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SAMMANFATTNING 
 

Detta examensarbete är utfört på Ferruform AB i Luleå. Ferruform är ett helägt dotterbolag till Scania och är 

Luleås största verkstadsindustri. Scania och Ferruform arbetar ständigt med förbättringar för att bli bättre mot 

konkurrerande företag. En del av förbättringsarbetet är att finna nya, effektivare och billigare produktlösningar. 

Scania och Ferruform har en önskan om att kunna tillverka en i dagsläget gjuten vridstyv tvärbalk genom 

plåtformning, svetsning och bearbetning. Tidigare arbeten kring den vridstyva tvärbalken har bedrivits på 

Ferruform där de fann att en svetsad vridstyv tvärbalk inte passar in i de flöden som Ferruform har i dagsläget. 

 

Examensarbetets syfte är att ta fram produktionsupplägg för den vridstyva tvärbalken där fokus ska läggas på 

operatörens arbete samt skapa ett funktionellt flöde som passar in på Ferruform. Det huvudsakliga målet är att 

generera en lägre kostnad för den svetsade vridstyva tvärbalken än dagens gjutna vridstyva tvärbalk.  

 

De metoder som använts för att ta fram produktionsuppläggen är observationer och intervjuer. Data och 

information har framförallt erhållit via internt material från Ferruform men även genom tidigare arbeten med den 

vridstyva tvärbalken. De teorier som examensarbetet stödjer sig mot är relevanta tillverkningsmetoder som krävs 

för att tillverka balken men även Scanias produktionssystem (SPS).  

 

Utifrån önskemål från Ferruform togs två produktionsupplägg fram där det ena är baserat på lasersvetsning 

och den andra på MAG-svetsning. De två svetsmetoderna ställer olika krav på tillverkning men genererar även 

olika kostnader för den slutgiltiga vridstyva tvärbalken. Konceptet med MAG-svetsning genererar högre 

kostnader för den slutgiltiga balken, trots en betydligt lägre investeringskostnad. Detta beror främst på högre 

materialspill men även pga. användning av svetstråd. Trots detta så är MAG-svetsning en konventionell och 

välbeprövad metod i jämförelse med lasersvetsning. Sammanfattningsvis kommer lasersvetsning att 

rekommenderas för tillverkning av den vridstyva tvärbalken, trots de höga kraven på noggrannhet anses 

konceptet med lasersvetsning ge flest fördelar. 

  



 

ABSTRACT 
 

This maser thesis has been performed at Ferruform AB in Luleå. Ferruform is a wholly owned subsidiary of 

Scania and is Luleå’s largest engineering. Scania and Ferruform are constantly working with improvements so 

they can be better than their competitors. Part of the improvement work is to find new, more efficient and 

affordable product solutions. Scania and Ferruform have a desire to from the current situation with a casted stiff 

crossmember produce a stiff crossmember by sheet metal forming and welding. Previous work has been done at 

Ferruform according to the welded solution for the stiff crossmember. The work resulted in conclusions that the 

welded stiff crossmember does not fit into the current flows at Ferruform.  

The aims for the master thesis is to develop a production structure for the welded stiff crossmember where 

focus should be on the operator’s work and to create a functional flow that fits with the current flows at 

Ferruform. The main goal is to generate a lower coat for the welded stiff crossmember than the current casted 

stiff crossmember.  

Methods used to develop the production structures are observations and interviews. Data and information is 

mainly obtained through in-house material from Ferruform but also by earlier work with the stiff crossmember. 

The theories that the master thesis draws on are relevant manufacturing processes required to manufacture the 

crossmember but also Scania’s production system (SPS).  

Based on requests from Ferruform, where two production structures developed, one with the conventional 

welding method MAG and one with the slightly newer welding method laser welding. The two welding methods 

make different demands on the manufacturing but also generates in different costs for the final stiff 

crossmember. The concept with MAG welding generates higher costs for the final product, despite a lower 

investment cost. This is due to a high material consumption in comparison to laser welding but also because of 

the use of welding wire. Nevertheless is MAG welding a proven and well-known welding method. In 

conclusion, will laser welding be recommended for the manufacture of the stiff crossmember, despite the high 

accuracy requirement is it considered that the concept of laser welding provide several advantages.  

  



 

NOMENKLATUR 

 

Takttid Rytmen och tempot i arbete. Takttiden är den tillgängliga arbetstiden dividerat 

med den genomsnittliga efterfrågan. 

Cykeltid Den tid det tar från det att man börjar arbeta på en produkt tills man börjar 

med nästa. 

Operationstid Tid för att utförande av en operation. Operationstiden består av en 

omställningstid och en produktionstid där produktionstiden är lika med 

orderkvantiteten multiplicerat med stycktiden.  

OCE Overall Capacity Efficiency är ett mått på hur bra ett företag är på att 

producera. Desto högre procentsats desto högre effektivitet har företaget. OCE-

talet beräknas genom att multiplicera summan av tillverkade produkter med 

cykeltiden och sedan dividera det med öppettiden för skiftformen.  

OPE Overall Process Efficiency, anger med en procentsats hur mkt t.ex. en maskin 

utnyttjar den tillgängliga tiden för att producera. OPE-talet beräknas genom att 

multiplicera summan av tillverkade produkter med cykeltiden och sedan 

dividera det med den tillgängliga tiden för skiftformen.   

Lägesställare En manipulator bestående av 1 till 5 axlar där sedan en fixtur eller produkt kan 

rotera.  

Fixtur Inom verkstadstekniken hjälpanordning som används för att hålla fast 

arbetsstycket i verktygsmaskinen eller styra verktyget under bearbetningen. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och sist projektets 

uppdragsbeskrivning. 

 

1968 invigdes Ferruform AB, en verkstad för plåtbearbetning och svetsning i Luleå. Ferruform är Luleås 

största verkstadsindustri och har cirka 600 anställda. Ferruform är ett helägt fristående dotterbolag till Scania. 

Centrum för Scanias tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material sker på Ferruform. Företaget har 

dagliga just-in-time leveranser till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. För att klara 

konkurrensen från andra företag måste Ferruform och Scania arbeta med ständiga förbättringar för att bli bättre. 

Förbättringsarbete ska ske inom produktionen men även lika så på kontorsnivå. I Dagsläget köper Scania in 

gjutna vridstyva tvärbalkar till deras 4×2 och 6×2 ramar, vilket medför ökade produktionskostnader då gjutna 

produkter är dyra i jämförelse med plåtformade och svetsade. Det finns önskemål från Scania att kunna införa en 

ny produktlösning av den gjutna balken, och från Ferruform finns det önskemål om att kunna tillverka den nya 

produktlösningen av den vridstyva tvärbalken i Luleå. Ett samarbete mellan Ferruform i Luleå och Scania i 

Södertälje kommer att ske under projektets gång där den vridstyva tvärbalken kommer att utformas efter 

konstruktionsmässiga kriterierna för att sedan kunna tillverkas på Ferruform. I dagsläget passar inte denna nya 

produkt in i befintliga flöden på Ferruform. 

1.1. BAKGRUND 

Ett nytt tvärbalksprogram håller på att tas fram, där en svetsad vridstyv tvärbalk ska ersätta en gjuten 

tvärbalk. I dagsläget köper Scania in den gjutna vridstyva tvärbalken. Scania önskar att byta ut den gjutna för att 

minska produktionskostnader samt för att förenkla påbyggnaden av lastbilen. I tvärbalksprogrammet ingår en 

vridstyv tvärbalk, som har till uppgift att styva upp bakändan på lastbilsramen. Balken används på lastbilar med 

luftfjädring och chassiram av typen 4×2 samt 6×2. I dagsläget tillverkas alla svetsade tvärbalkar till Scanias 

lastbilar på Ferruform i Luleå. Den nya vridstyva tvärbalken ska därav försöka implementeras på Ferruform. I 

dagsläget passar inte den nya vridstyva tvärbalken in i befintliga flöden på Ferruform på grund av 

bearbetningssteg som uppkommer under tillverkning av balken. Det som är kritiskt i dagsläget är svetsning och 

bearbetning av den vridstyva tvärbalken och därav kommer en ny ”maskingrupp” skapas med dessa operationer. 

1.2. SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att utreda om den nya vridstyva tvärbalken går att implementera i Ferruforms 

nuvarande flöden. Där ett samarbete mellan konstruktionsansvarig på Scania i Södertälje [1] kommer att ske för 

att få in aspekter från både konstruktion och produktion. För att kunna implementera den nya produkten på 

Ferruform kommer eventuella nyinvesteringar undersökas, och hur de i så fall skulle kunna tillämpas i flödet. 

Målet är att ta fram förslag på ett produktionsupplägg för svetsade vridstyva tvärbalkar med fokus på flöde, 

tillverkningsprocesser och Scanias produktionssystem. Målet kan brytas ned till frågeställningar där målet är att 

besvara följande frågor; 

- Vilka maskin- och utrustningsinvesteringar krävs och vad kan användas av nuvarande maskinpark? 

- Var i fabriken skulle maskingruppen placeras? 

- Vilken cykeltid krävs för att klara kundens behov? 

- Hur ska operatörens arbete läggas upp för att optimera den värdeskapande tiden? 

- Kan en svetsad vridstyv tvärbalk tillverkas med en lägre kostnad än den i dagsläget köpta gjutna 

vridstyva tvärbalk? 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet skall endast behandla vridstyva tvärbalkar. Den nya maskingruppen med svets och 

bearbetning ska endas betjänas av en (1) operatör där maximala skiftgången ska vara 3 skift. Kartläggning av 

tider kommer endast ske av tider runt den nya maskingruppen. Administrativa tider kommer ej att behandlas. 

Tider för transporter mellan arbetsceller kommer inte behandlas. Projektet kommer inte innefatta konstruktion av 
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gripdon och fixturer. En grov design och funktionsbeskrivning av gripdon och fixturer ska redovisas. 

Pressverktyg kommer inte behandlas i detta projekt. Projektets längd är begränsad till 20 veckor. För detta 

projekt kommer endast den vridstyva tvärbalken för 4×2 chassiramen att behandlas. 

1.4. UPPDRAGSBESKRIVNING/PROBLEMBAKGRUND 

Scania köper i dagsläget in gjutna vidstyva tvärbalkar till deras lastbilar, beroende på typ av lastbil och dess 

funktion används olika balkar i chassina. För detta examensarbete kommer endast den vidstyva tvärbalken för 

4×2 chassiramen att behandlas. Tvärbalken sitter i lastbilar för distribution och fjärrtransporter. Den vridstyva 

tvärbalken sitter i bakre ändan av ramen och dess uppgift är att stabilisera upp ramen. Tidigare arbeten har gjorts 

för denna balk med start redan 2002. Prototyper togs fram som sedan testades i provrigg i Södertälje. Proven i 

riggarna visade att balken inte klarade av livslängdskravet. Det visade sig även att kravet på svetsklass C inte 

hade erhållits och därav fanns bland annat bindfel och porer i svetsen som orsakade sprickor. På Scania i 

Södertälje har Erik Lock Andersson [2] gjort konstruktionsändringar och hållfasthetsberäkningar för att minska 

spänningarna i svetsen. Efter konstruktionsändringar visade beräkningarna att svetsen håller för utmattning i 

teorin. Dock har inga prover utförts med den nya tvärbalken, med att kvaliteten på svetsen ytterligare är 

önskvärt. Ett parallellt samarbete kommer att ske tillsammans med Stina Sjödin i Södertälje som utför vidare 

konstruktionsändringar av den vridstyva tvärbalken. 

Uppdraget består av att ta fram ett förslag på produktionsupplägg för rationell tillverkning av vridstyv 

tvärbalk för 4×2 chassiramen på Ferruform i Luleå. Fokus skall läggas på operatörens arbete, Scanias 

produktionssystem, utformning av operatörens arbetsplats, layout, flöde i fabriken, maskinbehov och cykeltider. 

Produktionsekonomi samt investeringsbehov skall också analyseras. 

I dagsläget ser konstruktionen av den svetsade vridstyva tvärbalken ut enligt figur 1. Planering för projektet 

och vad som ingår i varje fas av projektet finns specificerat i bilaga 1. 

 

Figur 1. Svetsad vridstyv tvärbalk.
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2. FÖRETAGSBESKRIVNING 

I detta kapitel presenteras information om företaget Ferruform AB där bland produkter och marknad. 

 

Ferruform AB är ett helägt fristående dotterbolag till Scania med cirka 600 anställda. Ferruform och dess 

högteknologiska verkstad är belägen i Luleå, och är Luleås största verkstadsindustri med en verkstadsyta på 

45 000 m
2
. Ferruform har tillverkat kvalitetsprodukter till fordonsindustrin sedan företagets invigning 1968. 

Företaget har en bra placering på kartan med nära till LKAB i Malmfälten, plåtleverantörerna SSAB i Luleå och 

Rautaruukki i Brahestad. Ferruform har smarta transportlösningar med ett brett kommunikationsnät. 

Produktionsstrategi för Ferruform är tillverkning av volymartiklar som passar väl in i deras huvudprocesser 

bestående av automatiserade klippsträckor, presslinor, svetsrobotceller och ytbehandling. 

Produktionsutrustningen består av bland annat pressning i manuella och automatiserad 2- och 3-pressliner 

med presskrafter upp till 4 200 ton. De har manuell- och automatiserad svetsning med framförallt MAG och 

laser. Skärandebearbetning sker i flexibla fleroperationsceller och ytbehandlingen bemästrar bland annat zink - 

manganfosfatering samt ED- och pulverlackering. Ferruform har även en helautomatiserad 

rullformningsanläggning, som klarar av rullformning av höghållfasta stål upp till 11 mm tjocklek. 

2.1. PRODUKTER OCH MARKNAD 

93 % av tillverkningen på Ferruform går till Scania med dagliga just-in-time leveranser i sekvenser till 

Scanias axelverkstad i Södertälje och till Scanias chassimontering i Södertälje, Zwolle i Holland och Angers i 

Frankrike. De levererar även batcher till Scania Brazil i Sao Paulo. Övriga kunder som Ferruform har är Volvo, 

MAN och VBG. 2008 omsatte Ferruform 1 235 miljoner kronor, de har en årlig förädling av 66 000 ton plåt, 

smiden och gjutgods, samt en årlig förbrukning av cirka 580 ton svetstråd. Ferruform har två etablerade 

affärsområden, axlar och stålprofiler. Axlar innefattar bakaxlar och stödaxlar, det andra affärsområdet 

stålprofiler representerar bland annat sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och fästen. Inom affärsområdena finns 

tre produktgrupper vilka är axlar, sidobalkar och ramkomponenter, där axeltillverkningen står för mer än 40 % 

av omsättningen. Några av artiklar från de tre produktionsgrupperna kan ses i figur 2. 

 

 

Figur 2. Tv. En axel, mitten en sidobalk och Th. en tvärbalk. 

Ferruform utför all tillverkning av bakaxelbryggor och stödaxlar till Scanias tunga lastbilar och bussar. 

Stommen för de drygt 40 olika varianter av drivande axlar som är avsedda för lastbilar och bussar utgörs av 

bakaxelbryggor. Tillämpningsområdet för axlarna utgörs i första hand av fordon för långa transporter, 

anläggningsarbeten och bussar i stads- och långfärdstrafik. Sortimentet av stödaxlar består av åtta axlar för 

dubbelmonterade hjul, singelmonterade hjul och för styrande axel. Verkstadsföretaget Ferruform etablerades 

ursprungligen för tillverkning av sidobalkar. Ett genomgripande teknikskifte som skedde under 2003 påverkade 

tillverkningen av sidobalkarna. Rullformning ersatte pressning, rullformningen i kombination med stansmaskiner 

för håltagning i balkliv och flänsar gör det möjligt att i serieproduktion tillverka kundspecifika balkar. Samtliga 

balkar som tillverkas på Ferruform är unika, där tillverkning startas först när en lastbil är såld och specificerad 

för en slutkund. Genom ett avancerat planeringssystem kan bilspecifikationen omvandlas till NC-program som 

styr maskinerna i tillverkningen, genom detta planeringssystem blir ledtiden mellan kundorder och 

tillverkning/leverans av balkar endast 10 – 13 dagar [3], [4]. 
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel behandlas de metoder och arbetssätt som valts för att komma fram till ett slutgiltigt 

produktionsupplägg. 

 

Arbetsmetoden som genomsyrat hela projektet är baserad på  

följande modell, se figur 3. Modellen bygger på att planera varje  

steg under projektet för att sedan genomföra dem steg för steg.  

Resultatet av arbetet ska sedan studeras för sedan kunna dra  

lärdom av eventuella framgångar och motgångar inför nästa  

planerade fas. Kontentan av det är att planeringen av de olika  

faserna har uppdaterats allt eftersom arbetet fortskridit. 

Figur 3. Arbetssätt under projektet. 

Projektet inleddes med att precisera examensarbetets målsättningar, syfte, bakgrund och avgränsningar i 

samråd med handledare Lars Wallgren. Efter överenskommelse mellan författaren, handledare och examinator 

angående projektets precisering påbörjades projektets planering parallellt med litteraturstudie och 

nulägesbeskrivning. Projektet planerades utifrån varje fas av projektet där arbetsmomenten som skulle ingå i 

varje fas preciserades ytterligare. Slutligen gjordes ett Gantt-schema för att visualisera projektets faser fördelat 

på de förfogade 20 veckorna. Planeringen och dess olika fasers omfattning uppdaterades kontinuerligt utefter 

projektets fortskridning för att kontrollera att projektet styrde mot rätt mål. Nulägesbeskrivningen gjordes utifrån 

hur tvärbalkar tillverkas i dagsläget på Ferruform med en kort beskrivning av den gjutna vridstyva tvärbalken. 

Att tvärbalkar i dagsläget valdes för nulägesbeskrivning grundar sig på att se skillnaderna mellan nuläget och 

framtiden för att utifrån det kunna se vad som krävdes för att tillverka den vridstyva tvärbalken. 

Nulägesbeskrivningen kartlades genom intervjuer med företagets personal med även med hjälp av tidigare 

erfarenheter från projekt som gjorts på Ferruform av författaren. Nulägesbeskrivningen avslutades med en analys 

utifrån skillnaderna av nuläget och ett framtida tillstånd med en svetsad vridstyv tvärbalk, där även aspekten av 

den gjutna vridstyva tvärbalken inkluderades. 

Val av litteratur för den teoretiska bakgrunden gjordes dels utifrån nulägesbeskrivningen där de operationer 

som krävs för tillverknings anges men även utifrån projektets problembeskrivning och från information från 

tidigare projekt kring den vridstyva tvärbalken. Litteraturstudien genomfördes för att ge ökad förståelse för 

projektet vis böcker, vetenskapliga rapporter och internet. Teorin har sammanställts via böcker från 

universitetsbiblioteket i Luleå, privata böcker och kompendium från tidigare kurser på Luleå tekniska universitet 

samt med hjälp av internt material från företaget antingen genom interna dokument eller intervjuer. 

Litteraturstudien genererade i ökade kunskaper samt till tips och idéer för fortsattarbete. 

Efter att projektuppgiften preciserats vidare utifrån nulägesanalysen påbörjades konceptframtagningen. Där 

konceptframtagningen valdes att utföras i tre steg, där det första steget var generering av koncept där konceptens 

innebörd naturligt baserades på de svetstekniker som var lämpliga för slutkonceptet. Utifrån de aktuella 

svetsteknikerna genererades sedan ett antal alternativa operationsföljer, där även operatörens arbete togs till 

hänsyn. Utifrån steg 1 av konceptgenereringen påbörjades steg 2 där koncepten vidareutvecklades vilket främst 

gjordes utifrån informationsutbyte med svetsexpert på företaget samt med personal som tidigare arbetet med den 

vridstyva tvärbalken. 

När koncepten vidareutvecklats och vissa koncept fallit bort pga. svårigheter att implementeras tillsammans 

med den vridstyva tvärbalken bestämdes efter diskussion med handledare att två slutkoncepten med 

lasersvetsning och MAG-svetsning skulle detaljutformas. För att kunna detaljutforma koncepten krävdes 

verifiering av koncepten, steg 3 i konceptgenereringen. Verifiering av koncepten genomfördes genom att 

kontakta kunnig personal på dels Ferruform men även andra företag. Kontaken skedde främst via telefon men 

även via mejl och personliga möten. Slutligen efter att de två koncepten med lasersvetsning och MAG-svetsning 

detaljutformats gjordes en rekommendation utifrån insamlad data och viktiga parametrar för slutresultatet och 

företagets önskemål. Slutligen sammanställdes information för fortsatt arbete med den vridstyva tvärbalken som 

omfattar bl.a. tester för att verifiera serietillverkning av balken. 

Under projektets gång har kontinuerligt informationsutbyte skett med konstruktionsansvarig på Scania i 

Södertälje [1]. För mer information om hur konceptframtagningen och detaljutformning av koncepten kan 

kapitel 6 – Generering av produktionsupplägg och kapitel 7 – Detaljutformning av produktionsupplägg läsas. 
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4. TEORETISKBAKGRUND 

I detta kapitel presenteras teoretiskbakgrund för projektet, teori om Scanias produktionssystem samt 

relevanta tillverkningsmetoder för projektet. 

4.1. SCANIAS PRODUKTIONSSYSTEM, SPS 

Scania började arbeta med deras produktionssystem i mitten av 90-talet. Scania och Ferruform arbetade 

tidigare med målstyrd produktion vilket i deras fall betydde att ledningen satt upp mål som sedan sällan 

kontrollerades om de uppfyllts, vilket de ofta aldrig gjorts. I dag arbetar Scania och Ferruform med metodstyrd 

produktion, SPS, vilket har visats vara en mycket effektivare metod [5]. Det är viktigt för Ferruform och Scania 

att ständigt arbeta med förbättringar för att överleva som företag gentemot konkurrerande företag. 

Produktionssystemet bygger på ledarskap där ledare ska arbeta som lärare och vara ute och titta på verksamheten 

för att se vilka resultat som åstadkoms på verkstadsgolvet. Huset som representerar Scanias produktionssystem 

kan ses i figur 4. 

 

Figur 4. SPS huset. 

Värderingarna med Scanias produktionssystem, ”golvet” i huset, är Kunden först, Respekt för individen och 

Eliminering av slöseri.  Kunden först innebär att den externa kunden både är start och slutpunkten, företaget ska 

sträva efter att maximera värdet för kunden. Optimering ska ske runt kunden och inte runt den interna 

verksamheten. Det handlar om att förstå kundens verkliga behov, i pris, leverans och kvalitet och inte vad som 

kan erbjudas. Respekt för individen, betyder att hänsyn och respekt ska visas för varandra. Engagerade 

medarbetare är förutsättningen för att tillverka högklassiga produkter. Värderingen betonar även att skapa en bra 

arbetsmiljö med möjligheter för personlig utvecklig. Det är viktigt att rekrytera och behålla medarbetare då 

medarbetare som trivs också presterar bra. Den tredje och sista värderingen är Eliminering av slöseri, genom att 

göra sig av med slöserier stärks konkurrenskraften. Värderingen är viktigt för att när alla bidrar till 

förbättringsarbete har företaget en fördel mot konkurrenter som enbart förbättrar via tekniker och chefer. Slöseri 

kan definieras på olika sätt, i SPS definieras de enligt följande; 

 Överproduktion – Mer eller tidigare än kundbehov, för med sig alla andra former av slöseri. 

 Onödiga transporter – Skapar förseningar, förbrukar resurser och kräver kontroll. 

 Väntetid – Någonting ska hända, material ska komma och information saknas. 

 Onödiga arbetsmoment – Onödiga kontroller, ingen standardisering och suboptimering. Outnyttjad 

kompetens – Idéer som inte tas tillvara och kunskap som inte används. 

 Onödiga rörelser – Gå, lyfta, böja, sträcka och positionera. 

 Onödiga lager – Kräver utrymme, binder kapital, kvalitet och inkurans, döljer problem och ökar 

ledtider.  

 Kassationer – Slöseri med material, tid, onödig arbetskraft och utrymme. 
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Ovanför blocket med produktionssystemets värderingar, finns blocket hur företaget skall arbeta för att uppnå 

principen Normalläge – Standardiserat arbetssätt. Arbetssätten som finns angivna i huset är standardisering, 

takt, utjämnat flöde, balanserat flöde, visuellt och realtid.  

Med standardisering menas att företaget utför arbetsuppgifter på samma sätt tills de har kommit fram till hur 

de kan utför arbetet bättre. Det vill säga företaget använder den i dag bäst kända etablerade lösningen. Takten 

återger kundens efterfrågan, företaget producerar mot ett behov och underviker därmed att överproducera. Att 

arbeta utefter takten gör att avvikelser mot det normala är lättare att upptäcka, skulle en delprocess inte gå i takt 

så kommer hela flödet att störas. Utjämnat flöde handlar om att sträva efter att få en jämnare fördelning av 

variationen över tiden. Variation i tid och kvalitet finns i varje process, genom att sträva efter att minska 

variationer kan variationen mätas. Balanserat flöde syftar till att fördela belastningen, arbetet på människan och 

maskinen. Arbeta visuellt avser att skapa en visuell standard där all verksamhet ska vara så synlig som möjligt. 

Styrning ska ske genom att hålla ögonen öppna och se till att fabriken är visuell och göra det lätt och snabbt att 

identifiera när verksamheter eller planer avviker. Den sista punkten är realtid och med det menas att agerande 

ska ske utan dröjsmål, reagera direkt på avvikelser, ge feedback snabbt och utan dröjsmål. 

 

I Normalläget finns tre huvudprinciper, Rätt från mig, Förbrukningsstyrd produktion och Ständiga 

förbättringar. Huvudprincipen Rätt från mig handlar om att skapa en positiv inställning till avvikelser, vilket 

innebär att Jag vill upptäcka, återföra och åtgärda avvikelser när de uppstår. Att Jag skickar avvikelser vidare till 

nästa led. Principen kan med andra ord beskrivas som att Jag skaffar förutsättningar för att göra rätt och för att 

veta att Jag gjort rätt. Det står Jag, och med det vill produktionssystemet lyfta fram att alla har ett ansvar att lyfta 

fram avvikelser och försöka förbättra. Chefen har sedan ansvaret för att se till att det finns resurser för att kunna 

skapa rätt förutsättningar. Förbrukningsstyrd produktion innebär att tillverkning endas sker av det kunden har 

behov av, varken mer eller mindre. Genom att arbeta med förbrukningsstyrd produktion minskas slöserier så som 

överarbete och onödiga lager. Förbrukningsstyrd produktion kan t.ex. vara styrning genom visuella buffertar 

eller genom Kanban-kort så att alla kan se när tillverkning av produkter ska ske. Med Ständiga förbättringar 

handlar det om att skapa ett nytt och bättre normalläge genom att ständigt reducera och helst helt eliminera 

slöserier. Att utmana och förbättra processen är en del av det dagliga arbetet i förbättringsgrupperna. 

Prioriteringar görs utifrån processuppföljningen som är en naturlig del i arbetet. 

 

För att SPS-huset med dess principer, värderingar och arbetssätt ska fungera måste ledarskapet fungera. 

Ledarskapet i Scanias produktionssystem handlar om lagarbete som är själva utgångspunkten för ledarskapet. I 

ett väl fungerande lag finns tydliga uppgifter och den samlade styrkan beror på hur väl gruppmedlemmarna 

samarbetar. Ledarskapet handlar om deltagande och stödjande, ledarna ska ha förståelse för arbetet och de 

problem som kan uppstå. Ett självklart arbetssätt för en ledare är att ”gå och se”. Förutsättningar ska skapas för 

förbättringsgrupperna, där förutsättningar kan vara bland annat att gruppen har rätt kompetens, drivkraft och 

inriktning [6]. För mer information om Scanias produktionssystem kan bilaga 2 läsas. 

4.2. OPERATÖRENS ARBETE 

Operatörens arbete är viktigt ur två aspekter där den första är att generera värdeskapande tid under 

produktion och den andra att skapa ett balanserat flöde. Att generera värdeskapande tid handlar om att belägga 

operatören så mycket som är rimligt utan stress och arbetsskador under produktens cykeltid, önskvärt är att 

operatören beläggs mellan 85 – 90 %. Balanserat flöde grundar sig på samma tanke som att skapa värdeskapande 

tid man vill skapa ett balanserat flöde genom att balansera operatörens arbete i förhållande till cellens cykeltid. I 

grund och botten handlar det om att bestämma om, hur och var operatören ska arbeta. Designen av operatörens 

arbete blir komplett med hjälp av två standardarbetskort, arbetskombinationskortet och cellayoutkortet. 

Arbetskombinationskortet bygger på en typ av Gantt-schema som visar de aktiviteter och tider som operatören 

utför kombinerat med maskinernas tider. 

Arbetskombinationskortet kallas på Ferruform för Man – Maskin schema och bygger på samma princip som 

arbetskombinationskortet att visualisera operatörens arbete tillsammans med maskinens arbete. 

Cellayoutkortet visar cellens geografi eller planritning, där rundorna som operatören går i sitt arbete är 

inkluderat. Det är fördelaktigt om operatören kan gå runt cellen i en cirkel, antingen med eller emot flödet istället 

för att förflytta sig fram och tillbaka. Denna rörelsebesparing kan dock även visa sig vara ineffektiv om det 

resulterar i mer väntetid och därmed en minskning av den värdeskapande tiden [7]. 
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4.3. PLÅTFORMNING 

Plåtformning är samlingsnamnet för ett flertal bearbetningstekniker. Där de vanligaste metoderna är 

djuppressning, bockning och klippning [8]. Detta kapitel presenterar samtliga av de vanligaste 

plåtformningsmetoderna. 

4.3.1. DJUPPRESSNING 

Genom djuppressning formas plana plåtämnen med hjälp av stämpel, dyna och tillhållare, se figur 5. Plåten 

kan formas till cirkulära, kvadratiska eller rektangulära sektioner med cylindriska, halvsfäriska eller koniska 

väggar. 

 

Figur 5. Djuppressning. 

Djuppressning kan ske med eller utan minskning av ämnestjockleken då antingen med dragpressning 

alternativt sträckpressning. Principen för dragpressning är att tillhållaren under operationen pressar plåten mot 

dynan med en kraft som är tillräckligt stor för att tillåta plåten att glida utan att samtidigt veckas. Vid tunna 

plåtar krävs högre presskraft för att tillhållaren ska kunna pressa plåten mot dynan. Under dragpressning verkar 

presskraften som en dragspänning i burkens väggar, plåten i burkväggen spricker om presskraften är för stor. 

Vid sträckpressning är plåten fastspänd i en låsanordning i tillhållaren, där kraften mellan dyna och plåt ska 

vara så stor att glidning inte kan ske. Med andra ord formningen av plåten sker mellan stämpeln och dynan. Vid 

sträckpressning påverkas plåten med uteslutande töjningspåkänningar vilket resulterar i att plåttjockleken blir 

tunnare. Generellt är det svårt att uppnå fullständig sträckpressning det är därav i praktiken oftast nödvändigt att 

använda en kombination av både sträckpressning och dragpressning [9]. 

Vid pressning används smörjmedel som bildar en film på plåten som underlättar materialets glidning mot 

verktygen. Genom att smörja plåten minskar även friktionen, det blir mindre verktygsslitage och en lägre 

presskraft krävs [10]. 

4.3.2. BOCKNING 

Bockning förekommer vanligtvis för bearbetning av plåt och band, metoden bygger på att arbetsmaterialet 

sträcks på ena sidan medans stukning sker på den andra sidan. Plåten bockas genom att ligga mot en fast under 

verktygshalva där plåten sedan trycks ned av en övre rörlig verktygshalva. Skulle den rörliga verktygsplattan ha 

för hög hastighet finns risk för att materialet klipps, vilket inte är önskvärt. Bockning kan kombineras med andra 

plåtformningsmetoder [10]. 

4.3.3. KLIPPANDE BEARBETNING 

Klippning är den vanligaste plåtformningsmetoden, och kan utföras före, under eller efter formning av plåten. 

Generellt måste klippningen ske i flera steg under tillverkningen. Klippande bearbetning delas in i två 

huvudgrupper, klippning och stansning. Principen för klippande bearbetning är att materialet avskiljs mellan två 

mot varandra skärande eggar. Eggarna kan bestå av antingen kanter på en stans och en dyna alternativt kanterna 

på två saxskär. Genom att använda sig av en stans och dyna kan klippning ske efter en sluten kontur, denna form 

av klippning kallades för stansning [8]. 
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Beroende på vilken typ av klippning som ska genomföras delas klippning in i ett flertal undermetoder; 

avklippning, renklippning, hålklippning och utklippning. I stort sett kan alla material klippas undantag är dock 

de hårdaste och sprödaste materialen. I teorin kan alla materialtjocklekar klippas, det krävs dock betydligt högre 

krafter för att klara av att klippa de grövsta tjocklekarna. Viktigt att veta innan man klipper allt för tjocka 

material är att de klippta kanternas kvalitet blir sämre samt att maskinens kapacitet och verktygens hållfasthet 

begränsar valet av tjocklek på plåten. Grunden för klippande bearbetning är att en plastiskdeformation genereras 

under klipprocessen, desto mindre plastiskdeformation som inträffar under processen desto högre kvalitet får de 

klippta kanterna [10]. 

4.4. SVETSNING 

Definitionen för svetsning är att, med eller utan tillsatsmaterial, skapa ett förband mellan arbetsstyckets delar 

genom någon variant av energitillförsel. Definitionen för en svets är i många fall misstolkad som själva 

svetsfogen men är definitionsmässigt den förbindelse som åstadkommit genom svetsning. 

Det finns en rad olika metoder för att svetsa där de generellt delas in i två grupper, trycksvetsning och 

smältsvetsning. Vid trycksvetsning används tryck för att svetsa, med eller utan värme. Smältsvetsning går ut på 

att värma upp fogytorna till smälttemperatur för att sedan smälta dem samman med eller utan tillsatsmaterial. 

Exempel på svetsmetoder i gruppen trycksvetsning är bland annat punktsvetsning, friktionssvetsning, 

pressvetsning och brännsvetsning. I gruppen smältsvetsning finns metoderna bågsvetsning och gassvetsning, där 

bågsvetsning bland annat omfattar metoderna metallbågsvetsning, MIG/MAG, gasbågsvetsning och TIG. Alla 

svetsmetoder är speciellt utformade för svetsnig under olika förhållande, det är därför viktigt att veta vilka 

kriteriet som svetsningen ska uppfylla för klara de kriterier som ställs på produkten. 

Några viktiga begrepp att uppmärksamma inom svetsning är sträckenergi och energitäthet. Sträckenergin kan 

användas för att uppskatta villkoren för god kvalitet på svetsen. Sträckenergin har även betydelse för svetsens 

förmåga att kylas av, en låg sträckenergi ger en kortare tid för avkylning medans en för hög sträckenergi ger 

dålig slagseghet. Energitätheten anger koncentrationen av värmetillförseln, en låg energitäthet medför längre tid 

för att nå smältpunkten. Längre tid för att nå smältpunkten innebär i sin tur en långsammare process och 

svårigheter med värme som sprider sig och risken för deformationer ökar. Metoder med hög energitäthet som 

t.ex. laser tillåter svetsning med hög hastighet och låg sträckenergi vilket indirekt ger mindre deformationer [11]. 

4.4.1. SVETSFOGAR 

Det finns en rad olika sorter av svetsfogar, där typ av svetsfog väljs utifrån vilken svetsmetod som ska 

användas och materialets tjocklek. Med val av fogutformning vill man tillgodose de krav som ställs på kvalitet 

och hållfasthet utan att skapa onödigt stora fogvolymer. Kostnaden för svetsningen ökar med stora fogvolymer, 

där även fogberedningen kan bidra till ökade kostnader. Det kan därför vara fördelaktigt att använda 

arbetsstyckets delar som fogytor, där kälfog är en av de mest använda fogtyperna [11]. Några av de vanligaste 

fogtyper kan ses i figur 6. 

 

Figur 6. De vanligaste fogtyperna. 
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4.4.2. DISTORSION 

Distorsion är när en produkts form och läge förändras efter att den svetsats. En svetsoperation innebär en 

komplex termiskcykel där metallen värms lokalt till höga temperaturer, smälter och mjukas upp för att sedan 

expandera och sedan efter kylning dra ihop sig. Vid uppvärmning och avkylning uppstår spänningar i svetsen 

och metallen, dessa spänningar kombinerat med plastisering av metallen skapar inre spänningar som ger upphov 

till böjning, buckling och rotation [12]. 

Alla former av smältsvetsning medför en lokal uppvärmning av grundmaterialet över smälttemperaturen. 

Formförändringar är högst beroende av svetsmetod och materialet som ska svetsas. På grund av de olika 

temperaturerna vid olika avstånd från smältgränsen kommer grundmaterialets behov av utvidgning vid 

uppvärmning och krympning vid svalning vara proportionellt mot temperaturen. När materialet befinner sig i 

smälttillstånd eller strax intill smältgränsen har materialet störst behov av att förlängas. Eftersom delarnas 

förlängning i stor utsträckning förhindras av material med lägre temperatur uppstår stukning. Vid den 

efterföljande kylningen kommer de olika materialpartiernas olika behov av krympning resultera i dragspänningar 

[13]. 

När svetsen krymper sker distorsion framför allt i tre riktningar, vinkelrätt mot svetsens längd, i samma 

riktning som svetsen och vinkelförändringar. Faktorer som bland annat påverkar distorsion är vilken svetsmetod 

som används, eventuell trådmatningshastighet, trådens diameter, svetshastighet och svetsordning. Största delen 

av all krympning sker i metallen alldeles intill svetsen, endast 10 % motsvarar krympning i själva svetsen. Vid 

långa svetsar kan longitudinell distorsion ske, vilket drar ihop materialet i svetsens riktigt, det kan då vara 

fördelaktigt att svetsa i omgångar.  I de flesta fall svalnar svetsen fortare kring roten än vid ytan vilket medför att 

svetsen krymper mer på ovansidan av svetsen än på undersidan. 

För att undvika distorsionen så mycket som möjligt kan man vid känsliga komponenter välja att legera 

metallen för att motstå eller absorbera distorsioner. Arbetsstycket kan även monteras i en jigg för att få ett precist 

och repetitivt läge. För att förhindra sprickbildning kan materialet förvärmas, kylhastigheten kan även sänkas för 

att reducera de inre spänningarna. Svetsordningen är även avgörande för hur lätt distorsioner skapas där det t.ex. 

är fördelaktigt att svetsa stegvis, välja en överlappande fog istället för en kälfog. En utjämning av värmen från 

svetsen är att föredra, det kan åstadkommas genom att svetsa symmetriskt runt en axel eller punk i kortare 

längder. En fördelning av värmen kan även uppnås om svetsen läggs på båda sidor om fogen eller om ett rotstöd 

används [14]. 

4.4.3. SVETSKLASSER 

När det gäller svetsning av komponenter till Scanias lastbilar och bussar använder Scania sig av 

svetsstandarden SS-EN ISO 5817:2 007, Scania använder även ett eget tillägg till standarden STD SS-EN ISO 

5817. Tillägget beskriver standarder för svetsförband och kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser. 

Den internationella standarden 5817:2 007 tillämpar Scania och Ferruform för val av kvalitetsnivå för 

smältsvetsar. Standarden beskriver dimensioner på typiska fel och formavvikelser vid normal tillverkning. För 

att förstå tillägget och dess riktlinjer måste den internationella standarden begripas, och där inräknat de olika 

svetsklasser som finns. Det finns tre svetsklasser, D, C och B, där svetsklass B är den med mest restriktioner, 

alltså den som kräver högst kvalitet på svetsen. Svetsklasserna anger acceptansgränser för diskontinuitet och 

formavgivelser. Exempel på diskontinuiteter och formavgivelser är sprickor, bindfel, porsamling i roten, för litet 

a-mått eller för stort a-mått, i figur 7 ses hur a-måttet kan utläsas. 

 

Figur 7. Kälsvets i profil. 
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Enligt Scanias svetsstandard ska deras konstruktioner inte ha sämre svetskvalitet än svetsklass C, enbart i 

undantagsfall är kvalitetsnivå D tillåtet. Svetsfogarna i Scanias konstruktioner är normalt utmattningspåkända 

och svetsklass D tillåter större svetsfel än vad som då är lämpligt. Svetsklass B ska enbart väljas på den del av 

svetsfogen som verkligen kräver den högre kvalitetsnivån, om utmattningshållfastheten inte skulle uppfylla 

kvalitetsnivå B skall omkonstruktion av detaljer göras så att kvalitetsnivå C kan brukas [15], [16]. 

4.4.4. MIG/MAG – SVETSNING 

Gasmetallbågsvetsning delas in i två metoder, MIG-svetsning och MAG-svetsning. Gasmetallbågsvetsning är 

den mest använda metoden inom industrier. Den generella skillnaden mellan MIG- och MAG-svetsning är vilken 

typ av skyddsgas som används. Principen för gasmetallbågsvetsning bygger på användning av likström och ett 

tillsatsmaterial i trådform. Likströmmen och trådformen fungerar tillsammans som en elektrod som frammatas 

med en konstant hastighet in i ljusbågen där avsmältning sker. 

Detta avsnitt kommer fokusera på MAG-svetsning då den metoden är en av de alternativa svetsmetoderna för 

det slutliga konceptet. Vid val av skyddsgas för MAG-svetsning är koldioxid ett billigt alternativ som även ger 

god säkerhet mot bindfel. Nackdelen med att använda koldioxid som skyddsgas är att det förekommer mycket 

sprut samt att inställningsområdet blir något snävare. Används en gasblandning av argon och koldioxid får en 

mjukare ljusbåge vilket genererar i en slätare svets, mindre sprut, högre brottgräns och bättre seghet mot 

svetsgodset. Nackdelen med gasblandningen är att den är något dyrare än tillämpning av ren koldioxid. 

Tillsatsmaterialet för MAG-svetsning består av antingen trådelektroder på spole alternativt rörelektroder på 

spole [11]. 

Kvaliteten på en MAG-svets påverkas framförallt av porer och bindfel i svetsen. Porer bildas oftast pga. 

störningar i skyddsgasen där orsakerna bland annat kan vara felaktiga inställningar av mängden skyddsgas, drag 

i lokalen eller felaktig utrustning med tilltäppta kanaler eller läckage vilket gör att skyddsgasen inte kommer 

fram. Ett bindfel uppkommer då grundmaterialet inte hinner smälta, roten blir ofullständig. Bindfel orsakas bland 

annat av föroreningar på ytan och att värmeavledningen blir för stor vid grövre arbetsstycken, ogynnsamma 

geometrier eller för snäva fogvinklar (svetsexpert Ferruform). 

4.4.5. PULVERBÅGSVETSNING 

Pulverbågsvetsning är en högproduktiv svetsteknik som erbjuder en betydligt miljövänligare svetsning än 

t.ex. MIG/MAG-svetsning. Tekniken för metoden går ut på att en ljusbåge eller ljusbågar brinner under ett lager 

av pulver som tillförs kontinuerligt under hela svetsningen, pulvret täcker svetssmältan. Pulvret som är närmast 

ljusbågen smälter och bildar slagg på svetsen. Genom detta skyddas svetsen för luftens skadliga inverkan. Med 

svetsparametrar som är rätt inställda blir svetsen mycket jämn, blank och övergången mot grundmaterialet blir 

jämn. Fördelarna med pulverbågsvetsning är dess djupa inträngning vilket reducerar mängden av tillsatsmaterial. 

Svetstekniken erbjuder även effektiv svetstid, hög svetskvalitet och en god arbetsmiljö. Avgörande parametrar 

för svetsresultatet är bland annat elektrod- och pulversammansättning. Trådkvaliteten och dess legeringsinnehåll 

påverkar i första hand de mekaniska egenskaperna för svetsgodset. 

Pulverbågsvetsning klarar av svetsfogar i plåt från 1,5 mm och uppåt, men används vanligen för grövre 

material. Kvaliteten på fogberedningen är väldigt viktig, en ren och väl bearbetad fog tillåter högre 

svetshastigheter. Vid ensidigsvetsning, svetsning från ett hål krävs någon form av rotstöd. Är svetsningen 

däremot dubbelsidig, svetsning från båda håll krävs inget rotstöd och en stumfog kan göras utan vare sig spalt 

eller fogberedning för plåt upp till 15 mm. Vill man däremot utjämna deformationen bör en osymmetrisk dubbel 

V-fog användas. Den första strängen läggs då i den lilla fogen, när svetsen sedan kallnar och drar ihop sig blir 

plåten något uppåt bockad. Genom rätt tillpassning av fogvolym på bägge sidor är plåten återigen plan när den 

svetsats färdigt [11]. 

4.4.6. LASERSVETSNING 

Ordet laser är en förkortning för den engelska betydelsen för laser; Light Amplification by Stimulated 

Emmision of Radiation, och kan på svenska översättas till; Ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av 

strålning. Principen med laser är att en optisk strålkälla producerar ljusstrålar med en energi som kan 

koncentreras till en sådan intensitet att den kan utnyttjas som ett bra redskap inom en rad olika områden. 

Användning av laser erbjuder en rad olika tekniska fördelar bland annat en minimal energitillförsel till 

arbetsstycket, hög kvalitet, klarar av bearbetning av olika material samt att det är en flexibel metod, den kan 
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snabbt anpassas till olika produktionsvillkor med korta ställtider. Det finns också ekonomiska fördelar med att 

använda laser där produktiviteten ökar med bland annat minskad material- och processkostnad samt minskat 

behov av arbetskraft då lasersystem tillåter en hög automatiseringsgrad. Som allt annat har även användandet av 

laser sina nackdelar, den listan kan dock göras mycket kortare än motsvarigheten. Den största och mest 

avgörande nackdelen är dess investeringskostnad. 

Lasersvetsning finns tillgänglig i två olika metoder, Nd: YAG-laser och CO2-laser. Skillnaden mellan de två 

fokuseringsmetoderna är att vid Nd: YAG-laser fokuseras laserstrålen med hjälp av lins eller fiberoptik istället 

för en fokuserad spegel som vid CO2-laser. Utöver dessa finns det idag även fiber- och disklaser som alternativa 

laserkällor.  

 

Strålen fokuseras till några tiondels millimeter där laserstrålen skapar en koncentrerad uppvärmning av 

materialet med en låg sträckenergi. För att skydda svetsen mot atmosfärens skadliga påverkan används en 

skyddsgas. Skyddsgasens funktion är även att skydda fokuseringslinsen/spegel från skadligt metallsprut och 

metallånga men även för att minimera och helst förhindra den plasma av joniserad metallånga som bildas 

ovanför arbetsstycket. 

Principen för lasersvetsning är användandet av den så kallade nyckelhålseffekten vilket skapar en 

förhållandevis djup och smal svets. Metoden för nyckelhålseffekten bygger på att ett hålrum bildas på grund av 

värmen. Hålrummet är ångfyllt och omgivet av smält metall, den fokuserade laserstrålen reflekteras och 

återfokuseras sedan i hålrummet så att ett stort djup- och breddförhållande skapas. Allt eftersom laserstrålen 

förflyttas till nya områden fyller den omgivande smälta metallen igen hålrummet. Generellt används Nd: YAG-

laser för tunnare plåttjocklekar och CO2-laser för grövre detaljer. 

 

CO2-laser är den lasertyp som används i dagsläget på Ferruform. I en CO2-laser skapas en urladdning 

(plasma) i en gasblandning av helium, nitrogen och koldioxid genom att tillföra elektriskström [17]. CO2-lasern 

avger höga effekter vilket gör den till ett populärt laseralternativ. 

Skyddsgasens funktion är att begränsa mängden absorberande plasma som vill bildas ovanför fogens yta, i 

detta avseende är helium gynnsammast på grund av dess höga joniseringsenergi. I och med att CO2-lasern har en 

högre effekt än t.ex. Nd: YAG-laser har den också en högre svetshastighet då hastigheten är proportionell mot 

effekten. Användning av CO2-laser medför dock en nackdel då en stor del av strålens energi reflekteras i vissa 

material. Nd: YAG-laserns våglängd på 1,06 µm, dvs. avsevärt mkt kortare än CO2-laserns 10,6 µm, är Nd: 

YAG-laserns viktigaste egenskap. Den korta våglängden tillåter att strålen kan ledas genom fiberoptik och kan 

därmed fokuseras med vanliga linser. Den korta våglängden medför även andra fördelar så som att en Nd: YAG-

laser är effektivare än en CO2-laser trots samma effekt. Detta beror på att våglängden från Nd: YAG-lasern inte 

absorberas av plasman i nyckelhållet i samma omfattning som hos en CO2-laser [11]. 

De övervägande fördelarna med lasersvetsning är att metoden ger smala djupa svetsar, har en låg 

sträckenergi, djupa svetsar kan svetsas med bara en svetssträng samt att laserenheten kan delas mellan flera 

arbetsstationer. Den största nackdelen är dess höga investeringskostnad och att i jämförelse med t.ex. 

MIG/MAG-svetsning så blir driftkostnaderna höga och lasern kräver hög beläggning för att investeringen ska 

löna sig. Laserns fokuspunkt gör även att strålen måste följa fogen exakt i både höjd och sidled, dvs. vid används 

laser vid svetsning krävs högre noggrannheter än vid t.ex. MAG-svetsning. 

4.4.7. LASERHYBRIDSVETSNING 

Laserhybridsvetsning bygger på en kombination av laser och traditionella svetsmetoder som MIG/MAG, TIG 

eller plasmasvetsning. Kombinationen som gett mest fördelar är lasersvetsning tillsammans med MIG/MAG-

svetsning. Idén med laserhybridsvetsning är att nyttja de bästa egenskaperna från två olika svetsmetoder. 

Lasersvetsning ger små rörelser i materialet och en snabb svetshastighet. Den smala djupa svetsen som bildas vid 

lasersvetsning medför dock att spalten måste vara liten vilket ställer höga kvar på fixturering och arbetsstyckets 

passform. Problemet kan avhjälpas genom svetsning med tillsatsmaterial, men det medför i sin tur en lägre 

svetshastighet. Laser kombinerat med MIG/MAG ger ett stort svetsdjup samtidigt som det är möjligheten att 

överbygga lika stora spalter som med enbart MIG/MAG-svetsning [17]. Kombinationen med MIG/MAG-

svetsning och lasersvetsning ger tillsatsmaterial som minskar kraven på passning mellan plåtarna. Risken för 

smältdiken minimeras även, vilket är något som lätt kan uppkomma vid lasersvetsning som medför en avsevärt 

försämrad utmattningshållfasthet. Svetshastigheten blir också väsentligt högre jämfört med vanlig MIG/MAG-

svetsning tack vare lasern. Genom att använda lasersvetsning med MIG/MAG-svetsning är tråden redan smält 

när den når processzonen och därmed ödslas inte laserns energi på att smälta tråden. 
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Fördelarna med laserhybridsvetsning dels att formandet av nyckelhålet underlättas på grund av energin från 

MIG/MAG-svetsen och där med kan laserns energi sänkas trots att önskat svetsdjup bevaras. Den reducerade 

lasereffekten ger inte bara lägre investeringskostnader utan även lägre driftkostnader. Laserhybridsvetsning har 

trots sina många fördelar även nackdelar där höga investeringskostnader är en av dem samt att metoden är 

relativt ny och ganska oprövad vad det gäller tjocka plåtkonstruktioner och serietillverkning [18]. En annan 

nackdel att ta hänsyn till är att svetsning med laserhybrid kräver att ytorna på detaljen måste vara rena, dvs. 

blästrade alternativt betade innan svetsning. Metoden är känslig för föroreningar på ytan som i sin tur kan leda 

till bindfel enligt svetsexpert på företaget. 

4.5. BEARBETNING 

Detta kapitel presenterar de bearbetningstekniker som kommer utföras på den vridstyva tvärbalken, gängning 

och planfräsning. Det huvudsakliga kännetecknet för bearbetning är avverkning av material från ett arbetsstycke 

med antingen en borr, fräs eller svarv. 

4.5.1. GÄNGNING 

Gängor framställt antingen genom spånskärning eller av plastiska formgivningsmetoder. De vanligaste 

gängformerna är metriska grov- och fingängor, rund- och rörgängor och unified grov- och fingängor. Gängtappar 

delas in i två grupper beroende på om gängan skärs färdig med endast ett verktyg eller om det krävs flera verktyg 

som måste användas i följd. För genomgående hål används i regel en tapp med lång skärfas. Vid borrning skall 

borrdiametern vara något större än den nominella innerdiametern för gängan. Ett för lite hål medför uppslitning 

av gängans tappar medans ett för stort hål medför att gängans profil blir stympad, vilket i sin tur kan medföra 

försämrad hållfasthet hos skruvförbandet [10]. 

Det finns olika metoder för att gänga utöver konventionell gängning, där bland rullgängning och 

gängfräsning. Rullgängning genererar ingen spånbildning men kräver högre håltoleranser vid borrning. 

Rullgängning används ofta vid bottenhål. Trots att rullgängning inte genererar någon spånbildning så krävs 

skärvätska för metoden enligt bearbetningsexpert på företaget. Gängfräsning är en metod som erbjuder gängning 

med så kallad torrbearbetning, alltså skärvätska krävs inte, metoden ger även en möjlighet till fasning. 

Gängfräsning är en långsam process i jämförelse med konventionell gängning [19]. 

4.5.2. PROBNING 

Probning används huvudsakligen för att lokalisera en detaljs exakta position i fixturen. För detta används en 

så kallad prob, proben monteras i spindeln som ett vanligt verktyg från maskinens verktygsmagasin.   

4.5.3. PLANFRÄSNING 

En av de vanligaste bearbetningsoperationerna är planfräsningen. Planfräsning innebär fräsning av plana ytor 

parallellt mot fräsens framsida, där verktyget i allmänhet är monterat på en vertikal spindel. 

Planfräsningsoperationen kan genomföras med två olika metoder, där den första metoden går ut på att använda 

en fräs med en diameter som bearbetar arbetsstycket i en passage. Den andra metoden innebär användning av en 

fräs som täcker den yta som ska bearbetas genom flera passager. Planfräsar finns i ett stort antal olika utförande 

med avseende på sorter och storlekar utifrån olika bearbetningsoperationer. Grundmetoden för planfräsning är att 

skärdjupet är lika med hur mycket verktyget avverkar på arbetsstycket i axiell riktning, mätt parallellt med 

fräsverktygets rotationsaxel. Verktygen för planfräsning är flerskäriga, vilket innebär att dels antalet skäreggar 

och anståndet mellan skäreggarna måste anges. Antalet skäreggar eller vändskär på verktyget anges med 

bokstaven z. Beroende av vilken typ av bearbetningsoperation som ska utföras bestäms antalet skäreggar. 

Verktyget beskrivs av två diametrar, verktygsdiametern D1 och den effektiva diametern D. Verktygsdiametern 

D1 är verktygskroppens största diameter och den effektiva diametern D är planets maximala yta som planfräsen 

kan bearbeta. Diametern på fräsen väljs utifrån utgångspunkten av arbetsstyckets bredd, eller den radiella 

bredden av arbetsstycket som ska bearbetas [10]. 

  



  KAPITEL 4 

  TEORETISKBAKGRUND 

13 

 

4.6. ELEKTROLYTISK OCH KEMISK YTBEHANDLING 

Syftet med ytbehandling är att ge föremålen ett rostskydd men även ge en tilltalande och tålig yta. Genom att 

ytbehandla produkten vill man även skapa ythårdhet och motståndskraft mot nötning. För att ge produkten ett 

långvarigare skydd krävs flera skyddande skikt. Ytan måste rengöras innan de skyddande skikten kan läggas på, 

rengöring kan ske kemiskt eller mekaniskt. Vid kemisk rengöring betar man ytan och med mekanisk rengöring 

använder man sig av stålborstning, skrapning eller blästring [20]. 

4.6.1. BLÄSTRING 

Blästring började förekomma med sand i USA vid 1890-talet, att tekniken anses vara sent påkommen kan 

bero på kravet att lufttryck måste åstadkommas i ett någorlunda högt tryck. En motor eller en kompressor kan 

användas för att skapa det höga lufttrycket. Utveckling av kolvkompressorer skedde först under 1860-talet, därav 

den sena utvecklingen av blästringstekniken. Blästertekniken är användbar inom en rad olika områden bland 

annat inom byggindustrin, stenindustrin, glasindustrin och träindustrin. I detta avsnitt kommer dock endast 

tekniken som berör verkstadsindustrin att presenteras. Metoden blästring går ut på att sand eller små partiklar av 

något slag sprutas mot en yta och orsakar därmed ett slitage eller en hamringseffekt. Ytans renhet och profil 

påverkas av blästring. Varmvalsat stål har ofta en mycket hård glödskalsyta, som kan avlägsnas genom blästring. 

Genom blästring kan man skapa en helt metalliskt ren yta som endast kräver en aktivering före en galvanisk 

process. 

Slungblästring är den teknik som används i dagsläget på Ferruform och är den kraftfullaste av 

blästermetoderna. Funktionen för blästring på Ferruform är att avlägsna glödskalet, oxider och rost från den 

varmvalsade plåten, men även för att öka den totala ytan på artikeln. Detta ger i sin tur en bra yta för färgens – 

lackeringens vidhäftning [20]. 

4.6.2. VATTENBASERAD AVFETTNING 

Efter att detaljer blästrats går de i regel igenom steg av avfettningar, på Ferruform använder de sig av alkalisk 

sprutavfettning och alkalisk droppavfettning. Avfettningen är ett steg i förbehandlingen för att prepparera 

metallytorna så att de kan lackeras. Ytorna på artiklarna måste rengöras för att bli fria från fett, olja, salter och 

partiklar i form av t.ex. stoft. De primära skälen för rengöring av ytorna är att artiklarna ska stå emot korrosion 

samt öka vidhäftningsförmågan för lackering. 

Metoden för den alkaliska avfettningen som används på Ferruform fungerar genom sitt höga pH-värde. 

Vattnet som avfettningen blandas ut med har en oljelösande effekt på grund av de tensider som tillsätts i vattnet. 

Avfettningen är effektivast mot vegetabiliska och animaliska fetter samt oljor. Blandningen i badet filtreras och 

olja och partiklar i form av stoft avskiljs, eventuellt blästringsmedel fångas upp av magnetstavar som finns i 

filterhuset. 

Efter att detaljerna gått igenom avfettningsprocesserna sköljs de genom doppskölj för att få bort kemikalier 

som sitter kvar från avfettningen och därmed avbryts den kemiska reaktionen. Doppsköljningen kyler även av 

godset vilket i sin tur förhindrar att godset torkar. Sköljningarna har även som funktion att förhindra att det blir 

överdrag mellan baden i behandlingsprocessen [21]. 

4.6.3. FOSFATERING 

Fosfatering är en kemisk omvandling av ytan som innebär att ett skikt bildas på en metallyta genom en 

reaktion mellan en badlösning och metallytan. Fosfatering används bland annat som underlag för lackering av 

last- och personbilar, vitvaror, byggplåt och andra metallprodukter som utsätts för stora korrosionspåfrestningar. 

Vanligen används tunna zink–manganfosfatskikt eller järnfosfatskikt, på Ferruform används zink–

manganfosfatskikt på deras produkter. Vid pulvermålning är fosfatering nödvändigt för att erhålla ett optimalt 

korrosionsskydd. För att få ett bra fosfatresultat är det viktigt att ytan är väl rengjord innan fosfateringen. Med 

rengöring menas avfettning samt rost- och oxidborttagning. 

Innan en detalj fosfateras aktiveras den, aktivering av ytan kan fås genom behandling av titansalter. 

Aktivering med titan ger ett mer finkristallint och tunnare skikt. Aktivering med titan fungerar endas för zink- 

eller zink–manganfosfatering [20]. 
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För att försäkra sig om att detaljen uppfyller kraven så utförs en passivering efter fosfateringen som reparerar 

ytan om inte fosfatskiktet är fullt täckande. Passiveringsoperationen fungerar så att zirkoniumet reagerar med de 

rena stål ytorna som bildads mellan zinkkristallerna, med andra ord skapas en skyddande hinna vid passivering. 

Fosfateringsprocessen på Ferruform fungerar så att detaljer doppas i ett bad innehållande väte, fosfat, nitrit, 

zinkfosfat, mangan och nickel. Vätet är reaktivt och betar (fräter) på godset och löser där med upp järn som löses 

ut i badet. Järnet oxideras med nitriten och bilar ett slam av fosfat. Vätejonerna bildar vätgas och därmed bildas 

ett tunt kristalliniskt skikt av zink–manganfosfat bildas. Skiktet ger detaljen ett förbättrat korrosionsskydd och 

ökar vidhäftningen vilket i sin tur utgör en god grund för lackering. Zinkmanganfosfatering är den idag bästa 

fosfateringsprocessen som inte bara ger bra vidhäftning av färg utan ett också underrostskydd och ett 

krypkorrosionsskydd. Underrostskyddet och krypkorrosionsskyddet hindrar rostutbredning vid en mekanisk 

skada i lackskiktet [21]. 

4.6.4. ED-LACKERING 

Principen för ED-lackering fungerar så att en elektrisk spänning beläggs mellan detaljen och lackbehållaren 

vilket gör att processen startar. Färgpartiklarna får en positivladdning vilket gör att de vandrar mot katoden. När 

utsidorna är målade söker sig färgen till mer svåråtkomliga ytor tills hela detaljen är målad. När färgskiktet blivit 

så tjockt att det isolerar metallen så stannar processen, och detaljen är därmed färdigmålad. Det anodiska 

lacksystemet ger en jämn skikttjocklek på godsets olika partier. Detaljerna sköljs sedan av för att få bort 

överskottspigment och bindemedel från godset. Innan detaljerna ska härdas blåses sköljvattnet bort för att sedan 

härdas i en konvektionsugn för att fästa ED-lackeringen [21]. 

4.6.5. PULVERLACKERING 

Pulverlackering har fått en stor utbredning vid lackering av metallkomponenter där den huvudsakliga orsaken 

är dess miljövänlighet och kvalitetsmässiga fördelar [20]. Pulverfärgen appliceras torrt på komponenterna genom 

elektriskt laddade färgpartiklar, vilket skapar en spänningsdifferens mellan komponenten och färgpartiklarna. 

Färgpartiklarna fördelar sig jämnt och exakt över hela komponenten på grund av att den elektriska kraften är lika 

stor på hela komponentens yta. På Ferruform pulverlackeras komponenterna i två steg, först en svart 

pulverlackering följt av en grå. Efter att komponenterna lackerats härdas de i härdugnar för att pulverlackeringen 

ska fästa [21].
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5. NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs hur svetsade tvärbalkar tillverkas i dagsläget på Ferruform. Slutligen ges en analys 

över skillnaderna i tillverkning av tvärbalkar i dagsläget och den gjutna vridstyva tvärbalken. 

5.1. TILLVERKNING AV SVETSAD TVÄRBALK 

I dagsläget tillverkas svetsade tvärbalkar på Ferruform i olika dimensioner, tvärbalkarnas huvudsakliga 

funktion är att styva upp chassiramen på lastbilarna. Hur tvärbalkarna som tillverkas i dagsläget på Ferruform ser 

ut kan ses i figur 8. 

 

 

Figur 8. Tvärbalk. 

Tillverkningsprocessen startar med att plåt tas emot, för att sedan klippas till ämnesdimensioner. Plåtämnena 

går därefter igenom 2-press, där första steget är konturklipp och stansning av hålbilder och det sista steget är 

formning av plåten. Ändstyckena och balklivet för tvärbalkar genomgår samma plåtformningsoperation med 

enda skillnad på plåtformningsverktyg. Som sista operation vid plåtformningen genomgår ändstyckena och 

balklivet en tvättmaskin för att sedan transporteras med truck till en automatiserad svetscell. 

Svetscellen består av två inbanor från vardera sidan av cellen där ändstycken och liv placeras manuellt på 

paletter. Operationsföljden inne i svetscellen startar med att hanteringsrobot 1 plockar ändstycken från palett och 

placerar dem i en häftfixtur som låser fast dem. Hanteringsrobot 1 plockar sedan balklivet från palett och 

placerar det i samma häftfixtur som ändstyckena. Hanteringsrobot 1 signalerar sedan till hanteringsrobot 2 att det 

finns en tvärbalk att häfta (punktsvetsa). Tvärbalken häftas av hanteringsrobot 2 som därefter lyfter den häftade 

tvärbalken till en lägesställare där en svetsrobot finns. Svetsroboten vrider in tvärbalken för att sedan 

färdigsvetsa balken. Hanteringsrobot 2 lyfter sedan den färdigsvetsade tvärbalken från lägesställare till pall på 

utbana. De svetsade tvärbalkarna transporteras sedan men truck till ytbehandling. 

Vid ytbehandlingen hängs tvärbalkarna upp i krokar som i sin tur är hängda i ett conveyorsystem i taket. 

Tvärbalkarna åker med conveyorsystemet till blästringsläget, där det finns totalt fyra kammare. Den första 

kammaren fungerar som en sluss för inmatning, den andra är själva blästerkammaren och i den tredje sker 

renblåsning och i den fjärde och sista kammaren sker manuell renblåsning om det krävs för produkten. Efter att 

tvärbalken blästrats går den igenom ett antal bad som består av bland annat alkalisk sprutavfettning, sköljbad, 

aktivering och fosfatering. Sista stegen i ytbehandlingen är doppning i ett bad med ED-lackering, härdning i ED-

ugn, pulverlackering i två steg och härdning av pulverskiktet. Sist sker kylning innan avlast, kontroll och 

paketering. 

5.2. ANALYS AV NULÄGET 

I dagsläget köper Scania in gjutna vridstyva tvärbalkar, då tillverkningstekniken är avsevärt dyrare än 

plåtformning och svetsning önskas den gjutna balken bytas ut. De gjutna vridstyva tvärbalkarna är kompletta när 

de köps in dvs. bearbetade, ytbehandlade och monterad med pinnskruv. Den gjutna balken bearbetas genom 

borrning och gängning av hålbilder i ändstycken och balkliv samt planbearbetning av ändstyckena då ett gjutet 

gods inte bringar de planhetskrav som gäller för balken. Konstruktionen för den gjutna balken kan ses i figur 9, 

där de röda partierna markerar bearbetning av balken. I figuren kan även ses att det inte finns några ”kanter” 
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mellan balklivet och det stora hålet i ändstycket, så problem med dränering förekommer inte för denna balk. Den 

gjutna balken som ska ersättas har en årlig volym på cirka 50 000 stycken balkar. 

 

Figur 9. Gjuten vridstyv tvärbalk. 

Som nämnt ovan finns inga problem med dränering för den gjutna balken, vilket kommer förekomma med 

den svetsade balken. Den huvudsakliga skillnaden mellan den gjutna och svetsade vridstyva tvärbalken är att den 

svetsa konstruktionen består av två pressade u-profiler som ska sammanfogas med svetsning. Den gjutna balken 

kräver bearbetning av ändstyckena vilket har visat sig via prototyptillverkning vara nödvändigt även för den 

svetsade konstruktionen. Detta då ändstyckena tenderar att vika sig in mot balklivet pga. kälsvetsen mellan 

balkliv och ändstycke. Den gjutna balken väger cirka 44 kg och den svetsade kommer väga cirka 40 kg vilket 

bringar dels lägre tillverkningskostnader, men även mindre materialkostnader för den svetsade konstruktionen. 

För den svetsade konstruktionen kommer alternativa svetsmetoder att utredas för att om möjligt kunna 

minska deformationerna och helst kunna utesluta planfräsnings operation av ändstyckena. Den svetsade 

vridstyva tvärbalken kan ses i figur 10. 

 

Figur 10. Svetsad vridstyv tvärbalk. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan tillverkning av tvärbalkar i dagsläget och den vridstyva tvärbalken är 

konstruktionen. Den vridstyva tvärbalken består av två pressade u-profiler som ska svetsas samman till balkliv, 

medans tvärbalkar i dagsläget består av ett pressat liv. Även ändstyckena skiljer dem åt då tvärbalkar i dagsläget 

består av två pressade ändstycken och den vridstyva tvärbalken har två 20 mm tjocka ändstycken. 

Klippsträckorna som finns i dagsläget på Ferruform klarar inte av att klippa 20 mm plåt och det kommer därav 

vara nödvändigt att antingen intern skära ut ändstyckena alternativt köpa in skurna ändstycken från extern 

leverantör. Utifrån tidigare kalkyler och arbeten med den vridstyva tvärbalken har förslag tagit fram att köpa in 

skurna ändstycken från leverantör, det visade sig dock vara problem att hitta en bra leverantör för 

serietillverkning av skurna ändstycken. Ett alternativ för tillverkning av ändstycken måste utredas ytterligare 

under projektet och om möjligt hitta en lämplig leverantör för serietillverkning. 

Tvärbalkar i dagsläget pressas i 2-press och om det kommer ske för den vridstyva tvärbalken bör utredas 

närmare. 

Den vridstyva tvärbalken kräver mer svetsning än tvärbalkar och med en volym på 50 000 st/år kommer det 

krävas investering av en ny svetscell för svetsning av balkarna. Svetsning är den kritiska operationen för 
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tillverkning av den vridstyva tvärbalken. Enligt rapport av Erik Lock Andersson [2] skapas höga spänningar i 

svetsen som medför att balken inte klarar livslängdskraven det är därav önskvärt att undersöka detta grundligt.  

Efter att den vridstyva tvärbalken svetsats måste den svalna till rumstemperatur innan bearbetning kan ske, 

detta då toleranskraven på ändstyckenas hålbild ställer de kraven. Därav måste någon typ av kylning eller 

avsvalning undersökas närmare. Tillverkningen av tvärbalkar i dagsläget kräver ingen bearbetning, balkens hål 

stansas för att sedan nitas alternativt bultas fast i sidobalken. Den vridstyva tvärbalken kräver gängning av åtta 

M20, borrning av två passningshål Ø14,10 H10 samt tolv genomgående hål Ø20,5 på vartdera ändstycket. 

Utöver denna bearbetning kräver som enligt tidigare ändstyckena planbearbetning för att innehålla 

planhetskravet. För bearbetning av den vridstyva tvärbalken kommer det krävas investering av en eller flera 

fleroperationsmaskiner. Den vridstyva tvärbalken kommer kräva maskering av totalt 20 hål vilket inte krävs för 

tvärbalkar i dagsläget. 

Skillnaderna vad gällande ytbehandlingen påverkar inte själva processen men däremot beläggningen då den 

blir högre med en ny produkt av hög volym. Andra faktorer som påverkas är bl.a. blästring och ED-lackering 

som är artikelknutna, även härdugnarna påverkas då de är viktberoende. 

 

Sammanfattningsvis kan nuvarande utrustning för plåtformning och ytbehandling nyttjas, däremot kommer 

det krävas investeringar av en ny maskingrupp där en svetscell och bearbetningscell är inkluderat. Arbetet som 

ska utföras i och kring den nya maskingruppen måste utredas där fokus ska läggas på operatörens arbete.
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6. GENERERING AV PRODUKTIONSUPPLÄGG 

I detta kapitel presenteras hur det slutliga produktionsupplägget har tagits fram från konceptgenerering till 

verifiering av koncepten. 

6.1. KONCEPTGENERERING STEG 1 – GENERERING AV KONCEPT 

Innan konceptgenereringen påbörjas sammanställdes utifrån nulägesanalysen vilka tillverkningsoperationer 

som krävdes för att tillverka den vridstyva tvärbalken. Med hjälp av litteraturstudien, information kring vilka 

svetsmetoder som finns tillgängliga på Ferruform i dagsläget samt relevanta svetsmetoder för projektet kunde ett 

antal koncept genereras. För att skapa en bättre förståelse kring koncepten skapades en figur för att visa rent 

generellt vad som gäller för tillverkning av den vridstyva tvärbalken, se figur 11. 

 

Figur 11. Krav för tillverkning. 

Till att börja med baserades de första koncepten i huvudsak på de svetstekniker som ansågs relevanta för 

projektet och som fanns tillgängliga på Ferruform, dvs. MAG-svetsning, lasersvetsning och pulverbågsvetsning. 

Utifrån de olika svetsmetoderna sammanställdes sedan en grov lista över vad som skulle krävas för de olika 

koncepten för att tillverka den vridstyva tvärbalken. Detaljrikedomen för de olika koncepten var väldigt låg i 

detta skede av konceptgenereringen och innefattade även många frågeställningar. Konceptens frågeställningar 

var främst baserade på de olika svetsteknikernas möjligheter och begränsningar, därav kontaktades svetsexperten 

på Ferruform för att utreda frågeställningarna.  

När frågeställningarna kring svetsteknikerna besvarats kunde koncepten vidareutvecklas genom att tillägga 

plåtformning, bearbetning och ytbehandling som operationer till de olika koncepten. En lista över koncepten 

inklusive alternativa operationsföljer sammanställdes och personal som tidigare arbetat med den vridstyva 

tvärbalken kontaktades för vidare diskussion kring koncepten. Efter möte med ovanstående listades konceptens 

fördelar respektive nackdelar med hänsyn till feedback från ovanstående, utförlig beskrivning av koncepten kan 

ses i bilaga 3. 

6.1.1. KONCEPT 1 – LASER I 

Koncept 1 bygger på att nyttja en laserkälla för att skära ut ändstycken, fogbereda stum- och kälfog samt för 

komplett svets av balken. Plåtformningsoperationen kommer att ske antingen i 2-press eller 3-press med den 

generella operationsgången kan ses i figur 12.  
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Figur 12. Operationsgång plåtformning. 

De pressade balkhalvorna transporteras sedan till svetscellen med truck. Operatören laddar två till tre fixturer 

med ingående delar till balken, en fixtur åker sedan in i en svetsmaskin med hjälp av någon typ av 

kedjetransportör. Inne i svetsmaskinen utförs först laserskärning för fogberedning av en stum I-fog, för att sedan 

klampa samman balksidorna och svetsa en stumfog på över- och undersidan. Ändarna fogbereds sedan med en 

halv V-fog för att sedan klampas samman med ändstyckena och komplett svetsning utförs. Lasersvetsning är 

känslig för föroreningar och kräver därmed rena ytor för svetsning därav kommer plåten till ändstyckena köpas 

in betade alternativt blästrade. När balken svetsats komplett transporteras den till en bearbetningscell där en 

specialmaskin först utför planfräsning av ändstyckena för att sedan borra och gänga ändstyckenas hålbild. De hål 

som kräver maskering maskeras och balken transporteras sedan med truck till ytbehandlingen. 

6.1.2. KONCEPT 2 – LASER II 

Koncept 2 bygger på liknande princip som koncept 1, där skillnaden är att vid detta koncept är svetscellen 

uppbyggd av stationer bestående av svetsrobotar, hanteringsrobotar, lägesställare etc. Det gäller även för detta 

koncept att nyttja laserkällan för att skära ut ändstycken, fogbered och svetsa balken. Fogberedning kommer ske 

på samma sätt som vid koncept 1, alltså en stum I-fog och en halv V-fog för kälsvetsen. Det kommer antagligen 

krävas tillsatsmaterial för svetsning av kälfogen för att minska brottegenskaperna. Föregående steg med 

plåtformning kommer ske på samma sätt som för koncept 1 samt nästkommande steg med bearbetning och 

ytbehandling. 

6.1.3. KONCEPT 3 – MAG 

Det tredje konceptet med MAG-svetsning är baserat på samma princip som koncept 2 där svetscellen 

kommer vara uppbyggd enligt stationer. Den generella skillnaden är att MAG-svetsning används istället för 

lasersvetsning vilket genererar i en lägre svetshastighet och därmed större kvantitet av svetsrobotar än för 

koncept 2. MAG-svetsning ställer även andra krav på svetsning av balken än lasersvetsning där det enligt 

konstruktion är krav på 100 % inbränning av stumsvetsen vilket för MAG-svetsning då är att föredra en V-fog 

istället för en I-fog. Detta beror främst på att MAG-svetsning nyttjar tillsatsmaterial för sammanfogning, det kan 

även vara nödvändigt att använda rotstöd för att uppfylla kravet på 100 % inbränning. Hur fogberedning för de 

två fogtygerna kommer att ske måste utredas närmare under fortsatt konceptgenerering. För detta koncept gäller 

samma förutsättningar som för koncept 1 och 2 för plåtformning, bearbetning och ytbehandling. 

6.1.4. KONCEPT 4 – PULVERBÅGE 

Det sista och fjärde konceptet grundar sig på att använda svetsmetoden pulverbåge, där även här tanken är att 

svetsning ska bygga på en svetscell med stationer. Svetsning med pulverbåge ställer även den andra krav för 

svetsning där t.ex. ett rotstöd är nödvändigt för att få 100 % inbränning av stumfogen. Precis som för 

lasersvetsning kräver pulverbåge att ytorna som ska svetsas är rena, dvs. fria från föroreningar, så det är att 

föredra antingen skurna eller bearbetade fogar. Föroreningar kan vara t.ex. glödskal från valsning av plåt. För 

detta koncept gäller samma förutsättningar som för koncept 1-3 för plåtformning, bearbetning och ytbehandling. 

6.1.5. ÖVRIGA ALTERNATIV 

I detta skede av konceptgenereringen var koncepten väldigt grova och innefattade bl.a. frågetecken huruvida 

operations- och tillverkningssteg skulle utföras. Några av dessa frågetecken var bland annat när 

bearbetningsprocessen skulle placeras i tillverkningsflödet. Enligt expert på ytbehandling genererar bearbetning 

innan ytbehandling i mycket maskering samt kvalitetsproblem som blästersand och färg i maskerade hål. Sker 

bearbetning efter ytbehandling försvinner kravet att maskera samt behovet för kylning av balken innan 
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bearbetning. Att balkarna kommer kräva kylning efter svetsning beror på de snäva toleranser som ändstyckenas 

hålbild har. Sker bearbetning i för varmt material kommer hålen att minska i storlek när balken svalnat till 

rumstemperatur efter bearbetning. Bearbetas balken efter ytbehandling tillkommer dock krav på 

rostskyddsbehandling för de planfrästa ändstyckena samt en extra transport och hantering av balkarna.  

Ett annat alternativa är om 2-press eller 3-press ska användas för plåtformning av den vridstyva tvärbalken. 

Vid val av 2-press blir tillverkningskostnaden per balk lägre i jämförelse med 3-press. Med användning av 3-

press kan man däremot nyttja en ”extra” operation under plåtformningen då plåten kan pressas i tre steg. 

Huruvida 2-press eller 3-press ska användas bör undersökas närmare när tillverkningsprocesserna för de olika 

koncepten är mer detaljerade.  

Några av de övriga frågeställningarna var vilken lasermetod som skulle användas för lasersvetsningen, om 

det skulle krävas tillsatsmaterial för att svetsa kälfogen med laser samt om konceptet med MAG-svetsning skulle 

kräva häftning av rotstöd för att generera 100 % inbränning av stumfog.  

En mer utförlig beskrivning över koncepten från konceptgenerering steg 1 kan läsas i bilaga 3.  

6.1.6. SAMMANFATTNING 

De fyra genererade koncepten sammanställdes i tabell för jämförelse dem emellan, vilket kan ses i tabell 1. 

Tabellen baseras på att de fyra koncepten viktade mot punkter som anses viktiga så som grad av deformation. 

Koncepten viktades från 1 till 3 poäng, där 3 poäng var bästa resultatet. Viktningen utifrån kriterierna är helt 

baserade på teori och antaganden, det ligger alltså inga tester eller bevis bakom poängsättningen.  

Utifrån de viktade punkterna fick koncept 4 med pulverbåge det lägsta betyget. Med hänsyn till tabellen 

valdes den fortsatta konceptgenereringen att göras utan koncept 4 med pulverbåge. Valet gjordes dels på 

grunderna kring osäkerheten om det går att utföra en kälsvets med pulverbåge i detta fall, det skulle krävas tester 

för att verifiera detta vilket inte ligger inom ramen för examensarbetet. Konceptet valdes även bort pga. att 

svetsning med pulverbåge medför ökade deformationer då mycket värme byggs in i materialet under svetsning. 

Det är önskvärt att i slutändan generera så små deformationer som möjligt då det under nästkommande 

bearbetningsoperation krävs mindre avverkning av material. 

Tabell 1. Jämförelse mellan de fyra koncepten. 

 Koncept 1 

Laser I 

Koncept 2 

Laser II 

Koncept 3 

MAG 

Koncept 4 

Pulverbåge 

Deformationer 3 3 2 1 

Svetshastighet 3 3 1 2 

Vikt 3 3 1 1 

Fogberedning 3 3 2 2 

Rationell 3 2 2 1 

Investering 1 1 3 3 

Materialkostnad 3 3 2 1 

Kylning 3 3 2 1 

Fixturering 2 3 2 1 

SUMMA: 24 24 17 13 

 

Den fortsatta konceptgenereringen med vidareutveckling av koncepten kommer att bestå av två koncept, 

koncept 1 med lasersvetsning och koncept 2 med MAG-svetsning. De två tidigare laserkoncepten består nu av ett 

koncept och detta pga. osäkerheten kring vilken lasermetod som ska användas och båda versionerna med 

lasermaskin och svetscell med stationer bör undersökas och verifieras. 

6.2. KONCEPTGENERERING STEG 2 – VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 

För att bestämma vilken utrustning som krävdes för att klara takttiden och i vilken kvantitet de skulle vara i 

krävdes beräkning av takttiden. Givet för projektet var volymen 50 000 st/år, med en begränsning till maximalt 3 

skift. 3 skift och kravet att maximalt en (1) operatör ska arbeta vid maskingruppen ger en arbetstid på 5 400 

timmar/år. För att beräkna den tillgängliga tiden att producera per år multiplicerar man arbetstiden/år med ett 

OCE-tal. OCE-talet omfattar raster, avbrott och ikappkörningstider.  
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För detta projekt har OCE-talet valts till 80 % på de grunderna att Ferruform använder sig av den procentsatsen. 

Den tillgängliga tiden för att producera per år ges enligt ekvation (6:1). 

 

Tillgängligtid för att producera/år = 5 400 × 0,8  4 320 h/år   (6:1) 

 

Takttiden för att producera beräknas genom att dividera den tillgängliga tiden att producera per år med den 

årliga efterfrågan dvs. volymen. Beräkning av takttiden kan ses i ekvation (6:2). 

 

Takttid = Tillgängligtid/år ÷ Volym  4 320 ÷ 50 000 = 0,0864 h × 60  5,184 minuter (6:2) 

 

Under denna fas av konceptframtagningen togs ingen hänsyn till tider och kostnader för plåtformning och 

ytbehandling, detta då fokus för examensarbetet ligger på svets och bearbetning av den vridstyva tvärbalken.  

Enligt tidigare steg i konceptgenereringen finns frågetecken kring vart bearbetningsprocessen ska placeras i 

tillverkningsflödet. För att visualisera de olika flödena ritades de upp i programmet Visio. Flödena baseras 

huvudsakligen på att bearbeta efter eller innan ytbehandling och önskan att komma ifrån all maskering. För 

utförligare förklaring av flödena och visualisering av dem kan bilaga 4 läsas. 

6.2.1. SVETSNING 

När takttiden var känd kunde beräkningar på svetstider utföras utifrån svetslängd och svetshastighet. Med 

hänsyn till svetstiderna kunde sedan antaganden göra utifrån hur många t.ex. svetsrobotar det krävdes för att 

svetsa den vridstyva tvärbalken. Svetslängderna för de olika svetsmetoderna beräknades enligt givna mått från 

ritningar samt att de två svetsmetoderna har olika uppvärmningshastigheter av grundmaterialet och därmed olika 

sträckor för ”dålig” svets. Detta beror på att grundmaterialet är i rumstemperatur och ska värmas upp till cirka 

1500° C, vilket tar längre tid för MAG-svetsning än lasersvetsning. Enligt Ferruforms svetsexpert kan man vid 

MAG-svetsning räkna med att cirka 20 mm på vardera sidan om balklivet måste kapas bort och för 

lasersvetsning cirka 5 mm per sida. Man väljer att kapa lika längd på båda sidor om balklivet för att göra ett 

symetrisksnitt. Svetstiderna beräknades efter approximerade svetshastigheter givna av företagets svetsexpert.  

I tabell 2 kan de approximerade svetstiderna för svetsning i 7 mm plåt för MAG- och lasersvetsning ses. 

Viktigt att beakta är att tiderna är beräknade för komplett svets, alltså två stumfogar för över- och undersida av 

balklivet samt två kälfogar för att sammanfoga de två ändstyckena i balklivet. Dessa tider innebär även en viss 

osäkerhetsfaktor då de är beräknat på generella svetshastigheter som kan skilja sig från fall till fall. 

Svetshastigheterna för MAG är även angivet i två intervall pga. osäkerheten kring svetshastigheten för det 

specifika fallet med den vridstyva tvärbalken. 

Tabell 2. Svetstider koncept 1. 

 Koncept 1 - Laser  Koncept 2 - MAG 

 Stumfog Kälfog   Stumfog Kälfog 

Längd (mm) 1444 1380   1504 1380 

Hastighet(mm/min) 2000 1800   500 600 400 500 

Svetstid (min) 0,722 0,767   2,51 3,01 2,76 3,45 

         

Summa tid 1,50 min   5,27 min 6,46 min 

 

Utöver dessa tider tillkommer även tid för förflyttning, hantering, fixturering, samt tid för fogberedning. 

Utifrån beräkningar av svetstiderna kan det utläsas att den totala svetstiden för svetsning med MAG ger en 

maximal tid på 6,46 min och en minsta tid på 5,27 min vilket medför att enbart med dessa tider givna klarar inte 

MAG-svetsning av att hålla takttiden på 5,18 min med en svetsrobot. Svetstiderna för lasersvetsning klarar av att 

hålla takttiden med en svetsrobot utan problem. För mer utförliga beräkningar kan bilaga 4 läsas. 

Enligt tidigare så fanns osäkerheter kring om rotstöd krävs för att få 100 % inbränning av stumsvetsen med 

MAG, från information given från företagets svetsexpert så kommer det krävas rotstöd. Konceptet med 

lasersvetsning erbjuder därmed en mer rationell tillverkning än MAG-svetsning då konceptet kräver färre 

”sidooperationer” så som bockning och häftning av rotstöd. Osäkerheten kring tillsatsmaterial för laserkonceptet 

kvarstår och lika så övrig svetsning av den vridstyva tvärbalken. Enligt prototyptillverkning kan balken svetsas 
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med MAG men detta skedde då manuellt vid automatiserad svetsning ställs andra krav. Kontentan är att oavsett 

val av svetsmetod ställs höga krav för att svetsa den vridstyva tvärbalken. Framförallt svetsningen mellan balkliv 

och ändstycken är komplicerat.  

Enligt tidigare så är det osäkert hur konceptet med lasersvetsning kommer vara uppbyggt, enligt företagets 

svetsexpert ska CO2-laser vara en bättre metod än t.ex. Nd: YAG. Detta då Nd: YAG ställer högre krav på 

noggrannhet för svetsningen. Vilken lasermetod som ska nyttjas för det slutliga laserkonceptet måste undersökas 

vidare. Flödet för konceptet med lasersvetsning oberoende av lasermetod kan ses i figur 13. 

 

 

Figur 13. Flöde lasersvetsning. 

Som enligt tidigare medför MAG-svetsning en inte lika rationell tillverkning som lasersvetsning. I detta fall 

kräver alternativet med MAG-svetsning en rad extra operationer utöver vad som krävs för lasersvetsning. Flödet 

för konceptet med MAG-svetsning kan ses i figur 14. Enligt figur kan det utläsas att fogberedning av stumfogen 

kommer att ske med skyttelklipp, detta kommer då ske under plåtformningsoperationen. Denna metod för 

fogberedning har valts dels för att minska operationstiden inne i svetscellen men även för att det är möjligt att 

använda skyttelklipp i samband med plåtformningen och därmed ingen ökad operationstid. Huruvida det krävs 

kylbuffert efter att balken svetsats med MAG är oklart, enligt företagets svetsexpert ska tiden för kylning vara 

obetydlig för de båda svetsmetoderna men möjligen nödvändigt efter MAG-svetsning. Huruvida det krävs 

kylbuffert efter MAG-svetsning eller ej bör utredas vidare under projektet.  

 

Figur 14. Flöde MAG-svetsning. 

6.2.2. BEARBETNING 

Den vridstyva tvärbalken har olika hålbilder på vardera balksida, hålen måste vara gängade för att bl.a. fästa 

ventilpaket på balken vid chassimontering. Det har efter beräkningar gjorda av Stina Sjödin [1] visat sig att 

kravet är ett minsta gängingrepp på 7,1 mm med säkerhetsfaktor. Genom att minska åtdragningsmomentet kan 

ett lägre gängingrepp väljas. Det är därmed önskvärt att öka gängingreppet, men inte ett måste.  

Olika alternativa lösningar för montering har diskuterats med konstruktionsansvarig Stina Sjödin [1]. Den 

ursprungliga tanken var att stansa hålen för att sedan nyttja självgängande skruv vid montering. Ett stansat hål 

ger en koniskform pga. dess blankzon och brottyta, blankzonen genererar fina toleranser men motsvarar dock 

enbart cirka 1/3 av hålets längd. Att blankzonen blir så kort medför att gängan blir än kortare och därmed måste 

alternativet uteslutas. Övriga alternativ har varit att borra och gänga hålen i samband med bearbetning av 

ändstyckena, men även att stansa hålen och använda sig av blindmutter. Enligt information given från Stina 

Sjödin genom leverantör av blindmutter så kan blindmuttern monteras i ett stansat hål. Balksidorna har olika 

hålbilder på vardera sida och stansas hålen så kommer samma hålbild att stansas på vardera sida om balklivet. 

Detta för att frånkomma omriggning av verktyg vid plåtformning. Utifrån utsago att blindmutter kan monteras i 

ett stansat hål kommer lösningen bestå av stansade hål som sedan monteras med blindmutter för att vidare 
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montera ventilpaket med hjälp av pinnskruv. Vart montering av blindmutter kommer att ske är oklart, men enligt 

Scania sker det med fördel på Ferruform. Flödet för bearbetning kommer att se ut enligt figur 15. 

 

Figur 15. Flöde bearbetning. 

Utifrån prototyptillverkning har det visat sig att ändstyckena slår sig efter svetsningen, deformationen beror 

dels på de olika tjocklekarna på balkliv och ändstycken. Det tar längre tid att värma upp 20 mm plåt i jämförelse 

med 7 mm och därmed längre tid för 20 mm plåt att svalna. Det kommer därav krävas planbearbetning av 

ändstyckena för att klara planhetskravet på 0,3 mm. 

För att bearbeta ändstyckena finns två alternativ där bearbetning kan ske i en fleroperationsmaskin eller i en 

specialmaskin. Enligt tidigare skulle en specialmaskin användas för att därmed kunna bearbeta båda ändstyckena 

samtidigt, vilket inte är möjligt vid användning av en fleroperationsmaskin. En specialmaskin har däremot en 

högre kostnad och en lägre driftsäkerhet samt att den inte är lika flexibel som en fleroperationsmaskin. 

Verktygsuppsättningen i en fleroperationsmaskin kan variera vilket inte är fallet för en specialmaskin som är 

speciellt utformad efter en produkt, dvs. artikelknuten. Utifrån dessa aspekter anses det inte lämpligt att nyttja en 

specialmaskin för den vridstyva tvärbalken. 

För att beräkna hur många fleroperationsmaskiner som krävs för att bearbeta ändstyckena måste 

operationsföljden samt verktygsuppsättning bestämmas för bearbetning. Detta för att med hjälp av 

verktygsuppsättningens skärdata beräkna skärtider för bearbetning. Givet från konstruktion och ritningar måste 

ändstyckena planfräsas, borras och gängas. Konventionell gängning medför att skärvätska måste användas, detta 

är inte fördelaktigt då balken då måste genomgå en tvättstation innan ytbehandling. Balkarna måste tvättas dels 

för att blästersanden kontamineras av skärvätskan vilket inte är fördelaktigt när blästersanden återanvänds. En 

annan orsak är att blästersanden ”slår in” skärvätskan i plåten. Detta resulterar i att vid efterkommande 

fosfatering så blir inte fosfatskiktet fullgott och det för med sig risk för korrosion. Ett alternativ till konventionell 

gängning är gängfräsning där man använder sig av hårdmetallskär vilket generera att skärvätska inte är 

nödvändigt för normala stålkvaliteter. Gängfräsning medför dock en längre operationstid och högre krav på de 

borrade hålen för att verktyget ska kunna interpolera inne i hålet. Fördelarna respektive nackdelarna för de två 

olika gängmetoderna kan ses i tabell 3. De avgörande parametrarna är tvättning av balken, som är nödvändigt om 

skärandegängtapp ska användas. Andra avgörande faktorer är den ökade bearbetningstiden som gängfräsning 

medför jämfört med skärande gängning men även kostnaden verktygen emellan. 

 
Tabell 3. Gängfräs kontra skärandegängtapp. 

            Gängfräsning          Skärandegängtapp 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Torrbearbetning     Smörjmedel = tvätt 

  Långsammare Snabbare   

  Dyrare  Billigare   

 Livslängden   Livslängden 

Ingen extra station     Extra station 

Flera håldim.     Bara för en dim. 

Exakthet och slutkvalitet     Exakthet 

Mindre spånproblem     Högre spånproblem 

Toleransjustering     Toleransjustering 

Hårdmetall     Snabbstål 

  Högre krav på flerop.  Lägre krav på flerop.   

 

Från tabell 3 kan det utläsas att gängfräsning medför fler fördelar än en konventionell gängtapp, däremot 

bringar gängning med skärandegängtapp en kortare operationstid och en lägre kostnad för verktygen. Gängning 
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med skärandegängtapp är även mer driftsäker och beprövad metod. Utifrån detta så kan användandet av 

gängfräsning motiveras till dess fördel. För att vara på den säkra sidan vid val av gängmetod krävs beräkning av 

skärtider för de båda metoderna samt en verktygsuppsättning som verifierar att de borrade hålen kan 

torrbearbetas. Det bör även undersökas om det verkligen inte går att bearbeta torrt med konventionell gängtapp.  

 

Vid bearbetning av ändstyckena måste första operationen vara planfräsning och detta pga. de snäva 

håltoleranserna som kan påverkas om planfräsning sker efter hålbearbetning. Det är även fördelaktigt att utgå 

ifrån en plan yta som referenspunkt vid bearbetning av hålbilden, planfräser man inte ytan krävs probning av 

varje balk. Probning av varje balk genererar en tid på ca 15 sekunder per balk exklusive verktyg in och ur enligt 

leverantör av fleroperationsmaskiner. Operationsföljden för bearbetning av en hel balk (två ändstycken) kommer 

att se ut enligt nedan; 

1. Planfräsning av ändstycken 400×206 mm 

2. Borrning av 16 × Ø17,5  

3. Gängning av 16 × M20  

4. Borrning av 24 × Ø20,5  

5. Borrning av 4 × Ø14,10 H10 

Utifrån operationsföljden och de givna dimensionerna kan verktygsuppsättning fastställas. Vid val av fräs 

utgår man ifrån att fräsens diameter bör vara cirka 25 % större än bredden på den yta som ska bearbetas. Vilket i 

detta fall betyder att fräsen bör ha diameter 315 mm. Vid val av fräsens diameter bör man även ta hänsyn till 

vilken typ av fleroperationsmaskin som ska bearbeta samt vilken verktygshållare den har. Inga tester är gjorda på 

hur mkt ändstyckena kommer att slå sig så det är därför inte möjligt att säga hur mycket av ändstyckena som 

måste avverkas. Det har däremot enligt prototyptillverkning med MAG-svetsning visat att en tjocklek på 22 mm 

på ändstyckena är tillräckligt för att uppfylla planhetskravet på 0,3 mm, dvs. den maximala avverkningen av 

material per ändstycke kommer att vara 2 mm för MAG-svetsning. För lasersvetsning som ger väldigt små 

deformationer kommer det inte krävas någon ökning av ändstyckenas tjocklek ty balklivet får vara ± 0,5 mm 

som bör vara tillräckligt. 

För att bestämma borrdiameter för borrning av hål som sedan ska gängas finns tabeller att utgå ifrån [23] vad 

som gäller för en M20 gänga. Samma tabell kan användas för gängfräsning, detta då gängfräsen bör vara mindre 

än det borrade hålet för att kunna interpolera i hålet. Enligt tabell är den rekommenderade borrdiametern för ett 

M20 hål 17,5 mm. Verktygsuppsättningen kommer att se ut enligt nedan, med ingen hänsyn tagen till 

fleroperationsmaskin eller verktygshållare. 

 

1. Fräs D = 315 

2. Borr Ø17,5 

3. Gängfräs Ø16 

4. Borr Ø20,5 

5. Borr Ø14,10H10 

Utifrån verktygsuppsättning och dess skärdata kan sedan den totala tiden det tar att bearbeta ändstyckena 

beräknas. Skärdata för verktygen har hämtats från skärdatamodulen ”Walter” given av bearbetningsexpert på 

företaget. Vid val av gängfräsning för att gänga hålen fås en total bearbetningstid (inkl positionering, indexering 

och verktygsbyte) blir bearbetningstiden 8,28 minuter och för skärandegängtapp till 7,17 minuter. Det krävs med 

andra ord två fleroperationsmaskiner för att kunna klara takttiden oavsett om gängfräsning eller gängtapp 

används. Den slutgiltiga operationstiden för bearbetning beror på hur fixturen kommer att se ut för 

fleroperationsmaskinen dvs. hur många balkar som kan laddas i fixturen. Ju fler balkar som kan laddas desto 

lägre blir bearbetningstiden då tider för verktygsbyte och positionering kan sparas in. För fullständig tabell med 

skärdata och skärtider kan bilaga 4 läsas. För att verifiera att tiderna för bearbetning stämmer måste en 

specificerad verktygsuppsättning tas fram samt dementera att det inte går att torrbearbeta med konventionell 

gängtapp. 
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6.3. KONCEPTGENERERING STEG 3 – VERIFIERING AV KONCEPT 

Detta avsnitt presenterar det slutgiltiga steget i konceptgenereringen där koncepten med dess olika alternativ 

och frågeställningar verifieras. Detta för att vidare kunna detaljutforma de två koncepten med lasersvetsning och 

MAG-svetsning. 

6.3.1. PLÅTFORMNING 

För de två koncepten, laser och MAG kan enligt tidigare två olika pressalternativ användas. Laseralternativet 

kräver färre tempon för plåtformningen och skulle därav kunna plåtformas i 2-press. MAG alternativet kräver 

fler tempon då fogberedningen ska göras med hjälp av skyttelklipp av flänsarna. Användning av 2-press ger en 

lägre kostnad för plåtformningen då färre tempon krävs. Utifrån osäkerheter kring om 2-press kommer finnas 

kvar inom de närmsta åren kommer därav beräkningar för plåtformning av de två koncepten båda göras för 3-

press. Det är dock önskvärt att nyttja 2-press för plåtformning av koncept 1 med lasersvetsning om 2-press 

kommer att finnas kvar i framtiden.  

Processtegen för de två koncepten kan ses i tabell 4. Vid plåtformning kommer det för båda koncepten 

plåtforma ett dubbelämne och som sista operation dela ämnet till två balkhalvor. 

Tabell 4. Processteg plåtformning. 

Koncept 1 - Laser  Koncept 2 - MAG 

Klippning av ämne (Fischer) Klippning av ämne (Fischer) 

Press 1: Klippning av kontur Press 1:  Klippning av kontur 

  Stansning av hål + pilothål   Stansning av hål + pilothål 

Press 2: Formning Press 2: Formning 

  Delning     

Tvätt   Press 3: Skyttelklipp 

    Delning 

  Tvätt   

 

Enligt tabell 4 kan det ses att för koncept 2 så är operationsföljden något längre, men detta medför ingen 

ökning av operationstiden. För användning av 3-press gäller tiden 4,5 slag/min oavsett om det för koncept 2 är 

fler operationssteg. För konceptet med MAG krävs dock ett större ämne för att forma balkhalvorna och därmed 

en högre grad av materialspill. 

 

Enligt tidigare så kommer det stansas likadana hålbilder på vardera balkhalva för att slippa omriggning av 

verktyg. Det kommer även stansas två pilothål på vardera sidan av balklivet, ett ovalthål och ett runt hål detta för 

att kunna lokalisera balken vid plåtformning men även för att fixturera balken vid svets och bearbetning.  

Under steg 1 av konceptgenereringen har det nämnts att vid användning av lasersvetsning måste ändstyckena 

vara betade eller blästrade, så kallade rena. Vid val av betad eller blästrad plåt så lämpar sig betad plåt bättre för 

svetsning och kommer därav att användas för detta projekt. Anledningen till att plåten för balklivet inte kräver 

betad eller blästrad plåt är för att de delar som ska sammanfogas kommer laserskäras vilket genererar i en så pass 

ren yta att svetsning kan utföras med bra resultat.  

För att kunna beräkna kostnaderna för plåtformning för de två alternativen krävdes beräkning av 

materialkostnader och materialutnyttjande för de två koncepten. En sammanfattande tabell över indata för 

plåtformning kan ses i tabell 5, hur beräkningarna gjordes kan ses i bilaga 5. 
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Tabell 5. Indata plåtformning. 

 Koncept 1 - Laser Koncept 2 - MAG 

Plåtformat 2225×1444×7 2225×1504×7 

Ämnesformat balkhalva 1444×280×7 1504×300×7 

Ämnesvikt balkhalva 22,25 kg 24,83 kg 

Ämnesformat ändstycke 400×206×20 400×206×22 

Ämnesvikt ändstycke 25,9 kg 28,5 kg 

Materialutnyttjande 82,82% 74,78% 

Summa förädling 391,64 kg 424,48 kg 

Antal/plåt 16 st 14 st 

Antal plåt/år 3125 st 3571 st 

 

Enligt tabell 5 kan det ses att för koncept 2 med MAG-svetsning åtgår mer material än för koncept 1 med 

lasersvetsning. Skillnaderna i ämnesformat för de två koncepten beror på att vid användning av MAG-svetsning 

krävs en längre start- och slutsträcka för svets av stumfog. Även bredden för koncept 2 med MAG-svetsning blir 

större och detta grundar sig på att skyttelklipp av flänsarna kräver 10 mm extra på vardera sidan. Utifrån dessa 

data kan sedan tillsammans med operations- och ställtider kostnader för plåtformning för de två koncepten 

beräknas.  

6.3.2. KONCEPT 1 – LASER 

För vidareutveckling av konceptet med lasersvetsning krävdes validering, dels för att säkerställa att det går 

att använda laser för att svetsa den vridstyva tvärbalken men även för att validera vilken lasermetod som är bäst 

lämpad att använda. Enligt tidigare konceptgenerering var tanken att nyttja CO2-laser för svetsning och skärning 

i en lasermaskin.  

För att verifiera att det är möjligt att nyttja lasersvetsning kontaktades en svetsexpert hos externleverantör.  

Vid kontakt med svetsexperten verifierade han att det är fullt möjligt att bruka laser för serietillverkning av den 

vridstyva tvärbalken. Utöver de fanns även funderingar kring fogberedning av kälfogen, om det skulle krävas 

någon fasning och därmed tillsatsmaterial eller om ett raktsnitt skulle vara tillräckligt. Svetsexperten ansåg det 

mest fördelaktigt att nyttja ett raktsnitt för kälfogen om ren laser ska användas. Angående deformationerna 

tillföljd av lasersvetsning var svetsexperten hos externleverantör beredd att hålla med Ferruforms svetsexpert att 

det inte kommer krävas någon planbearbetning av ändstyckena om ren laser används. För att kunna fastställa att 

planbearbetning av ändstyckena inte är nödvändigt krävs tester, därmed kan inte planbearbetning av ändstyckena 

avslås från detta projekt då tester inte inrymmer tidsplanen. Viktigt att beakta är att svetsning med ren laser med 

utgångsläget att fogarna är beredda med ren laser stället höga krav, oxidering bildas och svetsklass B kan inte 

uppnås, det är även lätt att smältdiken och porer bildas vilket är högst ofördelaktigt. Laserns höga hastighet 

ställer även den höga krav på noggrannheten. 

För att verifiera vilken lasermetod som skulle användas kontaktades leverantör A av lasersvetsning. Tanken 

var då att nyttja CO2-laser för att skära och svetsa den vridstyva tvärbalken där all bearbetning sker inne i 

lasermaskinen. Efter diskussion med leverantören och ett erhållet förslag på utrustning visade det sig att det 

krävdes 5 minuters ställtid för att byta mellan skär- och svetshuvud. Med en takttid på 5,18 minuter och totalt två 

skär- och svetsoperationer skulle det ge en ställtid på 15 minuter per balk. För att skapa ett flexibelt flöde skulle 

det krävas två lasermaskiner vilket skulle ge ett investeringsbehov som inte ansågs relevant.   

 

För att ytterligare verifiera användning av CO2-laser kontaktades leverantör B av lasersvetsning, där 

leverantör B inte ansåg det vara lämpligt att nyttja CO2-laser för en produkt med så pass hög volym som den 

vridstyva tvärbalken. Svetsning och skärning med CO2-laser måste generellt ske i en lasermaskin, som inte anses 

lika flexibel då det är svårt att skapa ett rationellt och flexibelt flöde samt att det är svårt att få in en lasermaskin i 

en automatiserad lina. CO2-laser kan användas i en svetscell men medför då att lasern måste ledas via speglar i 

rör, vilket inte anses vara någon flexibel lösning. Utifrån detta kommer inte CO2-laser att användas som ett 

alternativ för detta projekt.  

För koncept 1 med lasersvetsning finns även en annan alternativ lasermetod för att svetsa, nämligen 

laserhybridsvetsning. Svetsning med laserhybrid nyttjar både laser och MIG. Användning av laserhybrid kräver 

inte lika hög noggrannhet på svetsen som ren laser kräver, däremot måste ytorna som ska sammanfogas med 
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laserhybrid vara helt rena, dvs. de måste vara maskinbearbetade. I och med att laserhybrid nyttjar MIG:ens 

tillsatsmaterial byggs även mer värme in i materialet och ger därmed ökade deformationer jämfört med ren laser. 

Det som motsäger användning av laserhybrid i detta fall är i största grad osäkerheten kring metoden vid 

serietillverkning men även för att metoden är relativt ny och obeprövad. För att ge en mer överskådlig bild över 

vilken lasermetod som ska användas för koncept 1 skapade en tabell, se tabell 6. I tabellen har de tre olika 

laseralternativen viktats från 1 till 3 poäng beroende på hur bra metoden överensstämmer med kriterierna. 

Kriterierna och viktningen är baserad på teorier och diskussioner med företagets svetsexpert, dvs. det ligger inga 

tester bakom dem. 

Tabell 6. Jämförelse mellan laseralternativen. 

 

 CO2 Nd: YAG Laserhybrid 

Deformationer 3 3 2 

Värmepåverkan 3 3 2 

Svetshastighet 3 3 3 

Svetsdjup 3 3 3 

Fogberedning 3 3 2 

Operatörens arbete 2 3 3 

Fixturering 1 2 2 

Flöde 2 3 3 

Flexibel 1 3 3 

Rationell 1 3 3 

Materialutnyttjande 3 3 3 

Materialkostnad 3 3 2 

Kostnad/balk 1 3 2 

  32 41 35 

 

Utifrån tabell 6 kan det utläsas att lasermetoden Nd: YAG fått den högsta poängen och anses därmed mest 

fördelaktig att använda för detta projekt.  

6.3.3. KONCEPT 2 – MAG 

Koncept 2 med MAG-svetsning krävde ingen vidare verifiering att metoden skulle fungera, detta då 

prototyper gjorts med MAG för den vridstyva tvärbalken. Prototyptillverkningen visade att MAG är fullt 

brukligt för den vridstyva tvärbalken men att fogberedningen bör ses över. MAG-svetsning är även en 

konventionell och välbeprövad metod vilket är till dess fördel jämfört med lasersvetsning.  

Prototyptillverkningen visade dock att det var svårigheter att få 100 % inbränning av stumsvetsen vilket 

resulterade i bindfel och porsamlingar i svetsen. Vid användning av rotstöd och en fog utan spalt samt 

automatiserad svetsning finns förhoppningar om att komma ifrån svårigheterna med inbränning av svetsen. För 

att verifiera detta krävs tester. 

För fogberedning av kälfogen finns två alternativ, fogberedning med bearbetning alternativt plasmaskärning. 

Enligt information från personal på Ferruform skulle plasmaskärning generera oxidering på ytan som sedan 

skulle behöva ”tvättas bort” innan svetsningen. Då återstod alternativet med bearbetning av fogen vilket skulle 

betyda att ändarna först skulle kräva kapning och därefter en fasning. För att fasningen skulle ge ett fullgott 

resultat skulle det krävas en avancerad fixtur som skulle klara av att rotera runt fashuvudet. För att verifiera 

metod för fogberedning kontaktades leverantör av MAG-svetsning. Leverantören ansåg det fullt möjligt att 

bruka plasmaskärning för kapning och fogberedning av kälfogen, efter vidare undersökning av leverantören via 

deras experter och leverantörer av plasmaskärning stod det klart att plasmaskärning inte skulle generera i för 

mycket oxidering på ytan om rätt inställningar används. För att säkerställa detta krävs tester med plasmaskärning 

i det material som skall användas för den vridstyva tvärbalken.  

Enligt ritning och prototyptillverkning ska kälfogen ha ett a-mått på 6 mm, vilket kommer generera i en stor 

fogvolym och svårigheter med en fullständig inbränning. Efter diskussion med Ferruforms svetsexpert kommer 
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fogberedningen av kälfogen bestå av en 45° fogvinkel med en rätkant på 2 mm. Det vill säga av den 7 mm tjocka 

plåten kommer vinkeln fasas 5 mm in i materialet. Se figur 16. 

 
Figur 16. Utseende kälfog för MAG-svetsning. 

Fogberedningen av stumfogen kommer enligt kapitel 6.2.1 Svetsning, utföras med hjälp av skyttelklipp, där 

en 30° fasvinkel kommer klippas på flänsen, se figur 17. 

 
Figur 17. Utseende stumfog för MAG-svetsning. 

6.3.4. BEARBETNING 

Bearbetning av den vridstyva tvärbalken medför en del frågetecken däribland om det går att torrbearbeta 

balken samt vart bearbetningsoperationen ska placeras i tillverkningsflödet. För att verifiera vart bearbetningen 

ska placeras i tillverkningsflödet måste dels kostnader för maskering undersökas men även om kvalitetsproblem 

som blästersand och färg i gängade hål kan uteslutas.  

Enligt information från Scania finns det inga kvalitetsproblem som blästersand och färg i gängade hål med 

dagens gjutna vridstyva tvärbalk. Den gjutna balken ytbehandlas med samma principer som sker på Ferruform. 

Enligt detta så borde det enligt utsago att de inte har några kvalitetsproblem med den gjutna vara möjligt för den 

svetsade vridstyva tvärbalken att maskeras utan efterföljder som kvalitetsproblem. 

För att utreda kostnaderna för maskering måste det utredas vilka hål som ska maskeras och med vilken typ av 

maskering. Enligt tidigare konceptgenerering var tanken att utöver maskering av gängade hål och passningshål 

även maskera pilothål samt gavelhål. Figur 18 visar gängade samt passningshål i rött medans de blå markerar 

pilothål samt gavelhål. 
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Figur 18. Hål som kräver maskering. 

Genom att maskera pilothålen och gavelhålen fanns teorier om att komma ifrån manuell renblåsning av 

balklivet. Pilothålen på balksidorna skulle även kräva maskering efter ytbehandling och detta pga. att pilothålen 

genererar att smuts och fukt kommer in i balklivet när balken är monterad i lastbilschassit. Detta problem kan 

lösas antingen genom att maskera alla hål, dvs. fyra pilothål samt fyra extra hål som stansas för montering av 

blindmuttrar alternativt att stansa två hål extra i balkens undersida för dränering av fukt och smuts.  

Dräneringshålen kräver inga toleranser eller millimeteranpassningar samt att stansning av två extra hål per balk 

inte påverkar kostnaden något nämnvärt. I figur 19 kan dräneringshålen ses markerade i rött.  

 

Figur 19. Dräneringshål för fukt och smuts. 

Enligt Ferruforms expert på ytbehandling tar det cirka 20 sekunder att avmaskera och blåsa rent balken 

manuellt efter blästring. Det krävs dock renblåsning trots att pilothålen och gavelhålen är maskerade vilka 

därmed utifrån kostnadsaspekten inte kommer maskeras. Enligt tidigare kalkyler för den vridstyva tvärbalken 

bör det hänga nio stycken balkar per lastbärare vilket ger en tid på 3 minuter för att blåsa rent en hel lastbärare. 

För ytbehandling gäller en takttid på 2,6 minuter per lastbärare dvs. takttiden överskrids med denna balk. Detta 

kan man lösa genom att inte köra vridstyva tvärbalkar efter varandra kompensera denna tid för lastbärare som 

inte kräver någon renblåsning överhuvudtaget. 

Anledningen till att den vridstyva tvärbalken kräver manuell renblåsning är för att det samlas blästersand och 

vätska inne i balklivet som inte kan rinna ur, figur 20 illustrera problemet där det röda motsvarar blästersand. De 

orangehålen motsvarar maskerade hål under ytbehandling och medför därmed ingen hjälp vid dränering. 

 

 

Figur 20. Dräneringsproblem. 
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Kostnadsförslag för maskering erhölls från leverantörer av maskering. Leverantör A av maskering levererade 

två förslag där det första innefattade maskeringar för flergångsanvändning och det andra maskering för 

engångsanvändning. Leverantör B av maskering presenterade ett kostnadsförslag för flergångsanvändning. 

Leverantör B levererade en lägre kostnad för maskering än leverantör A. Enligt kostnadsförslagen kunde det ses 

att maskering av pilothål samt gavelhål ökar kostnaderna per balk markant vilket enligt tidigare utsago därmed 

inte kommer maskeras. Utifrån de två leverantörernas förslag fanns val mellan engångsmaskeringar och 

flergångsmaskeringar. Fördelarna med att använda maskeringar endast en gång är att man då blir kvitt problem 

med defekter och smutsiga maskeringar som genererar avvikelser om inte hanteringen fungerar till 100 %. Det 

vill säga det finns risk att defekta maskeringar ej kasseras utan monteras på nytt. Fördelen med 

flergångsmaskeringar är att kostnaden per balk bli lägre men ökar och andra sidan risken för defekter. Enligt 

Ferruforms kvalitetsexpert är det även ur kvalitetsaspekt fördelaktigt med engångsmaskeringar. 

Sammanfattningsvis enligt antagandet att maskeringarna inte kommer generera i kvalitetsproblem samt att 

maskeringskostnaden blev lägre än tidigare antaganden, kommer bearbetning att ske innan ytbehandling. Att 

bearbeta innan ytbehandling anses även bäst ur flödessynpunkt. Det blir då färre transporter och hanteringar.  

Den typ av maskering som kommer att användas är engångsmaskeringar av den anledningen om möjligt 

frånkomma problem med defekter som blästersand och färg i maskerade hål. För dränering av fukt och smuts 

från balklivet kommer två extra hål att stansas i samband med stansning av pilothålen. Det slutgiltiga 

huvudflödet för den vridstyva tvärbalken kommer att se ut enligt figur 21. 

 
Figur 21. Huvudflöde för tillverkning av vridstyv tvärbalk. 

För bearbetning finns även en annan aspekt att verifiera och det är kring torrbearbetning av ändstyckena. 

Enligt tidigare utsago kommer gängfräsning att användas men för att verifiera detta ytterligare kontaktades 

leverantör av fleroperationsmaskin samt verktygsleverantör A. Enligt leverantör av fleroperationsmaskiner så är 

det fullt möjligt att torrbearbeta ändstyckena och han samtycker även med det valet då bearbetningen inte anses 

vara tung. Verktygsleverantör A anser också att det är fulltmöjligt att torrbearbeta vid serietillverkning. Det är 

förutsatt att man använder luft för kylning och verktyg av hårdmetall. Nackdelarna med torrbearbetning är att 

livslängderna för borrarna blir lägre detta då man tar bort den smörjande egenskapen som kylvätskan har. 

Fleroperationsmaskinen måste även ha spåntransportör för torrbearbetning. Viktigt att beakta är även att det kan 

bildas damm på detaljen som kan ställa till det vid ytbehandling. Huruvida gängfräsning kommer att användas 

eller ej måste undersökas vidare om det inte finns konventionella gängtappar som klarar av torrbearbetning. 

Tillsammans med val av fleroperationsmaskin och sedan en detaljutformning av verktygen kan detta fastställas. 
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7. DETALJUTFORMNING AV PRODUKTIONSUPPLÄGG 

Detta kapitel omfattar detaljutformning av de slutliga koncepten. Detaljutformningen inkluderar bland annat 

investerings- och tillverkningskostnader, Man-Maskinschema och layouter för de båda koncepten. Kapitlet 

avslutas med ett koncept val samt en rekommendation.  

7.1. PLÅTFORMNING 

För att beräkna den totala kostnaden för plåtformning för de två koncepten krävdes indata som 

operationstider samt ställtider för ämnesklipp och 3-press. Vid val av ämnesklipp finns två maskiner, UMV och 

Fischer, enligt tidigare projekt kring den vridstyva tvärbalken har Fischer använts för ämnesklipp och kommer 

även användas i detta projekt. Ämnesklipp i Fischer minskar kostnaderna per balk i jämförelse med ämnesklipp i 

UMV. Tiderna för ämnesklipp och plåtformning har givits enligt tidigare kalkyler och stämmer även i dagsläget. 

För att beräkna den totala kostnaden krävdes även verkstadsomkostnaden som är den kostnad maskinerna har per 

timme inklusive personalkostnad. Kostnaderna anges i särkostnader och självkostnader där särkostnader 

innefattar rörliga kostnader för maskinen som t.ex. olja, underhåll och operatörens lön. Med självkostnader 

menas den totala kostnaden så som administrativa löner, byggnaden och investeringar.   

För att klippa och plåtforma den vridstyva tvärbalken krävs en del investeringar. Investeringarna blir högre 

för koncept 2 med MAG-svetsning pga. skyttelklippverktyget.  

 

För plåtformningsförfarandet gällde det även att undersöka om ändstyckena skulle köpas in extern alternativt 

laserskäras intern på Ferruform. Plåttjocklekarna mellan 20 – 22 mm går att skära med den laserutrustning som 

finns i dagsläget på Ferruform, dessvärre klara inte bordet av vikten från så pass tjocka plåtar. Sen tidigare 

projekt hittades inga leverantörer för serietillverkning av skuren plåt, därav kontaktades inköp i Södertälje för att 

undersöka vilka leverantörer de har av laserskuret material. Ett av företagen som kontaktades, leverantör A, 

arbetade inte i de dimensioner som gäller för projektet. Den andra företaget som kontaktades, leverantör B, 

besvara inte den förfrågan som skickades till dem. För att få fram kostnaden för laserskärning av ändstyckena 

nyttjades därav information från laserskärning som sker på Ferruform i dagsläget där sedan en procentsats för 

vinst lades till för att försöka efterlika kostnaden från extern leverantör.  

7.2. KONCEPT 1 – LASER 

För detaljutformning av konceptet med lasersvetsning kontaktades leverantör B av lasersvetsning för förslag 

på utrustning samt kostnadsförslag. Enligt leverantören rekommenderar de ett system som bygger på en disklaser 

av modell TruDisk 6602 (6,6 kW) med två utgångar samt två fibrer. Fibrerna är till ett svetsverktyg för 

fogföljning samt ett skärverktyg. Leverantörens rekommendation är att använda sig av en svetscell och en 

skärcell, där en robot står i varje cell och bearbetar balkens ingående detaljer i en 3-axlig lägesställare. 

Leverantörens förslag kan ses i figur 22. 

Förslaget ansågs inte helt optimalt ur operatörens synpunkt. Operatören skulle vara tvungen att springa fram 

och tillbaka mellan cellerna och flytta de ingående detaljerna detta då operationsföljden är skära, svetsa, skära 

och svetsa. Alternativet var då att nyttja en hanteringsrobot mellan cellerna istället för operatören eller använda 

ett annat upplägg i cellen. Författaren undersökte i första hand ett nytt förslag där två robotar skulle arbeta i 

samma cell med en större lägesställare som rymmer två stationer per sida istället för en per sida, se figur 23. 

Tanken var att lägesställaren skulle rotera 90° medsols, där lägesställaren måste rotera två varv för att få ut en 

balk. Detta alternativ resulterade dock i en längre operationstid samt att det inte skulle komma ut en balk under 

varje takt. 
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Figur 22. Leverantörens förslag.       Figur 23. Vidareutvecklat förslag. 

Layouten och lösningen för lasersvetscellen omarbetades för att kunna sänka operationstiden där det enda 

alternativet var att nyttja en lägesställare som roterar 180°. Operatören skulle då vara tvungen att gå in i cellen 

och flytta mellan detaljerna för att de skulle hamna på rätt position (skär eller svets). Arbetet för operatören 

ansågs inte helt optimalt, då det dels skulle vara stressigt men även risk för belastningsskador. Därav valdes ett 

upplägg där en hanteringsrobot flyttar detaljer mellan fixturerna. Förslaget kan ses i figur 24.  

 

 

Figur 24. Layout lasersvetscell. 

Tanken med cellen är att skärroboten fogbereder kälfogen för att sedan skära stumfogen, detta parallellt 

medans svetsroboten svetsar kälfogen och sedan stumfogen. Efter detta måste sedan hanteringsroboten byta plats 

på det svetsade balklivet och de skurna balkhalvorna för att de ska kunna rotera in till rätt robot. 

Hanteringsroboten laddar balkhalvor och ändstycken till fixturerna samt plundrar färdigsvetsad balk till inbana 

bearbetningscellen. 

Utifrån layouten kan sedan den slutgiltiga operationstiden för svetsning och skärning med laser beräknas. 

Från leverantör B av lasersvetsning erhölls hastigheter för svetsning och skärning i 7 mm plåt med deras 

utrustning. Processtegen och dess tider kan ses i tabell 7. 
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Tabell 7. Processtider lasersvetsning. 

Processteg Längd (m) Hastighet (m/min) Tid (min) 

Fogberedning stumfog 4 × 0,722 2,5 1,15 

Svetsning stumfog 2 × 0,722 2 0,722 

Fogberedning kälfog 2 × 0,690 2,5 0,55 

Svetsning kälfog 2 × 0,690 2 0,69 

    

Summa tid   3,112 min 

 

Den totala processtiden för svets och skär med disklaser blir då 3,11 minuter vilket är tillräckligt för att klara 

takttiden på 5,18 minuter. Tiden på 3,11 minuter är dock inte den tid det tar för en balk att komma ut, svetsas 

komplett. Operationerna svetsning och skärning kommer att ske parallellt med varandra vilket ger 

operationstiden till den högsta tiden, den styrande. Detta ges av den sammanlagda tiden för skärning, 1,7 minuter 

och den sammanlagda tiden för svetsning, 1,41 minuter. I och med att dessa operationer sker parallellt är det den 

högsta tiden för dessa två operationer som räknas dvs. 1,7 minuter. Utöver den styrande tiden ingår tid för 

indexering av lägesställare, robotrörelser och start och stopp vid svetsfogar. Tiderna för dessa operationer har 

approximerats till 47 sekunder (12+20+15 sekunder), vilket ger den totala operationstiden till 2,48 minuter. För 

hela svetsoperationen ingår även tid för plundring och laddning (operatörens arbete), vilket beräknas tillsammans 

med ett Man-Maskinschema. Ett Man-Maskinschema görs i detta fall med både svets och bearbetning då 

operatören kommer att arbeta vid båda dessa celler. Det krävs alltså exakta tider för bearbetningscellen för att 

kunna göra Man-Maskinschemat. Tillsammans med investeringskostnaderna erhållna av leverantör B av 

lasersvetsning, personalkostnader, energiåtgång samt gasåtgång beräknades kostnaden för att använda 

lasersvetsning för den vridstyva tvärbalken. 

7.3. KONCEPT 2 – MAG  

Fogberedningen för konceptet med MAG-svetsning har varit tvivelaktigt, och ändrats fram och tillbaka under 

projektets gång. Enligt leverantör av MAG-svetsning som varit i kontakt med deras leverantörer och experter så 

ska plasmaskärning vara en lämplig metod för fogberedning av kälfogen. Det ska med andra ord med rätt 

inställningar inte ge problem med oxidering på ytan. Fogberedning av stumfogen kommer ske med skyttelklipp 

där flänsarna klipps med 30° snitt för att ge en V-fog med 60° fogvinkel (30° + 30°). För att enligt ritningar 

åstadkomma 100 % inbränning av svetsen krävs rotstöd för svetsning av stumfogen. Det har även här funnits 

frågetecken huruvida bockning och häftning av rotstöd kan ske manuellt eller automatiserat. Enligt leverantör av 

MAG-svetsning kan häftningen av rotstöd ske automatiserat, där rotstödet kommer vara 3 mm tjockt och det 

kommer häftas 7-8 punkter per balksida. Figur 25 visar svetsläget för häftning av rotstöd, svetsläget är inte 

optimalt men duger för att häfta. Enligt figur 25 kan det även ses hur de två olika rotstöden ser ut häftade på 

vardera balksida.  

 

Figur 25. Svetsläge och häftning av rotstöd. 

Att konceptet med MAG kräver rotstöd ökar dels kostnaden per balk men även vikten. För att beräkna vikt 

och kostnad för rotstöd har samma material som för balken använts. Det är dock inget krav att materialet för 

rotstöden måste vara av samma som grundmaterialet då uppblandningen inte blir speciellt stor i svetsen.  
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Enligt tidigare har materialet Domex MC D med densiteten 7860 kg/m
3
 använts. Beräkningar har gjorts för 

färdigt format av rotstöden dvs. efter kapning och ger då en ökning på 0,34 kg av den totala viken. Kostnaden för 

rotstödet har gjorts för ämnesformatet dvs. innan kapning. Hur beräkningar av vikten är gjorda kan läsas i bilaga 

5.  

Svetsning med MAG kräver tillsatsmaterial och därmed en ökad kostnad, för att beräkna den totala 

kostnaden måste tillsatsmaterial och fogvolymer vara kända. Fogvolymerna har beräknades med hjälp av 

Svetskommissionens beräkningsmodul, där beräkningar gjordes enligt att kälfogen kräver två strängar 

tillsatsmaterial. De ingående värdena för beräkning samt utdata kan ses i tabell 8. 

Tabell 8. Fogvolymer MAG-svetsning. 

 Stumfog Kälfog 

Indata   

Fogvinkel 60° 45° 

Plåttjocklek 7 mm 7 mm 

Svetslängd 752 mm 1380 mm 

Rätkant 0 mm 2 mm 

Utdata   

Tvärsnittsyta 28,29 mm2 18 mm2 

Svetsvolym 21274 mm3 12420 mm3 

Trådbehov 0,18 kg/m 0,11 kg/m 

Kg svets 0,271 kg 0,276 kg 

   

Summa kg svets/balk 1,1 kg 

 

Vid val av svetstråd (tillsatsmaterial) finns två olika alternativ antingen rörelektrod eller trådelektrod, där 

rörtråd erbjuder en snabbare svetshastigheter men är något dyrare. Enligt Ferruforms svetsexpert kommer den 

svetstråd som används för övrig MAG-svetsning att även nyttjas för den vridstyva tvärbalken.  

 

För att kunna beräkna den årliga kostnaden för användning av MAG-svetsning krävs även information om 

operationstiden. Enligt information och förslag given från leverantör av MAG-svetsning erhölls ett förslag på 

layout samt processteg för tillverkning med MAG-svetsning. Förslaget som erhölls klarade inte de krav som 

ställts för tillverkning, operationstiden blev för knapp och ett nytt förslag togs fram. Förslaget kan ses i figur 26.  

 

 

Figur 26. Layout svetscell MAG. 
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Layouten bygger på att fem svetsrobotar arbetar parallellt med de ingående detaljerna medans en 

hanteringsrobot/skärrobot fogbereder kälfogen. En hanteringsrobot laddar balkhalvor, rotstöd och ändstycken till 

fixturerna samt omdirigering av de ingående detaljerna för att hamna i rätt fixtur. Lägesställaren roterar 180° 

medsols. Processtegen och dess tider för konceptet ges i tabell 9. 

Tabell 9. Processtider koncept 2 MAG. 

Robot Processteg Längd (mm) Hastighet (mm/min) Tid (min) 

Svetsrobot 1 1 st stumfog 1×752 360 2,1 

Svetsrobot 2 1 st stumfog 1×752 360 2,1 

Svetsrobot 3 2 st rotsträngar 2×690 550 2,5 

Svetsrobot 4 1 st toppsträng 1×690 450 1,53 

Svetsrobot 5 1st toppsträng 1×690 450 1,53 

 Häftsvets 2×8 0,0416 0,67 

Skär/hant.robot Fogberedning kälfog 2×690 2000 0,69 

     

Summa tid    11,12 min 

 

På samma vis som för laserkonceptet så är inte tiden på 11,12 minuter den tid det tar för att få ut en 

komplettsvetsad balk. De fem svetsrobotarna samt skärroboten arbetar parallellt med varandra vilket ger den 

styrande tiden för processen till 2,5 minuter. Utöver det tillkommer tider för verktygsbyte för skärroboten, 

pistolrensning, indexering av lägesställare mm. De tider som påverkar cykeltiden är tider för hanteringsroboten 

att hämta och lämna skurna balkar, robotrörelser, indexering av lägesställare samt start- och stopptider vid varje 

svetsfog. Tiderna har approximerats till 1,12 minuter (20+15+12+20 sekunder), vilket ger den totala 

operationstiden till 3,62 minuter. Med operationstiden, förbrukning av svetstråd, rotstöd etc. kända kunde sedan 

den totala kostnaden per balk för användning av MAG-svetsning beräknas.  

7.4. BEARBETNING 

Bearbetning av den vridstyva tvärbalken skiljer sig inget beroende av svetsmetod därav ser den lika ut för de 

båda koncepten. Som nämnt tidigare i rapport så krävs det två fleroperationsmaskiner för att klara takttiden, detta 

enligt beräkningar som kan ses i bilaga 4. För att få tag i leverantörer av fleroperationsmaskiner kontaktades 

inköp Södertälje där sedan en leverantör som säljer fleroperationsmaskiner av märket Heller kontaktades. Efter 

diskussion och informationsutbyte med leverantören verifierades dels att torrbearbetning av den vridstyva 

tvärbalken lämpar sig för detta projekt då det inte är någon ”tung” bearbetning. Leverantören tog fram en 

passande horisontell fleroperationsmaskin från deras sortiment, en Heller H4000.  

Fleroperationsmaskinen har bland annat en spårtransportör för torrbearbetning, anpassning för robotladdning 

samt borrbrottskontroll parallellt med bearbetningsprocessen (in process drill fracture sensing). Leverantören av 

fleroperationsmaskinen kontaktade även en leverantör till dem för prisuppgifter samt funktion för fixturer till 

fleroperationsmaskinen. Enligt offert gäller det fyra hydrauliska fräsfixturer för laddning av tre tvärbalkar per 

fixtur, se figur 27. 
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Figur 27. Hydraulisk fräsfixtur. 

Tvärbalkarna styrs upp i de stansade pilothålen på balklivet, de spänns sedan fast med två stycken Ø50 

kolvar per balk samt två stycken supportcylindrar per detalj för att ta upp vridning och vibrationer i balken. Vid 

val av antal fixturer välja två stycken per fleroperationsmaskin och detta pga. tidsförlusten blir stor med endast 

en fixtur per maskin, det ger även Ferruform större flexibilitet för framtiden. Utifrån denna utsago att det 

kommer laddas tre balkar per fixtur dvs. batchas tre och tre kommer det inte krävas någon kylbuffert efter att 

balkarna svetsats. 

För att bearbeta den vridstyva tvärbalken måste även andra investeringar göras där bland rullbanor, 

hanteringsrobot inne i cellen för hantering av balkarna samt kostnad för maskering.  

Vid val av rullbana för bearbetningscellen krävs två stycken, en som sammankopplar svetscellen med 

bearbetningscellen och en rullbana för utgående artiklar. Rullbanan måste vara cirka 1 m bred då den totala 

längden för balken är cirka 0,750 m. För laddning av fixturer krävs sex stycken balkar så rullbanan måste klara 

cirka 80 kg/m ty balkbredd är 0,4 m och cirka vikt på 40 kg/balk. Detta ger då att rullbanan måste vara cirka 3 m 

lång. Vid val av hanteringsrobot till bearbetningscellen så måste det vara en robot som klarar av nyttolaser från 

40 kg – 730 kg. Först för att kunna lyfta balkar, 40 kg/st, från inbana och placera i fixtur, 608 kg, och sedan 

kunna lyfta fixtur inklusive tre balkar vilket ger en totalt vikt på cirka 730 kg. Robotens räckvidd måste vara så 

pass att den klarar av att plocka balkar från inbana, ladda fleroperationsmaskiner med fixturer och för att sedan 

kunna placera balkar på utbana, utifrån Motoman’s robotsortiment anses roboten MPL800 vara en passande 

robot för bearbetningscellen. Roboten klarar av laser på 800 kg och har en tillräckligt lång räckvidd för att klara 

av laddning och plundring av balkar. 

 

Utifrån den givna informationen om fleroperationsmaskinen och dess fixturer kontaktades verktygsleverantör 

B för förslag på verktygsuppsättning för fleroperationsmaskinen. Enligt verktygsleverantören har de 

skärandegängtappar för torrbearbetning, leverantören ansåg även att den metoden är säkrare och snabbare vid 

höga volymer som i detta fall. Enligt leverantörens beräkningar av tidsåtgången att bearbeta en balk och 

författarens beräkningar är skillnaderna inte stora, men kostnaderna för en gängfräs är betydligt högre. En annan 

viktig aspekt är att försöka använda så mycket ”standardverktyg” som möjligt för att skapa ett mer flexibelt 

arbete.  

Leverantörens tidsberäkning för bearbetning av den vridstyva tvärbalken gav tiden 7,97 min/balk, vilket med 

två fleroperationsmaskiner ger tiden 3,99 min/balk. Tabell för beräkning av tiden kan ses i bilaga 6. 

För bearbetning med fleroperationsmaskinerna kommer ställtiden bli 0 minuter, detta då man kommer att 

använda systerverktyg. Detta kan med fördel väljas då det är få verktyg och ett systerverktyg är då inte en dyr 

eller ineffektiv lösning. Systerverktyg säkerställer produktionen och minskar pressen på operatören att behöva ha 

kontroll över verktygen. Operatören kan istället byta skär/verktyg när det finns tid. 

Angående verktygsuppsättningen så skulle det enligt tidigare utsago användas en planfräs med diameter 315 

mm. Efter diskussion med verktygsleverantör B och den givna informationen om fleroperationsmaskinen 

uteslöts de verktygsvalet. Detta gjordes dels för att det enligt verktygsleverantören är riskabelt med en fräs på 

D=315 mm i en maskin med spindeln SK40 men även för att det inte finns fräsdon som standard för att sätta upp 
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i fräsen. Verktygsleverantören ansåg även att valet av fleroperationsmaskin skulle ses över och möjligen välja en 

kraftigare t.ex. en Heller H5000 som ha en spindel SK50.  

I den spindeln skulle man då kunna sätta upp en fräs med diametern 250 mm och klara av fräsningen på en 

passering och skulle därmed tjäna in tid för bearbetningen. Utifrån att det går att använda skärandegängtapp vid 

torrbearbetning så kommer det att väljas som alternativ istället för gängfräsning. Torrbearbetning ger en minskad 

kostnad för skärvätska samt att det inte krävs någon tvättstation efter bearbetning men det medför och andra 

sidan en lägre livslängd för verktygen. Något annat att beakta för tiderna är att fräsoperationen är beräknad för 

avverkning av 2 mm per ändstycke, dvs. för MAG-svetsning. Vid lasersvetsning blir deformationerna mindre 

och avverkning på 2 mm per ändstycke kommer inte vara aktuellt och därmed kommer en lägre bearbetningstid 

ges för koncept 1. Utifrån given information om verktygskostnader, investeringskostnader, personalkostnader 

mm kunde en kostnad per balk för bearbetning tas fram.  

 

Från information given kring fleroperationsmaskinerna kunde layouter ritas upp där hanteringsroboten med 

fördel placerades mellan de två fleroperationsmaskinerna. Om fixturerna skiljs åt för maskin 1 och 2 kan man 

frånkomma simulering av roboten för att slippa NC rotation i laddplatsen. För utformning av bearbetningscellen 

har två layouter tagits fram, den första layouten kan ses i figur 28. Den första layouten bygger på att de två 

fleroperationsmaskinerna är vinklade snett mot varandra, med denna layout brukas mer verkstadsyta men det 

underlättar och andra sidan för operatören när plundring av bearbetad balkar och verktygsbyten ska göras. 

Avståndet för att plundra bearbetade balkar blir kortare och därmed sparas och tid in. 

 

 

Figur 28. Layout 1 för bearbetningscell.  

Layout 2 för bearbetningscellen kan ses i figur 29, den layouten bygger på att hanteringsroboten är placerad 

emellan fleroperationsmaskinerna. På detta sätt sparas verkstadsyta men gör det omständigare för operatören att 

byta verktyg samt plundra färdiga balkar då operatören måste gå en längre sträcka. 

 

 

Figur 29. Layout 2 för bearbetningscell.  
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Utifrån operatörens arbete så kommer layout 1 för bearbetningscellen att nyttjas för den slutgiltiga 

sammanställda layouten.  

 

Viktigt att beakta kring bearbetningen är att det är fördelaktigt att planfräsa ändstyckena innan 

hålbearbetning. Man genererar då ett nollplan att utgå ifrån vid hålbearbetning. Skulle inte ändstyckena 

planbearbetas skulle det krävas probning av varje balk för att lokalisera vart bearbetning ska ske. Probning av en 

balk har cirka 15 sekunder exklusive verktyg in, verktyg ut. 

7.5. YTBEHANDLING 

Ytbehandling av den vridstyva tvärbalken kommer att ske med samma principer som används i dagsläget på 

Ferruform. Det som påverkar ytbehandlingen är hur balkarna levereras till ytbehandlingen från bearbetning samt 

hur många balkar som kan hängas per lastbärare. Desto fler balkar som kan hängas per lastbärare desto bättre, 

förutsatt att viktbegränsningen för ytbehandlingen på 600 kg inte överskrids. I detta projekt har inga 

undersökningar gjorts över hur många balkar som kan hängas per lastbärare, samt hur de ska hänga. Antaganden 

har gjorts till att nio stycken balkar kan hänga per lastbärare och detta utifrån tidigare projekt med den vridstyva 

tvärbalken.  

När antalet balkar per lastbärare var känd kunde sedan kostnaderna för ytbehandling beräknas, 

omkostnaderna dividerades med antalet balkar per lastbärare.  

Transport av balkarna till ytbehandlingen från bearbetning sker med fördel på rack. Rack bygger på att 

balkarna hängs upp på en typ av galge på själva racket, racket hängs sedan upp på lastbärare vid pålast 

ytbehandling. Denna metod är bättre ur den aspekten att operatörerna inte behöver böja kroppen och lyfta ur 

balkarna från pallar, man tjänar då både i tid och minskade arbetsbelastningar.  

7.6. ÖVRIG UTRUSTNING 

Vid utformning av den nya maskingruppen för svetsning och bearbetning av den vridstyva tvärbalken krävs 

även andra investeringar och däribland lyfthjälpmedel för operatören. Enligt Arbetsmiljöverket [24] gäller det 

att; 

”lyft av bördor mellan 7 kg och 25 kg inom underarmsavstånd ska utredas närmare, samma förhållande 

gäller för vikter mellan 3 kg och 15 kg inom ett trekvarts armavstånd”. 

 

Utifrån denna information och att varje ingående detalj för balken väger ca 10 kg vardera anses det lämpligt 

att lyfthjälpmedel för operatören finns både vid laddning av ingående detaljer samt plundring av färdigsvetsad 

och bearbetad balk. Lyfthjälpmedel vid laddning av ingående detaljer utformas medfördel så att ett verktyg kan 

nyttjas för samtliga detaljer.  

I övrigt kommer det enligt tidigare krävas två rullbanor, där kostnader ej tagits fram men företaget Moving 

ska ha passande utrustning för ändamålet. För de båda cellerna kommer det krävas stängsel då cellerna kommer 

innehålla robotar och rörliga delar. För lasersvetscellen kommer det krävas att cellen byggs in i en typ av låda för 

att skydda mot strålning. Kostnader för skyddsutrustning har ej tagits med, men företaget Jokab AB levererar 

denna typ av utrustning. Det skulle även vara möjligt att här kunna nyttja utrustning från TB1, en svetscell med 

låg beläggning. 
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7.7. FLÖDE OCH LAYOUT 

I detta avsnitt presenteras de slutgiltiga flödena och layouterna för de två koncepten, lasersvetsning och 

MAG-svetsning. Figur 30 visar flödet för koncept 1 med lasersvetsning. De grå rutorna representerar 

huvudflödet och de vita rutorna utgör de operationer som härrör till varje huvudsteg. 

 

 

Figur 30. Flöde för koncept 1 - Lasersvetsning. 
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Figur 31 representerar den sammanställda layouten för koncept 1, där svetscellen är i anslutning till 

bearbetningscellen. Inne i svetscellen kommer en av robotarna att sköta all skärning, fogberedning, och den 

andra roboten hantera all svetsning. På detta vis minskas operationstiden då skärning och svetsning kan ske 

parallellt med varandra. Hantering av färdigsvetsade balkar samt laddning av ändstycken och balkhalvor samt 

omdirigering mellan fixturerna sker med hjälp av en hanteringsrobot. Plundring av komplett bearbetade balkar 

samt laddning av ändstycken och balkhalvor på inbana till svetscellen utförs av operatören.  

 

 

Figur 31. Layout koncept 1 - Laser. 
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Figur 32 visar flödet för koncept 2 med MAG-svetsning, där de gråa och vita rutorna har samma betydelse 

som för koncept 1 med lasersvetsning. 

 

 

Figur 32. Flöde för koncept 2 - MAG-svetsning. 
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Figur 33 representerar den sammansatta layouten för koncept 2 med MAG-svetsning. Inne i svetscellen 

kommer fem robotar att sköta all svets medan en hanterings/skärrobot kommer hantera skärning, fogberedning, 

av kälfogen. I och med att skärningen kommer gå snabbare än den styrande tiden för svetsning kommer en 

buffert att finnas för fogberedda balkliv. En hanteringsrobot sköter plundring av komplettsvetsade balkar, 

omdirigering samt laddning av ändstycken, rotstöd och balkhalvor i fixturerna. Operatörens arbete utgörs av 

plundring av bearbetade balkar, bockning av rotstöd samt laddning av ändstycken, balkhalvor och rotstöd på 

inbana till svetscellen.  

 

 

Figur 33. Layout koncept 2 - MAG. 
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7.8. OPERATÖRENS ARBETE 

Hur operatören ska arbeta vid den nya maskingruppen är högst avgörande för layout av svetscell och 

bearbetningscell. Det är därav önskvärt att på något vis visualisera maskinernas arbete parallellt med operatörens 

arbete. För detta projekt har ett Man-Maskinschema valts för att visualisera hur operatören ska arbeta vid den 

nya maskingruppen. Man-Maskinschemana som är gjorda för detta projekt är baserade på en produkt, i 

verkligheten kommer balkarna att batchas tre och tre då fixtur för bearbetning kräver tre balkar. När beräkningar 

görs för en balk kommer arbeten som verktygsbyten, kvalitetskontroller och tömning av skrotbingar inte 

innefatta Man-Maskinschemat men ingår fortfarande i operatörens arbete. Generellt räknar man med ett OCE-tal 

på 80 %, dvs. tid som inte nyttjas för tillverkning utan för fel, reparationer, ikappkörning etc. På ett skift 

beräknas att av 8 timmar ska 6,24 timmar vara så kallad effektiv produktionstid. För detta projekt har OCE-talet 

valts att beräknats något annorlunda. Tiderna för rast, kvalitetskontroll, verktygsbyten etc. har lagts samman för 

att få ut den tid som finns tillgänglig för att producera. Tiderna kan ses i tabell 10. 

Tabell 10. Tider för beräkning av OCE-tal. 

Benämning Tid 

Kvalitetskontroll 30 min 

5 minuters standard 5 min 

Verktygsbyten + underhåll 15 min 

Tömning bingar mm 10 min 

Raster 60 min 

  

Summa tid 2 h 

 

Utifrån tabell 10 ger det tillgängligproduktionstid till 6 timmar av de 8 tillgängliga timmarna på ett skift. 6 

timmar dividerat med 8 timmar ger OCE-talet till 75 %. Enligt tidigare så kommer en hanteringsrobot att 

användas för båda koncepten och beläggningen på operatören kommer därav att bli lägre än ”önskvärt”. 

Operatörens arbete utifrån cykeltiden anges i en procentsats som med fördel ska vara mellan 85 – 90 %, i 

praktiken. Genom Man-Maskinschemat skapas även utifrån layout hur operatören kommer att röra sig vid cellen, 

vilket även det genererar i tid för operatören. Tider för operatörens arbete är approximerade efter liknande 

arbetsuppgifter som sker på Ferruform i dagsläget. Tider för steg är beräknade utifrån att ett steg är 0,5 m och tar 

0,5 sekunder. Figur 34 representerar Man-Maskinschemat för koncept 1 med lasersvetsning. Det ljusgråa fälten i 

schemat visar operatörens arbete medans det mörkgråa utgör maskinernas arbete. Operatörens arbete är numrerat 

från 1 till 2, där man i figur 35 kan se arbetspositionerna. Cykeltiden ges av den styrandetiden för 

maskingruppen vilken är bearbetningscellen och dess operationstid på 4 minuter. Takttiden ges av den 

tillgängliga tiden för 3 skift multiplicerat med OCE-talet och sedan dividering med det årliga behovet. Hur 

beräkningar är gjorda kan ses i bilaga 6.   

 

 

Figur 34. Man-Maskinschema koncept 1. 
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Enligt Man-Maskinschemat kommer operatören att vara belagt 54 % av cykeltiden. Detta kan anses vara en 

låg beläggning, men det är då möjligt för operatören att manövrera andra celler under tiden alternativt utföra 

annat arbete. Viktigt att beakta är att tiderna är teoretiska och att de kan skilja sig från praktiken. Operatörens 

arbetsområde kan enligt tidigare ses i figur 35. 

 

 

Figur 35. Arbetsyta koncept 1. 

Operatören kommer att vid position 1 ladda ändstycken och balkhalvor på inbana till svetscellen, vid position 

2 kommer operatören sedan att plundra bearbetad balk, maskera de hål som kräver det samt hänga upp balken på 

rack.  

För att visualisera operatörens arbete ett steg till vid konceptet med lasersvetsning har en tidslinje över ett 

skift skapats vilket kan ses i figur 36. Utifrån figur 36 kan det ses att av ett skift på 8 timmar åtgår 2 timmar till 

arbeten som inte kan räknas in i produktionstiden. Enligt tidigare så ger det erforderlig tid att producera till 6 

timmar per skift. I slutet av skiftet finns det möjlighet till 1 timmes ikappkörning alternativt underhåll eller 

liknande om något skulle krångla. Det kan även ses i figuren att produktionstiden är 5 timmar vilket ges från 

cykeltiden och antal balkar per skift. Produktionstiden dividerat med den tillgängliga tiden på 6 timmar ger ett 

OPE-tal på 83 % vilket anses väldigt bra. 

 

 

Figur 36. Arbetsfördelning på ett skift koncept 1. 

Enligt kvalitetsexpert på Ferruform utförs i dagsläget kvalitetskontroller på första och sista produkten under 

ett skift, kvalitetskontrollerna utförs då efter varje steg under tillverkning. För detta projekt med dels batchning 

av tre och tre balkar och det faktum att det ställs höga krav på planhet och parallellitet kommer 

kvalitetskontroller utföras två gånger under ett skift på tre balkar per gång. En kvalitetskontroll av de tre första 

balkarna och de tre sista per skift. Vid kvalitetskontroll efter svets kommer den utföras visuellt dvs. titta på 

svetsen för att försöka upptäcka porer, smältdiken eller liknande avvikelser. Mätning efter bearbetning kommer 

inkludera mätning av bredd, parallellitet, planhet samt revisionsmätning av hålbild. För detta krävs en bra 

mätarm alternativt en mätmaskin. I dagsläget går det att använda nuvarande utrustning men enligt kvalitetsexpert 

på Ferruform är det fördelaktigt att använda specifik utrustning för den vridstyva tvärbalken. 
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Tömning av stålbinge bör ske en gång per skift, då helst i slutet av ett skift så att den är tom när nästa skift 

påbörjas. Verktygsbyten är beroende av hur länge verktygen håller, men med tanke på att systerverktyg kommer 

användas kommer verktygsbytena inte behöva ske lika ofta. Verktygen kommer att slitas olika och det är därav 

svårt att säga när byten måste göras exakt under skiften, men det sker med fördel i början alternativt slut av skift 

för att erhålla så gott resultat som möjligt.  

Angående skiftformen för konceptet med lasersvetsning skulle 2 skift + helg vara fullt dugligt, men när 

timkostnaden för 2 skift + helg överskrider kostnaden för 3 skift så kommer den billigaste skiftformen att väljas 

trots att det inte blir fullbeläggning. Det är inte möjligt att producera med skiftformen 2 skift då operationstiden 

för bearbetningen överskrider takttiden för 2 skift (3,3 min). 

 

På samma sätt som för konceptet med lasersvetsning skapades även ett Man-Maskinschema för koncept 2 

med MAG-svetsning. Principen bygger på samma som för koncept 1 vad gällande OCE-tal, takttid samt 

cykeltid. Man-Maskinschemat för koncept 2 kan ses i figur 37. Enligt figuren kan det ses att operatören kommer 

att vara något mer belagd vilket beror på att operatören måste bocka rotstöd. Trots en något högre beläggning för 

detta koncept kan den inte anses hög. 

 

 

Figur 37. Man-Maskinschema koncept 2.  

Figur 38 representerar operatörens arbetsyta, där operatören vid position 1 kommer att bocka rotstöd, vid 

position 2 ladda inbana med ändstycken, balkhalvor och rotstöd. Position 3 kommer att utgöra arbetet att plundra 

bearbetad balk, maskera de hål som kräver det samt hänga upp balken på rack. 

 

 

Figur 38. Arbetsyta koncept 2. 
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I enlighet med koncept 1 har även en tidslinje över arbetsfördelningen för ett skift skapats, vilket kan ses i 

figur 39. Tidslinjen blir på samma vis som för koncept 1, detta då den styrande tiden även för detta koncept är 

bearbetningscellens operationstid på 4 minuter. Därmed ges OPE-talet även för detta koncept till 83 %. 

 

Figur 39. Arbetsfördelning på ett skift koncept 2. 

7.9. KOSTNADER 

När kostnaderna för varje tillverkningsoperation vad känd kunde den totala kostnaden per balk beräknas. 

Enligt beräkningar gav det en längre kostnad per balk för tillverkning med koncept 1, lasersvetsning. Detta trots 

att koncept 1 genererade i en betydligt högre investeringskostnad. Anledningen till att koncept 2 genererar i en 

högre kostnad per balk är framförallt en högre grav av materialspill men även användning av tillsatsmaterial och 

rotstöd. Kostnaderna för användning av de båda koncepten genererade båda i en lägre kostnad än den i dagsläget 

gjutna vridstyva tvärbalken. Utifrån beräkning av besparingar per år kunde sedan återbetalningstiden per koncept 

beräknas. Enligt ovan genererar koncept 1 med lasersvetsning i en högre investeringskostnad och ger därmed en 

längre återbetalningstid trots att besparingarna per balk är högre än för koncept 2. 

7.10. KONCEPTVAL 

För att kunna göra ett val mellan de två koncepten krävdes en sammanställning över de data som insamlats. 

Kort och gott kan koncept 1 med lasersvetsning anses som en metod som ställer högre krav på noggrannheten, 

medans koncept 2 med MAG inte har lika högra krav. Skillnaden mellan investeringskostnader dem emellan är 

väldigt stor men trots det så får den vridstyva tvärbalken ett lägre pris om koncept 1 med lasersvetsning väljs. 

Sammanfattningsvis kan de två koncepten radas upp efter kriterier som anses viktiga, vilka kan ses i tabell 11. 

Tabell 11. Jämförelse mellan koncepten. 

 Koncept 1 - Laser Koncept 2 - MAG 

Rationell Hög Lägre 

Flexibel Hög Lägre 

Kostnad/balk Lägre Högre 

Besparing/år Högre Lägre 

Investering 

Pay-Back 

Högre 

Längre 
Lägre 

Kortare 

Krav på noggrannhet Hög Lägre 

Slutkvalitet 

Tillförlitlighet för konceptet 
Hög 

Mellan  

Lägre 

Något lägre 

Deformationer Små, "obetydliga" "Stora" 

Komplexitet Komplex svetsmetod Komplex fogberedning 

Operatörens arbete Godtyckligt Godtyckligt 

Utrymme Mindre utrymme Större utrymme 

Konventionell/Känd Mindre känd Känd metod 

 

Koncept 1 anses ge ett mer rationellt produktionsupplägg och de främst för att det konceptet kräver färre 

operationer samt lägre kvantitet av utrustning än koncept 2. Angående flexibiliteten så syftar den främst på om 
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volymen kan ökas samt om andra produkter skulle kunna köras i samma tillverkningslina, där även här koncept 1 

anses starkare. Detta grundar sig främst på att tiden för lasersvetscellen ger större utrymme för att producera mer, 

för koncept 2 anses det inte finnas något utrymme att producera mer. Författaren anser att bearbetningscellen ska 

vara den styrande cellen och det är därav inte önskvärt att få en högre tid för svetscellen.  

Enligt tabell 11 genererar lasersvetsning en lägre kostnad per balk och därmed en högre besparing per år i 

jämförelse med koncept 2. Däremot har konceptet med MAG-svetsning en lägre återbetalningstid pga. en lägre 

investeringskostnad. Det är önskvärt att inte ha en återbetalningstid på över 2 år, vilket inte uppfylls för koncept 

1. Återbetalningstiden på 2,1 år anses dock godtyckligt med tanke på den besparing som Scania kan komma att 

göra per år, samt att kostnaderna för konceptet på många punkter är grova uppskattningar.  

Enligt tidigare så ställer lasersvetsning högre krav på svetsningen än MAG-svetsning. Lasersvetsning 

erbjuder en snabb svetshastighet och därmed högre krav på parametrar och noggrannhet. Därav är koncept 2 med 

MAG-svetsning att föredra när det gäller noggrannheten. Att lasersvetsning ställer högre krav på svetsningen 

genererar även att vid rätt val av parametrar kommer lasersvetsning ge en bättre slutkvalitet på den vridstyva 

tvärbalken än vad MAG-svetsning kan erbjuda. Detta grundar sig främst på att det kommer att vara lättare att får 

100 % inbränning med laser men även att det inte används något tillsatsmaterial. Tillsatsmaterialet bygger in 

spänningar i materialet som gör att det drar åt olika håll vilket därmed ger en mindre stabil konstruktion. Att 

lasersvetsning inte nyttjar något tillsatsmaterial ger även ett mindre a-mått som i sig genererar i en lägre 

spänningskoncentration.   

Angående tillförlitligheten för koncepten så syftar den främst på om den utrustning som tagit fram kan 

generera det slutgiltiga resultatet, dvs. en vridstyv tvärbalk. Författaren anser att båda koncepten ska kunna 

generera tillförlitlig tillverkning av den vridstyva tvärbalken. Däremot bör tider utöver processtiderna ses över då 

de är uppskattningar och kan därmed i praktiken vara annorlunda. Författaren anser dock att koncept 1 är 

starkare vad gällande tillförlitligheten och detta pga. tidigare nämnda problem att få full inbränning av 

stumsvetsen prototyptillverkning med MAG-svetsning. Det är oklart hur mkt förbättringar kring rotstöd samt 

robotsvetsning påverkar detta och tillförlitligheten anses därav något lägre. 

Som nämnt flertal gånger i rapporten så genererar MAG-svetsning betydligt högre grad av deformationer än 

lasersvetsning, vilket inte för med sig några fördelar. 

Men komplexitet menas för koncept 1 att lasersvetsningen ställer högre krav på själva svetsningen och blir 

därmed en mer komplex metod än MAG-svetsning. Konceptet med MAG-svetsning har däremot en komplex 

fogberedning av stumfogen vilket även kräver verktyg av hög kostnad.  

Vad gäller operatörens arbete koncepten emellan så ger koncept 2 en högre beläggning vilket är fördelaktigt. 

Men och andra sidan då koncept 1 ger en lägre beläggning är det möjligt att nyttja operatören för arbeten kring 

andra celler för att fylla upp tiden.  

Koncept 2 kommer kräva en större verkstadsyta pga. att svetscellen kräver högre kvantiteter av utrustning än 

koncept 1. En större verkstadsyta genererar även högre kostnader. 

Sammanfattningsvis så är koncept 2 med MAG-svetsning trots många svagheter en konventionell och 

välbeprövad metod vilket väger tungt. Men trots att den är välbeprövad kan det inte bortses från att konceptet 

framförallt genererar en högre kostnad per balk, men även en relativt hög osäkerhet kring den utrustning som 

tagits fram. Det finns även andra aspekter att beakta som att kostnaderna för ändstyckena med koncept 2 

förmodligen uppgår till ett högre pris än för 20 mm, vilket inte har tagits någon hänsyn till i detta projekt. Det 

ska även nämnas att det finns svårigheter att finna leverantörer som kan leverera 22 mm skuren plåt. Med hänsyn 

till framförallt kostnaden och slutkvaliteten för användning av koncept 2 kommer därav koncept 1 att väljas för 

detta projekt.  

 

Med hänsyn till det valda konceptet kommer materialflödet i fabriken att se ut enligt figur 40. 
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Figur 40. Layout i fabriken. 

Vid punkt 1 kommer material in och transporteras sedan till Fischer, punkt 2, för ämnesklipp. Efter att 

ämnena klipps transporteras de med truck till 3-press där de plåtformas. Efter plåtformning transporteras de 

plåtformade balkhalvorna med truck till svets- och bearbetningscellen, punkt 4. Balken svetsas för att sedan 

bearbetas och slutligen transporteras på rack med truck till ytbehandlingens pålaststation. 

7.11. RIMLIGHETSBEDÖMNING AV RESULTATET 

Resultaten anses relativt rimliga, de kan dock inte anses fullt rimliga då resultaten är baserade på teoretiska 

beräkningar och antaganden. Det krävs tester för att kunna anse att resultaten är fullt rimliga. Angående 

kostnaderna skulle det vara bra att höra med andra leverantörer vad de har att erbjuda samt prisindikationer från 

dem för att kunna göra fullständiga antaganden om priser och utrustning är rimliga. I övrigt anses de teoretiska 

beräkningarna och antagandena relativt rimliga då de verifierats från dels praktiken men även från kunnig 

personal från Ferruform och andra företag.  

7.12. REKOMMENDATION 

Författarens rekommendation är att använda lasersvetsning för den vridstyva tvärbalken, detta då 

lasersvetsning dels ger ett lägre pris per balk men även för att metoden med rätt parametrar kommer att ge en 

god slutkvalitet. Angående utrustningen för bearbetning så rekommenderas en kraftigare fleroperationsmaskin då 

andra verktyg kan användas för spindeln. Rekommendation är en Heller H5000 som då klarar av montering av 

ett större fräsdon som därmed kan utföra bearbetning av ändstycken med en passering och minskar därmed tiden 
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för bearbetning. Det rekommenderas även att bearbeta ändstyckena med skärvätska det skulle då generera i en 

bearbetningstid som gör det möjligt att gå ner till 2 skift.  

Om det skulle visa sig att 2-press inte ska avvecklas från Ferruform rekommenderas att plåtformning utförs i 

2-press istället för 3-press. Kostnaderna per balk kommer då att minskas och flödet i fabriken kommer att bli mer 

rationellt. Det rekommenderas även att andra leverantörer/företag kontaktas för kostnader kring en 

lasersvets/skärcell för att kunna jämföra priserna. Detta framförallt som enligt ovan då investeringskostnaden 

given av leverantör B av lasersvetsning anses vara väl i överkant. 

Beträffande slutresultatet med en lägre kostnad per balk än den gjutna vridstyva tvärbalken så 

rekommenderas ett byte från gjutna vridstyva tvärbalkar till svetsade vridstyva tvärbalkar. 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras projektets slutsatser och diskussion, avslutningsvis ges förslag till fortsatt arbete.  

 

De mål som sattes upp i början av projektet kan ses nedan; 

- Vilka maskin- och utrustningsinvesteringar krävs och vad kan användas av nuvarande maskinpark? 

- Var i fabriken skulle maskingruppen placeras? 

- Vilken cykeltid krävs för att klara kundens behov? 

- Hur ska operatörens arbete läggas upp för att optimera den värdeskapande tiden? 

- Kan en svetsad vridstyv tvärbalk tillverkas med en lägre kostnad än den i dagsläget köpta gjutna 

vridstyva tvärbalken? 

 

Det första målet anses uppnått, förslag på utrustning samt investeringskostnader för två detaljutformade 

koncept har tagits fram. Från nuvarande maskinpark kommer Fischer (ämnesklipp), 3-press (plåtformning) och 

ytbehandling att nyttjas, även nuvarande mätutrustning kommer att användas för den vridstyva tvärbalken. 

Huruvida det går att använda utrustning från TB1 (svetscell) måste undersökas vidare, med tanke på att cellen 

inte är belagd något nämnvärt skulle utrustning från den cellen kunna nyttjas till den nya svetscellen.  

Enligt kapitel 7 kan en layout för fabriken ses där den nya maskingruppen kommer att placeras i anknytning 

till ytbehandlingen för att skapa ett ”snabbt” och effektivt flöde mellan den nya maskingruppen och 

ytbehandling. Detta är även fördelaktigt då balkarna kommer att transporteras på rack, ”galgar”. Balkarna är 

relativt tunga och en längre transport skulle kunna leda till att balkarna faller i golvet till följd av ”gungning”.  

Angående cykeltiderna så har de beräknats på teoretiska siffror och uppgifter, vilka då kan skilja sig i 

praktiken. För de båda koncepten anses cykeltiden vara fullt duglig för att klara kundens behov.  

Operatörens arbete har kartlagts via Man-Maskinschema där tiderna för operatörens arbete dels tagits från 

liknande arbetsmoment som sker på Ferruform i dag men även via uppskattningar. Enligt Man-Maskinschemat 

för lasersvetsning och den procentandelen på 54 % som operatören ska arbeta anses det godtyckligt. 

Rekommendation är att belägga operatören mellan 85 – 90 %, men när tiderna är uppskattade och därmed 

teoretiska anses 54 % fullt dugligt. Samma gäller för koncept 2 med MAG-svetsning och en procentandel på 66 

%. Beläggningen skulle vara högre om inte en hanteringsrobot valts för de båda koncepten, men med tanke på de 

arbete som operatören skulle behöva utföra anses det inte vara ett alternativ.   

Det sista målet med projektet som skulle undersökas var om det kunde tas fram en svetsad vridstyv tvärbalk 

till ett lägre pris än den i dag gjutna vridstyva tvärbalken. Målet anses uppfyllt då det enligt resultatet för 

projektet tagits fram priser som är lägre än den gjutna balken. Viktigt att beakta är att många av de prisuppgifter 

som erhållits är grova uppskattningar och priset kan i slutändan vara något annorlunda.  

 

Enligt tidigare arbeten kring den vridstyva tvärbalken har kostnader tagits fram för en svetsad konstruktion 

med en lägre kostnad än för detta projekt. Att kostnaden per balk är högre för detta projekt beror huvudsakligen 

på att kostnader för maskering, svetstråd mm tagits med samt att vid tidigare kalkylering har nuvarande 

utrustning använts för att beräkna kostnader per balk. Projekten som gjorts tidigare avslutades mellan 2005 – 

2007 vilket även det medför prisskillnader genom åren t.ex. materialkostnader. Författaren anser att priset ska 

kunna nedbringas en aning till då investeringskostnaden för lasersvetscellen anses väl i överkant. Priserna för att 

använda lasersvetsning och bearbetning kan även dem troligt minskas, detta då framförallt energiåtgång och 

gasåtgång är uppskattningar. För fleroperationsmaskinerna anges en energiförbrukning på 38 kW, vilket kommer 

skilja beroende på om verktygen är slitna eller ej, eller om maskinerna körs med full effekt. Angående 

gasåtgången för lasersvetsning har kostnader och åtgången tagits i överkant för att vara på den säkra sidan. 

Författaren tror även att vid val av en kraftigare fleroperationsmaskin kan kostnaderna även där minskas. 

Angående laserskärning av ändstyckena bör det undersökas vidare om det finns någon leverantör som kan 

tänka sig att utföra denna uppgift åt Ferruform. Författaren tror att via kontakt av personal från Ferruform 

prisuppgifter kan fås fram från leverantörer. 

 

Gällande projektet så anser författaren att målen är uppfyllda, författaren anser dock att arbete skulle ha 

utförts annorlunda om det skulle göras om. Offerter skulle ha begärts in från flera olika företag för att kunna 

jämföra resultaten. Med en tidsbegränsning på 20 veckor fanns ej tid att begära in offerter efter att detta 

upptäckts, när liknande arbeten aldrig gjorts tidigare fanns helt enkelt inte kunskap om detta. 
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Svårigheter under projektets gång anses framförallt vara insamlingen av information, många av företagen tog 

flera veckor på sig att sammanställa den önskade informationen och tidplanen fick därmed uppdateras 

kontinuerligt för att hinna med de ålagda uppgifterna. Andra svårigheter med projektet har varit att bedöma datas 

tillförlitlighet, större delen av all data är insamlad via teoretiska källor och kunde därav inte fullt tillförlitas. Det 

har därav varit svårt att dra ”slutgiltiga” slutsatser och rekommendationer utan bakomliggande praktiskdata. 

Författaren anser trots detta att de resultat och slutsatser som tagits är relevanta ur ett teoretiskperspektiv, detta 

då osäkerheter kontrollerats från flera tillförlitliga muntliga källor.  

Enligt information från leverantör B av lasersvetsning anses det att laserkällan de rekommenderat på 6,6 kW 

kanske inte är tillräckligt kraftig, det är däremot möjligt att uppgradera laserkällan till 8 kW om det skulle vara 

nödvändigt. Detta antagande och många med det medför att en hel del tester skulle behöva göras för att kunna ge 

fullständiga rekommendationer och slutsatser kring den vridstyva tvärbalken. Förslag till fortsattarbete följer i 

nästkommande avsnitt. 

 

Konstruktionsansvarig i Södertälje har även undersökt andra balkar som möjligen skulle passa in i 

tillverkningslinan för den vridstyva tvärbalken. De tre balkar utöver den vridstyva tvärbalken som undersöktes 

passar in i den tillverkningslina som tagits fram då de kräver liknande tillverkningsoperationer. Balkarna har 

väldig låga volymer och anses därav inte passa in med en högvolymsprodukt som den vridstyva tvärbalken. 

8.1. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta avsnitt presenterar förslag till fortsatt arbete för de båda koncepten trots att författaren rekommenderar 

användning av lasersvetsning för den vridstyva tvärbalken. Förslagen för fortsatt arbete presenteras i punktlistan 

nedan; 

 För att kunna ta den vridstyva tvärbalken till produktion krävs en del fortsatt arbete och däribland tester 

och experiment. Enligt tidigare utsago krävs planfräsning för att kunna innehålla planhetskravet, det 

krävs dock tester för att kunna veta hur mkt ändstyckena kommer att slå sig och därmed hur mkt material 

som måste avverkas vid bearbetningsoperationen. För de olika svetsmetoderna laser och MAG kommer 

resultaten te sig olika och det kan eventuellt vid test med laser visa sig att planfräsningsoperationen är 

överflödig. Vidare krävs tester för att fastställa exakta svetsparametrar för de båda metoderna, 

framförallt vid användning av lasersvetsning krävs noggranna tester av parametrar. 

 

 Det kommer krävas tester för att utesluta att det inte krävs något tillsatsmaterial för kälfogen vid 

användning av lasersvetsning, det kan tänkas att balken blir alldeles för brottbenägen utan tillsatsmaterial 

då a-måttet blir väldigt litet. Författaren tror dock att det erhållna svetsdjupet vid lasersvetsning ska 

kompensera för det lilla a-måttet.  

 

 De kostnader som tagit fram och erhållits från leverantörer bör ses över, många av kostnaderna är grova 

uppskattningar. Det skulle även rekommenderas att andra företag kontaktas för offerter för att kunna 

göra prisjämförelser. Kostnader för rullbanor, säkerhetsutrustning och hanteringsrobot måste undersökas 

vidare.  

 

 Kostnaderna för fixturer till lasersvetscellen bör ses över då de enbart är uppskattningar av författaren. 

Desamma gäller för konstruktion av fixturer då endast funktion av dem tagits fram. Konstruktion av 

gripdon för hanteringsrobot i bearbetningscellen bör ses över samt lyfthjälpmedel för operatören. 

 

 Enligt rekommendation förordas en kraftigare fleroperationsmaskin och det kommer därav krävas nya 

budgetofferter för det. 

 

 Angående mätutrustning för den vridstyva tvärbalken så kan nuvarande utrustning nyttjas, men enligt 

kvalitetsexpert är det att föredra specifik utrustning för denna balk. Vidare utredning för detta krävs. 

 

 Angående ytbehandling så måste det undersökas vidare hur många balkar det kan hängas per lastbärare, 

för detta projekt har antaganden gjorts enligt tidigare kalkyler att nio stycken balkar kan hänga per 

lastbärare. Det bör även ses över hur konstruktionen av rack ska se ut.  
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 För detta projekt har antaganden tagits att det krävs en tvättstation efter bearbetning om skärvätska 

används, om detta är säkert kan dock inte fastställas utan tester av hur skärvätskan påverkar blästring 

samt förbehandling. Om det skulle vara möjligt att bearbeta med skärvätska och samtidigt undgå tvätt 

efter bearbetning kan verktygens livslängd ökas samt tiden för bearbetning minskas.  

 

 Operationstiderna för de båda koncepten bör ses över då de är baserade på teoretiska uppgifter och 

antaganden. För konceptet med lasersvetsning har hastigheterna tagit i underkant och det är möjligt att 

operationstiden kan vara något lägre. Vad gäller koncept 2 med MAG-svetsning är tiderna på gränsen 

och därav osäkerhetsfaktorn kring konceptet.  

 

 Antagande för projektet har gjorts att materialkostnaden för 22 mm plåt är lika som materialkostnaden 

för 20 mm plåt. Plåtpriserna bör undersökas för båda fallen. Samt om det går att erhålla de 

materialtjocklekarna med en planhet på 0,3 mm ifall det skulle visa sig att det inte krävs någon 

planbearbetning om lasersvetsning nyttjas. Det bör även göras prototyper med lasersvetsning för att dels 

se om det krävs planbearbetning men även för att undersöka om balken klara av livslängdkravet för att 

kunna monteras i 6×2 ramen. Skulle det vara möjligt kommer volymen att öka till cirka 70 000 balkar/år.  

 

 Enligt rapport så har de inga kvalitetsproblem med gängade hål för den gjutna balken, det skulle därav 

vara intressant att ta reda på hur leverantör av gjutna vridstyva tvärbalkar maskerar de gjutna balkarna 

för att frånkomma dessa problem.  

 

 Enligt rapport så kommer fogberedning av kälfogen med MAG-svetsning ske med hjälp av 

plasmaskärning, enligt utsago från leverantör av MAG-svetsning och svetsexpert på Ferruform ska 

plasmaskärning fungera för att fogbereda kälfogen samt att den oxidering som bildas inte kommer att 

störa svetsen. Det krävs däremot tester för att fastställa att metoden fungerar i praktiken med rätt 

material. Leverantör av MAG-svetsning kan tänka sig att utföra dessa tester om provbitar på material 

skickas till dem.  

 

 Slutligen kommer det krävas vidare arbete för att undersöka hur montering av blindmuttrar ska göras, det 

är möjligt att kompensera för detta vid avlaststation vid ytbehandling genom att samtliga vridstyva 

tvärbalkar åker till en av lyftarna eller att balkarna transporteras till en special avlast där montering sker 

samt paketering.  

 

 Under projektets gång och arbete av konstruktionsansvarig [1] i Södertälje togs beslutet att gänga hålen i 

balkens sidor istället för att nyttja blindmutter som fästelement. För information kring detta 

rekommenderas Stina Sjödins rapport [25].  
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BILAGA 1 – PROJEKTPLANERING 

 
I denna bilaga presenteras projektets planering med en punktlista under varje fas som inkluderar vad 

faserna ska omfatta. I slutet av bilagan presenteras planeringen i form av ett GANTT-schema. 

 

PLANERINGEN STRÄCKER SIG FRÅN VECKA 35 2010 TILL VECKA 5 2011 

 
PLANERING/FÖRBEREDELSER/UPPDRAGSBESKRIVNING: 

- Uppdragsbeskrivning. 

- Preliminär planering. 

- Bakgrund, syfte, mål och avgränsningar. 

- Datainsamling/teoretisk bakgrund. 

- Rapportstruktur. 

- Företagsbeskrivning. 

DATAINSAMLING: 

- Datainsamling kommer att ske kontinuerligt under projektet från start. 

- Relevanta tillverkningsmetoder för projektet. 

- Scanias produktionssystem. 

- Insamling av data från Ferruform. 

- Studiebesök i Södertälje. 

- Information om produkter som måste investeras. 

- Kontakt med leverantörer, plåtleverantörer, maskinleverantörer etc. 

- Fixturer för tillverkning och dess funktion. 

- Gripdon för robotar och dess funktion. 

- Tillverkningskrav, så som svetskrav, planhet för ändstyckena etc. 

- Ett kontinuerligt informationsutbyte med Stina Sjödin i Södertälje. 

NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS: 

- Detaljerad beskrivning för tillverkning av tvärbalkar som tillverkas i dagsläget på Ferruform. 

- Analys av nuläget i fabriken med avseende på nuvarande tillverkning av svetsade tvärbalkar. 

- Information om den artikel som den vridstyva tvärbalken kan komma att ersätta, volymer och 

tillverkningskostnader. 

- Datainsamling. 

TEORETISKBAKGRUND: 

- Scanias produktionssystem. 

- Studiebesök i Södertälje. 

- Tillverkningstekniker som är relevanta för projektet. 

- Litteraturstudien kommer fyllas på med eventuell information för läsaren när lösningsförslag tagits fram. 

KONCEPTFRAMTAGNING: 

- Utifrån nulägesanalysen fastställa vad som krävs för att tillverka den vridstyva tvärbalken, så som 

maskiner, verktyg etc. 

- Kartläggning över vilka operationer som bör ingå i den nya ”maskingruppen”. 

- Kartläggning över vad som måste investeras för att tillverka den vridstyva tvärbalken. 

- Undersöka om nuvarande utrustning kan användas eller exempelvis flyttas. 

- Hur nyinvesteringar/maskiner kan implementeras i fabriken för att skapa mest fördelaktiga flödet. 
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Det slutliga konceptet ska omfatta; 

- Maskinkapaciteter/flexibilitet. 

- Maskiner/utrustning. 

- Maskinbehov. 

- Robotar. 

- Cykeltider. 

- Takttid. 

- Volym. 

- Tillverkningssteg. 

- Operationssteg. 

- Layout i cell samt i fabriken. 

- Flöde i fabriken. 

- Tillverkningskostnad 

- Investeringskostnad. 

- Lyfthjälpmedel för operatören. 

- Transport mellan tillverkningsstationer. 

- Hur operatören ska arbeta vid cellerna för att generera värdeskapande tid. 

- Man-Maskinschema. 

- Fixturer och gripdon med beskrivande funktion av dem. 

- Koncepten kommer inte vara fullständiga, en detaljering och vidareutveckling av koncepten kommer ske 

senare i projektet. Där med kommer inte alla ovanstående punkter vara uppfyllda i denna fas av projektet. 

- Datainsamling. 

DETALJUTFORMNING AV KONCEPTEN: 

- För projektet kommer två koncept att detaljutformas detta då företaget har av intresse att veta skillnaderna 

mellan en konventionell svetsmetod samt en högteknologisk metod. 

- Vid detaljutformning av de valda koncepten kommer följande punkter att undersökas/uppfyllas; 

o Cykeltider och kostnader för plåtformning av den vridstyva tvärbalken. 

o Layout i fabrik men även layout i cellerna. 

o Flöde i fabriken. 

o ”Konstruktion” och funktion för lyfthjälpmedel, gripdon och fixturer. 

o Hur operatören ska arbeta vid den nya maskingruppen. Man-Maskinschema. 

o Om det går att använda något av nuvarande utrustning. 

o Detaljerade tillverkningssteg från plåtformning till ytbehandling. 

o Kalkylering av personalkostnader, materialkostnader samt övriga kostnader. 

o Investeringskostnader för de båda koncepten samt tillverkningskostnader. 

KONCEPTVAL: 

- Det konceptet som genererar flest fördelar kommer att väljas för rekommendation. 

- Valet kommer att göras utifrån jämförelser mellan koncepten viktade mot betydelsefulla parametrar. 

FÖRBEREDELSER PRESENTATION: 

- Förberedelser för presentation av examensarbetet kommer att ske en till två veckor innan 

redovisningstillfället/tillfällena. 

PRESENTATION AV EXAMENSARBETE: 

- Presentation på Ferruform vecka 3, 21/1 2011.  

- Presentation på LTU vecka 5, 4/2 2011. 
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RAPPORTSKRIVNING: 

- Rapportskrivning kommer att ske kontinuerligt under hela projektet. 

- Rapporten klar för korrekturläsning av handledare och examinator två till tre veckor innan 

redovisningstillfället (LTU). Innan redovisning skall rapporten vara klar för tryckning. 

ÖVRIGT: 

- Möten med handledare kommer att ske en gång i veckan för genomgång av arbetet. 

- Ett studiebesök i Södertälje kommer att ske någon gång under projektet. 

- Rapportering till examinator kommer att ske inom tvåveckorsintervall under projektets gång. 
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BILAGA 2 – TEORETISKBAKGRUND  
 

I denna bilaga presenteras vidare fördjupning av den teoretiskbakgrunden för projektet.  

1. 5S 

5S är den grundläggande disciplinen för SPS, kvalitet och säkerhet är lika relevant på kontoret som på 

verkstadsgolvet. Alla arbetar bättre och mår bättre i en väl fungerande lokal. 

Steg 1 – Sortera. Första steget i 5S heter Seiri och innebär att sortera bort de som inte behövs från 

arbetsplatsen för att skapa en säker, effektiv och trevlig arbetsmiljö. Det handlar om att rensa, på de flesta 

arbetsplatser finns ”bra-att-ha” grejer som ofta aldrig kommer till användning. De bara finns där och är 

kanske i vägen eller stökar till det. Disciplin är ett ledord i första steget. Sorteringssteget måste genomföras 

med jämna mellanrum, men som en regelbunden aktivitet och inte som en ny uppstart av 5S. 

Steg 2 – Systematisera. Andra steget heter Seiton och innebär att man ska systematisera arbetsplatsen, rätt 

sak på rätt plats. En strukturerad arbetsplats underlättare arbetet och sparar tid. Här bestämmer man 

placering, märker upp och bestämmer påfyllnadsregler. Det handlar om att organisera arbetsplatsen, hur 

allting ska placeras för att skapa en funktionell arbetsplats. Att behöva springa och leta eller hämta saker som 

man behöver kostar tid. 

Steg 3 – Skick. Det tredje steget heter Seisou vilket är översatt till skick och innefattar en ren arbetsplats, 

en smutsig arbetsplats döljer problem, att rengöra regelbundet är inspektion och en viktig del i förebyggande 

underhåll. Inspektionen kan underlättas genom att eliminera grundorsaken till smuts. 

Steg 4 – Standardisera. Det fjärde steget heter Seiketsu och betyder standardisera. En standardisering som 

fastställer hur uppföljning av steg 1 till 3 ska fungera. Med det fjärde steget säkras att förbättringen av 

arbetsplatsen inte blir en kampanj utan lägger fast den nya nivån. Det handlar om att tydliggöra vad som 

krävs för att behålla normalläget. 

Steg 5 – Sköt om. Det femte och sista steget heter Shitsuke och handlar om inställningen till avvikelser 

och att aldrig tillåta sig att falla tillbaka utan att ständigt fortsätta att förbättra. Bevara den standard som 

uppnåtts i steg 1 – 4, skapa miljö och förutsättningar för att förändra gamla vanor. Kontinuerligt underhålla 

och förbättra de nivåer som har uppnåtts. Figur 1 visar 5S cirkeln och i vilken ordning S:en ska utföras. 

 

Figur 1. 5S cirkeln. 

5S är förutom alla fördelar som trivsel, säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet ett sätt att träna. Träna på att 

arbeta ordningsamt och konsekvent, att förbättra och hålla kvar förbättringar så att man inte faller tillbaka 

efter det att förbättringar är gjorda. 5S är grundförutsättningen för ”golvet” i husets Normalläge. 

Standardiserat arbetssätt är i sin tur en förutsättning för ständiga förbättringar [1]. 

2. DJUPPRESSNING 

Djuppressning kan ske med eller utan minskning av ämnestjockleken då antingen med dragpressning 

alternativt sträckpressning. Principen för dragpressning är att tillhållaren under operationen pressar plåten 

mot dynan med en kraft som är tillräckligt stor för att tillåta plåten att glida utan att samtidigt veckas [2]. Vid 

tunna plåtar krävs högre presskraft för att tillhållaren ska kunna pressa plåten mot dynan. Under 

formningsoperationen utsätts plåten för höga tryckspänningar i tangentiell riktning, plåten tenderar att 

bucklas i radiell riktning på grund av krafterna. Vid grövre plåttjocklekar är motståndet mot buckling högre, 

för plåt tjockare än 6 mm kan dragpressning ske utan tillhållare. Under dragpressning verkar presskraften 

som en dragspänning i burkens väggar, plåten i burkväggen spricker om presskraften är för stor. Det finns 

därav en kvot som bestämmer det maximalt dragförhållande. Det maximala dragförhållandet, β, kan beräknas 

enligt ekvation (2:1), 
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där D motsvara rondelldiametern och d stämpeldiametern. 

Det maximala dragförhållandet har stor inverkan på tillverkningskostnaden, om en detalj skulle fordra att 

det maximala dragförhållandet överskrids krävs pressning i flera steg vilket ökar produktionskostnaden. 

Vid sträckpressning är plåten fastspänd i en låsanordning i tillhållaren, där kraften mellan dyna och plåt 

ska vara så stor att glidning inte kan ske. Med andra ord formningen av plåten sker mellan stämpeln och 

dynan. Vid sträckpressning påverkas plåten med uteslutande töjningspåkänningar vilket resulterar i att 

plåttjockleken blir tunnare. Plåttjockleken är oförändrad vid dragpressning, men kan avsiktligt minskas eller 

ökas på vissa delar av den önskade detaljen. Generellt är det svårt att uppnå fullständig sträckpressning det är 

därav i praktiken oftast nödvändigt att använda en kombination av både sträckpressning och dragpressning 

[2]. 

 

3. KLIPPNING 

Plåttjocklekar som kan klippas varierar från 0,1 mm till 30 mm. Klippresultatet påverkas i första hand av 

plåttjockleken, klippspalten och skärvinkeln. Sprickor bildas vid verktygets eggar, då två sprickor bildas 

kommer den fortsatta klippningen bero på förhållandet mellan spalt och plåttjocklek [2]. 

4. MAG 

Vid svetsning med avsmältande elektron bestäms bågstabiliteten av hur materialöverföringen sker i 

ljusbågen. 

Vid likströmssvetsning med avsmältande elektrod bestäms bågstabiliteten ytterst av hur 

materialöverföringen sker i ljusbågen. Det finns två användbara bågtyper, spraybåge och kortbåge. Vid 

spraybågsvetsning sker materialövergången med små droppar med mindre diametern än elektroden. En 

förutsättning för spraybågsvetsning är att strömstyrkan och spänningen måste ligger över en viss gräns. 

Därav tillförs mer värme till arbetsstycken än vid kortbågsvetsning, vilket medför att en lämplig plåttjocklek 

vid spraybågsvetsning är 5 mm. Den höga värmetillförseln påverkar även smältan som blir stor vilket medför 

att svetsningen enbart kan ske i horisontalläge. Vid kortbågsvetsning är värmetillförseln låg vilket ger goda 

förutsättningar för svetsning i tunna gods. Materialövergången sker med en droppe som hänger kvar och 

växer till en diameter som är större än elektrodens diameter [3] 

 

5. PUNKTSVETSNING 

Punktsvetsning är den motståndssvetsmetod som används mest i dagsläget, metoden används i huvudsak 

för svetsning i tunnplåt. Svetsen, förbindningen, är begränsad till en eller flera punkter där vanligtvis 

arbetsstyckets delar går om lott varandra. Maskinen för punktsvetsning har ett par stavformade, vattenkylda 

elektroder, där plåtarna trycks ihop under svetsningen. Strömmen sluts när önskat tryck har uppnåtts 

alternativt bryts strömmen när en lämplig svetstemperatur har åstadkommits i materialet mellan elektroderna. 

Svetsen är färdig när svetsen fått svalna och då avlastats från elektrodtrycket. Svetsmetoden nyttjas för 

svetsning av allmänna konstruktionsstål med överlappsfog upp till 3+3 mm. Punktsvetsning används i stor 

utsträckning inom tunnplåtsindustrin där bilindustrin är ett exempel [4]. 

6. ELEKTROLYTISK OCH KEMISK YTBEHANDLING 

Syftet med ytbehandling är att ge föremålen ett rostskydd men även ge en tilltalande och tålig yta. Genom 

att ytbehandla produkten vill man även skapa ythårdhet och motståndskraft mot nötning. För att ge produkten 

ett långvarigare skydd krävs flera skyddande skikt. Ytan måste rengöras innan de skyddande skikten kan 

läggas på, rengöring kan ske kemiskt eller mekaniskt. Vid kemisk rengöring betar man ytan och med 

mekanisk rengöring använder man sig av stålborstning, skrapning eller blästring [5]. 
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6.1 BLÄSTRING 

Det traditionella användningsområdet för blästring är rensning av gjutgods. Kallhamring innebär blästring 

med stålkulor mot en yta för att komprimera och ge ytan tryckspänningar. Tekniken med kallhamring 

används mest på ståldetaljer för att minska risken för sprickbildning i detaljer som utsätts för växlande 

belastning t.ex. motorer och flygplansdelar där låg vikt är en förutsättning. 

Slungblästring är den teknik som används i dagsläget på Ferruform och är den kraftfullaste av 

blästermetoderna. Slunghjulen arbetar i princip som ett fläktjul, där blästermedlet släpps in i centrum och 

låter skovlarna sätta fart på sanden och kasta ut den. Det är därav inte nödvändigt att använda en kompressor 

för att skapa ett lufttryck. För att sanden inte ska stråla ut som solfjädrar runt hela hjulperiferin finns en 

styrning i centrum, ett så kallat inlopp som begränsar strålen till ett område. För att få bästa effekt finns det 

dessutom i centrum av inloppet en fördelare som tar emot och roterar det inkommande blästermedlet. Genom 

denna konstruktion fås ett pulserande flöde av blästermedlet [5]. 

6.2 VATTENBASERAD AVFETTNING 

Valet av avfettningsmetod påverkas av en rad olika faktorer där bland annat typ av metall, storlek och 

utformning på godset, produktionsvolym samt vilka krav som ställs på ytfinheten vid efterföljande 

operationer. Vattenbaserad avfettning är den metod av avfettning som används mest. Det är dock inte helt 

enkelt att välja lämplig avfettningsprocess då den oftast sker i flera steg och har operationer både innan och 

efter avfettningen som påverkar. Svårighetsgraden vid avfettning bestäms av den kemiska sammansättningen 

hos föroreningarna som finns på metallens yta, och i vilken grad föroreningarna reagerar kemiskt med 

metallytan. För att föroreningarna ska kunna avlägsnas från ytan måste ett antal bindningskrafter övervinnas 

under avfettningen. Ytföroreningar kan generellt definieras som ämnen och substanser på metallytan som 

verkar störande på en efterföljande ytbehandlingssteg eller på detaljens funktion [5]. 

6.3 FOSFATERING 

Applicering av fosfateringsdetaljer sker vanligtvis genom sprutning eller doppning. Doppmetoden 

används framförallt när massgods som t.ex. bultar och skruvar ska behandlas. För detaljer med mer 

komplicerade geometrier bör fosfateringen appliceras med hjälp av doppning. Det största 

användningsområdet för sprutning är behandling av detaljer med ”fria” ytor som tillverkas i stora serier. För 

zink–manganfosfatering finns möjligheter att använda antingen doppning eller sprutning, där doppning 

används för detaljerna som behandlas på Ferruform. 

Det är viktigt att skölja detaljerna med vatten efter fosfatering för att avbryta den kemiska reaktionen, 

avlägsna kemikalier från metallytan samt för att avlägsna löst sittande föroreningar. 

Ska detaljen lackeras efter fosfatering är det viktigt att fosfateringen ger ett tunt och finkristallint skikt 

[5]. 
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BILAGA 3 – KONCEPTGENERERING STEG 1 

 
Denna bilaga omfattar vidare information kring konceptframtagning steg 1. De alternativa 

tillverkningsstegen och dess operationsföljder presenteras, samt fördelar respektive nackdelar med de olika 

koncepten. 

 

KONCEPT 1 – LASER I 

1. Plåtformning; 

 Ändstyckena köps in skurna betade eller blästrade alternativt skäras internt, måste då investeras i 

ett nytt skärbord då de i dagsläget inte klara av vikten för ändstyckena.  

 Ämnesklipp i Fischer eller UMV.  

 Formning i 2-press eller 3-press. Konturklipp, stansning av lokaliseringshål och formning. 

Används 2-press kommer delarna till balklivet delas under första operationen medans vid 

användning av 3-press kommer dubbelämne användas och delas som sista operation. Hålbilderna 

på balklivet stansas tidigt i plåtformningsoperationen om toleranserna tillåter det.  

 

2. Svetsning; 

 Använder en lasermaskin där de ingående delarna till balken laddas 2-3 stycken i fixturer av 

operatören. Detta göra utanför maskinen.  Svetsning och skärning utförs med fördel med CO2-

laser. Det är svårare att få till ett bra resultat med Nd: YAG då den ställer högre krav på 

noggrannheten.  

 Första operationen är att skära kanterna på balksidorna för att sedan klampa dem samman och 

svetsa den längsgående stumsvetsen.  

 Ändarna på balklivet skärs sedan, dvs. fogbereds med en halv V-fog. Skärningen måste kunna 

ske i en etapp för att säkerställa gott reslutat.   

 Ändstyckena klampas sedan samman ihop med balklivet och kälsvetsen svetsas. Kälsvetsen får 

inte börjar eller sluta vid stumsvetsen på ovan och underlisan av balklivet. 

 Den komplett svetsade balken tas ut ur maskinen med hjälp av någon typ av kedjetransportör 

som samtidigt lassar in en ny fixtur för svets och skärning.  

 Innan bearbetning kan ske på balken måste den svalna till rumstemperatur.  

 Operatören placerar svetsade balkar på utbana in till bearbetningscellen. 

 

3. Bearbetning; 

 Om bearbetning sker efter ytbehandling måste dränering av balk ske på annat sätt än via ett extra 

hål i ändstyckena. De planbearbetade ändstyckena kräver även någon typ av 

rostskyddsbehandling efter bearbetning om den sker efter ytbehandling.  

 Bearbetning av balken kräver en inspänning där alla hål kan göras då hålbildens toleranser är 

höga.  

 Planfräsa ändstyckena så att de uppfyller planhetskravet.  

 Bearbeta hålbilden på ändstyckena genom borrning och gängning. 

 Maskering av de hål som kräver det innan ytbehandling.  

Koncept 1 sammanfattas i figur 1 enligt nedan; 
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Figur 1. Koncept 1 – Laser I 

 

Fördelarna respektive nackdelarna med koncept 1 kan ses i tabell 1.  

 
Tabell 1. Fördelar respektive nackdelar med koncept 1. 

 

                                       Koncept 1 - Laser I 

Fördelar Nackdelar 
Smidigt med en station som gör "allt-i-ett" Ändstyckena måste vara betade/blästrade 

Miljömässiga och arbetsplatsmässiga fördelar Dyr investering 

Små deformationer Oklart om maskinen klarar takten 

Minskad spänningskoncentration kring kälsvets Fixturering kan åstadkomma problem 

Snabb svetshastighet Kräver laserskurna kanter 

"Lätt" fogberedning av stumfog Kräver förmodligen tillsatsmaterial för kälfogen 

"Inget" tillsatsmaterial  

Djup inbränning av svets  

Snabb kylhastighet  

Kräver förmodligen ingen kylbuffert  

 
KONCEPT 2 – LASER II  

1. Plåtformning; 

 Ändstyckena köps in skurna betade eller blästrade alternativt skäras internt, måste då investeras i ett 

nytt skärbord då de i dagsläget inte klara av vikten för ändstyckena.  

 Ämnesklipp i Fischer eller UMV.  

 Formning i 2-press eller 3-press. Konturklipp, stansning av lokaliseringshål och formning. Används 

2-press kommer delarna till balklivet delas under första operationen medans vid användning av 3-

press kommer dubbelämne användas och delas som sista operation. Hålbilderna på balklivet stansas 

tidigt i plåtformningsoperationen om toleranserna tillåter det. 

 Ämnesklipp, konturklippning, stansning av pilothål, (dela i två delar vid anv. av 2 press) och 

formning. Stansning av hål sker antingen i samband med stansning av pilothål eller som sista 

operation i plåtformningen. Vid användning av 3 press sker delningen av balksidor i sista 

operationen.   

 

2. Svetsning; 

 Svetsning kommer ske i stationer istället för i en maskin som koncept 1.   

 Första operationen är att skära kanterna på balksidorna för att sedan klampa dem samman och svetsa 

den längsgående stumsvetsen.  

 Ändarna på balklivet skärs sedan, dvs. fogbereds med en halv V-fog. Skärningen måste kunna ske i 

en etapp för att säkerställa gott reslutat.   

 Ändstyckena klampas sedan samman ihop med balklivet och kälsvetsen svetsas. Kälsvetsen får inte 

börjar eller sluta vid stumsvetsen på ovan och underlisan av balklivet. 
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 Den komplett svetsade balken tas ut ur maskinen med hjälp av någon typ av kedjetransportör som 

samtidigt lassar in en ny fixtur för svets och skärning.  

 Innan bearbetning kan ske på balken måste den svalna till rumstemperatur. 

 Robot placerar svetsade balkar på utbana in till bearbetningscell. 

 

3. Bearbetning; 

 Om bearbetning sker efter ytbehandling måste dränering av balk ske på annat sätt än via ett extra hål 

i ändstyckena. De planbearbetade ändstyckena kräver även någon typ av rostskyddsbehandling efter 

bearbetning om den sker efter ytbehandling.  

 Bearbetning av balken kräver en inspänning där alla hål kan göras då hålbildens toleranser är höga.  

 Planfräsa ändstyckena så att de uppfyller planhetskravet.  

 Bearbeta hålbilden på ändstyckena genom borrning och gängning. 

 Maskering av de hål som kräver det innan ytbehandling. 

Figur 2 visar en sammanfattande bild över koncept 2. 

 

Figur 2. Koncept 2 – Laser II. 

 

Fördelarna respektive nackdelarna med koncept 2 kan ses i tabell 2.  

 
Tabell 2. Fördelar respektive nackdelar med koncept 2. 

 

                               Koncept 2 - Laser II 

Fördelar Nackdelar 
Små deformationer Ändstyckena måste vara betade/blästrade 

Minskad spänningskoncentration kring kälsvets Dyr investering 

Snabb svetshastighet Kräver fler stationer 

"Lätt" att fogbereda stumfog Olika typer av fixturer 

"Inget" tillsatsmaterial Skydd för laserstråle 

Djup inbränning av svets Kräver laserskurna kanter 

Snabb kylhastighet Kräver förmodligen tillsatsmaterial för kälfogen 

Kräver förmodligen ingen kylbuffert  

Hög automationsgrad  

 

KONCEPT 3 – MAG  

1. Plåtformning; 

 Ändstyckena köps in skurna betade eller blästrade alternativt skäras internt, måste då investeras i ett 

nytt skärbord då de i dagsläget inte klara av vikten för ändstyckena.  

 Ämnesklipp i Fischer eller UMV.  

 Formning i 2-press eller 3-press. Konturklipp, stansning av lokaliseringshål och formning. Används 

2-press kommer delarna till balklivet delas under första operationen medans vid användning av 3-
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press kommer dubbelämne användas och delas som sista operation. Hålbilderna på balklivet stansas 

tidigt i plåtformningsoperationen om toleranserna tillåter det. 

 Ämnesklipp, konturklippning, stansning av pilothål, (dela i två delar vid anv. av 2 press) och 

formning. Stansning av hål sker antingen i samband med stansning av pilothål eller som sista 

operation i plåtformningen. Vid användning av 3 press sker delningen av balksidor i sista 

operationen.  

 

2. Svetsning; 

 Oklart hur fogberedningen ska ske, om den kommer ske med hjälp av skärning eller bearbetning är 

oklart. All svetsning sker med MAG. 

 Fogberedning av någon typ av balksidornas kanter, sedan någon fixtur som klampar samman 

balksidorna för att sedan svetsa stumsvetsen. Fogberedningen med MAG svetsning måste vara en V-

fog. Det bör även undersökas om rotstöd krävs för att få 100 % inbränning.  

 Ändarna på de ihop svetsade balklivet skärs och fogbereds med en halv V-fog.   

 Klampar ihop ändstyckena med balklivet och svetsar sedan samman ändstyckena med livet. 

Svetsning av kälsvetsen bör ske i etapper för att minska deformationerna. Svetsningen får inte starta 

eller sluta på stumsvetsen.  

 Den svetsade balken kräver svalning till rumstemperatur innan bearbetning kan ske. 

 

3. Bearbetning; 

 Om bearbetning sker efter ytbehandling måste dränering av balk ske på annat sätt än via ett extra hål 

i ändstyckena. De planbearbetade ändstyckena kräver även någon typ av rostskyddsbehandling efter 

bearbetning om den sker efter ytbehandling.  

 Bearbetning av balken kräver en inspänning där alla hål kan göras då hålbildens toleranser är höga.  

 Planfräsa ändstyckena så att de uppfyller planhetskravet.  

 Bearbeta hålbilden på ändstyckena genom borrning och gängning. 

 Maskering av de hål som kräver det innan ytbehandling.  

En sammanfattande bild över koncept 3 kan ses i figur 3.  

 

 

Figur 3. Koncept 3 – MAG. 

 

Fördelarna respektive nackdelarna med koncept 3 kan ses i tabell 3.  
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Tabell 3. Fördelar respektive nackdelar med koncept 3. 

 

                                      Koncept 3 - MAG 

Fördelar Nackdelar 
Ändstyckena måste inte vara betade/blästrade Ger större deformationer 

Kräver inte skurna kanter av balksidor Högre spänningskoncentration i kälsvets 

Lägre investeringskostnad Besvärligare att fogbereda 

Kräver inget skydd mot laserstrålar Lägre svetshastighet 

Överbygger spalter Olika typer av fixturer 

Välbeprövad metod Svårare att få 100 % inbränning av svets 

 Lägre kylhastighet 

 Kylbuffert 

 Breda svetsar  

 Rotstöd? 

 
KONCEPT 4 – PULVERBÅGE 

1. Plåtformning; 

 Ändstyckena köps in skurna betade eller blästrade alternativt skäras internt, måste då investeras i 

ett nytt skärbord då de i dagsläget inte klara av vikten för ändstyckena.  

 Ämnesklipp i Fischer eller UMV.  

 Formning i 2-press eller 3-press. Konturklipp, stansning av lokaliseringshål och formning. 

Används 2-press kommer delarna till balklivet delas under första operationen medans vid 

användning av 3-press kommer dubbelämne användas och delas som sista operation. Hålbilderna 

på balklivet stansas tidigt i plåtformningsoperationen om toleranserna tillåter det. 

 Ämnesklipp, konturklippning, stansning av pilothål, (dela i två delar vid anv. av 2 press) och 

formning. Stansning av hål sker antingen i samband med stansning av pilothål eller som sista 

operation i plåtformningen. Vid användning av 3 press sker delningen av balksidor i sista 

operationen.  

 

2. Svetsning; 

 Vid pulverbågsvetsning måste rotstöd användas för stumfogen.  Balken svetsas komplett med 

pulverbåge. 

 Rotstöd punktsvetsas fast på balksidorna. 

 Fogberedning av balksidorna genom skärning, balksidorna klampas sedan samman för att 

svetsas samman med stumfog.  

 Fogberedningen för stumfogen måste vara en V-fog.  

 Ändarna på balklivet skärs och fogbereds med en halv V-fog. Oklart om det fungerar att svetsa 

med pulverbåge en kälsvets.  

 Den svetsade balken kräver svalning till rumstemperatur innan bearbetning kan ske. 

 

3. Bearbetning; 

 Om bearbetning sker efter ytbehandling måste dränering av balk ske på annat sätt än via ett extra 

hål i ändstyckena. De planbearbetade ändstyckena kräver även någon typ av 

rostskyddsbehandling efter bearbetning om den sker efter ytbehandling.  

 Bearbetning av balken kräver en inspänning där alla hål kan göras då hålbildens toleranser är 

höga.  

 Planfräsa ändstyckena så att de uppfyller planhetskravet.  

 Bearbeta hålbilden på ändstyckena genom borrning och gängning. 

 Maskering av de hål som kräver det innan ytbehandling. 

Figur 4 visar en sammanfattande bild över koncept 4. 
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Figur 4. Koncept 4 – Pulverbåge. 

 

Tabell 4 visar fördelar respektive nackdelar med koncept 4.  

 
Tabell 4. Fördelar respektive nackdelar med koncept 4. 

 

               Koncept 4 - Pulverbåge 

Fördelar Nackdelar 
Lägre investeringskostnad Låg automationsgrad 

Miljövänlig Lägre svetshastighet 

Djup inbränning av svets Kräver skurna kanter 

 Besvärligare fogberedning 

 Olika typer av fixturer 

 Svårt att göra kälsvetsen 

 Ändstyckena måste vara betade/blästrade 

 Extra operation för häftning och bockning av rotstöd 

 Hög värmepåverkan = låg kylhastighet 

 Stora deformationer 

 

ÖVRIGA ALTERNATIV 

 

Det finns ett antal andra aspekter att beakta för tillverkning av den vridstyva tvärbalken. Alternativen kan 

ses i figur 5. 

 

Figur 5. Övriga alternativ. 

1. Om ytbehandling sker innan bearbetning krävs ingen maskering, balkarna kräver heller ingen kylning. 

Det måste däremot ske någon typ av dränering av balken vid ytbehandling då bland annat blästersand och 

vätska samlas inne i balken. Ändstyckena som planfräses måste även behandlas med någon typ av 
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rostskydd efter bearbetningen. Sker ytbehandling innan bearbetning tillkommer även en extra transport 

och hantering.  

 

2. Vid val av press så är 2-press ett billigare alternativ men 3-press kan däremot utför en ”extra” operation 

under plåtformningsoperationen.  

 

3. På balksidorna finns åtta M10 på vardera sidan med olika hålbilder. Hålen stansas med fördel så tidigt 

som möjligt i plåtformningsoperationen, men kan även ske senare om toleranserna kräver det. Är 

toleranserna höga på hålbilderna kommer hålbilderna att borras under bearbetningen, alternativt skäras 

under svetsoperationen. Är det möjligt att stansa hålen så kommer samma hålbild att stansas på båda sidor 

för att slippa omriggning.  

 

4. Sker bearbetning efter svetsning krävs avkylning av svetsen, det är fördelaktigt att kvalitetskontroll av 

svetsen sker i samma veva. Typ av kylning måste undersökas samt hur lång tid det tar att kyla svetsen till 

RT. Ett alternativ för kvalitetskontrollen skulle kunna vara immersionsprovning 

 

5. Plåten till ändstyckena har tjockleken 20 mm vilket medför att den inte går att klippa i klippsträckorna 

som finns tillgängliga på Ferruform i dagsläget. Det finns att tillgå laserskärning men ”skärbordet” klarar 

inte av vikten på plåten, den kan dock skära upp till 25 mm. Om lasersvetsning ska användas måste plåten 

till ändstyckena vara betade eller blästrade och de kan då vara smartare att köpa in dem, då betad/blästrad 

plåt inte får komma i kontakt med syre i onödan. 

 

6. Det bör undersökas om balken kräver punktsvetsning för att fixturera den än mer. Det medför dock en 

extra operation samt att punkterna ska smältas under svetsning komplett.  

 

ALTERNATIVA OPERATIONSFÖLJDER 
SVETSNING 

 

För svetsningen har ett antal alternativa operationsföljder tagits fram, där skillnaderna i stort är om alla 

ingående delar kan ”laddas” i en och samma fixtur eller om det krävs flera olika fixturer. För de olika 

alternativa operationsföljderna har en ett antal frågeställningar upprättats och ser ut enligt följande; 

 

Koncept 1 – Laser I; 

- Det som kan ställa till problem vid detta alternativ är hur laddningen av fixturen ska ske, och om det ens 

är möjligt att ladda alla ingående detaljer i samma fixtur, samtidigt. En annan frågeställning är om 

operatören hinner ladda fixturerna utan att cykeltiden överskrider takttiden.  

 

- Det är fördelaktigt om operatören kan ladda 2-3 stycken fixturer åt gången för att in och utmatningen ur 

maskinen ska gå så snabbt som möjligt. Hur laddningen av själva maskinen med fixturerna ska ske måste 

undersökas.  

 

- Lyfthjälpmedel att lyfta av den komplett svetsade balken från fixtur måste finnas. Det måste undersökas 

vilket svetsdjup som motsvarar a-måttet 6. Lasersvetsning kräver även betad eller blästrad plåt vilket blir 

en extra kostnad vid inköp av plåt.  

Koncept 2 och 3 – Laser II och MAG; 

- Koncept 2 och 3 kan nyttjas både med lasersvetsning och MAG-svetsning. Skillnaderna blir att plåten 

inte måste vara betad eller blästrad vid MAG-svetsning, däremot ställer fogberedningen till det något vid 

MAG-svetsning. Vid koncept 2 fogbereds balken genom laserskärning, hur balken ska fogberedas vid 

användning av MAG-svetsning måste undersökas. Det är inget krav med skurna kanter vid MAG-

svetsning, men ett gott svetsresultat säkerställs i fall kanterna skulle vara skurna. En annan skillnad de 

koncepten emellan är att MAG svetsning har en lägre hastighet och därmed får en högre cykeltid så det 

är möjligt att det krävs de dubbla i utrustning för koncept 3 med MAG-svetsning. 

  

- Väljer man något av dessa alternativ måste de undersökas om det krävs flera olika fixturer, eller om man 

kan nyttja en och samma fixtur under hela svetsförloppet.  
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- De båda koncepten resulterar i flera olika robotar, svetsrobot, hanteringsrobot. Det blir alltså fler 

”stationer” i dessa koncept än om en enda maskin skulle utföra allt. 

 

- Vid dessa koncept krävs lyfthjälpmedel för att lyfta upp balkarna på inbana och eventuellt lyfta av från 

utbana.  

 

- Skulle något av dessa koncept nyttjas måste det undersökas hur många robotar som krävs för att klara 

takttiden för respektive koncept. 

 

- Används MAG-svetsning måste det undersökas om den klarar av att svetsa 100 % inbränning, eller om 

rotstöd krävs. Vid prototyptillverkning med MAG-svetsning har det visat sig vara svårt att få 100 % 

inbränning av svetsen. Det blir även besvärligare att fogbereda om MAG-svetsning väljs.  

Koncept 4 – Pulverbåge; 

- Vid val av denna metod måste man nyttja rotstöd för att få 100 % inbränning. Det måste undersökas om 

det går att häfta rotstöd automatiserat eller om det måste göras manuellt innan balksidorna laddas på 

inbana till svetscellen. Oavsett vad så tillkommer det en extra operation vid tillverkning.  

 

- Det ska enligt teorin vara möjligt att utföra en kälsvets med pulverbåge, men om det är möjligt i detta fall 

är oklart. När balklivet är ”cylindriskt” skapar det ett problem med pulvret som läggs på ovan svetsen. 

Man måste se till så att pulvret inte ”rinner av” medans svetsningen utförs.  

 

- Detta alternativ kräver skurna kanter, och även att en V-fog fogbereds på den längsgående stumsvetsen, 

att fogbereda en V-fog är besvärligare än en rak I-fog som används vid lasersvetsning. 

OPERATÖRENS ARBETE 

 

De största skillnaderna för operatören vid de olika koncepten är om operatören ska maskera hålbilden på 

ändstyckena eller ej, vilket beror på när bearbetningen ska placeras i flödet. Den andra skillnaden är om 

operatören ska mata in balkar i fleroperationsmaskinen eller om en robot ska göra det. Sker bearbetningen 

som sista tillverkningssteg kan det vara svårt att enbart ha en (1) operatör. Sker bearbetningen efter 

svetsningen måste operatören ”utföra” någon typ av kylning av svetsen samt någon typ av kvalitetskonstroll. 

Kvalitetskontrollen av svetsen kommer ske efter svetsningen oavsett om bearbetningen är efter svetsningen 

eller ej.  
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BILAGA 4 – KONCEPTGENERERING STEG 2 
 

Denna bilaga omfattar vidare information om konceptgenerering steg 2 där beräkningar av tider för 

svetsning och bearbetning är inkluderat. Bilagan inkluderar även en vidare förklaring för de fyra alternativa 

flödena för tillverkning av den vridstyva tvärbalken.  

1. ALTERNATIVA FLÖDEN 

För att tillverka den vridstyva tvärbalken finns ett antal alternativa flöden, flödena har ritats upp för att 

illustrera de olika flödena och kan ses i figur 1-4.  

 

Det första alternativa flödet bygger på utgångsläget för tillverkning där bearbetning sker innan ytbehandling. 

Att bearbeta balken innan ytbehandling medför mycket maskering. Flödet för alternativ 1 bringar fördelar som 

flödet i fabriken då bearbetning kan ske i direkt anslutning till svetsning vilket genererar färre extra hanteringar 

och transporter av balken. Här är tanken att maskera totalt 26 hål där utöver de 20 som kräver maskering även 

plugga pilothål och de stora hålen i ändstyckena. Flödet för alternativ 1 kan ses i figur 1.  

 

 

Figur 1. Flöde alternativ 1. 

Alternativ 2 baseras på att bearbeta ändstycken efter ytbehandlingen för att slippa stora delar av maskeringen 

men även för att komma ifrån kvalitetsproblem med blästerkorn eller färg i gängade hål. Även här är tanken att 

maskera de fyra pilothål och de två stora hålen i ändstycken, detta då endast under blästring. Detta flöde är inte 

helt optimalt då de planfrästa ändstyckena kräver rostskyddsbehandling. Sker ingen rostskyddsbehandling av 

ändstyckena kommer det att korrodera väldigt lätt mellan sidobalken och ändstyckena. Då inget permanent 

rostskydd hittats så medför de med andra ord att balken måste ytbehandlas i två steg. Flödet för alternativ 2 kan 

ses i figur 2. 

 

 

Figur 2. Flöde alternativ 2. 

Alternativ 3 bygger på att planbearbeta ändstyckena innan ytbehandlingen för att komma ifrån 

rostskyddsbehandlingen. För detta flöde så måste alltså en extra fleroperationsmaskin investeras i alternativt att 

balkarna transporteras efter att de ytbehandlats tillbaka till bearbetningsstationen. Flödet genererar i färre 

maskeringar, hela balken får ytbehandling men även i fler hanteringar och transporter samt ökad 

investeringskostnad. Flödet för bearbetning i två steg kan ses i figur 3. 
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Figur 3. Flöde alternativ 3. 

Alternativ 4 förutsätter att det inte krävs någon bearbetning av ändstyckena. Då både Ferruforms svetsexpert 

och svetsexpert hos externleverantör är tveksamma till att det krävs någon bearbetning av ändstyckena efter 

lasersvetsning. Därav tas därför detta alternativ med om det skulle visa sig efter tester att planbearbetning inte 

krävs. För detta flöde har bearbetningen av ändstyckena valts att ha som sista operation innan paketering, detta 

för att komma ifrån fler maskeringar och kvalitetsproblem med blästersand och färg i gängade hål. Alternativ 4 

för flödena kan ses i figur 4. 

 

 

Figur 4. Flöde alternativ 4. 

2. SVETSNING 

Detta avsnitt beskriver hur beräkningar är gjorda för svetslängder och hastigheter för laser- och MAG-

svetsning. Enligt Ferruforms svetsexpert approximerades svetshastigheterna enligt nedan; 

 

MAG;    Laser; 

Stumfog: 0,5 – 0,6 m/min   Stumfog: 2 m/min 

Kälsvets: 0,4 – 0,5 m/min   Kälsvets: 1,8 m/min 

 

Svetslängderna beräknades utifrån ritningar samt att de två svetsmetoderna kräver olika lång sträcka för att 

säkerställa att hela balklivet har bra svets. Svetsländen för kälfogen beräknas enligt ritning som kan ses i figur 5. 

Beräkningar är gjorda enligt en kvadrat, dvs. utan radier, detta kan göra då svetscentrum påbörjas några 

millimeter ovanför den gråa sträckan och kompenserar där med för att radierna inte beräknats. 
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Figur 5. Svetslängd kälsvets ändstycken. 

Svetslängden för kälsvetsen beräknas med dem givna måtten i figur 5 till 1380 mm. Svetslängderna för 

stumsvetsen för de två svetsmetoderna ges enligt ritning inklusive ”säkerhetszon” till; 

 

712±0.5 × 2 + 20 × 2  1504 mm. (MAG-svetsning) 

712±0.5 × 2 + 5 × 2  1444 mm. (Lasersvetsning) 

 

Utifrån svetslängderna kan tiden för att svetsa med de båda metoderna beräknas med formeln (2:1). 

 

Svetstid = Svetslängd ÷ Svetshastighet     (2:1) 

 

Svetstiderna för MAG-svetsning har angetts i intervaller då den slutgiltiga hastigheten för MAG-svetsning i 

detta fall är oklart. Utifrån svetstiderna kan det ses att både den minimala och maximala svetstiden för MAG-

svetsning överskrider takttiden. Det ska även tilläggas att vid MAG-svetsning används tillsatsmaterial i form av 

tråd så tiderna kommer ökas då trådmatningen måste beaktas vid beräkning av svetstider för MAG.  

3. BEARBETNING 

För att bestämma vilken verktygsuppsättning som krävdes för att bearbeta den vridstyva tvärbalken utgår 

man från vissa givna tabeller. Där man vid val av fräs utgår ifrån att fräsens diameter ska vara cirka 25 % större 

än bredden på arbetsstycket som ska bearbetas, dvs. 1,25×206 = 257,5 mm. Fräsar för planfräsning säljs vanligen 

i diametrarna 200, 250 och 315 mm, vilket i detta fall betyder att fräsen bör ha diameter 315 mm för att vara på 

den säkra sidan.   

För att bestämma borrdiameter för borrning av hål som sedan ska gängas kan man titta i tabeller [1] vad som 

gäller för en M20 gänga. Detta gäller även för gängfräsning, detta då gängfräsen bör vara mindre än det borrade 

hålet för att kunna interpolera inne i hålet, därav kan samma diameter på borren användas för hål som sedan ska 

gängfräsas. Borrdiametern beror på om det ska vara en fin eller grovgänga, dvs. vilken stigning gängan har. I 

detta fall har gängan stigning 2,5 vilket betyder att det är en grovgänga och ger därmed en rekommenderad 

borrdiameter på 17,5 mm.  

Utifrån verktygsuppsättningen och dess skärdata kan sedan den totala tiden det tar att bearbeta ändstyckena 

beräknas. För att beräkna skärtiden för skärande gängtapp används formeln (3:1) enligt nedan; 

 

t = (n/L/fz) × antal hål      (3:1) 

 

n = Varvtal [rpm]  

L= Bearbetningslängd [mm] 

fz = Matning [mm/varv] 

Antal hål = Totalt antal hål/balk 

 

Numeriskt ger (4:1) tiden; 

t = (796/48/2,00) × 16  0,48 minuter 

 

För att beräkna bearbetningstiden för gängfräsning används formeln (3:2); 

t = (T/antal gängor) × antal hål    (3:2) 
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T = Gängfräsens livslängd 

Antal gängor = Hur många gängade hål som gängfräsen kan gäng på den givna livslängden 

Antal hål = Totalt antal hål/balk 

  

Numerisk ger (4:2) tiden; 

t = (106/1066) × 16  1,59 minuter  

 

För att kunna beräkna den totala tiden för bearbetning sammanställdes de sammanlagda tiderna för 

bearbetning, positionering, indexering samt verktygsbyte. De sammanställda tiderna för skärande gängtapp kan 

ses i tabell 1 och för gängfräsning i tabell 2.  

 
Tabell 1. Bearbetningstider skärande gängning. 

Operation D Vc n L fz Vf Skär/

hål 

t Pos. Index. Vtgbyte Summa 

tid 

Planfräsning 315 220 222 715  1500 2 0,95 0,05 1 0,15 1 0,15 1 1,30 

Borrning Ø17,5 17,5 130 2366 24 0,35 828 16 0,46 0,05 5 0,15 1 0,15 1 1,51 

Gängning M20 20 50 796 48 2,00  16 0,48 0,05 5 0,15 1 0,15 1 1,53 

Borrning Ø20,5 20,5 130 2020 24 0,35 707 24 0,81 0,05 3 0,15 1 0,15 1 2,26 

Borrning Ø14,1 14,1 130 2957 24 0,30 887 4 0,11 0,05 3 0,15 1 0,15 1 0,56 

        2,82       7,17 

               3,59 

 

D: Verktygets diameter [mm] 

Vc: Skärhastighet [m/min] 

n: Varvtal [rpm] 

L: Bearbetningslängd [mm] 

fz: Matning [mm/varv] 

Vf: Bordsmatning [mm/min] 

Skär/hål: Antal skär eller hål som måste bearbetas [styck] 

t: Skärtid [min] 

Positionering: antal positioneringar x/y/z samt tid [min] 

Indexering: Antal rotationer på rotationsbordet samt tid [min] 

Verktygsbyte: Antal verktygsbyten samt tid [min] 

 
Tabell 2. Bearbetningstider gängfräsning. 

Operation D Vc n L T Gän

gor 

fz Vf Skär

/hål 

t Pos. Index. Vtgbyte Summa 

tid 

Planfräsning 315 220 222 715    1500 2 0,95 0,05 1 0,15 1 0,15 1 1,30 

Borrning Ø17,5 17,5 130 2366 24   0,35 828 16 0,46 0,05 5 0,15 1 0,15 1 1,51 

Gängning M20 16 126 2508 24 106 1066 0,50 1267 16 1,59 0,05 5 0,15 1 0,15 1 2,64 

Borrning Ø20,5 20,5 130 2020 24   0,35 707 24 0,81 0,05 3 0,15 1 0,15 1 2,26 

Borrning Ø14,1 14,1 130 2957 24   0,30 887 4 0,11 0,05 3 0,15 1 0,15 1 0,56 

          3,93       8,28 

                 4,14 

 

T: livslängd [min] 

Gängor: Antal gängade hål som kan göras på livstiden T [styck] 

 

Enligt tidigare så finns frågeställningen huruvida bearbetning ska ske innan eller efter ytbehandling. För att få 

ett hum om vad det kostar att maskera balken om bearbetning sker innan ytbehandling har kostnader beräknats 

på ett cirka pris för maskering.  

Pluggar för maskering kostar mellan 0,5 – 5 kr/styck beroende på om de finns som standardpluggar eller om 

de måste specialtillverkas för special hål.  

De hål som kräver maskering per balk enligt tidigare 16 st M20, 4 st passningshål Ø14,10H10, det är även 

fördelaktigt om pilothålen och de stora hålen i ändstyckena maskeras för att minska intag av blästersand i 

balklivet. Därmed krävs maskering av totalt 26 st hål om bearbetning sker innan ytbehandlig. Ett antagande har 

gjorts att varje plugg kostar 1,5 kr/st det tillsammans med volymen på 50 000 balkar/år ger kostnaderna; 
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50 000st/år × 26st × 1,5kr = 19 50000 kr 39 kr/balk 

 

Denna kostnad på 39 kr/balk är endast för pluggarna därmed är ingen tid för maskering och avmaskering 

beräknat i kostnaden. Sker bearbetning efter ytbehandling krävs bara maskering av de fyra pilothålen Ø20 och de 

två stora hålen i ändstyckena, det ger då kostnaderna; 

 

50 000st/år × 6st × 1,5kr = 450 000 kr  9 kr/balk 

 

Det är alltså en avsevärd skillnad i pris/balk huruvida bearbetning sker innan eller efter ytbehandling. Dessa 

kostnader är dock bara antaganden och tillförlitliga kostnader måste sammanställas för att kunna ta ett beslut. 

Det finns även andra aspekter att beakta innan ett beslut kan tas om vart bearbetning ska placeras i 

tillverkningsflödet. 
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BILAGA 5 – KONCEPTGENERERING STEG 3 
 

I denna bilaga presenteras vidare information från konceptgenerering steg 3 som inte redovisats i 

huvudrapporten. 

1. PLÅTFORMNING 

För beräkning av materialåtgång för de två koncepten har följande formel använts (1:1); 

 

m = V × ρ       (1:1) 

m = Massan [kg] 

V = Volymen [m
3
] 

ρ = Densiteten [kg/m
3
] 

 
Tabell 1. Materialutnyttjande koncept 1 – Laser. 
 

Artikel Benämning Antal  Ämne [kg] Färdig [kg] Plåtutnyttj. 

        

50166536 Balkhalva 2 22,25 20,00 89,89 % 

50166576 Ändstycke  2 25,90 19,88 76,76 % 

Summa vikt:    48,15 kg 39,88 kg  

Materialutnyttjande:     82,82 %  

 
Tabell 2. Materialutnyttjande koncept 2 – MAG. 

 

Artikel Benämning Antal  Ämne [kg] Färdig [kg] Plåtutnyttj. 

        

50166536 Balkhalva 2 24,83 20,00 80,55 % 

50166576 Ändstycke 2 28,50 19,88 69,75 % 

Summa vikt:    53,33 kg 39,88 kg  

Materialutnyttjande:     74,78 %  

 

 

2. BEARBETNING 

Bearbetning av den vridstyva tvärbalken har medfört en del frågetecken och där bland huvudsakligen om 

bearbetning ska ske innan eller efter ytbehandling. Den huvudsakliga anledningen till att bearbeta efter 

ytbehandling är för att slippa ökade kostnader av maskering samt kvalitetsproblem med blästersand och färg i 

gängade hål. Bearbetning efter ytbehandling medför dock att de planfrästa ändstyckena måste 

rostskyddsbehandlas efter bearbetningen, där inget långvarit rostskydd hittats. Detta skulle medföra antingen att 

de måste ytbehandlas ännu en gång alternativt att planfräsning av ändstyckena sker innan ytbehandling och 

borrning/gängning av hålbilder sker efter ytbehandling, alltså fler transporter och hanteringar. De olika 

flödesalternativen kan ses i figur 1-4.  

Figur 1 visar utgångsflödet för tillverkning av den vridstyva tvärbalken, alltså det flöde som används för de 

flesta produkter som tillverkas på Ferruform. Detta flöde medför att 20 hål måste maskeras, vilket enligt ovan 

medför ökade kostnader och kvalitetsproblem. 

 

Figur 1. Utgångsflödet. 
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Figur 2 visar hur flödet skulle se ut om bearbetning sker efter ytbehandling. Detta flöde ger ingen maskering 

och där med inga kvalitetsproblem med blästersand eller färg i maskerade hål. Bearbetning efter ytbehandling 

medför dock som enligt ovan att ändstyckena måste rostskyddsbehandlas, då inget permanent alternativ till 

rostskydd hittats så måste därav balken ytbehandlas i två steg.  

 

 

Figur 2. Bearbetning efter ytbehandling. 

Figur 3 visar hur flödet skulle se ut om ändstyckena planbearbetas innan ytbehandling och sedan bearbetning 

av hålbilderna efter ytbehandling. Detta för att slippa ytbehandla balken i två steg samt komma ifrån all 

maskering. Detta flöde medför antingen en extra investering i en fleroperationsmaskin men även fler transporter 

och hanteringar av balken.  

 

Figur 3. Bearbetning i två steg. 

Figur 4 visar hur flödet skulle se ut om balken inte skulle kräva någon planbearbetning av ändstyckena, alltså 

bästa scenariot. Detta flöde genererar ingen maskering, ingen bearbetning eller ytbehandling i två steg samt färre 

transporter och hanteringar av balken.  

 

Figur 4. Flöde utan planbearbetning. 

Utifrån alla dessa flöden så är flödet i figur 2 inte aktuellt, detta då flödet blir ickerationellt samt ökar 

kostnader för balken då ytbehandling måste ske i två steg detta medför även i slutändan att de borrade/gängade 

hålen måste maskeras då planbearbetning måste ske innan bearbetning av hålbilderna då dessa kräver höga 

toleranser. I detaljutformning av koncepten kommer även ett detaljerat förslag över flödet i figur 4 presenteras, 

alltså bästa scenariot. Detta då det är möjligt med lasersvetsning frånkomma deformationer av ändstyckena och 

därav även planbearbetning. Då de under detta projekt inte gjorts några tester för att kunna utesluta 

planbearbetning av ändstycke så kommer det även presenteras hur det skulle se ut om det inte krävs, då de inte 

uteslutits att det krävs för lasersvetsning.  
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BILAGA 6 – DETALJUTFORMNING AV PRODUKTIONSUPPLÄGG 
 

Denna bilaga innefattar vidare information kring detaljutformningen av koncepten.  

1. TIDER 

Enligt nya uppgifter beräknas takttiden för lasersvetsning med ett OCE-tal på 75 % istället för 80 %. För 3 

skift gäller 117 h tillgängligtid per vecka och det multiplicerat med 0,75 ger 87,75 h per vecka och ett antal på 46 

veckor per år ger den tillgängliga tiden per år till 4 036,5 h. Genom att sedan dividera den tillgängliga tiden med 

den årliga efterfrågan fås sedan takttiden 4,86 minuter.  

Genom att multiplicera takttiden med 60 och sedan dividera den tiden med volymen ges behovet av balkar 

per skift, dvs. hur många balkar per skift som måste tillverkas för att klara kundens behov. I detta fall fås antalet 

till 74 st balkar per skift oberoende av svetsmetod. 

Tiderna för bearbetning givna av leverantör kan ses i tabell 1.  

 
Tabell 1. Tider för bearbetning givna från verktygsleverantör B. 
 

 
Antal 

Palett 

vxl Verktygsdia Bearb.längd Skärhast Matn./varv Varvtal Bordsmatn. Bearb.övr.tid Total tid 

Bearbetning (st) (antal) (mm) (mm) (m/min) (mm) (rpm) (mm/min) (sek) (min) 

Palett in och ut 
 

1 
      

9 0,15 

Planfräsning Ø125 2 
 

125 110 180 2,8 459 1284 15 5,39 

Borrning Ø17,5 16 
 

17,5 30 85 0,4 1547 619 78 3,63 

Gängning M20 32 
 

20 40 15 2,5 239 597 150 8,93 

Borrning Ø20,5 24 
 

20,5 30 85 0,55 1320 726 114 4,87 

Borrning Ø14,1 4 
 

14,1 30 85 0,35 1920 672 24 0,94 

           

        
Total bearb.tid/palett  23,91 min 

        
Total bearb.tid/balk 7,97 min 

 

  


