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Sammanfattning 

FNsteel i Linköping tillverkar spännlina, en produkt som används av prefab-industrin för 

tillverkning av förspända betongelement t.ex. håldäck, balkar, bjälklag och järnvägsslipers. 

Vid tillverkningen drar man valstråd i tråddragningsmaskiner som reducerar valstrådens 

tvärsnittsarea och ökar längden samtidigt som tråden får en annan metallstruktur. Den dragna 

tråden slås sedan till tre- eller sjutrådig spännlina. Vid tillverkningen svetsar operatörer ihop 

valstrådar och hanteringen av valstråden är idag manuell. Företaget vill i framtiden 

automatisera sin svetsprocess vid skarvning utav valstrådar då det är ett tungt och ensidigt 

arbete för operatörerna samt för att kunna öka produktiviteten. Examensarbetet är ett 

produktutvecklingsprojekt som innehåller en analys utav tillverkningen idag och förslag på 

standardisering för att kunna automatisera samt konstruktionsunderlag för automatisering av 

vissa moment i processen.  

Under arbetets gång har det identifierats att processen inte är mogen för att automatiseras utan 

att företaget först behöver ta fram en standard för hur processen ska se ut för att kunna 

möjliggöra en automatisering av hela svetsprocessen. Ett antal moment i processen kräver 

fortsatt arbete för att möjliggöra automatiseringen av processen, samtidigt som det redan idag 

är möjligt att automatisera vissa delar av processen då dessa enkelt kan standardiseras. 

Konceptlösningen som tagits fram består av pneumatiska cylindrar, konstruerade trådklämmor 

och hydraulisk trådklippare. 

 

Nyckelord: Automatisering, Standardisering, Valstråd, Svetsprocess 



 

 

Abstract 
 
FNsteel in Linköping manufactures wire rod, a product used by the prefabricated industry for 

the manufacture of prestressed concrete elements eg. hollow cores, beams, beam joints and 

railroad slides. In manufacturing, a wire is drawn through a wire drawing machine that 

reduces the wires cross sectional area and increase the length while the wire is given a 

different metal structure. The drawn wire is then turned to three or seven-wire wire rod. In 

manufacturing, operators weld together wire threads and the handling of the wire is today 

manual. In the future, the company wants to automate its welding process by splicing of wire 

threads as there is a heavy and one-sided work for operators, and also in order to increase 

productivity. The thesis work is a product development project that contains an analysis of the 

manufacturing process today and suggestions for standardization to automate, as well as 

design documentation for automation of certain elements of the process. 

 

During the course of the process, it has been identified that the process is not mature for 

automation without the company first having to come up with a standard for the process to 

enable automation of the entire welding process. A number of elements in the process require 

continued work to enable automation of the process, while it is already possible to automate 

certain parts of the process as these can easily be standardized. The conceptual solution 

developed consists of pneumatic cylinders, engineered wire clips and hydraulic wire cutters. 

 

 

Key words: Automation, Standardization, Drawn wire, Welding Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
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Daniel Claesson 

Jonas Sjöstrand 
 

  



 

 

Begreppsdefinition: 

Valstråd: Produkten som FNsteel bearbetar som sedan slås till spännlina som är slutprodukten.  

Valstrådsringar: Innan valstråden går in i tråddragningsmaskinen är den ihoprullad som en 

trådrulle. 

Bom: Konstruktion som valstrådsringarna hänger på.   

Dragskiva: Sitter flertalet i tråddragningsmaskinen och dessa reducerar valstrådens 

tvärsnittsarea. Kallas även nibs 

Fasning: Reducerar diametern på en liten bit av valstrådsänden.  

Plasticering: Bestående deformation 

Svetskrage: Vid svetsningen bildas en krage på valstråden och den har större diameter än 

valstråden. Denna behöver slipas ner innan tråddragningsprocessen.  
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs företaget som examensarbetet genomförts på och om dess historia. En 

förklaring för hur företagets tråddragningsprocess ser ut redovisas i detta kapitel samt en 

problembeskrivning för projektet. Dessutom framförs projektorganisationen och den tidsplan 

som följts i form av ett Gant-schema.  

1.1 Företaget 

1.1.1 Historia 

I Linköping finns en stadsdel kallad Hjulsbro. Den 25 juli 1907 registrerades här ett företag 

vid namnet Hjulsbro Tråddrageri & Spikfabriks AB. Det var en fabrik som tillverkade 

klippspik, trådspik och järntråd. Fram till år 1921 var fabriken i drift men efter en hård 

lågkonjunktur efter första världskriget gick företaget i konkurs. År 1923 kom en affärsman 

vid namnet John O. Nilson och tog över verksamheten. Han fick fart på verksamheten och 

införde elektricitet på fabriken istället för vattenkraft som tidigare använts. Det dröjde fram 

till 1957 innan fabriken började tillverka spännlina som är huvudprodukten idag. Under 

familjen Rahmqvists regi började spännlina tillverkas i fabriken. 1985 delades företaget i två 

delar och den finska koncernen OVAKO köpte spännarmeringsdelen. Övrig verksamhet 

behölls av Halmstad Stål [1]. 

1.1.2 Företaget idag 

Företaget som exjobbet utförts på heter FNsteel Hjulsbro AB och ligger i Linköping. I figur 1 

visas hur fabriksområdet ser ut. De arbetar med att dra valstråd som slås till spännlina och är 

antingen tre- eller sjutrådig som tillverkas i många olika dimensioner. Spännlina är en produkt 

som används av prefab-industrin för tillverkning av förspända betongelement t.ex. håldäck, 

balkar, bjälklag och järnvägsslipers mm. För efterspänning kan nämnas broar, cisterner och 

bergsförankring mm. Spännlinor ifrån fabriken i Hjulsbro har använts vid prestigebyggen 

såsom Öresundsbron [2]. Fabriken har ca 45 personer anställda och tillverkar ungefär 30 000 

ton spännlina om året. Efter de investeringar som gjorts under 2016 så är målet att nå upp till 

45 000 ton/år. FNsteel ägs idag av det holländska bolaget Mahler Investments Bv.  

 
          Figur 1 Fabriken i Hjulsbro [5] 



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  2 (65) 

1.1.3 Jernkontoret 

Examenarbetet görs i samarbete med FNsteel och Jernkontoret. Jernkontoret är en 

organisation som den svenska stålindustrin samarbetar med för att på ett bra sätt kunna 

samverka i frågor kring t.ex. forskning, utbildning och standarder. Jernkontoret verkar för att 

stärka stålindustrins konkurrenskraft så att det svenska stålet fortsatt kan bidra till ökad 

välfärd. Örebro Universitet är samarbetspartner med Jernkontoret [6].  

1.2 Processen 

Detta examensarbete behandlar svetsprocessen som görs inom tråddragning, nedan följer en 

processbeskrivning för tråddragning. Denna processbeskrivning görs för att ge en helhetsbild 

över tråddragningsprocessen.  

Tråddragning är en kalldragningsprocess och går ut på att reducera valstrådens tvärsnittsarea 

och öka längden. På så sätt fås en annan mikrostruktur, materialets korn blir långa vilket 

medför att hållfasthet och hårdhet ökar. Figur 2 illustrerar hur materialet genomgår en plastisk 

deformation som medför att kornen sträcks ut längs dragriktningen då materialet passerar 

genom dragskivan [16]. 

 
Figur 2, Materialets mikrostrukturs förändring vid kalldragning [16]. 
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Valstråden som FNsteel drar kommer i dimensioner mellan 8,5 mm och 13 mm. Valstråden är 

ett kolstål av varianten PC-wire med beteckning EN ISO 16120-4 och valstrådringarna får 

max väga 1500 kg för 8,5 mm valstråd och 2900 kg för övriga dimensioner. När valstråden är 

dragen slås den sedan till spännlina som är tre- eller sjutrådiga [2]. I figur 3 ses en tretrådig 

spännlina.  

 
      Figur 3, färdig tretrådig spännlina.  

1.2.1 Betning 

Valstrådsringarna behöver bearbetas innan tråddragningen och detta sker genom att materialet 

sänks ner i syralösning genom att valstrådsringarna lyfts med krokar som är av rent järn eller 

rostfritt stål, krokarna är designade som på bilden i figur 4. Denna process heter betning. 

Processen består bl.a. av svavelsyra-, saltsyrabetning och avsköljning med färskvatten. Vid 

betning tränger syra in i glödskalet och löser upp den lättlösliga järnoxiden, FeO. Detta gör att 

de yttre, mer svårlösliga oxiderna ”undermineras” och faller av och bildar ett betslam [16].  
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1.2.2 Laddning 

Valstrådsringarna laddas på bommen med hjälp av travers med tillhörande lyftanordning 

designad med en krok för att lyfta på valstrådsringarna som ses i figur 4. Denna process ska 

också automatiseras i senare skede. 

 
Figur 4, Valstrådsringar laddas på bom. 

1.2.3 Skarvning/Svetsning 

Svetsningen sker genom en stuksvetsnings- samt glödgningsprocess på valstrådarna som 

svetsas ihop. Det är kring denna process projektgruppen har undersökt för att automatisera 

och idag sker skarvningen med hjälp av svetsmaskiner från Strecker samt en operatör på 

vardera svetsmaskin [16].  

1.2.4 Bearbetning/ Tråddragning 

Valstråden hasplas av från bommen och går in i tråddragningsmaskinen. Valstråden dras först 

igenom en låda med tvål som fungerar som smörjmedel. Vidare in i maskinen går valstråden 

igenom nibs (dragskivor) där valstrådens tvärsnittsarea reduceras och längden ökas. 

Valstrådens tvärsnittsarea reduceras i flera steg för att sedan komma ut i önskad dimension. 

1.2.5 Upplindning på trumma  

Den färdigdragna tråden lindas upp på en trumma som avslutande moment i 

tråddragningsprocessen. När den förutbestämda längden lindats upp på trumman stannar 

maskinen och en ny trumma placeras i maskinen. Trådlängden på trumman är beroende av 

diameter på tråden, trumstorlek och önskad längd. 

1.2.6 Vidare bearbetning till färdig produkt 

Den färdiga produkten som ses i figur 3 tillverkas sedan genom att tråden tvinnas ihop till tre- 

eller sjutrådiga spännlinor i dimensioner mellan 6,5 mm och 15,7 mm i diameter [2].  
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1.3 Projektet 

1.3.1 Problembeskrivning 

Projektet behandlade svetsprocessen för tillverkning av spännlina genom att undersöka 

alternativ för att automatisera processen vid skarvning av två valstrådsändar. Genom att ta 

fram lösningsförslag för en automatiseringslösning från att operatören har identifierat de två 

valstrådändarna när valstrådsringarna hänger på bommen och placerat dessa på en speciell 

plats, bearbetar systemet dessa tills att valstråden är skarvad och klar för fortsatta processer i 

tråddragningsmaskinen. 

I tabell 1 ses de moment i processen som detta arbete har avgränsats till att behandla samt hur 

de momenten görs idag: 

Tabell 1, Medel som används för att utföra momenten i nuläget. 

Moment Nuläge 

Transport av valstråd Finns ej 

Kapning av valstråd Manuellt 

Fasning på valstråd Manuellt 

Svetsning Automatiserat 

Slipning Manuellt 

Värmebehandling Automatiserat 

Efterbehandling Manuellt 

Nedan förklaras de olika momenten: 

Transport av valstråd: Från att operatören tagit fram de två trådändarna ska en konstruktion 

kunna greppa tag i valstrådarna och föra dem vidare emellan de olika processerna. 

Kapning av valstråd: Detta görs manuellt genom att operatören kapar av en bit på ca 50 cm av 

slutet på den gamla valstrådänden som redan sitter i tråddragningsmaskinen samt starten av 

den nya valstråden som är tänkt att skarvas samman med den befintliga valstråden. Detta görs 

p.g.a. fel vid produktionen av valstråden som kan uppstå vid valstrådsringens början och slut 

samt för att man vill ha fina snitt på valstrådsändarna som ska svetsas. För att förfina 

valstrådsändarna och förbereda dem inför stuksvetsning och glödgning slipar man dessa med 

sandpapper och fasar den ena valstrådsänden.   
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Fasning: Detta görs manuellt på den undre valstrådsänden med en slipmaskin. Effekten av 

detta är att värmen som uppkommer vid stuksvetsningen koncentreras till skarven så att 

plasticering av materialet blir högre i just den punkten och att svetsen generellt håller bättre. 

Svetsning: För svetsprocessen finns en maskin som gör detta automatiskt. De kapade ändarna 

på valstråden placeras i svetsmaskinen som genom stuksvetsning svetsar samman dessa. 

Slipning: Då valstråden stuksvetsas bildas en krage som är oönskad då den kan medföra 

skador på dragskivorna (nibsen) när valstråden dras till den önskade diametern i 

tråddragningsdragmaskinen. I dagsläget måste operatören slipa bort denna krage manuellt 

med en handburen slipmaskin. Ett av examensarbetets syften är att integrera denna process till 

att kunna utföras automatiskt i samband med att svetsningsprocessen är avslutad. 

Värmebehandling: Denna glödgningsprocess är även den automatiserad i anslutning till 

svetsmaskinen och genomförs för att den svetsade skarven ska bli mjukare och få samma 

metallurgiska egenskaper som övriga valstråden. Detta för att svetsen ska kunna klara av 

belastningar till samma grad som valstråden som inte blivit svetsad klarar. 

Efterbehandling: Innan valstråden förs in i tråddragningsmaskinen appliceras smörjmedel på 

det behandlade området. Detta görs idag manuellt utav operatören. 

Flera av dessa delprocesser är redan idag automatiserade i de svetsmaskiner som redan finns i 

lokalen, vilket innebär att examensarbetet kommer söka lösning på möjlighet till integration 

mellan de övriga funktionerna till de befintliga maskinernas funktioner. Dessutom ska 

undersökningar på alternativa lösningar som andra fabriker/konkurrenter använder sig av idag 

göras, samt att kolla på vilka tänkbara maskiner som finns på marknaden och vilka av 

funktionerna som de kan klara av.  

1.3.2 Avgränsningar 

I projektet ska fokus ligga på processerna runt svets- och glödgningsprocessen och alternativ 

för att automatisera dessa processer. Inget arbete läggs på laddningsprocessen av nya 

valstrådsringar på bommen som även den är tänkt att automatiseras i senare skede. 

Undersökningar kommer heller inte göras på själva tråddragningsprocessen. Avgränsningen 

gäller från att operatören fäst valstråden i ett fäste tills att valstråden är tillbaks på bommen 

efter avslutad glödgning. Svets- och glödningsprocessen kommer inte innefattas då dessa 

redan är automatiserade.  

1.3.3 Förväntade resultat 

Projektet syftar till att fungera som förstudie och underlag för fortsatt arbete i 

automatiseringsprocessen med svetsning av valstråd. Efter projektet ska FNsteel ha en bättre 

uppfattning om vad som behöver göras för att kunna automatisera svetsprocessen och även få 

hjälpmedel samt förslag till att påbörja detta arbete. En tydlig bild ska ges om hur 

svetsprocessen behöver utvecklas för att kunna automatiseras samt konkreta exempel på 

lösningsförslag med inkluderade prisförslag på möjliga applikationer. 

  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  7 (65) 

1.3.4 Projektorganisation 

Nedan i tabell 2 visas den projektorganisation som innefattas i projektet.  

    Tabell 2, projektorganisationen 

Benämning Namn 

Företag FNsteel Hjulsbro 

Kontaktperson företag Conny Knutsson 

Handledare Jens Ekengren 

Examinator Lars Pejryd 

Projektgrupp Jonas Sjöstrand, Daniel Claesson 

1.3.5 Tidsplan 

Den planering som följts under examensarbetet ses i figur 5. 

  v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 

Projektstart, på företaget                     

Projektspecifikation                     

Nulägesanalys                     

Förstudie                     

Delredovisning exjobb                     

Framtagning av lösningsförslag                     

Inlämning prel. Rapport                     

Inlämning granskningsrapport                     

Rapportskrivning                     

Förberedelse redovisning                     

Redovisning                     

Möte med handledare på skola                     

Kontakt med handledare företag                     

Figur 5, tidsplan för examensarbetet i form av ett Gant-schema. 
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2 Bakgrund 

I kapitlet beskrivs problemet som projektet behandlar, vad företaget gjort tidigare samt 

bakomliggande teorier som kan var nyttiga att känna till för fortsatt läsning.  

2.1 Problemet 

Företaget har idag 3st produktionslinjer för valstrådsdragning och vid vardera arbetar en 

operatör med att skarva valstrådsringar. Dessa operatörer jobbar i treskift för att kontinuerligt 

hålla igång processen. Det företaget vill ha hjälp med är att automatisera svetsprocessen för 

att frigöra operatörer till annat arbete eller möjliggöra att svetsmaskinerna blir så effektiva att 

det räcker med en operatör för att sköta skarvningen av valstrådsringarna i alla tre 

produktionslinjer. 

Det tar idag ca 20 min att haspla av en valstrådsring vilket innebär att mycket av operatörens 

tid går åt till att utföra detta skarvningsarbete. Tiden det tar att haspla av valstrådsringarna är 

beroende av vikten på dem som idag ligger på ca 1,6 ton per valstrådsring. Jämfört med 

valstrådsringar som tidigare använts, hade en vikt på ca 2,8 ton per ring vilket medförde 

nästan dubbelt så lång tid mellan skarvningarna. Anledningen till att man använder sig av de 

lättare valstrådsringarna är att företaget som levererar dessa erbjuder den kvalité av valstråd 

som man önskar. Detta leder till att mer tid går till att skarva ihop valstrådsringar.  

Automatiseringen syftar till att förenkla arbetet och förbättra arbetsmiljön för operatören som 

i dagsläget utför ett relativt slitsamt arbete vid hantering av de styva valstrådringarna. Då 

arbetet är tungt och enformigt får operatörer lätt skador i rygg men framförallt axlarna. 

Samtidigt uppstår mycket damm då operatören kapar, fasar och slipar valstråden eftersom 

denne står i nära anslutning till denna process är det lätt att andas in delar av dammet som kan 

vara farligt för lungorna och orsaka dammlunga [7]. Dessa problem som uppstår vid arbetet 

för operatörerna vill företaget komma ifrån för att få friskare personal.  

Automatiseringen syftar även till att i framtiden minska produktionskostnaderna på företaget 

samt att öka kvalitetskontrollen då alla steg kommer standardiseras och utföras på samma sätt 

varje gång vilket leder till ökad kvalitetskontroll.  

Problemet är avgränsat för att bara studera skarvningsprocessen och inte laddningsprocessen 

av nya valstrådsringar som även den är tänkt att automatiseras i senare skede. Undersökningar 

kommer heller inte göras på själva tråddragningsprocessen. Problemet avgränsas från att 

operatören lokaliserat valstrådsändarna och placerat dessa i en konstruktion som förflyttar 

valstråden. 

Problemet kommer behandlas som produktutveckling av en automatiseringsprocess med 

avseende på investeringskostnader [17].  

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Företaget har en fabrik i Dalsbruk i Finland. Företaget har där investerat i en svetsmaskin som 

kan slå av svetskragen som uppkommer efter svetsningen. Trots detta behöver svetskragen 

slipas ner ytterligare. Svetsmaskinen har också automatisk glödgning som mäter materialets 

temperatur med en pyrometer för att få en glödgning som är rätt, istället för att ha olika 

inställningsprogram som operatören får ändra vid varje skifte av dimension på valstråd. Trots 

vetskapen om detta har gruppen inte kunnat besöka fabriken p.g.a. avståndet dit. 
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2.3 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet är ett väldigt brett arbete där kunskap inom flera områden krävs. Kunskap 

kring produktutveckling, materialkunskap, tillverkningsteknik, hållfasthetslära, konstruktion, 

hållbar utveckling och automatisering krävs. Bra erfarenhet och kunskap kring dessa områden 

förutom automatisering har erhållits under tidigare kurser vid Örebro universitet.  

Att på ett bra sätt kunna bryta ner och kartlägga processen kräver verktyg för att förstå 

problemet och formulera det. När problemet är identifierat och formulerat krävs verktyg och 

kunskap kring konstruktion och tillverkningstekniker för att ta fram lösningar på problemet. 

För att testa olika lösningsalternativ i praktiken krävs material- och hållfasthetskunskap vid 

undersökningar av tester. För att kunna få processen automatiserad krävs kunskaper inom 

området. Kunskap såsom användning av pneumatik och hydraulik innefattas inom 

automatisering men framförallt att veta hur och när automatisering kan användas. Vid 

framtagning av en konstruktion krävs kunskaper inom t.ex. hållfasthet och materialkunskap 

för att ta fram en konstruktion som håller och fungerar för det avsedda ändamålet samt erhålla 

en lång livslängd.  

2.4 Teori 

Teknikområdet för detta projekt handlar till största delen om produktutveckling, som även 

innefattar automatisering, konstruktion, materialkunskaper och hållbar utveckling. Gruppen 

innehar kunskap i dessa områden från kurser som studerats i produktutveckling, 

projektstyrning, konstruktion, materialkunskap samt teknik och samhälle i utveckling m.fl. 

Utöver dessa kunskaper har fakta tillskansats från böcker och vetenskapliga artiklar samt med 

hjälp av handledare och experter inom området. 

2.4.1 Produktutveckling 

Med produktutveckling avses framförallt att utifrån en idé skapa eller designa en produkt. 

Utvecklingen är resultatorienterad med avsikt att den blivande produkten ska tillverkas och 

lanseras på marknaden eller lösa ett problem inom företaget. Produktutveckling innebär att 

man använder sig av genomarbetade metoder och tekniker för att komma fram till ett resultat 

eller lösning. Eftersom arbetet behandlar nyutveckling kommer utarbetade metoder för 

systematisk produktutveckling att användas, i detta ingår förstudie, produktspecificering, 

konceptgenerering, konceptutvärdering, detaljkonstruktion och tillverkningsanpassning. Mer 

ingående om hur vissa av dessa metoder används i projektet beskrivs närmare under kapitlet 

metod [17].  

2.4.2 Standardisering 

Innan man automatiserar är det viktigt att processerna är standardiserade för att säkerställa att 

automatiseringen kan utföra samma operation varje gång, därför bör en kartläggning över vad 

som ska utföras och sedan sätta standarder efter krav och mål. Processerna behöver även 

standardiseras för att få en hög kvalitetssäkring. Ett grundläggande verktyg för 

standardisering är att använda sig av Lean produktionssystem och en metod som kan 

användas är 5S eller Ishikawa [18].  
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2.4.3 Automatisering 

Automatisering är något som länge varit aktuellt på flera fronter inom industrin och sker i allt 

större utsträckning. Automatisering innebär att en process eller maskin fungerar utan att 

opereras av en människa genom att ha ett förutbestämt program för en viss process eller 

maskin som styrs via ett styrsystem. Detta för att underlätta arbetet och förbättra arbetsmiljön 

för personal som utför enformiga arbeten eller minska personalkostnader [19].  

2.4.4 Konstruktion 

Vid konstruktion är det viktigt att man tänker på hur man konstruerar för att göra bästa 

möjliga konstruktion. Som konstruktör är det viktigt att ha kunskap om bland annat geometri, 

funktion, material och tillverkningsmetoder. Ett samband mellan alla dessa finns och visas i 

figur 6. Kan t.ex. en viss geometri göras på ett bra sätt i ett visst material genom en viss 

tillverkningsmetod och är det då möjligt att ha de funktioner som konstruktionen är tänkt att 

ha [17]?  

 
Figur 6, olika funktioner inom konstruktion och hur de har beroende med varandra [17].  

Dessa funktioner täcker in hela konstruktörsrollen. För att få en konstruktion som håller för 

påfrestningarna som kommer uppkomma och även fullt komplett konstruktion. Som 

konstruktör idag finns det ett flerdimensionellt arbetssätt och en konstruktör måste ha 

kunskaper kring många saker, se figur 7.  

 
Figur 7, arbetssätt för en konstruktör [17].  
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2.4.5 Stuksvetsning och glödgning 

Stuksvetsning är en svetsmetod som använder ström och kraft för att svetsa ihop 

valstrådsändar. Valstrådarna fästs i elektrodklämmor av mässing eller koppar som är elektriskt 

ledande. Genom valstråden appliceras sedan ström som hettar upp valstråden genom resistans 

som uppstår och bidrar till att valstråden börjar plasticera. Valstrådsändarna pressas sedan 

samman med en anlagd kraft och de blir hopsvetsade. När valstrådarna svetsats ändras 

metallstrukturen, kristallstorleken ökar och materialet i valstråden blir svagare, styvare och 

mer sprött vid svetsen [16]. I figur 8 ses hur metoden fungerar. 

 
Figur 8, hur stuksvetsning ser ut och fungerar. 

För att återställa kristallstrukturen i valstråden där den svetsats glödgas (normaliseras) 

valstråden för att återfå samma struktur som resterande valstråd. Glödgning är en process som 

hettar upp valstråden och detta minskar storleken på kristallerna vilket leder till att svetsen 

blir starkare, mjukare och mer duktilt [16]. 

2.4.6 Materialegenskaper och hållfasthet 

För att kunna undersöka olika material krävs grundläggande kunskaper om material och dess 

hållfasthetsegenskaper. Man måste kunna använda olika testverktyg och sedan analysera 

resultaten på ett korrekt sätt. Vid konstruktionsarbeten är det bra att konstruktören har 

kunskap i detta område. Dels för att veta när ett material är lämpligt att använda samt kunna 

utföra prover och beräkningar som kan fungera som underlag för att styrka beslut. För att 

kunna avläsa och förstå resultaten vid tester krävs kunskap om hållfasthet [17].  

2.4.7 Pneumatik 

Många processer i en industri kräver att objekt ska flyttas från a till b eller klämmas fast. För 

att åstadkomma detta är pneumatik ett bra användningsområde. Pneumatik är en 

tryckluftsteknik som använder cylindrar för att utföra linjära rörelser med hjälp av luft. 

Pneumatik och hydraulik är nära besläktat och fungerar ungefär på samma sätt fast med 

hydraulik använder man en vätska/olja istället. Hydraulik är ett mer komplicerat system som 

ofta kräver mer utrustning än pneumatik som kan utnyttja den luft som finns tillgänglig i 

rummet vilket är fördelaktigt då det inte finns så mycket plats. Hydraulik klarar dock av att 

generera större krafter [20,3]. Användningsområden kan vara klippmaskiner, spikpistoler och 

luftbromsar m.m.  
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2.4.8 Hållbar utveckling 

Projektet kommer behandlas och utföras under Sveriges ingenjörers hederskodex och dess tio 

punkter. Arbetet utförs därför med hänsyn till bland annat ekonomisk och social hållbarhet. 

Detta är faktorer som har allt större betydelse i dagens samhälle och ingenjören har här ett 

ansvarstagande i utvecklingsarbetet med att ta fram nya produkter. Denna plikt innebär att 

utvecklingen av nya tekniker inte ska ha negativ inverkan på miljö, samhälle och människa 

utan istället bidra till att tekniken kan förbättras och samverka med mänskligheten samt föras 

vidare till framtida generationer [17,8]. 
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3 Metod 

För att på ett systematiskt sätt genomföra projektet har många metoder använts. Kunskap om 

flera metoder har erhållits under utbildningen medan andra har studerats under arbetets gång 

genom att läsa bl.a. boken Produktutveckling, Effektiva metoder för konstruktion och design. 

Genom att använda dessa metoder erhölls verktyg för att systematiskt genomföra arbetet. 

Nedan listas alla de metoder som använts vid genomförandet av projektet. Grunderna för den 

metodik som används har framför allt tillskansats från kursen teknik och samhälle i 

utveckling där metoder hämtats för att på ett ingenjörsmässigt arbetssätt angripa problemet 

med hjälp av en strukturerad teknisk problemlösningsprocess. 

3.1 Planering 

En väl utarbetad planering för projektet är viktigt för att enkelt veta var i projektfasen 

projektet är och uppnå uppsatta delmål är ett viktigt verktyg. Planeringen bestod av att skapa 

ett Gant-schema som ger en enkel och övergripande bild av projektet som samtidigt 

underlättar orientering över vart i projektfasen projektet ligger.  

3.2 Informationsinsamling 

För att hitta relevant information om projektet genomfördes litteraturstudier och intervjuer 

från trovärdiga källor och ämnesinsatta på området.  

3.2.1 Litteraturstudie 

Under projektet har litteratur för att genomföra arbetet tillskansats. Litteraturen kommer 

framförallt från akademiska skrifter, böcker från universitetsbiblioteket, broschyrer från 

företaget samt internetartiklar. Att granska den litteratur som använts och bara använda 

väsentlig litteratur som är trovärdig samt kommer från säkra källor anses som en självklarhet. 

Projektgruppen har försökt vara källkritiska mot den litteratur och information som insamlats 

för att resultatet ska vara trovärdigt, relevant och korrekt.  

3.2.2 Intervjuer 

Då information från böcker och tidigare kunskap inte varit tillräcklig har flertalet intervjuer 

utförts med flertalet operatörer på företaget och andra experter inom området. Detta för att få 

information och kunskap utav de som kan processen bäst. Värdefull information om 

projektets genomförande har insamlats genom kvalitativa muntliga intervjuer och samtal för 

att bättre förstå processen.  

3.3 Förstudie 

Förstudien görs för att få en detaljerad vy av processen och ta reda på vilka moment som 

ingår och som ska behandlas i projektet. Allt från vilka moment processen innefattar till hur 

layouten ser ut ska granskas. Bara de moment som ingår i avgränsningen ska studeras i 

förstudien. 
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3.3.1 Nulägesanalys 

I förstudien skapas en nulägesanalys som fungerar som en detaljerad beskrivning av alla 

delmoment i processen. Utifrån nulägesanalysen skapas en bra bild över arbetsmomenten i 

processen för att därefter gå vidare i projektet och angripa det med systematiska metoder. En 

dåligt genomförd nulägesanalys leder till att projektgruppen inte har full koll på processen 

vilket medför att utförandet av projektet kan försvåras, därför är det väldigt viktigt med en 

detaljerad nulägesanalys. När nulägesanalysen är skapad finns en bra grund att identifiera de 

problem som finns med de nuvarande arbetsmetoderna. 

3.4 Produkt- och kravspecifikation 

Produktspecificeringen fungerar som en specifikation för vad som ska uppnås som resultat i 

produktutvecklingsprocessen. Specifikationen fungerar som referens för att undersöka om 

resultatet och den slutliga produktlösningen ligger i linje med ställda krav och önskemål. I 

produktutvecklingsarbetet ställs krav och önskemål upp. Kraven är de kriterier som måste 

uppfyllas och önskemålen är något som är önskvärt och bör till mer eller mindre grad 

uppfyllas för de olika koncepten. Kravspecifikationen är ett löpande dokument och uppdateras 

allt eftersom i konstruktionsprocessen när nya idéer och kunskap om projektet dyker upp [17].  

3.5 Funktionsanalys 

Det första steget inför konceptgenereringen då en lösningsneutral produktspecifikation 

skapats är att ta fram en funktionsanalys. I funktionsanalysen delas konstruktionen upp i de 

ingående delproblem som måste lösas var för sig. Då kan lösningar genereras för varje 

delproblem för att sedan sammanställas och tillsammans samverka för att utgöra ett 

totallösningskoncept. Det är en metod som underlättar arbetet eftersom det är lättare att finna 

lösningar till de olika delfunktionerna och sedan sätta samman dessa till ett totalt 

lösningskoncept än att direkt leta efter en helhetslösning [17].  

3.6 Konceptgenerering 

När problem, krav och önskemål listats ska lösningskoncept tas fram utifrån dessa. Det gäller 

att få fram flera alternativa lösningar men gemensamt för koncepten är att de ska lösa ett 

bestämt problem och svarar mot produktspecifikationen. Det är viktigt att inte se några förslag 

som dåliga för att få fram kreativa idéer men det är tillfreds om de uppfyller kraven [17].  

3.6.1 Idégenerering 

Nästa steg i genereringsarbetet är att hitta lösningar till de framtagna delfunktionerna från 

funktionsanalysen. Till denna process finns två etablerade och vedertagna metoder för 

idégenerering. Dessa är ”systematiska/rationella” eller kreativa idégenereringsmetoder, den 

metod som används i detta fall är den kreativa metoden [17]. 

3.6.2 Brainstorming 

Brainstorming är en kreativ metod som utförs i grupp för att generera idéer. Metoden grundar 

sig i kvantitet av förslag och går ut på att generera så många förslag som möjligt utan att 

bedöma eller ha en åsikt om de framkomna resultaten (kvantitet före kvalité). Metoden utförs 

i grupp genom att sporra varandra att ta till sig av andra medlemmars idéer för att kunna 

komma med associationer till dessa [17]. 
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3.6.3 Funktion/medel-träd 

Trädet sätts samman i en hierarkisk struktur med en huvudrubrik för vad systemet ska söka 

lösning till. För att lösa problemet måste ett antal delfunktioner samverka för att tillsammans 

lösa huvudrubriken och placeras därför som underordnade rubriker. Under delmålen placeras 

de medel som genererats från brainstorming och kan tänkas användas för att lösa en 

delfunktion. Trädet kan ses som en påbyggnad av funktionsanalysen efter det att medel till 

delfunktionerna genererats [17]. 

3.6.4 Katalogmetoden/Benchmarking 

Vid tillämpning av metoden genomförs studier över vad andra har gjort för att lösa liknande 

problem. Vilka tekniker använder andra och finns det produkter eller applikationer som redan 

har en lösning till delar av projektets problemställning? Även om inga direkta lösningar för 

det egna projektet finns, kan det hjälpa att titta på andra möjliga lösningar där idéer till design 

och funktioner kan ses som inspiration [17]. 

3.7 Produktkoncept 

Dellösningsalternativen som tas fram genom brainstorming ska sedan kombineras och sättas 

samman till totallösningsalternativ eller koncept som uppfyller alla krav i 

produktspecifikationen samt är realistiskt genomförbara [17].  

3.7.1 Morfologisk matris 

Koncepten genereras med en morfologisk matris där totallösningar skapas genom att sätta 

samman dellösningsalternativ illustrerat med polygoner i en matris. Detta för att sortera ut de 

lösningar som uppfyller alla krav från kravspecifikationen samt är realistiskt genomförbara. 

Totallösningskoncepten sammanställs därefter i en tabell med de koncept som ska undersökas 

närmare [17].  

3.8 Konceptval 

När flera konceptalternativ finns ska ett koncept systematiskt genereras fram genom att 

oberoende utesluta sämre totallösningsalternativ. Vid val av koncept används bl.a. metoderna 

elimineringsmatris och Kesselring. Med hjälp metoderna utesluts sämre lösningar 

systematiskt genom att sålla bort otillräckliga koncept för att till sist hitta det bäst lämpade 

lösningskonceptet. Till slut finns bara en lösning kvar som är bäst lämpad och uppfyller hela 

kravspecifikationen [17].  

3.8.1 Elimineringsmatris 

Matrisen har till huvudsyfte att eliminera totallösningskoncept. För de koncept som inte kan 

leva upp till kravspecifikationen eller andra urvalskriterier möjliggör denna matris att 

lösningskoncept kan elimineras i ett tidigt skede utan att behöva studeras närmare [17]. 

  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  16 (65) 

3.8.2 Viktbestämningsmatris 

Matrisen fungerar som ett hjälpmedel för att betygsätta olika kriteriers vikt till den tänkta 

dellösningen. Först och främst ska kriterier tas fram och detta sker genom att kolla på 

kravspecifikationen samt ta fram andra kriterier som kan skilja lösningarna åt [17]. 

Matrisen är en metod för att systematiskt bedöma de olika kriterierna för att avgöra dess 

inverkan och vilken vikt de ska ha. Kriterierna viktas var och en emot varandra och tillges 1 

poäng för det kriterium som är viktigast och 0 poäng för den som är mindre viktig samt om 

kriterierna anses likvärdiga tillges de 0,5 poäng vardera. Summan av varje kriterium räknas 

samman och divideras med den totala poängen för att ta fram en procentsats för vilken vikt ett 

kriterium har [17]. 

3.8.3 Kriterieviktsmatris (Kesselring) 

I denna matris ska vikterna från viktbestämningsmatrisen användas för att bedöma 

dellösningarna och utse den som lämpar sig bäst. Vikterna multipliceras här mot det betyg 

som delges för hur väl ett visst kriterium uppfylls för en dellösning, där produkten registreras 

som ”bidrag”. Förutom kolumnerna för de olika dellösningarna ska matrisen innehålla en 

referenskolumn som visar ideallösningen för vilka poäng denna skulle få med toppbetyg för 

alla kriterier. Genom att räkna samman hur väl kriterierna uppfylls kan en procentsats 

genereras för hur väl dellösningen uppfyller kriterierna och sedan rangordnas lösningarna 

efter hur väl kriterierna uppfyllts [17]. 

3.9 Dragprover 

Dragprov används för att bland annat testa hållfasthet på material. Dessa tester görs för att 

testa material och sedan kunna jämföra olika tester. Under testet spänns provet fast mellan två 

armar som sedan dras isär tills provet går av. Efter provning tas spänning- töjningsdiagram 

fram samt annan användbar data [21].  

3.10 Konstruktion & Visualisering 

3.10.1 Skisser 

Vid konstruktion av detaljer är det bra att skissa upp de möjliga lösningarna som finns med 

papper, penna och andra ritverktyg. Detta för att det är lätt att göra i grupp och att det går 

snabbare än att göra det i CAD. På detta sätt frodas många idéer och för vidare arbete i 3D-

modellering finns en grund att arbeta efter.  

3.10.2 3D-modellering  

Utifrån skisserna modelleras detaljerade 3D-modeller. På detta sätt kan detaljkonstruktioner 

göras och lösningar på konstruktioner visas samt att renderingar görs för att visualisera 

lösningen. Även tillverkningsunderlag framställs. 
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3.11 Felkällor 

Vid val av metoder identifierades flera andra metoder som skulle kunna användas i arbetet. 

Metoder som skulle kunna användas förutom de metoder som används i arbetet är bland annat 

Pughs matris, Ishikawa diagram och 5 varför m.fl. Pughs matris kunde ha använts som en 

alternativ metod för att välja de bästa lösningsalternativen men detta ansågs överflödigt då 

andra metoder för detta valts. 5 varför och Ishikawa diagram är förbättringsverktyg som kan 

användas för att hitta olika problem och lösningsförslag på dessa [17,22]. Även här ansågs att 

det att användning av dessa metoder var överflödiga. Många av metoderna som använts 

valdes således genom boken Produktutveckling, Effektiva metoder för konstruktion och design 

då den gav en tydlig struktur och för att de metoder som använts räckte gott för ändamålet. 

Fallet kan vara sådant att användning av flera och andra metoder i arbetet kunde ha lett till 

annorlunda resultat samt alternativa lösningsförslag förutom de som tas upp i rapporten. 

Då projektgruppen betygsatte kriterierna i metoderna kan egna uppfattningar och åsikter ha 

lett till en undermedveten subjektiv inställning till de olika lösningsalternativen.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat arbetet tagit fasta på och redovisar systematiskt 

tillvägagångssättet för vilket projektarbetet genomförts på. Här redovisas vad företaget 

behöver göra i arbetet med att införa en automatiserad svetsprocess och vilka 

standardiseringslösningar som måste till för de ingående funktionerna i svetsmaskinen. 

Kapitlet behandlar genomförandet av arbetet på ett strukturerat sätt för att läsaren enkelt ska 

förstå hur problemet angripits med bakgrund av framförd metodik. 

4.1 Nulägesanalys 

Figur 9 visar ett flödesschema över momenten i skarvningsprocessen indelade i block och 

illustrerar det arbetssättet och hur processen ser ut idag när en operatör svetsar valstråden. Där 

emellan tillkommer en del arbetsmoment så som transport mellan processerna som illustreras 

med pilar. 

 
Figur 9, Flödesschema över processerna 

  

Kapning
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(undre änden)
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Figur 10 visar ett mer ingående flödesschema för vilka moment som ingår i de olika 

processerna i blocken i figur 9. Under 4.3 ges en mer ingående beskrivning om momenten. 

 

Figur 10, flödesschema för de delprocesser som ingår i blocken. 
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4.2 Kravspecifikation 

Konstruktionen ska möjliggöra att alla moment i svetsprocessen automatiseras efter att 

operatör identifierat och fäst valstrådändarna i ett fäste. De krav och önskemål som tagits fram 

för konstruktionen: 

Krav: 

• Konstruktion som transporterar valstråden mellan processerna 

• Konstruktion som kapar valstråden 

• Verktyg som fasar valstråden 

• Konstruktion som slipar bort svetskragen  

• Alla ingående systemdelar ska integreras och automatiseras 

Önskemål: 

• Ett kostnadseffektivt koncept 

• Hänsyn till övrig layout i lokalen 

• Konstruktion med lång livslängd 

4.3 Standardisering 

Vid skapandet av flödesschemat och undersökning av processen uppdagades det många frågor 

kring momenten. Flera utav momenten i processen är inte standardiserade. Detta leder till att 

innan en automatisering är möjlig måste processen standardiseras. Nedan gås momenten 

igenom detaljerat och diskussioner kring dem förs. 

4.3.1 Data kring svetsbrott 

Vid en djupare inblick i statistiken för anledningar till brott i tråddragningsmaskinen 

uppdagades att brott i svetsskarven är en högriskfaktor. Den är inte bara stor procentuellt utan 

variationen från år till år är väldigt hög. Detta tyder på variation i svetsningsutförandet och en 

arbetsstruktur som inte är standardiserad vilket är svårt att kvalitetssäkra. I figur 11 ses den 

sammansatta statistiken över brott i tråddragningsmaskinerna för varje produktionslina mellan 

år 2012-2015. 
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Figur 11, data för brott i tråddragningsmaskinerna. Visar år 2012-2015 för de tre linorna i fabriken. 

Innan man kan automatisera processen måste den standardiseras. För att standardisera 

processen måste verktyg tas fram för att kunna göra detta. Riktlinjer och bestämmelser måste 

beslutas. Att automatisera processen när den inte är stabil är inte bra utan processen måste 

stabiliseras och kvalitetssäkras.  
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4.3.2 Kapning 

Vid kapning av valstråden används idag en vinkelslip med en kapskiva som ses i figur 12.  

 
Figur 12, vinkelslip med kapskiva. 

Den används idag på samma sätt utav alla operatörer och ger samma resultat varje gång. 

Något som gör det svårt att standardisera denna process är att kapskivan slits ner snabbt och 

kräver mycket underhåll. Vid användning utav vinkelslipen måste den fällas ut mot bommen 

vilket kräver att svetsmaskinen är långt ut ifrån bommen och operatören måste hela tiden 

flytta svetsmaskinen innan och efter användning. Att behöva göra detta är både plats- och 

tidskrävande. För att kunna standardisera denna process måste ett alternativt kapningssätt tas 

fram, testas och standardiseras för att göra automatiseringen möjlig.  

4.3.3 Fasning 

Fasning görs på den undre valstråden innan svetsning. Detta görs med en handburen 

slipmaskin med ett grovt slippapper, se figur 13.  

 
Figur 13, slipmaskin som används vid fasning.  

Fasningen var det moment projektgruppen blev mest kluvna över och därför fördes 

diskussioner med operatörer om varför detta moment överhuvudtaget genomfördes. Svaren 

som framkom från operatörer var att genom att minska tvärsnittsarean på den ena 

valstrådsänden resulterade detta i att resistansen för strömöverföringen vid skarven mellan 

valstrådändarna ökade. Effekten av detta är att värmen kunde koncentreras till skarven så att 

plasticering av materialet blev högre i just den punkten och att svetsen generellt höll bättre om 

den fasades innan. Detta är inget som kunnat styrkas då ingen litteratur eller forskning har 

påträffats angående detta.  

  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  23 (65) 

Vid diskussioner och analysering av arbetssätt mellan olika operatörer framkom det även att 

varje operatör fasar valstråden på olika sätt. Skillnader i fasningsvinkel och bearbetat område 

utförs olika av alla operatörer vilket leder till att standardisering av fasningen är 

ogenomförbar. Företaget behöver studera om fasningen verkligen är nödvändig. Om så är 

fallet krävs noggranna undersökningar över hur mycket av valstrådsänden som ska avfasas. I 

figur 14 visas ett exempel på en fasning utförd av en operatör.  

 
Figur 14, exempel på en fasning på valstråd.  

Genom att studera svetsmaskiner liknande som FNsteel använder sig av genomfördes 

undersökningar av alternativa svetsmaskinsleverantörer såsom Strecker och andra producenter 

som erbjuder lösningar för att svetsa valstråd. Ur undersökningen framkom att de flesta 

stuksvetsnings maskiner som studerats genomförde processen utan att fasa valstråden innan 

svetsning. Detta bidrog till att projektgruppen ifrågasatte FNsteels svetsmetod.  

Ett intresse väcktes för att undersöka om det kunde finnas möjliga alternativ till bearbetning 

innan svetsning, som även kunde bidra till en förenklad arbetets metod och fortfarande erhålla 

samma kvalité och hållfasthet i materialet efter att valstrådarna svetsats samman. Ett alternativ 

var att klippa valstråden istället för att använda vinkelslip och därmed erhålla en minskad 

tvärsnittsarea på valstrådänden som uppstår då valstråden pressades samman vid klippning. 

Alternativt om det var möjligt att öka effekten på svetsen för att erhålla högre värme och 

därmed en godkänd skarv utan att först fasa valstrådänden. En metod för att utföra dessa tester 

är att jämföra deformationen hos ett antal olika provbitar i ett dragprov. 
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4.3.4 Svets och glödning 

För dessa moment finns redan en standard som man arbetar efter då momenten är 

automatiserade. Vid glödgningen kan dock ett arbetsmoment ses över, det är den tid som 

valstråden glödgas som skiljer sig åt mellan operatörerna.  

Efter intervju med två operatörer uppdagades att den ena operatören följde hur materialet 

betedde sig under glödgningen. Om det var märkbart att stålet släppte ifrån sig för lite kol 

stannade operatören glödgningsprogrammet, väntade på att det skulle svalna något innan 

denne startade programmet på nytt för att försäkra sig om att värmebehandlingen genomförts 

korrekt. Medan den andra intervjupersonen lät hela glödningsprogrammet gå, för att sedan 

kontrollera om tillräckligt mycket kol oxiderat ut ur materialet. Om den visuella inspektionen 

av materialet var underhaltig startade operatören programmet på nytt. 

Företaget skulle behöva ta fram mätverktyg för att säkerställa att man uppnår rätt kvalité efter 

glödgning för att avgöra om ett nytt glödgningsprogram bör startas eller inte. Alternativt att 

bestämma en standard så att processen ser likadan ut varje gång. Ett annat alternativ är att 

vidarestudera den lösning som företaget använder i fabriken lokaliserad i Finland där de 

använder sig utav pyrometrar vid glödgning för att säkerhetsställa att glödgningen är korrekt 

utförd. 

En förutsättning för att integrera svetsningen till den automatiserade transporten mellan 

processerna är att standardisera metoden för hur valstråden fästs i svetsmaskinen genom att 

säkerställa att valstrådsändarna ligger i rätt position parallellt mot varandra i svetsmaskinen. 

De klaffar som används idag illustreras i figur 15 och består av två klaffar med en urfasad 

skåra i valstrådens radie. Frågan att ställa här är om dessa klaffar skulle fungera vid en 

automatiserad inmatning utan att riskera att valstrådarna placeras i fel position.  

Streckers modell, ”SS120 Vertikal” har en beprövad metod för just detta ändamål. Maskinen 

är semiautomatiserad och kan placera valstråden i klaffarna med hög precision. Hur dessa 

klaffar är utformade visas i figur 16. Att implementera dessa klaffar i svetsmaskinen vore 

fördelaktigt vid automatisering för att lättare kunna styra valstrådarna i rätt position. 

 
Figur 15, Befintliga klaffar.   Figur 16, Klaffar från Streckers produktspecifikation  
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4.3.5 Slipning 

Förutom fasningen är det processen för slipning som är det arbetsmoment som skiljer sig mest 

emellan operatörerna, då alla som projektgruppen intervjuat har arbetat på olika sätt. Det är 

inte konstigt att slipningen blir olika då arbetet utförs med samma handburna slipmaskin som 

i figur 13, (se 4.3.3) som även används till att fasa valstrådänden. Hur mycket som blir slipat 

skiljer sig åt från gång till gång och från operatör till operatör men det krav som finns idag på 

slipningen är att man vill åt en midja i materialet. Midjan är önskad för att försäkra sig om att 

inget överflödigt material från svetskragen följer med till tråddragningsmaskinen där de kan 

förstöra dragskivorna eller fastna, vilket skulle innebära att valstråden slits av. Ett riskmoment 

är att operatören slipar valstråden fel vilket leder till att hållfastheten i skarven minskar och 

brott uppstår i tråddragningsmaskinen. Operatören gör även endast en okulär kontroll på 

skarven efter att ha slipat. Detta är inte en säker kontroll då material kan ha missats att slipas 

bort och valstråden nyper sedan i tråddragningsmaskinen. Därför är det viktigt att 

standardisera slipmetoden för att kunna kvalitetssäkra processen. 

Att standardisera slipmetoden är en förutsättning för att kunna automatisera processen. 

Standardiseringen bör bestå av ett koncept som utför slipningen på samma sätt varje gång för 

att säkerställa kvalitén på den skarvade valstråden. För att kunna standardisera behövs även 

ett antal krav sättas: 

• Vilken grovhet på ytstrukturen vid slipningen tillåts? 

• Hur rund måste valstråden vara vid slipning? 

• Hur mycket ska svetskragen slipas ner? 

• Hur långt längs med valstråden slipas? 

4.4 Dragprov 

För att kunna standardisera processen har alternativ till momenten tagits fram. Ett antal tester 

har gjorts för att hitta alternativ till att kapa valstråden, då den metod som används idag med 

kapskiva är tidskrävande, tar stor plats på svetsmaskinen och är svår att automatisera. I 

samma test har undersökningar gjorts för att ta reda på om det är möjligt att svetsa valstråden 

utan att fasa trådändarna, samt om man kan uppnå samma hållfasthet i valstråden fastän att 

den inte fasats.  

Samtidigt genomfördes tester på om det har någon betydelse att höja effekten för att få högre 

temperaturer i svetsen och därmed erhålla bättre hållfasthet i materialet. Alla provbitar är 

glödgade efter svetsningen för att få samma struktur i svetsen som övriga valstråden. Testet 

gick ut på att undersöka de olika metoderna genom att utföra dragprover för att jämföra 

provbitarna.  
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De prover som ska köras utgår ifrån delfunktioner och medel som visas i tabell 3. 

Tabell 3, Delfunktioner i svetsprocessen som ska jämföras. 

Delfunktion Medel 
 

Kapa Klippa Kapskiva 
 

Fasa Fasa Fasa inte 
 

Svetsa Dagens inställning Ökad styrka 
 

 

Sammanställning av delfunktioner och medel ger nio dragprover som ska testas och dessa 

visas i tabell 4. ”Test 5” är den metod företaget använder sig av idag och det gör att ”Test 6” 

utgår eftersom testet anses onödigt då en beprövad och fungerande effekt redan finns för 

denna befintliga arbetsmetod. ”Test 9” utgör ett test för att se om man får bättre testresultat 

genom att ta bort kragen efter glödgning istället för innan. 

Tabell 4, Svetskoncept som har testats med dragprov.  

Test 1 Klippa Fasa Dagens inställning 
 

Test 2 Klippa Fasa  Ökad effekt  
 

Test 3 Klippa Fasa inte  Dagens inställning 
 

Test 4 Klippa Fasa inte  Ökad effekt  
 

Test 5 Kapskiva  Fasa  Dagens inställning (Dagsläge) 

Test 6 Kapskiva  Fasa  Ökad effekt (Utgår) 

Test 7 Kapskiva  Fasa inte  Dagens inställning 
 

Test 8 Kapskiva  Fasa inte  Ökad effekt 
 

Test 9 Kapskiva  Fasa Dagens inställning 
(Ta bort krage efter 

glödgning) 

 

Vid klippning av valstråden testades en pneumatisk trådklippare, se figur 17. Valstråden läggs 

mellan backarna och sedan klipps valstråden av. Trådklipparen har ett maxtryck på 7 bar. Då 

denna var dimensionerad för att klippa 8,5 mm tjock tråd så är det enbart den dimensionen 

som har testats. I figur 18 ses snittet som blir på valstråden efter klippning. Valsrådsänden blir 

lite hoptryckt och får en u-formning.  

  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  27 (65) 

  
Figur 17, trådklipparen som användes vid testerna.  

 

Figur 18, hur snittet blir vid klippningen.  
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Alla prover sattes i en dragmaskin för att sedan dras tills de gick av. Figur 19 visar 

dragmaskinen och även hur proverna fästs i den.  

 
Figur 19, dragmaskinen som användes vid proverna.  

Resultat av dragproven redovisas i tabell 5, där det mest intressanta är den högsta kraften på 

dragproven. Testerna visar att den ökade effekten generellt verkar negativt på proverna. I 

tabell 5 ser man även att det bästa resultatet erhölls för ”test 3” och det är metoden för att 

klippa valstråden, köra svetsen på dagens inställning samt att fasning inte är nödvändigt för 

den klippta valstråden. Proverna visar att krafterna som dragtråden kan ta upp inte skiljer sig 

nämnvärt men att klippa valstråden är ett genomgående vinnande koncept. Dragprovet visar 

även att fasningen är en onödig process och att det fungerar lika bra att svetsa valstråden utan 

att fasa undre änden. 
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Tabell 5, Resultat av dragprov. 

 

Högsta kraften 
[kN] 

Högsta spänningen 
[MPa] 

Töjning vid brott 
[%] 

Placering 
 

Test 1 55,3 974,711 5,764 2 

Test 2 54,3 957,617 6,046 5 

Test 3 55,9 984,58 5,353 1 

Test 4 55,1 970,834 6,180 3 

Test 5 54,9 968,191 6,258 4 

Test 7 50,1 882,544 2,742 7 

Test 8 55,3 975,064 5,887 2 

Test 9 52,6 927,306 5,723 6 

 

I figur 20 är ett diagram sammansatt av alla dragprover. I nedkant på figuren illustreras 

numreringen med samma färgkodning för varje test som anges i tabell 5. Diagrammet är ett 

spännings/töjnings-diagram.  

Figur 20, resultaten av dragproven i diagramform för de olika testerna.  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  30 (65) 

För att jämföra värdena som genererats i dragproven, med hur mycket valstråden belastas i 

tråddragningen gjordes beräkningar för kraften som uppkommer i första dragskivan och dessa 

kan ses i bilaga A där ett dataprogram används [4]. Svetsen från ”test 3” klarade 55,9 kN i 

dragprovet och vid den första dragskivan uppkommer en kraft om ca 32,4 kN vilket visar att 

svetsen är klart mycket starkare än vad som krävs.  

Resultatet av dragproverna visar alltså att det ultimata är att klippa valstråden istället för att 

kapa med kapskiva. Fasningen kan även den slopas i processen, detta för att de provbitar som 

hade metoden med kapskiva krävde att tråden fasats innan för att uppnå lika hög spänning 

som övriga provbitar. Fasningen görs för att åstadkomma ett reducerat tvärsnitt som medför 

att värmen som tillförs vid stuksvetsning riktas till tvärsnittet eller kontaktytan. Genom att 

klippa tråden pressas materialet ihop något vid tvärsnittet som fungerar som kontaktyta i 

skarven, vilket leder till en minskad tvärsnittsarea (ses i figur 18) kan uppnås utan att behöva 

fasa tråden efter att valstråden klippts. 
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4.5 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen genomförs för att kartlägga produktens olika delfunktioner, se figur 21. 

Produkten delas upp i fem delfunktioner. Delfunktionerna för svetsning och glödgning finns 

med fastän att dessa delmoment redan är standardiserade och automatiserade och någon ny 

åtgärd behöver inte göras för dessa men de ska ändå integreras i totallösningskonceptet.  

Figur 21, Funktionsanalys 

4.6 Konceptgenerering 

4.6.1 Brainstorming 

Brainstorming utfördes i projektgruppen med utgångspunkt i en automatiserad svetsprocess 

med de underliggande delfunktionerna som metoden ska söka lösningar till. I arbetet listades 

de tänkbara medel som kan användas för att uppfylla delfunktionerna, men som även ligger 

inom riktlinjer för ställda krav och önskemål från kravspecifikationen. Brainstormingen 

mynnade ut i en slutgiltig tankekarta som redovisas i figur 22.  

 
Figur 22, Tankekarta som resultat av brainstorming 

Koncepten som tagits fram genom brainstorming för att ”slipa bort svetskrage” finns mer 

beskrivna under bilaga B, där illustreras funktionerna i form av skisser och inspirationsbilder. 
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Glödga ✓
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4.6.2 Funktion/medel-träd 

Figur 23 visar de medel som kan användas för att uppnå respektive delfunktion där förslagen 

genererats från brainstorming. Koncepten som tagits fram genom brainstorming för att ”slipa 

bort svetskrage” finns under bilaga B, där illustreras funktionerna i form av skisser eller 

inspirationsbilder. Trädet kan ses som en påbyggnad av funktionsanalysen efter det att medel 

till delfunktionerna genererats [17]. 

 
Figur 23, Funktion/medel-träd. 

4.6.3 Katalogmetoden/Benchmarking 

Gruppen har kontaktat flertalet leverantörer som verkar kring maskiner inom tråddragning. 

Denna marknad är väldigt liten och leverantörerna är inte många. FNsteel använder sig utav 

en leverantör som heter Tuna Teknik AB och de levererar svetsmaskiner från märket Strecker. 

Det är även dessa maskiner som är ledande på marknaden och har kommit längst i 

utvecklingen. Efter diskussioner med Tuna Teknik kring vad som efterfrågas gavs ett förslag 

på en maskin: Strecker SS120 vertikal, se figur 24.  

Automatiserad 
svetsmaskin

Transport av 
valstråd

Linjär robot Industrirobot

Kapa valstråd

Klippa Vinkel slip

Slipa bort 
svetskrage

2 rundade 
hjul

Rör slip

Planet-
slipmaskin

Roterande 
slip
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Figur 24, Strecker SS120 Vertikal [9] 

Den här maskinen är semiautomatisk vilket innebär att vissa av funktionerna är 

automatiserade medan andra kräver att en operatör hjälper till. Operatören kör ut två 

hydraulcylindrar till bommen och fäster för hand den övre samt den undre valstrådsänden i 

varsin trådklämma som sitter på vardera hydraulcylinder. Valstrådarna förs sedan automatiskt 

in till svetsen där de svetsas samman. Svetskragen slås efter det delvis bort av maskinen 

automatiskt. Maskinen släpper sedan den undre trådklämman och den övre cylindern åker ut 

mot bommen. Operatören måste efter det slipa bort resterna som kvarstår av svetskragen. 

Valstråden glödgas sedan och operationen är färdig. Den här maskinen underlättar det fysiska 

arbetet avsevärt jämfört med dagens maskiner som FNsteel använder men uppfyller inte den 

kravspecifikation som finns. Maskinen saknar funktionen att kapa valstrådändarna och 

slipningen av svetsen samt att flera manuella moment krävs. Priset är enligt Jan Söderberg på 

Tunateknik 200 000-230 000 euro per maskin vilket skulle innebära en investering på ungefär 

6 650 000 kr för tre maskiner till fabriken. Med avseende på att maskinen inte uppfyller 

kraven och den höga summa som krävs anses detta inte som ett lönsamt investeringsalternativ. 

Med detta undersökt krävs alltså ett helt nytt koncept för att automatisera processen, där de 

befintliga svetsmaskinerna behålls. 

4.7 Produktkoncept 

I detta kapitel sätts produktkoncept samman genom en morfologisk matris och sammanställs 

sedan som totallösningskoncept i form av en tabell. 

4.7.1 Morfologisk matris 

Matrisen ger totalt 16 totallösningar och 8 av dessa är markerade som alternativa 

totallösningskoncept och går vidare till den slutliga konceptutvärderingen, se tabell 6. Detta 

p.g.a. att dellösningen för kapning med vinkelslip går bort eftersom denna metod är beprövad 

i dragprovstestet i kapitel 5.2.  
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Tabell 6, Morfologiskmatris för att ta fram totallösningsalternativ. 

 

Sammanställning av den morfologiska matrisen redovisas i tabell 7 nedan: 

Tabell 7, Samanställning av totallösningskoncept. 

Lösningskoncept Dellösningar 

L1 Linjär robot Klippa 2 rundade hjul 

L2 Linjär robot Klippa Rör slip 

L3 Linjär robot Klippa Planet slipmaskin 

L4 Linjär robot Klippa Roterande slipskivor 

L5 Industrirobot Klippa 2 rundade hjul 

L6 Industrirobot Klippa Rör slip 

L7 Industrirobot Klippa Planetslipmaskin 

L8 Industrirobot Klippa Roterande slipskivor 
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4.8 Konceptval 

Här används ett par olika metoder för att eliminera lösningsförslag och komma fram till ett 

slutgiltigt koncept. 

4.8.1 Elimineringsmatris 

Med hjälp av elimineringsmatrisen kan lösningskoncepten med dellösningar i form av en 

industrirobot som transporterar valstråden mellan processerna elimineras enligt tabell 8. Detta 

beror på att dessa lösningsförslag leder till höga investeringskostnader och att det är svårt att 

integrera i dagens layout samt att säkerhetskraven för industrirobotar är höga. 

Säkerhetskraven som ställs leder till att roboten omringas av staket och rörelsesensorer, vilket 

leder till att lösningen även tar mycket plats i lokalerna. Lösning L3, L4 kräver mer 

information men går ändå vidare till nästa steg, lika så koncept L1 och L2. 

Tabell 8, Elimineringsmatris. 

Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 
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 P
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fö
re

ta
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[+] Ja 

[-] Nej 

[?] Krävs mer info 

[!] Kontrollera produktspec. 

Beslut: 

[+] Fullfölj lösning 

[-] Ta bort lösning 

[?] sök mer info 

[!] Kontrollera produktspec. 

  

Kommentar Beslut 

L1 + + + + +   + 

L2 + + + + +   + 

L3 + + + ? + Mer info ? 

L4 + + + ? + Mer info ? 

L5 + + + -  
Dyr investering - 

L6 + + + -  
Dyr investering - 

L7 + + + -  
Dyr investering - 

L8 + + + -  
Dyr investering - 
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4.8.2 Viktbestämningsmatris 

Återstående lösningar är L1, L2, L3, L4 och det som skiljer dessa åt är hur svetskragen ska 

slipas bort. Därmed kommer viktbestämningsmatrisen grunda sig på kriterier länkade till 

vilken slipmetod som kan användas.  

Kriterierna är: 

• Noggrannhet  –  Tar bort hela svetskragen (inte heller för mycket slipning) 

• Ej avancerad –  Konstruktion 

• Slitage  –  Lite slitage på slipmaterial 

• Positionering –  Rörliga inställningar för att slipa lite i taget 

• Kostnad –   Lägre 

• Storlek  –  Hur mycket plats tar konstruktionen 

Matrisen i tabell 9 är en metod för att systematiskt delge de olika kriterierna en vikt för att 

visa hur stor inverkan de har i valet av lösningen. Kriterierna viktas var och en emot varandra 

och tillges 1 poäng för det kriterium som är viktigast och 0 poäng för den som är mindre 

viktig samt om kriterierna anses likvärdiga tillges de 0,5 poäng vardera. Summan av varje 

kriterium räknas samman och divideras med den totala poängen för att ta fram en procentsats 

för vilken vikt kriteriet har. 

Tabell 9, Viktbestämningsmatris. 

Kriterium  N
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Noggrannhet - 1 1 0.5 1 1 4.5 0.3 

Ej avancerad 0 - 0.5 0 0.5 0.5 1.5 0.1 

Slitage 0 0.5 - 0 0.5 1 2.0 0.15 

Positionering 0.5 1 1 - 1 1 4.5 0.3 

Kostnad 0 0.5 0.5 0 - 0.5 1.5 0.1 

Storlek 0 0.5 0 0 0.5 - 1.0 0.05 

Total 15.0 1.0 
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4.8.3 Kriterieviktsmatris (Kesselring) 

I matrisen följer vikterna med från viktbestämningsmatrisen och multipliceras här mot det 

betyg som sätts för hur väl ett visst kriterium uppfylls av en totallösning, där produkten 

registreras som ”Bidrag”. Förutom de fyra totallösningsförslagen finns en referensrad, som 

visar ideallösningen som får det högsta betyget för att ha uppfyllt alla kriterium. Tabell 10 

rangordnar totallösningskoncepten samt redovisar en procentsats för att visa till hur stor del 

en totallösning lever upp till de ställda kriterierna. 

Tabell 10, Kriterieviktsmatris (Kesselring) 

Kriterium 
Lösningsalternativ 

  Ideal L1 L2 L3 L4 

  Vikt Betyg Bidrag Betyg Bidrag Betyg Bidrag Betyg Bidrag Betyg Bidrag 

Noggrannhet 0.3 5 1.5 3 0.9 1 0.3 5 1.5 4 1.2 

Ej avancerad 0.1 5 0.5 4 0.4 2 0.2 3 0.3 2 0.2 

Slitage 0.15 5 0.75 3 0.45 4 0.6 4 0.6 3 0.45 

Positionering 0.3 5 1.5 4 1.2 2 0.6 5 1.5 3 0.9 

Kostnad 0.1 5 0.5 4 0.4 5 0.5 2 0.2 1 0.1 

Storlek 0.05 5 0.25 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Summa bidrag   5 3.55 2.35 4,25 3 

Bidrag / Ideal   1.0 0.71 0.47 0.85 0.6 

Rangordning   - 2 4 1 3 

Lösningsalternativ L3, är det koncept som fick det högsta betyget från kriterieviktsmatrisen 

och strax där efter med 14 procentenheter kom Lösningsalternativ L1. I och med att 

lösningarna uppfyller kriterierna till i stort sett samma grad rekommenderar projektgruppen 

att gå vidare med att kolla på hur dessa alternativ kan standardiseras och automatiseras i 

svetsprocessen. 

4.9 Visualisering av slipkoncept 

4.9.1 Koncept L1 

2 rundade hjul är ett koncept inspirerat från Strecker som erbjuder en slipmaskin avsedd till 

att slipa bort svetskragen då valstråden är fri och tillåts rotera. I denna lösning kan valstråden 

inte vridas och lösningen till detta koncept är därför att använda två sliphjul som i tur och 

ordning kan slipa från två håll av valstråden och illustreras i figur 25. Båda slipskivorna kan 

inte pressas samman samtidigt då en krock mellan de två hjulen skulle uppstå, därför sker 

rörelserna separat. En kraft läggs på det ena sliphuvudet vilket medför en rörelse mot 

valstrådens centrum och stannar vid inställt ändläge. Den ena delen av svetskragen ska nu 

vara bortslipad och samma moment kan utföras för motsvarande sliphuvud.  



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  38 (65) 

 
  Figur 25, Konceptbeskrivning av 2 rundade hjul. 

Djupet på skåran i sliphjulen ska vara dimensionerad så att hela valstråden går in i sliphjulet 

vilket medför att svetskragen även i överkant slipas bort. Radien och bredden på skårorna 

visas i figur 26 ska vara något mindre än dimensionerna på valstråden för att försäkra att hela 

svetskragen slipas bort, detta kommer medföra att det bildas en midja på materialet. Efter 

intervjuer med operatörer på svetsmaskinen är en midja önskad på valstråden för att försäkra 

att inget material från svetskragen finns kvar och riskerar att fastna i den första dragskivan. 

 
Figur 26, Illustration när valstråden (8,5 diameter) ligger i slipskåran (mått i mm). 
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En offertförfrågan skickades till Strecker på slipmaskinen och den kostar 8700 kr/styck med 

referens i form av e-mail, se ”Bilaga C”. Denna maskin kan slipa diametrar mellan 1,5 mm 

och 16 mm. Det behövs två stycken slipmaskiner med tillhörande styrning för den kraft som 

ska ansättas, samt en skena som tillåter slipmaskinerna att röra sig linjärt samt bestämma i 

vilken ordning de ska bearbeta materialet. För att konceptet ska fungera måste sliphuvudet 

vara anpassat för den specifika diametern som ska bearbetas. I och med detta skulle det löna 

sig om konceptet konstrueras på företaget genom att ta fram en egen konstruktion med motor 

och pneumatikstyrning för maskinen och beställa anpassade slipskivor från en specialiserad 

tillverkare. Det totala priset för alla ingående delar kan uppskattas till ca 25 000 kr, sedan 

tillkommer konstruktionsarbete, installation och styrsystem [10]. 

För lösningskonceptet uppdagas problem med det område som ska bearbetas då en midja 

kommer uppstå runt området där svetskragen slipats bort. På grund av sliphjulens radie 

kommer valstråden att slipas ojämnt och i figur 27 illustreras de områden som kommer 

bearbetas. Den gula färgen i figuren är det område som kommer slipas när valstråden ligger i 

skåran av sliphjulet medan det orangea området illustrerar den del som blir planslipad 

längsmed materialet. För att ytterligare förtydliga hur sliphjulen bearbetar materialet har en 

streckad linje adderats som illustration för sliphjulens radie. 

 
Figur 27, Två olika vyer av det bearbetade materialet på valstråden efter bortslipad svetskrage. 

I bilaga B redovisas beräkningar för den längd som bearbetas av sliphjulen när svetskragen 

ska slipas bort och längden är beroende av storlek på sliphjulen samt önskat djup på midjan 

som uppkommer vid slipning. Sträckan som bearbetas då materialet ligger i innerskåran i ett 

av sliphjulen med diameter på 200 mm medför att en längd på 20 mm runt svetskragen slipas 

bort. Formel för att beräkna andra dimensioner på sliphjulet redovisas även i bilaga B. Det 

verkliga slipområdet kommer även att påverkas av valstrådens radie som medför att mer 

material kommer bearbetas i över- och underkant. Radien kan även medföra att valstråden 

aldrig går ner i skåran, vilket medför att svetskragen inte slipas bort ordentligt. 
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4.9.2 Koncept L3 

Planetslipmaskin är ett koncept som hittats på nätet och går ut på en roterande rörelse. 

Valstråden slipas sedan med slipband som drivs av planethjul inuti konstruktionen. Ett 

exempel på en planetslipmaskin som hittats på internet visas i figur 28. Konceptet lämpar sig 

särskilt väl då inställningar för den diameter som ska slipas kan regleras genom att ha 

ingående rörliga delar. Genom att göra ett av planethjulen rörligt kan man åstadkomma att 

slipbandet kan spännas närmare valstrådens yta för att ta bort svetskragen lite åt gången och 

samtidigt åstadkomma önskad diameter. 

 
  Figur 28, Grinding machine 142, från: Gecam.com 

Konceptet är inte anpassat för att slipa valstråd i dagsläget och kräver en del modifikationer 

innan konceptet kan implementeras. Eftersom att valstråden inte kan träs in i maskinen bör 

den konstrueras på ett sådant sätt att valstråden kan föras in i maskinen från sidan, se figur 29. 

Detta medför att konstruktionen måste ha ett startläge och ändläge som gör att valstråden blir 

fri att röra sig in och ut ur maskinen vid start och stopp. Detta kan åstadkommas genom att 

göra en skåra där valstråden kan föras in och ut. 
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  Figur 29, Exempel på hur konceptet kan se ut. 

Kostnaden för slipmaskinen från Gecam är ca 100 000 kr. Denna maskin kan bearbeta en 

diameter mellan 10 mm och 110 mm. Detta innebär att maskinen är överdimensionerad för 

ändamålet samt att den saknar öppning för att föra in valstråden. Därför föreslår 

projektgruppen att konstruera en egen planetslipmaskin anpassad för de dimensioner och 

funktioner som önskas och därmed eventuellt få ner priserna något [11]. 

4.10 Nytt flödesschema 

Efter att ha tagit fram konceptlösning och dragproverna genomförts har momentet kring 

fasning kunnat sållas bort då processen är överflödig då kapningsmetoden har ändrats till 

klippning. Ett nytt modifierat flödesschema görs och ses i figur 30.  

 
Figur 30, Modifierat flödesschema efter att tagit bort momentet fasning 

  

Klippning Svetsning

Slipa bort  
krage

Glödgning
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Detta leder alltså till att antal moment har reducerats avsevärt. Ett alternativt flödesschema för 

lösningskoncepts skulle kunna se ut som figur 31. 

Figur 31, Alternativt flödesschema 

4.11 Layout och dimensionering av koncept  

För att dimensionera systemet som ska konstrueras behövs vissa mått och andra bestämmelser 

göras. För att göra detta mättes svetsen och andra delar såsom bommen och valstrådsringarna 

upp. Hur det ser ut ser ut i verkligheten visas i figur 32. De mått som är viktiga är utsatta i 

figur 33 och 34 som är förenklade bilder utav layouten. Avståndet från golv till centrum på 

svetsen (där valstrådarna ska mötas) är 1370 mm. Upp till svetsens undre kant är det 1280 

mm och upp till svetsens övre kant är det 1460 mm. Upp till glödgningens övre kant är det 

1580 mm och upp till den undre är det 1240 mm. Det avstånd som går att dra ut tråden rakt ut 

från bommen innan den nyper är 300 mm (600 mm inkl. avståndet när valstråden enbart 

hänger på bommen) och det krävs 20 kg dragkraft, detta vid valstråd som är 11 mm i diameter 

(företaget drar 13 mm tjock valstråd men fanns ej tillgängligt vid mättillfälle vilket tas i 

åtanke).  
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Figur 32, layout 

 
        Figur 33, layout på linan 
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Figur 34, mått på svets 

Konceptet för klippning och förflyttning är dimensionerat efter dagens layout för att kunna få 

en uppfattning hur systemet kan automatiseras och ta fram ett kostnadsförslag. Därför tas 

ingen hänsyn åt slipning och andra modifieringar som behövs för implementering i systemet.  
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4.12 Lösningskoncept förflyttning  

4.12.1 Idégenerering 

För att se vilka olika möjliga koncept som kan integreras undersöktes vilka olika metoder som 

kan användas vid förflyttningen. Tidigare har pneumatik bestämts för att det används i andra 

applikationer vid svetsningen och är lätt att arbeta med.  

De två metoderna som kan tänkas är: 

• X-y gantry 

• System byggt av pneumatikcylindrar.  

X-y gantryn används ofta för att plocka detaljer och flytta dem. Det går att välja mellan 

pneumatiska och elektriska gantryn. Ett exempel hur ett X-y gantry ser ut ses i figur 35.  

 
       Figur 35, X-y gantry [12] 

Pneumatiska cylindrar är enkla och fyller de funktioner som krävs i konstruktionen. De har 

många användningsområden och det finns stora valmöjligheter kring fästen mm. I figur 36 ses 

en pneumatisk cylinder. 

 
Figur 36, pneumatisk cylinder 



 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand  46 (65) 

4.12.2 Val av idé 

För att välja koncept har långa diskussioner förts för att välja bästa tänkbara koncept. Att 

använda X-y gantry är smidigt då det kommer färdigt inklusive styrning. Det är däremot dyrt 

och är inte enkelt att modifiera och integrera.  

Att bygga ett eget koncept med cylindrar är en lösning som är väldigt flexibel och 

valmöjligheterna är oändliga. Då det här systemet kan behöva modifieras i framtiden är det 

därför önskvärt att använda pneumatiska cylindrar då det är enkelt att byta och priserna är 

överkomliga. Slutligen togs beslut om att konstruera ett system med cylindrar för att det är 

enkelt att få ett system som uppfyller de krav som finns.  

4.12.3 Lösningsförslag på idé 

Konceptet för förflyttning dimensioneras efter dagens layout för att kunna få en uppfattning 

om hur systemet kan automatiseras och ta fram kostnadsförslag. Därför tas ingen hänsyn åt 

slipning och andra modifieringar som behövs för implementering av det nya systemet.  

För att veta hur avancerat och stort systemet behöver vara identifierades de förflyttningar som 

krävs och dessa ses i figur 37.  

 
Figur 37, förflyttningar som krävs för systemet. 

Då det är två valstrådändar som ska hanteras används två stycken armar för hanteringen. När 

valstrådarna har fästs i svetsen måste den övre valstråden släppas då det är denna som trycks 

ihop med den andra vid svetsningen (se 2.5.5). Vid användning av två armar krävs heller igen 

förflyttning i Z-led vilket förenklar konstruktionen. Armarna placeras på en höjd som ger dem 
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fri gång, alltså att de inte krockar med något på svetsen.  

Mätningarna visade att 20 kg krävdes för 11 mm tjock valstråd för att dra ut valstråden till full 

längd. För att dimensionera cylindrarna ökas det till 40 kg för att få säkerhetsmarginal och för 

att företaget drar 13 mm tjock valstråd.  

För att få ut diametern på cylindrarna används formeln: 

 𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 [13]   (1) 

Givna data är: F=393 N och P=6 bar som är 0,6 MPa.  

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 → 𝐹 = 𝑃 ∗ 𝜋𝑟2 

𝑟 = √
393

0,6𝜋
  = 14,4 mm ⇨ D= 28,8 mm 

Cylindrarna kommer alltså behöva en diameter på ca 30 mm.  

De pneumatiska cylindrarna som väljs är hämtade från SMC och diametern är 32 mm. För att 

få stabila cylindrar i x- y- och z-led valdes typen av cylinder som ses i figur 38. Det är dessa 

cylindrar som förflyttar valstrådarna. 

 
Figur 38, renderad bild på pneumatisk cylinder med beteckningen MGPL32M-400Z-M9BAVL 

Cylindern har en slaglängd på 400 mm och kulbussningslager vilket lämpar sig för att trycka 

och lyfta. Med en cylinder följer det med auto switch och 3 m kablage samt inbyggd magnet. 

Den här typen av cylinder används både för förflyttning i x- och y-led.  

För att kunna greppa valstrådarna behövs trådklämmor. Dessa styrs utav kompaktcylindrar 

med en diameter på 32 mm och ses i figur 39. Även denna cylinder är från SMC. 

 
Figur 39, renderad bild på pneumatisk cylinder med beteckningen CD55B32-30-M9BAL 
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Dessa cylindrar är ISO 21287 cylindrar och har en slaglängd på 30 mm. De har inbyggd 

magnet och auto switch samt till varje cylinder följer 3 m kablage med. En offertförfrågan 

skickades till Momentum Industrial (se bilaga D) för de pneumatiska cylindrarna och priserna 

ses i tabell 11. 

Tabell 11, Prislista för pneumatikcylindrar. 

Artikel Kostnad/st 

MGPL32M-400Z-M9BAVL 8 123,27 kr 

CD55B32-30-M9BAL 1 472,56 kr 

För att kunna greppa valstråden konstruerades klaffar. Dessa har ett fräst spår i sig som har en 

radie på 500 mm (valstrådsringarna har en diameter på 1000 mm). Centrum på spåret ligger 1 

mm ovanför plåten för att kunna greppa valstråden hårt, se ritningar i bilaga E. Dessa är 

tillverkade i stål (SS1672) och härdas för att ha en lång livslängd. Vid användning av 

klämman byts klaffarna ut beroende på vilken storlek på valstråden som ska svetsas, se figur 

40. Att ha det frästa spåret gör att valstråden blir lätthanterlig och att greppet blir oerhört bra. 

 
Figur 40, renderade bilder på klaffar. Till vänster 8,5 mm spår och till höger 13 mm 

Till trådklämmorna har andra delar konstruerats och ritningar finns i bilaga E. Dessa delar 

tillverkas i stål (SS1312). Figur 41 visar hur trådklämman ser ut och visar ändlägena (när 

trådklämman är öppen respektive stängd). Sammanställningsritning på trådklämma finns i 

bilaga E. I konstruktionen är inga maskinelement (bultar mm) medtaget. 

 
 Figur 41, renderad bild på trådklämma.  
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För att få kostnadsförslag för tillverkning av en trådklämma skickades en offertförfrågan till 

Örebro Svets (komplett kostnadsförslag kan ses i bilaga F). Priserna för de olika delarna till 

en trådklämma (exkl. pneumatikcylinder och maskinelement) ses i tabell 12. 

Tabell 12, tillverkningskostnad för en trådklämma 

Artikel Kostnad/st Antal 

Klämma bult 700 kr 1 st 

Klaff 1500 kr 2 st 

Anhåll klämma 1500 kr 1 st 

Totalt 5200 1 st 

 

För att kunna flytta valstrådarna i x- och y-led har fyra cylindrar använts i konstruktionen. 

Dessa monteras ihop och placeras sedan på en ställning. På dessa cylindrar installeras sedan 

trådklämmorna. För att dessa ska kunna monteras behöver nya hål borras i cylinderändarna. I 

figur 42 visas vilken höjd trådklämmorna har. I bilaga E finns sammanställningsritning.  

 
Figur 42, konstruktionen för förflyttning och även höjderna som trådklämmorna ska ha. 

För förflyttningen behövs 4 stycken cylindrar med beteckningen MGPL32M-400Z-M9BAVL 

och för att greppa valstråden fodras 2 stycken trådklämmor. 
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4.13 Lösningskoncept för klippning 

4.13.1 Idégenerering 

Koncept 1: Vid testerna som gjordes tidigare användes en pneumatisk trådklippare från 

Lindova AB. Lindova är ett företag som tillverkar olika pneumatiska verktyg och att använda 

deras trådklippare vore till lags då de även kan hjälpa till att modifiera verktygen. Denna 

trådklippare kan ses i 4.3, figur 17. Det företaget behöver göra för implementera lösningen på 

övriga produktionslinor är att konstruera klipp som klarar att klippa valstråd i flera 

dimensioner. 

Koncept 2: Att konstruera en egen trådklippare vore önskvärt då det är enklare integrera i 

systemet och trådklipparen kan utformas utefter önskemål samt att priset kan komma att 

sjunka något. Att använda pneumatik och utifrån trådklipparen från Lindova få kreativa idéer 

kring funktion och utförande. 

4.13.2 Lösningsförslag på idéer 

Det krav som ställs för att klippa valstråden är att integrera detta moment till övriga systemet. 

Valstrådändarna behöver även klippas så att de hamnar i mitten av svetsmaskinen, detta då 

ingen förflyttning görs i Z-led. I figur 33 ses att centrum på svetsen är 1370 mm från golvet.  

Koncept 1: Då trådklipparen från Lindova redan finns färdig att köpa gjordes försök med att 

integrera denna i systemet. I figur 43 finns en simulering där trådklipparen är insatt i 

systemet. 

 
Figur 43, trådklipparen från Lindova integrerad i systemet. Figuren visar två olika vinklar. 

Som kan ses i figur 43 är trådklipparen väldigt stor. Ett svårt moment att klara av är att 

montera dem på ett sådant sätt att de inte krockar med svetsen eller glödgningen. För att 

kunna montera dem på ett smidigt sätt behövs adaptrar konstrueras. Trådklipparen är även 

manuellt styrd så ett system för att automatisera den skulle också behöva konstrueras. För att 

kunna klippa båda valstrådsändarna skulle två stycken trådklippare behöva användas. En 

offertförfrågan skickades till Powertools (se bilaga G) som är återförsäljare för Lindova. En 

trådklipp av modellen som används kostar 25 995 kr exkl. moms vilket ansågs väldigt mycket 

för ändamålet. Slutligen är det svårt att montera dem på ett sådant sätt att trådändarnas längd 

hamnar i svetsens centrum. Som ses i figur 43 behövdes 2 stycken trådklippare användas för 

att lyckas få rätt höjd på valstråden. 
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Koncept 2: Efter flera försök att integrera Lindovas trådklipp fattades beslut om att försöka 

konstruera en egen trådklipp.  

För att beräkna den kraft som behövs för att klippa 13 mm valstråd används formeln: 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑠𝑘 ∗ 𝐴𝑘 [13]    (2) 

Där:  Fk= Klippkraft [N] 

𝑘𝑠𝑘= Skärhållfasthet, 80 % av brottgräns [N/mm2] 

𝐴𝑘= Arean av den klippta ytan [mm2] 

Brottgränsen på valstråden gavs från dragproverna och resulterade i 1200 MPa. Detta ger då: 

Fk=(0,8*1200)*(π*6,52)=127 423 N 

För att klippa 13 mm valstråd krävs en kraft på 127 kN. För att beräkna vilken diameter 

cylindern behöver ha för att klippa valstråden används formeln:  

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴      (1) 

där P är trycket [MPa] och A är arean [mm2] på cylindern. Trycket är sedan tidigare givet och 

är 0,6 MPa. Detta ger: 

127 423=0,6*(π*r2) ⇨ r= √
127 423

0,6∗𝜋
= 260 mm 

Cylindern som skulle behöva användas har en diameter på 520 mm. Detta skulle innebära att 

trådklipparen skulle bli mycket större än den som Lindova tillverkar. 

Efter att ha beräknat diametern drogs slutsatsen att Lindovas trådklippare inte är stor i 

sammanhanget. För att ta reda på hur Lindova kan ha sådan liten diameter på cylindern på sin 

trådklippare demonterade projektgruppen en trådklippare. Efter demontering visade det sig att 

det Lindova gör för att få ner storleken på sin cylinder är att de använder sig utav pneumatisk 

tryckstegrare vilket gör att trycket ökar avsevärt vilket leder till att man kan reducera 

diametern på cylindern. Trots att de använder denna metod har deras trådklippare en diameter 

på 68 mm och är väldigt lång vilket försvårar integreringen, se 4.13.2. Efter att ha gjort dessa 

beräkningar togs beslut om att konstruera en trådklipp som drivs med hydraulik istället, detta 

för att minimera storleken på trådklipparen.  
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Det första som gjordes var att välja hydraultryck. För att minimera arean på cylindern valdes 

ett hydraulaggregat som levererar 700 bar tryck, detta elektriska hydraulaggregat ses i figur 

44.  

 
Figur 44, elektriskt hydraulaggregat från Enerpac. Enerpac ZE3004NE [14] 

En offertförfrågan skickades till Bengtssons Maskin på detta och priset som gavs var 46 600 

kr, offerten kan ses i bilaga H. Priset för denna anses oerhört högt för det syfte den ska ha. Det 

projektgruppen tänker är att använda ett hydraulaggregat liknande vad som brukar finnas på 

en vedkap. Generellt är priserna för en vedkap betydligt mindre än priset som gavs på offerten 

för hydraulaggregatet och ett liknande hydraulaggregat som sitter på en vedkap är betydligt 

mycket billigare än en vedkap. Då projektgruppen inte fann något passande hydraulaggregat 

fortskred projektet utan att finna ett passande.  

 

För att beräkna diametern på hydraulcylindern används formeln: 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴    (1) 

Det är samma klippkraft som behövs som i beräkningarna vid pneumatik: F=127 423 N. 

Trycket vid hydraulik är P=700 bar=70 MPa 

127 423=70*(π*r2) ⇨ r=√
127 423

70𝜋
= 24 mm. 

Det behövs alltså en hydraulcylinder med en diameter på 48 mm.  

 

För att klippa valstråden behövs ett skär. Att använda Lindovas skär är att föredra. Detta för 

att det sedan tidigare i projektet är beprövat att denna klarar att klippa valstråden på ett sådant 

sätt att det fungerar bra att svetsa utan att fasa tråden innan och ger en snittyta som lämpar sig 

bra för svetsningen. Skäret kan ses i figur 45 där det är monterat på den trådklipp som använts 

under projektet vid tester. Som tidigare nämnts kan Lindova leverera omkonstruerade artiklar 

vilket är att föredra då ingen nykonstruktion krävs. På så sätt erhålls ett skär som bevisat 

fungerar för ändamålet.  
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Figur 45, skär som sitter på Lindovas trådklipp 

I figur 46 illustreras skäret från Lindova tillsammans med en hydraulcylinder med en 

diameter på 50 mm och en slaglängd på 15 mm.  

 

 
Figur 46, koncept på trådklipp med hydraulik. 

För att kunna integrera trådklippen med lösningskonceptet för förflyttningen prövades flera 

olika varianter. Det framkom två stycken slutgiltiga lösningsalternativ.  

Koncept 2.1: I figur 47 nedan ses två stycken trådklippare monterade på varsin cylinder. Det 

som gör denna variant bra är att valstrådsändarna kan klippas vid bommen. De monteras även 

på ett sätt som gör att valstråden kapas på rätt höjd, alltså centrumhöjd i förhållande till 

svetsen.  

 
Figur 47, försök till med att integrera klipp med systemet.  
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Detta koncept fungerar dock inte helt i praktiken. Det finns stor risk för kollision vid 

transporten av valstrådarna. Även då armarnas rörelse går inåt mot svets- och 

glödgningsprocessen kommer trådklipparna krocka vilket leder till att detta koncept 

elimineras.  

Koncept 2.2: För att lösa problemet med ”koncept 2.1” behöver trådklippen monteras på ett 

externt fäste där det inte är i vägen och möjliggör att valstråden klipps i rätt höjd. För att lösa 

detta installeras en balk på den ställning som resten av konstruktionen sitter på. I figur 48 ses 

den slutgiltiga konstruktionen med trådklippen. 

 
Figur 48, koncept med trådklipp och dess placering. 

Att montera trådklippen där gör att armarna kan förflytta valstrådsändarna utan problem. 

Ingen kollision sker vid transporten av valstrådarna samt att valstrådändarna klipps i rätt höjd 

för att svetsas. Placeringen förenklar också slangdragning till hydrauliken som inte sitter ihop 

med de övriga cylindrarna.  
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4.14 Hela konstruktionen med layout 

I figur 49 ses hela konstruktionen med förklarande pilar för vad som sitter var.  

 
Figur 49, förklaring av placeringar på hela konstruktionen. 

 

Konstruktionens krav på mått ses i figur 50. Den undre trådklämmans övre kant ska vara 1200 

mm från golvet, den övre trådklämmans undre kant ska vara 1500 mm från golvet. Måtten är 

satta för att få fri gång men samtidigt vara nära nog för att enklare hantera valstrådarnas 

placering vid svetsning och glödgning. Måttet på trådklippen sitter i centrum för att valstråden 

ska klippas i denna position och valstrådens längd är även den noggrann, detta för att ändarna 

ska hamna i centrum på svetsen. Avståndet från centrum på trådklippen till golvet är 1370 

mm.  

 
Figur 50, höjderna på konstruktionen 
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Layout och placeringen för konstruktionen ses i figur 51 och figur 52. Placeringen är planerad 

att enkelt kunna integreras till den befintliga layouten i lokalen. Luft till pneumatiken finns att 

hämta bredvid svetsmaskinen vilket underlättar implementeringen. All styrning till 

konstruktionen ska placeras på svetsmaskinen.  

 
Figur 51, placering av konstruktion i layout, vy snett framifrån. 

 
Figur 52, placering av konstruktion i layout, vy uppifrån. 
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Konstruktionens placering är även gjord för att enkelt kunna säkra området genom att bygga 

ett säkerhetsstaket som en automatiseringslösning kräver. I figur 53 ses ett avspärrningsstaket 

som finns idag. För att säkra området bör bland annat detta förlängas för att konstruktionen 

ska bli godkänd säkerhetsmässigt.  

 
Figur 53, visar var säkerhetsstaketet är. 

För att konstruktionen ska kunna ha den placeringen behöver den befintliga svetsmaskinen 

modifieras. Platån som är markerad i figur 54 med orange pil behöver demonteras. Detta för 

att den inte längre behövs men också för att konstruktionen enklare ska kunna monteras i 

golvet bredvid svetsen. Idag kan svetsmaskinen förflyttas i den riktningen som de gröna 

pilarna är riktade i figur 54. Styrningen för svetsens rörelser bör monteras bort och svetsen 

bultas då istället fast i golvet. Svetsen borde placeras så nära bommen som möjligt men inte 

så nära att det finns risk att valstråden fastnar samt att pneumatikens förflyttningar är 

begränsade till 400 mm.  

 
Figur 54, visar plattan och hjulen på svetsen. 

I bilaga I finns fler renderingar på konstruktionen.  
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4.15 Kostnader för lösningsförslag 

I tabell 13 ses en prislista för priserna för trådklämmor som behövs. I trådklämmorna är även 

de pneumatiska cylindrarna som behövs medräknade. 

Tabell 13, sammansatt prislista för förflyttning inkl. trådklämmor. 

Artikel Antal Kostnad/st Total kostnad 

Trådklämma 2 6673 kr 13 345 kr 

Förflyttnings cylinder 4 8123 kr 32 492 kr 

Total kostnad 6 - 45 837 kr 

 

Då inget åtagande till styrningen av systemet tas i rapporten önskas ändå en uppskattning av 

priset på ett styrningssystem av cylindrarna. Ett automationssystem som lämpar sig för 

systemet är PLC och Siemens har ett startpaket kallat ”SIMATIC S7-1200” där många utav de 

produkter som krävs följer med. Detta startpaket går att köpa genom ELFA DISTRELEC för 

10 930 kr [15].  

De kostnader som går att räkna på är pneumatik cylindrar, tillverkning för trådklämma och ett 

PLC system. En totalkostnad för systemet är 56 767 kr.  

4.16 Hållbar utveckling 

Lösningsförslagen som projektgruppen lämnat kommer inte påverka miljön nämnvärt i ett 

globalt avseende. Genom att modifiera den befintliga svetsmaskinen kommer resurser i form 

av konstruktionsmaterial behöva införskaffas. I en jämförelse med avseende på materiella 

resurser så är alternativet att modifiera den befintliga svetsmaskinen att föredra då investering 

i en ny svetsmaskin skulle innebära större materialåtgång, inte bara för svetsmaskinen utan 

större modifieringar skulle behöva implementeras. De framtagna lösningsalternativen är inga 

tillfälliga lösningar, sett från ett hållbart perspektiv ska konstruktionen vara brukbar över en 

längre tid då investeringen är tänkt att hushålla med de materiella resurserna på lång sikt. 

Genom att införa en automatiseringslösning skulle arbetsmiljön för operatören och andra som 

vistas i lokalen förbättras. Att introducera en automatiserad lösning för transport av tråden 

skulle medföra att tunga arbeten som operatörerna behöver utföra för hand idag genom att dra 

i den styva tråden elimineras. Detta skulle möjligtvis medföra färre skador, sjukskrivningar 

och att pensionsåldern kan förskjutas vilket skulle ha en positiv inverkan i samhället.  

Vid bearbetning av svetskragen, kapning och fasning av valstråden som idag utförs manuellt 

arbetar operatören i nära anslutning till denna process och andas in delar av dammet som 

erhålls då endast ett fåtal använder sig av andningsskydd i lokalerna. Genom automatisering 

av kapning och införande av en automatisk slipmaskin som utför arbetet och samtidigt 

inkapsla processen skulle dammet inte vara till fara för operatörerna och ljudnivån i lokalen 

hållas på en lägre nivå. 

Ur aspekten på ekonomisk hållbarhet innebär lösningsalternativet att företaget måste göra en 

investering. Om denna investering ska finansieras genom att avskeda operatörer som arbetar 

vid svetsmaskinen idag kommer detta påverka inkomsten för dessa och även påverka 
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arbetsmöjligheter för nyanställning i företaget som verkar negativt för det svenska samhället 

som redan är påverkad av hög arbetslöshet. Ur en annan aspekt så kommer införandet av 

automatiseringen innebära arbetsmöjligheter för diverse konstruktörer och andra leverantörer 

av utrustning för att införa automatiseringen och sedan underhålla den samma. För företaget 

skulle investeringen vara lönsam under lång sikt då antalet operatörer kommer kunna 

minskas. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Projektet har svarat mot problembeskrivningen som ställdes i projektspecifikationen som gick 

ut på att undersöka alternativ för att automatisera svetsprocessen på FNsteel Hjulsbro. Det 

uppdagades tidigt i projektet att automatisering av processen inte var möjlig under 

förutsättningarna som finns på företaget idag, utan att processerna först och främst måste 

standardiseras för att säkerställa att alla moment utförs på samma sätt varje gång. 

Benchmarking undersökningar har gjorts för vilka alternativ som finns på marknaden idag 

gällande befintliga automatiseringslösningar av svetsprocessen. Studierna mynnade ut i att en 

investering i en ny svetsmaskin inte skulle lösa alla ställda problem samt innebära höga 

investeringskostnader och dessutom skulle företaget vara tvungna att modifiera den nya 

maskinen. Då denna maskin endast löser problemet med att svetsa, glödga och slå bort 

svetskragen som uppstår vilket skulle innebära att ytterligare transport av valstråden behövs 

för att kapa tråden samt slipa bort den återstående svetskragen. Undersökningarna är 

framförallt utförda på Strecker som anses som den ledande svetslösningsleverantören inom 

skarvning av valstråd på marknaden. Efter undersökningar på den asiatiska och amerikanska 

marknaden har inga nya innovativa automatiseringslösningar påträffats.  

I arbetet har därmed studier på den befintliga svetsmaskinen utförts för att undersöka vilka 

standarder som måste tillsättas för att kunna automatisera maskinen men även förslag på 

automatiseringslösningar. För kapning av valstråden har dragprover utförts för att undersöka 

alternativa metoder. Resultatet av dragproverna visade att klippa valstråden var att föredra 

men detta resultat behöver testas närmare med flera provserier för att säkerställa att resultatet 

gäller varje gång. Att klippa tråden är även att föredra då denna process anses som enklare och 

smidigare att integrera i ett automatiserat system. Projektgruppen vill även fram förhålla att 

skillnaderna på den högsta spänningen för de olika konceptlösningarna inte är stora, men att 

det lösningskoncept som valdes är det som klarade högst spänning. 

Resultatet av dragproverna visar alltså att det ultimata är att klippa valstråden istället för att 

kapa med kapskiva. Fasningen kan även den slopas i processen, detta för att de provbitar som 

hade metoden med kapskiva krävde att tråden fasats innan för att uppnå lika hög spänning 

som övriga provbitar. Fasningen görs för att åstadkomma ett reducerat tvärsnitt som medför 

att värmen som tillförs vid stuksvetsning riktas till tvärsnittet eller kontaktytan. Genom att 

klippa tråden pressas materialet ihop något vid tvärsnittet som fungerar som kontaktyta i 

skarven, vilket leder till en minskad tvärsnittsarea kan uppnås utan att behöva fasa tråden efter 

att valstråden klippts. 

Arbetet har ändå fastställt denna metod i den fortsatta processen och dragprovstesterna på 

provbitarna medförde även att fasning av den undre valstrådänden inte gav en mer hållbar 

svetsskarv än om man utförde bearbetningen utan att först fasa valstrådsänden. För att 

säkerställa att denna teori gäller varje gång behöver även denna metod testas med ett större 

spann av dragprovsserier.  

Vid konceptgenereringen av slipningsmetod för att avlägsna svetskragen har grundliga studier 

av olika slipmetoder undersökts genom intervjuer med ämnesinsatta och tillverkare samt 

genom att studera svenska och engelska internethemsidor. Men projektgruppen vill ändå 
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framställa att andra metoder (bättre eller sämre) kan existera men som inte uppdagats för detta 

projekt. I och med att marknaden för dessa produkter är relativt liten, har inte heller några 

innovativa konstruktioner eller arbeten runt bearbetning av svetskragar för valstråd anträffats. 

De konceptlösningar som erhållits i detta projekt är endast förslag på koncept som genererats 

genom elimineringsmatriser grundade på uppskattade kriterier och betyg på idéer om hur 

svetskragen ska kunna bearbetas. Grundligare konstruktion behöver göras för det val av 

koncept som företaget väljer att gå vidare med. Kostnadsförslagen är därmed endast 

uppskattningar över vad priserna kan komma att landa på. 

Konstruktionen för förflyttningen ses som en bra helhetslösning som skulle fungera bra i 

praktiken. Då de mått som mätts upp är gjorda med måttband bör noggrannare mått tas för att 

konstruera klart konstruktionen.  

Koncept om klippningen ses som ett bra alternativ då den tar liten plats vilket innebär att den 

är lätt att integrera i systemet.  

Placeringen av valstrådsändarna i svetsprocessen bör ses över för att fast ställa de krav som 

finns vad det gäller passning mellan dessa. Behöver trådändarna passas med en viss exakthet 

eller går det bra om passningen ligger något omlott? 

Jämför man kostnaderna för det koncept som framkommit i projektet kring förflyttning av 

valstråden är det väldigt stora skillnader i kostnad jämfört med att köpa nya svetsmaskiner 

från Strecker som ändå inte uppfyller de krav som ställs i kravspecifikationen. Att köpa det 

koncept som tagits fram till alla tre produktionslinor skulle kosta 170 301 kr jämfört med att 

köpa Streckers maskiner som skulle kosta 6 650 000 kr. Projektgruppen är medvetna om att 

mycket arbete föreligger innan en automatisering kan genomföras men de summor som krävs 

för att automatisera anses inte kunna uppnås i närheten av den summan som Streckers 

maskiner kostar. Projektgruppen anser att kostnaderna för att automatisera är en god 

investering då arbetskostnaderna kommer minska avsevärt samt att en automatisering kommer 

leda till att arbetsbelastningen på operatörerna kommer minska vilket kommer leda till att 

operatörerna håller sig friska och sjukskrivningar minskar.     
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5.2 Fortsatt arbete 

Studier för bättre underlag på dragproverna bör genomföras för att försäkra om att utnyttja ett 

klippverktyg är ett fungerande koncept att kapa valstråden på och samtidigt utföra tester för 

att undersöka om man kan bortse från fasning av valstrådsänden. Dragprovstesterna bör 

genomföras med ett större antal prover för att definiera metoden som vedertagen. 

Rekommendationer kring standardiseringen i 4.3 bör vidareutvecklas och undersökas. 

Företaget behöver kontakta ett automationsföretag för styrning av det konstruerade systemet 

och svetsmaskinerna samt kontakta Lindova alternativt annan konstruktör för utvecklande av 

trådklipp. 

Företaget behöver även se till att området kring processen säkras inom de riktlinjer för 

säkerhetskrav som finns för applikationerna.  

Företaget bör bestämma vilket slipkoncept man vill gå vidare med att konstruera. För 

slipningen krävs ett standardiserat utförande för hur mycket av svetskragen som ska slipas 

bort gällande område runt skarven samt hur mycket midja valstråden ska anta efter 

bearbetning. Förslagsvis kan konstruktion av slipkoncept läggas på tillverkare av liknande 

koncept eller överlåta uppgiften som ett examensarbete på ett maskiningenjörsprogram.  

Innan en automatisering är möjlig måste företaget se till att standardisera sin process. 

Alternativ som getts i denna rapport kan implementeras men även andra metoder bör 

undersökas. För att sedan sätta de koncept som konstruerats i denna rapport i skarpt läge bör 

mycket arbete göras kring konstruktion och programmering av systemet. Toleranser med mera 

bör sättas för förflyttning.  
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6 Slutsatser 

Den problemställning som ställdes i examensarbetets inledning syftade till att söka svar på: 

• Alternativ för att automatisera processen vid skarvning av två valstrådsändar. 

• Ge hjälpmedel och förslag för fortsatt arbete för en automatiserad svetsprocess. 

• Konkreta exempel på lösningsförslag för automatisering samt prisförslag.  

Examensarbetet har svarat mot problemställningen och visar vilka förutsättningar som finns 

för att automatisera svetsprocessen vid tråddragning. En grundlig undersökning av processen 

gjordes och slutsatsen är att företaget behöver standardisera sina processer innan 

automatisering är möjlig. De arbetsmoment som ska standardiseras är: 

• Metod för kapning av valstråden. 

• Undersöka mer om fasning av valstrådsänden verkligen är nödvändig. Annars endast 

använda trådklipp. 

• Metod för att slipa bort svetskragen och ta fram en standard för bl.a. hur mycket av 

materialet som ska bearbetas. 

• Man bör ta fram en bestämd rutin eller program för glödgning av den svetsade tråden. 

Författarna har tagit fram metoder för att hjälpa till med standardiseringen och även genererat 

koncept för en automatiseringslösning. Slutsatser drogs om: 

• Att klippa tråden är att föredra då en trådklippare är lättare att integrera och 

automatisera än en vinkelslip. Denna trådklippare ska konstrueras färdigt och drivas 

av hydraulik. Konceptet är testat genom dragprovstester. 

• Dragprovsstudien resulterade även i att fasningsprocessen kunde elimineras. 

• Pneumatiska cylindrar ska användas för förflyttning av tråd. Endast förflyttning i 2-

dimensioner. 

• Trådklämmor har konstruerats för att kunna hålla tråden på plats. 

• Undersökning på marknaden är gjorda för att ta fram lämpliga slipmetoder och utifrån 

dessa genererades förslag för vidare konstruktion av slipmetod i form av en 

planetslipmaskin. 

• De befintliga svetsmaskinerna behålls för att erhålla lägsta investeringskostnader.  

De koncept konstruktioner som genomförts svarar mot alla krav och önskemål förutom den 

konstruktion som slipar ner svetskragen. Där har enbart konceptskisser genererats för fortsatt 

konstruktions arbete. 

För att få en uppfattning om kostnaden att investera i en automatiseringslösning har 

kostnadskalkyler genomförts. Att köpa in materialet till det lösningskoncept som tagits fram 

för alla tre produktionslinor skulle kosta företaget 170 301 kr.  
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Bilaga A: Beräkningar för kraft i dragskiva  

Beräkning av kraft på valstråden vid första dragskivan beräknas för att få en jämförelse för 

hur mycket svetsen klarar av i dragproven.  

Formel för kraft är: 𝐹 = 𝐴1 ∙ 𝑅𝑒𝑚 ∙ (𝑙𝑛
𝐴0

𝐴1
+

2𝛼

3
+

𝜇

𝛼
∙ 𝑙𝑛

𝐴0

𝐴1
)   [16] 

Där: F=Dragkraft på första dragskivan, 𝑅𝑒𝑚= Sträckgräns efter dragskiva, 𝐴0= Ursprungsarea 

på tråden, 𝐴1=Area på dragen tråd, 𝛼=vinkel på dragskiva, 𝜇=friktionstal.  

Alla värden är givna från företaget och från dragproverna förutom 𝑅𝑒𝑚. För att beräkna 𝑅𝑒𝑚 

(i programmet är det 𝑅𝑚𝑓) används ett dataprogram från Materialteknik HB där man beräknar 

fram värdet [12]. För att beräkna det behövs sträckgränsen på tråden innan den går igenom 

dragskivan beräknas, 𝑅𝑚𝑜.  

𝑅𝑚𝑜 =
𝐹

𝐴
  där F är högsta kraften på linan i dragprovet och A är arean på tråden 

𝑅𝑚𝑜 =
65,76 𝑘𝑁

𝜋 ∗ 4,252
= 1159 𝑀𝑃𝑎 

Kolhalten på tråden är 0,8 % så X skulle bli 1,05 och detta gav att  𝑅𝑒𝑚=1310 MPa, 

beräkningen ses i figur X.  

 

Figur 1, utdrag från dataprogrammet [4]  

𝐹 = (𝜋 ∗ 4,252) ∙ 1159 ∙ (𝑙𝑛
(𝜋∗4,252)

(𝜋∗3,6452)
+

12

3
+

0,1

6
∙ 𝑙𝑛

(𝜋∗4,252)

(𝜋∗3,6452)
)  = 32,42 kN 
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Bilaga B: Koncept för slipning av svetskrage 

Planetslipmaskin:  

    

Grinding machine 142, från Gecam.com 

Roterande slipskivor: 

 



  Bilaga B 

Rev 04, 2017-06-29 D Claesson, J Sjöstrand   

 

Två rundade hjul: 

   

Vertical grinding motor 0,75 kW, från Strecker.com 

Rörslip: 

 

 

Pipe Grinding Machine 70 Sniper, från Foerch.com
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Beräkningar av den minsta sträckan som kommer bearbetas runt svetskragen då valstråden 

ligger i skåran på sliphjulet redovisas nedan. Beräkningarna kommer jämföra den yta som 

bearbetas för ett par olika diametrar på sliphjulet. Längden som tas fram motsvarar 

bearbetning från innerskåran på sliphjulet vilket innebär att ett större område egentligen 

kommer bearbetas av ytterkanten av sliphjulet. Den formel som används är: 

𝑆 = 2√ℎ(2𝑟 − ℎ)  [Karl Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion] 

Där ”S” är den sträcka som slipas bort och det är denna sträcka som eftersöks. Och ”h” är det 

djup som bearbetads på materialet och det är även detta djup som midjan kommer anta och i 

detta fall beräknas ett midjedjup för h=0,5 mm. Samt ”r” som är radien på sliphjulet där 

beräkningar kommer genomföras för r =100 mm, r = 150 mm och r = 200 mm 

Med värden insatta i ekvationen fås: 

För r =100 mm ger en sträcka S =20 mm 

För r =150 mm ger en sträcka S =24,5 mm 

För r =200 mm ger en sträcka S =28,3  
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Bilaga C: Offert på slipmaskin från Strecker 
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Bilaga D: Offert på pneumatikcylindrar från Momentum Industrial 
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Bilaga E: Ritningar 
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Bilaga F: Offert på tillverkning av trådklämma från Örebro Svets 
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Bilaga G: Offert på trådklipp från Powertools 
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Bilaga H: Offert på elektriskt hydraulaggregat 
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Bilaga I: Renderingar 

Rendering på förflyttningskonstruktion: 

 
Rendering på hela konstruktionen: 

 
 


