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I

Sammanfattning
Detta arbete har utförts på deltid under perioden juni 2009 – maj 2010 på uppdrag av Monoflex
Nordic AB i Hallstahammar. Företaget konstruerar, producerar och säljer dragkrokar till
personbilar och lätta lastbilar. Uppgiften bestod initialt i att studera eventuella fördelar och
nackdelar hos ett byte av materialkvalitet från stålet SR235JRG2 till S355JR i dragbalken hos
en personbilsdragkrok och dess laserskurna delar. Resultatet av denna studie kommer att utgöra
en del av beslutsunderlaget för kommande konstruktionsarbete hos företaget.
Då det på företaget under detta arbetes gång även väcktes ett intresse för att dels utvärdera vad
användning av pulverfylld rörtråd istället för solid svetstråd skulle få för betydelse för
hållfastheten i en konstruktion, men också för att se om en robotsvetsad prototyp klarade
utmattningsprovet bättre än en manuellt svetsad prototyp, har denna studie utökats till att
omfatta även det.
Försöken som har gjorts grundar sig på att en specifik dragkrokskonstruktion inte blev godkänd
förrän efter tretton omkonstruktioner och därpå följande utmattningsprover. Den sista av de
icke godkända konstruktionsvarianterna som användes när denna dragkrok togs fram, har
använts i denna försöksserie. En reducerad försöksplan bestående av sex försök enligt metoden
statistisk försöksplanering har upprättats och följts. De faktorer som var för sig eller i förening
har ändrats är materialkvalitet, elektrodtyp och svetsmetod vid prototyptillverkningen. Som
resultatvariabel valdes den slaglängd dragkroken uppvisade under utmattningsprovet då det
antogs att slaglängden stod i relation till uppkomsten av sprickor i konstruktionen.
Endast två av dragkrokarna i försöksserien klarade ett utmattningsprov bestående av 2 miljoner
belastningscykler utan anmärkning. Vid analys av slaglängdsvariationerna kunde dock
effekterna av bytet av de olika faktorerna beräknas. Störst effekt på slaglängden hade bytet av
stålkvalitet i samspel med bytet av elektrodtyp, följt av stålkvalitetsbyte i samspel med
svetsmetodsbyte. Det som hade allra minst effekt på slaglängden var om enbart svetsmetoden
ändrades.
Tre varianter av konstruktionen, med olika materialsammansättningar, analyserades i FEMprogrammet ANSYS Workbench v12.1. Detta gav en kompletterande bild av skillnaderna i
säkerhetsfaktor upp till materialets sträckgräns i olika delar av konstruktionen när de olika
stålkvaliteterna användes. Det är dock tveksamt om slaglängdsvariationerna står relation till
hållfastheten i konstruktionerna.
Slutsatsen från denna studie är att de undersökta ändringarna var för sig i olika omfattning
bidrar till en minskning av slaglängden samt i vissa kombinationer även till en ökning av
hållfastheten. Det är dock vid kombination av två faktorer som de bästa resultaten erhålls.
Företaget rekommenderas att ändra minst två av de studerade faktorerna i kommande
prototypbyggen.
Då genomförande av de studerade ändringarna ger såväl produktionstekniska som
produktionsekonomiska konsekvenser rekommenderas uppdragsgivaren även att göra
ytterligare prov i synnerhet med byte av materialkvalitet och elektrodtyp. I samband med dessa
prov bör även noggranna kostnadskalkyler upprättas som underlag för framtida beslut.
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Förord
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i mina studier, vars målsättning är att
avlägga en civilingenjörsexamen inom Produkt- och Processutveckling vid Mälardalens
Högskola. Arbetet har utförts på konstruktionsavdelningen hos Monoflex Nordic AB i
Hallstahammar med Kenneth Berntzen som handledare.
Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare vid Monoflex Nordic AB, som bistått mig under
arbetets gång. Jag vill även tacka Christer Tollstam på Elga AB, Eric Lebel på SIARR och
Michael Drücker på Westfalia som svarat på de frågor jag haft. Ett speciellt tack riktar jag till
Heikki Korventie och personalen på Medesos supportavdelning som hjälpt mig med
inställningarna i ANSYS Workbench, samt till mina handledare Göran Svensson på
Mälardalens Högskola och Kenneth Berntzen på Monoflex Nordic AB.

Hallstahammar, maj 2010
Ann-Marie Kossowski Wallström
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Nomenklatur
Material- och hållfasthet
Atomplan

Ett plan i metallens kristallgitter i som ligger i samma glidriktning.

Austenit

Materialstrukturform där kristallgittrets atomer är placerade kubiskt
ytcentrerat. Upp till 2 procent kol kan lösas i austenit. I ett låglegerat
stål finns ingen austenit om temperaturen är lägre än 723°C.

BCC

Kubiskt rymdcentrerad kristallstruktur, (Body Centered
Cubic), med atomer formerade som en kub och med
ytterligare en atom i kubens centrum.

BCT

Tetragonal rymdcentrerad kristallstruktur, (Body
Centered Tetragonal), med atomer formerade som ett
fyrsidigt prisma och med ytterligare en atom i prismats
centrum. Kan uppstå vid deformation av BCC-struktur.

Brottgräns

Benämningen på den dragspänning då ett material brister.
Betecknas Rm.
Brottgränsvärdena för olika stål ligger oftast mellan 200 och 1300
MPa.

Cementit

Materialstrukturform bestående av en järn-kol-förening, en karbid,
med sammansättningen Fe3C.

Deformationshärdning Vid deformation av ett material blir det hårdare och hårdare ju mer
det deformeras eftersom fler och fler dislokationer skapas, vilket
försvårar glidningar i kristallstrukturen. Högre och högre belastning
krävs sedan för att deformationen ska fortsätta.
Diffusion

Inom metallurgi innebär det att atomerna i ett kristallgitter byter
plats. Även främmande atomer kan röra sig i gittret. Det finns en
strävan att utjämna eventuella koncentrationsgradienter. (Källa:
Jernkontorets ordlista)
En defekt i kristallstrukturen. Ett atomplan
som i slutar mitt inne i ett kristallkorn, vilket
innebär att om kristallen utsätts för
skjuvspänning eller deformation kan ett
närliggande atomplan brytas av och länkas till
den fria änden, dislokationen, som på så sätt
flyttar sig.

Dislokation
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Draghållfasthet

Materialegenskap som benämner ett materials förmåga att motstå
dragpåkänning. Ett draghållfasthetsprov ger följande information om
materialet: sträckgräns, brottgräns, förlängning och kontraktion.

Elasticitetsmodul

Benämning på ett materials fjädringsförmåga. Betecknas E.

Elastisk deformation

Om ett material utsätts för krafter och den deformation som sker är
reversibel. När kraftens inverkan upphör återgår materialet till sin
ursprungliga form.

FCC

Kubiskt ytcentrerad kristallstruktur, (Face Centered
Cubic), med atomer formerade som en kub och med
ytterligare en atom mitt på var och en av kubens
sidor.

Ferrit

Materialstruktur där kristallgittrets järnatomer är placerade kubiskt
rymdcentrerat. Kol är praktiskt taget olösligt i ferrit.

Glidplan

De atomer i en kristallstruktur som i rymden ligger på en gemensam
yta, vertikal, horisontell eller diagonal, sägs ligga i samma plan. Vid
skjuvspänningar parallellt med ett plan kan förflyttning av atomer
ske. Ett sådant plan kallas för glidplan.

HAZ

Heat Affected Zone, den värmepåverkade zonen vid svetsning.

HCF

High cycle fatigue. Dominerande spänningsutmattning – Uppstår till
följd av stora spänningar i materialet i kombination med ett högt
antal lastväxlingar

Järn

Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål.

Kol

Grundämnet kol är det vanligaste legeringsämnet i stål och har
grundläggande betydelse för stålets egenskaper

Konstruktionsstål

Ett stål avsett för svetsade konstruktioner. Dess viktigaste
egenskaper är hållfasthet och svetsbarhet.

Korngräns

Benämning för gränserna mellan kristallkornen i en metall. Här
möts två kristallgitter, vilket i och med att det är en störning i
materialstrukturen har inverkan på materialegenskaperna

Korrosion

När ett material genom ett kemiskt angrepp reagerar med det
omgivande mediet. Korrosion hos stål kallas rost.

Kristallgitter

Ett tredimensionellt, regelbundet uppbyggt, system av atomer som
bildar kristallkorn i stålet.

LCF

Low cycle fatigue. Töjningsutmattning – Uppstår till följd av
töjningar i materialet kombinerat med ett lågt antal lastväxlingar

V

Martensit

En mycket hård materialstrukturform som bildas vid hastig
underkylning av austenit. Kolatomer som diffunderar över
mellanrummen i kristallgittret hinner inte förflytta sig, och en
kolövermättad struktur, BCT, bildas. Martensiten kan genom
anlöpning göras segare.

EN 10025:2004

Materialnorm för konstruktionsstål.

Materialutmattning

Ett fenomen som uppstår i metaller vid upprepad belastning. Det
medför att brott kan uppstå vid spänningar, som ligger långt under
materialets brottgräns.

Normalisering

Värmebehandlingsmetod för stål, bestående av uppvärmning till
austenit och svalning, ofta i luft. Normalisering ger en finkornigare
struktur och ofta förbättrad seghet.

Olegerat stål

Ett stål med relativt låg halt av legeringsämnen.

Omslagstemperatur

Den materialtemperatur under vilken ett brott i materialet är sprött.
Vid temperaturer över denna får materialet istället ökande seghet.

Perlit

Materialstrukturform bestående av en blandning av ferrit och
cementit ordnade i tunna skivor som ett laminat. Det bildas genom
omvandling av austenit vid temperaturer på ca 550–650°C. Perlit har
en kolhalt på ca 0,8 procent.

Plastisk deformation

Om ett material utsätts för krafter över dess sträckgräns är den
deformation som sker, inte reversibel. När kraftens inverkan upphör
återfår materialet inte sin ursprungliga form.

Seghet

En materialegenskap som anger förmågan att inte brista vid
deformation.

Slagseghet

En materialegenskap som anger förmågan att inte brista vid ett
kraftigt slag.

Striations

”Ränder” på en brottyta som visar spricktillväxten för varje
belastningscykel. Kan endast ses vid mycket hög förstoring.

Sträckgräns

Betecknar den spänning vid vilken plastisk deformation inträder.
Betecknas Re.

S355JR

Beteckning för ett allmänt konstruktionsstål med en övre sträckgräns
på 355 Mpa.

SR235JRG2

Beteckning för ett allmänt konstruktionsstål med en övre sträckgräns
på 235 Mpa.
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Utmattningshållfasthet En materialegenskap som anger förmågan att inte brista vid ett stort
antal spänningsväxlingar. Stål är unikt på så sätt att det har en
utmattningsgräns, det vill säga en högsta spänning vid vilken brott ej
inträffar, trots ett stort antal lastväxlingar.
Wöhlerkurva

En kurva som visar livslängden hos ett material, framtagen efter
gjorda utmattningsprov. Denna kurva visar ökande livslängd vid
minskad belastning (spänning). Då den oftast baseras på ett litet
statistiskt underlag är dock tillförlitligheten låg.

135-ISO5817-C

Svetsbeteckning för metallbågsvetsad fog med solidtråd som
tillsatsmedel. Enligt SIS handbok 531:2008

138-ISO5817-C

Svetsbeteckning för metallbågsvetsad fog med metallpulverfylld
rörtråd som tillsatsmedel. Enligt SIS handbok 531:2008

Datorstödd produktutveckling
ANSYS Workbench

Beräkningsprogram som utför FEM-analys av belastningarna på en
3D-modell importerad från ett CAD-program.

Finita Element
metoden

Beräkningsmetod för att analysera spänningar och töjningar i ett
material.

Randvillkor

De krafter och förskjutningar som anbringas på noderna i en CADmodell vid en FEM-beräkning.

Personbilsdragkrokar
CARLOS TC test

CAR LOading Standard, Trailer Coupling
Tredimensionell testmetod för dragkrokskopplingar där belastningen
varieras efter en speciell algoritm.

D-värde

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan bil
och släpkärra. Det används som utgångspunkt vid provning och för
att ange prestanda på kopplingsutrustning.
Bilens totalvikt = T [kg]
Släpets totalvikt = V [kg]
g = 9,81 [m/s2]
D = g x T x V / (T + V) [kN]
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Dragbalk

Dragbalken dimensioneras efter mått och tillåten dragvikt hos varje
specifik bilmodell. Konsolplåtar och gavelplåtar svetsas vanligtvis
fast på dragbalken.

Dynamisk provkraft

Dynamisk provkraft vid ett utmattningsprov är 60 % av D-värdet.

Fästjärn

Dragkroken skruvas i de infästningspunkter som biltillverkaren
angivit, med fästjärn som skruvas fast mot dragbalken. På vissa
dragkroksmodeller svetsas fästjärnen direkt på dragbalken, vilket
innebär att inga extra gavelplåtar behöver svetsas fast på dragbalken.
Fästjärnens utseende anpassas till respektive bilmodell.

Gavelplåt

För att kunna skruva fast fästjärnen mot dragbalken,
svetsas en gavelplåt med en svetsmutter på baksidan, fast i
vardera änden av dragbalken.

Konsolplåt

Mitt på dragbalken sitter två konsolplåtar fastsvetsade.
Mellan dem monteras sedan en fast eller avtagbar
kulkoppling.
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Detta är ett exempel på en avtagbar
kulkoppling, med ett hus som skruvas fast i
konsolplåtarna på dragbalken. I huset låses
själva kulan fast. Det finns även möjlighet att
som kund välja en fast kula som skruvas direkt
mot konsolplåtarna.

Kulkoppling

S-värde

Stödlasten S, även benämnt kultryck, är en del av släpkärrans
totalvikt som överförs på kopplingen vid stillastående.
D-värde = D [kN]
g = 9,81 [m/s2]
S = 120 x D / g [kg]

Slaglängd

Uttryck för ett drags deformation i kraftens riktning vid ett
utmattningsprov. Deformationerna orsakade av både drag- och
tryckkraft adderas. Provbänkens lägesgivare har upplösningen 1µm
och ett rörelseområde på 100 mm, vilket innebär att rörelseområdet
består av 105 steg. Lägesgivaren är kopplad till ett analogt
processorkort med upplösningen 0,1 mV inom området [0V - 10V.
Då även detta är 105 steg, sker 0,1 mV ändring av spänningen från
processorkortet vid 1µm (10-6 m) lägesändring i provbänken. I
loggen kan därför slaglängden redovisas med 10-5 m noggrannhet.
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras företaget där arbetet har utförts. Bakgrunden till arbetet, den valda
uppgiften och frågeställningen beskrivs.
Detta examensarbete i Produkt- och Processutveckling, med fokus på materialval och
prototypframtagning i produktutvecklingen av en personbilsdragkrok, har utförts på deltid
under perioden 2009-06-01 – 2010-05-31, hos Monoflex Nordic AB i Hallstahammar.

1.1 Presentation av Monoflex Nordic AB
Monoflex Nordic AB i Hallstahammar, i fortsättningen benämnt Monoflex, konstruerar,
producerar och säljer dragkrokar till personbilar och lätta lastbilar. Verksamheten som startade
i form av ett familjeföretag 1969, bedrivs numera, med en enhet i Sverige och en i Danmark,
som en del av den Europeiska industrikoncernen Westfalia Automotive GmbH. I koncernen
ingår även SIARR i Frankrike och Westfalias produktionsenhet i Tyskland. Monoflex har,
liksom de övriga företagen i koncernen sin egen konstruktionsfilosofi bland annat beträffande
materialval i, och utformning av, både dragbalk och laserskurna plåtdetaljer.

1.2 Bakgrund
Historiskt sett har dragkrokskonstruktionerna vid Monoflex gjorts med ett mjukt
konstruktionsstål med en övre sträckgräns på 235 N/mm2 , (SR235JRG2) till skillnad från
SIARR och Westfalia som även använder sig av ett stål med en övre sträckgräns på 355
N/mm2 , (S355JR). I Bilaga 1, finns information om hur olika stålsorter betecknas enligt ENstandard EN 10025:2004 för konstruktionsstål. Det finns även skillnader mellan
konstruktionsfilosofierna för utformningen av dragkrokarna hos de olika produktionsenheterna.
Monoflex har ett modulbaserat produktkoncept. En personbilsdragkrok består av en dragbalk
med fastsvetsade eller skruvade fästjärn, anpassade för montering på respektive bilmodell. Det
finns ett antal olika lösningar för själva kulkopplingens fastsättning och utformning. Dessa tas
fram utifrån förutsättningarna hos varje specifik bilmodell, vilken marknad produkten tillverkas
för och med möjlighet för kunden att välja fast eller avtagbar kulkoppling på sin dragkrok efter
egna önskemål.
Då tillgängligheten till S355JR är högre, kan det strategiskt sett vara fördelaktigare att använda
den materialkvaliteten. Men, då det inom företaget inte finns samma erfarenhet av att
konstruera en dragkrok med delar av S355JR som med delar av SR235JRG2, är det tänkbart att
de ingående delarna i dragkroken blir överdimensionerade. Detta är produktionsekonomiskt
sett inte optimalt.
Det gängse förfarandet vid tillverkningen av en dragkroksprototyp som tas fram för provning,
är att den metallbågsvetsas manuellt med samma tillsatsmaterial, det vill säga solid svetstråd,
som används i svetsrobotarna till de serietillverkade dragen. Då företaget fått indikationer på att
pulverfylld rörtråd som tillsatsmaterial i kombination med att prototypen robotsvetsas kan ge
konstruktionen högre utmattningshållfasthet, har den aktuella framtagningsmetoden för
prototyper ifrågasatts.
Det finns således flera saker som var för sig eller i förening kan påverka hållfastheten hos en
dragkroksprototyp och därigenom medverka till resultatet vid det obligatoriska
utmattningsprovet.
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1.3 Arbetsuppgift
Av ovan nämnda anledningar är uppdragsgivaren intresserad av att få veta vilka skillnader som
kan påvisas vid utmattningsprov av ett antal till konstruktionen identiska prototyper, tillverkade
i respektive materialkvalitet, med olika val av tillsatsmedel och svetsmetod.
Om en övergång till S355JR i kommande konstruktioner kan göras i hela eller delar av
konstruktionen, kan materialets högre styrka även utnyttjas för att minska materialåtgången i
detaljerna, vilket då sänker materialkostnaderna. Kan det verifieras att användning av
pulverfylld rörtråd påverkar hållfastheten positivt, och om det dessutom medger
produktionstekniska förändringar som sänker tillverkningskostnaderna, kan ett byte av
tillsatsmaterial i serieproduktionen motiveras. Det är därför viktigt att utreda om det är ett
materialbyte, en ändring av produktionsmetoden för dragkroksprototypen eller en kombination
av dessa som kan ge störst påverkan på hållfastheten och tillverkningsekonomin.

1.4 Frågeställning
Genom att studera skillnaderna i utfall från utmattningsprov för en försöksserie där byte av
materialkvalitet, elektrodtyp respektive svetsmetod vid prototypframtagningen görs, kommer
en sammanställning av huvud- och samspelseffekter framtagna genom tillämpning av statistisk
försöksplanering att tas fram. De stålkvaliteter som kommer att jämföras är SR235JRG2 och
S355JR, vilka i fortsättningen kommer att benämnas som 235-stål respektive 355-stål eller 235
och 355 kort och gott. Med elektrodtyp avses solidtråd respektive pulverfylld rörtråd och med
svetsmetod avses manuell metallbågsvetsning respektive metallbågsvetsning utförd i
svetsrobot.
Resultatvariabeln som studeras är den slaglängd som dragkroksprototypen har under
utmattningsprovet. En hypotes om att ett samband mellan stor slaglängd och ökad risk för
sprickbildning föreligger har uttalats av uppdragsgivaren. Uppgifter om huruvida dragkrokarna
klarar utmattningsprovet utan anmärkning eller inte ingår därför i resultatsammanställningen,
liksom vilka produktionstekniska och produktionsekonomiska fördelar respektive nackdelar de
olika produktionsmetoderna har, dels för prototyptillverkningen men även för
serieproduktionen.
Slutligen presenteras rekommendationer om hur företaget lämpligen går vidare med det
erhållna resultatet.
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2 Syfte och mål
I detta kapitel presenteras arbetets övergripande syfte och mål.
Syftet med denna studie är att ta fram fakta om vilka eventuella för- och nackdelar variationen
av tre konstruktionsparametrar har vid framtagningen av en dragkroksprototyp som ska
utmattningsprovas. Målsättningen är att uppdragsgivaren ska kunna använda resultatet av
studien som en del av beslutsunderlaget när val av konstruktionsparametrar för utveckling av
ett personbilsdragkrok ska göras.
Arbetet förväntas resultera i ett vetenskapligt framtaget och sammanställt material, i form av en
studie där slutsatser dragits från utmattningsprov gjorda på prototyper i vilka materialkvaliteter,
elektrodtyp och svetsmetod har varierats.
Även den produktionstekniska och produktionsekonomiska påverkan som ovanstående
variationer har på prototypframtagningen respektive serieproduktionen utgör beaktansvärda
aspekter vid valet av konstruktionsparametrar och ska belysas i denna studie.
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3 Projektdirektiv
I detta kapitel specificeras förutsättningar och begränsningar, givna av uppdragsgivaren, för
arbetets genomförande.
Det har tidigare gjorts prov att svetsa prototyper både manuellt och med svetsrobot. I
svetsroboten har jämförelser mellan användning av solidtråd och pulverfylld rörtråd gjorts.
Dessa prov skall utgöra indata till detta arbete.
Vid företaget används utmattningsprover i provbänk och
konstruktionshjälpmedel, vilket även ska utnyttjas i denna studie.

FEM-program

som

Företagets maskinpark kommer att utökas med ytterligare en svetsrobot, vilket ger
förutsättningar att tillverkningen av dragkroksprototyper till denna studie inte stör den löpande
produktionen.
Då tillgängligheten till provbänkarna är en trång sektor kommer under hösten en uppgradering
av den ena att göras. Det blir därefter möjligt att fördubbla lastcykelfrekvensen. I och med det
kommer tidsåtgången för ett utmattningsprov att reduceras. Även den andra provbänken
kommer senare att uppgraderas.
För att arbetet inte ska orsaka störningar i den ordinarie produktionen eller drabbas av onödiga
förseningar, ska all bokning av maskintid och eventuell materialanskaffning göras i god tid.
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4 Problemformulering
I detta kapitel ges en formulering av det problem som arbetet ska ge svar på, med hjälp av en
begreppsterminologi hämtad ur kapitel 6.
Problemet som det här försöket utgår ifrån, är att en specifik dragkrokskonstruktion inte klarar
det obligatoriska utmattningsprovet. Dragkroken som valts ut till denna studie har provats om
13 gånger, innan den passerade utmattningsprovet utan anmärkningar, under våren 2009.
Därför kommer de prov som nu är aktuella, att grundas på den sista av de icke godkända
konstruktionsvarianterna som användes då.
Arbetet förväntas kunna ge indikationer på om byte av materialkvalitet, byte av tillsatsmaterial
vid svetsningen eller byte av svetsmetod vid prototyptillverkningen var för sig eller i förening
har positiva eller negativa effekter på utmattningshållfastheten hos prototypen.
De olika alternativens tekniska respektive ekonomiska effekter för produktionens
vidkommande har även de stor betydelse vid valet av konstruktionsparametrar och bör tas i
beaktande.

4.1 Frågeställningar
Frågeställningarna som det här arbetet avser att besvara är:


Vilka skillnader i utfall från utmattningsprov med avseende på dragkrokens slaglängd i
provbänken, kan påvisas vid byte av materialkvalitet, elektrodtyp respektive svetsmetod
vid prototypframtagningen?



Vilka samspelseffekter mellan ovanstående produktionsvariabler kan påvisas?



Finns det något samband mellan kort slaglängd hos dragkroken och om dragkroken
klarar utmattningsprovet utan anmärkning?



Vilka produktionstekniska och produktionsekonomiska fördelar respektive nackdelar
har de olika produktionsmetoderna, dels för prototyptillverkningen men även för
serieproduktionen?

4.2 Uppdragsgivarens kravbild
Från uppdragsgivaren har följande krav uttalats:


Att studera om ändring av konstruktionsparametrarna stålkvalitet, elektrodtyp och
svetsmetod har en gynnsam inverkan på hållfastheten hos en dragkrokskonstruktion.



Att stålkvaliteterna SR235JRG2 och S355JR ska jämföras.



Att användning av pulverfylld rörtråd ska jämföras med användning av solid svetstråd.



Att manuell svetsning av en prototyp ska jämföras med robotsvetsning av prototypen.
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Att resultatet ska redovisas i en rapport, där fokus ska ligga på effekten av
ändringarna av ovanstående konstruktionsparametrar och om ett byte kan motiveras
med hänsyn till produktionstekniska och produktionsekonomiska aspekter.
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5 Projektavgränsningar
I detta kapitel redovisas vilken omfattning arbetet kommer att ha, samt dess avgränsningar.
Arbetet utgörs av en undersökning av effekterna när stålkvaliteten i en dragkrokskonstruktion
respektive tillsatsmaterial eller svetsmetod varieras vid tillverkningen av en dragkroksprototyp.
Det är inte alla delar i en dragkrokskonstruktion som är aktuella för byte av materialkvalitet,
utan de laserskurna plåtdetaljerna och dragbalken kommer i första hand att tas fram i ett
starkare stål. I vissa konstruktioner förekommer ytterligare laserskurna plåtdetaljer som
antingen skruvas eller svetsas fast. Beträffande svetsningen av prototyperna är det inte aktuellt
att undersöka manuell rörtrådssvetsning,.
Arbetet ska genomföras på deltid under 40 veckor och dess omfattning begränsas av den
tillgängliga arbetstiden som är 800 mantimmar. För kvalitetssäkring av att tidsåtgången för de
olika momenten och att den totala arbetsinsatsen uppnår erforderlig omfattning kommer det att
göras kontinuerliga avstämningar gentemot den uppgjorda planen.
Företaget ser det som fördelaktigt att arbetet genomförs under en längre tid, eftersom det ger
möjlighet att få flera jämförande utmattningsprov utförda i företagets provningsutrustning,
vilken mestadels är uppbokad för provning av nya prototyper. Det är bland annat av den
anledningen som arbetet kommer att göras på deltid. Under vissa perioder kommer det även att
finnas tillgång till att använda ANSYS Workbench för FEM-analyser av konstruktionerna,
vilket uppdragsgivaren ser som värdefullt för att verifiera de antaganden som kan göras efter
utmattningsproven.
Arbetet ska fokusera på en av de konstruktioner som tagits fram vid företaget under 2009, en
dragkrok till Volvo XC60 med avtagbar kulkoppling. För jämförelse med de tidigare provade
prototyperna kommer även prototyper att byggas med plåtdetaljer och dragbalk i en starkare
stålkvalitet samt att prototyper robotsvetsade med såväl solidtråd som rörtråd kommer att tas
fram i båda stålkvaliteterna. Vid detta förfarande utnyttjas sedan möjligheten att kunna använda
samma provjigg till samtliga i testbänken, vilket underlättar och snabbar upp hanteringen.
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrunden till de olika arbetsmetoder som har
tillämpats under arbetets gång. Dessutom beskrivs teorin för materialutmattning och
utmattningsbrott eftersom det ger en ökad förståelse för resultatet av detta arbete.

6.1 Projektplanering
En vanligt förekommande metod för tidsplanering av arbetsuppgifter, vid exempelvis
produktionsplanering eller projektplanering, är enligt Bergman & Klefsjö (2001) med hjälp av
ett så kallat Ganttschema. Denna metod togs fram under första världskriget av Henry L. Gantt i
avsikt att underlätta de amerikanska skeppsbyggnadsprogram som pågick då.
I Ganttschemat upprättas en tidsplan för alla arbetsuppgifter som ingår i ett projekt. Schemat
utgörs av en tvådimensionell matris med aktiviteterna i den ena dimensionen och en tidsaxel i
den andra dimensionen. Vid upprättandet av denna plan fördelas de tillgängliga resurserna till
de olika aktiviteterna och aktiviteter som är beroende av att andra aktiviteter är genomförda kan
placeras i lämplig ordning efter tidsaxeln. Det blir på så sätt möjligt att uppskatta hur lång tid
som behövs till exempelvis ett projekt. Schemats noggrannhet kan upprättas på veckonivå eller
om så krävs, även med visning dag för dag.
Som en av fördelarna med Ganttschemat kan nämnas att resursfördelning och aktiviteternas
inbördes placering tydligt åskådliggörs grafiskt i matrisen. Vid användning av datorbaserade
verktyg för framtagning av Ganttschema finns stöd för utskrift av aktivitetsplanering på
individnivå med samma tydliga grafiska layout.
En annan av fördelarna är möjligheten till uppföljning av upparbetad tid som ges i ett
Ganttschema. Det går att i samma schema föra in hur lång tid som förbrukas för respektive
aktivitet samt när den tiden förbrukades. På så sätt kan avvikelser från tidplanen upptäckas och
korrigeras, alternativt att tidplanen revideras.

6.2 Forskningsmetodik
Forskning bygger uteslutande på systematiskt och metodiskt arbete. Enligt Bell (2008) som
citerar Howard & Sharp (1983) är forskning
”ett metodiskt sökande för att utöka en persons kunskaper, förhoppningsvis även
andras, genom att upptäcka icke-triviala fakta och få icke-triviala insikter”.
Bell (2008) hänvisar även till Drew (1980) som framhåller systematikens betydelse för att
arbetet ska kunna anses vara vetenskapligt genomfört.
Det finns ett flertal olika vetenskapliga metoder för att nå ökad eller ny kunskap.






Deskription – en beskrivning av en frågeställning av allmän art
Fallstudie – ett utvalt fall som får representera verkligheten studeras och beskrivs
Klassificering – sortering och indelning av insamlad data för att kunna analysera det
Kvantifiering – så kallade hårddata som kan anges i siffror och kan behandlas statistiskt
Hypotesprövning – ett antagande görs och sedan verifieras eller falsifieras det
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Teoribildning – i syfte att besvara en fråga upprättas ett nät av fakta och hypoteser som
bildar en teori
Modellbildning – vidareutveckling av en teori som ska ge en bild av verkligheten
Komparation – jämförelse av två eller flera likvärdiga enheter
Prediktion – upprätta en prognos för vad som ska hända i framtiden

Det är med andra ord den valda metoden, att den följs och att arbetet dokumenteras utförligt,
som avgör om arbetet är vetenskapligt eller inte menar Ejvegård (2007). Meningen med att
göra detta är att det ska vara möjligt att få samma resultat igen om arbetet upprepas med de
förutsättningar som anges i dokumentationen. Vidare betonar Bell (2008) vikten av att det finns
en korrekt tidsplan att arbeta efter. Om planen inte följs ska den givetvis uppdateras så att den
hela tiden är aktuell.

6.2.1 Informationsinsamling
Om arbetets genomförande bygger på information hämtad från litteratur och tidigare forskning
bör litteratursökning och litteraturstudier förläggas så tidigt och samlat som möjligt i
tidsplanen. Det är naturligtvis inget som hindrar att kompletterande litteraturstudier,
informationssökning i forskningsdatabaser eller på Internet görs parallellt med det löpande
arbetet även senare om det uppstår behov av det.
Vad som inte får glömmas bort är att hela tiden föra systematiska anteckningar om viktig
information och att alla citat och referenser som kan komma att ingå noteras direkt. Såväl av
Bell (2008) som i MDH´s anvisningar för examensarbetsrapporter rekommenderas
Harvardmetoden, med författarnamn och därefter årtal i parentes i den löpande texten, för
angivandet av referenser. Enligt Ejvegård (2007) är detta system att föredra speciellt i
naturvetenskapliga kortare texter framför Oxfordsystemet med noter och notförteckning, vilket
visserligen är elegantare men noterna i sig kräver mycket utrymme.

6.2.2 Intervjumetodik
Viss information samlas enklast in genom intervjuer av personer med specifika kunskaper om
en fråga eller i ett ämne. Ejvegård (2007) konstaterar att just till uppsatser och examensarbeten
är det väldigt vanligt att information inhämtas på detta sätt, då det ofta rör sig om information
som inte finns dokumenterad i litteraturen. Genom att intervjua en expert inom området kan
frågan i alla fall belysas ur flera synvinklar.
Innehållet i en intervju kan vara mer eller mindre strukturerat, såväl formulering som innehåll i
frågorna kan varieras tämligen fritt i de fall det gäller en muntlig intervju. I de fall det handlar
om en skriftlig utfrågning, vanligen benämnd enkät krävs dock att frågorna är strukturerade. I
forskningssammanhang är det ovanligt att ha bundna svar eftersom svaren påverkas av de
svarsalternativ som föreslagits.
Ifråga om muntliga intervjuer nämner Bell (2008) att fördelen med en semistrukturerad intervju
är att intervjun till synes löper helt ostrukturerat, men att den ändå är förberedd och att de svar
som intervjupersonen önskar, noteras efterhand de ges. Respondenten å sin sida ges utrymme
att tala om sina viktigaste frågor och upplever ingen press i situationen.
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6.3 Statistisk försöksplanering
Vid offensivt kvalitetsarbete är det enligt Bergman & Klefsjö (2001) viktigt att basera sina
beslut på fakta. De konstaterar att vid insamling och bearbetning av ett erforderligt
faktamaterial kan något eller några av de sju förbättringsverktyg och sju ledningsverktyg som
behandlas ingående i deras bok ”Kvalitet från behov till användning”, med fördel användas.
Statistisk försöksplanering är ett av kvalitetsverktygen i Sex Sigma konceptet, som med sitt
systematiska upplägg lämpar sig väl till både produkt- och processutveckling. Metoden är
generell och kan tillämpas överallt där det går att göra mätningar. Det går att optimera såväl
konstruktionen av en produkt som dess tillverkningsprocess med hjälp av denna metod.
Försöksmetoden går ut på att flera faktorer varieras i olika kombinationer enligt ett upprättat
försöksschema i stället för att variera en faktor i taget i det undersökta objektet. Att undersöka
en faktor i taget kan innebära att man aldrig upptäcker effekten av två samspelande faktorer. En
fördel med denna metod är, som Bergman & Klefsjö (2001) påpekar, att genom lämplig
planering kan försökskostnaderna reduceras eftersom det är möjligt att reducera antalet prov.
Ross (1992) presenterar en mycket detaljerad beskrivning på arbetsgången vid genomförandet
av ett flerfaktorförsök. Här nedan redovisas endast de tolv huvudpunkterna i denna arbetsgång.
”State the problem(s) or area(s) of concern”
”State the objective(s) of the experiment”
”Select the quality characteristic(s) and measurement system(s)”
”Select the factors that may influence the selected quality characteristic(s)”
”Identify control and noise factors”
”Select levels for the factors”
”Select the appropriate ortogonal array(s)”
”Select interactions that may influence the selcted quality characteristics or go back to
step 4 (iterative steps)
9. ”Assign factors to OA(s)(ortoganal arrays) and locate interactions”
10. ”Conduct tests described by trials in OA(s)”
11. ”Analyze results of the experimental trials”
12. ”Conduct confirmation experiments”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olausson (1992) föreslår en något enklare arbetsgång vid försöksuppläggningen som ändå
syftar till att inget viktigt ska förbises och att mesta möjliga information ska erhållas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

”Formulera problemet”
”Välj resultatvariabel”
”Välj faktorer och nivåer”
”Välj försöksplan”
”Utför försöken enligt plan”
”Analysera och presentera resultatet”
”Dra slutsatser”

Ulrich & Eppinger (2008) talar om ”The Robust Design Process” och presenterar en
utvecklingsvariant som baseras på försöksplanering med flerfaktorförsök. Även Bergman &
Klefsjö (2001) framhåller fördelarna med flerfaktorförsök kontra ”en-faktor-i-taget-försök”. De
nämner Don Clausings iterativa trestegsmetod som bygger på ”Krav-Koncept-Förbättring” och
poängterar att ur kvalitetssynpunkt bör förbättringsteknikerna vara styrande, vid utveckling av
produkter med höga säkerhets- eller tillförlitlighetskrav, redan vid konceptgenerering och
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konceptval. Enligt Olausson (1992) ligger nyckeln till framgång vid försökens genomförande i
just planeringen av dem.

6.3.1 Formulering av problemet
När, som första steg i arbetsgången, problemet ska formuleras är det nödvändigt att det
struktureras upp noga och Olausson (1992) menar att ett Paretodiagram med fördel kan
användas till detta. Genom en analys av vilka felorsaker som är vanligast förekommande kan
problemet och därmed även målet med försöket definieras.

6.3.2 Samla in förhandsinformation
Som utgångspunkt för att de följande stegen i arbetet ska kunna genomföras på bästa sätt, ska
så mycket förhandskunskaper som möjligt om processen eller produkten samlas in. Olausson
(1992) varnar dock för användning av information som inte verifierats som sann.

6.3.3 Val av resultatvariabel
Den resultatvariabel som väljs måste kunna ge information om det problem som studeras. Det
är en stor fördel om resultatvariabeln är kvantitativ för att nödvändiga beräkningar ska kunna
genomföras. Är variabeln däremot kvalitativ måste det erhållna resultatet kvantifieras påpekas
det av Olausson (1992). Detta kan göras genom att en lämplig skala definieras, som sedan
resultatet klassificeras efter.

6.3.4 Val av faktorer och nivåer
När faktorerna som påverkar resultatvariabeln gås igenom, rekommenderar Olausson (1992) att
ett Fiskbensdiagram upprättas över dem, då det ger en strukturerad bild av dem. Det gäller att
välja faktorer som är helt oberoende av varandra. Därefter ska två nivåer på varje faktor
bestämmas för användning vid försöken.
I Tabell 1 och Tabell 2 som följer, visas exempel på en fullständig respektive en reducerad
försöksplan för en försöksserie med tre faktorer. Nivåerna på faktorerna betecknas med - eller
+, vilket representerar låg respektive hög nivå. Ett fullständigt försök resulterar i att alla huvudoch samspelseffekter erhålles. Korvi (1993) påtalar att högre ordning än tvåparametersamspel
sällan påverkar resultatet nämnvärt. Därför kan omfattningen av försöken minskas när bara
huvudeffekter och eventuella tvåparametersamspel är av intresse.
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Försök

A

B

C

1

-

-

-

2

-

-

+

3

-

+

-

4

-

+

+

5

+

-

-

6

+

-

+

7

+

+

-

8

+

+

+

Tabell 1 Exempel på försöksplan för fullständigt 3-faktorförsök

Storleken på en resultatvariabels förändring när en parameter ändras från låg (-) till hög (+)
nivå kallas effekt. Ser man till endast en parameters inverkan på resultatet talar man om en
huvudeffekt. Om effekten av en parameter däremot beror på en annan parameters nivå är det en
samspelseffekt. Effekterna i de tre kolumnerna A, B och C i Tabell 2 nedan, det vill säga
huvudeffekterna, räknas enklast ut på följande sätt:
Huvudeffekt A = ( y5 + y6 + y7 + y8 )/4 - ( - y1 – y2 - y3 – y4 )/4 =
Huvudeffekt B = ( y3 + y4 + y7 + y8 )/4 - ( - y1 – y2 - y5 - y6 )/4 =
Huvudeffekt C = ( y2 + y4 + y6 + y8 )/4 - (- y1 – y3 - y5 – y7 )/4 =

Försök

A

B

C

Resultat

1

-

-

-

y1

2

-

-

+

y2

3

-

+

-

y3

4

-

+

+

y4

5

+

-

-

y5

6

+

-

+

y6

7

+

+

-

Y7

8

+

+

+

Y8

Effekt:
Tabell 2 Exempel på resultat från fullständigt 3-faktorförsök

Samma princip används för beräkning av samspelseffekterna. De erhållna värdena från
respektive försök sätts in i respektive formel. Ett medelvärde för resultaten med positivt tecken
i effektkolumnen och ett medelvärde för resultaten med negativt tecken i effektkolumnen
beräknas. Det ”negativa” medelvärdet subtraheras från det ”positiva” medelvärdet när effekten
av en parameterändring beräknas.
Ovan nämnda beräkningsgång rekommenderas av Olausson (1992). Korvi (1993) presenterar
en enklare beräkningsgång för beräkning av effekterna i ett flerfaktorförsök. Där adderas och
subtraheras alla resultatvärden i en beräkning och divideras sedan med halva antalet försök.
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Exempel: ”A = ( - y1 – y2 - y3 – y4 + y5 + y6 + y7 + y8 )/4 = ”. Detta beräkningssätt lämpar
sig dock inte att använda vid reducerade flerfaktorförsök. Tabell 3 nedan visar ett exempel på
hur huvud- och samspelseffekter redovisas enligt Olausson vid ett reducerat trefaktorförsök.
Försök

A

B

C

AB

AC

BC

1

-

-

-

+

+

+

-

y1

2

-

-

+

+

-

-

+

y2

3

-

+

+

-

-

+

-

y3

4

+

-

-

-

-

+

+

y4

5

+

-

+

-

+

-

-

y5

6

+

+

+

+

+

+

+

y6

3

2

4

3

3

4

3

3

4

2

3

3

2

3

∑y+
Nämnare:
Medel y+
∑yNämnare:
Medel yEffekt:

ABC Resultat (y)

Tabell 3 Exempel på samspelseffekter av parameterändringar

Formlerna för beräkningen av effekterna i de sju kolumnerna i Tabell 3 är följande:
Huvudeffekt A = ( y5 + y6 + y7 )/3 - ( - y1 – y2 - y3 )/3 =
Huvudeffekt B = ( y3 + y6 ) /2 - ( - y1 – y2 – y4 – y5 )/4 =
Huvudeffekt C = ( y2 + y3 + y5 + y6 )/4 - ( - y1 – y4 )/2 =
Samspelseffekt AxB = ( y 1 + y2 + y6 )/3 - ( - y3 – y4 – y5 )/3 =
Samspelseffekt AxC = ( y 1 + y5 + y6 )/3 - ( - y2 – y3 – y4 )/3 =
Samspelseffekt BxC = ( y1 + y3 + y4 + y6 )/4 - ( - y2 – y5 )/2 =
Samspelseffekt AxBxC = ( y2 + y4 + y6 )/3 - ( - y1 – y3 – y5 )/3 =

6.3.5 Val av försöksplan
Försöksplanen upprättas med utgångspunkt från målet med försöket. Även om antalet faktorer
som ska varieras i försöket både är en praktisk och ekonomisk fråga hävdar Olausson (1992) att
statistiskt planerade försök både ekonomiskt och informationsmässigt överträffar ”en faktor i
taget försök” genom sitt effektiva resursutnyttjande.

6.3.6 Utför försöken enligt plan
Det är i detta steg som det data som ska analyseras samlas in. De prov som ingår i
försöksplanen resulterar i varsitt mätvärde, som sedan analyseras och utvärderas. Förutom de
faktorer som varieras i de olika försöken skall uppställningen av försöken hela tiden vara
likadan. Det är dessutom lämpligt att försöken genomförs i en slumpmässig ordning för att inte
riskera att okontrollerbara faktorer på verkar resultatet.
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6.3.7 Analys och presentation av resultatet
Analysen av de försöksresultat som erhållits görs med hjälp av statistiska metoder. Olausson
(1992) föreslår användning av Paretodiagram, normalfördelningsplot eller referensintervall.
Paretodiagram är en enkel analysform som är lämplig att använda om effekterna inte är så
många att en normalfördelningsplot kan användas eller om upprepade mätningar inte gjorts.
Användning av normalfördelningsplott är ett analysalternativ som väljs när det inte går att
uppskatta försöksfelet, vilket inte kan göras om nivåkombinationerna bara provas en gång var.
Vid jämförelse mot ett referensintervall måste detta intervall med två kritiska gränser, först tas
fram genom att den slumpmässiga spridningen, försöksfelet, uppskattas. Detta kan inte göras
om nivåkombinationerna i försöksplanen bara utförs en gång var. Vid analysen jämförs sedan
effekterna från försöken mot detta referensintervall.
Oavsett vilken analysmetod som används, bör försöksresultatet presenteras grafiskt för att
underlätta kommunikationen med mottagarna av informationen och öka deras förståelse.

6.3.8 Dra slutsatser
Tolkningen av resultatet och vad det innebär rent praktiskt sammanfattas och presenteras i
rapportform. Det är viktigt att rapportmottagaren ges så mycket information att resultatet går att
verifiera och utifrån detta kan dra sina egna slutsatser.
Om resultaten gett upphov till ytterligare frågeställningar vars svar är av intresse för framtiden
är det mycket viktigt att även det tas upp vid resultatrapporteringen påpekar Olausson (1992).

6.4 Metallers struktur och egenskaper
I Figur 1 som följer visas storleksordningen på allt ifrån konstruktionsdetaljer i stål ner till de
minsta beståndsdelarna i materialet. De detaljer som ingår i ett personbilsdrag återfinns i
området där konstruktionsteknik och hållfasthetslära överlappar varandra i figuren och det
resonemang som förs ifråga om materialstruktur och materialutmattning befinner sig på den
materialvetenskapliga nivån. Detta arbete kan därför ses som en blandning av
konstruktionsteknik, hållfasthetslära och materialvetenskap.
Ett stål består av små metallkorn, som i sin tur är uppbyggda i regelbundna kristallstrukturer,
även benämnt gitter. Det finns flera olika typer av kristallgitter. En av de vanligaste typerna är
kubiskt ytcentrerad struktur, FCC, (Face Centered Cubic). En annan något ovanligare variant är
kubiskt rymdcentrerad struktur, BCC, (Body Centered Cubic).
I dessa kristallgitter
förekommer en mängd små defekter, så kallade dislokationer.
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Figur 1 Detaljstorlek på olika nivåer i ett material
(Källa: Chalmers kompendium Metalliska Material)

När ett material belastas av drag- eller tryckspänningar orsakar det en skjuvspänning inne i
kristallgittret. Vid stora belastningar i materialet byter en dislokation atomplan och förflyttar
sig steg för steg genom kristallen, vilket beskrivs i Figur 2. Det sker en permanent deformation
i kristallen, materialet plasticerar. Får dislokationer förflytta sig obehindrat stannar de inte
förrän de kommit till en så kallad korngräns.

Figur 2 Dislokationsförflyttningar
(Källa: Chalmers kompendium Metalliska Material)

Beroende på temperatur kan ett stål uppvisa såväl sprödhet som slagseghet. Vid låga
temperaturer är det sprödast och är segare och segare ju högre temperaturen är. Varje stålsort
har olika omslagstemperatur där ett brott är till hälften sprött och till hälften segt. Figur 3 på
nästa sida visar sambandet mellan slagseghet och temperatur.
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Figur 3 Samband mellan slagseghet och temperatur
(Källa: Ullman et al., Karlebo Materiallära)

6.5 Utmattningsbrott
1830 upptäcktes det att en detalj som tål att belastas en gång med en spänning ända upp till
materialets brottgräns, går sönder vid vibrationer eller upprepad belastning med en spänning,
avsevärt lägre än den statiska brottgränsen. Detta fenomen, benämnt materialutmattning, ska
enligt Dieter (1988) vara orsaken till 90 % av alla mekaniska haverier. Omvänt benämns ett
materials förmåga att inte brista vid ett stort antal spänningsväxlingar, som dess
utmattningshållfasthet.

UTMATTNING

Utmattning i
komponenter
utan sprickor

Utmattning i
komponenter
med sprickor

(Initialt inga
kända sprickor)

(Kända sprickor,
kontrollerbara )

Högcykelutmattning

Lågcykelutmattning

Figur 4 Varianter av materialutmattning
(Källa: Ullman et al., Karlebo Materiallära)

Förenklat uttryckt kan händelseförloppet vid ett haveri utgöras av följande tre steg, vilka
beskrivits närmare av bland annat Courtney (1990):
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kärnbildning
spricktillväxt
brott

Det går att särskilja två sorters materialutmattning med olika utmattningsförlopp,
”lågcykelutmattning” och ”högcykelutmattning”. Som benämningarna antyder utmattas
materialet antingen efter ett lågt eller högt antal belastningscykler. Om töjningsamplituden på
grund av materialets töjbarhet och den aktuella belastningen är hög, leder det till att en
brottkärna snabbt bildas (kärnbildning) och materialets livslängd kommer till största delen att
bero på utbredningshastigheten hos den uppkomna sprickan (spricktillväxt). När sedan
sprickan vidgats så pass att den kvarvarande materialarean överbelastas sker ett så kallat
restbrott (brott). Figur 4 på föregående sida visar olika varianter av utmattning.

6.5.1 Wöhlerkurva
När ett material belastas med lägre och lägre spänningsamplitud kommer det att klara fler och
fler belastningscykler innan ett utmattningsbrott inträffar. När spänningsamplituden blir
tillräckligt låg kommer aldrig något brott att ske. Genom att göra en sådan provserie med
identiska provstycken och plotta värdena i ett koordinatsystem kan ett så kallat Wöhlerdiagram
upprättas.
Det är vanligt förekommande att axlarna i ett Wöhlerdiagram, där y-axeln visar
spänningsamplituden och x-axeln visar antalet lastcykler till brott, är logaritmiska. I detta
diagram kan sedan materialets utmattningsgräns respektive gränslivslängd utläsas där kurvan
planar ut till en horisontell linje. Ett exempel på en sådan kurva visas i diagrammet i Figur 5.

Figur 5 Exempel på Wöhlerkurva
(Källa: Ramstedt, Utmattningsbedömning av hyttfront)

6.5.2 Kärnbildning
Spröda och sega brott sker när kritisk spänning uppnåtts. Skillnaden dem emellan är att det
spröda brottet sker momentant, då atombindningarna bryts upp över hela brottytan, meda n ett
segt brott bromsas av den deformation som sker i sprickspetsen. Ett utmattningsbrott däremot,
har en successiv tillväxt och tillväxthastigheten beror på belastningens storlek. Ett sådant brott
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utgår från ett kärnbildningsställe och har en till synes slät brottyta. När brottet vuxit såpass att
materialet överbelastas sker ett sprött brott (restbrott).

Figur 6 Studie av brottkärna vid ett segt brott
(Källa: Chalmers kompendium Metalliska Material)

Kärnbildning av sprickor lokaliseras till följande områden där materialdefekter uppstått på
grund av lokala spänningskoncentrationer: porer, inneslutningar, svetssprickor och
bearbetningsrepor. Till och med små spänningsökningar ger upphov till sådan kärnbildning. Av
de inneslutningar som kan förekomma i ett metalliskt material är de ickemetalliska värst,
eftersom de har svagare bindning till metallen, de är dessutom grövre än inneslutningar av en
metall. Ju större materialvolym, desto större sannolikhet att inneslutningar existerar och
därmed att minskad utmattningshållfasthet erhålles. På bilden i Figur 6 visas en spricka som
initierats vid en inneslutning i materialet där atombindningarna lokalt är svagare.
De flesta sprickorna initieras dock på ytan, endast ett fåtal startar på grund av inneslutningar i
materialet. Däremot ökas livslängden om ytorna (speciellt kälradier) poleras eller inre
materialdefekter elimineras. Då enbart en pulserande tryckspänning förekommer, ger inte det
upphov till kärnbildning och därmed orsakar det inte heller några sprickor.

Atom i atomplan 1

Glidriktning

Glidriktning

Atom i atomplan 2
Figur 7 Glidrörelse i atomplan
(Egen bearbetning)

Den initiala sprickans riktning följer ett glidplan och behöver därför inte ligga 90° grader från
dragriktningen. Det är snarare i de atomplan, som ligger 45° ifrån belastningsriktningen som
glidrörelserna går lättast och en spricka startar. När sedan en korngräns nås kan glidrörelsen
fortsätta i ett atomplan i en annan riktning. Dessa glidrörelser i de diagonala atomplanen
illustreras både i Figur 7 ovan, där dislokationsförflyttningar visas och i Figur 8 på nästa sida
där avskjuvning av en dragbelastad detalj visas.
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Figur 8 Avskjuvning
(Källa: Chalmers kompendium Metalliska Material)

6.5.3 Spricktillväxt
På grund av växelbelastningen utlöses dislokationsrörelser fram och tillbaka i materialet och i
vissa fall, när hack släpas med, är inte rörelsen reversibel. Det är då dislokationerna byter
glidplan eller nya dislokationer uppstår. “Gamla” stillastående dislokationer försvårar dock
dessa fram- och återgående rörelser till fördel för nybildning av dislokationer, och när
dislokationstätheten ökar innebär det att materialet hårdnar på grund av deformationen.

Figur 9 Spricktillväxt under en lastcykel
(Källa: Ullman et al., Karlebo Materiallära)

Vid analys av en utmattningsbrottyta kan s.k. striations, ett räfflat mönster utgående från
brottkärnan, ses vid en uppförstoring av brottytan, eftersom spricktillväxten avancerar i takt
med lastväxlingarna. Detta syns extra tydligt vid hög spänningsamplitud då sprickan har
avancerat relativt fort, eftersom ytan då är blank. Om sprickan däremot vidgas sakta hinner
ytan korrodera. Sprickan öppnas genom plastisk deformation vid en dragspänningstopp och
trycks ihop vid den därpå följande tryckspänningstoppen varvid en anvisning för fortsatt
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spricktillväxt bildas i dess front. Pulserande dragspänning och asymmetrisk växlande drag- och
tryckspänning har samma effekt som en symmetrisk växlande drag- och tryckspänning. Utsätts
materialet däremot för enbart tryckspänningar ger det som tidigare nämnts inte upphov till
någon sprickbildning. I Figur 9 visas hur en spricka öppnas ytterligare under en lastcykel och
att hur en räffla i brottytan bildas.
Det är två olika spänningsvärden som påverkar livslängden hos ett material. Det ena är att ju
högre spänningsamplitud materialet utsätts för desto kortare blir livslängden. Samma sak
händer ju större medelvärdet av spänningen är. Däremot kan livslängden snarare relateras till
töjningsamplituden än till spänningsamplituden eller medelspänningen om plastisk deformation
på makroskopisk nivå sker.
Allteftersom sprickan växer blir den kvarvarande ytan mindre och mindre, därmed kommer
kraften per ytenhet (spänningen) att öka, och sprickan vidgas mer och mer för varje cykel.
Detta leder till att sprickans fortplantningshastighet ökar allteftersom den växer.

6.5.4 Brott
Restbrottet vid lågcykelutmattning, även kallat töjningsutmattning, inträffar på grund av
plastisk utmattning i materialet redan före 10 4 lastcykler. Är däremot materialet mindre
elastiskt kommer betydelsen av spänningen eller dess medelvärde att dominera när materialet
belastas och kärnbildningen kommer att utgöra större delen av materialets livslängd. Om och
när sedan en brottkärna bildats kommer atombindningarna i materialet direkt att brytas upp och
ett brott av spröd karaktär uppstår. Denna typ av brott inträffar utan förvarning efter ett högt
antal belastningscykler. Ju lägre belastningen är i förhållande till materialets brottgräns, desto
längre håller det. Det har vid prov visat sig att om en detalj håller för mer än 10 6 belastningar är
det inte troligt att den kommer att haverera.
Ytan på själva det slutliga brottet kan ha en mer eller mindre ”rå” struktur orsakat av
uppkomsten av striations, vilka beskrevs i föregående kapitel. Detta och brottytans area i
förhållande till tillväxtarean ger en uppfattning om magnituden på den maximala pulserande
spänningen.

6.6 Livslängdspåverkande faktorer
Materialets livslängd är dels beroende av detaljens storlek, men den påverkas även av
förekomsten av spänningskoncentrationer. En detalj som är geometriskt identisk, men större än
en annan blir, på grund av sin större volym och sina större ytor, starkare. Det är bland annat i
anslutning till radier, hål, presspassningar och gängor som spänningen i materialet är större och
utmattningssprickor kan uppstå.
Förutom att ojämnheter i materialytan och ovan nämnda spänningskoncentrationer påverkar
uppkomsten av utmattningssprickor, kan även förändringar i materialsammansättningen, som
ändrad kolhalt, eller restspänningar efter plastisk deformation ha den effekten. Detta är
exempel på följderna av att svetsning, laserskärning eller bockning av materialet gjorts.

6.6.1 Svetsning
Den svetsmetod som är aktuell vid företaget är MAG-svetsning (Metal Active Gas Welding),
gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas, både manuellt utförd och med svetsrobot. Hittills
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har solid svetstråd använts vid all svetsning, men då det nu har gjorts prov med pulverfyllda
rörelektroder i svetsrobotarna presenteras även teorin för detta svetsförfarande.
Vid robotsvetsning kontrolleras och utförs svetsningen av en robot bestyckad för svetsning.
Arbetsstycket placeras i en svetsfixtur som förs in i robotcellen för svetsning. Vanligtvis
arbetar roboten med två fixturer som växlar plats. Medan det ena arbetsstycket svetsas kan
operatören ladda om den andra fixturen.
Vid MAG-svetsning, vars princip visas i Figur 10 nedan, används en likströmskälla vars
minuspol är ansluten till arbetsstycket. Det automatiskt frammatade tillsatsmaterialet fungerar
som elektrod och ljusbågen som uppstår vid arbetet omges av en skyddsgas som i det här fallet
är aktiv. Vanligen är det koldioxid eller en blandning av Argon och koldioxid som används
som skyddsgas. Det förekommer även gasblandningar innehållande Helium, Oxygen och
Nitrogen. Som tillsatsmaterial används antingen solid tråd eller rörtråd av olika kvaliteter
beroende på arbetsstyckets materialkvalitet och godstjocklek.

Figur 10 MAG-svetsning
(Källa: www.svets.se 2009-10-21)

Det är även värt att nämna skillnaden mellan kortbågsvetsning och spraybågsvetsning.
Kortbågsvetsning innebär att svetsen görs med kortsluten droppövergång av tillsatsmaterialet
vid en låg svetsström och bågspänning. Bland annat vid svetsning av rotsträngar är det en bra
metod att använda. Vid spraybågsvetsning görs övergången av tillsatsmaterialet i form av små,
fritt svävande droppar samt att såväl svetsström som bågspänning är högre.
Det finns ingen principiell skillnad mellan svetsning med solid svetstråd och svetsning med
rörtråd, utan de fungerar på samma sätt. Vid svetsning med rörtråd består elektroden av
antingen ett svetsat rör eller ett stålband som formats som ett rör, vilket illustreras i Figur 11
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nedan. Det innehåller ett pulver som tillför legeringsämnen till smältan och på så sätt förbättras
de mekaniska egenskaperna hos svetsen.

Figur 11 Principskiss för rörelektroder
(Källa: www.svets.se 2009-10-21)

Vid jämförelse av den schematiska bilden i Figur 10 som visar MAG-svetsning med solidtråd
och den i Figur 11 som visar rörtrådssvetsning med skyddsgas, framgår likheterna mellan
svetsmetoderna tydligt. Det som skiljer är att utrustningen är kraftigare dimensionerad vid
rörtrådssvetsning eftersom tråden är grövre och strömstyrkan högre.

Figur 12 Svetsning med rörelektrod
(Källa: www.svets.se 2009-10-21)

På Svetskomissionens hemsida www.svets.se står följande information om svetsningens
inverkan på ett stål, skriven av T M Norén i Jernkontorets Annaler 1962 (sid 346-367), vilken
citeras nedan:
"Som en följd av den värmepåverkan för vilket ett stål utsätts vid all form av
svetsning uppstår vissa - ofta kvarstående - förändringar i materialet. Det kan vara
betingat av strukturomvandlingar under värmnings- och kylningsperioderna eller av
värmespänningar
som
orsakar
dimensionseller
formförändringar
hos
konstruktionen. … Den serie reaktioner som ett stål kan visa under och efter en
svetsning utgörs av ett antal i vidaste bemärkelse metallurgiska företeelser, i vilka
såväl smältnings- som stelningsförlopp och strukturomvandlingar likaväl som
metallurgiskt betingade hållfasthetsförändringar, korrosions- och oxidationsfenomen
samt termiska strukturstabilitetsfrågor ingår. Man kan sammanfatta dessa med
följande:
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1. Längsgående sprickbildningar i svetsgodset (stelningssprickor eller
"varmsprickor").
2. Tvärgående sprickbildningar i svetsgodset (krympsprickor eller
"svalningssprickor").
3. Härdningsförsprödning av stål och svetsgods.
4. Normalt sprött brottbeteende hos stål och svetsgods under en kritisk
temperatur vid svåra spänningsförhållanden som följd av t ex
svetsspänningar.
5. Onormalt sprött brottbeteende hos stål och svetsgods som följd av
åldringsförsprödning i vissa värmepåverkade partier.
6. Termisk instabilitet och liknande hållfasthetspåverkade strukturförändringar i
stål och svetsgods.
7. Ändringar i korrosions- och oxidationsbeständighet hos stål och svetsgods”

Figur 13 nedan, visar hur materialet i en svetsfog och i området i anslutning till den har
påverkats vid svetsningen. Som synes är det endast materialet närmast fogen som har smält.
Området närmast intill smältan har istället genomgått en strukturomvandling. Vid svetsningen
värmdes materialet här upp till austenitområdet varvid det fick FCC-struktur, det svalnade
sedan så fort att den BCC-struktur som då bildades blev kolövermättad och därmed kraftigt
deformerad. Detta beskrivs i det första kapitlet i Karlebo Materiallära, Ullman et al. (2003).
Den deformerade BCC-strukturen kallas även BCT (Body Centered Tetragonal) och utgörs av
martensit, som är hårdare och sprödare än ferrit. Av den anledningen är materialsprickor
vanligt förekommande i anslutning till en svetsfog.

Figur 13 Svetsfogens zoner
(Källa: www.svets.se 2009-10-21)

Vad som inte går att bortse ifrån är, att de materialförändringar som orsakas i anslutning till en
svetsfog sker oavsett vilken stålkvalitet som används, Däremot är omfattningen av dem olika
stora beroende på svetsmetod och materialkvalitet. Vid robotsvetsning är dock sannolikheten
större att processen är repeterbar och av den anledningen kan en jämnare produktkvalitet
förväntas.
Att beräkna utmattningshållfastheten för en svetsad fog är, på grund av att den beror på många
samverkande faktorer, svårt. Det finns dock möjlighet att göra detta i de FEM-program som
finns på marknaden. Dessvärre är det även med datorstöd komplicerat att utföra och det kan
nämnas att vid Monoflex utnyttjas inte den möjligheten.
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6.6.2 Laserskärning
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, förkortat LASER beskriver tekniken
laserljus arbetar med. De egenskaper som gör laserljus så användbart är att det har hög
effekttäthet, parallellitet och koherens samt är höggradigt monokromatiskt. Det kan användas
för olika sorters materialbearbetning. Exempel på detta är bland annat svetsning, skärning eller
gravyr. Vanligast förekommande är då gaslaser, i vilken en blandning av koldioxid, kväve och
helium cirkulerar. Det finns längsströmningslasrar både med långsamt och snabbt gasflöde. Där
strömmar gasblandningen parallellt med laserstrålen. Hågeryd et al (2007).
Lasergruppen (Gerdin et. al.), vilka redovisat ett högskolearbete om laser i form av en hemsida
berättar där att en laserstråle utgörs av ljus från exciterade atomer som avger energi i form av
fotoner. Denna stråle fokuseras i skärmunstycket, vilket visas i Figur 14 nedan.

Figur 14 Laserskärning
(Källa: www.svets.se 2009-10-21)

Laserskärning räknas som en termisk skärmetod. Enligt SIS handbok 531:2008 är det med
energin i en fokuserad laserstråle understödd av en gasstråle, som materialet värms upp så att
det smälter eller förgasas. Själva snittet blir smalt och av hög kvalitet. Med dagens numeriskt
styrda skärmaskiner finns det möjlighet att skära ut komplicerade konturer i såväl två som tre
dimensioner. Enligt Lasergruppen (Gerdin et. al.), är det så kallad oxiderande skärning som är
aktuell vid skärning i järnplåt. Förklaringen till detta är att det uppvärmda materialet förgasas
och bildar järnoxid. Om ren syrgas tillsätts genom skärmunstycket kommer oxideringen att
underlättas. Eftersom det även avges energi i form av värme vid oxideringen kan
skärhastigheten då ökas. Det är möjligt att skära upp till 25mm tjock plåt av olegerat stål med
laser. Den gasblandning som används förutom syrgas vid Monoflex har handelsnamnet
”Lasermix 321” och innehåller 5 % koldioxid (CO 2), 55 % nitrogen (N2) och 40 % helium
(He), den sistnämnda utgör grundgas i blandningen.

6.6.3 Bockning
Bockning är en vanligt förekommande plastisk bearbetningsmetod, då en yttre kraftpåverkan av
materialet skapar en bestående ändring av dess form. Bestående formändringar uppstår när
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krafterna är så stora att materialets flytgräns passeras, innan brottgränsen uppnås. Vid plastisk
deformation är det glidningar i kristallgittrets olika glidplan som inträffar. Enligt Hågeryd et al.
(2007) är det material med FCC-struktur som är bäst lämpade för plastisk bearbetning.
I en detalj som bockats har materialet påverkats av antingen drag eller tryckspänning beroende
på vilken sida av bocken det befinner sig på. Då det rör sig om en plastisk deformation blir
även materialstrukturen förändrad. Ett material som bockas trycks ihop på ena sidan och dras ut
på andra sidan. Ungefär mitt i materialet finns ett område som inte påverkas alls, det så kallade
neutrallagret. Hågeryd et al. (2007) nämner att avståndet till neutrallagret från bockens
innerkant uppskattas till att vara 0,45t. Därmed blir inte tryckspänningen på bockens insida lika
stor som den dragspänning som uppstår på utsidan av bocken. Det kvarstår sedan
restspänningar efter bockningen i materialet. Det är sådana dragrestspänninngar som kan ge
upphov till bildandet av en brottkärna.
Vid utsättning för böjning eller vridning innebär en ökning av materialtjockleken att avståndet
från ytan till neutrallagret ökar. Eftersom utsidan av en bock i ett tjockare material på det sättet
utsätts för högre dragspänningar än vad motsvarande bock orsakar i ett tunnare material, blir
materialpåverkan och därmed även risken för sprickbildning större.

6.7 Konstruktionsanpassning
Hur undviks kärnbildning och spricktillväxt, eftersom utan dem uppstår aldrig ett brott?
Vid stor töjningsamplitud eftersträvas en bromsning av sprickfortplantningen. Detta kan göras
genom att välja ett material med en viss kemisk sammansättning. Det finns legeringsämnen
som har den effekten.
Vid liten töjningsamplitud eftersträvas däremot en fördröjning av kärnbildningen. Detta kan
dels göras genom att välja en lämplig legering, men även den geometriska utformningen av
detaljen, ytbehandling och bearbetningsmetoder ska väljas med eftertanke. En aspekt är att en
faktor som är positiv i ett fall kan ha negativ inverkan i ett annat fall. Som exempel kan nämnas
att en viss ytbeläggning kan ha olika effekt vid hög och låg spänningsamplitud.
Enligt Courtney (1990) kan en utmattningsgräns på ungefär 40 % av brottspänningen användas
som designparameter vid jämförelse av olika konstruktionsstål. I Chalmers kompendium
”Metalliska material” (1991) presenteras några olika konstruktionsfilosofier som avser att på
olika sätt förhindra ett maskinhaveri orsakat av materialutmattning.
Infinite-life design: En detalj dimensioneras så att spänningen aldrig ska kunna nå upp till mer
än en liten del av utmattningsgränsen.
Safe-life design: Med utgångspunkt från testade värden dimensioneras detaljen med en hög
säkerhetsfaktor, för att på så sätt kunna garantera dess livslängd. Den högsta spänningen som
förväntas uppstå i konstruktionen kan till exempel vara ¼ av de testade värdena.
(säkerhetsfaktor 4)
Fail-safe design: Denna filosofi går ut på att utmattningssprickor inte ska kunna leda till haveri
eftersom de upptäcks och åtgärdas innan de hinner breda ut sig. Detta är vanligt förekommande
då besparingar av materialet görs för att få en så lätt konstruktion som möjligt. I det fallet krävs
ett noggrant anpassat schema för förebyggande underhåll.
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Damage-tolerant design: Detta kan tillämpas om det är känt i vilka områden de största
spänningarna i en konstruktion finns. Det krävs även kännedom om initierings- och
tillväxthastighet för en spricka i det aktuella materialet. Här görs en konstruktion där det tillåts
att sprickor uppstår men det planeras in så pass täta kontroller att en spricka upptäcks och
detaljen kan bytas ut innan det går så långt som till ett haveri.
Både kärnbildning och spricktillväxt accelereras av gaser och vätskor, vars reaktion med
metallen leder till så kallad utmattningskorrosion. Därför kan det i fall där detaljerna kommer
att exponeras för något dylikt, vara effektivare att välja ett korrosionsbeständigare material än
att öka godsdimensionen om ett utmattningshaveri ska undvikas. Av den anledningen skall
även syre- och fukthalt, i de miljöer en konstruktion är tänkt att användas i, tas i beaktande vid
produktframtagningen.
Det finns även ett fenomen benämnt egenskapsanisotropi som nämns i Chalmers kompendium
(1991). Där påpekas det att det är tänkbart att ett material kan vara mycket svagare tvärs
bearbetningsriktningen än längs med den. Om så är fallet är det av största vikt att känna till det,
så att hänsyn kan tas till det i konstruktionsskedet.
För att ytterligare undvika sprickbildning kan efterbearbetning av detaljerna eliminera
ojämnheter eller andra spänningsförhöjare. Vid exempelvis polering av ytan minskas risken för
kärnbildning avsevärt. Ytskiktets hållfasthet kan även höjas genom att kolhalten sänks eller
höjs med hjälp av olika efterbehandlingsmetoder, då ytans materialegenskaper därigenom
ändras.

6.8 Utmattningsprov
Provningsförfarandet för utmattningshållfastheten i en dragkrok består vid Monoflex av ett
utmattningsprov i en provbänk och en därefter följande sprickindikeringstest. I Bilaga 4,
företagets rutinbeskrivning för produktutvecklingsprocessen, sid 6 - 7 återges arbetsgången för
utmattningsprovningen.

6.8.1 Utmattningsprov i provbänk
Alla dragkroksprototyper som tas fram vid Monoflex genomgår, enligt konstruktionschefen,
Charlie Johansson, ett utmattningsprov för att få konstruktionen godkänd enligt
”Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 1994 om mekaniska
kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa
fordon”. Om ett sådant prov kan det i korthet sägas att konstruktionen belastas i 2 miljoner
cykler med en dynamisk provkraft, som räknas fram utifrån respektive biltillverkares
anvisningar om högsta tillåtna dragvikt och bilens totalvikt, för varje specifik bilmodell.
Dragkroken monteras i en fixtur, vilken visas i Figur 15 nedan, och alla skruvförband dras åt
med samma vridmoment som föreskrivs i monteringsanvisningen för dragkroken ifråga.
Fixturen monteras i provbänken så att rätt provningsvinkel erhålles och den framräknade
belastningen liksom antal cykler och frekvens för provet ställs in. Gränsvärden för kraft och
position anges även de i testprogrammet innan provet startas. Efter avslutat prov kan minimal
och maximal uppnådd kraft respektive positionsförflyttning läsas av i programmet. Om en
större spricka uppstår i konstruktionen under provtiden kommer gränsvärdet för antingen kraft
eller position att överskridas och provet avbryts automatiskt. Liksom om sprickor konstateras
vid sprickindikeringen efter provet får orsaken till sprickbildningen utredas så att dragkroken
kan konstrueras om och ett nytt prov görs.
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Figur 15 Fixtur med dragkroksprototyp i provbänk 1
(Eget foto)

Vid Monoflex finns två provbänkar för utmattningsprov. Ursprungligen arbetade båda två med
maximalt 7 Hz frekvens. Under den tid som detta arbete genomfördes uppgraderades de en i
taget till att klara den dubbla arbetsfrekvensen, 14 Hz, vilket innebär att ett prov kan göras på
halva tiden med den högre frekvensen. Om ett prov går kontinuerligt utan störningar tar det
numera knappt 40 timmar, det vill säga mindre än två dygn, istället för 80 timmar, som
tidigare. Båda testbänkarna är uppkopplade online mot godkännandemyndigheten RDW i
Holland. Blir utmattningsprovet godkänt skickas en ansökan om EU-godkännande av draget till
dem.

6.8.2 Sprickindikering
En metod för att upptäcka sprickor i en detalj är magnetpulverprovning. Sven-Göran Karlsson
på konstruktionsavdelningen på Monoflex förevisade och informerade om tillämpningen av
detta. Efter genomfört prov magnetiseras detaljen, med hjälp av en elektromagnet, och en
lösning av färgad eller fluorescerande magnetpulver, det vill säga finfördelad järnoxid, i en
vatten- eller petroleumbaserad bärarvätska anbringas på de partier som ska undersökas.
Magnetismen i detaljen orsakar då att järnoxiden samlas på det ställe där magnetfältet är
starkast, vilket är vid en spricka. Därefter belyses området med UV-ljus varvid eventuella
magnetpulveranhopningar avtecknar sig tydligt som mörkare linjer.

6.9 FEM-analys
Genom numerisk analys av partiella differentialekvationer med den så kallade Finita Elementmetoden, FEM-analys, är det möjligt att beräkna spänningen i de olika delarna av en
konstruktion. Metoden bygger, liksom flertalet andra numeriska metoder, på att när
beräkningen delas upp i flera mindre beräkningsintervall kan ett resultat med högre
noggrannhet uppnås.
När beräkningsintervallerna är små och många är det nödvändigt att använda datorstöd för
dessa beräkningar. Det finns flera beräkningsprogram som är kompatibla med de flesta 3D modelleringsprogrammen. De har funktioner för simulering av belastning av konstruktioner
med grafisk visning av resultatet. Vid Monoflex används ANSYS Workbench för FEM-analys
av spänningskoncentrationer i en dragkrokskonstruktion vid belastning.
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6.10 Beskrivning av en personbilsdragkrok
Produktsortiment vid företaget bygger på ett systemtänkande. För varje bilmodell finns en
dragbalk i ett grundutförande och sedan går det att välja vilken typ av kulkoppling som ska
monteras på den.

Figur 16 Till vänster fast kulkoppling och till höger avtagbar Kulkoppling
med låset på huset. (Källa: Monoflex bildarkiv)

Figur 17 Till vänster avtagbar vertikal kulkopplingoch till höger avtagbar
horisontell kulkoppling. Båda med låsning. (Källa: Monoflex bildarkiv)

Figur 18 Till vänster Triplex och till höger Duplex kombinationskopplingar.
(Källa: Monoflex bildarkiv)
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Det finns såväl fasta kulkopplingar som flera olika varianter av avtagbara kulkopplingar. Det
finns även ett par olika kombinationskopplingar att välja på. Dessa är Duplex, som ger
möjlighet att växla mellan 50mm kula och bogsersprint samt Triplex, där det även går att växla
till 60mm kula. Triplexkopplingen var tidigare främst efterfrågad på den svenska marknaden,
eftersom det då krävdes en 60mm kula för att dra släpvagnar med en totalvikt högre än 2000kg.
I Figur 16, Figur 17 och Figur 18 på föregående sida visas ett urval av de olika
kopplingstyperna.

Fästjärn
Gavelplåt

Konsolplåt
Kulkoppling
Förstärkning
Dragbalk

Figur 19 Personbilsdragkrok 13.4206 till Volvo XC60
(Egen bearbetning)

I Figur 19 ovan ses en bild från en sammanställningsritning av den dragkrok, 13.4206, som
undersökts i denna studie, där de benämningar som används vid Monoflex har satts ut vid de
olika delarna i draget.
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Figur 20 Personbilsdragkrok 13.4206 monterad på bil.
(Källa: Monoflex bildarkiv)

Figur 20 visar dragkrok 13.4206 vid provmontering av den godkända konstruktionen på en
Volvo XC 60 i prototypverkstaden hos Monoflex..
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6.11 Beskrivning av produktutvecklingsprocessen
I företagets verksamhetssystem finns en processbeskrivning för produktutvecklingsprocessen.
Det här arbetet kommer att beröra aktiviteter i processtegen ”Prototyptillverkning” och
”Provning”, vilka markerats i Figur 21 nedan. Ovan nämnda processbeskrivning återges i sin
helhet i Bilaga 4.

Figur 21 Processbeskrivning konstruktion
(Källa: Verksamhetssystemet vid Monoflex Nordic AB)
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7 Tillämpad lösningsmetodik
I detta kapitel ges en redogörelse för tillämpningen av de valda verktygen och metoderna. De
problem som uppstod under arbetets gång tas också upp.

7.1 Projektplanering
Inför uppstarten av detta arbete upprättades en preliminär tidsplan för dess genomförande,
vilken bifogades den planeringsrapport som skrevs då. När arbetet sedan startat och
uppdragsgivaren preciserat sina förväntningar på arbetet upprättades en mer detaljerad tidplan.
Då flera oförutsedda förändringar av förutsättningarna för arbetets genomförande inträffade
under projekttiden, vilket behandlas närmare i kapitel 7.6, blev två revideringar av tidplanen på
grund av de uppkomna förseningarna, nödvändiga. Såväl den ursprungliga som de två
reviderade tidplanerna återfinns som bilagorna 6, 7 och 8.

7.2 Forskningsmetodik
Detta forskningsarbete baseras på informationsinsamling, i form av litteraturstudier samt
intervjuer och praktiska försök.

7.2.1 Informationsinsamling
Insamlingen av information inleddes med litteraturstudier inom mekanisk metallurgi för att
inhämta kunskap om utmattningshållfasthet och brottmekanismer. Under arbetets gång blev
även studier av litteratur om kvalitetsarbete och statistisk försöksplanering aktuellt när det stod
klart att resultaten från den planerade försöksserien behövde bearbetas enligt en strukturerad
metod.
Som stöd för arbetets utförande har dessutom litteratur beträffande forskningsmetodik och
projektplanering konsulterats.

7.2.2 Intervjuer
De tre dragkrokstillverkarna Monoflex, SIARR och Westfalia som ingår i Westfaliakoncernen
har för att öka effektiviteten och lönsamheten vid respektive anläggning beslutat att
framtagning av drag till ett bilmärke eller en specifik bilmodell endast ska ske vid en av
anläggningarna i koncernen. Konstruktionsfilosofierna vid respektive företag skiljer sig i vissa
avseenden åt och därför har några frågor beträffande konstruktionen och materialvalet vid
framtagningen av dragkroksprototyper ställts till konstruktionsavdelningarna vid respektive
företag i koncernen.
De frågor som ställdes via mail till Westfalia och SIARR, samt svaren på dem diskuteras i
kapitel 8.1. Mailväxlingen redovisas i sin helhet i bilagorna 9 och 11. På Monoflex ställdes
samma frågor till den tekniske chefen Kenneth Berntzen, vars svar återfinns i kapitel 8.1.1.
En fråga som uppkom under arbetets gång beträffande säkerhetsfaktorn mot brott vid
utmattningsprovning har ställts till godkännandemyndigheten RDW i Holland. Se Bilaga 12.
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Vidare har Christer Tollstam vid Elga AB tillfrågats om en del fakta beträffande svetsning med
rörtråd, vilket tas upp senare i rapporten.
Personal vid de olika avdelningarna på Monoflex har konsulterats om faktauppgifter inom sina
respektive kompetensområden när så har erfordrats och detta redovisas löpande i rapporten
samt med referens i källförteckningen.

7.2.3 Praktiska försök
De praktiska försök som gjordes i detta arbete bestod av att ett antal dragkroksprototyper togs
fram och utmattningsprovades enligt en försöksplan. Detta beskrivs närmare i kapitel 7.3.5
”Val av försöksplan”.

7.3 Statistisk försöksplanering
De utmattningsprov som har utförts både tidigare och inom ramen för detta examensarbete
ingår i en försöksplan som upprättats enligt den arbetsgång som föreslås av Olausson (1992).
Tilläggas bör att för att provresultaten ska vara helt jämförbara, görs alla prov med identiska
konstruktioner av en och samma dragkroksmodell, 13.4206, där endast variationen av de tre
utvalda faktorerna skiljer dem åt.

7.3.1 Formulering av problemet
Problemet som det här försöket utgår ifrån, är att en specifik dragkrokskonstruktion inte går
igenom utmattningsprovet. Dragkroken som valts ut till denna studie hade provats om 13
gånger, innan det passerade utmattningsprovet utan anmärkningar, under våren 2009. Därför
kommer de prov som nu är aktuella, att göras på en av de icke godkända konstruktionsvarianter
som användes då.

7.3.2 Insamling av förhandsinformation
Den information som legat till grund för försöksuppställningen utgörs av:




Uppdragsbeskrivningen i kapitel 5 Projektavgränsningar
Erfarenheter från de omkonstruktioner som gjordes innan dragkroken blev godkänd i
utmattningsprovet
Tidigare provresultat som ska tas med i resultatutvärderingen

Enligt den uppdragsbeskrivning som ligger till grund för arbetets utförande är det effekterna av
ett byte av stålkvaliteten i en dragkrokskonstruktion, samt byte av tillsatsmaterial och
svetsmetod vid tillverkningen av en dragkroksprototyp, som ska undersökas.
Som tidigare nämnts är det inte alla delar i en dragkrokskonstruktion som är aktuella för byte
av materialkvalitet, utan i första hand de laserskurna plåtdetaljerna och dragbalken kommer att
tas fram i ett starkare stål. Det är inte heller aktuellt att manuellt rörtrådssvetsa prototyperna.
Den aktuella dragkroken konstruerades ursprungligen med svetsade, raka gavlar som skruvades
direkt i bilens infästningspunkter. Då dragkroken inte höll i provet, ökades först tjockleken på
gavlarna från 8mm till 10mm, sedan förstärktes gavlarna genom att en bock lades till. Eftersom
dragkroken fortfarande inte klarade utmattningsprovet svetsades en förstärkning fast längs med
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gaveln och slutligen ersattes de svetsade långa gavlarna med lösa fästjärn som skruvades fast
på balkens gavlar, men inte förrän en förstärkning svetsades fast på baksidan mellan
gavelplåten och balken höll dragkroken i provet.
På den konstruktion som har valts till denna försöksserie har tre av proven i försöksserien
utförts sedan tidigare. Resultaten från de tidigare proven återfinns i Bilaga 13 som prov nr 13,
prov A och prov B och respektive protokoll finns i bilagorna 14, 15 och 16.

7.3.3 Val av resultatvariabel
Det resultat vars varians i första hand ska studeras i försöken är hur många lastcykler
respektive prov klarar, vilket uppfyller kravet på att variabeln är kvantitativ. I de fall
dragkrokarna klarar 2 miljoner cykler kommer sprickindikering att göras på den provade
dragkroken. Vid förekomst av sprickor är det även av intresse att veta var de har uppstått för att
kunna spåra vad i konstruktionen som är orsak till detta.
Skulle det visa sig att flertalet av dragkrokarna klarar 2 miljoner lastcykler och
sprickindikeringen är det enda som avgör om dragkroken är godkänd eller inte, är antalet
lastcykler inte lämplig att använda som resultatvariabel. För att effektberäkningarna ska kunna
påvisa några skillnader mellan de olika proven krävs att de numeriska värden som används vid
beräkningarna skiljer sig från varandra. Som alternativ resultatvariabel kommer slaglängden
mellan de ändlägen dragkroken rör sig under provet att användas vid effektberäkningarna.
Provbänken har kapacitet att registrera lägesförändringar med noggrannheten 10 -5 mm.
Motiveringen till att slaglängden kan användas som resultatvariabel är att ju mer en dragkrok
rör sig under provet desto större töjning kan materialet ha utsatts för. Som tidigare nämnts är
det inte bara hög belastningsamplitud utan även hög töjningsamplitud som är en starkt
bidragande faktor till att en brottkärna och därmed även en spricka ska bildas. En annan
anledning till att en större slaglängd registreras i provbänken är om en eller flera skruvar går
av. Provet måste då startas om efter byte av skruv.

7.3.4 Val av faktorer och nivåer
Då en central frågeställning är att få reda på om det är motiverat att byta stålkvalitet är det
givetvis en av de faktorer som är aktuella. Då det av annan anledning gjorts utmattningsprov på
rörtrådssvetsade kontra solidtrådssvetsade prototyper med avsikt att utvärdera eventuella
fördelar med detta, kan ytterligare aspekter i den frågan belysas genom att denna faktor tas
med. Som en tredje faktor valdes att titta på betydelsen av om prototypen svetsas manuellt eller
robotsvetsas, som de serieproducerade dragen faktiskt gör.
Nivåerna på de valda faktorerna och hur de anges i försöksplanen visas i Tabell 4 nedan.
Nivå

Stålkvalitet
(S)

Elektrodtyp
(E)

Svetsmetod
(M)

- (Ej utbytt)

235

Solidtråd

Manuell

+ (Utbytt)

355

Rörtråd

Robotsvets

Tabell 4 Förklaring av försöksparametrarnas nivåer

34

7.3.5 Val av försöksplan
Vid ett fullständigt 3-faktorförsök skulle försöksplanen med de valda försöksparametrarna se ut
som Tabell 5 nedan visar.
Försök

Stålkvalitet
(S)

Elektrodtyp
(E)

Svetsmetod
(M)

1

235

Solidtråd

Manuell

2

235

Solidtråd

Robotsvets

3

235

Rörtråd

Manuell

4

235

Rörtråd

Robotsvets

5

355

Solidtråd

Manuell

6

355

Solidtråd

Robotsvets

7

355

Rörtråd

Manuell

8

355

Rörtråd

Robotsvets

Tabell 5 Fullständigt 3-faktorförsök

Några av försöken i ovanstående försöksplan har gjorts på företaget vid ett tidigare tillfälle.
Resultatet från dem kommer att användas i denna undersökning. Anledningen till detta är att
provbänkarna för uttmattningsprovning är en trång sektor i företagets konstruktionsprocess.
Genom att inte ta upp tid i provbänken med att göra om samma prov en gång till, är det lättare
att inom rimlig tid frigöra provbänken för de återstående proven. Tabell 6 nedan visar vilka av
proven som redan är utförda, vilka som inte är aktuella att göra och vilka försök som återstår att
göra. Anledningen till att prov 3 och 7 inte är aktuella att göra, är att uppdragsgivaren, gjort den
bedömningen att då möjligheten till en kontrollerad svetsprocess är för liten vid manuellt utförd
svets, och därför utesluts dessa två prov ur försöksplanen.

Försök Utfört tidigare
1

X

2

X

Ej aktuellt

3
4

Ska göras

X
X

5

X

6

X

7

X

8

X

Tabell 6 Summering av vilka försök som återstår att göra

Det är således tre dragkrokar som återstår att tillverka och prova, vilket ger den reducerade
försöksplan innehållande sex försök som Tabell 7 visar.
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Försök Stålkvalitet
(S)

Elektrodtyp
(E)

Svetsmetod
(M)

1

235

Solidtråd

Manuell

2

235

Solidtråd

Robotsvets

3

235

Rörtråd

Robotsvets

4

355

Solidtråd

Manuell

5

355

Solidtråd

Robotsvets

6

355

Rörtråd

Robotsvets

Tabell 7 Försöksplan för reducerat 3-faktorförsök

7.3.6 Utför försöken enligt plan
Som Olausson (1992) påpekade bör försöken genomföras i en slumpmässig ordning för att inte
riskera att okontrollerbara faktorer påverkar resultatet. Av den anledningen har varken
framtagningen av, eller utmattningsproverna på dragkrokarna som ingår i försöksplanen gjorts i
den ordning de har i försöksplanen. Däremot kommer resultaten från de olika
utmattningsproverna att redovisas i försöksplanens ordning.
Konstruktionen som har använts till denna försöksserie utgör den sista varianten som inte blev
godkänd vid framtagningen av dragkroken med produktnummer 13.4206, till Volvo XC60 från
modellår 2009 och framåt. De tre dragkrokar som behövde tillverkas för att försöksserien
skulle bli komplett har förutom dragbalken med dess påsvetsade gavelplåtar och konsolplåtar,
på vardera sidan ett bockat fästjärn med en påsvetsad längsgående förstärkning. Alla delarna,
förutom de bockade fästjärnen, i dessa tre dragkrokar togs fram i 355-stål. Fästjärnen gjordes i
235-stål eftersom det inte fanns resurser att bocka det starkare stålet i den vinkel som krävdes.
De svetsar som gjordes på en dragkrok var följande:




Gavelplåtarna svetsades fast på dragbalken
Konsolplåtarna svetsades fast på dragbalken
En längsgående förstärkning svetsades fast på vardera fästjärnet

På de sex dragkrokar som ingick i försöksplanen gjordes utmattningsprov. Se bilagorna 14 - 19
som visar respektive provningsprotokoll, där provningsdata samt resultatet av
sprickindikeringarna kan ses.
Verifierande FEM-analyser har sedan gjorts för de två olika stålkvaliteterna, vilka redovisas i
kapitel 8.5. Eftersom stålet i de provade dragkrokarna inte genomgående byttes till 355 har
FEM-analys av den ursprungliga 235-dragkroken gjorts. Därefter analyserades både en
dragkrok med alla delar utbytta till 355 och en 355-dragkrok med fästjärn i 235, för att få reda
på vilken skillnad det är dem emellan.

7.3.7 Analys och presentation av resultatet
Försöksutfallet som presenteras i Tabell 8 nedan har sedan sammanställts och analyserats,
vilket redovisas i kapitel 8.7.

36

Elektrod- Svetsmetod
typ

Slaglängd
[mm]

Antal cykler – resultat sprickindikering

Försök

Stålkvalitet

1

235

Solidtråd

Manuell

5,44

2 005 000 – spricka gavlar

2

235

Solidtråd

Robotsvets

4,85

2 005 000 – spricka h gavel bak

3

235

Rörtråd

Robotsvets

4,37

2 005 000 – OK

4

355

Solidtråd

Manuell

3,88

2 005 000 – spricka båda gavelplåtssvetsarna

5

355

Solidtråd

Robotsvets

4,69

2 002 000 – OK

6

355

Rörtråd

Robotsvets

4,78

2 002 000 – sprickor i båda fästjärnen

Tabell 8 Utfall från försök 1 - 6

Som synes i Tabell 8 har två prov klarat 2 miljoner cykler utan att några sprickor har upptäckts.
Det är först vid den efterföljande sprickindikeringen som sprickor har kunnat påvisas hos de
övriga proven. Av den anledningen ger inte detta några kvantitetsskillnader för antalet
lastcykler, vilket försvårar beräkningen av effekterna av respektive förändring. Därför kommer
slaglängden hos dragkrokens rörelse i provbänken att användas som resultatvariabel. En ökad
slaglängd kan indikera att töjningarna i dragkroken är så stora att en spricka har uppstått och
propagerar.

7.3.8 Dra slutsatser
Utifrån den analys och sammanställning som gjorts av utfallet från utmattningsproven kan
slutsatser, vilka redovisas i kap 10, dras. Med hjälp av de dragna slutsatserna kan sedan
rekommendationer om en fortsatt handlingslinje ges till uppdragsgivaren. Dessutom kan även
uppdragsgivaren med hjälp av informationen i denna avhandling dra egna slutsatser som stöd
för kommande beslut.

7.4 FEM-analys
ANSYS Workbench version 12.1 har använts för verifierande beräkningar av denna
konstruktion. Det är tre till geometrin helt identiska konstruktioner som har provats i
matematiska datamodeller.
Det som skiljer detaljerna i denna ”provserie” åt är
materialkvaliteterna i de ingående detaljerna.

7.4.1 Försöksplan
Då det endast är en parameter som kan ändras, stålkvaliteten, kan tre olika FEM-analyser göras
som stöd till de utmattningsprov som har gjorts. Följande tre konfigurationer är intressanta att
analysera:


En dragkrok utan förstärkningar på baksidan av balken, med alla delar bestående av
235-stål (motsvarande prov 1 – 3 i det reducerade 3-faktorförsöket)



En dragkrok utan förstärkningar på baksidan av balken, med alla delar utom fästjärnen
bestående av 355-stål (motsvarande prov 4 – 6 i det reducerade 3-faktorförsöket)
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En dragkrok utan förstärkningar på baksidan av balken, med alla delar bestående av
355-stål (vilket dragen i prov 4 – 6 i det reducerade 3-faktorförsöket egentligen skulle
ha bestått av)
Den tredje av ovanstående tre konfigurationer är intressant att ta med för att se om någon
skillnad i resultat kan påvisas när kvaliteten endast i fästjärnen är olika. För att göra dessa
verifierande FEM-analyser på de konstruktionsvarianter som användes vid de prov som
utvärderas i det reducerade 3-faktorförsöket har dragkrokens hela originalkonfiguration i Solid
Works, sparats i tre separata bibliotek. Detta för att undvika sammanblandning dels med
originalutförandet (den serietillverkade dragkroken) och dels sinsemellan de tre ovanstående
varianterna. I dessa bibliotek har sedan materialparametrarna brottgräns och sträckgräns för
respektive detalj ändrats och proven gjorts. Tabell 9, nedan visar mekaniska egenskaper,
hämtade från Bilaga 20, för de ingående delarna i de tre dragkroksvarianter som
datorsimulerats.
235
355/235
355
Part
Sträckgräns Brottgräns Sträckgräns Brottgräns Sträckgräns Brottgräns
Dragbalk
235
340
355
490
355
490
Gavelplåt
235
360
355
470
355
470
Konsolplåt
235
360
355
470
355
470
Fästjärn
235
360
235
360
235
360
Förstärkn
235
360
355
470
355
470
Kula
355
470
355
470
355
470
Hus
355
470
355
470
355
470
Tabell 9 Mekaniska egenskaper för delarna i de datorsimulerade dragkrokarna.

7.4.2 Randvillkor (laster)
Följande randvillkor har satts i FEM-programmet: På baksidan av kulkopplingen, i höjd med
dess centrum, har en kraft motsvarande den dynamiska provkraften, 6,6 kN anbringats i 15
graders vinkel, framåt och uppåt, vilket markerats med en pil i Figur 22 nedan.
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Figur 22 Illustration av kraftens anbringande i simuleringsprogrammet ANSYS

Dessutom har dragkrokens fästpunkter mot bilen, två skruvhål i vardera fästjärnet, fixerats i
alla frihetsgrader.

7.5 Optimering av rörtrådssvetsar
I samband med framtagningen av dragkroken som skulle robotsvetsas med rörtråd, gjordes en
optimering av alla svetsparametrar. Eftersom rörtråd inte används annars fanns inte något
färdigt svetsprogram för den typen av svetsning. Syftet med detta var dels att få en så bra svets
som möjligt för att få ett bra resultat vid utmattningsprovet. Det var även av intresse för
företaget att få möjlighet att kunna studera såväl svetsinbränning som svetstider, materialåtgång
och andra produktionstekniska skillnader mellan hanteringen av rörtråd kontra solidtråd som
annars används.
Följande parametrar som inverkar på svetsens utseende och kvalitet måste anpassas till
varandra:








Elektrodutstick
Pistollutning
Framföringshastighet
Skyddsgas
Spänning
Trådmatningshastighet vilken bestämmer Strömstyrka
Induktans

Vid denna optimering, som gjordes med bistånd av Ove Gustavsson och Christer Tollstam från
Elga i Partille, svetsades tio dragbalkar med tillhörande fästjärn i roboten och efter svetsningen
av varje uppsättning inspekterades svetsfogarnas utseende, varefter svetsinställningarna
justerades för att få bästa möjliga resultat. Inför detta arbete bestyckades svetsroboten om med
en större dimension på drivrullarna för svetstråden och kontaktmunstycket. Skyddsgasen Mison
18, vars produktbeskrivning kan ses i Bilaga 2 kopplades in och rörtråd av kvaliteten Elgacore
MXA 100, som beskrivs i Bilaga 3, användes.

7.6 Problem längs vägen
Under arbetets gång fick såväl tidplaner som tänkta lösningsmetoder revideras, vilket beskrivs
nedan.

7.6.1 Brist på maskintid
Då efterfrågan på företagets produkter ökade kraftigt under 2009, blev tillgången på maskintid
framförallt i svetsrobotarna, men även i provbänken för utmattningsproverna något av en
flaskhals i produktionen. På grund av detta var produktionsschemat flera veckor försenat och
framtagning och provning av dragkrokar som inte ingick i det ordinarie sortimentet fick
prioriteras ner. Detta problem blev något mindre när ytterligare en svetsrobot installerades och
driftsattes i november 2009 samtidigt som den ena av provbänkarna genomgick en
uppgradering där lastcykelfrekvensen fördubblades. Uppgraderingen av provbänken innebar att
provtiden för ett drag halverades i den provbänken.
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Eftersom projektarbetet vid denna tidpunkt inte hade framskridit enligt den ursprungliga planen
gjordes därför en revidering av tidplanen för examensarbetets genomförande. Initialt hade
arbetstiden varit jämnt fördelad under de 40 veckor som arbetet beräknats ta. En omfördelning
av tiden gjordes, då den tid som upparbetats under de första 30 veckorna utgjorde ca 50 % av
den totala planerade arbetstiden. Under den tiden hade omfattande litteraturstudier och
informationssökning gjorts, och den teoretiska delen samt en del av metodavsnittet i rapporten
hade skrivits klart. Resterande arbetstid fördelades över återstoden av tiden, med avsikten att
arbetet på så sätt skulle bli klart att redovisa enligt den ursprungliga tidplanen.

7.6.2 Bockning av fästjärn
Det visade sig att fästjärnen i den valda dragkrokskonstruktionen inte gick att bocka i företagets
kantpress när de skulle göras av 355-stål. Den bock som skulle göras var 101° på en 10mm
tjock plåt och i det här fallet slog maskinen ifrån strax innan bocken nått 100°. En legofirma
kontaktades då med förfrågan om de kunde bocka fästjärnen.
Inte heller hos legofirman fanns det möjlighet att utföra detta moment. Anledningen var att det
inte fanns tillräckligt mycket gods mellan bocklinjen och detaljens kant. Då detaljen
ursprungligen tagits fram i 235 hade detta avstånd anpassats till de förutsättningar som gäller
då. Som utväg på problemet valdes det att tillverka dessa detaljer i 235-stål även i 355dragkrokarna.

7.6.3 Fortsatt väntetid svets
På grund av det stora antalet beställda dragkrokar var det under en längre tid, 4 – 6 veckors
leveranstid på beställda dragkrokar. Trots att ytterligare en svetsrobot togs i drift i slutet av
2009 var tiden från beställning av en dragkrok till leverans fortsatt lång, beroende på att det
inte fanns kapacitet på svetsavdelningen för att ta igen tiden de låg efter.
Genom revideringen av projektplanen då de sista 25 % av projektarbetstiden fördelades över
ytterligare 10 veckor gav väntetiderna i svetsen samt de i nedanstående kapitel beskrivna
stillestånden i en av provbänkarna inte upphov till några större olägenheter för arbetets
genomförande.

7.6.4 Stillestånd i provbänkarna
För att öka kapaciteten i provbänkarna har de i tur och ordning uppgraderats från en högsta
möjliga lastcykelfrekvens på 7 Hz till 14 Hz. Det visar sig dock inte vara möjligt att använda
den allra högsta frekvensen i de fall då en testad dragkrok fjädrar långt under en lastcykel
eftersom rörelsen i dragkroken går långsammare än rörelsen i provbänken.
Uppgraderingen av provbänkarna innebär att ett prov tar ca två dygn istället för fyra dygn som
det gjorde tidigare. Problemet som sedan uppstod var att det blev upprepade stillestånd i en av
provbänkarna. Därmed blev provkapaciteten densamma som innan uppgraderingen av
provbänkarna gjordes.
Under perioden februari – april drabbades den ena av provbänkarna oturligt nog för upprepade
haverier, vilket fick till följd att den tidsvinst som uppgraderingen inneburit gick förlorad. När
även detta problem tillstötte togs, som nämndes ovan, beslutet att återigen revidera
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projektplanen, såtillvida att arbetstakten sänktes och projekttiden istället förlängdes.
Konsekvensen blev dock att tidpunkten för redovisningen av arbetet fick flyttas fram.
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8 Resultat
I detta kapitel redovisas de resultat som avser att besvara frågeställningarna i
problemdefinitionen samt möta uppdragsgivarens kravbild.

8.1 Resultat av intervjuer
Följande frågor ställdes först till konstruktionsavdelningen vid Monoflex samt sändes därefter
via mail till de andra konstruktionsavdelningarna i Westfaliakoncernan, SIARR i Frankrike
och Westfalia i Tyskland:


Vilken stålkvalitet använder ni i en dragkrokskonstruktion?



Tillverkas de olika delarna i en dragkrok av flera olika stålkvaliteter?
(ex. dragbalk, konsolplåtar eller gavlar/fästjärn)



Om mer än en stålkvalitet används i en dragkrok, vilken kvalitet väljs då till de olika
delarna? (ex. dragbalk, konsolplåtar eller gavlar/fästjärn)



Om mer än en stålkvalitet används i en dragkrok, vad är det som styr dessa val?
(ex. tillgången på material, vilken detalj det är, hur dragkroken ser ut)



Vilken svetsmetod används till en dragkroksprototyp som ska utmattningsprovas,
manuell eller robotsvetsning?



Har ni någon erfarenhet av svetsning med pulverfylld rörtråd?



Anser ni att det finns något ytterligare som är värdefullt att känna till vid framtagningen
av en dragkroksprototyp? Vad är det, i så fall?

8.1.1 Monoflex
Kenneth Berntzen, som intervjuades på Monoflex, sade att vid Monoflex används 235-stål
genomgående i alla delar av en konstruktion utom i kulkopplingarna som görs av 355-stål.
Prototyperna som ska utmattningsprovas har hittills alltid svetsats manuellt. Det är endast i
yttersta undantagsfall som det kan bli aktuellt att använda 355 och då endast som akut
ersättning för det ordinarie stålet om brist uppstår i den löpande produktionen. En utvärdering
av rörtrådssvetsningens för- och nackdelar relativt solidtrådssvetsning hade inletts innan detta
examensarbete startade och ifråga om prototyperna ska svetsas manuellt eller i svetsrobot hade
även där en studie påbörjats. Båda frågeställningarna ingår nu i examensarbetet med avsikt att
ge uppdragsgivaren ett fylligare beslutsunderlag i båda fallen.
Kenneth Berntzen poängterade vidare vikten av konstruktionsanpassning med avseende på
placering av bockar, hål och svetsar. Även bockarnas radier är av betydelse. Dessutom måste
alla konstruktionsändringar även ställas i relation till den framtida produktionskostnaden för
dragkroken.
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8.1.2 SIARR
Enligt Eric Lebel, på konstruktionsavdelningen vid SIARR i Frankrike, vars svar återfinns i
Bilaga 9 med en översättning i Bilaga 10, använder även de uteslutande 235 i plåtdetaljerna i
sina konstruktioner. Undantaget är om de tillverkar en originaldragkrok till någon bilmodell.
Då sker konstruktionen i ett nära samarbete med respektive biltillverkare, i deras fall Peugeot
eller Renault, vilka ibland kräver att S275, S355 och ibland till och med S420 ska användas.
Vid utvecklingen av en dragkrok görs, sedan konstruktionen tagits fram, upprepade
datorsimuleringar av konstruktionen. De byter företrädesvis stålkvalitet i simuleringen i stället
för att byta till tjockare gods i de ingående detaljerna, tills acceptabelt låga spänningsnivåer
uppnåtts. Det är först därefter som det betydligt kostsammare och mer tidskrävande
utmattningsprovet görs. På det sättet kan en blandning av flera olika stålkvaliteter uppstå i en
och samma dragkrok.
De anser att det tar för lång tid att ta fram ett svetsprogram till roboten innan det är dags för
serieproduktion, vilket är anledningen till att den dragkroksprototyp som ska utmattningsprovas
alltid svetsas manuellt. Beträffande användningen av rörtråd har de inga erfarenheter av detta.
På grund av att rörtråd är mycket dyrare än den traditionella solidtråden används det inte. Eric
Lebel säger att i Frankrike används det huvudsakligen av hobbymekaniker som istället för att
köpa en tub skyddsgas, köper en rörtrådstyp som är svetsbar utan gas när de behöver svetsa.
Lebel poängterade slutligen vikten av att de ingående delarna i dragkroken har en hög ytfinish
för att resultatet av utmattningsprovet ska bli bra. De är noga med att alla ytor finputsas för att
inte riskera att några brottkärnor bildas till följd av ytojämnheter.

8.1.3 Westfalia
Ifråga om stålkvalitet använder Westfalias konstruktionsavdelning både S235JRC och S355MC
till de olika plåtdetaljerna och dragbalkarna i sina konstruktioner. Vid behov använder de även
S420MC. Till själva kulkopplingarna och husen används däremot alltid S355J2 eller bättre
berättade Michael Drücker på Westfalia. Beroende på behovet i de olika fallen tillverkas de
olika delarna oftast i olika stålkvaliteter. Liksom vid SIARR görs en första design av
dragkroken så att den passar på bilen ifråga. Därefter används FEM-analyser av konstruktionen
som hjälpmedel för att välja rätt materialkvalitet till de olika delarna. I vissa fall väljs då
S420MC om det så är ont om utrymme att godstjockleken inte kan ökas, förutsatt att det inte
finns några svetsfogar i närheten.
Anledningen till vilken stålkvalitet som väljs är främst om den finns tillgänglig i det ordinarie
sortimentet. De har bara vissa dimensioner av de olika stålsorterna lagerförda. Om FEManalysen visar att ett stål i en dimension som inte finns lagerförd krävs, görs istället en ändring
av konstruktionen för att anpassa den till ett tillgängligt stål. För att ta in en ny dimension av ett
stål krävs att den kan användas till en dragkroksmodell som ska göras i mycket stora serier.
Vid Westfalia svetsas alla prototyper i svetsrobot. Däremot kunde inte Michael Drücker uttala
sig i fråga om rörtrådssvetsning eftersom rörtråd inte används eller har provats hos dem. Han
påpekade slutligen att de gjort erfarenheten att vid svetsarnas start- och stoppunkter är det
högre risk att sprickor initieras och att man redan i konstruktionsskedet ska utforma laserskurna
delar så att spänningarna i dessa partier blir så små som möjligt.
Michael Drückers svar redovisas i sin helhet i Bilaga 11.
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8.2 Information från RDW
Under arbetets gång uppstod en fråga om det går att ange en säkerhetsfaktor mot brott i en
utmattningsprovad konstruktion. Eftersom det inte var någon vid Monoflex som kunde besvara
frågan, tillfrågades Franklin Kleinbussink vid godkännandemyndigheten RDW i Holland om
detta. Hans svar var att vid ett utmattningsprov är det inte frågan om någon säkerhetsfaktor.
Provet i sig är erfarenhetsmässigt baserat och med tiden har kravet satts till att konstruktionen
ska klara ett visst antal lastcykler med en belastning på 60 % av D-värdet för den aktuella
bilmodellen. Detta föreskrivs i det gällande EU-direktivet för provning av dragkrokar. Han
nämner att det tidigare fanns en ISO-standard för provning av dragkrokar som endast krävde en
belastning med 50 % av D-värdet.
Vidare säger Franklin Kleinbussink att i Tyskland har det på senare tid utvecklats en
provningsmodell som överensstämmer mer med realistiska driftsförhållanden, CARLOS TC.
Vid detta prov belastas konstruktionen i tre dimensioner, det vill säga även i sidled. De tidigare
framtagna provmodellerna belastar endast en konstruktion i höjd- och djupled relativt bilens
längdriktning. Se Bilaga 12.

8.3 Information från Elga
I anslutning till optimeringen av rörtrådssvetsarna som gjordes vid framtagningen av
dragkroken till försök 5 tillfrågades Christer Tollstam om vilka fördelar svetsning med rörtråd
har jämfört med svetsning med solidtråd, vilka tillämpningar rörtråd främst används till samt
hur utbredd användningen av rörtråd är.
Tollstam svarade att en svetsfog bestående av pulverfylld rörtråd får bättre mekaniska
egenskaper än en solidtrådsfog eftersom det finns möjlighet att välja en puverblandning som
passar så bra som möjligt till det arbete som ska göras. De legeringsämnen som på så sätt kan
tillföras i smältan ökar hållfastheten hos fogen. Dessutom får fogen ett annat utseende. Den blir
djup och bred istället för djup och smal, han menar att inbränningen blir på så sätt ofta bättre,
samtidigt som man därigenom kan minska det yttre a-måttet. Han påpekade att det dessutom
blir väldigt lite svetsstänk runt fogen så tidsåtgången för rensning efter svetsningen minimeras
på så sätt. Eftersom det blir så lite svetsstänk behöver inte heller områdena i anslutning till
svetsarna sprayas med släppmedel, så kallad ”anti-spetter” före svetsningen. Tidsåtgången för
detta samt kostnaden för släppmedlet sparas då in. Vidare är framföringshastigheten vid
användning av rörtråd högre eftersom trådmatningen kan ökas med bibehållen strömstyrka. På
så sätt erhålls förutom en hållbarare svetsfog även en bättre produktionsekonomi.
Det är i huvudsak till kostnadskrävande tillämpningar med höga kvalitetskrav inom bland annat
offshore och tung industri som efterfrågan på rörtråd har ökat. Han säger vidare att än så länge
är det framför allt i Norden, samt i industriområdena i norra Tyskland som rörtråden
efterfrågas.

8.4 Resultat från utmattningsprov
Den kravbild som uppdragsgivaren initialt ställde upp utgjordes endast av fem punkter, av vilka
de fyra första möts av försöken i den aktuella provserien. Dessa krav var följande:
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Att studera om ändring av konstruktionsparametrarna stålkvalitet, elektrodtyp och
svetsmetod har en gynnsam inverkan på hållfastheten hos en dragkrokskonstruktion.



Att stålkvaliteterna SR235JRG2 och S355JR ska jämföras.



Att användning av pulverfylld rörtråd ska jämföras med användning av solid svetstråd.



Att manuell svetsning av en prototyp ska jämföras med robotsvetsning av prototypen.

Som tidigare nämnts har varken framtagningen eller utmattningsproverna av de olika
dragkrokarna i testplanen gjorts exakt i den ordning som de förtecknas i provplanen eller
redovisas nedan, vilket inte heller rekommenderas av bland annat Olausson (1992). Dragkrok
1, 2 och 3 togs fram och utmattningsprovades under våren 2009 i följande ordning: 1, 3, och 2.
De återstående tre dragkrokarna svetsades ihop i följande ordning: 6, 4, och 5. De
utmattningsprovades sedan i ordningen 4, 6, och 5.

8.4.1 Prov 1
Denna dragkrok var den trettonde konstruktionslösningen som provades när en dragkrok till
Volvo XC60 från årsmodell 2009 skulle konstrueras och utmattningsprovas för att bli godkänd
för serieproduktion, våren 2009. Inte heller denna konstruktion klarade utmattningsprovet, då
det visade sig ha sprickor på balkens baksida invid de fastsvetsade gavelplåtarna. Prototypen
tillverkades av 235-stål och svetsarna gjordes manuellt med solidtråd, vilket är det gängse
förfarandet vid prototyptillverkning. Provningsprotokollet samt den ”Self-identification-check”
som tillhör detta prov kan ses som Bilaga 14.

8.4.2 Prov 2
När dragkroken till Volvo XC60, 13.4206, i sin 14:e konstruktionsvariant blivit godkänd och
serieproduktionen startat, gjordes ytterligare prov med konstruktionsvariant 13. Svetsfixturen
och programmet som användes vid serieproduktionen användes för att ta fram en robotsvetsad
dragkrok utan förstärkningar på baksidan av balken. I det här fallet gjordes svetsarna med
solidtråd på samma sätt som för de serietillverkade dragkrokarna, förutom att svetsningen av
förstärkningen tagits bort ur programmet. Denna dragkrok utmattningsprovades sedan, varvid
det konstaterades att inte heller den klarade sig utan en spricka invid svetsen till höger
gavelplåt. Under provtiden hade provet startats om sex gånger, varav fem gånger efter byte av
någon av M12-skruvarna som förbinder ett fästjärn vid gaveln av dragbalken. Bilaga 15 visar
detta provningsprotokoll.

8.4.3 Prov 3
Det togs vid samma tillfälle fram en rörtrådssvetsad dragkrok i svetsroboten. Under
uttmattningsprovet gjordes även för denna dragkrok omstart efter byte av skruvar vid fem
tillfällen. Däremot kunde det vid sprickindikeringen konstateras att denna dragkrok inte hade
några sprickor efter avslutat prov. Se Bilaga 16 för detta provningsprotokoll.
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8.4.4 Prov 4
Denna dragkrok är tillverkad av 355-stål och har svetsats manuellt med solidtråd. Efter 962 286
lastcykler stannade provbänken eftersom de M14-skruvar som fäster dragkroken i fixturen hade
gått av. När nya skruvar sattes i konstaterades att dragkroken inte passade perfekt i fixturen
vilket resulterade i att skruvarna satt i spänn i sin längdriktning. Efter en justering av fixturen
fortsatte sedan provet. När räkneverket för provet nådde 1880225 lastcykler fick en av M12skruvarna som förbinder fästjärnen vid gavelplåten på balken bytas och ytterligare en omstart
av provet göras. Efter 2 miljoner belastningscykler anses ett utmattningsprov vara godkänt och
avbryts, och efter 2005000 lastcykler avbröts detta prov. Vid den efterföljande
sprickindikeringen upptäcktes det dock att dragkroken inte var godkänd eftersom det på
baksidan av balken fanns en spricka i vardera svetsfogen mellan gavelplåtarna och balken. I
Figur 23 och Figur 24 nedan, har dessa sprickors placering markerats med vita pilar.

Figur 23 Spricka i svets höger sida.
(Eget foto.)

Figur 24 Spricka i svets vänster sida.
(Eget foto.)

Provningsprotokollet för detta prov återfinns som Bilaga 17.
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8.4.5 Prov 5
En dragkrok bestående av delar i det starkare 355-stålet robotsvetsades med solidtråd i
samband med att en serie dragkrokar, 13.4206, tillverkades i den ordinarie produktionen.
Denna samordning var nödvändig eftersom det inte fanns utrymme i det fullt belagda
svetsschemat för en extra omställning. Det gällde att dra fördel av att svetsfixturen som
behövdes redan fanns i svetsroboten. Vid detta prov fick skruvarna mellan vänster fästjärn och
gavelplåten bytas vid ett tillfälle. Det visade sig vid sprickindikeringen att dragkroken hade
klarat utmattningsprovet utan anmärkning. För detta provningsprotokoll hänvisas till Bilaga 18.

8.4.6 Prov 6
Som tidigare nämnts togs dragkroken till detta prov fram i samband med en studie av
svetsinbränning hos rörtrådssvetsade detaljer, vilket beskrivs i kapitel 8.6.

Figur 25 Dragkrok 6 i provbänk 2 under pågående utmattningsprov.
(Eget foto)

Delarna i dragkroken är således av 355-stål, sånär som på fästjärnen, och svetsarna är gjorda
med rörtråd i en svetsrobot. Figur 36 och Figur 37 som ses i kapitel 8.6 visar inbränningen hos
de mest utsatta svetspartierna i denna konstruktion i en dragkrok som har svetsats med samma
inställningar av svetsen som för dragkroken i detta försök.
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Figur 26 Skruvförband mellan vänster fästjärn och dragbalkens gavel.
(Eget foto)

Detta prov fick startas om fem gånger efter byte av de två M12-bultar som förbinder fästjärnet
med dragbalkens fastsvetsade gavelplåt. Det var hela tiden bultarna på vänster sida som gick
av. Se Figur 26 ovan för skruvarnas placering.
När dragkroken togs ner ur provbänken för sprickindikering efter avslutat prov konstaterades
flera sprickor i vänster fästjärn, vilka markerats med vitt i Figur 27 nedan.

Figur 27 Markering av sprickor i vänster fästjärn.
(Eget foto)

Markeringen som följer svetsen avser en spricka mitt i svetsen. I Figur 28 visas sprickans
placering med vita pilar. Det bör tilläggas att svetsen som fäster den längsgående
förstärkningen vid fästjärnet inte är optimalt gjord. Vid den optimering av svetsinställningen
som gjordes när denna dragkrok skulle tas fram lades fokus på att svetsarna på dragbalken
skulle bli så bra som möjligt eftersom det var i anslutning till dem det varit problem med
sprickbildning tidigare. Svetsarna på fästjärnen fick inte samma uppmärksamhet. Här ges ett
tydligt exempel på hur viktig svetsfogens utseende är för dess hållfasthet. Svetsfogen borde ha
haft en något urgröpt profil för att undvika spänningskoncentrationer i anslutning till svetsen.
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Nu är den istället rågad, med tydliga ”diken” på båda sidorna om svetsen. Det är mycket
möjligt att denna spricka hade kunnat undvikas om svetsfogen hade gjorts annorlunda.

Figur 28 Spricka i svets respektive spricka utgående från skruvhål
i vänster fästjärn. (Eget foto)

Den andra sprickan, som utgår från det nedre skruvhålet på fästjärnet, är helt genomgående.
Dess placering har markerats i Figur 28 och Figur 29. På den här sidan av fästjärnet har
materialet även börjat spricka på övre sidan av skruvhålet.

Figur 29 Bild av fästjärnets baksida.
Sprickan utgående från skruvhålet är genomgående. (Eget foto)

I Figur 30 har en spricka som bildats i det högra fästjärnet markerats. Den har dock inte
propagerat lika långt som sprickan i vänster fästjärn. På vänster sida blev töjningarna i
materialet större under tiden då den ena av skruvarna hade gått av och innan den andra skruven
brast.
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Figur 30 Spricka i höger fästjärn.
(Eget foto)

Enligt Stefan Smyczek, prototypbyggare på Monoflex, är anledningen till att skruvarna går av
att gavelplåtarna slår sig och blir något konvexa när de svetsas fast på balken. Därigenom blir
anliggningsytan mot fästjärnet inte plan och fästjärnet och gavelplåten ligger inte stilla i
förhållande till varandra under provet. I Figur 31 nedan syns det tydligt hur fästjärnen har skavt
emot gavelplåtarna på vissa ställen. På det sättet har skruvarna belastats ytterligare och till slut
gått av. Det syns även hur skruvarna har nött mot kanterna av skruvhålen på det vänstra
fästjärnet som är placerat till höger i Figur 31. I synnerhet det undre skruvhålet är kraftigt
deformerat.

Figur 31 Jämförelse av höger och vänster fästjärn.
Höger fästjärn placerat till vänster på bilden. (Eget foto)

Protokollet från detta prov finns i Bilaga 19.

8.5 Resultat från FEM-analys
Det var endast en parameter som kunde ändras i FEM-programmet, stålkvaliteten. Därför
gjordes kunde två olika FEM-analyser i ANSYS Workbench v12.1 göras för att komplettera
informationen från utmattningsproven. Dessutom gjordes ytterligare en jämförande simulering
50

på en dragkrok med den ursprungligt planerade materialkombinationen, som dessvärre inte
kunde prövas då alla delarna inte kunde tas fram.

8.5.1 Simulering av 235-dragkrok
Simulering på en dragkrok med alla delar som ingår i denna studie, bestående av 235-stål,
vilket motsvarande prov 1 – 3 i det reducerade 3-faktorförsöket gjordes. Simuleringen
bekräftade att några av de största spänningarna i konstruktionen fanns på baksidan av balken,
dels i området där konsolplåtarna svetsats fast och dels i hörnen vid gavelplåtarnas infästning.
Den absolut högsta spänningen fanns i gavelplåtarna just intill dragbalken. Där uppmättes 178
MPa, vilket enligt programmet gav en säkerhetsfaktor på 1,3 till passerandet av sträckgränsen.
Figur 32 nedan är hämtad från Bilaga 21 där simuleringsresultatet kan ses i större skala i tre
olika vyer. I figuren nedan åskådliggörs hur stor ovan nämnda säkerhetsfaktor är i
konstruktionens olika delar genom olika färger. På röda partier är säkerhetsfaktorn mindre än
ett, vilket inte återfinns i de undersökta delarna. Gul färg representerar ett värde mellan ett och
fem, mellan fem och tio blir det grönt och om säkerhetsfaktorn är större än tio är färgen på
detaljen blå.

Figur 32 Simuleringsresultat för 235-dragkrok.

8.5.2 Simulering av 355-dragkrok med 235-fästjärn
Även en dragkrok med alla delar utom fästjärnen bestående av 355-stål, vilket motsvarande
prov 4 – 6 i det reducerade 3-faktorförsöket provades i simuleringsprogrammet. Då
konstruktionen utsattes för samma belastning som i det föregående fallet är spänningarna
desamma. Däremot erhålls högre säkerhetsfaktor i de delar av konstruktionen som består av ett
stål med högre sträckgräns. Det kan påpekas att just de detaljer, fästjärnen som hade den lägsta
säkerhetsfaktorn, har den lägsta sträckgränsen i det här fallet.
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Figur 33 Simuleringsresultat för 355-dragkrok med 235-fästjärn.

I Figur 33 ovan framgår det att säkerhetsfaktorn är högre i denna konstruktion då de gula och
gröna områdena är mindre där. För ytterligare information hänvisas till Bilaga 22.

8.5.3 Simulering av 355-dragkrok
Slutligen provades en dragkrok där alla delar bestod av 355-stål, vilket dragkrokarna i prov 4 –
6 i det reducerade 3-faktorförsöket egentligen skulle ha bestått av.

Figur 34 Simuleringsresultat för 355-dragkrok.

I figuren ovan är det endast på fästjärnen som några skillnader gentemot föregående prov
föreligger. Det konstaterades att säkerhetsfaktorn på fästjärnets mest belastade ställe i och med
bytet av materialkvalitet stigit till närmare 2. För att tydligt se skillnaden mellan resultaten i
Figur 33 och Figur 34 hänvisas läsaren till Bilaga 22 respektive Bilaga 23. Det som skiljer är
att de gula partierna på fästjärnen har blivit mindre.

8.6 Resultat från optimering av rörtrådssvetsar
De sista två dragkrokarna av de tio som ingick i denna optimering, svetsades med identisk
inställning av svetsroboten. Den ena dragkroken, nr 9 av dragkrokarna i svetsserien, sattes upp
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i provbänken och den andra dragkroken, nr 10 i serien, sågades isär och de mest påkända
svetsfogarna vid gavelplåten som visas i Figur 35, respektive vid konsolplåten på balkens
baksida (dvs på de ställen där sprickor tidigare uppkommit) polerades och etsades för att
undersöka inbränningen i svetsen. I Figur 36 och Figur 37 visas inbränningen på dessa ställen.
Motsvarande undersökning hade tidigare gjorts på bitar från prototyper tillverkade av 235-stål
som manuellsvetsats med solidtråd eller robotsvetsats med solidtråd respektive rörtråd.

Figur 35 Gavelplåtssvets på baksidan av dragbalken.
(Eget foto)

Figur 36 Svetsinbränning hos rörtrådssvetsad gavelplåt
(Foto: Ove Gustavsson, Elga)
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Figur 37 Svetsinbränning hos rörtrådssvetsad konsolplåt
(Foto: Ove Gustavsson, Elga)

I efterhand kunde det konstateras att det inte var bara utseendet och utförandet av svetsarna på
dragbalken som var viktiga för utfallet vid utmattningsprovet. Även svetsfogarna, där
förstärkningarna på fästjärnen är fästa, måste vara av god kvalitet. I det fallet hade försök till
optimering av inbränningen och svetshastigheten gjorts, men svetsens utseende kontrollerades
inte lika noggrant som på svetsarna på dragbalken. Detta fick till följd att fogen på det ena
fästjärnet fick en profil som gav onödigt höga spänningskoncentrationer i anslutning till
svetsfogen, med sprickbildning som följd.

Figur 38 Genomskärning av svetsfogen i vänster fästjärn.
(Foto: Ove Gustavsson, Elga)

Vid en jämförelse mellan dessa båda svetsfogars profil och profilerna hos svetsarna i
gavelplåten och konsolplåten som visas i Figur 36 och Figur 37 kan det konstateras att
svetsfogen på höger fästjärn i Figur 39 nedan är något sämre än de två förstnämnda. Den har
antydan till så kallade ”svetsdiken” på sidorna där fogen möter svetsgodset. Vänster fästjärn
som visas i Figur 38 uppvisar mycket stora ”svetsdiken” och därmed inte heller optimal
inbränning i det intilliggande godset. Här syns även den spricka som löper mitt i svetsen
tydligt.
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Figur 39 Genomskärning av svetsfogen i höger fästjärn.
(Foto: Ove Gustavsson, Elga)

Martinsson (2005) nämner i sin doktorsavhandling från KTH att det finns omfattande
dokumentation om hur svetsfogars geometri och andra defekter hos fogarna påverkar
utmattningshållfastheten hos en konstruktion. Där ges några bildexempel på olämpliga
svetsgeometrier och en av dessa bilder visar en fog med en profil snarlik den i Figur 38 ovan.

8.7 Sammanställning av provresultat
När huvudeffekterna av de i försöksserien utförda ändringarna var för sig samt påvisade
samspelseffekter beräknats enligt exemplen i kap 6.3.4 erhålls svar på de första tre av
problemformuleringens frågeställningar.


Vilka skillnader i utfall från utmattningsprov med avseende på dragkrokens slaglängd i
provbänken, kan påvisas vid byte av materialkvalitet, elektrodtyp respektive svetsmetod
vid prototypframtagningen?



Vilka samspelseffekter mellan ovanstående produktionsvariabler kan påvisas?



Finns det något samband mellan kort slaglängd hos dragkroken och om dragkroken
klarar utmattningsprovet utan anmärkning?

8.7.1 Huvudeffekter
Med värdet från respektive prov insatta i formlerna för effekter av parameterändringar erhålls
följande värden på huvudeffekterna, som sedan förs in i Tabell 10:
Huvudeffekt A = ( 3,88 + 4,69 + 4,78 )/3 - ( 5,44 + 4,85 + 4,37 )/3 = -0,44
Huvudeffekt B = ( 4,37 + 4,78 )/2 - ( 5,44 + 4,85 + 3,88 + 4,69 )/4 = -0,14
Huvudeffekt C = ( 4,85 + 4,37 + 4,69 + 4,78 )/4 - ( 5,44 + 3,88 )/2 = 0,01
Det fanns innan försökens genomförande vissa förväntningar på att en kortare slaglängd skulle
vara en indikator på att dragkroken ifråga skulle klara utmattningsprovet bättre än en dragkrok
med längre slaglängd. I tabellen nedan är det dock inte konsekvent så att dragkrokarna med
kortast slaglängd är de som blev godkända vid utmattningsprovet, vilket innebär att ett
samband mellan dessa två företeelser inte kan verifieras. Det kan visserligen inte med säkerhet
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sägas att resultatet i försök 6 är tillförlitligt med hänvisning till de undermåliga svetsarna av
fästjärnens förstärkningar. Personalen på Monoflex konstruktionsavdelning påpekade att vid
test 6 klarade sig de delar som i de andra proven varit utsatta för sprickbildningar. De menar
vidare att om fästjärnens svetsar hade varit likvärdiga med de övriga dragkrokarnas svetsar
hade utgången av provet eventuellt blivit en annan.
Försök Stålkvalitet

Elektrodtyp

Svetsmetod

Resultat

Godk

Kommentar

1

235

Solidtråd

Manuell

5,44

NOK

Spricka balk

2

235

Solidtråd

Robotsvets

4,85

NOK

Spricka balk

3

235

Rörtråd

Robotsvets

4,37

OK

4

355

Solidtråd

Manuell

3,88

NOK

5

355

Solidtråd

Robotsvets

4,69

OK

6

355

Rörtråd

Robotsvets

4,78

NOK

Effekt:

-0,44

-0,14

0,01

Spricka balk
Spricka fästjärn

Tabell 10 Huvudeffekter av parameterändringar

8.7.2 Samspelseffekter
Vid beräkningen av samspelseffekterna, erhålls sedan följande värden:
Samspelseffekt AxB = ( 5,44 + 4,85 + 4,78 )/3 - ( 4,37 + 3,88 + 4,69 )/3 = 0,71
Samspelseffekt AxC = ( 5,44 + 4,69 + 4,78 )/3 - ( 4,85 + 4,37 + 3,88 )/3 = 0,60
Samspelseffekt BxC = ( 5,44 + 4,37 + 3,88 + 4,78 )/4 - ( 4,85 + 4,69 )/2 = -0,15
Samspelseffekt AxBxC = ( 4,85 + 3,88 + 4,78 )/3 - ( 5,44 + 4,37 + 4,69 )/3 = -0,33
Försök

S

E

M

SE

SM

EM

SEM Resultat (y)

1

-

-

-

+

+

+

-

5,44

2

-

-

+

+

-

-

+

4,85

3

-

+

+

-

-

+

-

4,37

4

+

-

-

-

-

+

+

3,88

5

+

-

+

-

+

-

-

4,69

6

+

+

+

+

+

+

+

4,78

∑y+
Nämnare:
Medel y+
∑yNämnare:
Medel yEffekt:

13,35

9,15

18,69

15,07

14,91

18,47

13,51

3

2

4

3

3

4

3

4,45

4,58

4,67

5,02

4,97

4,62

4,50

14,66

18,86

9,32

12,94

13,10

9,54

14,5

3

4

2

3

3

2

3

4,89

4,72

4,66

4,31

4,37

4,77

4,83

-0,44

-0,14

0,01

0,71

0,60

-0,15

-0,33

Tabell 11 Huvud- och samspelseffekter av parameterändringar
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Beräkningsresultaten förs in i Tabell 11 för samspelseffekter ovan, där försöksparametrarnas
benämningar har följande förkortningar: Stålkvalitet = S, Elektrodtyp = E och Svetsmetod = M.

8.7.3 Presentation av resultatet
Ett resultatdiagram har upprättats för varje huvudeffekt respektive samspelseffekt. Ju brantare
lutning linjen i diagrammet har, desto större resultatpåverkan har parameterändringen i fråga.
Samtliga effekter av de gjorda parameterändringarna presenteras även i ett Paretodiagram, där
det tydligt framgår vilken parameterändringar som har störst respektive minst effekt.

Diagram 1 Huvudeffekt Stålkvalitet

I Diagram 1 ovan, visas vilken effekt bytet av stålkvalitet, enligt beräkningarna har för
dragkrokens slaglängd i provbänken. Användningen av ett stål med högre sträckgräns medför
här en minskning av slaglängden från ett medelvärde på 4.89mm till 4,45mm.

Diagram 2 Huvudeffekt Elektrodtyp
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Byte av elektrodtyp, från solid svetstråd till pulverfylld rörtråd, ger även det en miskning av
slaglängden. Men här rör det sig om en tämligen liten minskning, 0,14mm, vilken åskådliggörs
grafiskt i Diagram 2 ovan. Från det ursprungliga medelvärdet 4,72mm minskar slaglängden till
ett medelvärde på 4,58mm
Diagram 3 nedan, visar att den tredje huvudeffekten, byte av svetsmetod från manuell
svetsning av prototypen till svetsning med svetsrobot, i stort sett inte har någon inverkan alls på
slaglängden. Den ökar med 0. 01mm från 4,66mm till 4,67mm.

Diagram 3 Huvudeffekt Svetsmetod

Om både stålkvalitet och elektrodtyp byts ut, visade sig ha den största effekten för slaglängden
av alla kombinationsvarianter. Diagram 4 nedan, visar en mycket brant förändringslinje. Här
har medelvärdet på slaglängden ökat från 4,31mm till 5,02mm.

Diagram 4 Samspelseffekt Stålkvalitet och Elektrodtyp
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Även mellan bytet av stålkvalitet i kombination med bytet av svetsmetod kunde en brant linje
ses. Samspelseffekten dem emellan var den näst största av dem som beräknades, 0,60mm.
Slaglängden ökade i det här fallet från 4,37mm till 4,97mm, vilket syns i Diagram 5.

Diagram 5 Samspelseffekt Stålkvalitet och Svetsmetod

Den tredje samspelseffekten, mellan byte av elektrodtyp och byte av svetsmetod, som visas i
Diagram 6, resulterade i en liten minskning av slaglängden. Medelvärdet 4,77mm minskade till
4,62mm.

Diagram 6 Samspelseffekt Elektrodtyp och Svetsmetod

Det kunde, som synes i Diagram 7 nedan, slutligen konstateras att samspelseffekten av alla tre
parameterändringarna var en minskning av slaglängdens medelvärde från 4,83mm till 4,50mm.
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Diagram 7 Samspelseffekt Stålkvalitet, Elektrodtyp och Svetsmetod

Samtliga huvudeffekter och samspelseffekter rangordnades i fallande ordning och presentas i
Diagram 8 nedan, för ett tydligt åskådliggörande.
Effekt av parameterändringar
0,8

Slaglängdsändring

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
SxE

SxM

S

SxExM

ExM

E

M

Parameterändring

Diagram 8 Paretodiagram över parameterändringar

8.7.4 Information från FEM-analyser
Den information som erhölls från de FEM-analyser som gjordes gav en grafisk illustration av
på vilka ställen spänningskoncentrationen i konstruktionen var som högst. Antagandet om att
de ställen där sprickor uppstått vid utmattningsproverna hade de högsta
spänningskoncentrationerna bekräftades. På så sätt påvisades även vilken god hjälp en FEManalys ger i konstruktionsarbetet.

8.8 Ekonomiska och produktionstekniska konsekvenser
Förutom de effekter de undersökta faktorernas variationer har på utmattningshållfastheten hos
en dragkrok, kommer dessa variationer även att få såväl produktionstekniska som
produktionsekonomiska konsekvenser. I detta kapitel ges svaret på den fjärde och sista av
problemformuleringens frågeställningar.
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Vilka produktionstekniska och produktionsekonomiska fördelar respektive nackdelar
har de olika produktionsmetoderna, dels för prototyptillverkningen men även för
serieproduktionen?

Diskussionen i detta avsnitt avser även att möta det sista av uppdragsgivarens krav.


Att resultatet ska redovisas i en rapport, där fokus ska ligga på effekten av
ändringarna av ovanstående konstruktionsparametrar och om ett byte kan motiveras
med hänsyn till produktionstekniska och produktionsekonomiska aspekter.

Ett byte till en tidigare ej lagerförd materialkvalitet i en dragkrokskonstruktion medför att
råvarusortimentet måste utökas. Det kommer att krävas mer utrymme i råvarulagret, då fler
materialsorter ska lagerhållas. Förbrukningen av var och en av de olika kvaliteterna kommer att
bli mindre, vilket medför att möjligheten till inköp av stora poster med bra rabatter minskar.
Det är inte aktuellt att byta till rörtråd för svetsningen av prototyper om prototyperna inte ska
robotsvetsas. Det är inte heller aktuellt att byta till rörtråd i en svetsrobot enbart för
prototypsvetsning. För att ställa om en svetsrobot från solidtrådssvetsning till svetsning med
rörtråd måste följande ändringar göras:




Byte av drivrullarna för svetstråden samt kontaktmunstycket, eftersom vid
rörtrådssvetsning används en grövre dimension än vid motsvarande solidtrådssvetsning
Inkoppling av en annan skyddsgas
Byte av spolen med svetstråd

Att göra dessa byten före och efter svetsningen av en prototyp är för tidskrävande och därmed
för kostsamt. Om prototyperna ska svetsas med rörtråd innebär det att all annan svetsning
också kommer att göras med rörtråd, även de manuella svetsarna, eftersom alla svetsstationer
är kopplade till en central skyddsgasanläggning.
För att överväga att genomföra byte av en eller flera av de undersökta faktorerna måste även de
ekonomiska konsekvenserna analyseras. Det kan mycket väl tänkas att i vissa fall blir
konstruktionen billigare vid byte av material, men det kan även förhålla sig tvärtom. Kan
materialåtgången minskas kan kostnaden bli mindre trots att materialpriset är högre. I dagsläget
rör det sig om ca 5 % prisskillnad mellan de undersökta stålkvaliteterna. Som exempel kan
nämnas att en kostnadsökning på 25 % vid ett byte från 8mm tjock plåt till 10mm tjock plåt i
en detalj, kan undvikas genom att istället välja ett 5 % dyrare material.
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid ett materialkvalitetsbyte är att det med stor sannolikhet
inte möter några hinder från godkännandemyndighetens sida att de dragkrokar som tidigare
godkänts med solidtrådssvetsar fortsättningsvis kan få produceras med rörtråd istället. Däremot
är det tveksamt om klartecken kommer att ges om det blir aktuellt med ett byte åt andra hållet,
det vill säga att solidtrådssvetsa de dragkrokar som är provade och godkända med
rörtrådssvetsar.
Ifråga om huruvida prototypen ska svetsas manuellt eller i svetsrobot, får även en avvägning
göras av om det finns utrymme för tillverkning av svetsfixtur och framtagning av ett program
till roboten i tidsschemat för framtagningen av den specifika dragkroksmodellen. Ju tidigare en
ny dragkroksmodell kommer ut på marknaden desto större marknadsandel finns det möjlighet
att ta om konkurrenterna inte hunnit färdigställa en dragkrok till den aktuella bilen ännu.
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Den faktor som ger de största ekonomiska konsekvenserna är bytet av elektrodtyp. Den
befintliga utrustningen måste vid ett byte anpassas till svetsning med rörtråd. Vid permanent
drift med rörtråd krävs att blandningsförhållandet mellan koldioxid och argon ställs om från
nuvarande 8 respektive 92 % till 18 respektive 82 %. Detta motsvarar de färdiga
gasblandningarna Mison 8 respektive Mison 18.
I företagets MPS-system används ett genomsnittsvärde på 5,59 minuter för en svetscykel, vilket
baseras på gjorda tidsstudier. Som exempel ges i Tabell 12 här nedan kostnadsskillnaden för
svetsning med rörtråd istället för med solidtråd om man vid svetsningen av en dragkrok kan
minska cykeltiden med en minut. Svetstidernas del av cykeltiden baseras på svetslängden 1,8 m
och framföringshastigheterna 8 respektive 11 mm/s. Kostnadsskillnaderna som ska ställas i
relation till varandra är en minskad kostnad för maskintid gentemot kostnaden per minut för
skyddsgas och kilopriset för svetstråd som är högre vid rörtrådssvetsning.
solidtråd
a-mått
4
svetslängd
1,8
trådförbrukn
0,22
trådpris
19
framföringshastighet
8
gasflöde
15
Ar 92%, CO2 8%
17,31
gaskostn
0,26
maskintid
400
maskintid
6,67
årsproduktion
70000

mm
m
kg
kr/kg
mm/s
l/min
kr/m3
kr/min
kr/tim
kr/min
st

rörtråd
a-mått
4
svetslängd
1,8
trådförbrukn
0,22
trådpris
33
framföringshastighet
11
gasflöde
20
Ar 82%, CO2 18%
15,97
gaskostn
0,32
maskintid
400
maskintid
6,67
årsproduktion
70000

mm
m
kg
kr/kg
mm/s
l/min
kr/m3
kr/min
kr/tim
kr/min
st

5,59 min robot
3,74 min gas
trådkostn
kostnad/st

37,27
0,97
4,18
42,42

kr
kr
kr
kr

4,59 min robot
2,74 min gas
trådkostn
kostnad/st

30,60
0,88
7,26
38,74

kr
kr
kr
kr

kostnad/år

2 969 257,17

kr

kostnad/år

2 711 464,76

kr

skillnad/st

3,68

kr/st

skillnad/år

257 792,42

kr/år

Tabell 12 Kostnadsjämförelse mellan solidtåds- och rörtrådsanvändning

I detta exempel minskas den genomsnittliga cykeltiden, och i och med det även svetstiden, med
en minut. Den beräknade kostnadsdifferensen 3,68 kr/st, har sedan multiplicerats med
företagets årliga produktionsvolym för att få en uppfattning om storleksordningen hos den
kostnadsbesparing detta skulle kunna innebära. Ett byte kan med de exemplifierade
förutsättningarna ge en årlig besparing på över 250.000 kr. Eftersom alla de 70 000 dragkrokar
som tillverkas årligen har mycket varierande svetslängder och cykeltider är detta dock ett
hypotetiskt exempel.
Beräkningen ovan utgår från att samma a-mått används till båda elektrodtyperna. På grund av
att en rörtrådssvetsad fog har större inträngning på djupet är det dock teoretiskt möjligt att

62

minska det yttre a-måttet utan att den fogens hållfasthet minskar. I praktiken är det dock sällan
detta görs eftersom det ses som positivt att hållfastheten hos fogen blir större.
Frågan är dock om det alltid går att tillgodogöra sig denna tidsbesparing i praktiken. De olika
dragkroksmodellerna har mycket skiftande cykeltider. En del har större svetslängd andra har
mindre. Som tidigare nämnts behöver inte släppmedel för att undvika att eventuella svetsloppor
bränner fast, användas vid svetsning med rörtråd. Släppmedlet kan även orsaka att det bildas
porer i svetsfogen. I de fallen tillkommer även ”lagning” av de defekta partierna i operatörens
hantering av detaljerna. Det finns detaljer som knappt behöver rensas från svetsloppor, en del
andra kräver mer rensning. I svetsroboten svetsas alltid två olika dragkroksmodeller samtidigt,
en på vardera sidan. I en del fall är det i- och urladdning samt rensning av detaljerna som tar
mest tid, i andra fall är det tvärtom. Om laddning och rensning av den ena dragkroksmodellen
tar längre tid än svetsningen av det andra, är det svetsroboten som får vänta på att börja med
nästa svetscykel tills operatören blir klar. I ett sådant fall är det mycket värdefullt om
rensningsmomentet kan minimeras eller rent av elimineras.
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9 Analys
I detta kapitel görs en analys av det erhållna resultatet och en utvärdering gentemot
frågeställningarna i problemdefinitionen respektive uppdragsgivarens kravbild görs.
Försöken som har gjorts grundar sig på att en specifik dragkrokskonstruktion inte blev godkänd
förrän efter tretton omkonstruktioner och därpå följande utmattningsprover. Den sista av de
icke godkända konstruktionsvarianterna som användes när denna dragkrok togs fram, har
använts i denna försöksserie. En försöksplan där materialkvalitet, tillsatsmaterial vid
svetsningen och byte av svetsmetod vid prototyptillverkningen har ändrats var för sig eller i
förening har upprättats och följts. Dessutom har FEM-analyser av dragkrokskonstruktioner
med olika materialsammansättning gjorts.
Arbetet förväntades kunna ge indikationer på om dessa ändringar hade positiv eller negativ
effekt på utmattningshållfastheten hos prototypen. Även de eventuella produktionstekniska
respektive ekonomiska effekter som ovanstående ändringar hade är av intresse för
uppdragsgivaren.
Resultatet av de utförda proven och tillämpningen av statistisk försöksplanering gav redan i
kapitel 8 svar på de ursprungligen formulerade frågeställningarna, vilka upprepas nedan.


Vilka skillnader i utfall från utmattningsprov med avseende på dragkrokens slaglängd i
provbänken, kan påvisas vid byte av materialkvalitet, elektrodtyp respektive svetsmetod
vid prototypframtagningen?



Vilka samspelseffekter mellan ovanstående produktionsvariabler kan påvisas?



Finns det något samband mellan kort slaglängd hos dragkroken och om dragkroken
klarar utmattningsprovet utan anmärkning?



Vilka produktionstekniska och produktionsekonomiska fördelar respektive nackdelar
har de olika produktionsmetoderna, dels för prototyptillverkningen men även för
serieproduktionen?

Dessa frågeställningar kommer att diskuteras vidare i detta kapitel för att även här möta
uppdragsgivarens kravbild, vilken var följande:


Att studera om ändring av konstruktionsparametrarna stålkvalitet, elektrodtyp och
svetsmetod har en gynnsam inverkan på hållfastheten hos en dragkrokskonstruktion.



Att stålkvaliteterna SR235JRG2 och S355JR ska jämföras.



Att användning av pulverfylld rörtråd ska jämföras med användning av solid svetstråd.



Att manuell svetsning av en prototyp ska jämföras med robotsvetsning av prototypen.
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Att resultatet ska redovisas i en rapport, där fokus ska ligga på effekten av
ändringarna av ovanstående konstruktionsparametrar och om ett byte kan motiveras
med hänsyn till produktionstekniska och produktionsekonomiska aspekter.

Ifråga om hållfastheten hos de provade dragkroksprototyperna konstaterades det att de två
prototyper som klarade utmattningsprovet utan anmärkning, båda var robotsvetsade. Ser man
till om de klarat provet utan sprickor i anslutning till gavelplåtssvetsarna, var det tre dragkrokar
som hade gjort det. Dessa tre dragkrokar var alla robotsvetsade, till två av dem hade rörtråd
använts, och i två av dem bestod alla delar utom fästjärnen av 355-stål. Det ligger därför nära
till hands att dra slutsatsen att valet av svetsmetod har större betydelse än valet av elektrodtyp
eller stålkvalitet.
De beräkningar som gjorts enligt statistisk försöksplaneringsmetoden med slaglängden i
provbänken som resultatvariabel visar att ett byte av stålkvalitet i förening med ett byte av
elektrodtyp har störst effekt på resultatet. Även att byta stålkvalitet och svetsmetod samtidigt
ger stor effekt på slaglängden. Därefter är det ett byte av enbart stålkvalitet, som har en
betydande effekt på slaglängden. Av alla parameterändringar visar dessa beräkningar att det är
huvudfaktorn ”byte av svetsmetod” som ger minst utslag på resultatet.
Det är dock tveksamt om resultatparametern ”slaglängd” verkligen står i relation till
uppkomsten av sprickor i konstruktionen. Då resultatet från försöksserien, på grund av det låga
antalet försök, inte är statistiskt säkerställt skulle det behövas flera försök av varje variant och
helst även prov med manuellt svetsad rörtråd i båda stålkvaliteterna för att få ett
beräkningsunderlag som kan ge statistiskt sett mer tillförlitligt resultat.
Lämpligtvis görs fler prov med byte av stålkvalitet i enstaka detaljer i en konstruktion, som är
ett alternativ till att byta plåttjocklek eller till att byta till en större balkdimension. På så sätt kan
vikten på detaljerna bli lägre, vilket innebär att materialkostnaden hålls ner.
I det löpande konstruktionsarbetet skulle ett byte eller i synnerhet ett tillägg av ytterligare en
materialkvalitet innebära en ökad flexibilitet vid materialvalet med ytterligare möjlighet att
optimera konstruktionerna med avseende på både pris och prestanda. Finns det möjlighet att
lagerföra ytterligare materialsorter, bör ett övervägande om att genomföra denna åtgärd göras.
Vidare kan ett proaktivt användande av simuleringshjälpmedel tidigt i konstruktionsprocessen
ge goda möjligheter att hitta rätt materialkvalitet eller godsdimension på ett enklare sätt än att
bygga flera nya dragkrokar och genomföra upprepade utmattningsprover.
Om ett byte av material ska göras är det viktigt att redan vid konstruktionen hänsyn tas, bland
annat till de begränsningar beträffande bockning, radier, vinklar och placering av bocklinjer
som finns hos detaljer tillverkade av den nya materialkvaliteten.
De ekonomiska konsekvenser förändringarna av ett materialkvalitetsbyte får, är i de fall det rör
sig om ett dyrare material inte negativa om mängden material som går åt är mindre. Dessutom
skall kostnaden för upprepade utmattningsprover och förlorade marknadsandelar vägas in i en
sådan kalkyl.
Den information om konstruktionsfilosofi beträffande bland annat materialval som erhållits
från SIARR respektive Westfalia bör tas tillvara. Ett eventuellt erfarenhetsutbyte mellan
koncernens konstruktionsavdelningar skulle kunna ge nya lösningar på gamla problem.
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Ett byte av elektrodtyp, skulle om det blir aktuellt, även påverka den löpande produktionen. Av
den anledningen är ytterligare jämförelser av i synnerhet svetstider kontra laddtider mellan
olika dragkroksmodeller att rekommendera innan ett beslut tas. På så sätt kan ett mer
omfattande underlag erhållas för en bedömning av, om det går att tillgodogöra sig de
tidsbesparingar som ökade svetshastigheter och eventuellt minskat rensningsarbete genererar.
Icke att förglömma så har en rörtrådssvets bättre mekaniska egenskaper än motsvarande
solidtrådssvets, och den nytta det gör i prototypen gör det även vid serieproduktionen.
Vid en beräkning av de möjliga kostnadsbesparingar som ett byte till rörtråd skulle kunna ge,
konstaterades det att om det finns möjlighet att tillgodogöra sig den tidsbesparing som
rörtrådens högre framföringshastigheter genererar kan tidvinsten mer än väl ekonomiskt
kompensera den högre svetstrådskostnaden vid rörtrådssvetsning. Här rekommenderas att
företaget går vidare med undersökningarna om vilka tidbesparingar som kan göras och i
samband med detta upprättar detaljerade kalkyler över kostnadsbilden för de olika
svetsmetoderna. Ett antal olika dragkroksmodeller med olika svetstider respektive
laddningstider bör väljas ut för dessa prov.
Bytet innebär även att all svetsning framledes måste göras med rörtråd, även den manuella
gasbågssvetsningen eftersom alla svetsstationer är inkopplade på en central
skyddsgasanläggning. Om möjlighet finns skulle detta reducerade trefaktorförsök därför kunna
kompletteras med manuellt svetsad rörtråd i båda stålkvaliteterna. Samtidigt som en bättre bild
av huvud- och samspelseffekter kan fås, kan även en uppfattning om kvaliteten hos en manuellt
utförd rörtrådssvets bildas.
Då inga prov med manuellt svetsad rörtråd ingick i den gjorda studien, erhölls ingen
information om metodens lämplighet för användning till de detaljer som idag svetsas manuellt
vid företaget. Eftersom all svetsning måste ske med den elektrodtyp som passar till den centrala
skyddsgasanläggningens gasblandning, kommer all svetsning att göras med rörtråd om ett byte
blir aktuellt. Som tidigare nämnts är inte en manuell svets möjlig att kontrollera och repetera på
samma sätt som en robotsvets. Av den anledningen bör även jämförande prov mellan manuellt
svetsad rörtråd och dito solidtråd lämpligen göras, för att verifiera att även om
rörtrådssvetsarna inte blir lika bra när de svetsas manuellt som i en robot så blir de inte sämre
än motsvarande solidtrådssvets.
Ett gott råd är att om företaget överväger ett byte av elektrodtyp, skall kontakt tas med något
företag som gjort detta byte och be dem redogöra för vad det inneburit för dem rent praktiskt
samt hur de upplevde genomförandet av bytet.
En praktisk detalj som dock inte får glömmas bort om ett byte till rörtråd i produktionen görs,
är att inför första produktionsordern av varje dragkroksmodell, skall sifferbeteckningen för
svetsmetod i svetsbeteckningen ändras från nuvarande 135 till 138 på svetsritningarna för de
aktuella detaljerna.
Ifråga om valet av svetsmetod vid prototypframtagningen som tycktes ha betydelse för
prototypens hållfasthet, då två av tre prototyper som inte hade sprickor i gavelplåtssvetsarna
var rörtrådssvetsade, kan det tänkas vara en fråga som ska tas ställning till i varje enskilt fall.
Rekommendationen efter de prover som gjorts är dock att, om det inte är bråttom att få fram en
dragkroksmodell snabbt, ska den extra tid som det tar att bygga en svetsfixtur och ta fram ett
svetsprogram till roboten satsas. Det finns inget som tyder på att det är till nackdel för resultatet
av utmattningsprovet att robotsvetsa prototypen.
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Slutsatser och rekommendationer

I detta kapitel sammanfattas problemställningen och en beskrivning ges av de slutsatser som
har dragits utifrån det erhållna resultatet och den analys som därefter gjordes. Därefter
presenteras några rekommendationer inför företagets fortsatta arbete med dessa frågor.
Avslutningsvis ger författaren sina reflektioner överarbetet och dess resultat.

10.1 Slutsatser
Det har visat sig att de undersökta ändringarna var för sig i olika omfattning bidrar till en
ändring av slaglängden. I synnerhet vid kombination av två faktorer erhålls tydliga resultat.
Två av de undersökta ändringarna, stålkvalitet och elektrodtyp bidrar till en minskning av
slaglängden. Vid en kombination av två faktorer, då den ena är stålkvalitet, erhålls däremot det
motsatta resultatet. När alla tre faktorerna kombineras minskas slaglängden.
Hypotesen att minskad slaglängd är relaterad till en högre hållfasthet har inte kunnat verifieras,
då inget samband mellan dem har noterats. Därför kan inte några slutsatser kunnat dras om
huruvida en minskning av slaglängden i en konstruktion är eftersträvansvärd eller inte.
Slutsatsen från denna studie är att det erhållna resultatet kan utgöra en del av ett
beslutsunderlag vid valet av konstruktionsparametrar, vilket var målsättningen med studien.
Den ger dock inget entydigt svar på vilken konstruktionsparameter som ger en ökning av
hållfastheten eller om bytet av någon konstruktionsparameter är att föredra framför någon
annan.
Det står däremot klart att det finns möjlighet att minska produktionskostnaderna om
materialåtgången kan minskas vid byte av materialkvalitet. Även vid byte av elektrodtyp finns
möjlighet till kostnadsminskningar. En kombination av dessa två parameterändringar har därför
goda förutsättningar att minska kostnaden för såväl produktionen av en detalj som kostnaden
för materialet den består av.
Denna studie har besvarat problemformuleringens frågeställningar och möter även den kravbild
som formulerats av uppdragsgivaren i kapitel 4.

10.2 Rekommendationer
Inför framtiden lämnas följande rekommendationer till företaget:


Gör fler prov med manuellt svetsad rörtråd dels för att komplettera försöksserien, och
dels för att verifiera rörtrådssvetsarnas kvalitet.



Gör fler prov med byte av stålkvalitet i enstaka detaljer



Utöka erfarenhetsutbytet med de andra enheterna i koncernen då de har erfarenhet av att
använda flera stålkvaliteter



Gör jämförelser av svetstider kontra laddtider mellan olika dragkroksmodeller för att få
ett mer omfattande underlag för en bedömning av de tidsbesparingar som kan göras och
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i samband med detta bör detaljerade kalkyler över kostnadsbilden för de olika
svetsmetoderna upprättas.


Om det blir aktuellt med byte av elektrodtyp, ta kontakt med något företag som bytt till
rörtråd och be dem redogöra för vad det inneburit för dem rent praktiskt samt hur de
upplevde genomförandet av bytet.



När det inte är bråttom att få fram en dragkroksmodell snabbt, satsa den extra tid som
det tar att bygga en svetsfixtur och ta fram ett svetsprogram till roboten.



Inför ett proaktivt användande av FEM-analyser för att studera olika materialkvaliteter,
tidigt i konstruktionsprocessen.

10.3 Reflektioner
För att genomföra detta projekt krävdes det att jag skaffade mig en teoretisk grund beträffande
bland annat utmattningshållfasthet och kvalitetsverktyget ”Statistisk försöksplanering”, vilket
var mycket givande. Jag tycker fortfarande materiallära är intressant och kan mycket väl tänka
mig att utöka mina kunskaper inom ämnet ytterligare.
Det som överraskade mig mest under arbetets gång var när effekterna beräknades med hjälp av
försöksplaneringsmetoden. Jag har tidigare under min utbildning kommit i kontakt med denna
metod och genomfört en enklare övning. Men nu insåg jag vilket kraftfullt verktyg denna
metod är för att sammanställa effekterna av flera förändringar i samspel. Storleksordningen på
de erhållna effekterna som inte framgick när försöksresultaten vid en första anblick jämfördes
med varandra framträdde och kunde jämföras.
Jag kan avslutningsvis konstatera att resultatet av den här studien inte blev som jag hade
förväntat mig. Troligtvis inte heller det uppdragsgivaren hade förväntat. Vi hade nog från båda
håll en vision om ett svar som tydligt visade den fortsatta handlingslinjen beträffande valen av
de undersökta parametrarna.
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Bilaga 1, sid 1(1)

Bilaga 2, sid 1(1)

MISON® skyddsgaser
MISON® skyddsgaser - skyddar svetsaren och svetsen
Skyddsgaserna har i huvudsak utvecklats för att skydda svetsen. Utvecklingen av
dessa och optimering av svetsprocessen har dessvärre gjort att mängden ozon som
bildas vid svetsningen ökar. Med MISON skyddsgaser ozonhalterna kan hållas nere,
samtidigt som optimal prestanda erhålls.
Ozon är en starkt oxiderande gas. EEA (European Environmental Agency), ett
miljöorgan inom EU, hävdar att ozon är en hälsofara. Man anger att typiska symptom
vid korttidsexponering för ozon är irritation i ögon och svalg, hosta, inflammation i
lungor och andningssvårigheter.
Enligt EEA återhämtar sig kroppen snabbt efter exponering av för höga ozonhalter
men vid upprepad exponering kan bestående skador uppstå på lungvävnaden. Det
hygieniska nivågränsvärdet (den högsta godtagbara genomsnittshalten av ett ämne i
inandningsluften under en arbetsdag) är så lågt som 0,1 ppm eller 0,00001%. Redan
halter under gränsvärdet kan ge symptom hos känsliga personer, t ex astmatiker.
Så fungerar MISON
Gemensamt för MISON-skyddsgaserna är att de innehåller en noga avvägd tillsats
av kvävemonoxid som mycket lätt reagerar med ozon och bildar syrgas och
kvävedioxid. MISON angriper problemet direkt vid källan, det vill säga att ozonet
försvinner i samma stund det bildas. Mer än tjugo års erfarenhet har visat att
svetsarens arbetsmiljö förbättras avsevärt om man effektivt lyckas reducera
ozonhalten vid svetsning. Oberoende undersökningar har visat att MISON fungerar i
praktiken och verkligen sänker ozonhalten i andningszonen.
MISON skyddsgaser är ett exempel på hur man kan uppnå en renare och bättre
arbetsmiljö utan att göra avkall på vare sig produktivitet eller kvalitet. En förbättrad
arbetsmiljö kan också leda till ökad produktivitet pga mindre antal kortpauser, och
eventuell frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada.
MISON® 18
Ar + 18% CO2 + 0,03%NO
Avsedd för MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål med trådelektroder
samt fluxfylld och metallpulverfylld rörelektrod.
Med vissa begränsningar är gasen även lämplig för pulsad svetsning och som
skyddsgas vid svetsning av rostria stål med rutil fluxfylld rörelektrod.
Ger strukna svetsar med lite sprut vid både kortbåge och spraybåge..
Passar ofta bra som generell skyddsgas.vid mindre krävande förhållanden.
Eliminerar skadligt ozon som uppstår vid svetsning
Märkning; EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0,03. Motsvarar Grupp M21...
Ventilgänga W 24,32 x 1/14" H utv

Bilaga 3, sid 1(1)

Elgacore MXA 100
FCAW - Flux cored arc welding
Un-alloyed
Description:
Elgacore MXA 100 is a metal cored wire for use with an Ar/CO2 gas shield,
designed for high productivity welding in the horizontal and horizontal-vertical
positions. The wire runs with a stable, low spatter and deep penetrating arc.
The slag produced is of a very low level, similar to that from a solid wire and
inter-run deslagging is not necessary. Combined with a highly reliable
arc-start, these characteristics make Elagacore MXA 100 an ideal choice for
robotic or mechanised welding. Elgacore MXA 100 produces a very low
hydrogen weld metal and good mechanical properties. Suitable for general
fabrication and structural steels.
Welding positions:

123RTY

Welding current:
DC+
Deposition efficiency:
96%
Shielding gas:
M21, 80% Ar + 20% CO2, 22-25 l/min
Stick-out:
15-25 mm
Hydrogen content / 100 g weld metal
≤ 5 ml
Chemical composition, wt.%
Min
Typical
Max

Min
Typical
Max

C

Si

Mn

P

0.05
0.12

0.75
0.90

1.55
1.75

Mo

Cu

V

Nb

0.20

0.30

0.08

0.05

Date:

2009-02-19

Revision:

20

Classification:
EN 758
AWS A5.18
ISO 17632-A

T 42 4 M M 3 H5
E 70C-6M
T 42 4 M M 3 H5

Approvals:
TÜV
GL
ABS
DB
DNV
LR
MRS
CE

07657.01
4YH5S
3YSA
42.042.10
IV YMS H5
3S, 4YS H5
4Y42MSH5

Recommended parameter range:

S

0.011 0.009
0.03
0.03

Cr

Ni

0.20

0.50
Deposition rate per hour:

Mechanical properties
Specified
Yield strength, Re:
Tensile Strength, Rm:
Elongation, A5
Impact energy, CV:

≥ 420 MPa
500-640 MPa
≥ 22%
–40°C • 47 J

Typical
460 MPa
555 MPa
30%
–40°C • 80 J

Product data:
Diam.mm
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
Note
Strip:

Elga reserves the right to change specifications without prior notice.

Product code
95621012
95622012
95622112
95622212
95621014
95622214
95622016

Spool weight
15 kg BS300
20 kg D300
5 kg D200
250 kg ProPac
15 kg BS300
250 kg ProPac
20 kg D300

Bilaga 4, sid 1(7)
Dokumentnamn

Konstruktion
Upprättad av

Godkänd av

Datum

Utg.

K. Berntzen

C. Kristensen

06-11-30

1

Sida

1 av 7

Processbeskrivning konstruktion med prototyptillverkning och 0-serie.

Grundinformation
från marknad
Underlag
infästningspunkter
Prototypbil

Ansökan

Teknisk information

EU-nr

Prototyp tillverkning
Materiallista

MPS-struktur

Provning

0-Serie
tillverkning

Tillverkningsritningar
skapas

Packningsinstruktion
och dekaler

DXF-filer skapas

Boka bil för
provmontering

Ritningskontroll

0-Serie
provmontering

Monteringsanvisning

Certifikat EUgodkännande
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Dokumentnamn

Konstruktion
Upprättad av

Godkänd av

Datum

K. Berntzen

C. Kristensen

06-11-30

Utg.

1

Sida

2 av 7

Konstruktionschef har övergripande ansvar för nykonstruktion av dragkrokar.
Konstruktionen skall utgå från de infästningspunkter som hämtats från
biltillverkarens ritningar eller från ett annat EU-godkänt drag.
De dragkrokar som konstrueras skall klara utmattningsprov i provbänk.
Tillverkning av prototyp
Dragkroken skall göras så enkel som möjligt, där så få bockningar,
snedkapningar, urskärningar och förstärkningar som möjligt används.
Om urskärning måste göras skall en urskärningsmall skapas.
Under prototyptillverkningens gång skapas måttsatta skisser på ingående
detaljer.
Dokumentation
Erforderliga uppgifter i ”checklistan för nya drag” skall dokumenteras av
prototypbyggare. Dessutom ska dragkroksmonteringen dokumenteras med
foton.
Monteringssats
Prototypbyggare specificerar de detaljer som ska ingå i monteringssatsen i
”checklistan för nya drag”.
Samtliga monteringsdetaljer skall monteras på prototypen innan den går till
ritningsfunktionen.
Måttkontroll av prototyp
Konstruktionschef ansvarar för att måttkontroll genomförs.
Kontrollera att infästningspunkter på prototyp stämmer med godkända
infästningspunkter på aktuell bil.
Mätning görs av prototypen. Dessa mått ska överensstämma med de mått
som finns angivna på ritning från tillverkare eller en EU godkänd dragkrok.
De skisser på detaljer som skapas måttsätts med de uppmätta måtten.
De måttsatta skisserna samt prototyp lämnas till ritare som underlag för de
tillverkningsritningar som denne skapar.
Utförd måttkontroll dokumenteras i ”checklistan för nya drag”.
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Ritningar och anvisningar
Ritare ansvarar för framtagande av ritningsunderlag för tillverkning,
montering och EU-godkännande.
Konstruktionsprocessen
Som underlag för ritningar används prototypen av dragkroken, skisser över
bockade detaljer samt blankett ”checklistan för nya drag”.
Monteringsdetaljerna är monterade på prototypen då den kommer till
ritningsfunktionen. Ritning med infästningspunkter från biltillverkaren tas
fram. Ritningar för dragkroken skapas i ritprogram i dator.
De underlag som skapas är:
 Detaljritningar.
 Sammanställningsritningar.
 EU-ritning.
 Monteringsbild ( ev. även Finsk).
 Svetsritningar.
 Tillverkningsspecifikation.
 Dxf filer.
 Urskärningsmallar (där sådana behövs).
Sökväg i databas anges på samtliga ritningar.
Viktiga funktionsmått skall toleranssättas.
Hjälpmått anges med parentes. Måttsättningen utföres så att möjlighet till
måttkontroll finns i produktion.
Ritningskontroll utföres före frisläppande av ritningar eller filer.
Detaljritningar som brådskar kan kontrolleras före övriga ritningar och Dxf fil
till skärmaskiner läggas in på servern.
Vänster sida på arbetskortet tas fram av ritaren, där anges ritningsnummer,
benämning, antal, material och volym.
Arkiveringsmapp tas fram och märks med artikelnummer, där samlas alla
originalunderlag.
Mappen används för skapande av en struktur i MPS systemet.
En mapp med kopior på ritningsunderlagen lämnas till planeringen.
Vid konstruktionsändring anges revisionsnummer, datum för ändringen samt
beskrivning på ritningen. Ny ritning läggs i den blå plastfickan i mappen.
Gamla ritningen stämplas Makulerad och läggs i den röda plastfickan.
Konstruktionsändringsprocessen är beskriven i ”rutin för
konstruktionsändring”.
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Upprättad av

Godkänd av
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C. Kristensen
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Process ansvariga
Konstruktör

Utg.

1

Sida
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Skapande av ritningar

Ritningskontroll
& Verifiering

Konstruktionschef

Ej OK

OK
Frisläppande av
ritningar.

Konstruktör

Tillv. Spec., Mont. anvisning bild,
Urskärningsmallar, mapp skapas
och MPS-struktur skapas

Ritningar & Dxf
filer till Skärn.
Prioriteras

Administratör

Konstruktör/
Beredare

Etiketter

Mont. anvisning
läggs ut på
hemsidan

Arkiv

Mapp med ritningar
till Planering

Lagras i databas
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Ritningskontroll mot prototyp
Konstruktionschef ansvarar för uppmätning av prototyp och godkännande av
ritningar.
Uppmätningen av prototypen dokumenteras på ritningen och alla mått inom
tolerans ska bockas av, avvikelser skrivs på ritningen.
Speciellt beaktas svetsars utförande och överrensstämmelse med deras
placering på underlaget.
Konstruktionschef granskar ritningarna.
Granskningen utförs genom jämförelse av prototypens mått mot ritningarnas
mått. Dessutom sker avstämning av vald måttsättning.
Ändring av ritning
Då mått inte godkänts vid ritningsgranskningen gör konstruktören ändringar.
Efter ändring skall konstruktionschef göra en ny ritningsgranskning.
Godkännande
Konstruktionschef godkänner ritningarna då samtliga mått är korrekta genom
att signera ritningen och ”checklistan för nya drag”.
Godkända ritningar arkiveras i ritningsarkivet av konstruktören.
Frisläppande av ritningar
Ritningarna används för skapande av struktur i MPS-systemet, efter detta är
ritningarna åtkomliga för produktionsavdelningen i och med detta är
ritningarna frisläppta.
Provmontering dragkrok
Provmontering av dragkrokar utförs för att säkerställa passform samt för att
kontrollera monteringsanvisningen (bild & text).
En kontroll utförs även för att säkerställa att rätt antal detaljer av rätt kvalitet
ingår i monteringssatsen.
Samtliga fel och avvikelser som upptäcks vid monteringen ska dokumenteras
samt vidarebefordras till konstruktionschefen.
Monteringsinstruktion
Konstruktion upprättar monteringsinstruktion samt pappers och aluminium
etiketter för respektive dragkrok.
Kontrollera att uppgifter på monteringsinstruktion och etiketter stämmer med
”checklistan för nya drag”.
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Utmattningsprovning.
Konstruktionschef ansvarar provningsutrustning och provningarnas
genomförande.
Ett drag skall provas för EU godkännande. För EU godkännande krävs
godkänt prov med 2 milj. cykler utan några sprickor.
Beskrivning
Före prov:
1. Konstruktionschef tar fram viktuppgifter från biltillverkare/importör eller via
facklitteratur för bil till det drag som skall tillverkas. Bilens totalvikt räknas
upp med ca 150 kg för att erhålla marginal på D-värdet för framtida
ändringar. Uppräkningens storlek får bedömas från fall till fall och baseras
på tidigare erfarenhet av modelländringar.
2. D-värde och Provkraft skrivs in i Excel blad ”provningsprotokoll”. Där
anges dragfordonets och släpvagnens totalvikt, baserat på detta räknas
då D-värde och dynamiska provkraften fram automatiskt. Provningsvinkel
och frekvens anges. Provningsvinkel + eller – 15° bestäms av högsta och
närmaste infästningspunkt enligt EG94/20, Annex VI, 4.1.5.
3. Excel-filen döps efter artikelnumret skrivs ut och används som instruktion
och protokoll vid provningen.
4. All dokumentation sparas tillsammans, i pärm märkt ”Provningsprotokoll”,
som förvaras i provrummet.
Uppsättning
5. Provningsriggen skall vara byggd så stabilt som möjligt för att minimera
provobjektets rörelse.
6. Provobjektet fästs i provningsriggen, samma åtdragningsmoment som vid
montering i bil används enligt dokument ”åtdragningsmoment”.
7. Vinkeln mellan provutrustning och provobjekt kontrolleras med kalibrerad
vinkelmätare.
Prov
8. Vid prov mot RDW fästes löpnumrerad klisterlapp på provobjektet för att
säkerställa identifiering.
9. För provet används specifik provningsinstruktion för Provbänk 1 eller 2.
10. Utrustningen och provobjektet avsynas 2 gånger per dygn under drift.
11. Alla starter och stopp noteras i provningsprotokollet, kvitteras med
signatur. Vid varje omstart ska även ett nytt foto tas på provobjektet
tillsammans med RDW:s klocka.
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Efter prov
12. Efter avslutad provning sprickindikeras provobjektet (se
sprickprovningsinstruktion), endast utbildad och godkänd personal får
utföra sprickprovning (se lista).
13. Provningsprotokoll avslutas och sparas i mappen
E:\konstruktionsavd\protokoll drag och i pärmen Provningsprotokoll.
14. Provat drag stämplas med artikelnummer och sparas.
15. I de fall då RDW används som godkännande myndighet, används ”självidentifikations-kontroll” metoden, vilket innebär att det testade objektet
ska sparas hos Monoflex i 6 månader efter att vi fått certifikatet, under
den här perioden kan RDW begära att få något av dom provade objekten
för ett stickprov. Efter perioden är slut kan det provade objektet skrotas.

Ansökan
16. Ansökan för EU-godkännande utformas där följande dokumentation skall
ingå:
• Sammanställningsritning
• Detaljritningar
• Svetsinstruktion
• Xls.fil (Monoflex.xls)
• RDW klisterlapp
• Layout på typskylt
• Bilder från uppsättningen
• Monteringsinstruktion
• Infästningspunkter
• Identifikationsrapport
• Ritningar som använts vid mätning
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Mail, frågor och svar intervju med Eric Lebel, SIARR
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Ann-Marie Kossowski
Från:

Eric LEBEL [eric.lebel@siarr.fr]

Skickat: den 9 april 2010 16:23
Till:

Ann-Marie Kossowski

Ämne:

RE: Quelques question à propos la construction du prototype d' attelage

Bonjour,
Ravi de voir une étudiante s’intéresser à nos attelages.
Sauf exigence d’un constructeur automobiles, nous utilisons toujours du S235. Les constructeurs Renault
et Peugeot nous obligent parfois à utiliser du S275, S355 voire même S420, et même à marier les pièces
de différentes nuances.
Les raisons du mélange des différentes nuances sont simples, les essais d’attelages (montés sur le
véhicule) sont simulés, et lorsque les résultats ne sont pas bons, ils changent les nuances d’acier jusqu‘à
obtenir des bons résultats.
Les prototypes des attelages testés sont soudés manuellement (réaliser un programme robot prendrait
trop de temps).
Nous n’avons jamais utilisé de fil de soudage « fourré = avec flux interne », beaucoup plus cher que le fil
traditionnel. En France, le fil fourré est en principe utilisé par les particuliers (les bricoleurs du
dimanche), cela leur évite d’acheter des bouteilles de gaz.
Je pense que la finition des pièces est très importante dans le résultat du test d’endurance, chaque
pièce devrait être fignolée à la lime afin de retirer toutes les petites amorces de rupture du métal, nous
n’avons malheureusement pas le temps de le faire…
Bon week end,
Cordialement
Eric Lebel
De : Nicolas OUVRY
Envoyé : vendredi 9 avril 2010 15:33
À : Eric LEBEL
Objet : TR: Quelques question à propos la construction du prototype d' attelage

Meilleures salutations / Mit freundlichen Grüssen / With kind regards

S.I.A.R.R
Nicolas OUVRY
Directeur des achats
Rue du général de Gaulle
BP11 76810 LUNERAY
Tél. +33 (0)235 851 820
Fax. +33(0)235 856 322
Mobil. 33(0)689 951 610

 CONFIDENTIEL : Avis de confidentialité : Cet envoi s'adresse au destinataire identifié ci‐dessus. Les informations qu'il contient sont confidentielles
et à ce titre couvertes et protégées par le secret professionnel prévu et sanctionné par les dispositions des articles 378 et suivants du Code Pénal. Si vous
n'êtes pas le destinataire de ces documents et que vous les receviez donc par erreur, nous vous remercions de bien vouloir retourner ce mél à l'envoyeur
en détruisant votre copie.
This e‐mail message is intended only for the use of the named recipient. The information therein is confidential and its disclosure or reproduction is
strictly prohibited. If you are not the named recipient, please, return it immediately to its sender at the above address and delete your copy.
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De : Ann-Marie Kossowski [mailto:ann-marie.kossowski@monoflex.se]
Envoyé : vendredi 9 avril 2010 14:40
À : Nicolas OUVRY
Objet : Quelques question à propos la construction du prototype d' attelage
Monsieur,
Je suis une employée de Monoflex Nordic AB en Suède. Ces temps ci, j'étudie à
l'Université de Mälardalen et je fais mes thèses de maitrise à propo du sujet "La
fatigue materielle" Maintenent j'etudie les effêts du changement de la qualité
d'acier, le changement de type de soudure d'electrode, et aussi la méthode de
soudure quand un prototype d'attelage est construite. Je compare
* les deux qualitées d'acier SR235JRG2 et 3555JR
* l'utilisation de fils de soudure solide ou de fils de soudure de noyau de flux
* la difference entre soudage du prototype manuellement ou dans un robot de
soudure.
Pourriez-vous m'aider à trouver les réponses de quelques question à propos de la
construction du prototype d' attelage et des materiaux pour la constuction du
prototype à votre société? Notre manager technique Kenneth BERNTZEN m'a dit que
vous pouviez probablement faire parvenir ces questions à la bonne personne.
J'aurai besoin de ces réponses au plus tard le 30 Avril, pour pouvoir finir mon
travail en temps voulu.
Les questions sont les suivents:
* Quelle sorte d'acier utiliser lors de la construction d'attelage?
* Est-ce que les differentes parties dans la construction d'une attelage sont
réaliéés avec plus d'une sorte d'acier?
(barre transversale, plats centreaux)
* Si il y a plus d'une sorte d'acier dans la construction d'attelage, quels sont
les raisons de chaque choix?
(exemple: disponibilite d'un produit, quel partie d'attelage servira-t-il à
construire, quel type d'attelage est-ce)
* Comment est souder un prototype d'attelage quand il s'agit de le tester sur la
fatigue, manuellement ou par un robot de soudure?
* Avez-vous queques expériences sur les fils de soudure de noyau de flux?
* Pensez-vous qu'il y a autre chose d'important à savoir pour la construction
d'un prototype d'une attelage? Dans ce cas là, quoi?
Merci pour votre aide
Ann-Marie Kossowski-Wallström
Monoflex Nordic AB, Suède

2010-05-18

Svensk översättning av svaren från Eric Lebel, SIARR

Bilaga 10, sid 1(1)

Hej!
Trevligt att höra att en student intresserar sig för våra dragkrokar.
Bortsett från de krav som biltillverkarna ställer på oss, använder vi uteslutande S235 i våra
konstruktioner. Biltillverkarna Renault och Peugeot ålägger oss ibland att använda S275,
S355 och ibland även S420. De kan till och med kräva en blandning av delar av olika
kvaliteter ibland.
Orsaken till att en sådan blandning används är helt enkelt att provningen av dragkrokarna
utgörs av simuleringar, och då resultaten av dem inte blir bra, byter de kvalitet i bitarna tills
de uppnår önskat resultat.
Våra prototyper som ska provas svetsas alltid manuellt, eftersom det tar för mycket tid att ta
fram ett svetsprogram till roboten.
Vi använder aldrig rörtråd, eftersom den är mycket dyrare än den traditionella svetstråden. I
Frankrike används rörtråd i princip bara av hobbymekaniker som på så sätt försöker undvika
att köpa till en dyr skyddsgas för att kunna svetsa.
Jag anser slutligen att ytfinishen på de ingående delarna är mycket viktig för resultatet av
utmattningsprovet. På varje del försöker man avlägsna möjligheten att brottkärnor ska bildas
genom att ytan finputsas, eftersom vi inte har obegränsat med tid till vårt förfogande …
Trevlig Helg,
Vänligen
Eric Lebel

Mail, frågor och svar intervju med Michael Drücker, Westfalia
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Ann-Marie Kossowski
Från:

Drücker, Michael [M.Druecker@westfalia-automotive.de]

Skickat: den 16 april 2010 13:08
Till:

Ann-Marie Kossowski

Ämne:

AW: Some questions about construction of a towbar prototype

Hello Ann-Marie,
it's good you sent the mail once again, because I didn't receive one before.
You will find my answers below in blue.
I will forward the questions that I can't answer myself, to the right person here at Westfalia.
In case you have any more questions just send me another mail or just call me.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
i.A. Michael Drücker
Dipl.-Ing.
Technische Entwicklung / engineering department
WESTFALIA-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 (0) 52 42 / 907 - 285
F +49 (0) 52 42 / 907 - 270
m.druecker@westfalia-automotive.de
www .westfalia-automotive.de

Geschäftsführer: Jens Waldau
Sitz der Gesellschaft: Rheda-Wiedenbrück
Registergericht: Amtsgericht Gütersloh, HRB 6611
St.-Nr.: 5347 / 5788 / 0609
UID: DE 211 114 903

Diese E-mail ist nur für den genannten Empfänger bestimmt. Sie ist vertraulich und ihre
Offenlegung ist streng verboten.
Falls Sie nicht der genannte Empfänger sind, schicken Sie die Nachricht bitte sofort an den
Absender zurück und löschen bzw. vernichten Sie Ihre Kopie.
Sollten Sie diese E-mail fehlerhaft erhalten haben, so nehmen Sie bitte direkt Kontakt zum
Sender dieser Nachricht auf.

This e-mail message is intended only for the use of the named recipient. The information therein
is confidential and its disclosure or reproduction is strictly prohibited.
If you are not the named recipient, please, return it immediately to its sender at the above address
and delete / destroy your copy.
If you received this e-mail in error, please contact the sender immediately.
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-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Ann-Marie Kossowski [mailto:ann-marie.kossowski@monoflex.se]
Gesendet: Freitag, 16. April 2010 10:49
An: Drücker, Michael
Betreff: Some questions about construction of a towbar prototype

Best Mr Drücker
Perhaps You have already received this mail once, but I discovered that I forgot to give it a name when I sent
it to You some time ago. By security reasons will mails with no label not be delivered at some companies, and
to be sure to avoid this I send the mail once again, just in case.

I am an employee at Monoflex Nordic AB in Sweden, my name is Ann-Marie Kossowski
Wallström. At this moment I am studying at the Mälardalen University and I am doing my master’s
thesis on the subject “Material Fatigue”. Now I am studying the effects of changing steel quality,
changing the welding electrode type and also the welding method when a towbar prototype is built. I
am comparing the use of two steel qualities SR235JRG2 and S355JR, the use of solid or flux cored
welding wire and also the difference between welding the prototype manually or in a welding robot.
I wonder if You could help me to get the answers to some questions about the towbar construction
and materials in prototype building, at Your company. Our Technical Manager, Kenneth Berntzen
recommended that You could pass these questions over to the right person.
I will need the answers to these questions at latest the 30.th of April to be able to finish my master’s
thesis in time.
The questions are as follows:


Which steel quality is used when a towbar construction is made?
Our standard materials for sheet metal and crossbars are S235JRC and S355MC.
Sometimes we even use S420MC.
For towballs and housings we always use S355J2 or better.



Are the different parts of a towbar construction made in different steel qualities?
(crossbar, center plates or brackets)
In most cases the above mentioned parts are made of different materials.



If there is more than one steel quality in a towbar construction, which steel quality is chosen
for the different parts?
(crossbar, center plates or brackets)

After designing a towbar we do a Finite Element Analysis.
Depending on the output from this analysis we chose the right material for each part or change the
design
if necessary.
For example if we have a side part and there is not enough clearance to the rear panel of the vehicle
to increase the
thickness or height of the part we will use S420MC to solve the problem. This will of course only work
if there is no welding nearby.


If there is more than one steel quality in a towbar construction, what is the motivation of each
choise?
(Example: availability of the steel quality, which part of the towbar it is or what type of
towbar construction it is.)
In generall we only use the material we have on stock. It is always a question of costs and
availability.
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Coming back to the example above: We only have sheet metal of thicknesse 8mm and 10mm in
S420MC. If need 12mm
sheet metal we need to get along with S355MC and solve the problem in a different way.
We only get new material on stock if we can use it for a towbar with very high volume.


How is a towbar prototype welded when it is meant to be fatigue tested, manually or in a
welding robot?
We do it on a welding robot



Do You have any experience of using flux core welding wires?
I will forward this question to a co-worker



Do You think there is something more I should know that is important to think of when
building a towbar prototype? In that case what?

Most times the towbars break at the end or start points of the weldings. That should be recognised in
the design, by reducing
stress in that areas. For example by changing the shape of laser-cut parts.

Thank You for Your help
Ann-Marie Kossowski-Wallström
Monoflex Nordic AB, Sweden
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Mail, fråga och svar Franklin Kleinbussink, RDW
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Ann-Marie Kossowski
Från:

Trekhaak@rdw.nl

Skickat: den 29 mars 2010 09:59
Till:

Ann-Marie Kossowski

Ämne:

RE: Safety factor for fatigue failor?

Hello Ann-Marie,
There is no safety factor involved here.
The criteria is that the coupling device (=towbar) must withstand the dynamic test without any fractures /
breaks etc.
This is a test which has developed over many years of history and has proven itself in practice.
The testload according to EC 94/20 and also ECE R55 is 60% of the D-value.
Many years ago there was also a testprocedure according to ISO, which required a testload of 50% of the
D-value.
In the last few years there has been a development in this testing procedure: a new 3D testprocedure has
been developed by the german automobile industry.
This tesprocedure has now been accepted in R55 (but not yet published).
If you want to know more: Google for "Carlos" and you will find more information.
The "Carlos" testprocedure is a far more realistic simulation of the life of a towbar fitted to a vehicle.
We are always interested in information about dynamic testing etc. So if you could send us a
(english ?) copy of your thesis, we would appreciate this very much.
Met vriendelijke groet / Kind regards,
Franklin Kleinbussink (B.Sc.)
Technical Inspector
RDW - Test Centre Lelystad
tel: +31 (0) 320 288 585
http://tcl.rdw.nl/en/engelse_tcl_site/

Van: Ann-Marie Kossowski [mailto:ann-marie.kossowski@monoflex.se]
Verzonden: maandag 29 maart 2010 9:43
Aan: Trekhaak
Onderwerp: Safety factor for fatigue failor?
Hello!
I am an university student, doing my Master´s thesis about material fatigue. I am studying the towbar
prototypes at Monoflex Nordic AB in Sweden.
One of my lecturers at the university asked me if it is possible to tell what safety factor for fatigue failure
you have in a towbar construction when the prototype has passed a 2 005 000 cycles fatigue test.
I could not answer, and have asked everyone here at Monoflex, but no one can tell. Is there an answer to
that question or is it not a relevant question?
Normally you base the safety factor on a single (one time) load, is that the way to do in this case too?
I hope someone at RDW can give me an answer to this.
Ann-Marie Kossowski-Wallström
Engineering Student at Mälardalen University, Sweden

2010-05-18
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De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u deze e-mail
onterecht heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender te waarschuwen door deze email terug te sturen en de gegevens van uw computer te verwijderen. De RDW kan niet volledig
instaan voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail.
The information in this e-mail is exclusively intended for the addressee. If you have received this email in error, then you are requested to inform the sender by returning this e-mail to him/her and
delete the message. The RDW has not secured the contents of this e-mail and can therefore not
guarantee the accurate and complete transmission of this e-mail.
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Resultatsammanfattning av tidigare prov
Volvo XC60 2009 Provnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
x1
9
10
11
12
13
14
A
B

13.0206
1
2
3

RDW
provnr.
6266
6267
6270
6273
6278
6282
6285
6290
6292
6293
6294
6296
6297
6298

Belastnings
cykler
56808
90546
1081106
1228831
508296
464037
461093
239770
722174
1121513
512112
1737059
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000

XC60
7100 1666824
7104 1690945
7105 2005000

Drag nr: 13.4206
Resultat
gavel vä av
gavlar av
spricka gavlar
spricka gavel balk svets hö
spricka gavel h sida
spricka baksida mittkonsol
spricka konsol
konsol av
h gavel av
balk av v sida
gavel v spricka
balk spricka gavel v
spricka gavlar
spricka gavlar
OK
spricka h gavel bak
OK

Kommentar

bockade gavlar

helt ny konstruktion

kula 313252
Konstr. 13 robotsvetsad med solidtråd
Konstr. 13 robotsvetsad med rörtråd

FKS konsol av
bak av mittkonsoler + bult h sida
OK

Provningsprotokoll försök 1
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Provningsprotokoll försök 2
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Provningsprotokoll försök 3
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Provningsprotokoll försök 4
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Provningsprotokoll försök 5
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Provningsprotokoll försök 6
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Enligt närmast
tidigare jämförbar DIN-norm
(DIN-17100)
St 33
USt37-2
–
RSt37-2
St37-3U
St37-3N
–
St44-2
St44-3U
St44-3N
St44-3N
–
St52-3U
St52-3N
St52-3N
–
–
–
–
–

7)

6)

5)

4)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
–
–
–

Si %
max

–
0,045
0,045
0,045
0,040
0,035
0,035
0,045
0,040
0,035
0,035
0,045
0,040
0,035
0,035
0,035
0,035
0,045
0,045
0,045

P%
max

–
0,045
0,045
0,045
0,040
0,035
0,035
0,045
0,040
0,035
0,035
0,045
0,040
0,035
0,035
0,035
0,035
0,045
0,045
0,045

S%
max

–
0,009
0,007
0,009
0,009
–
–
0,009
0,009
–
–
0,009
0,009
–
–
–
–
0,009
0,009
0,009

N%
max1) 2)

Tekniska data för stålsorter

21

För profil med nominell godstjocklek L 100 mm skall kolhalten överenskommas (option 25).
Finns endast för nominell tjocklek m 25 mm.
För nominell tjocklek L 150 mm: C max 0,20 %.
Option 5 och option 7.

–
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
–
–
–

–
–
–
0,20
0,17
0,17
0,17
0,22
0,186)
0,186)
0,186)
0,24
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
–
–
–

–
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,21
0,18
0,18
0,18
0,24
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
–
–
–

–
0,20
0,20
0,17
0,17
0,17
0,17
0,21
0,18
0,18
0,18
0,24
0,203)
0,203)
0,203)
0,203)
0,203)
–
–
–

Mn %
max

C % max för
nominell tjocklek i mm
m16
L16m40
L404)

Det är tillåtet att överskriva föreskrivna värden under förutsättning att för varje ökning med
0,001 % N skall maximal P-halt reduceras med 0,005 %, emellertid får N-halten i chargeanalysen inte vara högre än 0,012 %.
Maximala N-halten gäller inte om den kemiska sammansättningen visar en lägsta halt av
totalt Al av 0,020 % eller om tillräckligt med kvävebindande ämnen finns. De kvävebindande
ämnena skall anges i intyget.
För nominell tjocklek L 30 mm och för valsprofilering: C max 0,22 %.

20

3)

2)

1)

Beteckning
Enligt
Enligt närmast
EN 10 027-1 tidigare
och
jämförbar
ECISS IC 10 SS-norm
S1855)
SS-1300
S235JR5)
SS-1311
5)
S235JRG1
–
S235JRG2
SS-1312-00
S235JO
–
S235J2G3
–
S235J2G4
–
S275JR
SS-1412-00
S275JO
–
S275J2G3
SS-1414-01
S275J2G4
SS-1414-00
S355JR
SS-2172-00
S355JO7)
SS-2132-01
S355J2G37)
SS-2134-01
7)
S355J2G4
SS-2134-01
S355K2G37)
–
S355K2G47)
–
E295
–
E335
–
E360
–

Kemisk sammansättning (utdrag ur SS-EN 10 025+A1)
Den kemiska sammansättningen, bestämd genom chargeanalys,
skall överensstämma med värdena i tabellen.

Allmänt konstruktionsstål

Tekniska data för stålsorter

Bröderna Edstrand
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Beteckning
Enligt
Enligt närmast
EN 10 027-1 tidigare
och
jämförbar
ECISS IC 10 SS-norm
S185
SS-1300
S235JR
SS-1311
S235JRG1
–
S235JRG2
SS-1312-00
S235JO
–
S235J2G3
–
S235J2G4
–
S275JR
SS-1412-00
S275JO
–
S275J2G3
SS-1414-01
S275J2G4
SS-1414-00
S355JR
SS-2172-00
S355JO
SS-2132-01
S355J2G3
SS-2134-01
S355J2G4
SS-2134-01
S355K2G3
–
S355K2G4
–
E295
–
E335
–
E360
–

Enligt närmast
tidigare jämförbar DIN-norm
(DIN-1710)
St33
Ust37-2
–
RSt37-2
St37-3U
St37-3N
–
St44-2
St44-3U
St44-3N
St44-3N
–
St52-3U
St52-3N
St52-3N
–
–
–
–
–
275
315
345

265
305
335

255
295
325

315

245
275
305

295

235
265
295

285

215

225
255
285

275

205

490–660
590–770
690–900

510–680

430–580

470–610
570–710
670–830

490–630

410–560

450–610
550–710
650–830

470–630

400–540

440–610
540–710
640–830

450–630

380–540

–
–
–
340–470
340–470
340–470
340–470

285
325
355

325

225

–
–
–
340–470
340–470
340–470
340–470

295
335
360

335

235

290–510
340–470
340–470
340–470
340–470
340–470
340–470

345

245

310–540
360–510
360–510
360–510
360–510
360–510
360–510

355

255

–
–
–
175
175
175
175

265

–
–
–
185
185
185
185

275

–
–
–
195
195
195
195

–
–
–
215
215
215
215

–
–
–
215
215
215
215

175
225
225
225
225
225
225

185
235
235
235
235
235
235

–
–
–
215
215
215
215

Sträckgräns ReH min, N/mm2
Brottgräns Rm min, N/mm2
Nominell tjocklek mm.
Nominell tjocklek mm.
L 80 L 100 L 150 L 200 l 3
M3
L 100
L 150
m 100 m 150 m 200 m 250
m 100
m 150
m 250

Tekniska data för stålsorter

Sträckgräns ReH min, N/mm2
Nominell tjocklek mm.
m 16
L 16 L 40 L 63
m 40 m 63 m 80

Mekaniska egenskaper för platta och långa produkter (utdrag ur 10 025+A1)

Bröderna Edstrand
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Resultat från simulering av 235-dragkrok
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Resultat från simulering av 355-dragkrok med 235-fästjärn
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Resultat från simulering av 355-dragkrok
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