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SAMMANFATTNING 

Detta arbete är ett examensarbete utfört av en student vid civilingenjörsprogrammet i 
maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola och omfattar 30 högskolepoäng enligt nya 
europeiska systemet. Examensarbetet är utfört vid företaget AB Wahlquists Verkstäder i 
Linköping. Vilket är en koncern inom verkstadsindustrin med cirka 180 anställda och har 
anläggningar i både Sverige och Estland. 

Genom insamling av fakta från både litteratur, muntliga källor och genom studiebesök på 
anläggningar har en kortare sammanställning om tekniken för induktionshärdning utförts. 
Sammanställningen behandlar hur tekniken går till, hur den används, vilka begränsningar som 
finns samt hur utrustningen fungerar. Utformandet är styrt och prioriterat efter vad som för 
företaget är intressant och valt att ligga till grund för den inledande vetskapen om tekniken. 

Den underliggande fakta som presenterats har därefter varit underlag för de diskussioner och 
idéer som presenterats i form av förslag på utformning av en induktionshärdningscell. Där 
förslaget på den utformade cellen är efter de önskemål som företaget valt att ställa. För att 
sedan kunna göra förslaget tydligare för företaget har beräkningar för investeringskostnader, 
tider i produktion och beläggningsgrad med aktuella detaljer utförts. 

De för AB Wahlquists Verkstäder viktiga punkter, som kan vara av vikt att diskutera i form 
av synergieffekter till en anskaffning av induktionshärdningsutrustning har presenterats. 
Punkterna är av stort värde eller har mindre påverkan beroende på hur det specifika företaget 
själva väljer att behandla dessa. Däremot rekommenderas i arbetet att personer med rätt 
kunskaper avfärdar eller belyser de presenterade punkterna. 

Det genomförda arbetet har sedan sammanställts och en slutgiltig rekommendation har 
utfärdats till företaget. Här ges en rekommendation till hur företaget ska gå vidare med sitt 
arbete för den aktuella anskaffningen och vad som behöver studeras ytterligare innan ett 
komplett beslutsunderlag kan utfärdas. 



 

 

ABSTRACT 
This master´s thesis is performed by a student from the Master of Science program in 
mechanical engineering at Linköpings tekniska högskola. The scope of this thesis should be 
30 points in the European scale. The content of the thesis is performed with and on behalf of 
AB Wahlquists Verkstäder in Linköping. 

Through collection from literature, verbal sources and visits to plants a short review of the 
technique behind induction hardening has been made. The review focuses on how it works, 
how it is developed, what limitations there are and the basics for the equipment. The scope of 
the review is based upon what the company desired to know initially about the subject. 

The underlying facts that were introduced in the review were used as a base for the 
discussions and ideas that have been presented as the proposals, for how the company can 
install induction hardening equipment in practice. These proposals are in line with the 
company´s desires. To make the final proposal more clear, calculations for investment costs, 
times in production and the stocking degree for the proposal have been presented. 

The important points of interest for the company to discuss in terms of synergy effects if they 
acquire the equipment have been introduced. These points are of greater or lesser importance 
depending on how this specific company chooses to set their value. However, the 
recommendation is that people with the correct knowledge reject or elucidates these points. 

The accomplished work has then been summarized and the final recommendations is, that the 
company needs to make further studies to be sure that they have enough work to put in the 
equipment. Otherwise it will be difficult to get a good pay off for the investment. 



 

 

FÖRKLARINGAR AV BEGREPP 
Austenit 
Mikrostruktur i stål där alla karbider har lösts upp, fasen måste nås genom upphettning till en 
viss temperatur vilken är beroende på materialets legeringshalt. (Haimbaugh, 2001) 

Austenitiseringstemperatur 
Den temperatur vid vilken materialets struktur uteslutande består av austenit. (Haimbaugh, 
2001) 

Austenitiseringstid 
Tid för att fasomvandling till austenit ska ske till rätt djup i materialet. Beroende på vilken 
uppvärmningshastighet som används. (Haimbaugh, 2001) 

Beläggningsgrad 
Kvoten av belagd och ledig produktionstid i en produktionsenhet (Olhager, 2000). 

Beläggningstid 
Den tid en produktionsenhet är belagd med arbete och därmed upptagen för produktion. 

CCT-diagram (Constant-Cooling-Transformation)  
Är ett diagram som schematiskt visar fasomvandlingarna i stålet vid kontinuerlig kylning från 
helt austenitiserat tillstånd. Används i kombination med TTT-diagram vid beräkningar av 
kylning efter uppvärmning för att erhålla önskad struktur i stålet. (Segerberg, 1998) 

Curietemperaturen (Curiepunkten) 
Den temperaturgräns där en övergång mellan två faser sker och de ferromagnetiska 
egenskaperna upphör för materialet (Askeland, 1998). 

Cykeltid  
Den tid det tar för att färdigställa en cykel från start till slut, ur en produktionsteknisk 
synvinkel kan cykeltiden ses som den tid det tar från att en detalj påbörjas till dess att nästa 
detalj påbörjas i samma produktionsenhet (Olhager, 2000). 

Elektromagnetism 
Det samband som förbinder teorierna om elektriska och magnetiska fenomen till en, teorin för 
elektromagnetism kan härledas med Maxwells ekvationer (Wikipedia, den fria encyklopedin, 
2007). 

Ferromagnetisk 
I vissa delar av materialet uppstår domäner av magnetiska områden där de magnetiska 
momenten är parallella (Wikipedia, den fria encyklopedin, 2007). 

Flexibilitet 
Förmågan hos en utrustning att anpassa sig till ändrade förhållanden. Där ett flexibelt system 
kan användas för nya produkter genom att ha förmågan att integrera ny med tidigare använd 
teknik (Olhager, 2000). 



 

 

Hårdhet  
Egenskap hos material eller kropp att motsätta sig kvarstående formändring genom annan 
kropps inträngande (Kristoffersen, Segerberg & Bodin, 1996). Brukar benämnas som ett mått 
på hur motståndskraftigt ett material är för plastisk deformation (Hågeryd, Björklund & 
Lenner, 2002). 

Härdbarhet 
Vid härdning av stål menas vilken förmåga stålet har att bilda martensit (Segerberg, 1998). 

Härddjup  
Härddjupet (DI) vid induktionshärdning, definieras som den sträcka in i materialet till där 
hårdheten sjunkit till 400HV (Kristoffersen, Segerberg & Bodin, 1996). 

Induktiv 
En egenskap som gör att ett föremål har förmågan att lagra elektrisk energi i form av ett 
magnetfält. 

Inträngningsdjup 
Förklaras som det avstånd från ytan ner i detaljen där strömtätheten är minst 37 % av 
strömtätheten vid ytan (Kristoffersen, Segerberg & Bodin, 1996). 

Kokningsfasen  
När temperaturen sjunkit tillräckligt mycket kan inte längre en stabil ångfilm bibehållas och 
det bildas istället ångblåsor på detaljens yta vilka medger en effektiv värmeöverföring. Denna 
fas kräver mycket energi i form av att det åtgår en stor mängd värme när släckningsvätskan 
förångas (Segerberg, 1998). 

Konvektionsfasen 
Efter att släckningsmedlets kokpunkt är nådd upphör bildningen av ångblåsor och 
släckningsvätskan övergår till ren transportör av värmeenergi. Kylningshastigheten är under 
denna fas låg men kan styras för härdningen genom att anpassa släckvätskans viskositet och 
strömningshastighet till önskat härdningsförlopp (Segerberg, 1998). 

Kopplingsavstånd 
Avståndet mellan induktor och härdyta vid induktionshärdning. Beroende av metod och 
material. (Haimbaugh, 2001) 

Ledare 
Material som innehåller flera fritt rörliga valenselektroner och har en låg resistans leder 
elektricitet bra, dessa kallas ledare. Exempelvis metaller som koppar, aluminium och järn 
(Wikipedia, den fria encyklopedin, 2007). 

Martensit 
Strukturbeståndsdel hos stål på där kolet förekommer som övermättad lösning i α-järn. 
Uppstår vid mycket snabb kylning till rumstemperatur och är mycket hård och spröd. 
(Segerberg, 1998) 

Permeabilitet 
Mått på hur magnetiserat ett ämne blir i förhållande till fältstyrkan, då det påverkas linjärt av 
ett magnetiskt fält. Enheten är Vs/Am (Voltsekund per Amperemeter). (Kristoffersen, 
Segerberg & Bodin, 1996) 



 

 

Polymerer 
Ett slags kylmedel som används utblandat med vatten vid släckning av härddetaljer. Finns i ett 
flertal varianter på marknaden, de vanligaste är glykoler och akrylater. (Kristoffersen, 
Segerberg & Bodin, 1996) 

Resistivitet 
Mått på ett materials motstånd mot elektrisk ström med enheten Ωm (Ohmmeter) 
(Kristoffersen, Segerberg & Bodin, 1996). 

Specifik värmekapacitet 
Den specifika värmekapaciteten är materialets energiinnehåll per kilogram och grad Celsius 
(J/Kg°C). (Nordling & Österman, 1999)  

TTT-diagram (Temperature-Time-Transformation) 
Är ett diagram som schematiskt visar fasomvandlingarna i stålet för olika avkylningsprocesser 
vid konstant temperatur (isotermisk) från helt austenitiserat tillstånd. Används vid beräkningar 
av kylning efter uppvärmning för att erhålla önskad struktur i stålet. (Segerberg, 1998) 

Ångfilmsfasen 
I denna fas är temperaturen mycket hög och på detaljens yta bildas en slags tunn ångfilm när 
släckningsmedlet förångas. Den tunna ångfilmen agerar som en skyddande hinna då alla 
värmeöverföring sker genom denna, därmed blir kylningshastigheten låg under ångfilmsfasen 
på grund av att detaljen är isolerad av ångfilmen (Segerberg, 1998). 
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1.  INLEDNING 
Här presenteras de grundläggande punkter som utgör bakgrunden, problemformuleringen och 
syftet med examensarbetet. Vidare behandlas även de avgränsningar som ställts upp för att 
kunna fokusera examensarbetet på väsentliga områden. 

1.1  Bakgrund 

På AB Wahlquists Verkstäder pågår ett ständigt arbete för att utveckla verksamheten 
och anpassa sig efter de nya krav som marknaden hela tiden ställer på medelstora 
svenska företag. De vill kunna finnas med som ett alternativ inte bara idag utan även 
imorgon och måste därför bygga sin verksamhet inte bara för dagens utmaningar utan 
också för framtiden. En för företaget mycket viktig del i verksamheten är att kunna 
finnas tillgänglig och behjälplig för de kundönskemål som både nya och befintliga 
kunder ställer. Därför vill AB Wahlquists Verkstäder utöka sina möjligheter och därmed 
bli en mer komplett leverantör och samarbetspartner för alla de kunder som väljer att 
vända sig till dem. 

En viktig del i deras arbete består i att modernisera sin maskinpark genom 
nyinvesteringar och förändringar. Det är ett arbete som kräver god noggrannhet och en 
vision som är realiserbar för att kunna ge en lönsamhet även på lång sikt.  

AB Wahlquists Verkstäder har under tidigare år arbetat med flamhärdning internt och 
har därför viss kunskap hur en härdningsutrustning skulle påverka verksamheten. 
Flamhärdningsstationen är sedan flera år nedlagd och idag utförs alla former av 
härdning hos underleverantör. Det har i dagsläget återigen blivit intressant att eventuellt 
själva härda vissa av de detaljer som företaget tillverkar. Därför har diskussioner och 
intresse på företaget väckt frågor om huruvida det skulle finns någon möjlighet att 
återinföra viss typ av härdning inom verksamheten. Det som i dagsläget skulle vara 
aktuellt är under dessa förhållanden induktionshärdning. 

Det är med denna bakgrund AB Wahlquists Verkstäder i Linköping utfärdar ett 
examensarbete inom området produktionssystem under delområdet produktionsteknik, 
vilket ska behandla den eventuella induktionshärdningsutrustningen. Arbetet ska 
omfatta 30 högskolepoäng (enligt nya europeiska systemet) och är tänkt som 
examensarbete för en student vid civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, vid 
Linköpings tekniska högskola. 

1.2  Problemställningen 

AB Wahlquists Verkstäder ser ett eventuellt behov av en induktionshärdningsutrustning 
för placering i någon av deras i dagsläget två fabriker som utför skärande bearbetning. 
Dock finns ingen på företaget som har grundkunskaper och vetskap om tekniken. Ur 
denna synpunkt vet företaget inte om konceptet med induktionshärdning passar deras 
profil eller inte. Därför finns intresse av att få en inblick för vilka effekter och krav som 
utrustningen kan föra med sig.  

Frågan är även vilken sorts utrustning som finns på marknaden och vad som skulle 
kunna anses som lämplig för företaget. Det är även intressant för företaget att veta om 
någon utrustning i den nuvarande produktionen kan vara användbar för projekteringen.  



 

 

Företaget har ett intresse av att få en bedömning om en sådan utrustning kan få en 
beläggning för det tilltänkta ändamålet eller ge tillräckligt uppenbara synergieffekter att 
investeringen är lönsam. Här finns även intresse för att få en uppskattning av vad som 
krävs för att göra den lönsam, då menas i första hand en undersökning av vilken 
marknadspotential utrustningen ger för andra detaljer än de tilltänkta.  

1.3  Syfte 

Det som genom handledare vid universitetet och handledare på företaget har bedömts 
som syftet med examensarbetet är specifikt: 

• Förstudie av nuläget för att lokalisera hur en förbättring kan uppnås. 

• En grundstudie av induktionshärdningsprocessen och beskrivning av den teknik 
som är intressant för AB Wahlquists Verkstäder. 

• Utformning och produktionstekniska beräkningar av ett lämpligt förslag på 
eventuell induktionshärdningscell. 

• Viktiga aspekter som måste beaktas för införandet. 

• Marknadspotential för det utformade förslaget på utrustning. 

• En slutgiltig rekommendation och en investeringskalkyl för det alternativ som 
är mest aktuellt för företaget. 

Grundstudien ska för företagets intresse innehålla en genomgång av bland annat hur 
induktionshärdning går till, vilka begränsningar finns, vilka metaller kan 
induktionshärdas, vilken utrustning krävs, specifika säkerhetsföreskrifter, vilka 
alternativa tekniker finns, hur induktionshärdning står sig gentemot dessa, 
fördelar/nackdelar, vilken sorts teknik är intressant för företaget och eventuellt andra 
inledande frågor.  

En eller flera förslag på utformning av induktionshärdningscellen och dess 
kringutrustning ska behandlas. Frågor som vilken utrustning finns på marknaden, vilken 
utrustning är intressant, vilken kompetens krävs och vad en utrustning kostar. Ett 
konstruktivt tänkande är att föredra här, men förslagen ska kontrolleras för att inte råka i 
konflikt med begränsningarna som framkommit i grundstudien.  

Förslaget som anses vara mest aktuellt ska beräknas ur produktionsteknisk synpunkt för 
att kunna förbindas med cykeltid och beläggningsgrad. 

Beroende på förstudiens utfall kommer det att uppstå olika förslag på hur den slutgiltiga 
rekommendationen ska formuleras och investeringskalkylen utformas. Det som ska 
framgå är vilken investeringskostnad en induktionshärdningscell får och hur denna 
kostnad står sig gentemot kostnaden för att lägga ut härdningen till underleverantör. En 
undersökning av vilka synergieffekter utrustningen kommer att ge företaget är också 
viktig. 

Önskemålet från företaget är att dessa delar i ett senare skede ska kunna användas i ett 
beslutsunderlag för eventuell anskaffning av en induktionshärdningscell. 
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1.4  Avgränsningar 

Tekniken för induktionshärdning kommer att beskrivas med fokusering på det som för 
företaget är intressant i detta projekt. En grundläggande beskrivning skulle ta alltför 
lång tid att författa då undertecknad själv initialt inte heller har någon kunskap på 
området.  

Underlag för priser på utrustning kommer med hjälp av områdeskunnig att uppskattas i 
de fall där inget fast pris finns att tillgå. 

Marknadspotentialen i den valda utrustningen kommer att beskrivas i generell form och 
inte genom en komplett lista på vilka specifika detaljer i företagets produktion som ska 
härdas där med anledning av att undertecknad eller någon på företaget ännu inte är 
tillräckligt områdeskunnig för att bedöma en sådan aspekt. 

Investeringskalkylen kommer med bistånd från anställd på företaget att utformas enligt 
företagets egen modell. Den kommer vara beroende av fakta som inte bara är i 
undertecknads uppgift att frambringa utan även personer på företaget och blir svår att 
slutföra om inte alla fakta kan samlas in. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1  Inledning: 

Här presenteras de grundläggande punkter som utgör bakgrunden, 
problemformuleringen och syftet med examensarbetet. Vidare behandlas även de 
avgränsningar som ställts upp för att kunna fokusera examensarbetet på väsentliga 
områden. 

Kapitel 2  Företagspresentation: 

I detta kapitel kommer en presentation av företaget AB Wahlquists Verkstäder 
framföras för att läsare av rapporten ska få en inblick i deras verksamhet. 

Kapitel 3  Metod: 

Här ges en förklaring till hur examensarbetets upplägg är formulerat och hur 
tillvägagångssättet vid arbetet med rapporten är utfört.  

Kapitel 4  Nulägesbeskrivning: 

Kapitel behandlar mer grundläggande den information företaget gett för hur de arbetar i 
dagsläget och vad de vill förändra. 
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Kapitel 5  Teoretisk referensram: 

Kapitlet som följer här kommer att behandla teorin bakom induktionshärdning med 
fokus på den teknik som är aktuell för AB Wahlquists Verkstäder. Även teori för andra 
behandlade områden i examensarbetet finns presenterad. 

Kapitel 6  Resultat: 

I kapitlet presenteras det slutgiltiga resultatet som examensarbetet har givit och de 
alternativen för realisering av den tidigare förklarade tekniken. 

Kapitel 7  Slutgiltig diskussion och rekommendation: 

Här avslutas rapporten med den slutgiltiga diskussionen kring det framkomna resultatet 
och huruvida en fortsättning för arbetet borde fokuseras. En rekommendation till 
företaget lämnas slutligen. 

Referenser: 

Här presenteras alla de källor som använts under examensarbetet och de är uppdelade 
efter hur de är publicerade eller delgivna undertecknad.  

Bilagor: 

Här följer de bilagor som är av relevans för insättning och förståelse för rapporten och 
examensarbetet. 
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2  FÖRETAGSPRESENTATION 
I detta kapitel kommer en presentation av företaget AB Wahlquists Verkstäder framföras för 
att läsare av rapporten ska få en inblick i deras verksamhet. 

2.1  Företagsbeskrivning 

AB Wahlquists Verkstäder är ett företag inom verkstadsindustrin och har sitt 
huvudkontor beläget i Linköping. Företaget startades 1945 av Axel Wahlquist och hette 
då Linköpings instrument- och finmekaniska verkstad. De verkade under sina första år 
som legotillverkare åt SAAB, samt tillverkade pressverktyg, ritbestick, 
egenkonstruerade spakfräsmaskiner m.m. Under åren har även ett gott samarbete med 
Tetra Pak växt fram och därigenom har livsmedelsmaskiner blivit en stor 
tillverkningspost för företaget. 

I dagsläget har AB Wahlquists Verkstäder fabriker i Linköping och Ödeshög, men även 
i Tallinn och sammanlagt arbetar upp emot 180 personer inom koncernen. Den största 
delen av de anställda återfinns i Linköping, ca 75 personer. 

Utvecklingen för företaget har gjort att de numera inriktat sig på att arbeta som en aktiv 
underleverantör/systemleverantör med fokus på långsiktiga kundrelationer där bland 
annat nära samarbete med Tetra Pak, BT och Emhart Glas kan nämnas. Företagets 
ambition är att utvecklas till en erkänd leverantör av kompletta maskinsystem, där hela 
kedjan från konstruktion till sluttest och leverans ska innefattas. Företaget erbjuder i 
dagsläget tjänster inom allt från tillverkning av enstaka mindre eller större 
prototypdetaljer till komplett tillverkning, montering och testning av komplexa 
maskinsystem. Deras mycket nära samarbete med konstruktionsföretaget Graniten gör 
att de redan nu kan erbjuda tjänster inom hela kedjan vid framtagning av ett komplett 
maskinsystem. 

2.2  Företagets anläggningar 

Inriktningen för anläggningarna på de olika orterna skiljer sig något. I 
Linköpingsfabriken är företagets stora monteringsavdelning belägen. Här sker i 
huvudsak montage och byggnation av kompletta maskinsystem som har gått till 
serieproduktionen i flera olika varianter och en sluttestavdelning där maskiner slutgiltigt 
förbereds att lämna fabriken i producerande skick för att tas i drift hos slutkund. Det 
finns även en prototypmontering av nykonstruerade maskiner där företaget testar nya 
maskinkoncept åt kunder. 

I Linköpingsfabriken finns även en maskinpark för skärande bearbetning med allt från 
femaxlig skärande bearbetning i fleroperationsmaskin till klassiska konventionella 
svarvar. Verkstaden är i huvudsak anpassad för små till medelstora serier och till stor 
del tillverkas prototypdetaljer där. I maskinparken finns även vissa maskiner som 
tillverkar längre serier av vissa detaljer. 

Det finns också en avdelning för mätteknik som utför legomättjänster och kalibrering åt 
kund i både liten och stor skala, men fungerar även som kontrollavdelning för internt 
producerade detaljer och monteringsdetaljer. 



 

 

I företagets två anläggningar i Ödeshög utförs huvudsakligen maskinbearbetning av 
grövre gods, svetsning, ytbehandling och plåtbearbetning. Den ena anläggningen är 
inriktad på svetsning av till största delen vanlig plåt men även viss del rostfritt. 
Svetsningen utförs av dels robotsvetsar och dels vid manuella svetsstationer beroende 
på arbetets karaktär. Där finns även en ytlackeringsanläggning för våtlackering.  

Den andra anläggningen i Ödeshög är utformad för att kunna bearbeta grövre gods som 
inte kan bearbetas i maskinparken vid anläggningen Linköping. 

Vid den relativt nystartade fabriken i Tallinn är det uteslutande arbetet rekonditionering 
av befintliga maskiner som har gått i serieproduktion. Bland annat storkunden Tetra 
Paks fyllningsmaskin för Tetra Brik rekonditioneras i stor skala med mycket gott 
resultat både ekonomiskt och miljömässigt. 

2.3  WPS, Wahlquist Production System  

Hela koncernen arbetar aktivt med ett kvalificerat kvalitetssystem som är upprättat för 
att säkerställa att levererade tjänster och produkter uppfyller specificerade krav från 
företagets kunder. Kvalitetssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ingår i AB 
Wahlquists Verkstäders eget framtagna produktionssystem WPS (Wahlquist Production 
System), vilket är en koncerngemensam plattform för att utveckla AB Wahlquists 
Verkstäder. Den övergripande visionen med WPS är att märkbart förbättra produktion 
och konkurrenskraft. Förbättring kan nås genom fokus för områden som: 

 Kvalitet 

 Kostnader 

 Leveranser 

 Säkerhet 

Systemet bygger i grunden på Toyota Production System (TPS), men har anpassats för 
att på bästa sätt stämma överens med företagets egna mål och förutsättningar. Därför 
finns en vision om att alla ska vara delaktiga och gemensamt ska förbättringar nås inom 
flera områden.  Vid de olika anläggningarna har därför förändringsagenter utsetts av 
företagsledningen. Deras uppgift är att stärka vetskapen och främja arbetet med WPS 
hos koncernen anställda. 

På AB Wahlquists Verkstäder vill man genom WPS kunna spåra årliga förbättringar i 
verksamheten och bygga upp goda relationerna mellan de anställda. Ett mål är att allas 
kompetens och talanger kommer till nytta för verksamheten och att alla arbetar 
gemensamt mot de uppsatta målen. 
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3  METOD 
Här ges en förklaring till hur examensarbetets upplägg är formulerat och hur 
tillvägagångssättet vid arbetet med rapporten är utfört.  

3.1  Planering av examensarbetet 

För att kunna följa en arbetsgång under examensarbetet utformades en arbetsplan 
gemensamt med de båda handledarna. Arbetsplanen finns i att lösa som bilaga M. 
Arbetsplan. 

3.2  Inledande studier 

I inledningen söktes information elektroniskt via internet. Här påträffades flera adresser 
där legoleverantörer av induktionshärdning flyktigt beskrev processen och vilka 
material som är lämpliga för processen. Flest relevanta träffar kunde nås genom 
följande uppställningar. 

Sökmotor: Google  Sökord: induktionshärdning 

http://www.scanhard.se/hardning~12.php (2007-08-20) 

http://www.stalservice.se/induktionshardning.asp (2007-08-20) 

http://www.norrlandshardindustri.se/induktionshardning.htm (2007-08-20) 

http://www.hellefors.se/foretag/fricweld/Fric-3/induk.htm (2007-08-20) 

http://www.hardoslip.se/hardning.html (2007-08-20) 

http://www.mse.kth.se/utbildning/4H1116/Induktionshardning.pdf (2007-09-10) 

http://www.bodycote.se/Varmebehandlingsguide/Induktions_och_flamhardning.asp 
(2007-09-10) 

Sökmotor: Google  Sökord: ”induction hardening” 

http://www.ameritherm.com/video_hardening.html (2007-08-20) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_hardening (2007-08-20) 

http://www.ihtcorp.com/ (2007-08-20) 

3.3  Datainsamling 

Efter grundläggande arbete med att upparbeta de förkunskaperna som krävdes 
påbörjades litteratursökningen genom att besöka bibliotek och söka böcker i 
bibliotekskatalogen. Där kunde litteratur inom området hittas. Dock behandlade de 
flesta böcker värmebehandling av metaller mer generellt. Specifik facklitteratur för 
induktionshärdning var svår att finna. 



 

 

Efter internetsökningen kunde flera telefonsamtal och e-post knyta samman 
undertecknad med personer inom området induktionshärdning. En god kontakt knöts 
med hjälpsamma personer och företag. Däribland IVF Industriforskning och utveckling 
AB och Scanias utvecklingsavdelning för värmebehandling. Genom dessa kontakter 
kunde studiebesök genomföras och mer specifikt områdesmaterial inhämtas. 

Insamlingen av data har pågått löpande under hela examensarbetet då nya problem har 
krävt tillgång till ytterligare uppgifter. Data har samlats in kontinuerligt från både 
muntliga källor och litteratur. 

Inledande kontakter med tillverkare av utrustning upptogs parallellt med påbörjat arbete 
av hur en robotcell skulle kunna realiseras. Vilket utfördes genom diskussioner med 
områdeskunniga på företaget och i dess närhet. 

Frekvent kontakt med områdeskunniga via telefon och e-post har under hela 
examensarbetet varit en grund för de fakta som många teorier och slutsatser baseras på. 

3.4  Studiebesök 

Studiebesök på Scanias anläggning i Södertälje utfördes för att kunna få en mer 
praktiskt känsla om hur metoden går till. En fullständig reserapport för att samla tankar 
och intryck har utförts och finns som bilaga i arbetet. 

Besök hos leverantör av induktionsutrustning utfördes tillsammans med handledare från 
företaget för att kunna knyta det framtagna alternativet till verkligheten. 

3.5  Undersökning av befintlig härddetalj 

En undersökning av vilken kvalitet den leverantör som står för härdningen i dagsläget 
ger, var en aspekt som kunde ge en fingervisning om det aktuella läget. Därför 
undersöktes en härddetalj genom oförstörande provning. 

3.6  Sammanställning av insamlad data och resultat 

Alla data som samlats in har efter bästa förmåga försökt att vara i korrelation till den 
problemställning och det syfte som detta examensarbete är utformat efter. Därför har 
den information som ansetts vara mest relevant nedtecknats och förts vidare till läsaren 
av denna rapport under de sidor som följer. 
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4  NULÄGESBESKRIVNING 
Kapitel behandlar mer grundläggande den information företaget gett för hur de arbetar i 
dagsläget och vad de vill förändra. 

4.1  Produktionen 

AB Wahlquists verkstäder tillverkar många olika detaljer under ett år. Vissa är 
komplexa och har mycket hårda krav på toleranser och utseende, andra är kanske 
mindre komplexa att tillverka men har högre krav på funktionalitet. Flertalet av dessa 
detaljer, komplexa, funktionella eller både och, har ett ytbehandlingskrav för att uppnå 
rätt hårdhet eller utseende med avseende på detaljens slutgiltiga användningsområde. 
Ytbehandlingsprocessen är ofta beroende av vilket material eller vilken 
materialkombination som är aktuell. 

Då AB Wahlquists Verkstäder arbetar i praktiskt taget de flesta industriella metaller 
finns ett stort kunnande inom koncernen för de flesta bearbetningsmetoder. Skärande 
bearbetning utförs på bland annat stål, rostfria stål, aluminium, gjutgods och titan. Med 
en stor bredd av olika varianter på bearbetningsmaterial följer också en vid flora av 
olika ytbehandlingsmetoder. AB Wahlquists Verkstäder har tidigare beslutat att inte 
själva tillhandahålla några värmebehandlingstjänster utan istället använda sig av 
underleverantörer. Därför har företaget i dagsläget all ytbehandling utom lackering och 
målning utlagt hos nischade underleverantörer inom ytbehandlingsbranschen. 

4.2  Kurvtillverkningen 

Företaget har under många år tillverkat kamkurvor vilka använts i olika maskinsystem 
för noggrann mekanisk styrning. All härdningen av dessa utförs av underleverantör. I 
maskinsystemen ingår två för arbetet intressanta produktgrupper av samma 
produktfamilj. Först de egentillverkade kurvor som i dagsläget skickas till 
underleverantör för härdning. Den andra delen är kompletta produktpaket med kurvor 
som köps in från underleverantör. I figur 4.11 ses två exempel på hur kurvorna ser ut 
och var deras härdytor är lokaliserade. Dessa båda skulle i ett tänkbart scenario kunna 

                                                 
1 Eget material 

Figur 4.1 Exempel på kamkurvor med härdytor markerade 
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tillverkas komplett av företaget på egen hand internt i koncernen. Därför är målet att på 
sikt själva åta sig stora delar eller hela tillverkningen av de produkter som ingår i 
produktfamiljen kurvor. I ett första skede vill företaget inrikta sig på de kurvor som 
tillverkas regelbundet och monteras i flera olika maskinsystem som har en löpande 
volymproduktion. Både som reservdelar och i nytillverkning 

4.2.1  Besparingspotential 

För de aktuella detaljerna kan företaget se en besparing när de tillverkas helt i egen regi 
under hela tillverkningskedjan, reducera onödiga transporter och framför allt att kunna 
korta genomloppstiden per detalj.  

 Genom att själva tillhandahålla all bearbetning kan minskade externa kostnader 
ge större chanser till höjda vinstmarginaler för kurvdetaljerna. 

 Vid eliminering av onödiga transporter kan transportkostnaden för varje 
kurvdetalj minskas och därmed ge upphov till högre vinstmarginal. 

 Genomloppstiden för en detalj i dagsläget påverkas till stor del av externa 
ledtider. Till stor del består genomloppstiden av att behöva frakta detaljen till 
underleverantör för härdning och därefter vänta på återleverans innan egen 
leverans kan avslutas till kund. 

4.2.2  Aktuella detaljer 

Alla de hittills aktuella detaljer som är intressanta för induktionshärdningscellen hos 
företaget är tillverkade i samma material. Vilket är till en stor fördel då materialet styr 
flertalet parametrar i en induktionshärdningsprocess. Det aktuella materialet för 
detaljerna är ett höghållfast verktygsstål, som är seghärdat vid leverans från 
underleverantör. Rekommenderad härdningsmetod för materialet efter skärande 
bearbetning är induktionshärdning eller flamhärdning. Materialet är mycket lämpat just 
för dessa härdningsprocesser eftersom en mycket god slitstyrka kan uppnås relativt 
enkelt ur processynpunkt. 

Enligt informationsmaterialet2 kan en hårdhet upp till cirka 56 HRC ned till 3 mm 
härddjup erhållas för utgångsmaterialet. Dock ska påpekas att enligt de ritningar som 
delgivits undertecknad är den önskade hårdheten något högre. Det är en hårdhet som 
med det rekommenderade materialet/processen inte är möjligt att uppnå enligt 
informationsmaterialet. Dock har det enligt de tester som utförts3 påvisats att 
processbegränsningen som anges i informationsmaterialet kan överskridas med 
tillämpade metoder.  

Att utgångsmaterialet är seghärdat ger ytterligare en fördel vid induktionshärdning då 
övergångszonen mellan det induktionshärdade ytskiktet och grundmaterialet blir 
optimal enligt materialleverantör. Övergångszonen är annars en kritisk faktor som 
påverkar hur lätt urflisning av kanter och sprickor i ytskiktet uppstår.4 

                                                 
2 Material sekretessbelagt 

3 Se bilaga C Hårdhetsmätning och visualisering av härdprofil 

4 H. Kristoffersen, personlig kommunikation (hösten 2007) 
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För närvarande existerar en serietillverkare av kompletta produktpaket där härdningen 
är inkluderad. Detta är en stor inköpspost för företaget som använder produktpaketen till 
flera maskinsystem som monteras vid inom koncernen, vilket ger en intressant aspekt ur 
ekonomisk synpunkt. Särskilt då härdningsprocessen är den enda delen av detaljens 
totala tillverkningskedja som företaget inte kan utföra. Därför ser företaget en potential i 
att införskaffa en egen utrustning. I det tänkta scenariot skulle företaget själva ta över 
hela tillverkningskedjan vilken skulle innefatta: grov- och finbearbetning, härdning, 
målning, montering. Se figur 4.25 för visuell beskrivning 

Figur 4.2 Processflöde för detalj 

Examensarbete kommer som tidigare beskrivits endast att fokuseras på härdningen, men 
den stora vinsten som skulle kunna erhållas ligger troligen i att kunna ta över hela 
tillverkningskedjan. 

4.3  Marknadspotential i nuvarande produktion 

Företaget ser en marknadspotential bland många av de befintliga storkunderna. Där man 
hoppas på att kunna bli en ännu mer attraktiv leverantör och utveckla samarbetet. 
Förutom detta hoppas företaget på att kunna etablera flera andra nya kundkontakter för 
liknande produkter genom att verka som en mer komplett leverantör. 

Styrkan för den valda utrustningen ska vara att AB Wahlquists Verkstäder själva 
förfogar över kapaciteten och att utrustningen innehar en relativt hög flexibilitet. 
Utrustningen måste eventuellt utformas på ett sådant sätt att andra produkter än de 
tänkta kurvorna ska kunna härdas där. 

I fabriken finns tillverkning inom de flesta stålsorter och många kan vara lämpliga för 
induktionshärdning. En grundläggande analys av nuvarande detaljer skulle kunna ge en 
god insikt i vilka produkter som kan härdas internt med den nya utrustningen. Analysen 
kräver att personen är insatt i induktionshärdningens begränsningar och möjligheter. 

Det finns eventuellt potential att kunna åta sig flera andra härdarbeten för olika sorters 
kurvor som tillverkas av andra leverantörer men monteras vid fabriken i Linköping. 
Även detaljer till maskinsystem som i dagsläget inte tillverkas av företaget är 
intressanta. 

4.4  Maskinparkens utförande 

Maskinparkens uppställning beräknas inte behöva förändras nämnvärt för att anpassa 
produktionen av induktionshärdade detaljer. Placeringen av maskinen är därför 
beroende av i vilken omfattning induktionshärdningscellen kan användas för företagets 
olika egenproducerade detaljer.  

                                                 
5 Eget material 
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Vid en användning som i första hand knyter sig till större detaljer för befintliga 
maskinsystem, är det eventuellt intressant att placera utrustningen i fabriken för 
bearbetning av grövre gods i Ödeshög. Om utrustningen utformas på ett sådant sätt att 
flexibilitet är ett styrande huvudkrav kan det vara av större nytta att förlägga härdningen 
hos fabriken i Linköping. Eftersom den då beräknas kunna användas för flera 
egenproducerade detaljer vilka ska härdas antingen delvis eller fullständigt. 

4.5  Tidigare projektering 

På företaget har ett tidigare försök att införa induktionshärdning i verksamheten utförts. 
Projektet lades ner då tillräckligt god kvalitet inte var möjlig att erhålla med den 
föreslagna utrustningen. Företaget ansåg då att det var en för stor risk att satsa på en 
avancerad teknik om inte goda resultat kunde fås under testerna. Enligt Peter 
Kindstrand6, delaktig i tidigare projekt var följande problem avgörande för 
nedläggningen. 

• Utrustningen kunde inte uppnå önskvärt resultat vid start och stopp av 
kurvbanan. Detaljen blev antingen för hård och spröd vid in- och utträde eller 
erhölls ett otillräckligt härddjup. Försök att på olika sätt undvika problemet 
testades, men inget gott reslutat uppnåddes. 

• Mer avancerad styrning av roboten krävdes än vad som först var beräknat i den 
planerade härdningscellen. 

För att påbörja ett nytt projekt med induktionshärdningscell på företaget måste en 
analys utföras av vad som kan återanvändas från det tidigare projektet. Följande frågor 
arbetades fram för diskussion på företaget. 

1. Kunskap hos tidigare projektörer 

2. Robotcell: robot, säkerhetsskydd, robotskydd, verktygshållare/gripdon, styrskåp, 
mjukvara 

3. Fixtur: inspänningsfixtur, bord 

4. Högfrekvensgenerator 

5. Induktorer 

6. Slangdragning/Kablage 

7. Utbildning 

8. Kylutrustning: HF-generator. 

9. Släckningsutrustning 

10. Anlöpningsugn 

11. Processövervakning, varningssystem 

12. Operatör 

                                                 
6 P. Kindstrand, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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Angående punkt 1  

Det finns ett fåtal personer vilka var inblandade i det tidigare projektet som fortfarande 
arbetar vid företaget. Där Peter Kindstrand är den som anses besitta mest nyttig 
kunskap. 

Angående punkt 2  

Företaget har en robot som i dagsläget inte utnyttjas i produktionen. Roboten skulle 
kunna användas för projektet. Det är en Tricept 6057 och är en robot med mycket god 
prestanda i fråga om noggrannhet. Möjligheten finns att komplettera med en sjätte axel, 
vilken skulle ge möjlighet att vrida verktyget vid avancerade konturer. Det finns även 
ett styrskåp som skulle kunna användas för robotstyrningen. 

Angående punkt 10  

En anlöpningsugn finns i Linköping och borde undersökas för en eventuell användning. 

Angående punkt 12  

Ingen operatör med kunskap om induktionshärdning finns vid företaget. Däremot har 
företaget robotkunniga personer att tillgå internt. 

Allt annat saknas, vilket då gäller för punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Alla dessa punkter 
måste därmed undersökas. 

4.6  Progressiv eller Singleshot 

Tidigt under projektet var ett krav att välja huvudspår för induktionshärdningscellens 
utformning. Personal på företaget hade tidigare bedömt att en progressiv (banföljande) 
utrustning torde passa deras applikation bäst. För att vara säker på att deras bedömning 
var korrekt uppställdes en frågemall. Meningen är att se till att ett gott val utförs och 
säkerställa att rätt utrustning har valts för rätt process. Frågorna besvarades vid ett möte 
med produktions- och marknadspersonal på företaget. 

Frågor 

1. Ska identiska detaljer serieproduceras? 

2. Hur stora volymer förväntas härdningscellen vara dimensionerad för? 

3. Vilken variantspridning finns det bland detaljerna? 

4. Vilken flexibilitet önskas? 

Dessa frågor besvarades på följande sätt 

1. Nej, endast till viss del lika 

2. Mindre till medelstora volymer 

                                                 
7 Bilaga I Tricept 605 Technical Description 
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3. Flera varianter förekommer 

4. Medelstor till stor 

Genom dessa frågor kunde det med en enkel bedömning konstateras att företaget hade 
valt rätt huvudinriktning. Den progressiva utrustningen är mest lämpad för företagets 
behov. 

Dock ska tilläggas en liten notering angående företagets tidigare projekt. Där nämndes 
problemet med att inte kunna trimma in start och stopp för härdningen. Det problemet 
hade inte uppstått vid en single-shot (stationär) härdning. Konsekvensen av att istället 
välja single-shot hade varit att flera olika induktorer (verktyg) blivit tvunget att 
införskaffa.8 Kostnaden för anskaffning av ett större antal induktorer skulle kräva att 
detaljerna härdades i mycket stora serier för att ge ekonomiskt utbyte. En tillverkare av 
induktionshärdningsutrustning9 föreslog att en single-shot induktor skulle införskaffas 
för att klara härdningen i kurvornas spår på bästa sätt. Vilket skulle kräva en avsevärt 
högre effekt för högfrekvensgeneratorn och en fix induktor för varje spårvariant. 

4.7  Fördelar och nackdelar med tekniken ur företagets perspektiv 

För att få en bättre inblick i hur induktionshärdningen skulle kunna påverka ett företag 
som AB Wahlquists Verkstäder har en lista sammanställts med fördelar kontra 
nackdelar för induktionshärdning. De punkter som är relevanta för företaget har 
förklarats närmare under tabell 4.1. och under tabell 4.2. 

  Fördel Relevant för AB Wahlquists Verkstäder 

1. Lokal härdning på detaljen. Ja 

2. Kort värmnings- och hålltid ger kort genomloppstid. Ej relevant 

3. Litet utrymmesbehov för induktionshärdningscellen. Ja 

4. Sparar energi på hög uppvärmningshastighet samt 
kort uppvärmningstid, låga driftskostnader. 

Ja 

5. Minimal avkolning och oxidation. Ja 

6. Enkel rengöring efter härdning p.g.a. vatten och 
polymerkylmedel används som kylmedium. 

Ja 

7. Cellen kan ha en hög automatiseringsgrad Ja 

8. Små formförändringar jämfört med metoder som 
sätthärdning, karbonitrering och neutralhärdning. 

Ej relevant 

9. Lokal uppvärmning ger upphov till liten deformation. Ja 

10. Riktning kan utföras på ohärdade delar av detaljen. Ja 

                                                 
8 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

9 J. Geisler, personlig kommunikation, (hösten, 2007)  
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11. Kontinuerligt god kvalitet. Ja 

12. God anpassning till inline-produktion. Ej relevant 

13. God repeterbarhet. Ja 

14. Miljövänlig i förhållande till andra härdprocesser. Ej relevant 

Tabell 4.1 Fördelar med induktionshärdning10 

Punkt 1.  

Lokal härdning av detaljer är mycket användbart i många fall. Särskilt i fallet med 
kurvorna där endast en liten del av detaljens totala mantelyta ska värmebehandlas.  

Punkt 3. 

Eftersom härdningscellen ska integreras i den befintliga fabriken, är det lilla 
utrymmeskravet för härdningscellen en stor fördel. En större omorganisation hade varit 
kostsam och tidsödande. 

Punkt 4. 

Låga driftskostnader ger en god möjlighet att få en snabb pay-off på investeringen och 
det kan erhållas genom en hög beläggning. Låga driftkostnader gör även att omfattande 
tester och inkörning av utrustningen i ett startskede inte adderar en hög kostnad. 

Punkt 5. 

Eftersom en hög avkolning och oxidation i ytskiktet gör att detaljerna måste tvättas med 
större noggrannhet efter härdning är det en fördel som gynnar genomloppstiden att 
slippa tvättningen. Ur den aspekten att det ger en smutsigare miljö kring 
härdningsutrustningen vid hög avkolning och oxidation, kan det ses som en fördel att 
valbarheten vid placeringen av cellen blir större. Detta då inga höga krav på avskildhet 
gentemot annan produktion krävs för en induktionshärdningsutrustning. 

Punkt 6. 

Genomloppstiden blir kortare då tvättmomentet utgår. En operation mindre i detaljens 
tillverkningskedja kan gynna tillverkningskostnaden  

Punkt 7. 

Cellen kommer i företagets fall att automatiseras i möjligaste mån och operatören 
kommer endast att ladda in och ur detaljer i cellen. Dock måste operatören finnas nära 
till hands vid problem i cellen. 

                                                 
10 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996); Haimbaugh, R.E. (2001); Chang, Y. S., Melander, M. 
(1984) 
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Punkt 9. 

I många fall är det av stor betydelse att kunna bevara en ohärdad yta partiellt på 
detaljen. Anledningen är exempelvis att behålla de materialegenskaper som 
utgångsmaterialet innehar initialt. Eftersom induktionshärdning medger en lokal 
härdning kan delar av materialet behålla sin utgångsstruktur och dess egenskaper. 

Punkt 10.  

Möjlighet att utföra riktningsoperationer kan vara nödvändigt för att justera vissa 
detaljer efter värmebehandling. Ger en lägre kassation då detaljerna istället kan justeras. 

Punkt 11. 

Om en kontinuerligt god kvalitet bibehålls efter intrimning av utrustningen och bevaras 
genom en god processövervakning, kan företaget spara ledtid. Främst i form av att 
kunna säkerställa kvalité genom att i egenskap av egentillverkare kontrollera processen. 

Punkt 13. 

God repeterbarhet ger ökade möjligheter att få en säker process och därmed kunna hålla 
en jämn kvalitet för detaljerna. 

 

  Nackdel Relevant för Wahlquists 
Verkstäder 

1. Avancerad teknik som kräver specialkunskap Ja 

2. Hög grundinvesteringskostnad Ja 

3. Geometriska begränsningar hos detaljerna Ja 

4. Induktorerna är detaljspecifika Ja 

5. Begränsat utbud av styr-, regler- och 
övervakningsutrustningar 

Ja 

6. Nya detaljer kräver inkörningstid och tester för att 
säkerställa processparametrar 

Ja 

7. Större känslighet för störningar i utgångsmaterialet än 
andra härdprocesser 

Ja 

8. Begränsningar i lämpliga material Ja 

Tabell 4.2 Nackdelar med induktionshärdning.11 

                                                 
11 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996); Haimbaugh, R.E. (2001); Chang, Y. S., Melander, M. 
(1984) 
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Punkt 1. 

Eftersom tekniken är avancerad krävs det personal som är kunnig på området för att 
säkra uppstarten av projektet. Efter diskussioner har resurser kunnat lokaliseras genom 
hjälp av Peter Kindstrand12. Företagen som levererar utrustningen erbjuder uppstart och 
även upplärning. Dock kvarstår problemet att externt kunniga resurser ofta är en 
betydelsefull kostnadspost. 

Punkt 2. 

Den höga grundinvesteringen kräver att en noggrann kalkyl ställs upp för hur en tänkt 
produktion ska kunna bära upp kostnaden. Svårigheten att bedöma en framtida 
marknadspotential är betydande. 

Punkt 3. 

De geometriska begränsningarna kan delas in i olika områden. Dels finns aspekten att 
induktionshärdning är svårt att utföra på mycket ojämna konturer eftersom induktorn 
inte kan utformas på sådant sätt att dess magnetfält når alla härdytor på önskat sätt. 
Även om det kan vara möjligt krävs då mycket omfattande kunskap vid 
programmeringen.  

En annan aspekt är att vid avancerade konturer ställer processen högre krav på roboten 
och det kan då krävas en extra rörelse- eller vridled för att kunna möjliggöra 
härdningen. 

Punkt 4. 

Induktorerna är ofta detaljspecifika och det gör att en flexibel 
induktionshärdningsutrustning kräver flera olika induktorer för att klara de olika 
geometrier som ska härdas. 

Punkt 5. 

Eftersom det i denna applikation endast är fråga om enkel banföljning för roboten anses 
ett universalgränssnitt kunna användas. Övervakningssystem för processen kan vara en 
kritisk faktor. En avkänning för temperatur på detaljens yta och uteffekt från induktorn 
är tänkbara sätt att övervaka processen. Kylsystemet behöver också 
övervakningsutrustning för att kontrollera kylmedlets temperatur och flöde. 

När det gäller kopplingen mellan robot och generator borde tidsstyrning kunna räcka då 
härddjup och hårdhet är detsamma längs hela härdzonen 

Punkt 6. 

Inkörningen av nya detaljer kan ta lång tid och en god processkännedom måste byggas 
upp snabbt hos den tilltänkta personalen. Annars kan inkörningen av nya detaljer utgöra 
en flaskhals i produktionen. 

En längre inkörningsperiod kan accepteras vid storserietillverkning av detaljer. Ur 
företagets perspektiv är det följaktligen mycket viktigt att kunna minimera 

                                                 
12 P. Kindstrand, personlig kommunikation, (hösten 2007) 



 

 

inkörningstiden för nya detaljer. Med anledning av att AB Wahlquists Verkstäder själva 
ser sig som en tillverkare av små till medelstora serier. 

Punkt 7. 

God kontakt med materialleverantörer krävs och en god kvalitet i utgångsämnet är 
viktigt. Eventuellt måste kontrakt uppföras rörande vems ansvar ett materialproblem är. 

Punkt 8. 

Antalet material som kan användas för induktionshärdning är relativt begränsat. Det är 
därför viktigt att kunna påverka materialvalet redan vid konstruktionen. Vid ett ökande 
samarbete med konstruktionsföretaget Graniten kan deras arbete utnyttjas för mer 
anpassade materialval. 

De punkter vilka inte blivit behandlade är de som markerats med benämningen ”Ej 
relevant” i tabellerna. Dessa är inte utvärderade från företagets synvinkel då de inte har 
någon spårbar påverkan. 
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5  TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet som följer här kommer att behandla teorin bakom induktionshärdning med fokus på 
den teknik som är aktuell för AB Wahlquists Verkstäder. Även teori för andra behandlade 

åde ns presenterad. omr n i examensarbetet fin

5.1  Värmebehandling 

Att ändra egenskaperna eller tillståndet hos ett material och att estetiskt förändra ytans 
utseende på en detalj, är exempel på vad som kan åstadkommas genom 
värmebehandling. Att värmebehandla olika material är mycket gamla metoder, vilka 
vanligen har använts för att anpassa tillverkade detaljer till det slutliga 
användningsområdet.  

En mycket effektiv metod att förändra ett materials egenskaper är genom 
värmebehandling av typen härdning förändra dess egenskaper. Med härdning avses i 
första hand hårdhetshöjning. I figur 5.1 13kan ses vilka värmebehandlingsmetoder som 
är aktuella för att förändra de önskade egenskaperna hos stål. I figur 5.1 syns mer i 
detalj vilka olika alternativ som finns för värmebehandling genom härdning. 

                                                 
Figur 5.1 Värmebehandling av stål 

13 Segerberg, S. (1998) 
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Vid generell värmebehandling av metaller utföras dessa vanligen på flera olika sätt. 
Möjliga metoder är uppvärmning i ugnsmiljö, i spänningssatt bad, med spänningssatt 
spole, med gaslåga eller genom kemiska tillsatser. Metoden för vilken 
värmebehandlingen som ska appliceras beror bland annat på materialet, vilken 
temperatur som ska uppnås i materialet, hur länge det ska värmas, vilken typ av kylning 
som krävs och diverse ekonomiska aspekter. 

5.1.1  Härdning 

Ett material härdas ofta som ett sista steg i en tillverkningsprocess. Intentionen är då att 
förhöja någon av materialets egenskaper såsom hårdhet, utmattning, nötning, 

hållfasthet, seghet eller utseende. Härdningen kan göras både ytlig eller genomgående 
beroende på vilka krav som ställs för slutgiltig användning. Dock är inte alla material 
mottagliga för härdning och även om de är härdbara har de olika grad av härdbarhet. 
Begreppet som här åsyftas med härdbarhet kan generellt beskrivas som hur svårt det är 
att uppnå tillräcklig hårdhet och tillräckligt härddjup i materialet. 

Många olika metoder för härdning finns och vanligen är härdmetoden material- eller 
produktberoende. 

De olika stegen i en härdprocess är alla viktiga för att uppnå rätt reslutat, I figur 5.214 
syns en schematisk bild över delstegen och hur temperaturen varierar med dem. 
Processen som presenteras i figur 5.2 tillämpas vid härdning av stål. 

Värmning 

Här värms detaljen upp med en uppvärmningshastighet som är anpassad för material 
och detalj. I detta steg värms detaljen till den önskade temperaturen, vilken ofta är 
härdtemperaturen (austenitiseringstemperaturen). I vissa fall krävs även förvärmning 

                                                 
14 Segerberg, S. (1998) 

Figur 5.2 Schematisk bild över temperaturvariationen mellan delstegen i härdprocessen. 
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vid känsliga material eller detaljer eftersom de kan vara sprickkänsliga eller innehålla 
svårupplösta karbider.15 

Hålltid 

Efter uppvärmningen till rätt härdtemperatur i materialet hålls temperaturen konstant en 
viss tid som är beroende av olika aspekter. För många stålsorter med en grovkornig 
struktur i materialet måste en längre hålltid tillämpas för att kunna lösa upp alla 
karbider. Ett alternativ till hålltiden är att använd sig av en högre härdtemperatur eller 
en långsammare uppvärmningshastighet.16 

Kylning 

Vid kylningen måste ett kylmedium hastigt anbringas på detaljens yta för detaljen ska 
förändra sin struktur i härdzonen. Valet av rätt kylmedium är beroende av vilken 
hastighet på kylningen som önskas och legeringshalten i stålet. Vanligen uppdelas 
kylningen i tre steg ångfilmsfasen, kokningsfasen och konvektionsfasen.17 

Tvätt 

Detta steg är inte lika omfattande för alla härdmetoder och i vissa fall obefintligt. Vid 
metoder som ger en mycket smutsig/sotig yta, till exempel sätthärdning och 
flamhärdning, eller beroende på vilken härdvätska som använts i processen krävs olika 
grad av rengöring för att avlägsna rester från detaljen. Vid smutsiga härdmetoder krävs 
det att detaljen tvättas med rengöringsmedel, ultraljud eller med någon liknande 
rengöringsprocess efter utförd härdning. 

Anlöpning 

För att inte detaljens yta ska vara för spröd och sprickkänslig krävs en efterföljande 
anlöpning där materialet ges en ökad seghet. Det är här hårdheten slutgiltigt kan 
anpassas till önskat resultat och restspänningarna i materialets ytskikt avlägsnas.18 
Anlöpningens temperatur ligger som synes i 5.2 långt under temperaturen för 
härdningen och efter anlöpning tillåts materialet svalna mycket långsammare för att inte 
nya spänningar ska uppstå. Anlöpning är en del i värmebehandlingen som i vissa fall 
kan utelämnas. 

                                                 
15 Segerberg, S. (1998) 

16 Segerberg, S. (1998) 

17 Segerberg, S. (1998) 

18 Segerberg, S. (1998) 



 

 

 

22 

 

5.2  Grundfakta för induktionshärdning 

Induktionshärdning bygger på principer som kan härledas till elektromagnetism vilket 
ger en mycket koncentrerad värmegenerering i materialets ytskikt. Det är en mycket 
snabb uppvärmningsmetod och i jämförelse med andra härdningsmetoder är 
uppvärmningstiden mycket kort, i många 
fall endast någon sekund eller mindre. 
Likaså hålltiden är mycket kort vid 
induktionshärdning och kompenseras då 
genom en högre härdtemperatur19. 

Härdningsprocessen vid 
induktionshärdning kan utföras i normal 
fabriksmiljö och hela processens förlopp 
kan följas visuellt genom enklare 
avskärmningsskydd. Se figur 5.320 för 
exempel av en pågående process. 

Vid en induktionshärdningsprocess 
består värmealstringen av till störst del 
resistiv uppvärmning cirka 90 % och till 
viss del av hysteresförluster cirka 10 
%.21 Den senare nämnda delen är endast 
aktuell när materialet är magnetiskt 
vilket kommer att förklaras närmare 
nedan.  

Denna värmebehandlingsmetod ger ökad 

ingen oftast styrs till att p tskikt är 

                                                

hårdhet, förbättrad utmattningsförmåga 
och fördelaktigare nötningsegenskaper 
för materialet.22 

Då värmealstr åverka endast materialets y
induktionshärdningen en metod där ythärdningen ger en hård yta men en seg kärna.23 
Anledningen till att genomhärdning inte appliceras i större utsträckning är bland annat 
att en genomhärdad detalj inte utan svårighet kan kylas tillräckligt snabbt i kärnan. Då 
ytan härdats korrekt men kärnans kylning inte varit tillräckligt snabb innebär detta att 
den spröda härdzonen på härddetaljen kommer att utsättas för restspänningar vilka kan 
ge en sprickbildning invändigt i materialet. Sprickbildningar som initieras invändigt i 
detaljen är mycket svåra att upptäcka. De kan upptäckas först vid förstörande provning 
eller med avancerad kontrollutrustning. Vanlig utrustning för oförstörande provning är 

 
19 Segerberg, S. (1998) 

20 WE‐GRE Verkstads AB, företagtsmaterial 

21 Sandqvist, E., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

22 Kristoffersen, H., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

23 Melander, M. (1983) 

Figur 5.3 Induktionshärdningsprocess 
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ultraljud eller röntgen vilken kopplad till dator kan visualisera sprickan. I värsta fall 
upptäcks inte sprickan förrän brottet uppstår. 24 

Vid induktionshärdning av stål, som är det vanligaste materialet för applikationen, 

per för härdningsförfarandet progressiv 

  Elektromagnetisk Induktion 

Basen i teorin om elektromagnetisk induktion är då en spänning alstras i en ledare. Där 

 d.v.s. är 

                                                

används en mycket kort austenitiseringstid. Den korta austenitiseringstiden kommer av 
att en mycket snabb uppvärmning och kort hålltid används vid induktionshärdning. Det 
medför att härdtemperaturen måste ligga något högre än de temperaturer som är aktuella 
vid konventionell härdning.25 

Inom induktionshärdningen finns två huvudgrup
och stationär. Vid progressiv induktionshärdning förflyttas induktorn längs 
arbetsstycket, metoden är även kallad scanning och kan utföras både manuellt och 
automatiserat. Det andra förfarandet är stationär härdning, även kallat ”single-shot”, där 
induktorn sluts runt arbetsstycket och är stationär under hela operationen.26 För de olika 
förloppen används i regel även olika kopplingsavstånd, där statisk härdning arbetar med 
ett kortare avstånd än progressiv härdning. Metoderna för respektive förfarande väljs 
efter vilken sorts produktion som är aktuell. För att ta ett exempel är stationär mest 
lämpad för stora serier av en något komplex geometri. Däremot skulle en progressiv 
induktionshärdningsutrustning vara mest lämpad vid mindre serier med en viss mån 
flexibilitet för olika geometrier eller där banföljning krävs för att erhålla önskat 
härddjup längs hela detaljens härdyta. Dock ska det tilläggas att vid all 
induktionshärdning krävs omfattande arbete för att trimma in utrustningen för nya 
detaljer27. 

5.2.1

spänningen uppstår genom att ledaren befinner sig i ett växlande magnetiskt fält eller då 
ledaren rör sig i ett stationärt magnetiskt fält. 28 Fenomenets upptäckt är tillskrivet 
Michael Faraday år 1831, men andra personer gjorde liknande upptäckter oberoende av 
varandra under åren runt 1830. Faraday byggde sina experiment på den upptäckt som 
Hans Christian Ørsted gjorde 1820 då han utvecklade sin teori kring 
elektromagnetism.29 I dagsläget är det fastslaget att elektromagnetismen ligger till 
grund för i princip samtliga vardagsfenomen utom gravitationen.30 

Induktiv uppvärmning kan appliceras för alla material som leder ström
elektriska ledare. Därför är metaller speciellt lämpliga för tekniken eftersom flertalet är 

 
24 Sandqvist, E., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

25 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

26 Melander, M. (1983) 

27 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

28 Wikipedia, ”Elektromagnetisk induktion”(2007) 

29 Wikipedia, ”Michael Faraday”(2007) 

30 Wikipedia, ”Elektromagnetism”(2007) 
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mycket goda ledare. Däremot är värmealstringen inte densamma för olika ledare och 
principen är därför mer tillämpningsbar för vissa material än för andra. 

5.2.2  Resistiv uppvärmning  

Den resistiva uppvärmningen i materialet är beroende av materialets resistans och 
därmed förmåga till elektriskt motstånd. Om resistiviteten är hög omvandlas stor del av 
den elektriska energin till värmeenergi då elektronerna flödar genom materialet och den 
höga värmegenereringen i materialet gör att temperaturen stiger. För material med låg 
resistivitet gäller motsvarande att mindre elektrisk energi omvandlas till värmeenergi 
och därmed erhålls inte samma temperaturökning. 31 

Resistiviteten för ett material är svårdefinierat och beror på flera olika parametrar såsom 
kemisk sammansättning, kornstorlek, mikrostruktur, textur och även materialets 
temperatur. För metalliska material ökar resistiviteten med temperaturen vilket gör att 
värmegenereringen i materialet ökar efterhand som temperaturen i materialet höjs.32 I 
tabell 5.133  presenteras resistiviteten för några vanliga ämnen vid temperaturen 300K. 

Material Resistivitet        (10-8Ωm) Temperaturkoefficient      (10-3K-1) 

Silver 1,59 4,1 

Koppar 1,67 4,33 

Guld 2,35 3,98 

Aluminium 2,65 4,29 

Zink 5,92 4,2 

Nickel 6,84 6,75 

Järn 9,7 6,57 

Tenn 10,1 4,63 

Stål 16 3,3 

Bly 20,6 4,22 

Kvicksilver 98,4 0,99 

                                                 
31 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

32 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

33 Haimbaugh, R.E. (2001) 
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Kol (grafit) 1300 - 

Vatten (destillerat) 5*10^11 - 

Glas 5*10^19 - 

Gummi 5*10^21 - 

Svavel 5*10^23 - 

Plexiglas 10^27 - 

Tabell 5.1 Resistivitet för några olika material vid temperaturen 300K. 

5.2.3 Hysteresförluster 

I ferromagnetiska material såsom stål, nickel, kobolt, vissa legeringar och ett fåtal andra 
material, kan uppvärmning genom induktion utnyttja hysteresförluster. Alla förlusterna 
som räknas som ingående i begreppet är dock inte väsentliga för uppvärmning genom 
induktion.34  

Hysteresförlusterna uppstår genom att vid uppvärmning av det magnetiska materialet 
bidrar det växlande magnetiska flödesfältet till att materialets magnetiska dipoler 
oscillerar när de magnetiska polerna växlar orientering vid varje cykel. Värmeenergin 
som uppstår kommer av friktionen från dipolernas oscillation och denna oscillation 
kallas för hysteres. Omfattningen av hysteresförlusterna kommer alltså att vara bundet 
till vid vilken frekvens processen utförs och styrkan på det magnetiska fältet.35 Dock 
upphör denna värmegenerering då materialet når sin Curietemperatur och därmed inte 
längre har kvar sina ferromagnetiska egenskaper. Materialets permeabilitet får då 
samma värde som permeabiliteten för luft (1).36 

5.3  Utrustning för en induktionshärdningscell 

En induktionshärdningscell kan utformas som en manuell arbetsstation eller som en 
automatiserad station. Om induktionshärdningscellen automatiseras, vilket är vanligast i 
dagsläget, krävs det en robot eller maskin med god noggrannhet för att upprätthålla 
precisionen vid styrningen av induktorn. Automatiserad utrustning används med fördel 
för att få ett gott härdresultat då dagens teknologi möjliggör avancerad banföljning. 

Utrustningen kan vara en maskin av vertikalt eller horisontellt koncept, men även en 
robotstation. Utförandet är beroende på vilka detaljer som ska härdas och deras storlek. 
Vanligen specialbyggs utrustningen för den tänkta applikationen. 

                                                 
34 Haimbaugh, R.E. (2001) 

35 Haimbaugh, R.E. (2001) 

36 Askeland, D.R. (1998) 
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För dagens induktionshärdningsutrustning finns stora möjligheter att anpassa de 
ingående komponenterna på sådant sätt att utrustningen är optimalt utformad för den 
tänkta applikationen.37 Generellt är ändå huvudkomponenterna i utrustningen oftast de 
samma för de flesta induktionshärdningsutrustningar, Se figur 5.438 för en enklare 
principskiss. 

Figur 5.4 Principiell skiss över ingående komponenterna i en induktionsutrustning. 

5.3.1 Generatorn 

Vid induktionshärdning krävs en högfrekvensgenerator för att leverera växelström av 
rätt effekt och frekvens till induktorn. I dagsläget används till största delen generatorer 
där frekvensen är justerbar inom ett för generatorn definierat arbetsintervall. Dessa 
benämns statiska generatorer vilka är uppbyggda i princip av fyra delar: likriktare, 
växelriktare, anpassningstransformator och induktor (endast inkoppling för 
induktorverktyget medföljer generatorn.). I likriktaren likriktas inkommande 
växelspänning från elnätet till likspänning innan den når växelriktaren. Där spänningen 
åter omvandlas till växelspänning för att nu kunna få den anpassade frekvensen. I 
växelriktaren används i allt större grad transistorer och tyristorer vilka ersätter de 
tidigare använda rörgeneratorerna. Generatorer byggda på transistorer och tyristorer är 
något dyrare tillverkningsmässigt, men klarar att leverera högre effekt än rörgeneratorer. 
Rörgeneratorer har dock fortfarande sin fördel vid utrustningar där generering av 

                                                 
37 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

38 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 
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mycket höga frekvenser är aktuellt. När spänningen sedan når 
anpassningstransformatorn anpassas den till induktorns arbetsspänning.39 

Generatorns effekt är viktig att noggrant dimensionera vid val av utrustning. En 
generator som under längre perioder arbetar på maxeffekt kan bli störningskänslig för 
spänningsskiftningar i elnätet, särskilt då generatorn inte är spänningsstabiliserad. Det 
är även viktigt att vid val av generator erhålla information ifrån leverantören om 
generatorn kan ha inverkan på kringliggande utrustning i fabriken.40 

I fabriken är det innan införandet viktigt att veta vilken toppeffekt en 
induktionsutrustning kan skapa i företagets elförbrukning. Särskilt viktigt är det då 
induktionshärdningsutrustning för stationär induktionshärdning används. 

5.3.2  Induktorer 

Induktorn är i själva verket en spole, en- eller flervarvig, vilken agerar som verktyg i 
utrustningen. Det är genom att induktorn spänningssätts som virvelströmmar bildas i 
härddetaljen och uppvärmningen initieras.41 

För att härdningen ska utföras på bästa sätt måste stor vikt läggas vid att 
induktorutformningen är anpassad till härddetaljen, detta är avgörande för att erhålla rätt 
härddjup och få en hög verkningsgrad för processen. Induktorns utformning är också 
beroende av vilken sorts härdning som ska utföras med utrustningen.42 En progressiv 
induktor skiljer sig från en stationär induktor då dessa arbetar enligt olika metoder. En 
stationär är anpassad efter härddetaljens yttre kontur och önskat härddjup. Den 
progressiva induktorn är istället anpassad att följa härddetaljens yttre kontur och därmed 
vanligen mindre än den stationära. 

Induktorn är en mycket kritisk del av induktionshärdningsutrustningen då den vid ett 
ogenomtänkt utförande ger en mycket låg verkningsgrad för applikationen. Därför 
måste en tillverkare av induktorer använda ett lämpligt material och en lämplig teknik 
vid utformningen. Ofta krävs tillverkning av ett antal induktorer och tester av dessa 
innan rätt utformning erhållits. 

Vid induktortillverkning används vanligen koppar för dess låga resistivitet i 
kombination med det förhållandevis låga priset. Andra ämnen som är lämpliga för 
induktortillverkning kan ses figur 5.543 där temperaturen ökar för varje kolumn åt höger 
och där värdena i varje kolumn representerar materialets resistivitet vid rådande 
temperatur (De värden som är noterade inom parentes är beräknade för 
temperaturenheten Fahrenheit (°F)). Det mest lämpade ämnet förutom koppar är som 
synes silver, dock är priset för koppar avsevärt lägre än priset för silver. 

                                                 
39 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

40 Haimbaugh, R.E. (2001) 

41 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

42 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

43 Haimbaugh, R.E. (2001) 
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Figur 5.5 Tabell över metallers resistivitet vid varierade temperaturer. 

En viktig aspekt som kan noteras i tabell 5.5 är att resistiviteten för materialet ökar med 
den stigande temperaturen åt höger. Detta förfarande har påpekats tidigare i kapitel 
5.2.2 Resistiv uppvärmning, men förklarades då i sammanhang med härddetaljens 
uppvärmning. Som synes har koppar och stål (steel, low carbon) en markant skillnad i 
resistivitet vid alla temperatur. Stålets resistivitet har ett värde vilket är närmare en 
tiopotens större än koppar. 

Induktorer kan vara utformade på flera sätt beroende på härddetaljens egenskaper, 
släckningens utförande, härdningsprincip (progressiv eller stationär) eller motstånd mot 
termisk utvidgning. 

Ofta är induktorerna uppbyggda som en lindad spole av rör (kopparrör), där antingen 
rundstång eller fyrkantsstång används. Lindningens utformning är anpassad efter de 
detaljer som ska härdas av induktorn och  

Mellan lindningarna på en flervarvig induktor ska ett tätt avstånd hållas för att ett 
optimalt magnetfält ska fås. Vanligen räknar tillverkare med att avståndet max får vara 
halva rörets diameter.44 

                                                 
44 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 
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Induktorerna i figur 5.645 är alla flervarviga men på plats a), b) och c) är de utformade 
för utvändig värmning. Med utvändig menas att induktorn omsluter härddetaljen. 
Induktor a) och b) är längsfältsinduktorer som skapar ett magnetfält i härddetaljens 
längdriktning, medan c) är utformad som en tvärfältsinduktor och genererar 
magnetfältet tvärs härddetaljen. Induktor d) är en pannkaksinduktor för härdning av plan 
yta. Induktor e) är en konisk induktor för härddetaljer med liknande geometrisk form. 
Induktorn på plats f) är utformad för att härda detaljer invändigt. 46  

Alla induktorer i figur 5.6 har ett flervarvigt utförande men det finns även envarviga 
induktorer där endast en slinga utgör spole i kretsen. En flervarvig spole ger ett starkare 
magnetfält än en spole med endast en slinga. Däremot påverkar utformningen av 
induktorn magnetfältets styrka och koncentration till stor del. 

                                                 
45 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

46 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

Figur 5.6 Exempel på flervarviga induktorer 
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I figur 5.747  ses en envarvig induktor för multipel härdning av fyra detaljer i en cykel. 
Utförandet kan användas vid exempelvis tapphärdning på en detalj där fyra tappar 
härdas med fördel i samma operation. Induktorer som är specialbyggda för multipel 
härdning eller liknande applikationer ställer högre krav på generatorns effektkapacitet, 
men kan vara ett mycket tacksamt alternativ då detaljens cykeltid är av stor vikt. 

För härdning av en plan kontur där induktorn löper längsmed detaljens ena långsida och 
där detaljen har en konstant tjocklek används vanligen en hårnålsinduktor. Som ses i 
figur 5.848 kan induktorns ändar ha en liten böj där kopplingsavståndet ökas för att 
undvika överhettning av härddetaljens kanter.49  

Eftersom tillverkningen av induktorer i många fall är detaljspecifik krävs gedigen 
erfarenhet och kreativitet för att utforma induktorn för att härddjupet och en god 
verkningsgrad ska kunna uppnås. I många fall kan en simulering av värmealstringen i 
materialet vara till god hjälp vid utformning av induktorer för att verifiera att den tänkta 
funktionen stämmer överens med praktiken.50 Detta har under senare år blivit en stor 
tillgång vid utformning av induktorer och tillverkare kan undvika åtskilliga 
testomgångar. Däremot är investeringen i en simuleringsprogramvara en betydande 
kostnad. 

                                                 
47 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

48 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

49 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

50 Kristoffersen, H. & Thuvesen, D. (2001) 

Figur 5.7 Multipel induktor. 

Figur 5.8 Hårnålsinduktor. 
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I figur 5.951 ses en sinnrik 
utformning av en induktor för 
stationär induktionshärdning 
där hänsyn har tagits till 
detaljens fyra skarpa hörn och 
halvmånekontur i ytkonturen. 
Med ett simuleringsverktyg kan 
konstruktioner som denna testas 
för att upptäcka icke uppenbara 
felkonstruktioner tidigt i 
arbetet. Simuleringsverktyget 
(beroende på vilket) ger utdata 
som temperaturfördelning, 
härddjup magnetflödeslinjer 
m.m. några exempel på 

simuleringsprogram är FLUX2D, FLUX3D, PROFI 
och SYSWELD där valet av program ska baseras på 
vilken process och detalj som är aktuell då de har 
olika möjligheter och begränsningar. Som vid all 
annan simulering krävs omfattande indata till 
programmet för att simuleringen ska kunna ge ett 
gott resultat. Det är därför viktigt att lägga stor vikt 
vid förberedelserna för en simulering.52 

Då induktorn inte under någon del av 
härdningsprocessen ska vara i kontakt med detaljen 
är det viktigt att tänka på induktormaterialets 
rörelser under uppvärmning. Skulle induktorns 
utformning medge att den kan expandera väsentligt 
på grund av den termiska lasten kan 
kopplingsavståndet bli felaktigt eller kan rentav 
induktorn ligga an mot härddetaljen. Därför är det 
viktigt att induktorn har en intern kylkanal, vilken 

medger kontinuerlig genomströmning av kylvatten i hela slingan. I figur 5.1053 visas en 
bild på kylvätskans väg genom slingan på en envarvig induktor. 

                                                 
51  Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

52 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

53 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

Figur 5.9 Exempel på induktor för stationär induktionshärdning. 

Figur 5.10 Kylvätskans flöde genom
induktorn. 
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För internkylning av 
induktorn används vanligen 
kylvatten som cirkuleras i ett 
slutet system där induktorn 
är vändpunkten för 
återcirkulationen. Som ses i 
figur 5.1154 består induktorn 
av fyrkantsrör (de streckade 
fyrkanterna i bilden) med en 
kanal där kylvatten strömmar 
kontinuerligt. Den 
kontinuerliga kylningen är 
viktig för att oavbrutet sänka 
temperaturen i 
induktormaterialet. Det är av 
stor vikt för att undvika 
formförändringar på grund 
av överhettning under värmningen, vilket även har nämnts tidigare. På grund av 
motsättning uppstår en balansgång för att inte använda för tunt rör, vilket kan leda till 
större formförändringar av induktorn under drift. Eller det motsatta med för grovt rör 
som har en mindre innerdiameter vilket gör att tillräckligt med kylvätska inte kan 
genomströmma induktorn för avkylningen.55 

5.3.3  Kylsystem/Släckningssystem 

För att induktionshärdningen ska bli korrekt är släckningen av härdytan ett viktigt steg 
av processen och det är vid släckningen som fasomvandlingen till martensit sker. 
Egentligen behövs två kylsystem för utrustningen, dels ett för släckning av härddetaljen, 
men även ett för kylning av högfrekvensgeneratorn och induktorn. 

Vid släckning av härddetaljen används vanligen följande kylmedel: luft, vatten, olja, 
polymerer eller varianter på dessa. Att välja rätt kylmedel till sin härdningsapplikation 
är mycket viktigt då detaljen kan spricka vid släckningen om inte rätt medel används. 
Ett annat resultat av felaktigt släckningsmedium kan vara att tillräcklig hårdhet inte 
uppnås med härdningsprocessen.56 

En annan viktig aspekt är att dimensionera sitt kylsystem efter de detaljer som är 
tilltänkta för utrustningen. En underdimensionerad släckningsutrustning sätter 
begränsningar för hela induktionshärdningsutrustningen eftersom den inte kan uppnå 
tillräcklig strömningshastighet för härdvätskan.57 Ett vanligt sätt att dimensionera 
släckningsutrustningen är att basera beräkningarna på att behöva kyla bort lika mycket  

                                                 
54 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

55 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

56 Haimbaugh, R.E. (2001) 

57 Kristoffersen, H., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

Figur 5.11 Snitt av induktor. 
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effekt som används för att värma detaljen.58 Det är även av stor vikt att 
släckningsutrustningen kan leverera härdvätska av rätt temperatur för applikationen, för 
detta krävs det en välanpassad värmeväxling för kylsystemet. 

För att kunna anpassa sin utrustning för olika material och geometrier är det viktigt att 
kunna ställa parametrar som temperatur och strömningshastighet i kylsystemet. För 
släckning av stål finns det TTT- och CCT-diagram att studera, i dessa representeras de 
faser som uppstår och passeras vid olika kylningshastigheter. Dessa diagram är 
framtagna empiriskt och många tester har utförts för att sammanställa diagrammen. I 
dagsläget finns de flesta stålsorter representerade med lämpliga kylmedium. I figur 
5.1259 exemplifieras hur diagrammen ser ut för materialet SS 2225. 

För att lyckas med härdningsprocessen måste grundprincipen vara att släckningen är 
minst lika viktig som värmningen.60 

Luft är det kylmedium som används vid material eller geometrier som kräver mycket 
långsam släckning. Främst vid material som är mycket sprickkänsliga.61 För att kunna 
använda luftsläckning måste härddjupet vara väldigt litet och värmningstiden väldigt 
kort. Det är även begränsat för användning till endast vissa frekvenser.62 Den utrustning 
som används vid luftsläckning är av mycket enkelt utförande och kräver ingen 
uppsamling efter släckning då inga föroreningar tillförs luften.63 

Vid släckning med vätska som vatten, polymerer eller olja krävs ett uppsamlingskar för 
att samla upp och återcirkulera vätskan. Detta system måste vara noggrant uppbyggt för 

                                                 
58 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

59 Segerberg, S. (1998) 

60 Sandqvist, E., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

61 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

62 Haimbaugh, R.E. (2001) 
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Figur 5.12 TTT- och CCT-diagram 
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att vätskan ska löpa genom ett flertal filter samt värmeväxlas innan den åter når 
härdytan. Filteruppbyggnaden är mycket viktig då igensättning i släckmunstycket 
(integrerat i induktor eller medlöpande) annars lätt kan uppstå. Genom en god filtrering 
kan samma härdvätska användas i flera cykler.64 

Enligt diagrammet till vänster i figur 5.1365, fås en mycket forcerad kylning vid 
släckning med rent vatten, vilket ger en mycket hård och spröd yta. I figur 5.13 ses även 
att släckningen med luft ger en mycket långsam kylning, vilket påpekats tidigare.  

 

Figur 5.13 Kylkurvor och kylningshastigheter för olika kylmedel upptagna med provstav av inconel 600 med 
dimension Ø12,5x60 mm, ISO 9950. 

Eftersom olika kombinationer av vätskor används beroende på vilken forceringsgrad 
som krävs av släckningen uppblandas vatten med andra vätskor eller ämnen. Vanliga 
blandningar för härdvätskor är polymerer eller olja i vatten till optimal lösning för det 
önskade resultatet vid processen. Där en långsammare släckning uppnås genom att 
uppblanda en fetare blandning av polymerer eller olja och en tunnare blandning ger mer 
forcerad släckning. En extremt forcerad släckning kan erhållas genom en blandning av 
salt och vatten, dock måste vissa åtgärder vidtas för att inte skada utrustning och 
härddetalj vid denna blandning.66 Att tänka på vid vattenkylning och tunnare 
blandningar med olika tillsatsämnen är att vattnets korrosionsegenskaper kan ge mycket 
negativ inverkan om inte en inhibitor tillsätts vattnet för att undertrycka korrosionen i 
materialet, vilket i högsta grad gäller för släckning med rent vatten och saltvatten.67 

                                                 
64 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

65 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

66 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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Den vanligaste härdvätskan i utrustningar för induktionshärdning är aquatensider.68 
Produkten är ett polymerkylmedel och används utblandad med vatten till en 
koncentration på 5-15%. Aquatensider är ett mycket lättbehandlat medel både ur 

underhålls och ur kontrollsynpunkt. Det är en 
mycket tålig härdvätska då verkan på dess 
kylkurvor, och därmed ett försämrat 
kylresultat, inte märks förrän vid hård 
nedsmutsning av härdvätskan. En nackdel med 
aquatensider är dess tendens att vara något 
kladdiga, därför måste skvätt från 
släckningsprocessen i möjligaste mån 
förhindras från att hamna på golv och andra 
väsentliga ytor i närheten av härdningen. 

Vid progressiv induktionshärdning följer en 
släckningsdusch induktorn eller är integrerad i 
denna, beroende på induktorns utförande. 
Duschmunstycket är oftast utformat med 
många mindre kanaler för att få en god 
spridning och jämn fördelning av härdvätskan. 
Exempel på hur strålarna riktas och hur de 
mindre kanalerna förhåller sig kan ses i figur 
5.1469, där den nedersta bilden visar släckning 
vid progressiv härdning. De två övre bilderna 
är exempel på släckning vid stationär 
härdning. Det är med anledning av de små 
kanalernas storlek som det är viktigt att 
härdvätskan noggrant filtreras för att ingen 
igensättning ska ske. 

För stationär induktionshärdning finns olika utföranden, men eftersom hela härdzonen 
har uppnått härdtemperaturen kan hela härddetaljen släckas i ett steg. Ofta är 
släckningen integrerad i induktorn och utformad med små kanaler som vid progressiv 
härdning för att appliceras på ytan direkt efter uppnådd härdtemperatur. Vid detaljer 
med rotationssymmetri kan dess roteras under släckningen för att kunna kompensera för 
ojämnheter i kylsystemet.70 Om släckningen inte är integrerad avlägsnas induktorn från 
härdytan och detaljen doppas kvickt i ett bad av härdvätska eller sprutas härdvätska på 
annat sätt över härddetaljen. 

                                                 
68 Sandqvist, E., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

69 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

70 Thelning, K.E. (1976) 

Figur 5.14 a)Induktor med separerad kylning
b)Induktor med medlöpande duschmunstycke. 
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5.3.4  Övrig utrustning 

I induktionshärdningscellen ingår även viss övrig utrustning för att kunna utföra 
processen då vissa härddetaljer ställer krav på bland annat uppsättning och utrustning 
för övervakning. 

Uppspänning av härddetalj 

Vid stationär induktionshärdning fixeras detaljen manuellt eller automatiskt med god 
precision för induktorn ska kunna omsluta med det önskade kopplingsavståndet längs 
hela härdytan. Däremot krävs det ibland att härddetaljen roteras under uppvärmning och 
släckning för att säkerställa en jämn härdzon. Vilket kan ge en mycket avancerad 
process då härddetaljen inte har en symmetrisk ytterkontur eller en geometrisk 
utformning som gör en symmetrisk rotation omöjlig. Exempel på detaljer som ger en 
osymmetrisk rotation vid härdningen är vevaxlar och kamaxlar. I fallet där rotation är 
nödvändigt krävs en roterande fixtur med hög styvhet för att inte kopplingsavståndet 
ska förändras nämnvärt och inverka på processen.71 

En annan utformning för fixering av härddetaljen måste användas vid progressiv 
induktionshärdning där induktorn ska kunna kontinuerligt löpa utmed härdytan utan att 
på något sätt stöta samman med fixtur eller närliggande föremål såsom fixtur, 
stänkskydd med mera.72 

Processövervakning 

Vid övervakning av en induktionshärdningsprocess krävs vanligen både övervakning av 
kylförloppet och uppvärmning. Kylförloppet (släckningen) kan övervakas genom att 
följande parametrar kontrolleras: 

1. Kylmedlets temperatur kan övervakas och ges gränsintervall för vilket systemet 
larmar när gränsen över eller underskrids. 

2. Kylmedlets flöde, där övervakningen bör ske i rörledningen. Även okulär 
besiktning av kylkanalernas mynningshål för att kontrollera att de inte är 
igensatta, kan behöva utföras. 

3. Trycket på flödesvätskan kan mätas för att verifiera att inga hål i kylduschen är 
igensatta. Detta ger en något säkrare kontroll än okulärbesiktningen på grund av 
svårigheten att optiskt avgöra. 

4. Koncentrationen för kylmedlet. Rätt blandning av ingående komponenter 
säkerställer ett gott resultat. 

Dessa parametrar behöver inte alla verifieras genom kontrollutrustning utan en 
bedömning över vad som behövs för den specifika utrustningen ska göras.73  
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Den övervakning som väljs för uppvärmningen ska också bedömas för den specifika 
utrustningen och dess användningsområde. Vanliga sätt att övervaka uppvärmningen är 
genom kontroll av följande parametrar: 

1. Övervakning av tillförd energimängd, vilket bäst kan mätas genom att 
kontrolleras strömmen och spänningen direkt ute på induktorn. 

2. Kontroll av härddetaljens yttemperatur med strålningspyrometer. 

3. Kontroll av generatorns effekt kan mätas på olika ställen längs utrustningen 
mellan generator och induktor. 

Vid induktionshärdning är det mycket lätt att följa processparametrar som frekvens och 
effekt då generatorn arbetar efter valda värden med en mycket god noggrannhet.74 

Fältförstärkare 

För att förstärka och koncentrera det av induktorn skapade elektromagnetiska fältet, 
krävs en fältförstärkare. Användningen av fältförstärkare kan ge en mycket högre 
verkningsgrad för processen då stor del av effekten annars åtgår till att värma på fel 
ställe av detaljen eller att värma upp luften kring induktorn. 

Fältförstärkare är i synnerhet mycket applicerat för processer där endast en liten del av 
induktorn värmer härdytan eller för tekniken avancerade geometrier såsom hörn eller 
radier. Därför är det viktigt att vid konstruktion av fältförstärkare att anpassa 
utformningen och materialvalet till den tänkta applikationen. Vid konstruktion av 
fältförstärkare används vanligen ett material som i induktionssammanhang är känt under 
namnet Magnaflux vilket karaktäriseras av en hög permeabilitet, hög motståndskraft för 
geometriska förändringar vid termisk last, okänslighet för vattenpåkänning och en god 
formbarhet för att anpassas till induktorutformningen.75 

I figur 5.1576 kan påverkan av en fältförstärkare ses. Induktorn är där utritad som ett 
fyrkantsrör vilket omsluter detaljen mellan rörsnitten. Magnetfältets fältlinjer är utritad 
och som kan ses i den vänstra delen är de relativt glesa och okoncentrerade. Däremot 
kan fältlinjernas mönster få en helt annan koncentration och täthet då en fältförstärkare 
ansluts till induktorn (fältförstärkaren ansluts permanent till induktor) vilket kan ses till 
höger i figuren. 
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Figur 5.15 Bild över hur en fältförstärkare inverkar på magnetfältet. 

Fördelarna med att använda en fältförstärkare kan vara många, bland annat kan 
förbättrad processeffektivitet erhållas då mindre energi åtgår, ökad produktionstakt på 
grund av ökad uppvärmningshastighet, mindre risk för oönskad värmning utanför 
härdzonen m.m. Det är dock rekommenderat att tänka över de nackdelar som även kan 
uppstå vid användning av fältförstärkaren. Bland annat att livslängden för induktorn kan 
förkortas avsevärt, en större mängd reservinduktorer måste finnas tillgängliga då 
tillförlitligheten är lägre hos fältförstärkta induktorer och främst att induktorerna blir 
dyrare.77 

5.4  Induktionshärdning i praktiken 

Principen bygger på att en induktor placeras runt/intill härddetaljens yta. Induktorn förs 
sedan utmed härdytan (progressiv) eller hålls stillastående (single-shot) utan att ha 
någon fysisk kontakt med denna. Avståndet mellan induktor och härddetalj är vid 
härdningsprocessen mycket litet. Det är noga anpassat efter det magnetfält som 
induktorn skapar.78 Eftersom kontakt mellan induktor och härdyta kan vara skadligt 
både för induktor och för detalj, måste härdning utföras med stor noggrannhet för att 
undvika sammanstötning i möjligaste mån. 

 Induktorn, i vanliga fall en kopparspole på grund av dess mycket låga resistivitet, 
utsätts under operationen för en högfrekvent växelström. I processen utgör den 
spänningssatta induktorn primärlindning och härddetaljen fungerar som en kortsluten 
sekundärlindning, vilket gör att vid härdningen kommer strömmen att koncentrars till 
härddetaljens yta vilket medför att denna värms upp.79 
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För att processen ska fungera måste växelström av tillräcklig frekvens och effekt 
levereras av högfrekvensgeneratorn, en högre effekt krävs vid stationär än progressiv 
härdning då hela den partiella ytan härdas i ett ”skott” (single-shot).80 Detta medför att 
stationär härdning är något mer tidseffektivt än progressiv härdning i en in-line 
produktion. Förutsatt att detaljen har en avancerad geometri med en lång härdyta. Ett 
exempel är här härdning av kugghjul där E. Sandqvist81 visade att kuggbanan inte 
behöver följas progressivt av induktorn eller varje kugg härdas enskilt. Förfarandet kan 
istället utföras genom en stationär härdning med mycket hög effekt under ett kort 
ögonblick, vilket ger samma resultat som de andra tillvägagångssätten. En sådan aspekt 
är mycket viktig för en produktion där cykeltiden för varje enskild detalj är av största 
vikt. Dock av större betydelse för storserietillverkning eftersom utveckling av 
induktorer och tester för parametrar tar mycket lång tid. 

När materialet utsätts för det elektromagnetiska växelfält som induktorn skapar uppstår 
en hög temperaturökning i materialets ytskikt till följd av den inducerade strömmen. 
Mer exakt beror uppvärmningshastigheten av frekvensen för den inducerade strömmen, 
intensiteten av den inducerade strömmen och materialets specifika värmekapacitet. För 
att kunna ha kontroll över härdprocessen krävs noggrann övervakning av dessa 
parametrar.82 

Vid induktionshärdning är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för vilka 
parametrar som är sammanlänkade teoretiskt för att kunna uppfylla önskat härddjup och 
hårdhet under processen. 

För att bestämma härddjupet i realiteten krävs mer än de teoretiska kopplingarna. 
Processen för att hitta önskat härddjup är ofta en serie tester där finjusteringar av 
påverkbara parametrar som frekvens, effekt, kylhastighet och eventuell anlöpning. En 
god process- och utrustningskännedom underlättar denna intrimning.83 
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Figur 5.16 Faktorer som påverkar härddjupet. 

Som synes i figur 5.1684 är härddjupet till stor del beroende av generatorns specifika 
egenskaper, utgångsmaterialets specifika egenskaper och flertalet ställbara parametrar 
under processen. Bland annat framgår det hur utgångsämnets kvalitet och 
överrensstämmelse med av leverantören specificerad data påverkar processen.  

I mitten av figur 5.16 synes även en formel för δ som betecknar inträngningsdjupet i 
meter, de andra ingående parametrarna är  

k = konstant, enhetslös 

ρ = resistiviteten i materialet, Ωm 

μ = permeabiliteten i materialet, Vs/Am 

f = frekvensen, Hz 
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Figur 5.17 Inträngningsdjupets förhållanden till permeabilitet, frekvens och resistivitet. 

Genom beräkning av inträngningsdjupet kan en uppskattning av hur långt ner i 
härdetaljen magnetfältet har påverkan. Eftersom resistivitet och permeabilitet är 
materialspecifika parametrar måste inträngningsdjupet justeras genom frekvensen för 
olika material. I figur 5.1785 förtydligas förhållandet formeln ger mellan de olika 
parametrarna och inträngningsdjupet.86  

Då värmebehandling bygger på fasomvandling i materialet krävs vetskap om de 
temperaturgränser som existerar för de olika faserna. Genom att bestämma 
inträngningsdjupet på förhand krävs en viss vana och erfarenhet vid 
effektdimensionering. Det finns som för många andra härdningsapplikationer riktlinjer 
för vanligare material och materialtillverkarna tillhandahåller även nyttig information 
om sina produkter. I figur 5.1887 ses exempel på en snittad detalj partiellt härdad med 
induktion 

Induktionshärdning är, trots den något 
komplexa metallurgin och intrimningen 
av utrustningen per detalj, en mycket 
pålitlig och stabil process. Därför 
räknas ofta induktionshärdning som en 
mycket exakt och noggrann metod, 
speciellt då en detalj ska härdas lokalt 
eller ges ett specifikt härddjup. I en 
kontinuerlig tillverkning kan en mycket 
god repeternoggrannhet från detalj till 
detalj hållas utan skiftningar i kvalitet 
mellan olika tillverkningstillfällen.88 
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Figur 5.18 Exempel på partiell härdning 
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Processen beskrivs som en mycket applicerbar lösning då önskan att integrera 
härdningssteget i produktionslinan finns. Anledningen till detta är att utrustningen för 
induktionshärdning är mycket mindre skrymmande än annan härdutrustning. 
Möjligheten att inte behöva ha en specialavdelning för processen samt det snabba 
uppvärmningsförloppet gör att genomloppstiden för detaljerna kan kortas avsevärt. Ur 
denna synpunkt kan en investering i induktionshärdningsutrustning vara mycket 
lönsam.89 

5.5  Tekniska data för induktionshärdning 

För att en induktionshärdningsutrustning inte ska användas felaktigt måste ett första steg 
vid funderingen på härdningsapplikationen vara att se till vilka resultat en utrustning 
kan åstadkomma i fråga om hårdhet och härddjup. Om utrustningen redan existerar kan 
steget istället vara att välja rätt processparametrar för detaljen. 

En annan mycket stor fördel med induktionshärdning ur hårdhetens och härddjupets 
synpunkt är att det finns möjlighet att ändra hårdheten och härddjupet aktivt under 
processen. Parametrarna för utrustningen behöver bara justeras då ett område med andra 
krav ska härdas i samma cykel.90 

5.5.1  Hårdhet 

Induktionshärdning kan ge en ythårdhet mellan 50 och 60 HRC för härdade kolstål med 
kolhalt 0,3 till 0,5 % 91, där den hårda ytan består av ren martensit.  Den omvandling 
som skett på mikronivå i stålets struktur är att kolatomerna har lösgjorts och låsts fast 
mellan järnatomerna. Denna låsning har skapat spänningar i gittret vilket ger den 
förhöjda hårdheten och karaktäriserar martensitfasen.92  

Induktionshärdning genererar tryckspänningar i materialets ytskikt och leder därigenom 
till en förhöjning av materialets utmattningsegenskaper.93 Vilket ger en ökad hårdhet i 
materialet. 

5.5.2  Härddjup 

Vid induktionshärdningen härdas vanligen bara det yttersta skiktet av materialet och 
kärnan lämnas obehandlad, därför refereras här härddjupet till ett ythärdningsdjup. För 
att definiera härddjupet (DI) vid induktionshärdning förklarades tidigare att det krävs 
vetskap om ett stort antal parametrar, både material-, utrustnings- och processpecifika. 

Vid val av optimalt härddjup för detaljen måste dess slutgiltiga användningsområde 
vara definierat. Vilket härddjup som är aktuellt bestäms genom vilken sorts påkänning 
materialet kommer att utsättas för i härdzonen. En detalj som kommer att utsättas för 
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nötning ska härdas till ett litet härddjup och en detalj som kommer att utsättas för 
deformation genom vridning ska ha ett större härddjup.94 

En normal induktionshärdningsutrustning för ythärdning kan byggas för ythärddjup från 
cirka 0,4 mm och upp till cirka 10 mm.95 Däremot är utrustningen som bäst utnyttjad då 
härddjup från 1 mm till 3 mm är aktuella.96 En utrustning för mindre eller större 
härddjup än det har inte samma ekonomiska utbyte och tenderar att få en högre 
driftskostnad då mycket hög frekvens (små härddjup) eller långsam härdningshastighet 
(stora härddjup) måste användas. 

5.5.3  Frekvens 

Vid induktionshärdning används varierande frekvenser beroende på önskat härddjup 
och härddetaljens storlek. För ythärdning är högre frekvenser använda, vanligen är 
frekvenser i intervallet 50-1000 kHz applicerade.97 Däremot är lägre frekvenser 
använda då ett större inträngningsdjup önskas eller då stora detaljer härdas. Lägre 
frekvenser nyttjas även vid genomhärdning.98 Ett påpekande är, som beskrivits tidigare 
inverkar även härdbarhet, effekt och hålltid på det slutgiltiga härddjupet. Därav ges att 
enbart ett stort inträngningsdjup inte ger ett stort härddjup. I tabellen 5.299 ses den 
klassificering av frekvensintervall som vanligen görs i 
induktionshärdningssammanhang.100  

 

Benämning Frekvens 

Lågfrekvens (LF) 1 kHz 

Mellanfrekvens (MF) 1-50 kHz 

Högfrekvens (HF) 50-1000 kHz 

Ultrafrekvens (UHF) >1000 kHz 

Tabell 5.2 Frekvensintervall vid induktionshärdning 

                                                 
94 Kristoffersen, H., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

95 Haimbaugh, R.E. (2001) 

96 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

97 Haimbaugh, R.E. (2001) 

98 Haimbaugh, R.E. (2001) 

99 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

100 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 
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5.5.4  Kopplingsavstånd 

För att anpassa processen för detaljen kan olika kopplingsavstånd mellan induktor och 
härdyta användas. Kopplingsavståndet är oftast beroende av den aktuella frekvensen 
och utformningen på induktorn. Det är viktigt att välja rätt kopplingsavstånd då ett 
felaktigt kan resultera i att härddjupet inte kan uppfyllas101. 

För att bestämma kopplingsavståndet för sin egen process finns tabeller med 
rekommenderade avstånd, men även här är ett optimalt värde bäst bestämt genom 
erfarenhet och processkännedom. Vid användning av fältförstärkare kan ett större 
kopplingsavstånd vara aktuellt.102 Vanligen ligger kopplingsavståndet mellan 0,3 och 
1,5 mm.103 

5.6  Material för induktionshärdning 

För att lyckas med induktionshärdning och vara en konkurrensmässig aktör på 
marknaden krävs kännedom hos flera olika grenar inom härdprocessen. En mycket 
viktig punkt är materialkunskap. Då flera parametrar bygger på materialegenskaper vid 
härdprocessen krävs en god kunskap inom området på företaget eller i dess närhet. 
Genom rätt materialval kan kostnaderna för härdningen optimeras, som till exempel att 
vissa material kräver förvärmning, krav på lång anlöpningstid, speciell kylning etc.104 
Mycket beror därför på om härdaren kan påverka materialvalet för detaljen. Detta är 
dock ofta ett komplext dilemma då materialet kan vara noga utvalt för detaljens 
slutgiltiga funktion i fråga om materialegenskaper som hållfasthet, seghet, 
utmattningsegenskaper med mera. I de fall där materialet redan är fastslaget måste fokus 
koncentreras till hur processen ska utformas för att passa det valda materialet på bästa 
sätt. 

 De flesta material som kan ugnshärdas är även lämpliga för induktionshärdning, med 
utgångspunkten att en högre temperatur måste användas. Dock påpekas att eftersom 
induktionshärdning är en snabbuppvärmningsmetod kan vissa karbider vara svåra att 
lösa upp under den korta värmningstiden.105 

En grundförutsättning för induktiv uppvärmning ska vara applicerbart är att materialet 
måste vara elektriskt ledande, men för att applicera processen induktionshärdning på 
materialet krävs det även beaktande av vissa andra aspekter. Här åsyftas bland annat 
kolhalt, legeringshalt, slaggmängd i utgångsmaterialet.106 

Här kommer att beskrivas några grundläggande fakta för att kunna få en bild av vilken 
betydelse materialet har för induktionshärdningsprocessen. 

                                                 
101 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

102 Haimbaugh, R.E. (2001) 

103 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

104 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

105 E. Sandqvist, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

106 Chang, Y. S., Melander, M. (1984) 
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5.6.1  Kolstål 

Det huvudsakligen mest lämpade materialet vid induktionshärdning är kolstål med 
kolhalter mellan 0,3-0,5 %.107 Stål med lägre kolhalt än 0,3 % uppnår inte tillräcklig 
hårdhet genom processen. Om stålet istället har en högre kolhalt än 0,5 % tenderar det 
att bli sprickkänsligt i härdzonen. Anledningen till varför sprickkänsligheten uppstår är 
att det i detaljens ytskikt har bildats ett mycket hårt och sprött lager där stålet struktur 
har fasomvandlats till martensit. Hårdheten som erhålls efter härdning är direkt 
sammanlänkad med stålets kolhalt genom att martensitens hårdhet ökar med kolhalten. 
Sprödheten är beroende av kornstorleken i den austenit som martensiten har bildats av. 
Det är processtekniskt möjligt att härda stål med en kolhalt högre än 0,5 %, men 
sprickkänsligheten får stor inverkan.108 

Kolstål med låg legeringshalt av krom, mangan och molybden krävs för att kunna 
vattenhärdas och anses därför vara lämpliga för induktionshärdning.109 I tabell 5.3110 
har en sammanställning över några vanliga kolstål för induktionshärdning utförts. 

 

Stålsort enligt SS Stålsort enligt EN Ståltyp Ythårdhet 
(ungefärlig, före 
anlöpning) HRC

SS 1572 2C35 Seghärdningsstål 51-58 

SS 1672 2C45 Seghärdningsstål 57-63 

SS 1674 2C50 Seghärdningsstål 58-64 

SS 2225 25CrMo4 Seghärdningsstål 45-52 

SS 2234 34CrMo4 Seghärdningsstål 53-58 

SS 2244 42CrMoS4 Seghärdningsstål 55-62 

SS 2541 34CrNiMo6 Seghärdningsstål 53-58 

SS 2139 - Borstål - 

SS 2145 S 420 NL Mikrolegerat stål - 

Tabell 5.3 Vanligen använda kolstål för induktionshärdning 

                                                 
107 Chang, Y. S., Melander, M. (1984) 

108 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

109 Amberg, C., m.fl. (1967) 

110 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996); Bodycote Ytbehandling AB (2002) 
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5.6.2  Gjutjärn 

Denna materialgrupp är väldigt omfattande med fler olika varianter, i jämförelse med 
kolstål är kol- och kiselhalterna högre för gjutjärn. Det är också legeringsämnen som 
klassificerar de olika typerna inom gjutjärnssfären. Tillhörighet för respektive 
gjutjärnssort är beroende på överskottskolets förekomstsätt, de olika grupperna gjutjärn 
klassificeras i är gråjärn, segjärn, kompaktgrafitjärn, aducerjärn och vitjärn. 

Gjutjärn som används till stor del vid masstillverkning av detaljer där den skärande 
bearbetningen helt eller till viss del ersatts av gjutning. Då kravet för att kunna utföra 
induktionshärdning är att tillräckligt mycket kol har upplöst sig i austeniten kan endast 
gråjärn, segjärn och aducerjärn ses som lämpliga för induktionshärdning.111 I tabell 
5.4112 kan en förteckning ses över vanliga gjutjärn för induktionshärdning. 

 

Gjutjärnssort enligt SS Gjutjärnssort enligt EN Typ av gjutjärn 
SS 0115 SS-EN 1561 - EN-JL1020 Gråjärn 

SS 0120 SS-EN 1561 - EN-JL1030 Gråjärn 

SS 0125 SS-EN 1561 - EN-JL1040 Gråjärn 

SS 0130 SS-EN 1561 - EN-JL1050 Gråjärn 

SS 0135 SS-EN 1561 - EN-JL1060 Gråjärn 

SS 0140 - Gråjärn 

SS 0727 GJS-500-7 EN-1563 Segjärn 

SS 0732 GJS-600-3 EN-1563 Segjärn 

SS 0737 GJS-700-2 EN-1563 Segjärn 

SS 0852 SS-EN 1562 - EN-JM1140 Aducerjärn 

SS 0854 SS-EN 1562 - EN-JM1150 Aducerjärn 

SS 0856 SS-EN 1562 - EN-JM1170 Aducerjärn 

Tabell 5.4 Vanligen använda gjutjärn för induktionshärdning 

                                                 
111 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

112 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996); Bodycote Ytbehandling AB (2002) 
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5.6.3  Rostfria stål 

Denna grupp av stål är mycket mer beständig mot korrosionsangrepp än kolstål och 
andra stålsorter. De kännetecknas genom den höga legeringshalten av Krom, minst 12 
%, vilket ger stålet dess specifika korrosionsegenskaper.113 

Rostfria stål har en slags passiv oxidhinna i sitt ytskikt som återskapas kontinuerligt och 
gör materialet beständigt mot kemiska angrepp. Oxidhinnan är mycket karakteristisk för 
rostfira stål och får inte förväxlas med det oxidskikt, vilket bildas på ytan av alla 
stålsorter vid varmbearbetning. För att behålla den genuina oxidhinnan och de 
utmärkande egenskaperna måste ytan vara metalliskt ren och fri från det ytskikt som 
bildas vid värmebehandling. Oxidhinnans återskapningsprocess är beroende av 
tillgången till syre eller andra oxiderande ämnen. Vid värmebehandling kvävs 
oxidhinnan och skador kan inte återställas. Därför ska ferritiska och austenitiska rostfria 
stål inte värmebehandlas om ursprungliga materialegenskaper är av betydelse.114 
Däremot kan de martensitiska rostfria stålen härdas och Y.S. Chang och M. Melander115 
påpekar att matensitiskt rostfritt stål har induktionshärdats med godtagbart resultat. För 
att härdningen av martensitiska rostfria stål ska ge gott resultat krävs en mycket hög 
härdningstemperatur cirka 1200°C och en efterföljande släckning i olja.116 

Vad det gäller permeabiliteten är ferritiska och martensitiska rostfria stål magnetiska. 
Däremot är austenitiska rostfria stål inte är magnetiska, dessa utgör den största gruppen 
rostfria stål.117 

5.6.4  Aluminium 

Vissa legeringar av aluminium är härdbara och uppvärms då först till en temperatur av 
cirka 500°C för att sedan snabbkylas. Dock är endast första steget i härdningen utfört 
efter denna process.118För att erhålla en hårdare struktur i aluminiumlegeringar krävs 
också åldring av materialet. Detta är ingen snabb uppvärmnings- och släckningsprocess, 
utan är istället en lång tidsberoende process för att nå rätt egenskaper. Ofta tas flera 
dygn i anspråk (upp till 30 dygn) för att utföra en korrekt kallåldringsprocess och 
mellan 8 och 24 timmar för en varmåldringsprocess.119 Därför är inte 
induktionshärdning lämpligt för aluminium. 

Materialet har för övrigt en mycket lägre permeabilitet än stål och är därför inte 
magnetiskt i samma grad. Detta medför att aluminium inte drar någon fördel av 

                                                 
113 Amberg, C., m.fl. (1967) 

114 Amberg, C., m.fl. (1967) 

115 Chang, Y. S., Melander, M. (1984) 

116 Askeland, D.R. (1998) 

117 Amberg, C., m.fl. (1967) 

118 Amberg, C., m.fl. (1967) 

119 Askeland, D.R. (1998) 
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hysteresförlusterna vid induktiv uppvärmning.120 Det är dessutom ett material som inte 
är lämpligt för induktions-, flam- och sätthärdning då ett materials koppling till kol är 
viktig för dessa härdmetoder. 

5.7  Alternativa tekniker till induktionshärdning 

Den stora fördelen med induktionshärdning jämfört med tekniker som bygger på 
ugnsvärmning är att detaljerna inte behöver härdas i batcher. Därför kan buffertar 
undvikas i flödet och en kortare genomloppstid för detaljen kan uppnås.121 Det ska dock 
beaktas att induktionshärdning har en förhållandevis lång ställtid för varje produktbyte, 
vilken inte är lika omfattande för ugnshärdande processer. Denna ställtid innefattar 
omprogrammering, induktorbyte, eventuellt fixturbyte och intrimning av processen.122 

Ofta införs induktionshärdningsutrustning som en integrerad del i tillverkningslinan där 
företaget tidigare har haft en separat anläggning för värmebehandling.123 En tänkbar 
negativ aspekt vid införandet av induktionshärdning är att vid integrering av en 
utrustning för värmebehandling i processen, tenderar utrustning att få en sämre 
utnyttjandegrad än en separat placerad utrustning. Anledningen är att utrustningen 
skulle bli mer störningskänslig eftersom en integrerad utrustning inte har samma 
möjlighet att beläggas med andra härdarbeten vid stillestånd. 

De närmaste alternativen till induktionshärdning är processer som flamhärdning och 
sätthärdning. Den stora skillnaden dem emellan är att det krävs en mycket större insats i 
form av renhållning både på grund av arbetsmiljö och med anledning av de miljökraven 
de sistnämnda processerna medför.124 

5.7.1  Flamhärdning 

Processen går ut på att en 
flerlågig eller slitsad gaslåga 
förs utmed härddetaljens yta. 
Olika gaser kan användas för 
processen och det är med 
avseende på materialets 
egenskaper som valet av gas 
fastställs. Då verktyget förs 
över ytan värms den upp 
lokalt av lågan och i samma 
steg kyls motsvarande del av 
härdytan med ett kylmedium 
vilket följer lågan i form av 

                                                 
120 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

121 Haimbaugh, R.E. (2001) 

122 Ullmark, L., personlig kommunikation, (hösten 2007) 

123 Haimbaugh, R.E. (2001) 

124 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

Figur 5.19 Flamhärdning 
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ett medlöpande duschmunstycke. Kylningen kan också i vissa fall ske genom att 
detaljen doppas i kylmedium.125 Processen är väldigt lik det koncept som tillämpas vid 
progressiv induktionshärdning. 

I en teknisk jämförelse med induktionshärdning är stora delar av processens utformning 
mycket lik i grundläggande drag. Som ses i figur 5.19126går ett verktyg med integrerad 
värmning och kylning längs ytan och härdar kontinuerligt. Däremot fås en mycket 
smutsigare detalj och kringliggande miljö vid flamhärdning. I fråga om 
materialegenskaper är flamhärdning och induktionshärdning relativt lika.127  

En annan viktig aspekt är att en flamhärdningsprocess blir svårare att kontrollera då 
parametrarna inte kan ställas med samma noggrannhet.128 

5.7.2  Sätthärdning 

En termokemisk härdmetod för härdning av stål är sätthärdning. Detaljerna härdas 
batchvis i ugn eller ugnsbad beroende på vilket uppkolningsmedel (fast, gas eller 
flytande) som används. Under värmningsprocessen reagerar uppkolningsmedlet vid 
detaljens yta och efter uppnådd temperatur och hålltid får detaljen luftsvalna eller kylas 
med olja beroende på material och önskad hårdhet.129 

Processen är egentligen anpassad för mindre härddjup än induktionshärdning men 
räknas som det närmaste substitutet då olika metoder övervägs. 

Vid sätthärdning kan högre hårdheter nås och hållfasthetsegenskaperna blir bättre än vid 
induktionshärdning. Detta beror på att vid sätthärdningen tillsätts ämnen under 
processen, däribland kol, och kan därför härda ett större antal varierande stålsorter. 
Sätthärdning ger därför ett gott resultat även för de stålsorter som har en låg 
grundkolhalt.130 

Vid sätthärdning finns inte samma möjlighet till partiell härdning då hela detaljen 
kommer att utsättas för samma värmepåkänning under processen.  

Vid innehav av en sätthärdningsutrustning krävs flera tillstånd och uppfyllda krav från 
olika myndigheter på grund av de risker som medföljer processen, i första hand 
explosionsrisken och hanteringen av farliga kemikalier. Vilket även medför hårda krav 
på personsäkerhet kring utrustning och utbildning som ger kännedom om riskerna. De 
myndigheter som måste kontaktas är bland annat sprängämnesinspektionen, 

                                                 
125 Bodycote Ytbehandling AB (2002) 

126 Bodycote Ytbehandling AB (2002) 

127 Bodycote Ytbehandling AB (2002) 

128 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

129 Amberg, C., m.fl. (1967) 

130 Amberg, C., m.fl. (1967) 
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räddningstjänsten och miljökontoret. Vid anskaffning av induktionshärdningsutrustning 
krävs inte några sådana tillstånd.131 

5.7.3  Gasnitrering 

Liksom sätthärdning är gasnitrering 
en termokemisk värmebehandling. 
Metoden är specifikt anpassad för 
ythärdning och mycket välapplicerad 
i de avseenden ett tunt härddjup på 
cirka 0,5 mm önskas. Särskilt då det 
lilla härddjupet ska kombineras med 
en mycket hög ythårdhet på 850-1000 
HV önskas hos stål. Den hårdhet som 
uppnås i materialet är beroende av 
kolets ursprungliga sammansättning 
och endast vissa legeringar härdas 
med ett gott resultat. De stål som är 
mest lämpade för metoden är 
låglegerade stål med legeringsämnen 
som krom, molybden och eventuellt 
aluminium.132 

De slutkrav som kan ställas på detaljer som har härdats enligt processen för gasnitrering 
är en ökad slitstryka, ökad utmattningshållfasthet och en låg friktion.133 För att ett gott 
resultat ska kunna nås med nitreringen måste stålet vara seghärdat innan härdningen. De 
detaljer som är grovbearbetade innan härdning måste avspänningsglödgas. Detaljen 
måste vara spänningsfri före nitreringen. Metoden är därför inte passande för de detaljer 
som har ett högt yttryck.134 

Processen för gasnitrering är mycket tidskrävande och för att erhålla det lilla härddjupet 
som är aktuellt vid metoden krävs en cykeltid på 12 till 60 timmar.135 Utförandet av 
processen bygger på att härddetaljen sänks ner i en tät muffelugn. Sedan strömmar torr 
ammoniak genom ugnen under kontinuerlig upphettning till cirka 500°C.136 Exempel på 
hur en anläggning för processen skulle kunna se ut finns i figur 5.20137 

Eftersom metoden är utförd med en mycket låg härdtemperatur kommer det inte uppstå 
större form- och dimensionsförändringar. Dock krävs det att detaljer efter härdning 
                                                 
131 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

132 Amberg, C., m.fl. (1967) 

133 Stålservice Värmebehandling AB (2007) 

134 Amberg, C., m.fl. (1967) 

135 Stålservice Värmebehandling AB (2007) 

136 Amberg, C., m.fl. (1967) 

137 Fagteori (2007) 

Figur 5.20 Anläggning för gasnitrering. 
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avslipas ett par tiondels millimeter för att dess yttre skikt inte ska förbli sprött och 
känsligt. I jämförelse med induktionshärdning är båda metoderna gynnsamma då det 
gäller små form- och dimensionsförändringar, men på olika sätt. Induktionshärdning för 
den koncentrerade och partiella metoden och gasnitrering för den låga 
härdtemperaturen, vilket nämndes tidigare. Däremot kan ett större härddjup erhållas vid 
induktionshärdning. 

5.8  Robot, parallellkinematisk 

Parallellkinematiska robotar är uppbyggda av flera länkarmssystem som gemensamt är 
kopplade till samma handled och för att orientera denna till tänk läge. För det 
parallellkinematiska koncept som har använts för Tricept 605 och 606 består roboten av 
tre aktiva länkstänger vilka fäster mot 
handleden som är försedd med 
rotations- och vridled enligt generellt 
robotkoncept. 

Hela roboten är sedan upphängd i ett 
golvstående stativ (en pelare) och 
konceptet ser ut enligt figur 5.21138. 

Robotens första och andra axel är 
knutna till länkstängernas snedställning 
vid infästningspunkterna. Den tredje 
axeln är den linjära förskjutningen av 
länkstängerna. Fjärde axeln sitter i 
rotationen av handledens fäste och 
femte är vridningen av handleden. För 
de robotar som har ett sexaxligt 
utförande sitter den sjätte axeln i 
handledens rotationsled närmast 
arbetsdonet. 

Robotar vilka är utvecklade och 
utformade enligt ett parallellkinematiskt utförande karaktäriseras av mycket god 
styvhet, god noggrannhet och möjlighet till hög hastighet vid förflyttningar. Dock är 
arbetsområdet relativt begränsat i jämförelse med många andra robottyper och optimalt 
utnyttjande fås i applikationer där roboten hängs i en gantry och därmed ges ett större 
arbetsområde.139 En gantry är ett slags stativ som ger roboten stora rörelsemöjligheter i 
ett plan. 

För mer teknisk data och vidare information om den för projektet föreslagna roboten 
Tricept 605/606 finns ett produktblad i bilaga I Tricept 605 Technical Description. 

                                                 
138 Bolmsjö, G.S. (2006) 

139 Bolmsjö, G.S. (2006) 

Figur 5.21 Parallellkinematisk robot monterad på pelare. 
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5.9  Hårdhetsmätning 

Mätningen av materialets hårdhet ger i första hand information om vilken förmåga 
materialet har att motstå tryck och nötning. Det är därför en utmärkt metod för att 
kontrollera om en härdningsprocess har utfallit med förväntat resultat. För att verifiera 
att förväntad hårdhet är uppnådd i materialet måste en hårdhetsmätningsmetod av något 
slag användas. 

Det är mycket viktigt att vid en hårdhetsmätning välja rätt metod beroende på om 
materialet är mjukt eller hårt och i de fall ett tunt skikt ska mätas. Enligt tabellen nedan 
kan rätt metod väljas för aktuell mätning, dessa metoder är de mest använda vid 
metalliska material. 

 

Metod Mjuka material Hårda material Tunna skikt 

Brinell, HBS X   

Brinell, HBW  X  

Rockwell B, HRB X   

Rockwell C, HRC  X  

Vickers, HV X X X 

Tabell 5.5 Hårdhetsmätningsmetoder. 

Som synes i tabell 5.5140 finns det olika standarder för hårdhetsmätning och värden från 
de olika metoderna får inte blandas ihop. Vid alla de nämnda metoderna utförs 
mätningen genom intryckning av kula, kon eller pyramid i materialet med en eller flera 
beräkningar av värdet på intryckets storlek.  

Metoderna som presenterats i tabell 5.5 använder dock olika värdeskalor och enheten 
för hårdheten är kopplad till den aktuella mätmetoden. Vid omvandling av 
hårdhetsvärde från en metod till en annan måste ett samband enligt exempelvis 
diagrammet i figur 5.22 141 användas.  

                                                 
140 Kristoffersen, H., Segerberg, S. & Bodin, J. (1996) 

141 Metals Handbook, 9:8 (1985) 



 

 

 

 

 

Figur 5.22 Diagram med koppling mellan hårdhetsstandarder. 

5.9.1  Hårdhetsprovning enligt Vickersmetoden 

En metod för uppmätning av hårdhetsprofil i till exempel 
ett segment av en härdad detalj är mikrohårdhetsmätning 
enligt Vickersmetoden. Vilken är en metod för 
oförstörande provning vilket gör att detaljerna normalt kan 
användas efter test. Dock kan förstörande av detaljen vara 
tvunget att utföras då en liten utvald del endast får plats i 
utrustningen. Därför måste detaljen kapas av till rätt 
storlek för att testet ska kunna utföras. Vid löpande 
mätning i produktion kan en mobil utrustning användas, 
dock ger en sådan utrustning inte samma noggrannhet i 
hårdhetsmätningen som en stationär utrustning. 

Vid mikrohårdhetsmätning utförs mätningen med en 
mikrohårdhetstestare som gör ett mycket litet avtryck i 

Figur 5.23 Diamantpyramid för 
Vickersmätning. 
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provbiten med hjälp av en diamantpyramid, se figur 5.23142. Den anbringade slutlasten 
anpassas efter det material som ska uppmätas och ligger i intervallet 25-1000 p. Innan 
slutlasten anbringas förtrycks materialet med en last på 5 p.143 När intrycket är gjort 
krävs det en utrustning för mätning av längderna på intryckets diagonaler. Denna 
mätning utförs manuellt eller automatiskt beroende på utrustningens automationsnivå. 
Vanligen är hårdhetsmätaren kopplad till dator med lämplig programvara för 
visualisering och uppmätning. När diagonalernas värden är uppmätta beräknas 
hårdheten antingen manuellt eller automatiskt genom följande formel.144 

 

 

 

P = lasten i kp (kilopond, 1 kp=0,102 N)      d = diagonallängd i mm (uppmätt efter 
avlastning) 

För att kunna erhålla noggranna värden vid mätningar, brukar åtminstone tre intryck per 
verifierat värde utföras. Det är då viktigt att inte lägga avtrycken för nära varandra, ett 
riktmärke brukar vara cirka 2,5xhalva diagonalen mellan varje mätpunkt. Därefter 
beräknas ett medelvärde för de tre mätningarna och detta värde presenteras sedan.145 

                                                 
142 Instron, (2007) 

143 Amberg, C., m.fl. (1967) 

144 Amberg, C., m.fl. (1967) 

145 A. Billenius, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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6  RESULTAT 
I kapitlet uppvisas det slutgiltiga resultatet som examensarbetet har givit och de alternativen 
för realisering av den tidigare förklarade tekniken. 

Här presenteras de resultat som behandlats för realisering av induktionshärdningscellen. 
Det första som presenteras är de olika alternativ som företaget har för anskaffningen. 
Det förklaras kort vad som ingår i de olika alternativen och vilken leverantör som skulle 
stå för varje punkt. Den indexerade kostnaden som presenteras efter varje alternativ är 
presenterad för läsaren ska förstå skillnaden i kostnad för de olika alternativen. Detta då 
den egentliga kostnaden anses vara sekretessbelagd.  

Vidare utvärderas de olika alternativen genom presentation av för- och nackdelar, det 
alternativ som för företaget anses vara mest lämpat kommer sedan att beskrivas 
närmare. Den vidare specificeringen av det valda alternativet innehåller en beskrivning 
av de ingående komponenterna mer i detalj.  Även resultatet av beräkningarna för det 
valda alternativet presenteras. 

6.1  Alternativen 

De presenterade alternativen nedan har efter företagets önskemål varit av skild karaktär 
för att kunna få en god blick över vilken tillgänglig utrustning marknaden kan erbjuda. 
Därför har förutom svenska även internationella leverantörer av induktionsutrustning 
kontaktats.  

6.1.1  Alternativ 1, Härdningscell med Tricept 605 5axlig 

Leverantör: AB Wahlquists Verkstäder (internt) 

 Robot, Tricept 605146 

 Kabelbåge (egentillverkad) 

 Induktorfäste (egentillverkat) 

 Svetsad golvfixtur (Svänglager och trepunktsexpander, egentillverkad) 

 Svetsat uppsamlingskar med durk(Rostfritt, egentillverkad) 

 Styrsystem och styrskåp 

Leverantör: Troax Sverige AB  

 Robotcellens avskärmning med magnetbrytare, maskinskydd SafeFix med 
ST30-paneler, slagport (1000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare), slagport 
dubbel (2000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare). Enligt mått 
2000x4000x2200 mm.  

                                                 
146 Se bilaga I Tricept 605 Technical Description 
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Leverantör: Teknoheat AB 

 Högfrekvensgenerator TB 25 kW (inkl. kondensatorlåda, transformatorlåda, 
induktor, kablage, kylsystem (värmeväxlare vatten/vatten))147 

 Induktorer (reserv) 

 Släckningssystem (vätska) med filtersystem, pump och flödesvakt vid induktor 

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

Övrigt: 

 Travers (Mobil eller stationär) 

Total indexerad kostnad:  35,25% av index 

 

6.1.2  Alternativ 2, Härdningscell med Tricept 605 ombyggd till 6axlig 

Leverantör: AB Wahlquists Verkstäder (internt) 

 Robot, Tricept 605 

 Ombyggnad till 6-axligt utförande 

 Kabelbåge (egentillverkad) 

 Induktorfäste (egentillverkat) 

 Svetsad golvfixtur (Svänglager och trepunktsexpander, egentillverkad) 

 Svetsat uppsamlingskar med durk(Rostfritt, egentillverkad) 

 Styrsystem och styrskåp (ombyggnad av Siemens) 

Leverantör: Troax Sverige AB  

 Robotcellens avskärmning med magnetbrytare, maskinskydd SafeFix med 
ST30-paneler, slagport (1000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare), slagport 
dubbel (2000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare). Enligt mått 
2000x4000x2200 mm.  

Leverantör: Teknoheat AB 

 Högfrekvensgenerator TB 25 kW (inkl. kondensatorlåda, transformatorlåda, 
induktor, kablage, kylsystem (värmeväxlare vatten/vatten)) 

 Induktorer (reserv) 

 Släckningssystem (vätska) med filtersystem, pump och flödesvakt vid induktor 

                                                 
147 Se bilaga H Generator TB 



 

 

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

Övrigt: 

 Travers (Mobil eller stationär) 

Total indexerad kostnad: 40,25% av index 

 

6.1.3  Alternativ 3, Härdningscell med Tricept 605 ombyggd till 6axlig 

Leverantör: AB Wahlquists Verkstäder (internt) 

 Robot, Tricept 605 

 Ombyggnad till 6-axligt utförande 

 Kabelbåge (egentillverkad) 

 Induktorfäste (egentillverkat) 

 Svetsad golvfixtur (Svänglager och trepunktsexpander, egentillverkad) 

 Svetsat uppsamlingskar med durk(Rostfritt, egentillverkad) 

 Styrsystem och styrskåp (ombyggnad av Siemens) 

Leverantör: Troax Sverige AB  

 Robotcellens avskärmning med magnetbrytare, maskinskydd SafeFix med 
ST30-paneler, slagport (1000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare), slagport 
dubbel (2000 mm, Safelock med ”Sick i17”-brytare). Enligt mått 
2000x4000x2200 mm. 

Leverantör: Teknoheat AB 

 Högfrekvensgenerator TB 50 kW (inkl. kondensatorlåda, transformatorlåda, 
induktor, kablage, kylsystem (värmeväxlare vatten/vatten)) 

 Induktorer (reserv) 

 Släckningssystem (vätska) med filtersystem, pump och flödesvakt vid induktor 

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

Övrigt: 

 Travers (Mobil eller stationär) 

Total indexerad kostnad: 44,25% av index 
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6.1.4  Alternativ 4, Komplett inköpt vertikalhärdningsmaskin 

Leverantör: IOP Induction A/S 

 Maskinmodell: VHM Type 1000-100148 

 Säkerhetsutrustning: Dörrbrytare, induktorskydd, tempgivare för kylvatten, 
säkringar, strömkretsbrytare 

 Kylsystem: Värmeväxlare vatten-vatten 

 Släckningssystem: För valbar släckvätska 

 Induktor: Specialutformad efter önskemål 

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

Total indexerad kostnad:  82,90% av index 

 

6.1.5  Alternativ 5, Permanentriggad härdmaskin för specifik detalj 

Leverantör: IOP Induction A/S 

 Maskinmodell: Specialbyggd härdmaskin enligt vertikalt eller horisontellt 
koncept dedicerad för kurvhärdningen med minimal möjlighet att härda andra 
detaljer.  

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

Total indexerad kostnad: 62,50% av index 

6.1.6 Alternativ 6, Robotcell för induktionshärdning (inköpt komplett) 

Leverantör: EFD Induction AB 

 Robotcell: Med vissa valmöjligheter beroende på önskad flexibilitet.  

 Induktionshärdningsutrustning: Enligt uppställda krav. 

 I paketet från leverantören av induktionshärdningsutrustningen ingår utbildning 
och projektering. 

 Allt ges i ett paketpris. 

Total indexerad kostnad: 85,00-90,00% av index (Beroende på flexibilitet) 

                                                 
148 Se bilaga G. Vertikal härdmaskin 



 

 

En liten parentes för alternativen ovan berör utbildningen. Den utbildning som ska ingå 
i kostnaden och handhas av leverantören är endast en endagsutbildning i samband med 
leverans och installation av cellen. Däremot lovar alla en omfattande teknisk support vid 
intrimningen av cellen. 

6.2  Utvärdering av alternativ 

Alternativen som presenterats ovan har baserats på de olika koncept, som tidigt uppkom 
under projektets början. Det har sedan efter omfattande undersökningar framkommit att 
vissa av alternativen är mer intressanta och applicerbara ur AB Wahlquists Verkstäder 
perspektiv. Här följer en utvärdering av alternativen. 

6.2.1  Alternativ 1. 

+ Ekonomiskt intressant. 

+ Intern utrustning som företaget har i lager kommer till användning vid projektet. 

+ Intern sysselsättning. 

+ Mer anpassad efter företagets egna krav. 

+ Lätt att uppgradera vid behov. 

+ Trolig generering av större internt intresse för personal på företaget. 

− Begränsningar i styrningen av roboten på grund av att induktorn inte kan roteras 
då roboten endast har fem axlar. 

− Eftersom roboten inte är optimal för applikationen finns risk att arbetsområdet 
hämmar flexibiliteten något. 

− Större interna risker för projektet. 

− Obeprövat koncept för härdningscellens utformning. 

För den aktuella uppbyggnaden av robotcellen, finns flera begränsningar som innebär 
att alternativ 1 inte kan uppfylla de krav som ställs på roboten. Den uppbyggnad av 
robotcell som tagits fram, är inte kompatibel med en femaxlig robot. Begränsningen 
uppkommer eftersom induktorn löper runt kurvan och måste under hela processen vara 
orienterad i samma läge gentemot härdytan på detaljen, annars kan inte släckningen 
utföras. Alternativet måste därför uteslutas då en omkonstruktion av cellen skulle vara 
för tidskrävande. 

6.2.2 Alternativ 2. och 3. 

+ Ekonomiskt intressanta. 

+ Intern utrustning som företaget har i lager kommer till användning vid projektet. 

+ Dessa alternativ ger en mycket flexibel härdningscell där flertalet andra detaljer 
skulle kunna härdas. 

+ Intern sysselsättning. 
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+ Mer anpassade efter företagets egna krav. 

+ Lätt att uppgradera vid behov. 

+ Trolig generering av större internt intresse för personal på företaget. 

− Eftersom roboten inte är optimal för applikationen finns risk att arbetsområdet 
hämmar flexibiliteten något. 

− Större interna risker för projektet. 

− Obeprövat koncept för härdningscellens utformning. 

Alternativen ger en god flexibilitet i härdningscellen där flertalet andra detaljer skulle 
kunna härdas, men en mindre effekt på generatorn som i alternativ 2 gör att cellen kan 
få ett mer begränsat arbetsområde. Genom den ringa skillnaden investeringskostnaden 
alternativen emellan är slutsatsen att alternativ 3 vara mer prisvärt. 

6.2.3  Alternativ 4.  

+ En komplett inköpt vertikal härdmaskin skulle på ett smidigt sätt kunna 
integreras i tillverkningen med minimal arbetsbelastning från AB Wahlquists 
Verkstäder sida. 

+ Goda möjligheter till service. 

+ Beprövad utrustning. 

+ Antagligen en kortare tid för att sätta utrustningen i drift. 

− En viss inflexibilitet kommer dock att erhållas med utrustningen då den har ett 
mindre arbetsområde. 

− Svårigheter att härda alla aktuella kurvor, för trångt arbetsområde. 

− Inte samma möjlighet att påverka utrustningen vid en eventuell önskan om 
uppgradering. 

− Utbildning och projektering på danska. 

− Ingen intern utrustning som AB Wahlquists Verkstäder har i lager kommer till 
användning vid projektet. 

6.2.4  Alternativ 5. 

+ Billig lösning. 

+ Antagligen en kortare tid för att sätta utrustningen i drift. 

− Inflexibel. 

− Låst till en produktfamilj. 

− Inga möjligheter till uppgradering. 
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− Ingen intern utrustning som företaget har i lager kommer till användning vid 
projektet. 

− Alternativet är inte i linje med vad företaget föredrar. 

− Utbildning och projektering på danska. 

6.2.5  Alternativ 6. 

+ Optimal lösning. 

+ Flexibel. 

+ Goda möjligheter till service. 

+ Beprövat koncept för utformningen av cellen. 

−  Ingen intern utrustning som företaget har i lager kommer till användning vid 
projektet. 

− Dyr lösning i jämförelse med de andra alternativen. 

6.2.6  Valt alternativ 

Det alternativ som stämmer bäst överens med företagets önskemål och krav är alternativ 
3. Här kan företaget internt bistå i uppbyggnaden och till stor del använda komponenter 
som finns i eget lager. Det blir av denna anledning en mycket lägre 
grundinvesteringskostnad än övriga föreslagna alternativ.  

Alternativ 2 & 3 är mycket lika och skiljer sig endast åt i form av 
högfrekvensgeneratorns effekt. Vid valet av generatorn med högre effekt (50 kW, 
alternativ 3) säkerställs en högre flexibilitet för utrustningen då en högre yteffekt på 
härddetaljen kan åstadkommas. Enligt leverantör149 av utrustningen skulle härdningen 
av kurvor kunna utföras med högfrekvensgenerator på 25 kW, men skillnaden i 
investeringskostnad mellan generatorerna gör att flexibiliteten erhålls för en ringa 
kostnad. 

6.3  Detaljer för valt alternativ 

Här presenteras detaljerna för det valda alternativet (alternativ 3.) vilket har stora 
likheter med alternativ 2. där endast generatoreffekten skiljer dessa alternativ åt. 

6.3.1  Robotcellen 

För att ta fram ett koncept på hur robotcellen skulle kunna utformas har hänsyn tagits 
till att företaget vill använda sig av en befintlig robot och utifrån den bygga en 
härdningscell om detta är möjligt. För att klargöra vad som från början fanns att tillgå 
på företaget vid starten av projektet kommer en beskrivning av den grundläggande 
befintliga utrustningen att presenteras. 

Företaget hade för närvarande inte något förslag på uppställningsyta för cellen. Efter 
diskussioner med flera berörda personer på företaget bestämdes att inget beslut kunde 

                                                 
149 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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tas i ett tidigt skede då omfattande förändringar av fabrikens layout i Linköping redan 
var under projektering. Val av fabrik för uppställningen av cellen är inte heller ett helt 
självklart val eftersom fabriken i Ödeshög kan vara ett alternativ. 

Ett styrskåp för femaxlig styrning finns i företagets ägo och skulle kunna avsättas för 
cellen. Det finns även ett styrskåp för sexaxlig styrning på plats i Linköpingsfabriken 
som inte ägs av AB Wahlquists Verkstäder utan en av företagets kunder. Kunden har 
gett sitt samtycke till användning av styrskåpet vid inledande tester av robotcellen. 

Universalgränssnitt för roboten finns att tillgå då viss testkörning utförs i 
Linköpingsfabriken där reparation och service av robotar utförs. 

Robotkunnig personal finns att tillgå både i Linköping och Ödeshög. Dock finns ingen 
med applikationsspecifika kunskaper för robotstyrning vid induktionshärdning. 

6.3.2  Robot 

Vid inledningen av examensarbetet föreslogs från företaget att en robot av märket 
Tricept modell 605 skulle användas för applikationen. Roboten är för tillfället 
demonterad, men alla ingående delar och komponenter inklusive stativ för roboten (den 
stora golvpelaren) ska finnas lagerförda för att snabbt kunna byggas ihop vid behov. 
Den monteringstid som behövs för att kunna få roboten i drift uppskattas vara 
obetydlig150 Kompetensen för att bygga samman roboten och testköra den för 
funktionalitet finns internt på företaget. Enligt områdeskunnig på företaget skulle den 
befintliga femaxliga roboten med enkelhet även kunna byggas om till en sexaxlig.151 
Frågan som kvarstod att utvärdera under examensarbetet var om den kunde användas 
och i det fallet med vilket antal axlar som krävs. Antalet axlar som behövs är specifikt i 
varje tillämpning och måste bedömas med noggrannhet för applikationen. 

Enligt den information som fanns att tillgå och som delgivits152 undertecknad är Tricept 
605/606 robotar med god noggrannhet och styvhet vilket är goda egenskaper för 
applikationen. Mer att läsa om parallellkinematiska robotar finns i den teoretiska 
referensramen kapitel 5.8 Robot, parallellkinematisk och mer detaljspecifika fakta för 
Tricept 605/606 finns att tillgå i bilaga I. Tricept 605 Technical Description. 

Vad det gäller risken för stänk från härdningens släckning gav inledande funderingar att 
en eventuell beklädnad för roboten skulle behövas. Efter vidare diskussioner med 
robotkunnig153 kunde beslut tas att det skulle räcka med en uppgradering av handledens 
tätning från standard IP54 till en mer noggrann tätning i enlighet med IP66, 
vätskeskyddad. 

Roboten är för applikationen tänkt vara monterad på det stativ (golvpelaren) som 
företaget innehar. 

                                                 
150 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

151 P. Kindstrand, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

152 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

153 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 



 

 

6.3.3  Robotens arbetssätt 

Vid härdningen måste antingen induktorn eller härddetaljen rotera. För att erhålla 
rotationen måste antingen roboten hålla i induktorn och löpa längs härdytan på den 
fixerade härddetaljen. Det andra alternativet är att roboten håller i härddetaljen och 
roterar den mot den fixerade induktorn. 

Koncept 1 Robot roterar härddetaljen 

Konceptet är det bästa ur automationssynpunkt eftersom det underlättar hanteringen av 
in- och urladdning i cellen. För att realisera processen på detta sätt krävs en sexaxlig 
robot som förflyttar detaljen i x-led och y-led i samband med en rotation av 360° kring 
robothandleden. En snedställning från horisontalplanet krävs eftersom appliceringen 
och avrinningen av släckningsvätska inte kan utföras på godtagbart sätt annars. 

In- och urladdning av kurvor kan skötas av roboten som plockar kurvor i ett buffertlager 
innan cellen och lämnar i ett annat efter cellen. Buffertlagren kan om roboten är försedd 
med visionteknik vara vanliga europapallar. Visiontekniken kunde då även användas för 
att hitta induktorns placering och erhålla rätt kopplingsavstånd för härdprocessen. 

Tyvärr bestämdes det att konceptet måste frångås då begränsningarna för robotens 
hanteringsvikt gör att en noggrann process inte kan säkerställas. Vissa av kurvorna är av 
betydande vikt och detta kan i värsta fall påverka robotens noggrannhet i flera 
rörelsemoment. 

Konceptet är även sämre ur den synpunkten att robotcellen skulle kunna ha en tänkbar 
annan användning än just specifikt induktionshärdning. 
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Koncept 2 Roboten styr induktorn 

Här är roboten istället inte tungt belastad då endast induktorn och eventuellt 
transformatorlådan ska kopplas till robotens handled. Detaljen spänns upp i en fixtur där 
den hålls stationär under hela processen. Roboten styr induktorn längs kurvans 
ytterkontur eller spår. Eftersom kurvan måste ha en viss snedställning, på grund av 
härdvätskans avrinning, måste orienteringen av induktorn under hela processen ha en 
viss vinkel ifrån horisontalplanet. Roboten måste alltså både röra induktorn i 
horisontalplanet, i vertikalplanet och vrida induktorn kring sin handled för att positionen 
av kylduschen hela tiden ska vara riktad mot den uppvärmda zonen. I figur 6.1154 kan 
en principskiss ses på hur induktorn skulle föras utmed den snedställda detaljens 
mantelyta. Detta koncept valdes för cellen och nedanstående utformning av cellen 
bygger på grunderna som här har presenterats. 

                                                 
154 Eget material 

Figur 6.1 Robot positionerar induktorn längs stationär detalj. 
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6.3.4  Induktorutformning 

Enligt de experter som konsulterats i frågan är en hårnålsinduktor mest lämpad för 
härdningen av kurvorna. Det ska enligt områdeskunnig155 gå att härda både de 
invändiga spåren och ytterkonturen på kurvorna med samma induktor. Vilket är en 
aspekt som ger ett gynnsamt ekonomiskt läge för företaget eftersom en 
induktionshärdningscell kräver en uppsättning reservinduktorer till varje induktor. Ett 
flertal varianter av induktorer hade tvingat företaget att lagerhålla en stor mängd 
reservinduktorer, vilket i sin tur hade medfört en relativt hög kostnadspost då induktorer 
har en förhållandevis hög anskaffningskostnad. 

En annan fördel med hårnålsinduktorn är den enkla utformningen som ger en lägre 
kostnad och en högre tillförlitlighet än en specialdesignad induktor. 

 

Figur 6.2 Induktor för härdning av spår. 

I figur 6.2156 visas ett exempel på hur utformningen för den generella induktorn skulle 
kunna se ut och hur den skulle utföra härdningen i spåret. Till höger i figuren ses 
induktorn placerad i spåret på härddetaljen. I den vänstra delen av figuren ses ett snitt av 
induktorn vid pågående härdning i pilens riktning. 

                                                 
155 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

156 L. Ullmark, skissmaterial, (hösten 2007) 
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Tyvärr gör vissa begränsningar i tekniken det till en omöjlighet att utforma en induktor 
som skulle härda båda sidorna av spåren i samma operation. Dels beror begränsningen 
av att härdsträckorna för de olika sidorna inte är av samma längd vilket skulle ge en 
högre hastighet i spårets ytterkant än innerkant. Resultatet blir att antingen underhärdas 
ytterkanten eller överhärdas innerkanten beroende på hur parametrarna ställs. En annan 
aspekt är att processen blir mycket känslig även för små skiftningar i 
kopplingsavståndet.157 

Vid användning av fältförstärkare som föreslagits av underleverantör158 kan härddjupet 
realiseras längre ner mot spårets botten för de kurvor som är försedda med spår. En 
annan positiv aspekt är den något högre verkningsgrad vilken erhålls genom 
fältförstärkaren. I vanliga fall har en hårnålsinduktor en ungefärlig verkningsgrad på 60 
% för magnetiskt stål vid frekvensen 450 kHz.159  

6.3.5  Styrskåp 

Det befintliga styrskåpet, Siemens, som företaget innehar måste uppdateras för den 
sexaxliga styrningen. Ett sätt är att uppgradera styrskåpet med en ny drivemodul.160 Ett 
annat alternativ är att införskaffa ett nytt/begagnat styrskåp.  

6.3.6  Gränssnitt 

Ett universalgränssnitt borde klara av styrningen av robotens rörelser under processen. 
För kommunikation med generatorn krävs information på något av följande sätt 

1. Generatorns uteffekt är styrd efter robotens position och vid lämplig koordinat 
slås effekten till eller från. För detta krävs endast att robotens rörelsebana 
programmeras online efter konturen på ritningen första gången en ny 
kurvmodell ska härdas. Sedan sätts en offset för rörelsebanan till 
kopplingsavståndet mellan induktor och arbetsstycke kan roboten utföra 
härdprocessen. 

2. Generatorns uteffekt styrs på tid då robotens hastighet runt kurvan ska vara 
konstant på grund av kurvans geometriska utformning, det kontinuerliga 
härddjupet och den konstanta hårdheten. Roboten kan i detta fall en via en givare 
läsa in kurvans kontur och sedan lagra rörelsebanan (banan kan sparas och 
användas igen vid kurvbyte.) 

För robotstyrningen rekommenderas förslag 1 eftersom detta inte kräver någon 
avancerad utrustning och det enligt tillfrågad områdeskunnig161 är tekniskt enkelt att 
utföra. Förslag 2 förutsätter att vision eller någon avkänningsutrustning finns till hands. 

                                                 
157 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

158 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

159 Zinn, S. & Semiatin, S.L. (1988) 

160 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

161 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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6.3.7  Givare, sensorer, säkerhet 

Eftersom processen ur säkerhetssynpunkt är något känslig måste viss 
processövervakning skötas via givare och sensorer för att skydda omgivning, personal 
och utrustning. En switch som slår ifrån högfrekvensgeneratorn vid överspänning finns 
redan inbyggd. Förutom överspänningsswitchen rekommenderas åtminstone följande 
säkerhetsutrustning för cellen: 

• Flödesvakt för härdvätska 

En övervakning för igensättning av härdvätskekanalen är användbart för att 
kunna säkerställa härdvätskans utflöde vid induktorn. Utrustningen blir mycket 
enklare att styra om valda parametrar kan verifieras under processen. 
Flödesvakten är integrerad i den utrustning som leverantören av 
induktionsutrustningen står för. 

• Magnetbrytare för robotcellens dörrar 

Då cellen arbetar med högspänning krävs nödstopp av processen vid öppning av 
dörr till serviceentré eller laddningsplats. Eftersom en cykel inte kan avbrytas 
och återupptas resulterar därför ett produktionsstopp i att detaljen måste 
kasseras. Därför måste först utrustningen utföra härdningen av den aktuella ytan 
innan utrustningen stoppas. Vid nödstopp resulterar avbrottet i kasserad detalj. 

• Givare för vätskenivå i uppsamlingskar 

Vid övervakning för att cellens uppsamlingskar inte ska översvämmas kan en 
givare för vätskenivån installeras. Givaren behöver inte ha någon 
kommunikation med cellens övriga delar utan kan arbeta självständigt och varna 
operatören vid behov. 

6.3.8  Fixtur 

Den generella fixturen för cellen är konstruerad för att kunna tillverkas fullständigt av 
företaget i egen verkstad. Fixturen består av fyrkantsrör, plåt och svänglager. Både 
skärande bearbetning och svetsning kan utföras vid anläggningen i Ödeshög. En 
principskiss på fixturen kan ses i figur 6.3162. 

För att få en längre livslängd för fixturen borde den ytbehandlas eller utföras i rostfritt, 
då härdvätskan kan ha en korrosiv verkan på fixturens delar och alla cellens 
komponenter. 

Fixturens utformning ska medge att även andra operationer förutom härdning ska kunna 
utföras med samma fixtur. Dock ska visst beaktande tas för fixturens styvhet vid 
operationer som kräver en mycket god styvhet. 

                                                 
162 Eget material 
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Fixturen behöver inte ta upp någon last förutom härddetaljens egenvikt under processen 
och den maximala lasten som uppnås är när en härddetalj sitter i fixturen. Efter 
diskussion med leverantör av induktionsutrustning kommer ingen övrig last att 
anbringas på fixturen under drift och den termiska påkänningen är försumbar. Likaså är 
kraften som magnetfältet ger obetydlig, för aktuella frekvenser.163 Om cellen någon 
gång ska användas för applikationer med mycket låg frekvens måste fixtureringen ses 
över på grund av eventuella svängningar.164 

Bottenplatta och pelare 

Fixturen ska kunna skruvas fast via bottenplattan i golvet och den pelare som sedan 
sitter i bottenplattan måste ha en vridfunktion för att in- och urladdning enkelt ska 
kunna genomföras. Vilket skulle kunna realiseras med hjälp av ett svänglager, 
förslagsvis I länkningen mellan pelaren och den tvärgående balken.  

Tvärgående balk, motvikt och infästningsplatta för fixtur 

Den tvärgående balken ska på ena sidan ha en infästningsplatta för specifik fixturplatta 
och på andra sidan en motvikt, vilken ska motverka snedställning av fixturen och 
onödiga påfrestningar i svänglagret. Eventuellt måste balken stödjas mot den vertikala 
pelaren för att säkerställa att den uppfyller viktpåfrestningen. 
                                                 
163 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

164 Haimbaugh, R.E. (2001) 

Figur 6.3 Fixtur utan fixturplatta. 
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Fixturplatta 

Vid infästning av härddetaljen i fixturen behövs en sammanlänkning mellan fixturarmen 
och detaljen. För att bli generellt och enkelt är det tänkt att utföras genom en 
fixturplatta. Teorin med fixturplattan är att möjliggöra fixering av ett stort spann andra 
härddetaljer utöver den produktfamilj som fokuserats i detta arbete. Fixturplattan ska då 
tillverkas produktspecifik och fästas på armen genom den generella infästningen med 
fästelement. Exempel på produktspecifik fixturplatta för kurvdetaljer kan ses i figur 
6.4165. 

Fixturplattan som är den enda, förutom induktorn, ingående celldel vilken ska bytas ut 
vid byte av produktfamilj, kommer för den fokuserade produktfamiljen härddetaljer ha 
ett utseende enligt bilden nedan. 

Den specifika Fixturplattan ska vara tålig och får inte skadas vid kurvbyten. Därför 
krävs en grundplåt för plattan som är relativt tjock cirka 15 mm. Grundplåten är försedd 
med en hålbild där tre fästelement ska kunna orientera plattan i rätt läge vid byte av 
produktmodell. På plåten ska även de två styrstiften hjälpa operatören att orientera 
härddetaljen på rätt sätt. Vilket gör att roboten alltid hittar start- och stoppläge. 

Expandercylindern som är en förhållandevis dyr detalj kan med fördel göras avtagbar 
från resten av kurvplattan om detta är möjligt.  

                                                 
165 Eget material 

Figur 6.4 Fixturplatta för kurvdetalj. 



 

 

 

70 

 

Härddetaljen kommer att fixeras i alla tre leder genom styrstift och klacken på 
expandercylindern. 

6.3.9  Uppsamlingskar för härdvätska 

Härdvätskan som ska cirkulera i ett slutet system i cellen måste kunna samlas upp på ett 
enkelt sätt för att sedan ledas tillbaka till kylanläggningen. Karets uppgift ska således 
vara att samla upp, transportera och grovfiltrera vätskan innan den kommer till 
finfiltrering och avkylning.  

Karet ska vara av enkel konstruktion och kunna tillverkas av företaget internt från plåt, 
gallerdurk och rör. Även denna komponent borde ytbehandlas eller utföras i rostfritt, då 
härdvätskan kan ha en korrosiv inverkan. 

Uppsamlingskaret måste ha en durkmatta då det måste kunna beträdas vid problem eller 
service i robotcellen. Fördelen är också att operatören genom okulär besiktning kan 
verifiera att karet inte översvämmas. 

En säkerhetsaspekt är att då uppsamlingskaret endast har ett utloppshål för härdvätska 
måste därför någon slags indikation vid översvämningsrisk finnas. Trots att operatören 
har god uppsikt över karet kan en miss få katastrofala följder. Karets botten kan med 
fördel byggas i ett sluttande utförande för att få en effektivare härdvätsketransport. 

Som kan ses i figur 6.5166 är uppsamlingskaret utformat med platsen för fixturen i 
mitten av karet. Detta medger att fixturen ska kunna roteras vid in- och urladdning av 
detaljer för härdningen. 

6.3.10  Kabelbåge 

Hanteringen av kablar och slangar vid härdningen får inte komma i vägen för roboten. 
Därför det tänkt att utföras genom en lösning med kabelbåge som företaget tidigare har 
tillverkat internt specifikt för robotar av parallellkinematiskt utförande. Kabelbågen 
                                                 
166 Eget material 

Figur 6.5 Uppsamlingskar för härdvätska. 
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kommer att fästas i de yttersta länkarmarnas fästen och medge god upphängning och 
goda rörelsemöjligheter för kablar och slangar. 

6.3.11 Induktorfäste 

En specifik lösning som kommer att tillverkas internt efter de krav som önskas för 
infästning och mått. Eventuellt måste en lösning utformas i samarbete med leverantör 
för induktionsutrustning. 

6.3.12  Mobil/stationär travers 

Hanteringen vid in- och urladdning av detaljer i cellen kräver en travers som ska 
underlätta vid de tunga lyft som krävs. Hanteringsutrustning är nödvändig för att en 
operatör inte ska uppleva en oergonomisk arbetsmiljö. 

En enkel lösning för koppling mellan härddetalj och travers är ett magnetfäste. En 
lösning med magnetfäste passar en induktionshärdningscell mycket bra eftersom 
nästintill alla material som härdas där har goda magnetiska egenskaper. 

6.3.13  Avskärmning 

För att kunna få en optimal utformning av avskärmningen till cellen fördes diskussioner 
med robotkunnig167 angående cellens avskärmning. Det koncept vilket togs fram som 
förslag har diskuterats med leverantör av maskinskydd och var från början enligt bilaga 
J. Grundkoncept avskärmning. Det beräknas uppta en golvyta på cirka 2x4 m, dock 
kommer den totala yta vara större då styrskåp med mera placeras utanför cellen. 
Avskärmningen medger insyn hela vägen runt cellen, men är som bäst för det partiet där 
härdningen utförs. Slutgiltigt utformades avskärmningen enligt figur 6.6168. 

 

Figur 6.6 Avskärmning för robotcell. 

                                                 
167 R. Hammerin, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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6.4 Generell utrustning för samtliga alternativ 

Den följande generella utrustningen är nödvändig vid en eventuell anskaffning av en 
induktionshärdningscell och är oberoende av vilket alternativ som väljs för 
anskaffningen.  

6.4.1  Anlöpningsugn 

Företaget har redan en anlöpningsugn för mindre till medelstora detaljer vid fabriken i 
Linköping. Denna skulle med fördel kunna integreras i processen de gånger anlöpning 
av de induktionshärdade detaljerna krävs. Begränsningen i storlek kan vara ett problem 
om detaljer i storlek med de större kurvorna ska anlöpas. Max storlek för detaljer vilka 
kan anlöpas i ugnen är att de måste rymmas inom en kub med måtten 250x250x400 
mm. 

6.4.2  Laboratorieutrustning 

En viktig synpunkt är att företaget måste ha tillgång till utrustning för kontroll av 
härdade detaljer. Det är viktigt att kontrollutrustningen är färdigställd redan i 
inledningen av projektet. I utrustningen ska detaljer testas vid intrimning och stickprov 
utföras av detaljer i pågående produktion. Lämplig utrustning är här: 

• Hårdhetsmätare för mikrohårdhetsmätning enligt Vickers-, Brinell- eller 
Rockwellmetoden.  

• Utrustning för förstörande provning genom etsning av utskuret segment. 
En dyrare utrustning där oförstörande provning tillämpas kan också införskaffas 
i form av ultraljud- eller röntgenutrustning. 

• Mikroskoputrustning för bestämning av struktur hos provet. 

• Sprickindikeringsutrustning antingen genom magnetpulver eller penetrant  

Antingen måste ett laboratorium för enklare mätningar införskaffas eller kan tjänsten 
köpas av något närliggande företag. För AB Wahlquists Verkstäders intresse ska 
nämnas att hårdhetsmätare och utrustning för oförstörandeprovning är två relativt dyra 
poster. Därför måste ett beslut tas för hur avancerat materiallaboratorium som önskas. 
Prisindikationer från leverantörer av kontrollutrustning skiljer sig markant för olika 
sorters utrustning. Förslag på utrustning kan ses i bilaga K. Magnaflux 
kontrollutrustning och i bilaga L. Mikrovickers mätutrustning. 

6.4.3  Utbildning 

Enligt områdeskunnig169 med kunskap och erfarenhet på området, rekommenderas 
utbildning inom flera avdelningar vid införandet av induktionshärdning i verksamheten. 

Vid rådfrågning av leverantörer för utrustning har de påpekat att utbildningen endast 
utförs under en dag. Resten av den utbildning de utfärdar erhålls som tillgänglig 
expertkonsultation vid intrimningen av utrustningen. Det finns emellertid vissa 
grundförutsättningar för att en projektering av detta slag ska kunna utföras med 
framgång. 

                                                 
169 H. Kristoffersen, personlig kommunikation, (hösten 2007) 
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Först och främst krävs personal med kunskap om härdutrustning och metallurgi för att 
kunna ge processtekniskt och kontrolltekniskt stöd. För de specifika arbetsområdena 
skulle en anskaffning ge krav enligt följande på företagets olika avdelningar. 

• Produktionstekniker måste antingen besitta materialkunskaper och 
processkännedom initialt eller ha god tillgång till support inom dessa områden 
för att snabbt kunna sätta sig in i uppgiften. Arbetsuppgifterna här handlar om att 
kunna utföra beredning, realisering av ritningskrav, verifiering av ritningskrav, 
lösa driftsproblem samt att ta hänsyn till miljöaspekter för processen.  

• Operatören av utrustningen måste ha viss kännedom om processen, 
härdutrustningen, robotutrustningen, viss metallurgi, säkerhetsaspekter och 
kvalitetssäkring. 

• Mättekniker måste kunna verifiera att ritningens uppställda krav är uppfyllda 
genom stickprov med förstörande eller oförstörande provning, mikroskopstudier, 
hårdhetsmätning och sprickindikering. 

• Inköpare behöver kännedom om material och hur viktig aspekten med kvalité på 
ursprungsmaterialet är. 

• Ledning ska ha kännedom om hur miljökrav påverkar verksamheten, vad som är 
viktigt att formulera i de kontrakt som ställs upp med underleverantörer och 
kunder. 

6.5  Förstörande provning 

Vid en förstörande provning som utförts på en av de kurvor som härdats av 
underleverantör blev resultatet att härdningskraven enligt ritning inte var helt uppfyllda. 
Efter diskussion med områdeskunnig170 inom området induktionshärdning framkom att 
svårigheten med det uppställda kravet kan bli kostsamt att lösa. Kravet enligt ritning är 
att härda hela vägen ner till spårets botten, detta är mycket svårt utan en avancerad 
utrustning. 

Enligt de tester som utfördes kunde inte hårdheten eller härddjupet godkännas för de 
ritningskrav som ställts upp. Hårdheten var inte uppfylld för hela spårsidan och 
härddjupet var inte heller uppfyllt hela sträckan ner till spårets botten, vilket krävs enligt 
ritning. Mer att läsa om hårdhetsmätningen finns i bilaga C. Hårdhetsmätning och 
visualisering av härdprofil. 

6.6  Beräkningar 

Enligt de beräkningar som utförts för ställtid, cykeltid och beläggningstid baserat på det 
valda alternativet. Ger beräkningarna att cellen möjliggör en relativt snabb cykeltid och 
att ställtiden är den begränsande faktorn. Särskilt de yttre ställ som tillkommer med 
anledning av den mer generella utformningen för att gynna produktflexibiliteten är 
tidskrävande. Se bilaga A. Beräkningar för presentation av alla formler och värden för 
varje detalj. 
                                                 
170L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 



 

 

De beräkningar av beläggningstid som utförts har baserats på att cellen bara skulle vara 
i drift under ett enskift (220x8 h/år) och utfallet blir då att cellen ändå endast har en 
beläggningsgrad på 9,4 %. Då ska tas i beaktande att den övriga maskinparken körs i 
flera skift och en beräkning med den skiftgången skulle ge en ännu lägre 
beläggningsgrad. 

6.7  Marknadspotential 

Enligt de diskussioner som förts med företagets anställda är det svårt att finna en större 
marknadspotential för produktfamiljen kurvor i nuvarande kundflora. Därför måste 
företaget söka nya kunder som arbetar med liknande maskinkoncept där liknande 
detaljer kan tänkas ingå. Företaget kan även erbjuda sig som extra resurs vid behov av 
kapacitet för de befintliga kunder som själva har härdning. 

Eftersom utfallet har blivit att den tänkta produktfamiljen är alldeles för liten för 
investeringen krävs det att en mycket mer grundlig analys av marknadspotentialen 
utförs. Denna analys borde utföras på följande sätt: 

1. Detaljer som serietillverkas och härdas kan sorteras fram med hjälp av 
affärssystemet. 

2. Ritningar för aktuella detaljer granskas och följande punkter ska beaktas 

a. Detaljstorlek 

b. Om detaljen är ythärdad 

c. Är materialet lämpligt 

d. Vilka krav ställs på härddjup/hårdhet. 

e. Kontakta därefter områdeskunnig för induktionshärdning och rådfråga om 
utformning av induktor är möjlig för aktuell detalj. 

3. Passar detaljen för den egna utrustningen. 

4. Ekonomiska aspekter, billigare/dyrare. 

Analysen är väldigt omfattande men bedöms som nödvändig då beläggningsgraden för 
den tilltänkta produktfamiljen gav ett mycket lågt resultat (9,4 %). För analysen kan 
denna rapport ligga till grund och ge de nödvändiga grundfakta som behövs för att 
kunna utföra en bedömning av lämpliga produkter för utrustningen. 

Det alternativ som förslagits ger en utrustning med en mycket god flexibilitet och kan 
härda små till medelstora detaljer i flera tänkta varianter. Begränsningen borde ur 
detaljsynpunkt ligga enbart i robotens arbetsområde och högfrekvensgeneratorns effekt. 
Därigenom kan ett stort urval av skilda detaljer härdas vilket gynnar 
marknadspotentialen. 
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6.8  Att tänka på 

Här presenteras ett antal punkter vilka har uppkommit som frågor från olika anställda 
vid företaget och undertecknad under arbetets gång. Flera av punkterna krävs en djupare 
analys av och kan vara av vikt att fundera igenom innan ett beslut tas för om härdningen 
ska införas. 

• Vilken elkostnad kan företaget acceptera för cellen i drift? 

⇒ Nuvarande elavtal borde undersökas för att företaget ska undvika att 
överskrida sin abonnerade effekt och få kostsamma effekttoppar. 

• Kan cellen förläggas på något ställe i fabriken där operatören kan göra annat då 
cellen är i drift? 

⇒ Som det är beräknat kommer endast operatören vara sysselsatt till 70 % 
av tiden under sitt skift. En fördel skulle vara att andra enklare sysslor 
vilka inte är tidsberoende kan adderas till operatörens arbetsuppgifter. 

• Vad krävs för fåstycktillverkning? 

⇒ Lång inkörning av nya detaljer, men mycket stabil process när den 
kommit igång. Därför måste en mycket god kunskapsbas byggas upp på 
företaget för att kunna möta de marknadskrav som gäller vid mindre 
serier eller enstyckstillverkning. 

• Var finns utbildning att tillgå? 
 
⇒ Grundlig utbildning finns att tillgå hos: 

Swerea IVF AB 
Box 104 
431 22 Mölndal 

www.swereaivf.se 

Teknik- och Kompetenscentrum  
Slottsjordsvägen Box 240 
301 06 Halmstad 

www.kompetenscentrum.se 

• Integreringen med annan teknik i verkstaden, kan HF-generatorn störa annan 
utrustning? 

⇒ Nej, enligt leverantör av det rekommenderade alternativet ska inga 
problem med störningar varken på eller från HF-generatorn tidigare ha 
noterats. Robotens styrsystem skall kunna köras utan risk för störningar. 
Dock ska viss eftertänksamhet tagas vid placeringen av härdningscellen i 
fabriken. Tunga vibrationsskapande maskiner placeras med fördel inte i 
cellens närhet, vilket är ett vanligt krav vid uppställning av 
precisionsutrustning. 
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• Hur kan materialval påverkas? 

⇒ Exempelvis genom ett gott samarbete med Graniten kan deras 
konstruktörer bli en nyckel till många goda affärer för företagets 
induktionshärdningsutrustning. De kan genom att anpassa sina 
materialval vid detaljkonstruktion bidra till en ökning av beläggningen 
av utrustningen. Material som är lämpliga för induktionshärdning kan 
med lätthet väljas i ett initialt läge om inget annat krävs av kunden. 

• Utrustningens flexibilitet? 

⇒ Eftersom ett flexibelt alternativ av utrustning valdes ska andra detaljer än 
kurvor kunna riggas upp för att härdas i cellen. Både fixtur och 
induktionsutrustning tillåter en god produktflexibilitet. 
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7  SLUTGILTIG  DISKUSSION  OCH 
REKOMMENDATION 

Här avslutas rapporten med den slutgiltiga diskussionen kring det framkomna resultatet och 
huruvida en fortsättning för arbetet borde fokuseras. En rekommendation till företaget lämnas 
slutligen. 

7.1  Slutgiltig diskussion 

Resultatet av detta arbete visar att tekniken för induktionshärdning är relativt avancerad 
och komplex. Med den teoretiska beskrivning som finns sammanställd för tekniken ges 
en god grund för företagets anställda att lära sig tekniken bakom induktionshärdning. 
Då flera olika källor har använts finns synpunkter från många utförare av tekniken. Det 
ska påpekas att det finns en viss skillnad mellan de nationella och internationella källor 
som använts. Det ska också beaktas att litteratur från ett stort tidsspann har använts. 
Detta medför att vissa delar av tekniken utvecklats och funnit nya vägar, medans andra 
delar fortfarande är högst aktuella. 

Författaren är av den åsikten att AB Wahlquists Verkstäder har den grundläggande 
kompetensen som krävs för att klara den tekniska aspekten. Det är inte heller ett 
avvikande område från företagets profil och induktionshärdningsutrustningen skulle 
kunna ses som ett användbart komplement till den befintliga produktionen. 

Däremot kommer inte den tänkta produktfamiljen ensamt att kunna ge tillräcklig 
beläggning av cellen. Enligt genomförda beräkningar skulle cellen bara vara belagd till 
9,4 % vid enskift med åtta timmars arbetsdag.171 Cellen borde ha en mycket högre 
beläggning för att kunna anses som lönsam. Det som måste utföras är vidare studier av 
vilka produkter i dagens sortiment som skulle kunna vara lämpliga att värmebehandla i 
cellen. Denna process har beskrivits i resultatet för marknadspotentialen (kapitel 6.7. 
Marknadspotential) och är mycket viktig för det fortsatta arbetet med projektet ska vara 
givande.  

Anledningen till den mycket låga beläggningen skulle kunna påstås vara en alltför 
kraftfullt tilltagen utrustning för induktionshärdningen. Detta är dock inte fallet. Utan 
anledningen är troligen de valda härddetaljernas mycket okomplicerade geometri som 
ger en mycket enkel process, där hela härdningen kan utföras i en uppspänning. 
Utrustningens utförande har ställts samman efter mycket enkla teorier och med 
flexibiliteten i åtanke. 

En cell med ett utförande enligt det alternativ som föreslagits skulle ge möjlighet till att 
använda utrustningen för andra syften än enbart induktionshärdning. Andra 
applikationer som kan vara av intresse är till exempel induktionslödning, 
induktionsvärmning, gradning m.m. Det kan vid konstruktionen beaktas att cellen riggas 
för andra processer temporärt under perioder med lågt härdningsbehov.  

                                                 
171 Kapitel 6.6 Resultat, beräkningar eller Bilaga A. Beräkningar 
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Den investeringskalkyl172 som är sammanställd måste kompletteras med ytterligare 
uppgifter innan den kan ge ett rimligt resultat. Den nuvarande beräkningen ger ett 
negativt nuvärde för investeringen och är inte presentabel vid en introduktion för 
styrelsen. Slutgiltiga beräkningar för investeringskalkylen kan först utföras efter den 
vidare undersökningen av marknadspotentialen är utförd. Det saknas även fakta från 
vissa andra delar av verksamheten vilka måste inkomma för resultatet ska ge en 
tillräkligt god spegling av verklighet. Det ska även poängteras att till 
investeringskalkylen finns en bilaga som belyser de synergieffekter som utrustningen 
medför173. Under denna rapports utförande har det för företaget och författaren 
framkommit hur viktiga synergieffekterna av utrustningen är. Det är därför väldigt 
väsentligt att berörda personer på företaget noggrant studerar denna lista och bedömer 
vilka punkter som ska avfärdas eller belysas. Vissa av punkterna kanske måste värderas 
till en kostnad för att kunna ingå i investeringskalkylen. 

7.2 Rekommendation 

Den slutgiltiga rekommendationen är att AB Wahlquists Verkstäder går vidare med 
studier av tänkbara härddetaljer. Detta borde utföras innan förslaget presenteras för 
företagsledning och koncernens styrelse, annars kan inte investeringskalkylen justeras 
till att ge ett mer godtagbart värde. Det är rekommendationen även om ett annat 
alternativ av utrustning ses som mer intressant än det föreslagna alternativet. 

                                                 
172 Bilaga F. Investeringskalkyl 

173 Bilaga D. Synergieffekter 
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BILAGOR 
Här följer de bilagor som är av relevans för insättning och förståelse för rapporten och 
examensarbetet 

 



 

 

BILAGA A. BERÄKNINGAR 
Nedanstående beräkningar baseras på de insamlade data som tagits fram med hjälp av Peter 
Öberg marknadsansvarig på AB Wahlquists Verkstäder, Claes Irewall produktionstekniskchef 
på AB Wahlquists Verkstäder och leverantör av induktionshärdningsutrustning Lars Ullmark 
på Teknoheat AB. 

Vissa värden och uträkningar är för allmänna sammanhang betraktade som sekretessbelagda 
och är därför redigerade i den slutgiltiga officiella versionen av rapporten.  

Data i tabellen 

Antal per kolli: Sammanställningsritning av kolli. 

Antal härdytor: Ritning för aktuell detalj. För alla detaljer med fler än en härdyta adderas ett 
härdytspåslag för varje extra yta på 5 s, det totala härdytspåslaget adderas sedan till 
cykeltiden. Tiden beror på robotens positioneringstid till nästa härdyta. 

Härdlängd: Datoriserad uppmätning av omkrets för detaljmodeller i konstruktionsprogrammet 
ProEngineer. 

Härdtid: Beräknas genom följande formel där härdningshastighet är uppskattad till 4,5 mm/s 
för alla ytor som härdas174 

Härdtid
astHärdningsh

Härdlängd
≈

.
 

Batchpåslag: Kommer utav att hela årsvolymen inte kan tillverkas i en batch. För varje batch 
ges därför ett påslag för varje ingående detaljsort i kollit. För att få fram det totala 
batchpåslaget per detaljsort multipliceras påslaget med antalet batcher per år (heltal, avrundat 
uppåt). 

I batchpåslaget ingår skifte av fixtur och byte av detaljprogram för robot mellan varje 
detaljsort. Den uppskattade tiden är här 300 s. 

 
ekBatchstorl

ÅrsvolymgBatchpåsla *300=  

Cykeltid: Den tid det tar från en detalj har laddats in till nästa detalj har laddats in. 

)( lagHärdytspåsHärdtidStälltidCykeltid ++=   

Ställtiden per detalj är en uppskattad ställtid där följande moment ingår: robot tillbaka till 
utgångsposition, operatör öppnar cell, operatör laddar ur detalj, operatör laddar in ny detalj, 
operatör säkrar cellen, operatör startar ny process. Tiden har här uppskattats till 420 s.175 

                                                 
174 L. Ullmark, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

175 C. Irewall, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

 



 

 

Beläggningstid: Förväntad tid för produktion av alla kollin för den aktuella maskintypen i 
härdningscellen under ett år. Beläggningstiden består av två delar: 

Del 1. är den tid produktionen i cellen tar oavsett hur många batcher som tillverkas. 

 
årperMaskinermaskinperKollikolliperDetaljerCykeltidDel ×××=1

 

Del 2. är den tid som måste adderas på grund av att detaljerna tillverkas i batcher. 

 

kolliperaljsorterAntaletgetBatchpåslaDel det2 ×=   

 

Vilket slutligen ger den beläggningstid som cellen har för den aktuella maskintypen 

 

21 DelDelstidBeläggning +=

 



 

 
Maskinsystem 1 

Årsvolym: 35 maskiner/år 

Kolli: 1 st/maskin 

Batchstorlek: 7 maskin/batch 

 

Detalj Antal 
per kolli 

Antal 
härdytor 
per detalj 

Sammanlagd 
härdlängd per 
detalj (mm) 

Härdtid 
per detalj 

(s) 

Härdyts-
påslag 

(s) 

Batchpåslag 

(s) 

Cykeltid 
(s) 

Detalj 1.a 2 1 1 930 429 - 1 500 849 

Detalj 1.b 1 1 1 600 356 - 1 500 776 

Detalj 1.c 1 4 5 900 1 311 15 1 500 1 746 

Detalj 1.d 1 4 5 900 1 311 15 1 500 1 746 

Beräkningar av härdtid: 

 

429
5,4

9301
≈   356

5,4
6001

≈  

3111
5,4

0521302164619001
≈

+++  3111
5,4

0521302164619001
≈

+++   

Beräkning av batchpåslag: 

5001
7
35*300 =  

Beräkningar av cykeltid: 

Detalj 1.a:  849420429 =+

Detalj 1.b:  776420356 =+

Detalj 1.c:  7461154203111 =++

Detalj 1.d:  7461154203111 =++

 



 

 

Beräkningar av beläggningstid: 

Del 1. 

Detalj 1.a:  4305935*1*2*849 =

Detalj 1.b:  1602735*1*1*776 =

Detalj 1.c:  1106135*1*1*1746 =

Detalj 1.d:  1106135*1*1*1746 =

Del 2. 

00064*5001 =  

Total beläggningstid: ( ) ( ) 810214000611061110611602743059 =++++  s ~ 59,7 h   

 



 

 

Maskinsystem 2 

Årsvolym: 5 maskiner/år 

Kolli: 1 st/maskin 

Batchstorlek: 1 maskin/batch 

 

Detalj Antal per 
kolli 

Antal 
härdytor 
per detalj 

Sammanlagd 
härdlängd per 
detalj (mm) 

Härdtid 
per detalj 

(s) 

Härdyts-
påslag 

(s) 

Batchpåslag 

(s) 

Cykeltid 
(s) 

Detalj 2.a 2 1 1 035 230 - 1 500 650 

Detalj 2.b 2 1 980 218 - 1 500 638 

Beräkningar av härdtid: 

230
5,4

0351
≈   218

5,4
980

≈  

Beräkning av batchpåslag: 

5001
1
5*300 =  

Beräkningar av cykeltid: 

Detalj 2.a:  650420230 =+

Detalj 2.b:  638420218 =+

Beräkningar av beläggningstid: 

Del 1. 

Detalj 2.a:  50065*1*2*650 =

Detalj 2.b:  38065*1*2*638 =

Del 2. 

00032*5001 =  

Total beläggningstid: ( ) 88015300038065006 =++ s ~ 4,4 h 

 



 

 

Maskinsystem 3 

Årsvolym: 5 maskiner/år 

Kolli: 1 st/maskin 

Batchstorlek: 1 maskin/batch 

 

Detalj Antal per 
kolli 

Antal 
härdytor 
per detalj 

Sammanlagd 
härdlängd per 
detalj (mm) 

Härdtid 
per detalj 

(s) 

Härdyts-
påslag 

(s) 

Batchpåslag 

(s) 

Cykeltid 
(s) 

Detalj 3.a 2 1 1 770 393 - 1 500 813 

Detalj 3.b 2 2 3 415 759 5 1 500 1 184 

Beräkningar av härdtid: 

393
5,4

1770
≈   759

5,4
15751840

≈
+  

Beräkning av batchpåslag: 

5001
1
5*300 =  

Beräkningar av cykeltid: 

Detalj 3.a:  813420393 =+

Detalj 3.b:  18415420759 =++

Beräkningar av beläggningstid: 

Del 1. 

Detalj 3.a:  13085*1*2*813 =

Detalj 3.b:  840115*1*2*1841 =

Del 2. 

00032*5001 =  

Total beläggningstid: ( ) ( ) 970220003840111308 =++ s ~ 6,4 h 

 



 

 
Maskinsystem 4 

Årsvolym: 125 maskiner/år 

Kolli: 1 st/maskin 

Batchstorlek: 10 maskin/batch 

 

Detalj Antal per 
kolli 

Antal 
härdytor 
per detalj 

Sammanlagd 
härdlängd per 
detalj (mm) 

Härdtid 
per detalj 

(s) 

Härdyts-
påslag 

(s) 

Batchpåslag 

(s) 

Cykeltid 
(s) 

Detalj 4.a 2 1 1 200 267 - 3 900  687 

Detalj 4.b 2 1 1 011 225 - 3 900 645 

Beräkningar av härdtid: 

267
5,4

1200
≈   225

5,4
1011

≈  

Beräkning av batchpåslag: 

900313*300
10
125*300 =⇒  

Beräkningar av cykeltid: 

Detalj 4.a:  687420267 =+

Detalj 4.b:  645420225 =+

Beräkningar av beläggningstid: 

Del 1. 

Detalj 4.a:  750171125*1*2*687 =

Detalj 4.b:  250161125*1*2*645 =

Del 2. 

80072*9003 =  

Total beläggningstid: ( ) ( ) 8003408007250161750171 =++ s ~ 94,7 h 

 



 

 
Total beläggning för cellen 

Om beräkningar baseras på ett enskift med 1760 arbetstimmar per år kan följande uppgifter 
beräknas. 

Sammanlagd beläggningstid: 

2,1657,944,64,47,59 =+++  

Beläggningsgrad under ett år med enskift: 

 

Alltså ger den kompletta detaljtillverkningen en beläggningsgrad av 9,4 % 

%4,9
7601

2,165
≈

 



 

 

BILAGA B. STUDIEBESÖK PÅ SCANIA 

 

Reserapport från  studiebesök på Scania i Södertälje 

Vid studiebesöket fick jag nöjet att träffa Erik Sandqvist och även några gånger under besöket 
Stig Svensson, båda arbetar på Scanias forskningsavdelning för utmattning i Södertälje.  
Besöket började med en introduktion av de olika laboratorierummen som finns på 
avdelningen Tekniska Centrum 1. Där Scania har en stor avdelning med 
utvecklingslaboratorier för olika metallstudier. Under rundvandringen besöktes bland annat 
ett rum med avancerade mikroskop. Där metallers struktur och egenskaper studeras efter olika 
ytbehandlingar då inte enbart induktionshärdning. 

I de många laboratorierum som besöktes fanns flera intressanta och avancerade tekniker 
applicerade. Vilka används för att kunna på bästa sätt analysera utfallet av olika 
värmebehandlingar och bearbetningar av metaller. Visade Sandqvist bland annat ett 
etsningslaboratorium där tester utfördes för att studera förändringar längre ner i detaljens 
struktur. Ett laboratorierum för elektronstrålebetning där ytan bombarderades av elektroner 
för att kunna studera hur ytskiktet påverkades. 

Allmänna diskussioner under besöket  

Sandqvist berättade att Scania lägger mycket resurser på att kunna finna effektivare och bättre 
ytbehandlingsalternativ för komponenterna som ingår i motorerna. Nya eller optimerade 
ytbehandlingsmetoder skulle kunna ses som en alternativ väg istället för att dimensionera upp 
detaljerna för att klara hållfasthetskrav med mera då motorerna blir större och mer 
avancerade. Sandqvist visade olika detaljer som utsatts för olika tester och förklarade vad som 
kan vara problem vid olika härdningsförfaranden. Han påvisade bland annat att 
genomhärdning är svårt att tillämpa vid induktionshärdning då denna metod ger en mycket 
hård yta och när kärnan (vilken härdar sist eftersom kylningen påbörjas utifrån) härdar 
kommer den att expandera på grund av att materialet övergår helt eller delvis i en annan fas. 
Detta gör att vid expansionen utsätts ytskiktet för drag- och tryckspänningar. Han påpekade 
även problematiken vid härdning av kuggprofiler där härddjupet skall vara uppfyllt även nere 
i spåren mellan kuggarna. En film demonstrerade tekniken, vilken handlade om att 
snabbvärma med mycket hög frekvens under väldigt kort tid och att släcka med aquatensider 
under väldigt högt flöde. Vilket ger en perfekt härdbild och ett önskat härddjup även i de 
svårhärdade spåren mellan kuggarna. Sandqvist nämnde även att alternativa tekniker som 
tillämpats tidigare för kugghärdningen, är induktionshärdning med multipla frekvenser. 

Diskussioner om olika släckningssystem fördes och Sandqvist berättade att kylning med 
polymerer ger ett skikt på ytan som gör att släcktiden blir lite utdragen och inte lika intensiv. 
Han berättade att vissa material inte behöver släckas med olja, vattenemulsioner eller 
polymerer utan istället kan släckas med luft. Det finns specialutvecklade material som är 
framtagna för att passa just för luftsläckning, Sandqvist nämnde bland annat att Ovako har en 
stålsort (477) vilken är speciellt utvecklad för induktionshärdning genom luftsläckning. Att 
enbart arbeta med material som släcks med luft kan minska investeringskostnaden eftersom 
vätskekylning kräver att ett bad innefattas i härdningsutrustningen. Vid vätskekylning med till 
exempel aquatensider cirkulerar kylmediet och återanvänds cykliskt då processen är i 
produktion och nedsmutsas inte nämnvärt. 



 

 
Induktionshärdning är till viss del resistiv och till viss del magnetisk. Därför är stål mer 
lämpat för induktionshärdning än många andra material. Stål kan tillgodose sig värmning från 
båda källorna med en fördelning som bygger på legeringshalt och kolhalt i stålet (En kolhalt 
på 0.3-0.5% är önskvärt vid induktionshärdning). Eftersom stålet kan dra nytta av både den 
resistiva och den magnetiska uppvärmningen är verkningsgraden väldigt bra för stål. 

För induktionshärdning är verkningsgraden cirka 50 % för utvändig och cirka 20 % för 
invändig. Detta då invändig är svårare att få lika koncentrerad eftersom magnetfältet är 
starkare på insidan av en induktor än på utsidan. Sammanfattningsvis kan sägas att 
verkningsgraden till stor del speglar induktorns utformning. 

I ren jämförelse med andra mer konventionella härdprocesser som exempelvis sätthärdning är 
induktionshärdning en energisnål process, exempelvis sätthärdning. Fördelen är den lokala 
härdning, vilken gör att endast ytor som är kritiska behöver härdas på detaljen. För att få bästa 
resultat och verkningsgrad av sin utrustning är det en fördel att använda sig av fältförstärkare 
vid processen och i dagsläget använder nästan alla någon typ av fältförstärkning.  

Efter härdning anlöps oftast detaljerna för att få rätt seghet och hållfasthet i ytskiktet. Detta är 
nästan ett krav för att erhålla rätt materialegenskaper. Då detaljen härdats har det bildats 
martensit i ytskiktet och detta ger ett mycket sprött material. Anlöpningen sker vid olika 
temperaturer och tider, vilka är beroende på material och ytkrav. 

Optimalt för induktionshärdning av kuggar är, att hälften av brotten sker i övergångszonen 
och hälften sker i botten där största kraften anbringas på detaljen. 

För att erhålla ett stort härddjup ska en låg frekvens användas, då kan ett optimalt resultat 
uppnås i produktionen. 

Råytor induktionshärdas oftast inte. 

För att ett litet härddjup ska erhållas med en distinkt övergångszon och ett jämnt härddjup 
oberoende av formen på profilen ska en hög frekvens användas. Detta är ett bra tips för AB 
Wahlquists Verkstäder då de detaljer som i första hand är intressanta kommer att endast 
utsättas för nötning och slitage genom tryckspänningar. Eftersom ingen böjning eller 
knäckning är aktuell kommer en övergångszonen som är optimal inte vara av största vikt. Det 
är av större vikt att ha en bra hårdhet i materialets yta.  

Scanias induktionshärdning av vev och kamaxlar 

Scanias vevaxlar härdas i en induktionshärdningsutrustning som består av en rotationsfixtur 
som fixerar och roterar vevaxeln, två passiva induktorer som omsluts härdytan, in- och 
urladdningssystem, anlöpningsugn. Processen går till enligt följande:  

I ett magasin finns vevaxlar som matas in från skärande bearbetning. En vevaxel i taget 
hämtas från bufferten innan maskinen och transporteras in i härdmaskinen där den låses fast i 
den roterande fixturen.  

De två induktorerna går ner ovanifrån och sluter runt varsin av de cirkulära delarna på axeln 
(en vevaxel består av cirkulära delar som har parallella men förskjutna centrumlinjer). Ett 
avancerat styrprogram används, där hänsyn har tagits till axelns expansion och krökning på 
grund av den termiska lasten, för att kunna hålla induktorerna på rätt ställe vid vevaxelns 
rotation. 

 



 

 
Då vevaxeln börjar rotera samtidigt som induktorerna börjar röra sig och spänningssätts 
påbörjas härdningen. Hela den cirkulära ytan kommer att ges samma härddjup då axeln 
roterar. 

 Eftersom ena sidan har material som stör magnetfältet måste en högre frekvens användas där. 
Efter en specificerad tid och om alla parametrar är uppfyllda släcks detaljen med aquatensider 
av stort flöde och med rätt temperatur. Axeln kröker sig lite varje gång induktorerna härdar en 
cirkulär yta. När detaljen är släckt, går induktorerna upp igen. Sedan förflyttas induktorerna 
utmed axeln till förvalda platser, vilka har beräknats med avseende på hur rätt ordning ska 
vara. Samma procedur upprepas för alla de cirkulära ytorna och när induktorerna går upp från 
den sista lossas axeln och matas ut från maskinen. Den placeras sedan på en transportbana 
som för den till en anlöpningsugn där den stannar i åtta timmar för att få rätt hållfasthet. 

Ingen speciell säkerhetsutrustning krävs för operatörer eller personal och det ställs heller inga 
krav på området där maskinen står. Den enda aspekten är att operatören har gått en 
grundläggande kurs i ellära då strömmars farlighet och personsäkerhet vid elutrustning är 
viktigt. 

Om induktorn går emot detaljen uppstår gnistbildning och detta är skadligt för både induktorn 
och detaljen. En aning gnistbildning är inte farligt men en större krock kan vara förödande.  

Förstörande och oförstörandeprovning hos Scania 

Utfallsprov genom förstörande provning utförs kontinuerligt under Scanias 
induktionshärdningsprocess och då kapas vev- och kamaxel upp för att analysera härddjup, 
härdbilden och att rätt härddjup finns på rätt ställe. En induktionshärdningsprocess grundas på 
stor tillit till processen och dess parametrar. Vid problem med frekvensbortfall eller om en 
dimp av någon parameter uppstår stoppas processen automatiskt och detaljen studeras för att 
upptäcka vad som gått fel. Då intrimningen är klar och processen gått över från 
intrimningsfasen till produktionsfasen ska den vara mycket säker och repeterbar. 

Sandqvist berättar om olika testmetoder för att upptäcka problem med härdningen. Det finns 
flera programvaror, maskiner och utrustningar som bygger på olika koncept med vilka ett 
resultat av en ny parameteruppsättning kan utvärderas. Sandqvist förklarar följande metoder 
närmare.  

• Magnaflux, metoden bygger på magnetfält och ett magnetiskt pulver sprutas över 
detaljen. Därefter undersöks den med ett handdon vilket koncentrerar pulvret kring 
området där en spricka på ytan finns.  

• Ultraljud, utrustningen sänder ultraljudsvågor in i detaljen och sedan avläser en 
mottagare hur vågornas återkomsttid stämmer överens. Då kan avvikelser registreras i 
form av invändiga sprickor. Metoden användas även för sprickor i ytskiktet 

• Penetrant, en flourecserande färg målas på ytan av detaljen och sedan kan via en 
speciell UV-lampa sprickor upptäckas genom att färgen lyser vid de sprickor som 
finns i ytskiktet. 

• Virvelströmmar, bygger på elektriska strömmar längs detaljens ytskikt och används 
för detektering av ytsprickor. 

 



 

 
Sandqvist tips om personer och andra nyttiga källor  

• Sven Haglund på KIMAB är en materialexpert som är värd att konsultera vid frågor 
angående materialval och expertråd. 

• Hans Kristoffersen på IVF industriforskning och utveckling AB  

• Värmebehandlingscentrum är en organisation där flera av landets kunniga 
värmebehandlare är medlemmar och delar med sig av sin kunskap. Det är kanske 
tänkvärt att gå med i organisationen för AB Wahlquists Verkstäder. 

Ett stort tack riktas till Erik Sandqvist och Stig Svensson, som ställde upp och tog sig tid för 
att ta emot mig och visa upp Scanias imponerande utrustning för induktionshärdning. 
Kunskaperna som erhölls från besöket har varit till mycket stor nytta under examensarbetet. 

 



 

 

BILAGA C. HÅRDHETSMÄTNING OCH 
VISUALISERING AV HÄRDPROFIL 

 

För att kunna få en indikation hur väl härdningen varit utförd för de befintliga härddetaljer har 
en testomgång i laboratoriemiljö utförts. Provet bestod av ett segment från en detalj vilken 
induktionshärdats och hade varit monterad i ett maskinsystem 

Den detalj som skulle testas var tvungen att förstöras för att komma åt den aktuella ytan vid 
spåret. Därför vattenskars först detaljen i två delar och sedan skivfrästes ett segment ut för att 
anpassas till rätt storlek. Därefter övergick testerna till laboratoriemiljö där första steget var 
att via en värmepress gjuta in materialet i plast. Vilket utförs för att ett mer lättbehandlat prov 
ska göra efterföljande steg enklare. 

Härdprofil 

Nästa steg i processen var att putsa ytan med mycket finkornigt sandpapper uppspänt i 
roterande rondeller med vatten som slipmedel. Putsningen utfördes i tre steg med olika 
kornstorlekar på pappren (500 motsvarar kornstorlek cirka 30 µm, 1200 motsvarar kornstorlek 
cirka 15 µm, 4000 motsvarar kornstorlek cirka 6 µm). Metoden är baserad på att 
kornstorleken ska halveras mellan varje steg i processen. Det är även viktigt att varje gång 
slippappret byts till en lägre kornstorlek ska provbiten roteras 90°, vilket ger en annan 
slipriktning och därigenom kan en finare yta åstadkommas.  

Redan efter steg 2 kunde härdzonens profil svagt urskiljas. Eftersom härdzonen befinner sig i 
en annan fas (martensit) än den övriga delen av provbiten framträdde konturen av de olika 
zonerna relativt tydligt. Genom den okulära besiktningen kunde även urskiljas att en blankare 
yta framträdde i härdzonen än ytan på den övriga provbiten. 

Efter färdig putsning kunde efterföljande polering utförts för att mer noggrant, via mikroskop, 
kunna studera strukturen i materialet och göra fasbestämningar med mycket god säkerhet. Ett 
sådant försök hade bestämt övergångszon mellan det härdade området av martensit och det 
oförändrade området av austenit mer noggrant. Övergångszonen erhålls på det avstånd ner i 
materialet där härdningens verkan avtagit. 

Ett polerat ämne hade även kunnat påvisa vilken kvalitet ursprungsmaterialet hade innan 
härdning. I undersökningen med mikroskop hade antal slag och föroreningsämnen kunnat 
bestämmas på andel yta för att sedan jämföras med vad som specificerats för 
utgångsmaterialet.  

Den extra poleringsprocessen bedömdes som ej relevant för testet då endast härdzonens 
utseende och hårdheten var av vikt för resultatet ur företagets synvinkel. 



 

 

FigurC.0.1 Härdzonens profil i spåret på en kurva 

Provbiten mikroetsades därefter med Nital, vilket är ett etsmedel för bland annat stål som till 
stor del består av salpetersyra. Mikroetsningen gick till på följande sätt. Provet sänktes under 
kort tid ned i en skål med Nital och rengjordes därefter med ett lösningsmedel (i testet 
användes etanol). Hela testet utfördes i skyddat glasskåp med god ventilation. Provbiten var 
därefter färdig för vidare undersökningar och härdzonens utseende syntes mycket tydligt. 
Bilden I figur C.1 är tagen med mikroskoputrustning. 

Som synes i figur C.1 är ett område mörkare av den L-formade provbiten. Den profil som 
visualiserats är det område, vilket blivit påverkat av härdningen i den mån att en 
fasomvandling skett. 

Hårdhetsmätning 

Vid testet användes en Leco M-400 för att utföra ett mikrohårdhetstest enligt Vickersmetoden, 
se teoretisk referensram kapitel 5.9. För kommunikation mellan hårdhetsmätare och dator 
användes gränssnittet MicroGOP 2000/s som även var programvaran vilken utförde de 
erforderliga beräkningar för att kunna beräkna hårdheten enligt hårdhetsformeln för 
Vickersmätning. 

Det önskade resultatet av testet var att kunna ta fram värden på hårdheten cirka 0,2 mm in 
från detaljens yta. Därför valdes fem mätpunkter uppställda på linje med lämpligt inbördes 
avstånd (uppifrån spårets kant och ner mot spårets botten, se figur C.2). Vid varje mätpunkt 

 



 

 
utfördes tre mätningar och därefter beräknades ett medelvärde utifrån dessa. Multipla 
mätpunkter användes för att erhålla en hög noggrannhet i värdena. För varje mätpunkt 
krävdes också att de tre mätningarna togs med ett avstånd av 2,5xdiagonalen på intrycket. En 
triangel av de tre punkterna formades därför med centrum kring 0,2 mm från ytterkanten av 
härdytan. 

Figur C.2 Mätpunkter i spåret på kurvsegmentet 

Enligt Vickersmetoden måste lasten vara anpassad för det materialet som ska hårdhetsmätas, 
om fullgott resultat ska erhållas. Därför bestämdes i samråd med A. Billenius176, att en slutlast 
på 1000 g borde vara lämpligt för materialet. 

                                                 
176 A Billenius, personlig kommunikation, (hösten 2007) 

 



 

 
Här nedan presenteras de mätprotokoll som är resultatet av hårdhetsmätningen. I kolumnerna 
är följande beskrivet: 

dx=diagonal i x-led 

dy=diagonal i y-led 

Mv=medelvärde 

HV=hårdhet i Vickers 

Under mikroskopförstoringen står det ”Ingen hårdhetsprofil” vilket anger att mätningarna 
utfördes manuellt. 

 

 

Mätpunkt 1. 

 

 

 



 

 
Mätpunkt 2. 

 

Mätpunkt 3. 

 

 

 



 

 
 

Mätpunkt 4. 

 

 

Mätpunkt 5. 

 

 



 

 

BILAGA D. SYNERGIEFFEKTER 

 

Här nedan presenteras de synergieffekter som är värda att beaktas innan ett beslut kan tas i 
frågan. Effekterna är förknippade med det förslag på utrustning för induktionshärdning som 
AB Wahlquists Verkstäder har för intention att införskaffa, vid intresse från styrelse och 
ledningsgrupp. 

AB Wahlquists Verkstäder ses som en mer komplett leverantör med tillgång till hela kedjan i 
en detaljs cykel. 

+ Genomloppstiden för detaljer som härdas externt kan kortas ner väsentligt. 

+ Kostnader för transport mellan legohärdare och AB Wahlquists Verkstäder kan 
elimineras.  

+ Inköp i batcher kan undvikas och därmed bundet kapital i lager. 

+ Möjlighet att reducera batchstorleken ur ledtidsaspekt. 

+ Enstyckstillverkning vid hastigt behov möjligt med kort varsel. 

+ Prioriteringsordning för tillverkningen påverkas endast av företaget själva. 

+ AB Wahlquists Verkstäder kan slå sig in på nya marknader och nå kunder som inte 
varit aktuella tidigare. 

+ AB Wahlquists Verkstäder får ett lägre beroende av underleverantörer och får en mer 
självständig ställning. 

+ Nya jobb för andra delar av koncernen både i montering och skärande bearbetning. 

+ Bättre kvalitetsstyrning. 

+ Cellen kan användas för andra flera andra processer tillexempel induktionsvärmning, 
induktionslödning, gradning m.m. 

 

− Kontrollstationen måste uppgraderas. 

− Utbildning av personal. 

 



 

 
Utveckling av den första punkten 

Efter ingående diskussioner med marknadsansvarig Peter Öberg framkom denna motivering. 
Den associerar till den kanske viktigaste synergieffekten som ligger i linje med att vara den 
kompletta partner som företaget vill vara för sina kunder.  

Induktionshärdningsutrustningen är en väg till att bli en mer attraktiv och komplett leverantör 
gentemot både nya och befintliga kunder. Det skulle kunna vara mycket attraktivt att erbjuda 
ett komplett scenario för en produkt utan inblandning av externa mellanhänder. Från 
råmaterial till förpackad produkt. Hela kedjan som då kanske skulle kunna innehålla kapning 
av råmaterial, skärande bearbetning, finslipning av vissa ytor, partiell härdning 
(induktionshärdning), målning, kontrollmätning, montering och paketering. Allt i AB 
Wahlquists Verkstäders egen regi utan mellanhänder.  

 



 

 

BILAGA E. KOSTNADER FÖR 
ALTERNATIV 
 

SEKRETESS

 



 

 

BILAGA F. INVESTERINGSKALKYL 
 

SEKRETESS 

 



 

 

BILAGA G. VERTIKAL HÄRDMASKIN 
 

 



 

 

 

 



 

 

BILAGA H. GENERATOR TB 

 



 

 

 

 



 

 

 

BILAGA I. TRICEPT 605 TECHNICAL 
DESCRIPTION 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

BILAGA J. GRUNDKONCEPT FÖR 
AVSKÄRMNING 
 

 

 

 

 



 

 

BILAGA K. MAGNAFLUX 
KONTROLLUTRUSTNING 

 

 



 

 
 

 



 

 

BILAGA L. MIKROVICKERS 
MÄTUTRUSTNING 

 

 



 

 

 



 

 

BILAGA M. ARBETSPLAN 

 

Arbetsplan för examensarbete om induktionshärdningscell 

Vecka Delmoment 

1 tom 3 Förstudie 

4 tom 11 Grundstudie/Nulägesanalys 

11 tom 16 Lösningsförslag/Investeringsbedömning 

17 tom 20 Utvärdering/Rapportskrivning 

 

Förstudie 

Detta moment kommer att innehålla en kort beskrivning av företaget AB Wahlquists 
Verkstäder och en introduktion i deras arbete. Inledande studier i ämnet induktionshärdning 
och förberedande arbete för grundstudien. 

Grundstudie 

En mer omfattande insättning i tekniken kring induktionshärdning och genom denna kunna 
presentera för företaget vad som är relevant ur deras synpunkt. Till exempel beskrivning av 
tekniken, begränsningar, material, alternativa tekniker, fördelar/nackdelar och vad som är 
relevant vid införsel. 

Nulägesanalys 

Vilken utrustning finns på marknaden, vilka detaljer är intressanta, vilken nisch inom 
induktionshärdning ska fokuseras, hur mycket betalar företaget i dagsläget, vilken kompetens 
krävs, marknadspotential, beläggning och knyta kontakter med områdeskunniga. 

Lösningsförslag 

Vilken layout är intressant för cellen, vilka alternativ är aktuella, vad kostar en cell, diskutera 
förslag med leverantör, grundläggande produktionstekniska beräkningar för föreslaget 
alternativ. 

Utvärdering/Rapportskrivning 

Sammanfatta efter bästa förmåga rapporten efter företagets önskemål och presentera 
innehållet på ett lättillgängligt sätt. 
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