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Växlande laster som 
gradvis nöter materialet 
tills dess att haveri sker
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 För att bedöma kvalitet från ett utmattningslivsperspektiv 
är det nödvändigt att känna till syftet med svetsen
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”Jämn övergång”
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Diagram .1. Compilation - Life in % of 2 million cycles
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 Syftet är att svetsklasserna 
ska ge konsekventa och 
förutsägbara 
utmattningsegenskaper.

 VD = n cykler

 VC = 2*n cykler

 VB = 4*n cykler



Övergångsradie

Smältdike

Undansjunken
svetsråge

Tåvinkel

2008:  Utg. 1

2014:  Utg. 3
”Jämn övergång”
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58,30

55,00

Go/No Go 
◦ MS mätbrus bidrag <9%

◦ MS mätbrus <30% av toleransvidden

Processutveckling
◦ MS mätbrus bidrag <4%



Utför en mätsystemanalys (MSA) för hur väl ett kommersiellt 
mätsystem klarar att mäta övergångsradien.



Uppmätt tvärsnitt Område som ska mätas

1

2

3

3 mätningar utförda av samma
operatör på samma mätyta

VC

VD

VS

Manuell mätning är
• Tidskrävande
• Subjektiv
• Inte repeterbart

Vad gör vi ???





“new ON-line method for quality 

assurance of WELDed structures”

ONWELD – VINNOVA FFI project



Projektet syftar till att:
Utveckla ett noggrant mätsystem (MS) och därigenom:

 Utveckla algoritmer för mätning och utvärdering av 
svetsgeometrin. 

 Identifiera processparametrar som påverkar kvaliteten och 
möjliggör en förbättrad processtyrning. Vilket leder till minskad 
överproduktion, omarbetning och reducerade ledtider i 
produktion.

 Bidra till ökad konkurrenskraft och mer hållbar produktion
genom ökat produktlivslängd, kvalitet samt minskad 
miljöpåverkan.

 Demonstrera och utvärdera ett automatiskt 
kvalitetssäkringssystem i produktionsmiljö.

 Utvärdera vad som krävs för ett ANN (Artificiellt Neuralt Nätverk)
avsett för förbättrad kontroll av tillverkningsprocessen .

 Identifiera vilka möjligheter som krävs för adaptiv 
processtyrning.

Referensblock + 

likare

MS + inbyggda 

programvaror

MS + Algoritm





Projektvision:
Vald svetskvalitet används
som ingående processdata.

Komplett scanning längs 
hela svets-/lödförbandet

Idag:
Erhållen svetskvalitet mäts i 
några utvalda positioner på den 
färdiga produkten.

Förbättrade tekniker för tidig 
kvalitetskontroll behövs

Process
U, I, etc.

On-line mätning

Svets
r, a, i, u, 

etc.

http://techcracks.com/2012/11/volvo-a40f-articulated-hauler-concept-by-stina-nilimaa-wickstrom/volvo-a40f-articulated-hauler/
http://techcracks.com/2012/11/volvo-a40f-articulated-hauler-concept-by-stina-nilimaa-wickstrom/volvo-a40f-articulated-hauler/
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Kräver åtgärd

Exempel: Svetsad I-balk, kravsatt till VC enligt Volvo STD 181-0004






