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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10p vilket ingår i 120p 
maskiningenjörsutbildning vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Arbetet har 
genomförts på uppdrag av SAAB Automobile AB i Trollhättan och är utfört vid en av 
Teknisk Utvecklings avdelningar, Sektion Karosstomme (TKK). Denna avdelning 
utvecklar och konstruerar komplett kaross. Examensarbetet bestod i att undersöka 
konsekvenserna för införandet av en ny svetsmetod för infästning av konsoler, 
Weldfast, med avseende på reservdelar, reparationer, laster, korrosion samt även ta fram 
för- och nackdelar och guidelines för framtida konstruktioner. 

Vid det tillfälle som examensarbetet utfördes punktsvetsas vinkelkonsoler fast på 
karossen. Konsolerna måste svetsas fast tidigt i produktionen på delsammanbyggnads-
nivå då punktsvetsning kräver åtkomst från två sidor av plåten. Genom att införa 
Weldfast, som är en svetsmetod där ljusbågeteknik används, är endast åtkomst från en 
sida nödvändig. Konsolerna kan då svetsas fast när karossen i stor sett är färdig och på 
detta sätt blir toleranskedjorna korta. Det är också enkelt att justera positionen på 
konsolen då den positioneras med robot. Om Weldfastprocessen görs helautomatisk 
sparas resurser i produktion och viss produktionsutrustning som jiggar kan tas bort, 
vilket innebär lägre kostnader. 

Undersökningar av Weldfastteknikens egenskaper visar att den har stora och många 
fördelar vid svetsning av mindre plåtkonsoler på kaross. SAAB rekommenderas 
fortsätta arbetet med Weldfast och placera svetsprocessen där det är möjligt att utföra 
den helautomatiskt för bästa ekonomiska lönsamhet och flexibilitet.  

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se 

Examinator: Björn Lander 
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Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 
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Summary 
This report is the result of a degree work made for the institute of technology in 
Trollhättan/Uddevalla. The work is for 10p of 120p. The work is carried out at SAAB 
Automobile AB in Trollhättan at one of SAAB Automobile: s technical development-
departments, TKK. This department develops and constructs the car body. The work 
included investigating the consequences with the introduction of a new welding 
technique, Weldfast, regarding spare parts, repairs, corrosion and also look at 
advantages and disadvantages and guidelines for future construction.  

At the time when the work was made brackets are spot welded onto the car body. The 
brackets have to be welded early in the production because of the need of access of both 
sides of the metal sheets. With the introduction of Weldfast, which uses electric arc 
technology, only single sided access is necessary. Then the brackets can be welded onto 
the car body when it’s almost finished. This makes the tolerances small. If the process is 
made fully automatic resources in the production and equipment in the production will 
be saved. This leads to lower costs. 

Investigation of the Weldfast techniques characteristics shows that it has big and many 
advantages with welding small brackets onto the car body. SAAB is recommended to 
continue the work with Weldfast and station the welding process were it could be made 
fully automatic.  
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete utfört på SAAB Automobile AB i Trollhättan. Det 
ingår som en del av 120p maskiningenjörsutbildning på Högskolan Trollhättan/ 
Uddevalla (HTU). Storleken på examensarbetet är 10p. 

Jag vill tacka min handledare på SAAB, Patrik Brattwall, för ett intressant och för mig 
mycket givande examensarbete.  

Jag vill även tacka: 

Alla anställda på avdelningen TKK för all hjälp och för ett trevligt bemötande, Mikael 
Hermansson, Anders Vach, Hans Lundberg som bollplank när det gäller frågor 
angående produktion och Ralf Berntsson som hjälpt mig med dragprover och studie av 
svetsfog. 

 

Trollhättan 2004-03-30 

 

Anders Knutsson 
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1 Inledning 
Denna rapport innehåller ett examensarbete genomfört på uppdrag av SAAB 
Automobile AB i Trollhättan under perioden 040119 till 040326. Examensarbetet 
utgjorde den sista av tre Co-opperioder som ingår i maskiningenjörsutbildningen på 120 
p vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU). 

1.1 Bakgrund 
SAAB: s tekniska kontor i Trollhättan är indelat i flera avdelningar. Examensarbetet är 
utfört på TKK, en avdelning för utveckling och konstruktion av komplett kaross. 

Idag punktsvetsas vinkelkonsoler fast på karossen. Se bild 1.1-1 och 1.1-2 Bilaga A. 
Dessa måste svetsas fast tidigt i produktionen på delsammanbyggningsnivå då 
punktsvetsning kräver åtkomst från två sidor av plåten. Detta gör att toleranskedjan blir 
lång och risken för dålig passning senare i monteringen är stor. Men genom att införa 
Weldfast, som är en svetsmetod där ljusbågeteknik används, är åtkomst från endast en 
sida nödvändig. Konsolerna kan då svetsas fast när karossen i stor sett är färdig. På detta 
sätt blir toleranskedjorna kortare och det är enkelt att justera positionen på konsolen då 
den positioneras med robot. Viss produktionsutrustning som jiggar kan tas bort och om 
Weldfastprocessen görs helautomatisk sparas resurser i produktion, vilket innebär lägre 
kostnader. Artikelpriset förväntas bli lägre pga. mindre artikel som är enklare att 
tillverka. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet var att undersöka konsekvenserna av införandet av Weldfast 
m a p reservdelar, reparationer, laster, korrosion, mm. Även ta fram för- och nackdelar 
och guidelines för framtida konstruktioner.  

Målet var att använda Weldfasttekniken på flera olika konsoler i bilen för att på så sätt 
kostnadsoptimera produktionen och i detta arbete undersöktes om det var genomförbart 
på fyra bromsrörskonsoler på SAAB 9-3.  

Idag används fyra stycken olika konsoler för bromsrörsinfästningen där bromsrör och 
bromsslang monteras ihop (Se bild 1.2-1 Bilaga A) men förhoppningen är att kunna 
använda samma konsol på alla fyra ställen.  
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2 Avgränsningar 
Projektet avgränsades till att omfatta för- och nackdelar med Weldfasttekniken, 
framtagning av guidelines, test av Weldfastsvetsens hållfasthetsegenskaper och 
vidhäftningsförmåga av rostskydd, studie av svetsfogen och beräkning av 
kostnadskalkyl. Test av hållfasthetsegenskaperna begränsades till tre dragriktningar 
(dragning, böjning och skjuvning/fläkning) och ett test där påkänningarna från 
montering simulerades. Produktionsrelaterade frågeställningar ingår ej.  

3 Tillvägagångssätt 
Genom Tommy Pettersson på Emhart Teknik AB i Örebro, som marknadsför Weldfast-
tekniken, har information gällande Weldfast inhämtats. Emhart Teknik AB har också 
levererat det provmaterial som använts i de olika praktiska proven. Jämförande 
dragprov mellan dagens konsol och Weldfast i olika riktningar har utförts för att se 
eventuella skillnader i hållfasthetsegenskaperna.  

För att kontrollera kvaliteten av Weldfastsvetsen gjordes en undersökning av svets och 
svetsinbränning som har sammanställts till en provrapport. Vid svetsprocessen bildas 
sot runt konsolen, detta påverkar rostskyddsprocessen av karossen. Därför gjordes tester 
för att se hur väl rostskyddsprocessen klarar av att täcka sotskiktet.  

För att byta ut dagens fyra olika bromsrörskonsoler och ersätta dem med en Weldfast-
konsol blev det många diskussioner med avdelningarna Chassiekonstruktion och 
Monteringsberedning. Något slutligt förslag på konsolens utseende har inte tagits fram. 

4 Weldfast 

4.1 Vad är Weldfast 
Weldfast är en helautomatisk svetsmetod som gör det möjligt att svetsa fast konsoler 
med en flänslängd upp till 30 mm på en grundplåt med en tjocklek ner till 0,7 mm. [1] 
De material som ska sammansvetsas kan vara av olika tjocklek, sammansättning, 
kvalitet och ytbehandling.  

Svetshuvudet som kan sitta på en robot, hämtar en konsol i en matare, positionerar den 
och till sist svetsar fast konsolen. Svetsprocessen som sker under skyddsgas är baserad 
på samma ljusbågsvetsningsprincip som bultsvetsning vilket SAAB använder sig av 
idag.  

Svetsprocessen för Weldfast sker i fyra steg. I första steget placeras Weldfastkonsolen 
mot grundplåten varefter i steg två en pilotström som är ca 30 Ampere sätts på konsolen 
och den lyfts upp från underlaget. Det uppstår nu en ljusbåge som i steg tre blir mer 
intensiv då strömstyrkan ökar till 500-2000 Ampere vilket gör att materialet smälter. 
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Slutligen i steg fyra trycks konsolen ner i smältan och svetsströmmen stängs av. Se Fig. 
4.1-1. Hela processen från det att roboten har placerat svetshuvudet i rätt position tills 
svetsprocessen är klar och roboten kan åka tillbaka till sitt utgångsläge för att hämta en 
ny konsol tar ca 6-8 sekunder. Den för sammansvetsningen nödvändiga smältan 
avbränns nästan uteslutande från konsolen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1-1 Weldfast-processens fyra steg. 

4.2 Fördelar med Weldfast 
På grund av Weldfasts varierande applikationer såsom robot, stationärt och manuellt, 
kan systemet användas till att svetsa fast alla mindre konsoler i en produktionslina. [1] 
Det flexibla kontrollsystemet gör att olika konsoler med olika tjocklek kan svetsas fast 
vid samma svetsstation utan att det krävs omprogrammering av svetsparametrar. 

Med Weldfast är endast åtkomst från en sida av plåten nödvändig jämfört med 
punktsvetsning. Detta gör det möjligt att svetsa fast ett flertal konsoler på samma station 
och därigenom minimera positionstoleranserna. Det gör det också möjligt till svetsning 
av bilvarianter som behöver en extra konsol eller har krav på en konsol med annat 
utseende p.g.a. bilens utrustningsnivå. Om svetshuvudet är placerat på en robot är 
justeringar av konsolens placering lätt och billig att genomföra jämfört med dagens 
lösning där jiggar används och justeringar blir tidsödande och kostsamma.  

Ungefär 50 % av konsolen, som idag är konstruerad för att punktsvetsas fast, går åt till 
att fästa konsolen mot underlaget. Den resterande hälften är vad som behövs för den 
egentliga uppgiften för konsolen, t ex fästa en kabel eller ett bromsrör. Jämfört med 
detta kan ca 50 % vikt och material sparas med att använda Weldfast. Samtidigt blir 
konsolen enklare att tillverka med tanke på klippning och bockning. Se Fig. 4.2-1  
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Fig. 4.2-1 Konsol för punktsvets tv, Weldfastkonsol th. 

Weldfastsvetsen har, tack vare att hela flänslängden svetsas fast, större area än en 
konsol som punktsvetsats fast med två punkter. En punktsvetsad konsol som utsätts för 
böjandekraft har sin svagaste punkt i bockningen. Därför måste konsolen och 
grundmaterialet ha tillräcklig plåttjocklek för att klara av att ta upp hela den böjande 
kraften. Följden av detta blir mer material, vikt och kostnad än nödvändigt.  

Med en Weldfastkonsol tas den böjande kraften upp av grundplåten och svetsen. 
Styvheten i en Weldfastkonsol kan enkelt höjas genom att konsolen tillverkas konvex 
eller med en vinkel. Se Fig. 4.3-1 för möjliga utseenden på konsolen. Tester visade att 
en Weldfastsvets är starkare än två punktsvetsar, dock har konsolens utseende stor 
betydelse för testernas utgång. Se resultat i Kap. 5.1.  

Ofta löper de punktsvetsade konsolerna stor risk för korrosion. Två ytor sammanfogas 
och spalten mellan ytorna har rostskyddet svårt att komma åt. Fukt, smuts och damm 
kommer dock efter en tid in i spalten och det börjar rosta. För att förhindra korrosion 
finns möjligheten att applicera ett plastskydd vilket höjer kostnaden. Skillnaden med 
Weldfast är att det inte finns någon spalt, rostskyddsfärgen täcker den svetsade ytan 
helt. Se fig. 4.2-2 och 4.2-3 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2-2 Korrosionsprov av en punktsvetsad konsol.    Fig. 4.2-3 Korrosionsprov på en Weldfast-konsol. 
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4.3 Guidelines för konstruktion med Weldfast 
Konsolen och grundmaterialet bör vara plåt, rör eller skivor med låg kolhalt. [2] För att 
säkerställa att processen går att genomföra vid en kolhalt som är högre än 0,3 % 
genomförs svetsprov.  För austenitiska material genomförs svetsprov för att kontrollera 
om processen är genomförbar. 

Konsol och grundmaterial kan ha följande beläggningar: 

• Zink (organiskt, galvaniskt, elektrolytiskt, varmförzinkat) 

• Nickel 

• Tenn 

• Andra beläggningar bör genomgå svetsprov för kontroll av processens 
genomförbarhet 

Viktigt är att konsolen är fri från olja och fett vid svetsning. Grundmaterialet kan dock 
ha temporär beläggning av olja, vax eller fett. Detta bränns bort i svetsprocessen.  

Svetsprocessen kan utföras vertikalt nedåt och horisontellt, 90O från vertikallinjen. Om 
processen utförs, t ex. upp och ner är det risk att svetsen ej blir godkänd. Detta bör 
därför undvikas.  

Tjockleken på Weldfastkonsolen kan vara mellan 0,8 mm - 3,0 mm och längden på 
svetsflänsen mellan 5 mm och 30 mm. På SAAB har man dock satt den maximala 
längden på svetsflänsen till 25 mm, då man vill vara säker på att svetsen blir godkänd. 
Se bilaga B för maximal svetsarea för grundmaterial med liten tjocklek. För 
grundmaterial och konsoler som ligger under de värden som anges i bilaga B, måste 
svetsprov genomföras för att kontrollera processens genomförbarhet. 

Weldfastkonsolens svetsfläns måste vara i ett stycke och utan avbrott. Konsolen bör 
svetsas vinkelrätt mot grundmaterialet, men en avvikelse på upp till 10ο  är möjlig.  

I Fig. 4.3-1 visas möjliga former för att styva upp Weldfastkonsolen. 

 

Fig. 4.3-1  Möjliga utseenden på Weldfastkonsolen. 
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Faktorer som kan påverka svetskvaliteten är: 

• Åtkomlighet svetsläge 

• Odefinierad yta på konsolen eller grundmaterial  

• Vinkeln mellan Weldfastkonsolen och grundmaterialet  

• Relationen mellan konsolens och grundmaterialets tjocklek  

• Grundmaterialets form (slät, konkav, konvex) 

• Lägestoleranser på roboten som placerar konsolen i rätt position 

• Materialkombination mellan konsol och grundmaterial 

• Svetsparametrarna (svetsutrustningens parametrar kan vara felprogrammerade) 

• Typ av skyddsgas och genomströmningsmängd 

För Weldfastprocessen rekommenderas 100 % rent argon som skyddsgas. Andra 
gasblandningar kan dock användas efter provning. Gasens genomströmningsmängd bör 
ligga mellan 12 och 18 liter per minut. Tillströmningstiden kan programmeras till ett 
värde mellan 500-5000 millisekunder. 

Vid Weldfastprocessen avbränns den för sammansvetsningen nödvändiga smältan 
nästan uteslutande från konsolen. För att fastställa smältförlust och bestämma flänsens 
geometri är svetsförsök nödvändiga. I princip kan allt svetsbart material användas för 
tillverkning av Weldfast-konsol.  

5 Praktiska prov 
För att utvärdera Weldfasttekniken gällande hållfasthet och dess egenskaper i 
produktion utfördes en rad prover. Med hjälp av SAAB: s materiallaboratorium gjordes 
jämförande dragprov mellan dagens lösning och Weldfast. Vid möte med Erik Engdahl 
(Beräkning kaross), Peter Walter (Utprovning kaross) och Patrik Brattwall 
(Konstruktion kaross) ansågs att utmattningsprov inte var nödvändigt då 
bromsrörskonsolen inte utsätts för betydande krafter av bromsrör och slang. Istället är 
konsolen mest påkänd vid montering då bromsrör och bromsslang monteras ihop. 
Därför gjordes ett prov som simulerade det vridmoment konsolen utsätts för i 
produktion. SAAB: s materiallaboratorium gjorde också en studie av Weldfastsvetsen 
för att se eventuella svagheter i svetsfogen. 

 

 



 Weldfast, En konsekvensutredning 
 

7 

5.1 Dragprov 
För att det ska vara möjligt att föra in Weldfastkonsolen i produktion måste den klara av 
de krav som finns på bromsrörskonsolen. Men de konsoler som används idag är en 
”carry over” från Opel, det är alltså Opel som konstruerat dem så kraven på konsolerna 
lyckades inte att fås fram. Därför bestämdes det av tidigare nämnda ansvariga personer 
att ett dragprov där dagens lösning jämförs med en Weldfastkonsol med liknande 
utseende skulle göras. 

Dragprov i tre riktningar utfördes, dragning (Bild 5.1-1, bilaga C), skjuvning/fläkning 
(Bild 5.1-2, bilaga C) och böjning (Bild 5.1-3, bilaga C). För att få bra resultat gjordes 
fem dragprov i varje riktning. Provartiklarna som består av en grundplåt, med samma 
tjocklek och ytbehandling som dagens bromsrörskonsol är svetsad på, och en påsvetsad 
konsol med liknande utseende som dagens bromsrörskonsol. Provartiklarna skruvades 
fast i en jigg i en dragprovmaskin och därefter applicerades en dragkrok i konsolens hål. 
Konsolernas utseende har stor inverkan på resultatet.  

När Weldfast testades i dragning och skjuvning var det konsolen som gick sönder före 
svetsen. Weldfastkonsolens tjocklek är 0,5 mm tunnare och har ett annat utseende än 
den punktsvetsade konsolen vilket gjorde att konsolen var den svagaste länken. Därför 
gjordes ett dragprov med förstärkt konsol för att ta reda på vilken last svetsen klarade 
av. Vid böjning deformerades konsolen så pass mycket att provet fick avbrytas innan 
brott skett. Resultat av provning av Weldfast, se bilaga G1, dragkurva dragning G2, 
dragkurva skjuvning G3, dragkurva böjning G4, dragkurva dragning med förstärkt 
konsol G5.  

Den punktsvetsade konsolen drogs till en av punktsvetsarna släppte i dragning och 
fläkning. Även här deformerades konsolen så pass mycket i böjning att provet fick 
avbrytas. Resultat av provning av punktsvetsad konsol, se bilaga G6, dragkurva 
dragning G7, dragkurva fläkning G8, dragkurva böjning G9. 

5.2 Studie av svets 
För att kontrollera Weldfastsvetsens kvalitet gjordes en undersökning av svets och 
svetsinbränning av SAAB: s materiallaboratorium. Resultatet visar att svetsstrukturen 
och svetsinbränningen är mycket god. Se bilaga D. 

5.3 Prov av korrosionsskydd 
Vid Weldfastsvetsning bildas ett sotskikt runt konsolen som får konsekvenser senare i 
produktionen. Se bild 5.3-1 bilaga E. Innan karossen lackeras avfettas den för att sedan 
fosfateras och ner i ett bad med rostskyddsfärg. Sotet påverkar resultatet av 
fosfateringsprocessen genom att fosfatskiktet inte täcker hela den sotade ytan och 
följden blir att ED-färgen får dålig vidhäftningsförmåga.  
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5.3.1 Fosfateringsprov 

Prov utfördes på två provartiklar och visade att fosfateringsprocessen inte täcker hela 
den sotade arean. Se bild 5.3-2 bilaga E. 

5.3.2 ED-färgens vidhäftningsförmåga 

För att testa ED-färgens vidhäftningsförmåga fick provartiklarna gå igenom hela 
rostskyddsprocessen. Provartiklarna rispades och med tejp kontrollerades om färgen 
släppte. Inget av färgen släppte på den nersotade ytan, dock släppte den närmast 
svetsfogen där plåtarnas förbehandlade zinkskikt bränts bort vid svetsprocessen. Detta 
betyder att plåten närmast svetsen inte är rostskyddat vilket leder till korrosion. Se bild 
5.3-3 bilaga E. 

5.4 Simulering av krafter som uppstår i monteringen på 
bromsrörskonsolen 

Den största kraft konsolen utsätts för är då bromsrör och bromsslang monteras ihop. De 
monteras ihop och dras med ett moment på 15 Nm. Ett jämförande prov mellan en 
Weldfastkonsol och dagens punktsvetsade konsol gjordes. Testet utfördes genom att en 
bult och mutter skruvades fast i hålet på konsolen med en momentnyckel. Vid 15 Nm 
började Weldfastkonsolen deformeras och vid 29 Nm bröts konsolen sönder. Se bild 
5.4-1 och 5.4-2 bilaga F. Enligt Tommy Pettersson, Emhart Teknik AB, ska konsolen 
hålla för 24 Nm utan att deformeras. Då används dock en specialdesignad bits som 
passar det stjärnformade hålet i konsolen exakt. Denna bits kan lånas från Emhart 
Tyskland för ett mer noggrant test. 

Dagens punktsvetsade konsol började deformeras vid ca 30 Nm, innan dess hände 
ingenting. Se bild 5.4-3 bilaga F.  

I dagens produktion förekommer det, ca 2 ggr/dag, att bromsrörskonsolen på något 
ställe utsätts för en kraft, enligt lagombud vid monteringsstation för bromsrör och -
slang. Denna kraft gör att konsolen deformeras och blir dubbelvikt. Detta korrigeras 
genom att konsolen böjs tillbaks till sitt rätta läge med ett specialverktyg. Korrigeringen 
görs av personalen på stationen där bromsrör och bromsslang monteras ihop. Dagens 
konsol är stark nog att hålla för denna korrigering. Därför undersöktes det om också 
Weldfastkonsolen klarar av detta. Det visade sig att även Weldfastkonsolen klarade av 
denna korrigering utan att tappa styvhet. 

5.5 Resultat av praktiska prov 
Testerna som genomförts visar att dagens lösning på bromsrörskonsol är mer robust än 
den Weldfastkonsol som ingått i undersökningen. Dock har konsolerna som testats varit 
väldigt olika. Med en annan kraftigare Weldfastkonsol, som styvats upp genom att 
konsolen är konvex, hade resultatet blivit annorlunda. Resultatet vid dragning av 
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förstärkt Weldfastkonsol visar att Weldfastsvetsen tål högre laster än dagens 
punktsvetsade konsol.  

Vid diskussion med tidigare nämnda ansvariga personer har det bestämts att dagens 
konsol är överdimensionerad för sitt syfte. Weldfastkonsolen klarar av lasterna från 
bromsrör och bromsslang och behöver inte testas med avseende på utmattning med 
dessa laster. Störst påkänning har konsolen då bromsrör och bromsslang monteras ihop 
med ett moment på 15 Nm. Tester visar att vid 15 Nm börjar Weldfastkonsolen att 
deformeras och vid 29 Nm gå sönder. Vid 15 Nm var dagens konsol opåverkad och vid 
30 Nm deformerades konsolen något. Vid eventuella deformationer under 
monteringsarbetet klarar konsolen av att korrigeras till sitt rätta utseende utan att spricka 
eller förlora styvhet. Det behövs dock kontrolleras hur rostskyddsfärgen klarar av denna 
deformation utan att spricka eller släppa från konsolen.  

ED-färgen släppte närmast Weldfastsvetsen och detta är inte godkänt för att använda i 
hjulhus som är ett rostkänsligt område med hög nötning av smutssprut från vägbanan. 
Inne i kupén eller på ett mer skyddat område kan det efter undersökning användas, säger 
Karin Ericson (Egenskapsansvar Korrosion-kaross).  

6 Kostnadskalkyl 
Under examensarbetets gång har två olika alternativ om hur Weldfasttekniken ska 
användas diskuterats. Ett alternativ är att konsolerna sätts på delsammanbyggnadsnivå. 
En robot sätter då konsolerna på en plåtartikel som i sin tur byggs ihop med andra 
artiklar till större delsammanbyggnader. Om detta alternativ används är det nödvändigt 
med jiggar för fixering artiklarna, en operatör som laddar jiggarna och utrustningar 
såsom operatörsskydd vid laddplats, staket och grind. Man blir också låst vid att inte ha 
möjligheten att sätta fler konsoler på andra ställen av karossen med samma 
svetsutrustning. Se bilaga H för kostnadsberäkning för inköp och konstruktion av ny 
Weldfastsvetscell på delsammanbyggnadsnivå.  

Det andra alternativet är att använda tekniken i ABS-line, en automatiserad 
produktionslina där majoriteten av all bultsvetsning sker i dagens produktion. Här är 
karossen komplett, så när som på motorhuv, dörrar och bagagelucka, vilket gör att flera 
konsoler kan svetsas på olika ställen av karossen med en svetsutrustning. Allting sker 
automatiskt, inga operatörer, jiggar mm behövs. Görs svetsoperationen i ABS: en 
kommer det bli nödvändigt att investera i mer än en svetsutrustning pga. åtkomligheten. 
Men om det är möjligt att använda utrustningen till mer än en applikation kommer den 
stora investeringen snabbare vara återbetald. Se bilaga I för besparing av 
operatörskostnader vid laddning och punktsvetsning av dagens bromsrörskonsoler och 
även investering av 4 st. Weldfastsvetsstationer för placering i ABS-linen. 
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7 Slutsatser 
Det här examensarbetet visar att Weldfast har stora fördelar vid svetsning av mindre 
plåtkonsoler på kaross. Möjligheten att föra in det på SAAB 9-3 har undersökts och 
resultatet är att det är möjligt. Målet är att ersätta dagens fyra olika bromsrörskonsoler 
med endast en typ av Weldfastkonsol. Men för att detta ska vara möjligt kommer det bli 
nödvändigt med ändringar på bromsrörens dragning.  

De bakre bromsrörskonsolerna har idag ett annat mått mellan grundplåten och centrum 
på hålet i konsolen än de främre bromsrörskonsolerna. Detta för att bakre hjulpaketet 
inte ska slå i konsolen, menar Lars Malmsten på chassiavdelningen. Alltså är det den 
bakre konsolen som är dimensionerande när det gäller längden på konsolen om en 
Weldfastkonsol ska passa på alla fyra ställen.  

Tester visar att rostskyddsfärgen har dålig vidhäftningsförmåga nära svetsen vilket är ett 
resultat av att fosfateringsprocessen inte lyckats att täcka hela det sotade området. Detta 
är inte godkänt i områden som är utsatta för nötning.  

För att utnyttja den potential och få ut de ekonomiska fördelar som Weldfastteknologin 
innebär, är det bästa alternativet att använda Weldfast i ABS-line eller på liknande sätt. 
Processen sker automatiskt och karossen står på sina referenspunkter vilket innebär att 
operatörskostnader, kostnader för jiggar och övrig skyddsutrustning hålls låga. 
Flexibiliteten är något som talar för att använda Weldfast i ABS-line jämfört med på 
delsammanbyggnadsnivå. En robot kan svetsa fast mer än en konsol på karossen vilket 
blir komplicerat på delsammanbyggnadsnivå där grundplåten oftast är en mindre 
plåtartikel. Ju fler applikationer som fästs med samma robot ju bättre är det ur 
ekonomisk synvinkel. 

Reparation av Weldfastsvets eller ej godkänd svets i karossverkstaden, monteringen 
eller på bilverkstad sker med bågsvetsning. Dock är det nödvändigt att slipa bort lack 
och rostskydd innan om reparationen sker i montering eller på bilverkstad. Detta är 
kontrollerat med ansvariga.  

Att föra in Weldfast i dagens produktion och svetsa fast bromsrörskonsolerna ger ingen 
ekonomisk vinst. Investering av utrustning för att sätta fast dagens bromsrörskonsol är 
redan gjord. Men i ett nybilsprojekt eller om fler applikationer kan sättas med samma 
utrustning kommer Weldfast att bli ekonomiskt lönsamt. 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
SAAB rekommenderas till fortsatt arbete med Weldfast placerad i ABS-line. Man bör 
jobba vidare med problematiken kring sotningen vid svetsprocessen och att få 
rostskyddsprocessen att bli godkänd. 

Monteringstoleranserna vid svetsning av en konsol är ± 0,8 mm på måttet från 
grundplåten till centrum på hålet i konsolen och vinkeln mellan grundplåt och konsol 
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finns inga siffror på. Detta måste testas från fall till fall, men är enligt uppgift bättre än 
± 3 grader. Detta bör kontrolleras om det är tillräckligt bra. Om inte kan det leda till att 
gängorna i kopplingen mellan bromsrör och bromsslang skadas med bromsläckage som 
följd.   

För att bromsslangen inte ska bli förvriden vid montering har konsolerna en kodning. 
Om bromsslangen monteras vriden finns det risk att den efter en tid skadas och 
bromsläckage uppstår. Därför är det viktigt att framtida konsol har någon typ av 
kodning för att förhindra detta.  

Viktigt att tänka på vid konstruktion av bromsrörskonsol bak är att om den ska ha 
samma placering som dagens bromsrörskonsol får den inte vara längre. Det finns då risk 
för islag med hjulpaket. Kontroll att konsolen klarar av det vridmoment som konsolen 
utsätts för vid montering av bromsrör och bromsslang är också viktigt. 
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A Dagens punktsvetsade bromsrörskonsol 
 

 
Fig. 1.1-1 Främre bromsrörskonsol  

 

Fig 1.1-2 Bakre bromsrörskonsol 

 

Fig. 1.2-1 Dagens lösning på bromsrörkonsol, bromsrör och bromsslang 
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B Maximal svetsarea för grundmaterial med liten 
tjocklek 

 

 

Fig. 4.3 

Tjocklek grundmaterial 
(mm) 

Längd svetsfläns 
(mm) 

Tjocklek konsol 
(mm) 

Max svetsarea 
(mm2) 

0,6 Ej möjligt     
0,7 10 1,5 15 
0,8 11 1,5 16,5 
0,9 12 1,5 18 
1 14 1,5 21 

1,2 16 1,5 24 
1,4 18 2 36 
1,6 20 2 40 
1,8 20 2 40 
2 20 2,5 50 

Tabell 1. Max svetsarea för grundmaterial med liten tjocklek. Vid större tjocklekar än diagrammet visar är 
inte grundmaterialet dimensionerande. 
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C Jämförande dragprovning mellan Weldfast och 
dagens punktsvetsade konsol 

 

  

Fig. 5.1-1 Dragning av en Weldfast-konsol tv, och en punktsvetsad konsol th 

  

Fig. 5.1-2 Skjuvning av en Weldfast-konsol tv, och fläkning av en punktsvetsad konsol th 

  

Fig. 5.1-3 Böjning på en Weldfast-konsol tv, och en punktsvetsad konsol th 
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D Studie av Weldfast-svets  
 
Projekt-Objektnr/Project-Object No Uppdragsnr/Order No. Ärendenummer/TKL Case number 
83 404 231 TKKX M4147 
   

Leverantör/Supplier Material/Material Artikelnummer/Part number 
Emhart 511147, H320LA EN 10268 - 
 
  

Fördelning/To För kännedom/For Information 
TKKX  
 
 
UNDERSÖKNING AV SVETSINBRÄNNING PÅ WELDFAST SVETS 
 
 
1 ORIENTERING 
 
I dagens produktion punktsvetsas plåtkonsolerna som håller fast bromsrör/-slang i karossen. 
Dessa konsoler måste svetsas tidigt i produktionen då punktsvets kräver åtkomst från två sidor  
av plåten. Detta medför att toleranskedjan (måttmässigt) blir lång och risken för dålig passning 
är stor senare i monteringen. Genom att införa Weldfast som är en svetsmetod där ljusbåge-
teknik används är åtkomst endast från en sida nödvändig. Konsolerna kan svetsas fast när 
karossen nästan är färdig men inte rostskyddad. På detta sätt blir toleranskedjorna betydligt 
snävare och viss produktionsutrustning såsom jiggar kan tas bort och detta innebär att det blir 
lägre kostnader. 
 
 
2 UPPGIFT 
 
V.v. undersök svets och svetsinbränning i den bifogade Weldfast svetsen. 
 
 
3 MATERIAL 
 
1 st konsol material H320LA EN 10268 som är Weldfast-svetsad mot en plåt i 511147 material. 
 
 
4 UTLÅTANDE 
 
Okulärt ser svetsen bra ut. Svetsinbränningen är mycket god.  
Den bifogade Weldfast-svetsen är OK 
 
 
5 RESULTAT 
 
511147 plåt: Strukturen ferrit + Ti-karbonitrider, hårdheten är ca 95 HV. 
Konsol H320LA. Strukturen är ferrit + fin sfäroidiserad cementit, hårdhet ca 155 HV. 
Strukturen i de båda materialen tyder på mycket god svetsbarhet. 
 
Svetsen i 511147 har kornförstorning i HAZ (Heat Affected Zon = den värmepåverkade zonen)  
och där är hårdheten ca 105 HV. Se bild 1,2 och 4. 
 
I konsolens svets har materialet blivit finkornigt i HAZ med hårdheten ca 130 HV.  
Se bild 1 och 3. 
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Hårdheten i svetskärnan är ca 170 HV. 
 

 
Bild 1. Den snittade Weldfast svetsen 

 
Bild 2. Delförstorning av svetsen i bild 1. Område med 
korntillväxt vid 105 HV.  
 

 
 
Bild 3. Delförstorning av svetsen i bild 1. Område med 
finkornig struktur vid 130 HV.  
 

 
Bild 4. Delförstorning av svetsen i bild 1. Område med 
korntillväxt till höger om ”Basplåt”.  
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E Korrosionsskyddsprov 
 

 

Fig. 5.3-1 Nersotad yta och det förbehandlade zinkskiktet bort bränt. 

 

Fig. 5.3-2 Yta som ej blivit fosfaterad 

 

Fig. 5.3-3 Närmast svetsen där det förbehandlade zinkskiktet bränts bort i svetsprocessen släppte ED-
färgen. 
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F Simulering av krafter som uppstår vid montering på 
bromsrörskonsol 

 

 

Fig. 5.4-1 Weldfast-konsol utsatt för 15 Nm och börjar deformeras. 

 

Fig. 5.4-2 Weldfast-konsolen gick sönder vid ett vridmoment på 29 Nm. 

 

Fig. 5.4-3 Dagens konsol började deformeras vid 30 Nm. 
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G Resultat av dragprov och dragprovkurvor 
 

Provmatris dragprov Weldfast 

  Min. last (kN) Max. last (kN) Medellast (kN) 
Dragning 2,712 3,023 2,858 
Skjuvning 2,445 2,813 2,598 
Böjning 0,23 0,28 0,25 
 

Vid böjning deformerades konsolen så mycket 
att provet fick avbrytas innan brott skett. 
Provet avslutades när deformationen var 16 mm. 
Kraften utlästes ur diagrammen vid 16 mm  
deformation.     
 

Vid dragning och skjuvning gick konsolen sönder 
före svetsen. Därför utfördes ett dragprov med  
förstärkt Weldfast-konsol  
 

 

Provdragning av Weldfast-svets med förstärkt konsol 

 Min. last (kN) Max. last (kN) Medellast (kN) 
Dragning 8,073 10,29 9,191 
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Provmatris dragprov Punktsvets 

 Min. last (kN) Max. last (kN) Medellast (kN) 
Dragning 5,727 7,37 6,576 
Skjuvning 6,318 7,937 6,919 
Böjning 0,375 0,435 0,408 
 

Vid böjning deformerades konsolen så mycket  
att provet fick avbrytas innan brott skett. 
Provet avslutades när deformationen var 20 mm.
Kraften utlästes ur diagrammen vid 20 mm 
deformation.     
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H Besparing av operatörskostnad och kostnadskalkyl 
för inköp av ny Weldfastsvetscell för placering i 
delsammanbyggnaden 

TPT-besparing 

Utgår:  

Ladda fäste 4 sek 
Manuell svets 2 PSV 8 sek 
Total tid 12 sek 

Tabell 2. Operatörstid från dagens montering av en konsol på 9-3. 

Total TPT blir för 4 st. fästen, 4 x 12 sek = 48 sek/bil = 0,8 min/bil 

Karossfabrikens faktor är 16,26 kr/min.   D.v.s. Besparing blir 16,26 x 0,8 = 13 kr/bil. 

För 9-3 så är årsvolymen ca 74000 bilar, d.v.s. årlig vinst = 74000 x 13 = 962 Tkr. 

Tillkommer:  

Uppskattad tid för laddning av grundmaterial: 4 sek. 

TPT blir för 4 st. grundmaterial, 4 x 4 sek = 16 sek/bil = 0,27 min/bil 

Kostnad per bil blir: 16,26 x 0,27 = 4,4 kr/bil 

Kostnad per år: 74000 x 4,4 = 325,6 Tkr 

Priset på dagens konsol är 0,53 öre vilket på 74000 bilar blir,      
0,53 x 4 x 74000 = 156 880 kr. 

Första prisindikation på Weldfast-konsol är 0,80 kr vilket på 74000 bilar blir,            
0,80 x 4 x 74000 = 236800 kr. De olika artikelpriserna beror på storleken på serier och 
inköp av nya verktyg som krävs för tillverkning av Weldfast-konsol. 

Besparing av TPT: 962 Tkr – 325,6 Tkr = 636,4 Tkr 

Investering för ny svetscell om man gör arbetet i delsammanbyggnaden. 

Ny robotcell med Weldfast KSEK 
Bultsvetsrobot (Weldfast) 750 
Verktygskontroll 40 
Jigg för fixering av artiklar (beroende på storlek) 500 
Operatörsskydd vid laddplats 100 
Staket och grind 60 
    
Mech, El, Konstruktion, Tillv., Installation, Tryout   
samt PLC och Robot programmering 700 
Media (tryckluft, el, gas, nätverk, ventilation, belysning) 200 
Arbetsplatsutformning 50 
Total summa 2400 

Tabell 2. Investeringskostnad för ny svetscell på delsammanbyggnadsnivå. 
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”Payback”-tiden blir 2400/636,4 = 3,77 år dvs. ej lönsamt att bygga om till Weldfast av 
befintlig process. Kravet är 1 år. Artikelpriset för konsolerna är inte medräknat i 
uträkningen då priset på Weldfast-konsolen inte är det rätta utan ett nytt, lägre, bör 
förhandlas fram. 

Görs svetsoperationen i delsammanbyggnaden är det svårt att använda svetsutrustningen 
till fler konsoler. Man blir då inte flexibel som i ABS-line och låst till en applikation. 
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I Besparing av operatörskostnad och kostnadskalkyl 
för inköp av 4 st. Weldfastsvetsutrustningar för 
placering i ABS-line 

 

TPT-besparing 

Utgår:  

Ladda fäste 4 sek 
Manuell svets 2 PSV 8 sek 
Total tid 12 sek 

Tabell 2. Operatörstid från dagens montering av en konsol på 9-3. 

Total TPT blir för 4 st. fästen, 4 x 12 sek = 48 sek/bil = 0,8 min/bil 

Karossfabrikens faktor är 16,26 kr/min.   D.v.s. Besparing blir 16,26 x 0,8 = 13 kr/bil. 

För 9-3 så är årsvolymen ca 74000 bilar, d.v.s. årlig vinst = 74000 x 13 = 962 Tkr. 

Tillkommer: 

Priset på dagens konsol är 0,53 öre vilket på 74000 bilar blir,      
0,53 x 4 x 74000 = 156 880 kr. 

Första prisindikation på Weldfast-konsol är 0,80 kr vilket på 74000 bilar blir,            
0,80 x 4 x 74000 = 236800 kr. De olika artikelpriserna beror på storleken på serier och 
inköp av nya verktyg som krävs för tillverkning av Weldfast-konsol. 

Investering om man gör jobbet i ABS-line med fyra robotar. 

4 robotar med Weldfast i ABS: en KSEK 
Bultsvets robot (Weldfast) 4x750 
Verktygs kontroll  40 
    
Mech, El, Konstruktion, Tillv., Installation, Tryout   
samt PLC och Robot programmering 400 
Media (tryckluft, el, gas, nätverk, ventilation, belysning) 300 
Total summa 3740 

Tabell 3. Investeringskalkyl för inköp av 4 st. Weldfast-svetsutrustningar 

”Payback”-tiden blir 3740/962 = 3,9 år, dvs. ej lönsamt att bygga om till Weldfast av 
befintlig process. Kravet är 1 år. Artikelpriset för konsolerna är inte medräknat i 
uträkningen då priset på Weldfast-konsolen inte är det rätta utan ett nytt, lägre, bör 
förhandlas fram. 

Görs svetsoperationen i ABS-line kommer det bli nödvändigt att investera i mer än en 
svetsutrustning pga. åtkomligheten. Men det är då möjligt att använda utrustningen till 
fler applikationer vilket gör alternativet med placering i ABS-line till kostnads-
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besparande och flexibelt. Samtidigt kommer man ifrån kostnader som jiggar, en 
operatör som laddar jiggarna och utrustningar såsom operatörsskydd vid laddplats, 
staket och grind. 


