningen vilket 
inte säger mycket om det totala svetsresultatet eftersom det mest problemdrabbade området inte 
undersöks.  
Eftersom förstörande provning är väldigt dyrt både tidsmässigt och för att många detaljer skärs 
sönder så borde det vara en själklarhet att gå mot oförstörande provning. 
Vad gäller oförstörande provning så är det främst röntgen och ultraljud som är aktuella. För att 
dessa metoder skall fungera på bästa sätt så skall det finnas så lite kanter och ojämnheter i 
närheten av svetsen som kan störa mätresultatet. Jämntjocka detaljer med släta ytter och 
innerytor är att föredra.   
Ytterligare information om de förstudier som genomförts på oförstörande provning finns på 
teamplace.



 

 

 


