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Det började redan på slutet av 1970-talet då Börje 
Andersson publicerade de första moderna modell-
erna för svetsning. Han disputerade på Chalmers 
men hans metoder användes och vidareutveck-
lades vid Luleå tekniska universitet där man sen 
80-talet har bedrivit forskning och utveckling av 
området. Metoderna har även kommit till använd-
ning inom additiv tillverkning. 

TEORI I PRAKTIKEN
Men vilken nytta har resultaten i praktiken? När är 
simuleringar relevanta? Vad är möjligt i dag och i 
morgon? 

Helt klart behöver inte allt simuleras. Man kan 
få värdefull information från simule r ingar men 
de kräver kompetens och information om process 
och materialbeteenden. Därför är det framför allt 
två kategorier av tillämpningar där simuleringar 
används – där kvalitet och säkerhet är viktiga och/
eller där det finns mycket pengar att spara. 

Ett exempel på det senare, som är hela 20 år 
tillbaka i tiden, är från Ursvikens Mekaniska 
Verkstad i Skellefteåtrakten. De ville utvärdera 
möjligheten att svetsa ihop gavlar till sina största 
plåtbockningsmaskiner, se bild nedan. De kunde 

spara hundratusentals kronor per gavel eftersom 
det annars bara fanns ett valsverk som kunde 
producera tillräckligt stora gavlar. Bilden på nästa 
sida visar en del av resultaten som slutlig martensit 
fördelning i övre delen av fogen samt den restspän-
ning som tillsammans med pålagd belastning 
riskerar skapa en spricka utgående från det inre 
av plåten där ingen svets lagts. Det visade sig att 
den inre sprickan trycks ihop med 700 MPa och 
ytterligare analyser visade att det fanns ingen risk 
för sprickpropagering.

TILL HJÄLP INOM FLYGINDUSTRIN
En tillämpning, mer i nutid, där säkerhet är i fokus 
kommer från GKN Aerospace i Trollhättan som 
svetsar ihop delar till flygmotorkomponenter. De 
kan därmed minska vikt och kostnader i jämförelse 
med stora gjutgods. Deras fokus är först att kunna 
uppfylla geometriska toleranser men även att 
minska restspänningar och de använder simuler-
ingar för att utforma svetsprocedur och fixturer. 
Svetssimulering av bakre hållare till en PW2000-
motor är ett exempel där men använder simuler-
ingar för att välja fixturering och svetssekvenser 
för att minimera deformationer.

VARFÖR SIMULERA SVETSNING?

Svenska forskare har länge varit internationellt ledande i att 
utveckla modeller och metoder för att simulera svetsning. 
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Figur 1. Till vänster syns sidogavel med markering av 
var reaktionskrafter från bockning av plåt angriper. 
I mitten syns test plåt som svetsades ihop med 18 
strängar och till höger syns förstorad fog.

Svetssimulering av 
bakre hållare till en 
PW2000-motor. Färgen 
indikerar temperatur fält 
under svetsning av ett av 
bladen mot inre struktur.
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Till vänster syns martensitfördelning och till höger syns restspänning tvärs svetsen. 
Fogen är markerad med streckad linje och slutar där det finns en spricka, det vill säga 
den del som inte är ihopsvetsad.

Beräkningsmodellerna kombineras oftast med 
experiment som ger material och processdata men 
också med validerande mätningar som säkerställer 
modellernas tillförlitlighet med avseende på den 
användning de är tänkta för.

 
INTENSIV UTVECKLING
Det är möjligt idag att beräkna hur utformning av 
svetsprocedur, fixturer samt eventuellt efterföljan-
de värmebehandling påverkar både mikrostruktur, 
deformationer och tillhörande restspänningar. 
Det pågår en intensiv utveckling, framför allt mot 
additiv tillverkning, samt modeller för defekt ini-
tiering som i framtiden kan medföra att svetsade 
konstruktioner samt komponenter som produce-
rats med additiv tillverkning kan utformas för att 
få maximal livslängd.

Lars-Erik Lindgren
professor teknikvetenskap och matematik

Luleå tekniska universitet

m

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

m

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,03 0,03m m0,02 0,020,01 0,010 0

0,90
0,75
0,60
0,45
0,30
0,15

GPa
0,62
0,43
0,24
0,06

-0,14
-0,51
-0,70

”... använder simuleringar för att välja fixturering  
och svetssekvenser för att minimera deformationer.” 


